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Jak płacić za śmieci?

15 sierpnia upływa pierwszy termin uiszczenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia
2013 r.
Opłatę w wysokości zadeklarowanej przez właściciela nieruchomości (zarządzającego nieruchomością w zabudowie wielorodzinnej) należy wnieść
na konto Urzędu Miasta w Słupcy bez wezwania i powiadomień.

Wszystko
o Wawrzynkach
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W NUMERZE:

Tadeusz Wiśniewski
skończył 100 lat
20 lipca słupczanin

Tadeusz
Wiśniewski skończył 100 lat. W historii
Słupcy jest to postać wyjątkowa
i zasłużona. Z wykształcenia
pedagog, dyrektor, wychowawca
wielu pokoleń młodzieży, oficer
– walczył we wrześniu 1939 roku,
żołnierz AK, poseł na Sejm PRL V
Kadencji, aktywista wielu organizacji
społecznych i zawodowych, artysta
nieprofesjonalny.

Wygonowa
asfaltowa
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dobiega końca inwestycja na ulicy

Wygonowej. W miejsce wyboistej
trylinki i gruntowych nierówności
pojawiła się nawierzchnia asfaltowa.
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W puli nagród dla biegaczy znajduje się wiele atrakcyjnych upominków
10 sierpnia to data dla Słupcy wyjątkowa. W tym właśnie dniu przypada Święto
Patrona Miasta czyli Św. Wawrzyńca. Z tej okazji od ponad 20 lat odbywają się
u nas Wawrzynki Słupeckie. Podczas kilku dni mieszkańcy Słupcy będą mogli
wziąć udział w cyklu imprez poświęconych patronowi (wigilia św. Wawrzyńca)
oraz w wydarzeniach o charakterze kulturalnym czy sportowo - rekreacyjnym.
W niniejszym numerze “Informatora Słupeckiego” mogą się Państwo zapoznać
z programem imprez wawrzynkowych.
strony 6 - 9

Karta Seniora zaproszenie dla firm
Urząd Miasta w Słupcy wraz ze

Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju
Społeczności Lokalnej „ANMAR”
poszukuje partnerów chętnych do
wzięcia udziału w Programie Miejska
Karta Seniora.

Informacje dostępne są również w Internecie na stronie www.miasto.slupca.pl
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Miejskie sprawy
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Tadeusz Wiśniewski skończył 100 lat!

Urodził się 20 lipca 1913 w Chicago, jako syn Franciszka i Ludwiki – polskich emigrantów z 1905 roku. Jego bogatym
życiorysem można obdzielić kilka osób. Z wykształcenia pedagog, dyrektor, wychowawca wielu pokoleń młodzieży, oficer
– walczył we wrześniu 1939 roku, żołnierz AK, poseł na Sejm PRL V Kadencji, aktywista wielu organizacji społecznych i
zawodowych, artysta nieprofesjonalny.

Uczestnicy urodzinowej gali z okazji 100. urodzin Tadeusza Wiśniewskiego
Za swoją działalność Tadeusz Wiśniewski był wielokrotnie nagradzany: m.in.
Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem za udział w wojnie obronnej 1939,
wyróżniony także: Herbową Tarczą Słupcy
oraz odznaką: Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego. Uroczystość odbyła się w miejscu szczególnym dla Jubilata: w szkole, w
której przez wiele lat był nauczycielem i
dyrektorem - w Zespole Szkół Ekonomicznych, w auli noszącej właśnie imię Tadeusza Wiśniewskiego.
Wśród wielu gości przybyłych na uroczystość znaleźli się między innymi: Eugeniusz Grzeszczak – Wicemarszałek Sejmu RP VII Kadencji, Andrzej Kin - Wicestarosta Powiatu Słupeckiego, Tadeusz Krotoszyński – Przewodniczący Rady Powia-

tu, Michał Pyrzyk – Burmistrz Miasta Słupcy, Tomasz Garsztka – Zastępca Burmistrza
Miasta Słupcy oraz Andrzej Szymkowiak

– Przewodniczący Rady Miasta Słupcy.
Autorce zdjęć - Katarzynie Rybickiej serdecznie dziekujemy za ich udostępnienie.

Życzenia od słupeckich samorządowców

bUrMistrz Miasta sŁUpcY
podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Słupcy wywieszony został naokres od 5 sierpnia do 26 sierpnia 2013r wykaz nieruchomości gruntowej położonej w m. Słupcy przy
ul. Ogrodowej przeznaczonej do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej.

bUrMistrz Miasta sŁUpcY
podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Słupcy na okres od 5 do 26 sierpnia 2013 r.
wywieszony został wykaz lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Ratajczaka 5 przeznaczonego do sprzedaży na własność najemcy
w drodze bezprzetargowej wraz ze zbyciem ułamkowej
części gruntu.

Miejskie sprawy

Wygonowa asfaltowa

Dobiega końca inwestycja na ulicy Wygonowej. W miejsce wyboistej trylinki i
gruntowych nierówności pojawiła się nawierzchnia asfaltowa.

Modernizacja ulicy Wygonowej sfinansowana została ze środków województwa wielkopolskiego oraz środków własnych miasta. Łączny koszt inwestycji to 230 tysięcy złotych. Wykonawcą była firma SKANSKA.
Kolejną ulicą, która doczeka się utwardzenia jest ulica Stodolna. Zadanie to również
będzie finansowane z połączonych funduszy wojewódzkich i miejskich.

Urodziny A. Szeluty

23 lipca w rocznicę urodzin Apolinarego Szeluty burmistrz Michał Pyrzyk, wraz z
wiceburmistrzem Tomaszem Garsztką zapalili symboliczny znicz na grobie kompozytora
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Światłowodowa
Słupca

Na terenie powiatu słupeckiego
INEA
planuje
budowę
sieci
dostępowych w następujących
miejscowościach:
Mieczownica,
Ostrowite, Piotrowice, Powidz,
Przybrodzin, Gostuń, Józefowo,
Wierzbno,
Poniatówek,
Wola
Koszucka-Parcele,
Drzewce,
Bukowe, Łomów oraz Ciążeń.

