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    Zamknięcie betonowego traktu do Powi-
dza związane jest z budową nowej drogi,
która połączy miejscowość ze stolicą po-
wiatu. Inwestycja budzi wątpliwości i pyta-
nia właścicieli działek i posesji zlokalizo-
wanych w pobliżu przebiegu nowej trasy.
Niepokój mieszkańców dotyczy wpływu jaki
może mieć budowa na ich codzienne życie i
jak dotknie lokalne środowisko. Droga
przebiegać będzie wszak przez chroniony
przyrodniczo obszar w pobliżu Jeziora Po-
widzkiego. Swoje obawy miejscowa spo-
łeczność wyraziła, interweniując u posłanki
Pauliny Henning-Kloski z Gniezna, która
zwróciła się do starostwa i gminy Powidz z
pytaniami dotyczącymi inwestycji. Posłanka
pyta o koszty środowiskowe dla terenów
unikatowych przyrodniczo, należących do 
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ZAMKNIĘTA
Od 1  stycznia przyszłego roku nie  pojedz iemy  już  do pow idza starą drogą 3040P tzw.  "betonką" .   
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Powidzkiego Parku Krajobrazowego i ob-
szaru Natura 2000 i upomina się warunki
życia okolicznych mieszkańców. Z troską
pochyla się też nad losem turystów wypo-
czywających nad jeziorem. Niepokój po-
słanki budzi także kwestia zgód środowis-
kowych oraz kwestia objazdów. W odpo-
wiedzi starostwo udzieliło wyczerpujących
informacji dotyczących stanu formalno-
prawnego, z których wnika, że:
- (...) teren przeznaczony pod budowę drogi
powiatowej nr 3040P stanowią działki rol-
ne, tereny leśne, zielone oraz częściowo
zadrzewione. Po stronie wschodniej znaj-
duje się jezioro Powidzkie i wieś Polanowo.
Po stronie zachodniej w dalszej odległości
zlokalizowana jest baza lotnictwa transpor-
towego, Placówka Żandarmerii Wojskowej 



w Powidzu (Powidz - Osiedle), istniejąca
droga powiatowa nr 3040P oraz Powidzki
Park Krajobrazowy. Błędną zatem jest in-
formacja, że przebieg drogi znajduje się w
bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej
Jeziora Powidzkiego,
- planowana inwestycja znajduje się na te-
renie Powidzkiego Parku Krajobrazowego
oraz Natury 2000. W celu realizacji zadania
Powiat Słupecki uzyskał stosowną decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach wydaną
przez Wójta Gminy Powidz, w której zostały
określone warunki realizacji inwestycji w
sposób jak najmniej szkodzący środowisku,
zarówno w trakcie budowy drogi, jak i w
trakcie jej eksploatacji. Decyzja ta została
wydana po uzyskaniu opinii Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Re-
gionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowe-
go Inspektora Sanitarnego w Słupcy.
    Inwestor czyli Powiat Słupecki zadbał o
uzyskanie zgody środowiskowej, mimo że
nie była ona wymagana. 
Dalej starosta wyjaśnia wątpliwości doty-
czące dróg objazdowych:
- w przypadku konieczności wykorzysty-
wania dróg objazdowych na czas wykony-
wania robót, m.in. na potrzeby transportu
materiałów budowlanych, wykonawca, w
ramach ogłoszonego przetargu na wykona-
nie nowego odcinka drogi 3040P, zobowią-
zany jest do bieżącego utrzymania dróg ob-
jazdowych (w tym utrzymania zimowego).
Należy przez to rozumieć także ewentualny
remont nawierzchni bądź poboczy zni-
szczonych na skutek ruchu wynikającego z
budowy nowej drogi i objazdu. Tym samym,
po zakończeniu budowy nowej drogi 3040P,
drogi gminne użytkowane jako drogi obja-
zdowe, w przypadku ich zniszczenia lub
uszkodzenia, zostaną przywrócone przez 

wykonawcę do ich stanu pierwotnego.
    Pełna odpowiedź starosty oraz pismo
Pauliny Hennig-Kloski znajduje się pod
adresem bip.powiat-slupca.pl. 
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http://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/bip/organy-powiatu/rada-powiatu/interpelacje-i-wnioski-radnych.html?pid=7738&fbclid=IwAR2qXQNZayicIhwXmbYNYEb9Yp4KZzrFEsrZmRebRsJKdxPyVPLQgdEvOWM


