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Wesołych Świąt!!!

W NUMERZE:

Burmistrz omawia
projekt budżetu` 2018
Regionalna Izba Obrachunkowa

Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość
zastukają do Waszych drzwi,
a Nowy Rok przyniesie
pomyślność i szczęście każdego dnia.
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
wraz z podziękowaniami
za dotychczasową współpracę
Przewodniczący Rady Miasta

Burmistrz Miasta Słupcy

/-/ Andrzej Szymkowiak

/-/ Michał Pyrzyk

„Magia Świąt” to cykl imprez bożonarodzeniowych i mikołajkowych,
przygotowanych przez samorząd miasta Słupcy. Tłumy ludzi odwiedziły słupecką
halę MOSiR podczas kolejnego świątecznego Jarmarku organizowanego przez
słupecki Urząd Miasta. Atrakcji nie brakowało. Na jarmarku swoje wyroby
prezentowało sporo wystawców.
strona 8

Słupca ma środki na pływalnię

W poniedziałek 20 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się
konferencja prasowa dotycząca budowy krytej pływalni w Słupcy. Spotkanie
miało związek z przyznaniem Słupcy przez Ministerstwo Sportu niespełna 4
milionów złotych na budowę krytej pływalni.
Gośćmi burmistrza Michała Pyrzyka byli: wojewoda wielkopolski Zbigniew
Hoffmannn oraz posłowie: Witold Czarnecki i Zbigniew Dolata. strona 2

wydała pozytywną opinię o projekcie
budżetu miasta Słupcy na 2018 rok.
Był on również przedmiotem obrad
komisji Rady Miasta. W niniejszym
numerze biuletynu burmistrz Michał
Pyrzyk omawia główne założenia
projektu.
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Akt erekcyjny pod
szpital wmurowany
grudnia
na
terenie
rozbudowywanego szpitala w Słupcy
miała miejsce szczególna uroczystość.
Przedstawiciele samorządów
powiatu oraz miast i gmin dokonali
wmurowania kamienia węgielnego
oraz aktu erekcyjnego w fundamenty
nowego skrzydła szpitala.
7
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XXVI finał WOŚP już
14 stycznia 2018 r.
to już XXVI finał akcji Wielkiej

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co
roku sztab akcji mieści się w Miejskim
Domu Kultury.

Informacje dostępne są również w Internecie na stronie www.miasto.slupca.pl
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Akt erekcyjny wmurowany XXVI finał

7 grudnia na terenie rozbudowywanego szpitala w Słupcy miała miejsce
szczególna uroczystość. Przedstawiciele samorządów powiatu oraz miast i
gmin dokonali wmurowania kamienia węgielnego oraz aktu erekcyjnego w
fundamenty nowego skrzydła szpitala.

W uroczystości wzięli udział między
innymi przedstawiciele władz powiatu, a także gmin, które wsparły rozbudowę szpitala, inwestora oraz związków zawodowych. Starosta Mariusz Roga podkreślił, że to samorząd miasta Słupcy
jako pierwszy zadeklarował finansowe
wsparcie dla powiatowej inwestycji i dał
sygnał innym gminom powiatu słupeckiego o ważności planowanej inwestycji.
Odczytany przez wicestarostę Szymona Grzywińskiego akt frekcyjny podpisa-

ny został przez zaproszonych samorządowców. Następnie tuleję wmurowano
w fundamentach nowego skrzydła szpitala.
W imieniu samorządu miasta Słupcy
wmurowania dokonali przewodniczący
Rady Miasta Andrzej Szymkowiak i burmistrz Michał Pyrzyk. Pamiątkowe kopie aktu erekcyjnego otrzymali również
biorący udział w uroczystości wójtowie
i burmistrzowie. Zakończenie budowy
planowane jest na koniec 2018 roku.

Słupca ma środki na pływalnię
W poniedziałek 20 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się
konferencja prasowa dotycząca budowy krytej pływalni w Słupcy. Spotkanie
miało związek z przyznaniem Słupcy przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
niespełna 4 milionów złotych na budowę krytej pływalni.
Gośćmi burmistrza Michała Pyrzyka byli:
wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmannn oraz posłowie: Witold Czarnecki i
Zbigniew Dolata.
- Bardzo się cieszymy, że uzyskaliśmy tą
dotację. Za wsparcie naszych poczynań,
chciałbym podziękować obecnym parlamentarzystom, a na ręce wojewody, który
jest przedstawicielem rządu w terenie chcępodziękować za to, że Ministerstwo Sportu
na mapie jednostek terytorialnych zauważyło miasto Słupca – mówił Michał Pyrzyk.
Wojewoda wielkopolski chwalił samorząd miasta za ambitne plany i skuteczność w działaniu. - Słupca jest niewielkim
miastem ze skromnym budżetem, ale widać, że samorząd ma ambitne projekty, a

jednym z nich jest kryta pływalnia. Gratuluję pomysłu budowy pływalni, która jak
słyszałem jest wyczekiwana przez społeczność od wielu lat - powiedział wojewoda
Zbigniew Hoffmann.
Pływalnia ma być obiektem z basenem
o długości 25 metrów i będzie połączona
ze Szkołą Podstawową nr 3. Dotacja z ministerstwa ma być przekazana w trzech transzach. W 2018 1 mln złotych, około 1 mln
900 tys złotych w 2019 i 1 mln złotych w
2020. - Chcielibyśmy, żeby budowa zakończyła się jesienią 2019 roku. W związku z tym
zamieramyz poprosić ministerstwo o zgodę,
żeby ostatnią transzę uzyskać przed końcem
planowanego końca budowy - poinformował burmistrz Pyrzyk.

WOŚP

22 listopada w Miejskim Domu
Kultury odbyło się spotkanie
organizacyjno – informacyjne,
dotyczące XXVI finału akcji Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy. XXVI
finał WOŚP odbędzie się w niedzielę,
14 stycznia na hali Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
Podobnie jak w latach ubiegłych finał
będzie miał gównie charakter sportowo
– rekreacyjny. Swój udział zapowiedzieli
koszykarze, siatkarze, rozegrany zostanie
również mecz piłki nożnej. Miejski Dom
Kultury zarejestrował w fundacji WOŚP
sztab, któremu przyznano 80 miejsc dla
wolontariuszy. Nabór i rejestracja wolontariuszy trwały przez cały grudzień.
Oprócz rozgrywek sportowych na publiczność czeka wiele atrakcji: występ orkiestry dętej OSP, wystawa replik broni,
„kącik malucha” przygotowywany przez
przedszkole „Miś Uszatek”, kącik policjantów z wystawą sprzętu, kawiarenka, tradycyjna strażacka grochówka, loteria fantowa z atrakcyjną – jak co roku – nagrodą główną oraz oczywiście licytacje fantów i gadżetów. Obsługę kasowo – bankową prowadzić będzie słupecki Bank Spółdzielczy.
Miejski Dom Kultury zwraca się z prośbą
do wszystkich tych, którzy chcieliby włączyć się w pomoc przy zbieraniu pieniędzy na leczenie najmłodszych.
- Słupczanie co roku wspierają nas licznymi podarkami, gadżetami czy produktami firm. Mam nadzieję, że nie inaczej będzie tym razem. Wszelkie podarki przeznaczone na licytację lub do loterii prosimy dostarczać do siedziby MDK przy ulicy Traugutta – mówi dyrektor MDK Jarosław Dębski.
W styczniu 2017 roku słupecki sztab WOŚP
zebrał ponad 50 tysięcy złotych.
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Otwarcie Miejskiej Trasy Turystycznej
17 listopada odbyło się uroczyste otwarcie Miejskiej Trasy Turystycznej. W sali
narad w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa, na której burmistrz
Michał Pyrzyk poinformował o zainstalowaniu 10 tablic w mieście.

Są to: Budynek Elektrowni Miejskiej,
Dom Bronisława Gutowskiego (na zdjęciu), Grodzisko Łużyckie – Kopiec Szwedzki, Kolumna Św. Wawrzyńca, Kościół Far-

ny, Muzeum Regionalne, Park Miejski, Rynek Miejski, Kino Sokolnia, Skwer i Pomnik
Apolinarego Szeluty. Docelowo na terenie
miasta ma być 29 tablic.