Będą
to
sieci
w
technologii
światłowodowej GPON, dzięki którym
INEA zaoferuje mieszkańcom pełny pakiet
usług INEA - telewizję cyfrową z dekoderem
bez dodatkowych opłat w ramach
abonamentu, Internet do 250 Mb/s,
telefon stacjonarny z pakietami minut i
usługi mobilne. Terminy realizacji budowy
sieci w poszczególnych miejscowościach
są uzależnione od pozyskiwania zgód
od właścicieli nieruchomości, przez
które zostaną poprowadzone lub na
których zostaną posadowione elementy
infrastruktury telekomunikacyjnej. Całość
prac zakończy się w 2015 roku.
W Słupcy nowa sieć światłowodowa
GPON powstaje właśnie w inwestycji
deweloperskiej przy ul. Berlinga. Termin
budowy jest zbieżny z terminami oddania
budynku do użytkowania. Ponadto
wykonane zostały przyłącza na ulicach:
Róża, w rejonie „Osiedla Pisarzy” oraz na
ulicy Traugutta.

Historia międzywojennej policji w Słupcy
„Zawsze wierni” to historia międzywojennej
policji słupeckiej, spisana przez trzech
policjantów: Wojciecha Kujawę, Dariusza
Nowickiego i Andrzeja Rubajczyka.
Lektura pozwala zapoznać się z historią Policji
Państwowej
okresu
międzywojennego. Ta
120-stronicowa książka zwiera relacje i meldunki
z policyjnych akcji oraz raporty posterunków
policyjnych działających w dwudziestoleciu
międzywojennym na terenie Słupcy i najbliższych
okolic.
Publikacja wzbogacona została o ilustracje z okresu
międzywojennego. Książka przybliża statystyki i
obraz przestępczości na terenie miasta i okolic oraz
działania policji z tamtego okresu.
Wydanie książki współfinansował samorząd miasta
Słupcy. Będzie ona nagrodą podczas planowanych
konkursów historycznych w słupeckich szkołach w
nadchodzącym roku szkolnym.
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Nowy system gospodarowania odpadami
Burmistrz Miasta Słupcy przypomina:

15 sierpnia upływa pierwszy termin uiszczenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2013 r. Opłatę w wysokości zadeklarowanej przez
właściciela nieruchomości (zarządzającego nieruchomością w zabudowie wielorodzinnej) należy
wnieść na konto Urzędu Miasta w Słupcy bez wezwania i powiadomień

numer konta: 45 8542 0001 0024 3377 0003 6753
Należności za odpady komunalne można bez prowizji opłacać we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Słupcy.
Od 1 września 2013r. obowiązują niższe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych
w sposób selektywny i tak:
1)Stawka opłaty od nieruchomości zamieszkałych wynosi 3,20zł/1m³ zużytej wody,
2)Stawka opłaty od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy ustalana jest w zależności od wielkości
pojemnika:
a) za pojemnik o pojemności 120l - w wysokości 13,00 zł,
b) za pojemnik o pojemności 240l - w wysokości 26,00 zł,
c) za pojemnik o pojemności 800l - w wysokości 82,00 zł,
d) za pojemnik o pojemności 1100l - w wysokości 108,00 zł,
e) za pojemnik o pojemności 1500l - w wysokości 147,00 zł,
f ) za pojemnik o pojemności 7000l - w wysokości 520,00 zł .
Stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, które nie są zbierane selektywnie pozostaje bez zmian.
Wprowadzenie niższych stawek wymaga złożenia zmiany „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.
Szczegółowe informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Słupcy w tym wzór Deklaracji
znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta w Słupcy: www.miasto.slupca.pl zakładka ochrona środowiska i gospodarowanie odpadami bądź w Urzędzie Miasta ul. Pułaskiego 21 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

INFORMACJA
1. Należności za odpady komunalne (śmieci) można bez prowizji opłacać we wszystkich placówkach
Banku Spółdzielczego w Słupcy. Słupca ul. Mickiewicza 2; Słupca ul. Pułaskiego 21; Słupca ul. Sienkiewicza 16;
Słupca ul. Wspólna 1; Słupca ul. Traugutta 16; Słupca ul. Ratajczaka 1.
2. Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, których część jest zamieszkała,
pozostała niezamieszkała a powstają na niej odpady komunalne np. sklepy, punkty usługowe, gabinety,
kancelarie mieszczące się w budynkach zamieszkałych są odbierane w każdej zebranej przez właściciela
nieruchomości ilości zgodnie z harmonogramem dla nieruchomości zamieszkałych.
3. Odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych (zakłady produkcyjne i usługowe, placówki
handlowe i gastronomiczne, obiekty użyteczności publicznej i inne) są odbierane w ilości zgodnej ze złożoną
„Deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w terminach podanych w
harmonogramie dla nieruchomości niezamieszkałych.
4. Odpady komunalne z terenu zabudowy wielorodzinnej (Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty i inne
budynki w zabudowie wielorodzinnej) odbierane są „na żądanie” bądź co 10 dni odpady zmieszane, a
odpady zebrane selektywnie 2 razy w miesiącu. Terminy odbioru zarządzający budynkami powinien uzgodnić
z Operatorem.
5. Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych są dostępne:
* na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.miasto.slupca.pl ),
* w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta ul. Pułaskiego 21 w godzinach urzędowania,
* bezpośrednio u Operatora w Słupcy ul. Wspólna 8 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 15:00.