     W ubiegłym tygodniu w Starostwie Powiato-
wym w Słupcy podpisano najwyższą pod wzglę-
dem wartości umowę w historii naszego powia-
tu. Dotyczy ona pobudowania od podstaw drogi
o długości 7,5 km, która powstanie na odcinku
Powidz-Niezgoda i przebudowy 2-kilometro-
wego odcinka Niezgoda-Kochowo. Tym samym
do przeszłości odejdzie dotychczasowa betono-
wa nitka, która przez dekady była jedynym połą-
czeniem z Powidzem i zmorą kierowców. In-
westycja o wartości 61.328.856,57 zł to projekt,
który wpisuje się w wydatki obronne państwa,
bowiem wymienione odcinki będą miały status
dróg o charakterze obronnym. Jest to wynik 
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Powstanie całkiem nowa droga pow iatowa na odcinku Pow idz  -  N iezgoda ,  a  remont

przejdz ie  odcinek Niezgoda -  Kochowo .  Wartość kontraktu to ponaD 61  mln zł .

nowelizacji ustawy o drogach publicznych, dzię-
ki której remonty dróg samorządowych o zna-
czeniu dla obronności, mogą być finansowane
przez resort obrony. Pozwala to także na
usprawnienie procesów inwestycyjnych. Prze-
targ nieograniczony na realizację zadania ogło-
szony przez starostwo, wygrała firma Budimex
Budownictwo Sp. z o.o. z Warszawy, która wy-
buduje drogi w systemie "zaprojektuj i wybuduj".
Oznacza to, że cały proces inwestycyjny spo-
czywa na wykonawcy począwszy od wykonania
dokumentacji projektowej, uzyskania niezbęd-
nych zgód, sprawowania nadzoru, aż do oddania
zadania zleceniodawcy. Inwestycja podzielona 
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jest na dwa etapy, w pierwszym nastąpi
rozbudowa drogi powiatowej Niezgoda -
Kochowo, a w drugim budowa odcinka z
Powidza do Niezgody. Zakończenie robót
ma nastąpić do 15 grudnia 2021 roku.
    Tak duże inwestycje drogowe to pokłosie
stacjonowania w Powidzu wojsk sojuszni-
czych ze Stanów Zjednoczonych i trwająca
rozbudowa kompleksu 33 Bazy Lotnictwa
Transportowego. Mają tam powstać nie tyl-
ko baza sił lotniczych (lotnictwa wojsk lą-

dowych - US Army) i wsparcia logistycz-
nego, ale także baza operacji specjalnych
oraz pewne obiekty dla obrony powietrznej
sił zbrojnych USA. Inwestycje, w które za-
angażuje się Polska to:
- płyta postojowa dla śmigłowców, parking,
myjnia, i punkt tankowania z pojemnością
na 51 statków powietrznych, a także hanga-
ry obsługowe dla tej samej liczby maszyn
wraz z parkingiem i warsztatem obsługi na-
ziemnej. Inwestycja ta oznacza możliwość
stałego/ciągłego stacjonowania dwóch ba-

talionów śmigłowców US Army,
- obiekt dowodzenia artylerii obrony prze-
ciwlotniczej na poziomie batalionu.  Może
to oznaczać, że baza w Powidzu będzie
przygotowywana do przyjęcia batalionu
przeciwlotniczego US Army w sytuacji za-
grożenia,
- 31 krytych ziemią magazynów amunicji o
łącznej masie 5,67 mln kg i magazyn paliw o
pojemności 5,7 miliona litrów z systemem
zaopatrzenia w paliwo o poj. 3 mln litrów,