Dziękujemy wolontariuszom!
We wtorek 5 grudnia w auli słupeckiej szkoły muzycznej odbyła się Gala
Słupeckiego Wolontariatu. Była to forma podziękowania w Międzynarodowym
Dniu Wolontariatu.
Spotkanie prowadził dyrektor Miejskiego Domu Kultury Jarosław Dębski. Obecny na sali Zespołu Szkół Muzycznych burmistrz Michał Pyrzyk podziękował gorąco
zarówno dorosłym, jak i młodzieży za pracę społeczną na rzecz potrzebujących.
Wśród wyróżnionych wolontariuszy
znaleźli się dorośli działający w kole Caritas przy parafii bł. biskupa Michała Kozala w Słupcy: Jan Gorzkowski, Jadwiga Włodarczyk, Maria Kościelniak, Mirosława Komin. Narcyz Jachnik, Władysław Szymański, Władysław Sypniewski i Stanisław Nadgrodkiewicz.
Oprócz dorosłych wolontariuszy wyróżniono również dwie grupy młodzieżowe z
oddziałów Gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 3, których opiekunkami są: Anna
Kuchowicz i Marta Golimowska. Lista wyróżniających się wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas (opiekun Anna Kuchowicz): Rogalski Michał, Staszak Dominika,
Szustakiewicz Michalina, Ziarniak Wiktoria, Drewniacka Martyna, Roszak Patrycja,
Andrzejewska Barbara, Pyrzyńska Sandra,
Gotowała Klaudia, Widerowska Aleksan-

dra Danuta, Jaworska Amelia, Kalisty Antoni, Kolańska Natasza Wiktoria, Nowak
Adrian, Zastawa Julia, Hoffman Emilia, Janiak Klaudia, Herman Zuzanna, Karpińska
Wiktoria, Słupska Wiktoria Agnieszka, Stachowska Oliwia, Drop Natalia, Mikołajewska Oliwia Monika, Kolska Kinga, Zaparta Julia, Czaplińska Magdalena, Chojnacka Paulina, Szymańska Paulina Małgorzata, Sypniewska Wiktoria, Woźniak Wiktoria, Wieloch Kacper.

Pomysł na Miejską Trasę Turystyczną
zrodził się już dawno, ale koncepcja była
niezadowalająca do momentu, kiedy to
powstał projekt „Twoje miasto, jakiego nigdy nie widziałeś” – to motyw przewodni
projektu artystycznego Stadtecken – Zakątki Miasta. Słupca przyłączyła się do projektu, w którym chodzi głównie o pokazanie miasta w nieco inny, oryginalny sposób
łączący świat rzeczywisty z tym fantastycznym. Głównym celem jest zwrócenie uwagi mieszkańców Słupcy, a także turystów
na piękno naszej okolicy, którego często,
na co dzień nie zauważamy. Tablice wykonała firma niemiecka Stadtecken reprezentowana przez Bartosza Kistelę (słupczanina, który obecnie mieszka w Niemczech).
Oryginalne ilustracje z wizerunkami
Słupcy zostały ponadto opublikowane w
kalendarzu miejskim i specjalnym albumie, w którym znajdą się nie tylko zdjęcia
z Miejskiej Trasy Turystycznej, ale wiele innych oryginalnych fotografii zrobionych
przez młodzież ze słupeckiego Ekonomika należącą do projektu Stadtecken. Koszt
wyprodukowania ustawionych punktów
trasy wyniósł około 27 tysięcy złotych.
Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu (opiekun Marta Golimowska): Jessica
Śliwczyńska, Martyna Fajkowska, Amelia
Kłaniecka, Wiktoria Słupska, Maja Klajewska, Martyna Miodyńska, Zuzanna Smuszkiewicz, Katarzyna Jacaszek, Zuzanna Orłowska, Weronika Sobczak, Oliwia Szwacińska oraz Marta Ziółkowska
Krótki program artystyczny przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 przygotowani przez Krystiana Bartczaka: Maria
Miler, Julia Andrzejewicz i Oliwier Andrzejewicz. W podziękowaniu za pracę wolontariuszy samorząd miejski sfinansował wyjazd do Poznania na koncert zespołu Audiofeels. 12 grudnia młodzi wolontariusze
bawili się świetnie na hali Międzynarodowych Targów Poznańskich.
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“Historyczny” budżet z pływalnią
Wywiad z burmistrzem Słupcy Michałem Pyrzykiem o projekcie budżetu
miasta na 2018.
Jak można scharakteryzować projekt budżetu na 2018 rok w ogólnym,
wstępnym omówieniu?
Projekt budżetu miasta na 2018 rok
jest – można powiedzieć - projektem
„historycznym” zarówno jeśli chodzi o
wysokość dochodów, wydatków, jak
i wydatków majątkowych, które stanowią niespełna 15 procent wszystkich wydatków. W wydatkach majątkowych skupiliśmy się na realizacji inwestycji budowy krytej pływalni. Ta duża
i oczekiwana od lat inwestycja jest w
przyszłorocznym budżecie priorytetem, chociaż pragnę podkreślić, że na
dotychczasowym poziomie utrzymane
zostanie finansowanie zadań własnych,
należących do gminy miejskiej Słupca.
Pływalnia będzie zaspokajać potrzeby rekreacyjne mieszkańców. Będzie także ważnym obiektem dla lokalnej edukacji i sportu. Inwestycja wsparta będzie kredytem, jednak warto tu
wspomnieć, że samorząd miasta nie zaciągał żadnego kredytu w latach 20152017, sukcesywnie zmniejszając zadłużenie. Ponadto w budżecie założyliśmy
realizację innych zadań majątkowych,
które niezbędne są do realizacji podstawowych zadań bieżących. Jesteśmy już
po obradach budżetowych komisji stałych Rady Miasta. Radni poddali projekt
szczegółowej analizie, a także ocenie
podczas posiedzeń komisji, padło wiele pytań i opinii. Zgodnie z ustawą pozytywną opinię o projekcie wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu.
Jak zatem kształtują się dochody
zawarte w projekcie przyszłorocznego budżetu?
Projekt budżetu miasta na 2018 rok
określa prognozowane dochody w
kwocie 49.672.697,21 złotych i są one
niższe od obecnie planowanych dochodów o ponad 97 tysięcy złotych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że dochody majątkowe są wyższe od obecnych o
871 tysięcy złotych.

W związku z tym widać, że plan dochodów bieżących mimo pozytywnych
tendencji wzrostu gospodarczego zakłada, że w roku 2018 jak i w latach kolejnych - mogą pojawić się ryzyka zewnętrzne związane głównie z tempem
i trwałością ożywienia gospodarczego,
wpływające na sytuację ekonomiczną,
a tym samym na wielkość dochodów
Miasta.
Plan dochodów utrzymuje się w zasadzie na tym samym poziomie, co w
roku 2017, a został on ustalony bardzo
ostrożnie na podstawie zarówno własnych kalkulacji oraz w oparciu o informacje dotyczące kwot subwencji i dotacji, a uzyskane głównie z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Wielkopolskiego.
Najwyższe kwoty po stronie dochodów palowane są z udziałów w podatku
PIT (12.255.136 zł), subwencja oświatowa (8.689.454 zł) oraz wpływy z podatku od nieruchomości (7.400.000 zł).
Przejdźmy zatem do wydatków.
Jak przedstawia się to w projekcie