Nowy system gospodarowania odpadami
OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
Właściciele nieruchomości ( zarządza- do czyszczenia, a tym samym utrzymywający nieruchomością w zabudowie wie- nie ich należytego stanu higieniczno-sanilorodzinnej) zapewniają utrzymanie tarnego,
czystości i porządku przez:
4. okresowe zbieranie odpadów pozosta1. wyposażenie nieruchomości w po- wionych na obszarach nieruchomości roljemniki służące do zbierania odpadów nych, leśnych, pokrytych wodami, tak aby
komunalnych oraz utrzymywanie tych nie dopuścić do nadmiernego ich gromapojemników w odpowiednim stanie sa- dzenia i przetrzymywania na terenie nierunitarnym, porządkowym i technicznym,
chomości,
2. systematyczne, w taki sposób by
5. niezwłoczne zbieranie i usuwanie z tenie zalegały, zbieranie odpadów oraz renu nieruchomości materiału rozbiórkousuwanie zanieczyszczeń z powierzchni wego i resztek materiałów budowlanych,
nieruchomości zabudowanych lub prze- powstałych w wyniku prowadzonych roznaczonych pod zabudowę,
bót budowlanych i remontów lokali oraz
3. systematyczne usuwanie odpadów budynków,
i innych zanieczyszczeń z powierzchni
6. systematyczne zbieranie i usuwaposadzek, podłóg, ścian i stropów prze- nie po przeprowadzeniu zabiegów związnaczonych do wspólnego użytkowania zanych z pielęgnacją i utrzymywaniem tepomieszczeń budynków wielorodzin- renów zielonych, ogrodów, kwietników,
nych, np. sieni, korytarzy, piwnic, klatek klombów – wszelkich powstałych w związschodowych, studzienek okien piwnicz- ku z tym odpadów,
nych, rur spustowych, rynien z kratkami
7. w przypadku sklepów spożywczych
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i lokali gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem,
co najmniej jednego pojemnika na odpady systematycznie opróżnianego,
8. przekazywanie odpadów zebranych
selektywnie i pozostałych zmieszanych
operatorowi w terminach wyznaczonych
harmonogramem dostarczanym raz do
roku właścicielom nieruchomości ;
9. przekazywanie odpadów zebranych
selektywnie do najbliższego punktu selektywnego zbierania odpadów (PSZOK)
w sytuacji gdy ich przekazanie Operatorowi w terminie wyznaczonym harmonogramem jest niemożliwe.
Podstawa prawna: [art. 5 ust.1 ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach / tj. Dz.
U. z 2012r. poz. 391 ze zm./
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Słupcy /Dz. Urz.
Woj. Wlkp. z 2013r. poz. 1660/].

Informacja dotycząca punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Miejskiej Słupca.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca znajduje się w Słupcy
ul. Wspólna 8, 62 – 400 Słupca, tel. 63 275 18 29 prowadzony jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.,
ul. Rzemieślnicza 21, 62–540 Kleczew, NIP 6652963271, REGON 301634884 – Operatora, który wygrał przetarg i podpisał umowę
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca.
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) są odbierane dostarczone własnym transportem przez
Właściciela nieruchomości zamieszkałych:
selektywnie zbierane powstające w gospodarstwach domowych:
1) leki i chemikalia w tym farby,
2) rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.,
3) zużyte baterie i akumulatory,
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki, inny sprzęt
będący na wyposażeniu gospodarstw domowych,
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
6) zużyte opony,
7 )tekstylia w tym ubrania,
8) powstające w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach.
Poza tym PSZOK przyjmuje z nieruchomości zamieszkałych dostarczone własnym transportem przez Właściciela nieruchomości
zebrane selektywnie odpady komunalne, których przekazanie Operatorowi przez właściciela w terminach określonych
harmonogramem było niemożliwe. Selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych, poza
odpadami budowlano – remontowymi i zielonymi wymagającymi odrębnych kontenerów przyjmowane są nieodpłatnie.
Punkt jest czynny w poniedziałki w godz. 10:00 - 18:00, od wtorku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.

UTYLIZACJA NIEWYKORZYSTANYCH I PRZETERMINOWANYCH LEKÓW
Przeterminowane (niewykorzystane) leki można przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Słupcy ul.
Wspólna 8 (dawne Słupeckie Gospodarstwo Komunalne). Punkt jest czynny w poniedziałki w godz. 10:00 - 18:00, od wtorku do piątku w godz. 7:00 - 15:00. Planowane jest przekazanie odpowiednich pojemników do aptek a następnie odbiór leków po zapełnieniu pojemników. Pojemniki zostały zamówione przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie (firmę, która zajmuje się
odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w Mieście).
Wykaz aptek odbierających leki zostanie podany do wiadomości w „Informatorze Słupeckim” oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta. Pozostałe odpady medyczne powstałe w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych powinny zostać usunięte przez osoby udzielające tych świadczeń z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności.
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Wawrzynki Słupeckie

Wawrzynki Słupeckie
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9 sierpnia - Wigilia św. Wawrzyńca

9 sierpnia tradycyjnie pragniemy zaprosić mieszkańców miasta, któremu patronuje św. Wawrzyniec, aby przyszli pod
kolumnę z Jego figurą, bowiem stamtąd tradycyjnie wyruszy procesja do kościoła św. Wawrzyńca.
W słupeckiej farze podczas nieszporów będziemy się modlić do naszego patrona. W tym roku wspominamy w sposób szczególny Siostry Sercanki, gdyż
16 grudnia b.r. minie dokładanie 80. lat
od ich przybycia do Słupcy. Przypomnimy zatem siostrę koletę (na zdjęciu
obok - pierwsza z lewej), która w roku
1935 została skierowana do Słupcy i zaczęła organizować przedszkole, a wraz
z nią pierwsze siostry, które przyjechała w
1933r.: S. Ritę (przełożona domu) i Maksymę oraz Hilarionę i Imakulatę. Widowisko Fire Show na słupeckim rynku, podsumowanie gry miejskiej, przekazanie kluczy Św. Wawrzyńcowi – przygotują nas na
świętowanie tegorocznych uroczystości
wawrzynkowo-odpustowych.
początek spotkania o godzinie 20.00.