- kompleks dowodzenia misją,
- obiekt zabezpieczenia kierowania i dowo-
dzenia (C2) misją  wojsk specjalnych  na po-
ziomie dowództwa batalionu,
- obiekty wsparcia zabezpieczenia operacji
logistycznych, warsztat i parking,
- Obiekt systemów informatycznych wraz z
sieciami teleinformatycznymi,
- obiekty mobilnego systemu bazy lotniczej,
- koszarowce – 6 budynków o pojemności
do 2400 osób, dwie stołówki na łącznie
2856 osób i przychodnia.



    Negatywne zmiany klimatyczne oddziału-
jące na środowisko, gospodarkę i przede
wszystkim ludzi, mobilizują europejskich
polityków do pilnych działań ograniczają-
cych oddziaływanie przemysłu na klimat.
Poszukiwanie alternatywy dla takich regio-
nów jak Wielkopolska Wschodnia, przez
dekady opierającej swój rozwój na górnic-
twie i energetyce to obecnie priorytet dla
regionu. Organizowane w Koninie spotkanie
jest odpowiedzią na wyzwania i okazją do
prezentacji podjętych i planowanych dzia-
łań, które mają przeprowadzić nasz region
przez proces sprawiedliwej transformacji.
Środowiskowa strategia Komisji Europejskiej
została ogłoszona jako "NOWY ZIELONY
ŁAD", której głównym założeniem jest osią-
gnięcie przez gospodarkę europejską neu-
tralności klimatycznej do 2050 roku.
    Głównym politykiem odpowiedzialnym za
europejski zielony ład jest Frans Timmer-
mans, holenderski dyplomata, deputowany i
były minister w rządzie Marka Ruttego. Na
zaproszenie samorządu Województwa Wiel-
kopolskiego oraz Agencji Rozwoju Regional-
nego w Koninie spotka się on z władzami
gmin i powiatów regionu, które dotykają
zmiany środowiskowe wywołane przez gór-
nictwo odkrywkowe. Przed powiatem słupe-
ckim, na którego obszarze znajduje się kilka 
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Starosta Słupecki  Jacek Bartkowiak  weźmie udz iał w  spotkaniu 

z  w iceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego Fransem

Timmermansem .  Tematem rozmów  będz ie  spraw iedliwa transformacja

obszarów  węglowych w ielkopolski  wschodniej .

OKRĄGŁY STÓŁ 
DLA WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ
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jezior i dwa parki krajobrazowe, stoją szcze-
gólne wyzwania w zakresie ochrony dzie-
dzictwa przyrodniczego. Przed całym regio-
nem natomiast konieczność przestawienia
gospodarki na innowacyjne, nisko emisyjne
rozwiązania bez pogarszania konkurencyj-
ności i jakości życia mieszkańców. Spotka-
nie rozpocznie się 4 września o godz. 9:00 w
sali Factoria w Koninie.



    Porozumienie o kształtowaniu zasobów
wodnych w zlewni Jeziora Powidzkiego
zostało podpisane dziś (25.08.) w Powidzu.
Stronami umowy są Gminy Powidz i Os-
trowite oraz Państwowe Gospodarstwo
Wodne WODY POLSKIE.
    Nie od dziś wiadomo, że jeziora znajdu-
jące się na obszarze obydwu gmin dotyka
problem ubytku wody. Ten stan jest po-
chodną wieloletniej działalności kopalni
odkrywkowych zagłębia konińskiego. Stro-
ny dzisiejszego spotkania chcą wspólnie
przeciwdziałać temu procesowi poprzez
kontrole nielegalnych wycinek szuwarów i
roślinności przybrzeżnej, nadsypywania
brzegów, a także nielegalnych poborów
wód powierzchniowych i podziemnych.
Działania mają służyć również ogranicze-
niu ruchu jednostek pływających oraz eli-
minacji użytkowników silników spalino-