przyszłorocznego budżetu?
Projekt budżetu zakłada nieprzekraczalny limit wydatków w wysokości 54.861.253,21 złotych, z czego
8.222.931,17 złotych, czyli jak wspomniałem prawie 15 procent wszystkich
wydatków stanowią wydatki majątkowe. Wydatki bieżące zostały zaplanowane bardzo racjonalnie, a w planowaniu uczestniczyli dyrektorzy, kierownicy i księgowi poszczególnych placówek
oświatowych i jednostek organizacyjnych, zapewniając jednocześnie realizację zadań. Wśród wydatków budżetowych dominują te na oświatę i wychowanie (bez edukacyjnej opieki wychowawczej) w kwocie 18.571.524 złotych. Warto w tym miejscu przypomnieć kwotę ministerialnej subwencji oświatowej (8.689.454 zł). Z bilansu
wynika, ze samorząd miejski dopłaca
do oświaty prawie 10 milionów złotych!
Przy czym należy zauważyć, iż subwencja dotyczy tylko szkół i nie obejmuje
przedszkoli, a więc do subwencji dokładamy średnio 3 miliony rocznie. Wielokrotnie podkreślałem, że oświata jest
dla miejskiego budżetu priorytetem i z
powyższych danych również to wynika.
Ponadto na pomoc społeczną w tym
świadczenia rodzinne i wychowawcze
przeznaczonych zostanie 15.059.474
złotych, W projekcie budżetu miasta
na rok 2018 po stronie dochodów jak i
wydatków jest kwota dotycząca odbioru i zagospodarowania odpadów w wysokości 2.510.500 złotych. W związku z
tym, że miasto nie może zarabiać na odbiorze i odprowadzaniu odpadów, kwota ta po obu stronach po prostu bilansuje się.
Z zestawienia kwot po obu stronach wynika, że będzie to budżet deficytowy?
Z powyższych danych wynika, że projekt budżetu zakłada deficyt w wysokości 5.188.556 złotych oraz kredyt w kwocie 6 milionów złotych z przeznaczeniem na największą inwestycję tj. budowę krytej pływalni. Budżet jest więc deficytowy - tak to wygląda na etapie jego
projektowania. Już teraz z całą pewnością mogę jednak powiedzieć, że kwota
planowanego kredytu ulegnie zmniej-
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szeniu. Zamierzamy ubiegać się do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w związku z konstrukcją obiektu bez barier architektonicznych i możliwością prowadzenia
rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Ponadto proekologiczny charakter zastosowanych technologii pozwoli nam
wnioskować do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, co jeszcze
dodatkowo wpłynie na zmniejszenie
kredytu. Informacja „z ostatniej chwili”
jest taka, że rozpoczęły się rozmowy z
gminami na temat dofinansowania budowy pływalni.
Ponadto na dzień dzisiejszy po stronie dochodów nie mamy wykazanych
środków z Ministerstwa Sportu na tę inwestycję (3.967.300 zł), ponieważ terminem przedłożenia projektu budżetu jest 15 listopada i również w tym samym dniu dowiedzieliśmy się o przyznaniu wnioskowanej kwoty. Powyższe
środki otrzymaliśmy w rozbiciu na lata
2018 - 2020, więc niezwłocznie po podpisaniu umowy wprowadzimy korektę do przyszłorocznego budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Nadal
– wzorem lat ubiegłych – zamierzamy
pozyskiwać wszystkie dostępne środki zewnętrzne na wsparcie wykonania
naszych zadań bieżących i inwestycyjnych. Jak wspomniałem wcześniej – w
trzech ostatnich latach czyli w całej bieżącej kadencji kredytów nie zaciągaliśmy. Przedłożony projekt budżetu ma
2018 rok zakłada maksymalną wartość
kredytu, który będziemy starali się w
trakcie roku budżetowego zmniejszyć
za pomocą wspomnianych wniosków i
źródeł zewnętrznych.
Proszę omówić wydatki majątkowe
i inwestycyjne, planowane na przyszły rok.
Tak jak wspomniałem wcześniej
projekt budżetu na 2018 rok kwotę
8.222.931,17 złotych wydatków majątkowych. Jest to prawie 15 procent
wszystkich wydatków. Kwota ta w trakcie roku na pewno wzrośnie, bowiem
planujemy przystosowanie budynku
byłego gimnazjum na potrzeby przedszkola niezwłocznie po otrzymaniu dokumentacji, która jest już na ukończeniu.
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Obecnie ograniczyliśmy wydatki majątkowe do minimum, aby skupić się na
budowie krytej pływalni. Przypomnę
tu, iż projektowana pływalnia w założeniu ma być budynkiem energooszczędnym, niskoemisyjnym, łączącym funkcje rekreacyjną i sportową. Ze wstępnych kalkulacji przeprowadzonych wynika, iż powinien być on inwestycją wypracowującym zysk, który miałby pokrywać koszty obsługi zadłużenia na tę
inwestycję. My „pesymistycznie” podchodząc zakładamy, iż będzie to działalność samofinansująca się i zamknie
się wynikiem zero. Przypomnę, że przy
organizacji Strefy Płatnego Parkowania też były obawy, czy strefa nie przyniesie straty, jednak jak na razie wynik
jest dodatni. Pływalnia będzie zaspokajać potrzeby rekreacyjne mieszkańców.
Będzie także ważnym obiektem dla lokalnej edukacji i sportu. Ponadto w budżecie założyliśmy realizację zadań majątkowych, które niezbędne są do realizacji podstawowych zadań bieżących.
Mowa tu o przebudowie na wniosek
pokontrolny Państwowej Straży Pożarnej budynku publicznego Przedszkola
Nr 2 „Miś” w Słupcy, budowę dwóch placów zabaw, budowę chodnika w ulicy
Pyzderskiej – w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok, zakup patelni
elektrycznej dla Przedszkola Nr 2 „Miś”,
zakup maszyny do mycia hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, wykup
gruntów, zakup aktualizacji oprogramowania LEX i Fortigate, budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Zagórowskiej oraz
zadanie pn. „Rozwój terenów zieleni w
Słupcy” tzw. promenada na którą pozyskaliśmy 1.092.000 złotych z NFOŚiGW.
Wiemy już, że będą zmiany jeśli chodzi
o wydatki majątkowe już w pierwszym
kwartale przyszłego roku. Projekt budżetu zakłada także, jak co roku środki na bieżące utrzymanie dróg, a także
środki na bieżące remonty. Nie przewidujemy przynajmniej na razie żadnych
środków na dokumentacje drogowe. 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 w kontekście planowanego
kredytu kształtować się będzie zadłużenie miasta?
Maksymalną wysokość kredytu na
2018 rok założono w projekcie budżetu na kwotę 6 milionów złotych, jednak wcześniej wspomniałem, że wysokość kredytu na pewno ulegnie zmniejszeniu. Na obsługę długu oraz spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów zamierzamy przeznaczyć kwotę w wysokości 811.444 złotych. Obecnie zakładamy
zwiększenie zadłużenia o kwotę przewidywanego deficytu czyli o 5.188.556
złotych. W tym punkcie powtórzę jeszcze raz - w trakcie roku planowany kredyt będzie „zbijany” do minimum.
W ciągu minionej kadencji utrzymaliśmy bezpieczny poziom zadłużenia.
Inwestycje realizowane były na poziomie 5 – 8 procent zaplanowanych wydatków, a mimo to w latach 2015 – 2017
nie zaciągaliśmy kredytów. Projekt budżetu, który został zaplanowany z deficytem w wysokości ponad 5 milionów
złotych jest pochodną zaplanowanych
wydatków majątkowych i nie jest niczym nowym, przypomnę tu, że budżet
2017 roku też zakładał prawie 5 milionowy deficyt.
Na koniec roku 2018 przy obecnych
założeniach dług wyniesie 11.824.697
złotych. Przypomnę, że zadłużenie na
koniec 2014 r. wynosiło 10.214.353 złotych i stanowiło 27,3 procent dochodów, tak więc w trakcie trwania obecnej
kadencji spłaciliśmy 3.578.212 zł (własnymi środkami - nie zaciągając kredytów), co daje nam na koniec 2017 roku
dług w wysokości 6.636.141 zł. Obciążenie budżetu z tytułu obsługi zadłużenia w relacji do dochodów nie przekroczy dopuszczalnych wskaźników
ustawowych. 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. Jestem przekonany, że wzorem lat
ubiegłych kwota długu na koniec 2018
roku będzie o wiele mniejsza, ponieważ
już realizowane, czy będące w trakcie
realizacji inwestycje na terenie miasta
zwiększą w przyszłości nasze dochody.
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy
Na podstawie art. 17 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2017
poz. 1073), w związku z art. 3 pkt 11 i art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2017 poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy opracowywanego zgodnie z uchwałą Nr
XXIII/157/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 16 lutego 2017 roku. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy, zmienionej uchwałą Nr XXV/169/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 26 kwietnia 2017r.
Projekt ww. zmiany planu miejscowego wyłożony zostanie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od
21.12.2017r. do 15.01.2018r. w siedzibie Urzędu Miasta Słupcy, ul. Pułaskiego 21 62-400 Słupca, w godz. od 7.30 do 15.30 pokój nr 302-303
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 28.12.2017r. w siedzibie Urzędu
Miasta Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca, o godz. 14.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisku,
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu zmiany planu.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko, w związku z
postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmiany plany, w miejscu i czasie
wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy.
Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca, z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.02.2018r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko można składać zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 05.02.2018 r.
Słupca, dnia 13 grudnia 2017 r. 					
Burmistrz Miasta Słupcy
			