20.00
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Wawrzynki Słupeckie

W farze po raz dziesiąty

Wyjątkowo w tym roku - w dniu 11 sierpnia, o godz. 20.00 zapraszamy na
koncert organowy do naszej fary. Tym razem gościć będziemy młodych utalentowanych artystów: Rafała Gumielę (organy) Bydgoszcz i Kamila Gumielę (saksofon) Kraków.
W ciągu tych minionych dziesięciu
lat słupeckie organy towarzyszyły
znakomitym śpiewaczkom ale także
brzmiały razem ze skrzypcami, fletami i
dudami szkockim, klawesynem, trąbką.
W tym roku zabrzmią z saksofonem.
Warto więc przyjść i posłuchać w takim
zestawieniu wykonania utworów Haendla
czy Schuberta. Przy okazji jubileuszowego
koncertu wspomnimy osoby i wydarzenia,

które spowodowały, iż ten bezcenny
instrument z 1716., został uratowany
i zachwyca artystów i słuchaczy
wyjątkowym brzmieniem.
Warto ten niedzielny wieczór (koncert
trwać będzie około godziny) spędzić w
słupeckiej farze, słuchając niezwykłego
jubileuszowego koncertu. X Jubileuszowy
koncert organowy w słupeckiej farze -11
sierpnia, godz. 20.00

Kamil Gumiela (saksofon)

XV Odpustowe Spotkania w muzeum
Muzeum Regionalne w Słupcy zaprasza na XV ODPUSTOWE SPOTKANIE w dniu
10 sierpnia (sobota ) już od godziny 16.00. W programie między innymi otwarcie
dwóch interesujących wystaw.
Pierwsza wystawa nosi nazwę - „INSPIRACJE – INTERPRETACJE” - fotografie Mai
Dzierżyńskiej, artystki urodzonej w Słupcy, która od 1966 r. prywatnie i zawodowo
związana jest z Kłodzkiem. Subtelne, pełne klimatu fotografie czarno - białe oraz
zaskakujące w formie kolorowe pozwolą
spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość
oczyma artystki, która umie wydobyć z codzienności piękno i zachwycić widza subtelnością materii i przyrody.
Druga wystawa pod tytułem „POCZĄTEK…” - powstała w 80. rocznicę przyby-

Tradycyjnie na placu przed muzeum odbędzie się kiermasz sztuki i wyrobów rękodzieła artystycznego twórców z miasta
i regionu. Zapraszamy wszystkich do prezentacji swoich wyrobów. Ponadto pokazy technik: garncarskich, plecionkarskich,
przędzenie na kołowrotku, bicia monety
odpustowej i inne znane z ubiegłych lat
pokazy rękodzieła.
Spróbujemy wawrzynkowych ciastek,
wypiekanych raz do roku przez Bogusława Renkla, a także czeka na nas odpustowy poczęstunek i wiele innych niespo-

Kuba „Bobas” Wilk oraz Agata Siemaszko
cia Sióstr Służebnic Najświętszego Serca
Jezusowego do Słupcy 1933 – 2013. Opowiada o wspólnocie Sióstr Sercanek w
Słupcy, o ich przybyciu do naszego miasta,
o powstaniu przedszkola, szwalni i niełatwej codzienności.

dzianek.
Gwiazdą tegorocznego „Odpustowego
Spotkania” będzie duet: Agata Siemaszko &
Kuba “Bobas” Wilk - Laureaci Grand Prix XIV
Konkursu Muzyki Folkowej Polskiego Radia „Nowa Tradycja” 2011 – jednego z naj-

Maja Dzierżyńska
ważniejszych polskich festiwali prezentujących muzykę folkową oraz nagrody specjalnej im. Czesława Niemena.
Agata Siemaszko od dziecka śpiewała
w zespołach podhalańskich, grała na basach u Krzysztofa Trebuni, występowała z zespołem romskim „Kałe Bała”, współpracowała z wieloma innymi zespołami.
Kuba „Bobas” Wilk na stałe współpracuje
z zespołami takimi jak „Siwy Dym”, „Rzoz”,
„Funky Jam”, stworzył własną grupę „Bo…
Band”, prowadzi też studio nagrań „Chabakoovka”. Znają się i przyjaźnią od kilku lat,
wspólnie koncertują w kraju i poza granicami. W tym roku w maju ukazała się ich
debiutancka płyta: ”Woda i ogień”. Charyzmatyczny głos artystki, której towarzyszy rewelacyjny gitarzysty, a w repertuarze
utwory m.in. słowackie, romskie - częstokroć w nowych aranżacjach - to gwarancja naprawdę wspaniałego klimatycznego koncertu. Początek ok.godz. 17.30. Zatem zapraszamy serdecznie do muzeum
na wspólne świętowanie!
Beata Czerniak
MR w Słupcy
63 2752-640 www.muzuemslupca.pl

Wawrzynki Słupeckie
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W piątek 9 sierpnia w godzinach 10.00 – 14.00 rozegrana zostanie „Wawrzynkowa gra miejska”, podczas której uczestnicy wykonywać będą różne zadania przygotowane przez organizatorów. Finał zaplanowano tego samego dnia wieczorem, podczas „Wigilii św.
Wawrzyńca”. Owręczenie nagród nastąpi około godziny 21.30.
Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.miasto.slupca.pl Poniżej prezentujemy regulamin gry.