UBYWA WODY W JEZIORZE
POWIDZKIM
Gminy  Pow idz  i  Ostrow ite  oraz  WODY POLSKIE łączą siły,  aby  przeciwdz iałać

wysychaniu jez iora pow idzkiego .

wych, korzystających z nich bez upraw-
nień. 
    Uczestnicy spotkania przeprowadzili
wizję terenową nad jeziorem. Starostwo
Powiatowe reprezentował Czesław Dyk-
szak - wicestarosta powiatu.
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Kolejna szkoła, dla której powiat słupecki
jest organem prowadzącym, otrzymała
drukarki w ramach akcji “Drukuj z uśmie-
chem”. Tym razem 12 drukarek dotarło do
Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy.

DRUKARKI DLA "ZETKI"



    Starostwo Powiatowe w imie-
niu słupeckiego szpitala wystąpi-
ło do Wojewody Wielkopolskiego
z wnioskiem o dotację na zakup
dwóch zestawów laparoskopo-
wych. Jeden trafi na blok opera-
cyjny, a drugi - ginekologiczny -
na blok porodowy. Koszt zakupu
to 1 mln 250 tys. zł z czego 80 %
będzie pochodziło z dotacji, a re-
szta ze środków SP ZOZ. Dofi-
nansowanie pochodzi z rezerwy
ogólnej budżetu państwa. Zaku-
piony sprzęt będzie służył doce-
lowo w nowej części szpitala,
gdzie zostanie zlokalizowany
m.in. blok operacyjny, w skład
którego wchodzą trzy sale ope-
racyjne oraz blok porodowy z sa-
lą cięciową. Otwarcie nowego
obiektu zaplanowane jest na
czwarty kwartał 2020 r.
    Jak podkreśla w uzasadnieniu
wnioskodawca, małoinwazyjne te-
chniki operacyjne stały się stan-
dardem w diagnostyce oraz tera-
pii narządów, zarówno jamy brzu-
sznej, jak i układu kostnego. Kla-
syczne zabiegi operacyjne są po-
ważnym obciążeniem dla organiz-
mu, dlatego coraz częściej zastę-
powane są tak zwanymi zabiega-
mi laparoskopowymi. Zakup
sprzętu wpłynie na poprawę ja-
kości udzielanych świadczeń,
opieki nad pacjentem, poprawi
nadzór nad jego bezpieczeń-
stwem. Skróci także czas pobytu
pacjenta na oddziale oraz przy-
spieszy powrót do zdrowia.
    Kolejnymi argumentami są blis-
kość bazy wojskowej oraz auto-
strady A 2, co stawia przed szpi-
talem dodatkowe wyzwania.

SZPITAL 
Z DOTACJĄ

DWA  ZESTAWY LAPAROSKOPOWE

TRAFIĄ DO KOŃCA  TEGO ROKU 

NA  ODDZIAŁY SŁUPECKIEGO SZPITALA



ARTICLE BY ANDREW SIMMONS

Great Good Place. Some sociologists have argued

that vibrant city nightlife scenes contribute to the

development of culture as well as political

movements. David Grazian cites as examples the

development of beat poetry, musical styles

including bebop, urban blues and early rock, and

the importance of nightlife for the development of

the gay rights movement in the United States

kicked off by the riots at the Stonewall Inn

nightclub.

There is debate about the degree to which

nightlife contributes positively to social capital and

the public goods of society. Nightlife venues must

be licensed to serve alcohol.

przedsiębiorcy, który prowadziłby tutaj
działalność handlowo-gastronomiczną.
Starosta Jacek Bartkowiak  zadeklarował
zaplanowanie środków w budżecie powiatu
słupeckiego na zakup kamery. Rozpatrzy,
również możliwość sfinansowania usługi
ustawienia toalet. Poza tym starosta
chciałby wykorzystać parking na cele pro-
mocyjno-reklamowe powiatu, poprzez
ustawienie stosownych tablic (banerów).
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w
Słupcy  Michał Klotschke zadeklarował
rozwiązanie sprawy bezpiecznego wjazdu i
wyjazdu z parkingu oraz wykonanie prac
związanych z poprawą stanu nawierzchni
parkingu. Dyrektor Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego  Rafał Śnie-
gocki wraz z  pracownikami  Ośrodka Edu-
kacji Przyrodniczej w Lądzie zadeklarowali
pomoc merytoryczną i formalno-prawną w
wyznaczeniu punktu widokowego oraz
wytyczeniu i oznaczeniu ścieżki przyrodni-