/-/ Michał Pyrzyk

Tlenek węgla potocznie zwany „CZADEM”- cichy zabójca!
„CZAD I OGIEŃ- OBUDŹ CZUJNOŚĆ”.
Trwający sezon grzewczy jest zawsze przyczynia się do powstawania wielu zagrożeń
spowodowanych głównie przez nieznajomość elementarnych zasad dotyczących bezpiecznego składowania materiałów palnych
oraz brakiem dokonywania czasowych przeglądów przewodów dymowych i spalinowych. Strażacy już wyjeżdżali do pożarów sadzy w kominie.
Przypominamy:
- Materiały palne należy składować w odległości nie mniejszej niż 0,5 m. od pieców centralnego ogrzewania.
- Do rozpalania w piecach centralnego
ogrzewania nie należy używać benzyn, rozpuszczalników itp. substancji palnych.
- Należy dokonywać czasowych przeglądów przewodów dymowych i spalinowych.
1. W obiektach lub ich częściach, w których
odbywa się proces spalania paliwa stałego,
ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych
w okresach ich użytkowania:
a) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej
raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie
stanowią inaczej;
b) od palenisk opalanych paliwem stałym(węgiel, drewno) w tym budynki mieszkalne co najmniej raz na 3 miesiące;
c) od palenisk opalanych paliwem płynnym
i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co naj-

mniej raz na 6 miesięcy.
2. W obiektach lub ich częściach, o których
mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z
przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w
roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z
warunków użytkowych.
- Nie należy zasłaniać, zaklejać istniejących
przewodów wentylacyjnych.
Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem
węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z
powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się
w nim urządzeń grzewczych.
Przypadki zatrucia czadem nasilają się w
okresie sezonu grzewczego.
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym
paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w
otaczającej atmosferze.
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z
faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku), blokuje dostęp
tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego
miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych
dawkach) śmierć przez uduszenie.
Głównym źródłem zatruć w budynkach
mieszkalnych jest niesprawność przewodów
kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i

dymowych.
Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z ich nieszczelności, braku konserwacji, w tym czyszczenia, wad konstrukcyjnych, niedostosowania istniejącego
systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z
wymianą starych okien i drzwi na nowe.
Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.
W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy zapewnić dopływ świeżego czystego
powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie, wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi
to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w
przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym, wezwać służby ratownicze,
Jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha,
ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np.
metodą usta - usta oraz masaż serca,
By uchronić się przed zatruciem tlenkiem
węgla można zamontować w domu czujnik
tlenku węgla, który z chwilą wystąpienia niebezpieczeństwa będzie nas alarmował sygnałem dźwiękowym o zagrożeniu.
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Cykl imprez niepodległościowych

10 listopada - wkopanie “Dębu Niepodległości” na terenie 10 listopada - Bieg Niepodległości młodzieży ze Słupcy i
przyszłej promenady - w sąsiedztwie stawku i muzeum
Strzałkowa, symboliczne spotkanie na dawnej granicy

11 listopada - uroczystości na pl. Wolności, wręczenie Her- 11 listopada - imieniny słupeckiej ulicy 11 Listopada bowej Tarczy Słupcy Cezaremu Witlewskiemu
występy dzieci, młodzieży, orkiestry OSP i poczęstunek

Ścieżka edukacyjno - przyrodnicza

Ścieżka edukacyjno - przyrodnicza to inicjatywa słupeckiego stowarzyszenia
ANMAR. Została ona udostępniona 8 grudnia i jest usytuowana w sąsiedztwie
Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Wojska Polskiego.

8 grudnia w piątek miało miejsce uroczyste otwarcie ścieżki przyrodniczo –
edukacyjnej. Inicjatorem pomysłu jest
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”.
Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna dla
dzieci została zlokalizowana wzdłuż ulicy Wojska Polskiego w Słupcy. Celem powstania ścieżki jest podniesienie elementu edukacyjnego wśród dzieci oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta
Słupcy.
Ścieżka powstała dzięki wsparciu osób,
instytucji, podmiotów prywatnych. Są to:
Fundacja TESCO, samorząd miasta Słupcy z burmistrzem Michałem Pyrzykiem,
Maciej Urbański z BricoMarche Słupca,
Agnieszka Mroczkowska z PSB Mrówka,
Sylwia Kubiak ze Szkółki Drzew i Krzewów
Kubiak oraz Artur Robak z GrafArt.
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„Magia Świąt” w Słupcy
„Magia Świąt” to cykl imprez bożonarodzeniowych i mikołajkowych,
przygotowanych przez samorząd miasta Słupcy.
Już 2 grudnia na terenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej miało miejsce spotkanie z Mikołajem i mikołajkowe
czytanie. Największym zainteresowaniem
cieszył się jednak przeprowadzony 3 grudnia również na hali MOSiR Słupecki Jarmark Świąteczny.
Tłumy ludzi odwiedziły słupecką halę
MOSiR podczas kolejnego świątecznego Jarmarku organizowanego przez słupecki Urząd Miasta. Atrakcji nie brakowało. Na jarmarku swoje wyroby prezentowało sporo wystawców. Tradycyjnie zebranym przygrywała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z wiązanką swingowych melodii, a także uczniowie z Cen-

trum Kultury “Muzyk” pod kierunkiem Krystiana Bartczaka. Wystąpił również Kacper
Urbaniak. Imprezę prowadziła Arleta Kolska – Hypka. Dzieci zabawiali: Św. Mikołaj
i skrzat Onufry.
Z powodu niesprzyjającej pogody „mikołajkowe” spotkanie na rynku trzeba było
odłożyć o jeden dzień. 7 grudnia na placu Wolności słupeckie rodziny ponownie
spotkały się ze św. Mikołajem (w tej roli
niezawodny radny Tadeusz Markiewicz).
Uruchomiona została słupecka „fabryka
czekolady” i wszyscy zostali przez Mikołaja
poczęstowani gorącą czekoladą. Spotkaniu towarzyszyła świąteczna oprawa słowno – muzyczna.

Mikołaj i miejska choinka na rynku

Podziękowanie
Burmistrz Miasta Słupcy serdecznie dziękuje
Państwu Barbarze i Jakubowi Litoborskim za
przekazanie choinki na Słupecki Rynek.

Karta seniora - nowa firma

Świąteczna iluminacja na ulicy Traugutta

NZOZ LABORATORIUM MEDYCZNE
S.C. ALKAMED
ul. Rtm. W. Pileckiego 20B
62-400 Słupca
Usługi:
10% na usługi badanie laboratoryjne podstawowe w NZOZ
Laboratorium Medyczne s.c. ALKAMED
ul. Rtm. W. Pileckiego 20 B, 62-400 Słupca
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Gimnazjaliści dla Niepodległej
10 listopada w budynku gimnazjum miały miejsce obchody Narodowego
Święta Niepodległości. Swój program artystyczny zatytułowany ,,Dla
Niepodległej” prezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 oraz oddziały
gimnazjalne kl. II - III.