regulamin Wawrzynkowej gry Miejskiej słupca…moje miasto się bawi

§ 1. Organizatorzy
1. Organizatorem gry jest Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego w Urzędzie Miasta w Słupcy
2. Przez organizację gry rozumie się zaaranżowanie szeregu atrakcji tematycznych na terenie miasta Słupcy.
§ 2. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnicy grają w zespołach. Warunkiem udziału w grze jest rejestracja zespołu liczącego (min. 2 - max. 5 osób - w tym osoba pełnoletnia). Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.
2. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Grze bez opiekuna muszą posiadać przy sobie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na
udział w Grze.
§ 3. Zgłoszenia
1.Zgłoszenia do Gry przyjmowane są 9 sierpnia 2013 r. w godz. od 9:00 do 9:55 w Sali Narad Urzędu Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego
21. . Udział w grze jest bezpłatny
3. Poprzez zgłoszenie do udziału w Grze oraz odbiór pakietu startowego uczestnik wyraża zgodę na: wzięcie udziału w
Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;- przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997
(Dz.U. Nr 133 poz. 883)); - publikację przez organizatora wizerunku uczestnika w dokumentacji fotograficznej i filmowej gry;
- opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez organizatorów wizerunku uczestnika, oraz imienia
i nazwiska uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie.§ 4. Zasady Gry
1. Gra odbywa się 9 sierpnia 2013r. od godz. 10:00, potrwa do ok. godz. 14:00
2. Miejsce rozpoczęcia gry: Sala Narad Urzędu Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21.
3. Zadaniem uczestników jest wykonanie zadań Gry, określonych w jej trakcie.
4. Nie można się rozdzielać. Na wybranych punktach kontaktowych liczba graczy w zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy
oznaczoną na karcie gry. W razie niezgodności gracze nie otrzymają kolejnej wskazówki lub otrzymają ją po doliczeniu karnych minut.
5. Po trasie gry gracze poruszają się pieszo.
6. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim.
7. W czasie gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
8. W przypadku naruszenia przez gracza lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fairplay, utrudniania gry innym graczom,
w dowolnym momencie Gry Organizatorzy mają prawo odebrania zespołowi karty uczestnika i wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.
9. Gra kończy się 9 sierpnia 2013 r. Wręczenie nagród odbędzie się na Placu Wolności (Rynek) podczas Wigilii św. Wawrzyńca ok.
godz. 21:30
§ 5. Wyłanianie zwycięzców: O zajętym miejscu będzie decydowała ilość zdobytych punktów oraz czas realizacji zadań Gry. Zwycięski zespół otrzyma nagrody rzeczowe.
§ 6. Postanowienia końcowe: Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej www.miasto.slupca.pl. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie z ważnych przyczyn.

II Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych - Słupca` 2013

plan parady orkiestr w dniu 11 sierpnia ulicami słupcy
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OGŁOSZENIE
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.
U. z 2012 roku, poz.647, z 2012r. poz.951, poz.1445, z 2013r. poz.21, poz. 405) oraz art. 39, 40 ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Słupcy uchwały Nr XXIII/146/12 z dnia 25 października 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy, uchwały Nr XXIX/195/13 z dnia 6 czerwca 2013r. w
sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/146/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 25 października 2012 dotyczącej przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy oraz uchwały Nr XXX/209/13 z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/146/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 25 października 2012 dotyczącej przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy
Przedmiotem opracowania jest zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmująca następujące nieruchomości: 2305/8, 2305/7, 2305/6, 2305/5, 1243/3, 1243/4, 1243/1, 2306/3, 2306/1, 1346/1, 1346/2, 3045, 1371.
W/w nieruchomości położone są w granicach między ul. Poznańską, Bielawską, Dworcową, Źródlaną, Piastów.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie
Urzędu Miasta Słupcy ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca, w terminie do dnia 28 sierpnia 2013r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
Słupca, dnia 24 lipca 2013r.
								
								

Burmistrz Miasta Słupcy
Michał Pyrzyk

OGŁOSZENIE
w sprawie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.
U. z 2012 roku, poz.647, z 2012r. poz.951, poz.1445, z 2013r. poz.21) oraz na podstawie art. 3 pkt 11, art. 39 i art. 40 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
zawiadamiam
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta
Słupcy obejmującego obszar, który wyznacza:
od strony północnej – ul. Słomczycka, od strony południowej – ul. Objazdowa, od strony zachodniej – ul. Wygonowa,
od strony wschodniej – ciek wodny wzdłuż terenów leśnych jeziora słupeckiego oraz nieruchomości o numerach geodezyjnych:
2098, 2099, 2100, 2104/2 przy ul. Torowej
z wyłączeniem nieruchomości o numerze geodezyjnym 992 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 sierpnia 2013 r. do 04 września 2013r. w siedzibie Urzędu Miasta w Słupcy przy ul. Pułaskiego 21, pokój 303 w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta pokój 303 o godzinie 10.30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1,2,3 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Burmistrza Miasta Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, a
także wskazać oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag mija 20 września 2013r.
Słupca, dnia 24 lipca 2013 r. 					
								

Burmistrz Miasta Słupcy
Michał Pyrzyk
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Oświata Ogłoszenia
Gimnazjum

Sukces „Mikołajka”

Gazeta redagowana w słupeckim gimnazjum zajęła II miejsce w „Regionalnym Konkursie Gazet Szkolnych”. Warunkiem udziału w tegorocznej edycji było
zamieszczenie tekstu na temat: „Jak spełnić w I połowie XXI wieku marzenie
przyjaciela dzieci i młodzieży – Janusza Korczaka o „szkole przyjemnej i
pożytecznej”.

Akcja była związana z ogłoszeniem
przez Sejm RP Roku 2012 – Rokiem
Janusza Korczaka. Konkurs ma już swoją
historię, gdyż jego pierwsza edycja odbyła
się w 1991r. Startując w jego już 22.

edycji, uczniowe słupeckiego gimnazjum
bardzo obawiali się konkurencji. Mimo
że gazet biorących udział nie było wiele,
jury zgodnie stwierdziło, że wszystkie
prezentowały wysoki poziom oraz

profesjonalizm i wybór tych najlepszych
był niezmiernie trudny.
Jury w składzie: red. Łukasz Bartczak
– „Głos Wielkopolski – Ziemia Kaliska”,
mgr Włodzimierz Grafowski – wydawca
książek i dyrektor Biblioteki Publicznej
im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie
Wielkopolskim, mgr Katarzyna Kulikowska
– konsultantka gazety „Feniks” i mgr Ewa
Ziętek – konsultantka gazety „Szkolny
Expresik” przyznawało punkty za walory
literackie i stronę graficzną. Nagradzano
osobno gazety ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Słupecki „Mikołajek” zajął II miejsce exaequo z gazetką „Szkolny Donosiciel” z
Lotynia.
- Sukces zmotywował nas do dalszej
pracy. Mimo że już jesteśmy bardzo dumni
z naszej gazety, to nie spoczniemy na
laurach i postaramy się utrzymać poziom,
a może nawet nieco podwyższyć sobie
poprzeczkę i tworzyć profesjonalną gazetę,
której nie powstydziłoby się żadne poważne
wydawnictwo – powiedziała Gabriela
Blejwas, jedna z uczennic redagujących
gazetkę.
W skład redakcji „Mikołajka” wchodzą:
Gabriela Blejwas, Marcel Kędziora Julia
Kuszyńska, Marlena Rosadowska, Zuzanna
Tylska oraz Paulina Zamiara. Opiekunami
młodej redakcji są Ewa Kistela i Krzysztof
Drop.

WSZYSCY KLIENCI ODPROWADZAJĄCY ŚCIEKI
DO KANALIZACJI SANITARNEJ
Szanowni Państwo!
Miejska kanalizacja sanitarna jest przeznaczona wyłącznie do odprowadzania ścieków bytowych (i ewentualnie przemysłowych).
Jej przepustowość, jak również przepustowość i technologia miejskiej oczyszczalni ścieków nie jest zaprojektowana do przyjmowania wielokrotnie większych przepływów ścieków, powstających w czasie nawalnych opadów.
Umowy o odprowadzanie ścieków, zawarte z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy, nie obejmują odprowadzania wód opadowych i drenażowych. Tym samym wszelkie podłączenia do kanalizacji sanitarnej rur spustowych odprowadzających
wodę z dachów, wpustów odwadniających place czy parkingi, kratek ściekowych na zewnątrz budynków, drenaży opaskowych
itp. są niezgodne z prawem (nielegalne).
Wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej zabrania art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.2006.123.858 ze zmianami).
Art. 28 ust. 4 i ust. 4a tejże ustawy określa sankcje za nieprzestrzeganie przywołanego prawa, które przewidują ograniczenie wolności albo grzywnę.
W związku z powyższym, jeżeli w przypadku Państwa nieruchomości ma miejsce nielegalne odprowadzanie wód opadowych i
drenażowych do kanalizacji sanitarnej, należy niezwłocznie trwale odłączyć urządzenia, odprowadzające wody opadowe oraz drenażowe od kanalizacji sanitarnej, uniemożliwiając tym samym spływanie tych wód do kolektorów sanitarnych.
Informujemy Państwa, że począwszy od miesiąca września bieżącego roku będziemy prowadzić kontrole nieruchomości m.in.
przy użyciu środków technicznych, dających możliwość stwierdzenia istnienia nielegalnych przyłączy nawet bez konieczności wejścia na teren tych nieruchomości. Stwierdzone w wyniku kontroli przypadki nielegalnego odprowadzania ścieków, będziemy zgłaszać organom ścigania. Mając na względzie społeczne i prawne uwarunkowania, dotyczące opisanego wyżej problemu, prosimy o
potraktowanie niniejszego komunikatu z należytą powagą.
								
MZWiK w Słupcy
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Karta Seniora

Oświata

“Miś” inwestuje w gaz

Urząd Miasta w Słupcy wraz ze Stowarzyszeniem na
Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR” posSłupeckie przedszkole nr 2 „Miś” inwestuje w instalację
zukuje partnerów chętnych do wzięcia udziału w Pro- gazową. Korzystając z przerwy wakacyjnej placówka
gramie Miejska Karta Seniora.
dokonała kompleksowej modernizacji zasilania sektora
Projekt skierowany ma być do osób powyżej 60 roku ży- kuchennego.
cia mieszkających na terenie Słupcy. Seniorzy będą mogli korzystać z ulg, zniżek, promocji i ofert, które są przygotowane
dla nich przez instytucje oraz firmy. Każdy mieszkaniec miasta, który ukończył 60 lat, będzie mógł korzystać z przygotowanych ofert, poprzez zakupienie Karty Seniora, w punktach
wskazanych przez organizatorów.
Jeżeli Twoja firma posiada ofertę skierowaną do Seniorów,
jeżeli może zaoferować rabaty, zniżki, darmowe wejścia, jeżeli chce stworzyć wizerunek firmy przyjaznej Seniorom - zgłoś
się do nas! Warunkiem przystąpienia do programu jest wyrażenie woli współpracy na rzecz seniorów i przedstawienie
oferty z atrakcyjnymi dla seniorów zniżkami i promocjami. W
zamian za udzielenie rabatów oferujemy bezpłatna promocję w środowiskach senioralnych oraz na stronach internetowych, w mediach i materiałach promocyjnych.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Urzędem Miasta w
Słupcy pod nr tel. 63 277 27 27 wew. 233 (e-mail: fundusze@
miasto.slupca.pl, a także ze Stowarzyszeniem „ANMAR” pod nr
tel. 724 487 148 (e-mail: necslawek@o2.pl).

Dotychczasowy przestarzały piec węglowy został zastąpiony
przez instalację gazową. - To była inwestycja, do której
przymierzaliśmy się od lat – informuje Urszula Michlicka, dyrektor
przedszkola. - Pozbyliśmy się pieca węglowego, w to miejsce
mamy w kuchni zasilanie gazowe. Przeprowadzona symulacja
wykazała, że w zestawieniu z prądem, gazowe źródło energii da
nam oszczędności rzędu 50 procent. W chwili obecnej mamy na
zewnątrz zbiornik z gazem, jednak cała sieć w budynku została
przygotowana do podpięcia instalacji pod sieć gazu ziemnego,
w momencie, gdy ulica Armii Krajowej zostanie „zgazyfikowana”.
Podpięcie zasilania gazowego było połączone z
kompleksową przebudową i modernizacją zarówno sieci
wodno - kanalizacyjnej, jak i elektrycznej.
Inwestycja kosztowała około 50 tysięcy złotych i została w
większości sfinansowana ze środków własnych przedszkola,
przy pomocy finansów miejskich.