Pomysł połączenia młodzieży i czwartoklasistów urodził się wśród polonistek
Henryki Hanc i Małgorzaty Skrzypczak.
One również sprawowały pieczę nad scenariuszem uroczystości. W iście jesiennej scenografii autorstwa Wioletty Adamczewskiej, w której główną rolę odegrała jarzębina, uczniowie sięgnęli do narodowego skarbca kultury, żeby wydobyć
to, co na dnie ukryte, trochę zakurzone,
przez starszych może już nieco zapomniane, a młodszych jeszcze nieznane po pieśni ludowe... piękne, bo polskie.
Uroczystość rozpoczęła prezentacja poloneza (pod kierunkiem Karoliny Wilczew-

skiej), w barwnych, epokowych strojach
wystąpili uczniowie gimnazjum- kl. II i III.
W części oficjalnej zabrała głos dyrektor
Agnieszka Orchowska, która w swoim wystąpieniu odwołała się do historii naszego
narodu i podkreśliła, że powinniśmy być
dumni z tego, że jesteśmy Polakami.
Gimnazjalne Ósemki (pod kierunkiem
Piotra Królikiewicza) zaprezentowały piosenki: „Zachodźże słoneczko”, „Siekiera
motyka, ,,Jarzębina czerwona” oraz „Czerwone jabłuszko”. Pieśni towarzyszyły żołnierzom na biwakach i postojach, szły za
wojskiem, jak kurz na drogach, o tym usłyszeliśmy właśnie w piosence ,,Dziś do cie-

A. Michalak druga w Polsce

10 listopada 2017 r. podczas uroczystej akademii z okazji Święta Odzyskania
Niepodległości w oddziałach gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im. A.
Mickiewicza w Słupcy absolwentce gimnazjum - Agnieszce Michalak, wręczono
nagrodę za zdobycie II miejsca w Opolskim Konkursie Historycznym pod hasłem:
„Jestem Polakiem i kocham swój kraj”.
Konkurs miał zasięg ogólnopolski, a tematyka IV edycji brzmiała: „Czyn zbrojny
i antykomunistyczna działalność w imię
niepodległości Polski po II Wojnie Światowej”. Głównym celem zmagań było stworzenie samodzielnej prezentacji multimedialnej w oparciu o zebrane dokumenty
i zdjęcia. W pracy zostały przedstawione
działania słupeckiej młodzieży na początku lat 50-tych, kiedy to powstała nielegalna organizacja i aresztowano uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy.
Agnieszka Michalak w swojej pracy ukazała aresztowania, brutalne przesłuchania

bie przyjść nie mogę”. Dzięki pieśniom mogliśmy poznać piękno ojczyzny również w
Tatrach u górali.
Uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście zostali poczęstowani ciasteczkami ze śliwkami przygotowanymi specjalnie na tę uroczystość
przez koło Caritas pod kierunkiem
A. Kuchowicz i E. Kisteli. Nad całością czuwali także Izabela Michalak i Marek Ratajczyk. Część kostiumów uszyła Anna Janiak.
Program artystyczny 13 listopada był
prezentowany w Szkole Podstawowej nr
3, a 15 listopada w Miejskim Domu Kultury w Słupcy. W przygotowanie uroczystości zaangażowani byli uczniowie oddziałów gimnazjalnych i klasy IV Szkoły Podstawowej nr 3: Amelia Kłaniecka, Martyna Fajkowska, Mieszko Raśniewski, Kacper
Skowroński, Michał Stawowy, Natasza Kolańska, Amelia Jaworska, Adrian Nowak,
Natalia Słowińska, Dawid Zajączkowski,
Marta Ziółkowska, Wojtek Przybyła, Aniela
Pietrowicz, Michał Smuszkiewicz, Zuzanna
Herman, Wiktoria Chojnacka, Martyna Błoniewska, Adam Świątek, Daria Żminkowska, Anna Tomczak, Mateusz Ciesielski, Julia Zastawa, Kamil Majda, Aleksandra Widerowska, Jacek Miętkiewicz, Patrycja Roszak, Marcin Górny, Aleksandra Jaśkowiak,
Adam Urbaniak, Oliwia Trąbczyńska, Wojciech Duszyński, Maria Górna, Michał Kozłowski, Zuzanna Smuszkiewicz, Paweł Kominkiewicz, Lena Witkowska, Nadia Szczepaniak, Olek Nowak, Jakub Siankiewicz,
Mateusz Koziorowski, Alicja Danielewicz,
Martyna Wiśniewska, Mateusz Michalak.
słupeckiej młodzieży. W wyniku dochodzeń postawiono fikcyjne zarzuty ówczesnym profesorom i uczniom. Wielu młodych opozycjonistów znalazło się następnie w Jaworznie, gdzie utworzono więzienie dla młodocianych więźniów politycznych. Podziękowano także opiekunom
konkursu: Ewie Kisteli i Izabeli Michalak.
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Dawid Witasik zna biblię

Oświata

Szkoła Podstawowa nr 1

Projekt „Bezpieczna +”

Niebywałym sukcesem może się pochwalić uczeń klasy III d Dawid Witasik. 21
W ramach projektu „Bezpieczna +”
listopada br. w finale XI Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego dla Młodzieży realizowanego w Szkole Podstawowej
Gimnazjalnej “Idźcie i głoście - za przykładem pierwszych Apostołów”, zdobył I nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
miejsce!
w Słupcy uczniowie rozwijają swoje
zainteresowania i pogłębiają wiedzę z
W etapie rejonowym brało udział 106
różnych dziedzin życia.
uczestników z kilkunastu gimnazjów Ar-

chidiecezji Gnieźnieńskiej. Do finału zakwalifikowało się 15 uczniów. Po napisanym teście z wiedzy biblijnej Dawid znalazł się w pierwszej piątce. Na koniec poddany został egzaminowi ustnemu, który
przeprowadził profesor nauk biblijnych ks.
dr hab. Paweł Podeszwa.
- Dawid, pomimo swej niezwykłej pokory i skromności, odpowiadał na pytania
profesjonalnie. Niejeden student biblistyki mógłby mu pozazdrościć. Spokój i pewność swej wiedzy przekonały profesora, że
to on jest dziś najlepszy.Dziękuję Dawidowi i jego Rodzicom za wyrażenie zgody na
udział i zaangażowanie w ten szczególny
konkurs. Nie jest dziś łatwo znaleźć pasjonata Biblii, która dla 15 – latka jest księgą
niezwykle trudną - mówi opiekun Maria
Wyszyńska (na zdjęciu obok z Dawidem).

25 listopada odbyły się warsztaty poświęcone technice decoupage.”. Uczestniczyli w nich uczniowie klasy 5b oraz grupa harcerzy. Celem spotkania było rozbudzenie zainteresowań techniką ozdabiania przedmiotów polegająca na przyklejaniu na odpowiednio przygotowaną powierzchnię wzoru wyciętego z serwetki.
Niecodzienne warsztaty plastyczne poprowadziła Arleta Manuszak. Opiekunami młodych artystów są: Małgorzata Nowak i Maria Główczyńska.
W andrzejkowe popołudnie 29 listopada w ramach tego samego projektu odbyły
się warsztaty kulinarne. Wzięli w nich udział
uczniowie z klasy IVa, którzy, wraz z wychowawczynią - Dominiką Mikołajczyk oraz
pracownikiem stołówki - Aldoną Kusiołek,
przygotowali oryginalne, zdrowe, pożywne
i estetyczne desery na bazie mango.

Szkoła Podstawowa nr 1

wy bałwan. Jak przystało na konkurencje
sportowe nad ich prawidłowością czuwali sędziowie: Iwona Przygocka i Waldemar
Flisiak. Wreszcie pojawił się najważniejszy
gość - Mikołaj dla którego Maluchy przygotowały niespodzianki w postaci piosenki, tańca, wierszyka. Drogi Gość był zachwycony. Ze szczególnym rozrzewnieniem czytał laurkę od pierwszaków. Całość upłynęła w miłej atmosferze. Zatem
do zobaczenia za rok.

Mikołajkowa Olimpiada w SP 1

Tegoroczne spotkanie z Mikołajem, który przed świętami ma mnóstwo pracy,
w słupeckiej „Jedynce” odbyło się 5 grudnia. Czasem niektórzy twierdzą, że nie
ma Mikołaja, ale kiedyś ten święty Biskup chodził po ziemi sprawiając wiele
radości przez dzielenie się tym, co miał. I to właśnie my dziś jesteśmy Świętymi
Mikołajami, bo od tego wspaniałego człowieka nauczyliśmy się dawać.
Dzieląc się radością z dawania harcerze
2DH im. Tadeusza Kościuszki: Olga Plewa,
Aleksandra Bączkowska, Amelia Grobelna, Gabriela Jarzyńska, Weronika i Gabriela Kwiatkowskie, Daria Żminkowska, Mateusz Bączkowski, Mateusz Górecki, Mateusz Muszyński, Antoni Kalisty, Michał Muszyński, Kamil Bartkowiak, Marcel Piwoński, Wojciech Leśniowski, Filip Gradowski, Antoni Nowaczyk byli organizatorami
spotkania z Mikołajem na sportowo. Każda z klas wybrała sobie świąteczną nazwę.
Klasa Ia to Mikołaje, Ib Renifery, IIa Bałwanki, IIb Gwiazdeczki, IIIa Aniołki, IIIb Śnieżynki, IIIc Rudolfy, IIId Elfiki. Wiele radości
sprawiły konkurencje: jazda na hulajnodze (gdzie czasem trudno było utrzymać
równowagę), tor przeszkód, jazda sankami
(w których renifery gubiły pasażera), skoki na rogatej piłce, sztafeta z czapką, jedzenie piernika na czas, skojarzenia ze świętami (gdzie w bardzo krótkim czasie zna-

leziono aż 49 słów), czy wreszcie śniego-
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Oświata
Szkoła Podstawowa nr 3