Wyprawka szkolna 2013
Obowiązują nowe zasady udzielania dofinansowania na zakup podręczników dla uczniów. W tym roku wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 ma objąć uczniów klas I-III i V szkół podstawowych oraz II klas szkół ponadgimnazjalnych:
kl. I - III - do kwoty 225 zł
kl. V szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł
kl. II zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390 zł
kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) - do kwoty 445 zł.
w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole
podstawowej, do 607 zł w gimnazjum.
Dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasy szkoły artystycznej dochód nie może
przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej).
W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy
jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.
Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna” bez względu na dochód, na jednego
członka rodziny.
Wzory wniosków o dofinansowanie będą dostępne w szkołach. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych wniosek składają u dyrektora szkoły do której uczęszczać będą w roku szkolnym 2013/2014.
Składający wniosek obowiązkowo muszą dołączyć oryginał faktury zakupionych książek wystawionych na ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna.
Termin składania wniosków o dofinansowanie zostanie określony w Zarządzeniu Burmistrza i opublikowany w kolejnym numerze „Informatora Słupeckiego”.
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Oświata/Kultura

WYPOCZYWAJ Z KULTURĄ! - Akcja LATO 2013 z MDK

5 sierpnia poniedziałek
10.00 – Wakacyjne kino dla dzieci
12.00 – 15.00 – Wakacyjne warsztaty
plastyczne pod okiem instruktora (kawiarenka MDK)
6 sierpnia wtorek
10.00 – 14.00 – turniej gier elektronicznych na wielkim ekranie
10.00 – 13.00 – Wakacyjne warsztaty
plastyczne pod okiem instruktora (MDK)
7 sierpnia środa
10.00 – 14.00 – Warsztaty muzyczne dla
instrumentalistów (sala prób OSP)
20.30 - Wakacyjne kino „Pod chmurką seans niespodzianka (plac przy MDK)
8 sierpnia czwartek
10.00 – 14.00 – Warsztaty muzyczne dla
wokalistów (sala prób orkiestry OSP)
9 sierpnia piątek
10.00 – 12.00 Wakacyjne kino dla dzieci
12 sierpnia poniedziałek
10.00 – Wakacyjne kino dla dzieci
12.00 – 15.00 – Wakacyjne warsztaty
plastyczne pod okiem instruktora (kawiarenka MDK)

13 sierpnia wtorek
10.00 – 13.00 – Wakacyjne warsztaty
plastyczne pod okiem instruktora (kawiarenka MDK)
14 sierpnia środa
10.00 – 14.00 – Warsztaty muzyczne
dla instrumentalistów (sala prób orkiestry
OSP)
16 sierpnia piątek
10.00 – 12.00 Wakacyjne kino dla dzieci
10.00 – 14.00 – Warsztaty muzyczne dla
wokalistów (sala prób orkiestry OSP)
19 sierpnia poniedziałek
10.00 – 12.00 Wakacyjne kino dla dzieci
20 sierpnia wtorek
10.00 – 14.00 – turniej gier elektronicznych na wielkim ekranie
21 sierpnia środa
10.00 – 14.00 – Warsztaty muzyczne dla
instrumentalistów (sala prób OSP)
20.30 - Wakacyjne kino „Pod chmurką seans niespodzianka (plac przy MDK)
22 sierpnia czwartek
10.00 – 14.00 – Warsztaty muzyczne dla
wokalistów (sala prób orkiestry OSP)

23 sierpnia piątek
10.00 – 12.00 Wakacyjne kino dla dzieci
26 sierpnia poniedziałek
10.00 – 12.00 Wakacyjne kino dla dzieci
27 sierpnia wtorek
10.00 – 14.00 – turniej gier elektronicznych na wielkim ekranie
28 sierpnia środa
10.00 – 14.00 – Warsztaty muzyczne
dla instrumentalistów (sala prób orkiestry
OSP)
20.30 - Wakacyjne kino „Pod chmurką seans niespodzianka (plac przy MDK)
29 sierpnia czwartek
10.00 – 14.00 – Warsztaty muzyczne dla
wokalistów (sala prób orkiestry OSP)
30 sierpnia piątek
10.00 – 12.00 Wakacyjne kino dla dzieci
Wstęp na wszystkie imprezy w ramach Akcji Lato z MDK jest bezpłatny!
Uwaga! Seanse na placu przy MDK
mogą być odwołane z przyczyn pogodowych.

Dyżury przedszkoli - sierpień
1 - 9 sierpnia: Przedszkole nr 2 „Miś” (oddział zamiejscowy przy ul. Berlinga), w godz. 6.30 - 16.30
12 - 30 sierpnia: Przedszkole nr 4 „Jarzębinka”, w godz. 6.30 - 16.30

Nowości książkowe w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy:
Literatura dla dorosłych:
1.Andrews V.C. – „Ogród cieni”

Akcja piątej, ostatniej części cyklu dzieje się
przed wydarzeniami z wszystkich czterech
poprzednich opowieści o Dollangangerach do dnia, w którym czwórka dzieci Dollangangerów trafiła do Foxworth Hall. Historia rozpoczyna się, gdy Oliwia poznaje Malcolma Foxwortha. Wkrótce biorą ślub i przeprowadzają się do Foxworth Hall. Dopiero tam Oliwia
odkrywa ciemne tajemnice Malcolma i jego
przeszłość. W życiu Oliwii rozpoczyna się najtragiczniejszy rozdział...
2.Nurowska M. – „Sergiusz, Czesław, Jadwiga”
3.Michalak K. – „Lidka”
4.Ducret D. – „Kobiety dyktatorów 2”
5.Szymborska W. – „Błysk rewolweru”
6.Stasiuk A. – „Grochów”
7.Koper S. – „Życie artystek w PRL”