Muzyczne popołudnia w “trójce”

Popołudnie z pieśnią patriotyczna i wizyta chóru KANON to dwa muzyczne
akcenty, jakie miały miejsce ostatnio w Szkole Podstawowej nr 3.
Muzycznie było we wtorek, 14 listopada. Szkolne Koło Wolontariatu zorganizowało popołudniową porą koncert pieśni
polskich. Na wspólne słuchanie uczniowie
zaprosili swoich bliskich – rodziców, dziadków, rodzeństwo zaś Marta Golimowska
zaprosiła podopiecznych MOPS oraz emerytów – pracowników szkoły. Nad oprawą muzyczną czuwał niezawodny Krystian
Bartczak. Uczniowie wykazali się ogromnym talentem, zapałem i zamiłowaniem

do śpiewu.
Widownia na dolnym holu szkoły była
po brzegi zapełniona rodzinami. Po koncercie Anna Bartczak zaprosiła wszystkich gości na małe co nieco czyli rogaliki
i ciasteczka przygotowane specjalnie na
te uroczystość przez rodziców. Był to bardzo sympatyczny i wzruszający wieczór.
Słowa podziękowania należą się organizatorom: Annie Bartczak , Marcie Golimowskiej i Ewie Rydzyńskiej oraz uczniom pod-

Przedszkole nr 1

Biało-czerwone misie

Dzień Pluszowego Misia został poprzedzony rozstrzygnięciem powiatowego
konkursu plastycznego „Z misiem historię Polski poznajemy i chętnie wam o
niej opowiemy”.
Wybór był trudny, bo i temat nie był łatwy. Prace zaskoczyły jurorów, stąd też
wiele ich zostało nagrodzonych. Po raz
pierwszy uhonorowano laureatów nagrodami Starosty, Burmistrza Miasta, Wójta Gminy Słupca oraz Stowarzyszenia „Nasze dzieci”. Niezwykłe w całej uroczystości
było to, że wszystkich połączyła Polska – i
małych i dużych…
- Warto podkreślić, że przedszkole nasze
bierze udział w realizacji projektu „Przedszkole młodych patriotów”, którego głównym celem jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci , krzewienie miłości do Ojczyzny. Mamy nadzieję, że uda nam
zdobyć ten cenny certyfikat - mówi Dorota
Madaj, dyrektor przedszkolnej „jedynki”.

stawowej Trójki.
20 listopada zawitali do SP 3 wyjątkowi goście. Na zaproszenie Samorządu
Uczniowskiego szkołę odwiedził Miejski
Chór Kanon, który zaprezentował koncert
pieśni patriotycznych. Inicjatorem spotkania był nauczyciel muzyki Krystian Bartczak a odbiorcami - uczniowie klas IV i V.
Pani dyrektor serdecznie powitała gości,
podkreśliła ich zamiłowanie do wspólnego śpiewu i muzyki.
Chór Kanon w tym roku obchodzi 20 –
lecie istnienia, co świadczy o pięknej pasji ludzi, którzy tworzą tę grupę muzyczną
jak również o przyjaznej atmosferze pracy,
jaką zbudowali przez lata wspólnych prób
i występów.
Pani dyrektor podkreśliła, że Chór Kanon jak i Orkiestra Strażacka to muzyczni ambasadorzy naszego Miasta. W chórze śpiewają babcie i dziadkowie naszych
uczniów a także pani Kasia Rybicka, która
przez wiele lat była przewodniczącą Rady
Rodziców.
Koncert rozpoczął się odśpiewaniem
Roty, o której powstaniu opowiedział dyrygent chóru – Tadeusz Kmiecik. Widzowie wysłuchali również ,,Warszawianki”,
„Legionów” i innych patriotycznych pieśni.
Koncert zakończyła pieśń niewolników z
Ameryki Południowej ,,Freedom”. Koncert
nagrodzono gromkimi brawami, bo był to
prawdziwy prezent muzyczny.
Mydełkowe laboratorium
Sale przedszkola przeobraziły się w
małe laboratoria, w których dzieci zajęły
się produkcją „świątecznych mydełek”. Zapach cynamonu, anyżu, wanilii, suszonych
kwiatów, czekolady wprowadził wszystkich w świąteczny nastrój. Wyczarowane
przez małych chemików świąteczne mydełka okazały się znakomitym prezentem..
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Przedszkole nr 2 “Miś”

Przedszkole nr 4 “Jarzębinka”

W dniach 21 i 28 listopada odbyły się pierwsze ważne
przedszkolne uroczystości dla „Krasnali” i „Pajacyków”–
pasowanie na przedszkolaka.

6 grudnia w przedszkolu obchodzony był Dzień Czerwony
- jeden z kolorów przedszkolnej optymistycznej tęczy.
Tego dnia w “Jarzębince” dominował kolor czerwony w
ubraniach, wystroju sal oraz jadłospisie.

Przedszkolne pasowanie Czerwony dzień
Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia krótkiej części artystycznej, w której maluszki zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym samym dowód, jak dużo już
potrafią. Były więc piosenki, wierszyki i tańce. Po części artystycznej, dzieci obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem.
Następnie dyrektor Urszula Michlicka dokonała uroczystego
pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Uroczystość ta
pozwoliła rodzicom, nauczycielkom i dzieciom zintegrować się.
Była również świetną okazją do poznania, nabytych przez 2 miesiące uczęszczania do przedszkola, umiejętności dzieci.

Dzieci zawiesiły na przedszkolnej choince własnoręcznie wykonane ozdoby oraz życzenia i marzenia zapisane na czerwonych serduszkach połączonych w długi łańcuch.
Z wizytą do przedszkolaków przyjechał długo wyczekiwany Mikołaj z workiem pełnym słodyczy. Przedszkolaki otrzymały również
tablicę interaktywną, która posłuży wszystkim do zabawy i nauki.
Były wspólne tańce, zabawy, pląsy, piosenki i wiersze dedykowane
Mikołajowi. Po południu nauczyciele oraz pracownicy przedszkola
wzięli udział w spotkaniu mikołajkowym.

DAWNASLUPCA.PL się rozwija!
Anonsowany w poprzednich wydaniach portal historyczno - fotograficzny
dawnaslupca.pl nadal rozrasta się w dynamicznym tempie. Miejski Dom Kultury
zachęca słupczan oraz wszystkich tych, którzy posiadają zdjęcia z historiii
naszego miasta do współpracy
Galeria archiwalnych zdjęć podzielona
jest na poszczególne działy tematyczne:
kultura, sport, miejsca, ludzie, organizacje
społeczne itp. Ciekawostką jest fakt, że odwiedzający stronę mogą wysyłać komentarze oraz opisy do zdjęć, wzbogacając
tym samym i poszerzając wiedzę o miejscach, ludziach i wydarzeniach prezentowanych w galerii.
Zwracamy się z gorącym apelem o udostępnianie swoich domowych archiwów w
celu uzupełnienia tego wyjątkowego portalu. Wszystkie prywatne i publiczne zdjęcia zostaną cyfrowo skopiowane i w nienaruszonym stanie jak najszybciej wrócą do
właścicieli. Prosimy również o informacje
dotyczące opublikowanych na zdjęciach
osób, miejsc i wydarzeń, o których jest

informacji niewiele albo nie ma ich wcale. Ważne jest też umiejscowienie w cza-

sie poszczególnych fotografii. Zdjęcia takie znajdą Państwo w zakładce: ”Kto, co i
gdzie to jest?”.
Opisy można również dodawać poprzez
komentarze pod fotografiami. Uzupełnienie opisów sprawi, że powstanie największe, bezpłatne, internetowe archiwum
zdjęć obrazujących historię miasta Słupcy. E-mailowy adres kontaktowy z administratorem to: kontakt@dawnaslupca.pl lub
telefonicznie poprzez MDK 63-277-25-11.

Kultura

Konkurs: fotografia i film
12 grudnia w Miejskim Domu Kultury odbyło się podsumowanie konkursu
fotograficznego i filmowego „11 listopada – Święto Niepodległości Polski”
organizowanego w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Celem konkursu było uczczenie przypadającej w przyszłym roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz popularyzacja sztuki fotografowania poprzez zachęcenie dzieci i młodzieży
szkolnej oraz osób dorosłych do wykonania oraz prezentacji swoich fotografii lub
filmu.
Tematem była prezentacja w formie fotorelacji lub filmu listopadpwych uroczystości związanych ze Świętem Niepodle-

głości 11 listopada.
Laureatami w konkursie fotograficznym zostali: Beata Tuczyńska, Robert Rusik i Michał Rusik, a w konkursie filmowym
Krzysztof Gorzelańczyk. Nagrody ufundował Urząd Miasta i Miejski Dom Kultury.
Organizatorem konkursu będącego elementem miejskich obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości był MDK.
Nagrodzony film do końca roku będzie
prezentowany w kinie „Sokolnia”.
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Kino SOKOLNIA
informuje!
W związku z pewnymi zmianami dotyczącymi sprzedaży biletów w słupeckim kinie Sokolnia, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.
Od 1 stycznia 2018 roku kino Sokolnia
zamyka możliwość telefonicznego rezerwowania biletów.
- System odręcznych zapisków wprowadzał dużo zamieszania i okazał się być nieskuteczny, zwłaszcza, że wiele osób rezygnowało z projekcji nie informując nas o tym.
Aby uporządkować system sprzedaży, od 1
stycznia wprowadzamy sprzedaż tylko i wyłącznie w kasie kina, bez możliwości telefonicznej rezerwacji. Jest możliwość dokonania zakupu biletów bez wychodzenia z domu
poprzez aplikację EKObilet i wiele osób już z
tej formy zakupu korzysta – informuje dyrektor Miejskiego Domu Kultury Jarosław
Dębski.
- Ponadto w związku z tym, że w ostatnich
tygodniach doszło do pomyłek i zakupu biletów do kina Sokolnia w „Kępnie”, zwracamy
uwagę widzów na to, aby przed dokonaniem
zakupu sprawdzili, czy rzeczywiście są na internetowej stronie kina słupeckiego. Pozwoli
to uniknąć niepotrzebnych nerwów, bowiem
zdarzały się przypadki, że widzowie przychodzili do zamkniętego kina, mając zakupione bilety w tym dniu na seans do kina „Sokolnia”w Kępnie – dodaje dyrektor Dębski.

Nowości książkowe w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy:
Literatura dla dorosłych:
1.Mankell H. – Głębia

Za każdym razem, kiedy zamierzał obejrzeć swoją twarz, robił głęboki wdech. Wyobrażał sobie, że z lusterka spojrzy na niego jakaś obca twarz, jednak widział w lusterku swoje oczy, pomarszczone czoło i bliznę nad lewym okiem. Przyglądał się swojej twarzy i zastanawiał się, kim jest. Był mężczyzną, który zrobił karierę w szwedzkiej flocie. Czy pewnego dnia obejmie dowództwo
nad wytyczaniem tajnych tras militarnych
dla Królewskiej Marynarki Wojennej
2.Ruiz Zafon C. – Labirynt duchów
3.Ishiguro K. – Nie opuszczaj mnie
4.Mróz R. – Oskarżenie
5.Brown D. – Początek
6.Sparks N. – We dwoje
7.Lis R. – Lesbos
8.Fallaci O. – Korzenie nienawiści
9.Pilch J. – Inne ochoty
10.Yanagihara H. – Ludzie na drzewach

Literatura dla dzieci i młodzieży:
1.Tanner L. – Muzeum złodziei

Ukryta historia niezwykłego Muzeum,
chroniona jest przez Opiekunów Tajemnic. Główną bohaterką jest dziewczyna
Goldie Roth. Poznajemy ją w „Dniu Odłączenia”.
Dla własnego bezpieczeństwa, każde
dziecko w Jewel do tego dnia nosi srebrne łańcuchy. Zagrożenie z zewnątrz, krucha struktura miasta i pościg za dziewczyną, to tylko wierzchołek góry lodowej.
2.Burkhart J. – Akademia Canterwood. Szczęśliwa trzynastka
3.Marpurgo M. – Biały Książę
4.Steffensmeier A. – Krowa Matylda i śnieg
5.Jimenez P. – Soy Luna. Mieszane uczucia
6.The Lego Ninjago Movie : opowieść filmowa
7.Grabowski A.M. – Mamciuś
8.Mikołajek. Mój tata najlepszy
9.Brothers M. – Dziwna i taki jeden
10.Shaw N. – Dzieciak rządzi. Poznaj swojego szefa

Katalog biblioteki można przeglądać na stronie Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej w.bibliotece.pl
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I Gala Piosenki Biesiadnej Znani aktorzy
30 listopada w Miejskim Domu Kultury odbyły się dwa koncerty, które
wzbudziły ogromne zainteresowanie publiczności. Po raz pierwszy w Słupcy
odbyła się Gala Piosenki Biesiadnej.

Pomysłodawcą koncertu jest słupecki
muzyk, pracownik MDK Krzysztof Herian.
Udało mu się zebrać muzyków między innymi z Orkiestry Nadzwyczajnej przy MDK
oraz instrumentalistów i wokalistów znanych z wcześniejszych projektów („Koncert piosenek Ireny Jarockiej” czy „Koncert
Kolęd”).
Tym razem muzycy wzięli na warsztat
materiał znany z tradycyjnych polskich

biesiad, choć nie zabrakło również klimatów „italo”. Rozbudowane aranżacje w sekcją dętą, wielogłosowe chórki i popisy instrumentalistów wprawiły publiczność w
doskonały, biesiadny nastrój, zwłaszcza,
że koncert wyreżyserowany był jako tradycyjne polskie wesele. Tego dnia sala MDK
dwukrotnie wypełniła się po brzegi. Muzycy zapowiadają kontynuację „biesiadnych”
działań w ramach trasy koncertowej.

XI Przegląd Jasełkowy

w Słupcy

Miejski Dom Kultury zorganizował
w ostatnich tygodniach dwa
udane przedsięwzięcia sceniczne
z udziałem znanych i popularnych
artystów. Na scenie zawitał spektakl
„Mężczyzna idealny” oraz Kabaret pod
Wyrwigroszem.
W obu przypadkach sala MDK wypełniła się po brzegi, choć cena biletów nie
należała do niskich (60 i 50 zł). Spektakl
„Mężczyzna idealny” (16 listopada) to widowisko humorystyczne z udziałem znakomitych aktorów: Adrianny Biedrzyńskiej, Maciej Damięckiego, Michała Milowicza i Ryszarda Dziurmana. Są to twarze
doskonale znane publiczności z kina i telewizji. Zabawne interakcje między aktorami i publicznością sprawiły, że spektakl
zebrał burzę braw na stojąco.
Z kolei 3 grudnia do MDK zawitał Kabaret pod Wyrwigroszem. Krakowska formacja wystąpiła w składzie Beata Rybarska, Andrzej Kozłowski, Maurycy Polaski
i Łukasz Rybarski. Artyści zaprezentowali swój najnowszy program pt. “Variaté”. I
w tym przypadku publiczność wypełniła
salę widowiskową do ostatniego miejsca.
Widzowie opuszczali budynek MDK w
znakomitym nastroju, bowiem program
“Variaté” obfitował w przezabawne scenki i dialogi podparte muzyką.

Po raz jedenasty w Miejskim Domu Kutury zaprezentowały się w ramach
przeglądu „Anioły Kosmy” szkolne zespoły jasełkowe i kolędnicze.
10 grudnia w sali kina „Sokolnia” w ramach XI Przeglądu Zespołów Jasełkowych i Kolędniczych „Anioły Kosmy”wystąpiło 7 zespołów: Przedszkole nr 4 „Jarzębinka”, Przedszkole nr 2 „Miś”, Szkoła
Podstawowa nr 1 im. KEN w Słupcy , Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy, Szkoła Podstawowa nr 3 im.
Adama Mickiewicza w Słupcy – oddział
gimnazjalny, Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej - oddział gimnazjalny, Liceum, Ogólnokształcące im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy.
Spektaklom przysłuchiwali się jurorzy:
Paulina Pachulska - Wojdak, Beata Czerniak (instruktor teatru z Miejskiego Domu
Kultury) i Tadeusz Piłat.