Literatura dla dzieci i młodzieży:

Okęcki M. i In. – „Gwiazdy piłki nożnej”
W książce Czytelnik znajdzie najciekawsze i najważniejsze informacje
o futbolu, piłkarzach, którzy dziś są
gwiazdami i swą grą wzbudzają niezwykłe emocje, wiadomości dotyczące Mistrzostw Europy w 2012 roku,
opisy reprezentacji narodowych czy
stadionów, wybudowanych lub zmodernizowanych specjalnie na tę okazję.
2.Zarawska P. – „Martusia chce mieć pieska”
3.Bilińska A. – „Z życia ptaków”
4.Moroney T. – „Podczas zabawy”

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

Zaproszenie na Biegi Wawrzynkowe
Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję biegów Wawrzynkowych, które odbędą się 10 sierpnia w Słupcy. Impreza
rozrasta się z roku na rok i przyciąga coraz większe grupy pasjonatów biegania, w tym liczących się w Wielkopolsce zawodników. Każdego roku zarówno frekwencja jak i poziom zawodów są coraz wyższe.

W tegorocznej edycji odbędą się następujące biegi: Dziecięce i Młodzieżowe Biegi Wawrzynkowe
Bieg Rodzinny oraz najważniejszy tego dnia V Bieg o Laur Św. Wawrzyńca na trasie 10 km w ramach którego odbędą się Mistrzotwa Polski Małżeństw.
Warto dodać, że bieg główny odbywać się będzie w ramach Grand Prix Wielkopolski Wschodniej. Po raz kolejny wszystkie biegi odbywać się będą pod Patronatem Honorowym Posła Ziemi Słupeckiej Wicemarszałka Sejmu RP p. Eugeniusza Grzeszczaka.Zapraszamy do Słupcy.
Oto link do zapisów: http://biurozawodow.pl/events/competitors/event/13080010

Tak prezentują się - wykonane z wypalanej gliny - tegoroczne medale Biegów Wawrzynkowych
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Rekreacja

AKCJA LATO ‚2013 z MOSiR
Kalendarz imprez

SIERPIEŃ

10 sierpnia (sobota) XXIV Wawrzynki
Słupeckie
godz:13,00 zapisy - Biegi Wawrzynkowe
- stadion miejski MOSiR
godz:14,00 XIV Młodzieżowe Biegi Wawrzynkowe
godz:15,00 V Bieg Rodzinny
godz:17,15 V Bieg o Laur Św. Wawrzyńca
11 sierpnia (niedziela) XXIV Wawrzynki Słupeckie
godz: 10,00 XXIII Wawrzynkowy Indywidualny Turniej Tenisa Ziemnego - korty
MOSiR / STT
godz:10,00 XXIX Ogólnopolskie Zawody
Strzeleckie z KbKs o puchar Prezesa SM w
Słupcy
13 sierpnia (wtorek)
godz. 11,00
Wakacyjny turniej piłki nożnej - boisko
Orlik MOSiR
17 sierpnia (sobota)
godz: 17,00 V Nocny Turniej Piłki Siatkowej Plażowej - Kosewo

20 sierpnia /wtorek/
godz. 11,00 Turniej ringo w kategorii
szkół podstawowych i gimnazjum - hala
MOSiR
22 sierpnia (czwartek)
godz: 11,00 Turniej piłki siatkowej plażowej w kategorii szkół podstawowych i
gimnazjum - przy hali MOSiR
29 sierpnia godz. 11,00 (czwartek)
Festyn „Pożegnanie Wakacji „ - przy hali
MOSiR
Od poniedziałku do piątku włącznie
od godz. 14,30 do godz. 17,00 zajęcia na
kompleksie boisk ORLIK 2012 prowadzone
przez animatorów - boisko do piłki nożnej
i piłki koszykowej.
Zapraszamy do korzystania z naszych
obiektów sportowych. Udostępniamy doskonale wyposażone boiska, hale i inne
obiekty wszystkim chętnym. Jeżeli macie
pomysł na imprezę spotowo - rekreacyjną
prosimy o kontakt dyrekcją ośrodka.

Ważne telefony
Urząd Miasta w Słupcy
tel. 63 277 27 27
Miejski Dom Kultury, Kino „Sokolnia”
tel. 63 277 25 11
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

tel. 63 275 15 77
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
w Koninie Filia w Słupcy
tel. 63 275 15 43
Muzeum Regionalne
tel. 63 275 26 40
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
tel. 63 277 26 14, 63 277 26 15
PKS Dworzec autobusowy
tel. 663 924 837 (informacja)
Informacja PKP tel. 4219436 (z tel.
kom.) oraz 2219436
Postój TAXI tel. 63 275 22 22
Komenda Powiatowa Policji
tel. 997, 63 274 12 34
Straż Pożarna
tel. 998, 112, 63 274 15 80 - sekretariat
63 274 15 98 - stanowisko kierowania
Pogotowie Energetyczne
tel. 991, 274 78 00
Pogotowie Gazowe tel. 992
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999, 63 275 29 99
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
tel. 994, 63 275 17 60
Szpital SP ZOZ
tel. 63 275 23 00

Uczestnicy turnieju siatkówki plażowej w ramach akcji LATO`2013 z MOSiR-em
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@slupca.pl

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

Pomniki, groby i powstańcze miejsca pamięci na Ziemi Słupeckiej
W kolejnej części rubryki o powstaniu styczniowym, którą publikujemy z okazji 150-tej rocznicy jego wybuchu, prezentujemy pomniki, miejsca pamięci oraz groby powstańcze, rozsiane po ziemi słupeckiej. zdjęcia zostały nadesłane na konkurs o tematyce powstańczej zorganizowany przez Miejski dom kultury.
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