Michał Milowicz i Adrianna Biedrzyńska
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Rekreacja

Turniej par po raz drugi

Urząd Miasta w Słupcy
tel. 63 277 27 27

W hali słupeckiego MOSiR-u zorganizowano drugą edycję Turnieju Par
Niekoniecznie Małżeńskich. Do rywalizacji stanęło 15 par.

wewn. 226 - Referat Dobrego Porządku
i Ochrony Środowiska (zieleń miejska)

Tym razem do rywalizacji przystąpiło 15 par (w zeszłym roku było ich 12), na które
czekały oryginalne i róznorodne konkurencje. Organizatorzy przygotowali 8 konkurencji: zawody bandmintona poprowadził Jerzy Bania. Survival przygotowali Krzysztof Szulkowski i Tomasz Muszyński. Rywalizację w tenisie stołowym nadzorował Jerzy Szymczak.
Piłka Nożna – Mirosław Kwaśny i Tomasz Jarecki. Chodzenie po linie – Łukasz Jarzabek.
Konkurs Tańca – Kinga Majewska. Nowością był „Jeden dzień z życia rolnika”, który wraz
z rzutem lotkami przygotowała Sylwia Jankowska. Całą imprezę prowadził Mariusz Król.
Pierwsze miejsce zajęli Dagmara i Michał Ziemscy, którzy zgromadzili na swoim koncie
96 punktów. Drugie miejsce zajęła para Agnieszka i Ryszard Pilarscy, a na trzecim miejscu znaleźli się Katarzyna i Sławomir Helwin.
W turnieju wzięli udział: Dagmara i Michał Ziemscy, Ewa i Jarek Czaplińscy, Anna i Andrzej Majewscy, Małgorzata i Dariusz Kołodziejscy, Sylwia i Tomasz Chojnaccy, Kamila i
Tomasz Parus, Magdalena Mirosławska i Andrzej Machowiak, Agnieszka i Ryszard Pilarscy, Patrycja Kluczyńska i Łukasz Kuczmaszewski, Beata Nadgrodkiewicz i Lidia Liczbinska, Marta Tylisz i Patryk Borowski, Paulina Szymańska i Jakub Zomerfeld, Małgorzata
Wawrzyniuk i Artur Hałas, Katarzyna i Sławomir Helwin, Agnieszka i Grzegorz Szymaszek.
Organizatorem turnieju był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy.

Ważne telefony

wewn. 116 - Referat Infrastruktury
Miejskiej (utrzymanie dróg i chodników)
Miejski Dom Kultury, Kino „Sokolnia”
tel. 63 277 25 11
Miejska i Powiatowa
Publiczna
tel. 63 275 15 77

Biblioteka

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w
Koninie Filia w Słupcy
tel. 63 275 15 43
Muzeum Regionalne
tel. 63 275 26 40
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
tel. 63 277 26 14, 63 277 26 15
Postój TAXI tel. 63 275 22 22
Komenda Powiatowa Policji
tel. 997 (alarmowy - bezpłatny),
63 274 12 11 (dyżurny, całodobowo)
63 274 12 00 (centrala 7.30 - 15.00)
Straż Pożarna
tel. 998, 112, 63 274 15 80 - sekretariat
63 274 15 98 - stanowisko kierowania
Pogotowie Energetyczne
tel. 991, 274 78 00
Pogotowie Gazowe tel. 992

Zwycięskie pary z turniejowego podium

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

Szanowni Państwo! Informujemy, że aktualny numer “Informatora
Słupeckiego” dostępny jest w wersji drukowanej w Miejskim Domu
Kultury oraz w Urzędzie Miasta. 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).

Pogotowie Ratunkowe
tel. 999, 63 275 29 99
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
tel. 994, 63 275 17 60
Szpital SP ZOZ
tel. 63 275 23 00
Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej tel. 63 275 54 13
Miejski Zakład Wodociągów i
Kanalizacji
tel. 63 275 17 60
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej
tel. 63 274 32 36
Schronisko dla zwierząt
tel. 609 207 363
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Historia - Miejska Trasa Turystyczna

Bronisław Gutowski i jego dom

Postać Bronisława Gutowskiego nierozerwalnie związana jest z powstaniem
w Słupcy pierwszej jednostki Straży Ogniowej. Był lekarzem i społecznikiem.
Jego dom przy ulicy Poznańskiej jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej
charakterystycznych budynków w Słupcy.

W 1891 roku, zaraz po ukazaniu się
ustawy Ministra Spraw Wewnętrznych o
organizacji Ochotniczej Straży Pożarnej
w Królestwie Polskim naczelnik powiatu
słupeckiego 12 lipca 1893 roku wydał
pozwolenie na zorganizowanie w Słupcy,
pod przewodnictwem burmistrza miasta
Wincentego Fryde, z inicjatywy młodego
wówczas lekarza, działacza społecznego
dr. Bronisława Gutowskiego, jednostki
bojowej straży ogniowej.
Pierwszym prezesem OSP wybrany
został Bronisław Gutowski, naczelnikiem
- Władysław Lipiński, zastępcą Robert Gośkę, rekwizytorem - Felicjan
Trębaczkiewicz, członkami: Franciszek
Piasecki, Roman Herman, Karol Straucha
i Izydor Jakubowicz.
16.7. 1893r. ufundowano sztandar dla
straży ogniowej miasta Słupcy (sztandar
ów został zniszczony przez hitlerowców).
Zbudowano drewnianą remizę, nabyto
także ręczną sikawkę na drewnianych
kółkach.
22.10.1914 r. utworzono militarną
organizację piłsudczykowską - POW, z
którą współpracowali strażacy, a w 1918
r. strażacy inspirują powołanie Komitetu

Obywatelskiego w celu „ochrony mienia
publicznego i likwidacji w zarodku prób
zamętu i anarchii”.
Tak właśnie wyglądał początek
Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy.
Inicjatorem pierwszych działań w celu
utworzenia jednostki był Bronisław
Gutowski. Jak czytamy w „Wiadomościach
Słupeckich” - nie był rodowitym
słupczaninem. Przybył do Słupcy w 1988
roku po ukończeniu Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Warszawskiego. Leczył
pacjentów najpierw szpitalu św. Leonarda,
a po jego likwidacji w szpitalu przy ulicy
Traugutta. Jako urodzony społecznik, w
1983 roku zaangażował się w powstanie
Straży Ogniowej, której był tez pierwszym
prezesem. W okresie zaborów jednostki
ogniowe były jednolicie umundurowane
i
stanowiły
namiastke
oddziałów
paramilitarnych, mających ogromne
znaczenie jako patriotyczne „spoiwo”
zniewolonej, lokalnej społeczności. Zmarł
22 ipca 1915 roku. Pochowany został na
słupeckim cmentarzu.
Znajdujący sie przy ulicy Poznańskiej
dom Bronisława Gutowskiego jest jednym
z najpiękniejszych budynków Słupcy. Za
domem znajdował się ogórd, w którym
strażacy prowadzili różne ćwiczenia. W

Tablica na remizie OSP
okresie powojennym mierściła się tu
Szkoła Metalowa, później Inspektorat
Oświaty i Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, następnie przedszkole
nr 1. W 2002 roku po ekspertyzie
budowlanej
przeznaczono
ponad
stuletni dom do rozbiórki. O zachowanie
domu
bój
stoczyło
Słupeckie
Towearzystwo Społeczno - Kulturalne.
Staraniem towarzystwo znalazł się nowy
właściciel i inwestor - Bank PKO. Po
wyremontowaniu zabytkowej fasady,
na froncie zawisła tablica poświęcona
pamięci
Bronisława
Gutowskiego.
Podobna tablica pamiątkowa wisi
na froncie remizy OSP przy ulicy
Ratajczaka. Dziś dawny dom Bronisława
Gutowskiego jest elementem Miejskiej
Trasy Turystycznej i przypomina o tej
niezwykle ważnej dla historii Słupcy
postaci.

Dom B. Gutowskiego - stan sprzed remontu (2002 r.)