    W spotkaniu udział wzięły osoby zainte-
resowane poprawą wizerunku i funkcjonal-
ności parkingu. Gospodarzami spotkania
byli: starosta Jacek Bartkowiak oraz wójt
gm. Lądek Artur Miętkiewicz. Uczestnicy
spotkania podali propozycje do koncepcji
zagospodarowania tego terenu oraz zade-
klarowali swój wkład i pomoc.
    Prezes Wspólnoty Gruntowej Lądu Mie-
czysław Śmigielski  zadeklarował, że do
końca sierpnia wspólnota podejmie uchwa-
łę o użyczeniu – przekazaniu Gminie Lądek
terenu parkingu. Wspólnota będzie, rów-
nież wspierała inne działania i prace na
rzecz poprawy funkcjonalności tego miej-
sca. Wójt Gminy Lądek  Artur Miętkiewicz
zadeklarował utwardzenie terenu pod wia-
tą i w okolicy ławek, zamontowanie lampy
solarnej oraz wspólnie z kierownikiem Za-
kładu Komunalnego w Lądku  Sebastianem
Woźniakiem  utrzymanie porządku na par-
kingu. Jednocześnie wójt zrobi rozeznanie
co do możliwości udostępnienia parkingu
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POMYSŁ NA "REMPINÓWKĘ"
na parkingu w  Lądz ie  (tzw.  Rempinówka)  odbyło się  spotkanie robocze dotyczące próby  podjęcia

wspólnych dz iałań na rzecz  zagospodarowania tego miejsca na potrzeby  parkingu ,  turystyki

(punkt w idokowy,  ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza)  i  promocyjno-reklamowe .
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czo-dydaktycznej. Dyrektor przekazał in-
formację, że jest po rozmowie z dyre-
ktorem  Tomaszem Wiktorem  z Departa-
mentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszał-
kowskiego w Poznaniu odnośnie możliwo-
ści pozyskiwania środków przez Gminę Lą-
dek i Stowarzyszenia na cele turystyki, w
tym organizację punktu widokowego. Pre-
zes Fundacji Unia Nadwarciańska  Grażyna
Trawka  poinformowała, że fundacja zrea-
lizowała już projekt odnowienia wiaty i ła-
wek na parkingu i chętnie włączy się w ko-
lejne projekty. Radni powiatu słupeckie-
go  Andrzej Bernat, Stefan Zieliński i Jerzy
Orchowski zadeklarowali wsparcie i pomoc
na rzecz zagospodarowania parkingu i pun-
ktu widokowego w Lądzie. Prezes Koła Wę-
dkarskiego w Zagórowie  Henryk Łako-
miak, zabrał głos w/s korzystania przez
wędkarzy z położonego obok łowiska i par-
kingu, a także problemie pozostawiania
śmieci przez podróżnych. Wędkarze będą
wspierać podejmowane tutaj działania.
Swoje propozycje, drogą mailową, do urzą-
dzenia terenu parkingu, wniósł  Radosław
Zywert, który od lat współpracuje w orga-
nizowaniu Festiwalu Kultury Cysterskiej w
Lądzie. Proponuje on wyłączenie ruchu na
starej drodze do mostu i wykorzystanie jej
jako deptaka z jednoczesnym nasadzeniem
nowych drzew od strony zachodniej. Kiero-
wnik Wydziału Spraw Społecznych Staros-
twa Powiatowego w Słupcy  Andrzej Grze-
szczak zobowiązał się do ustalenia podmio-
tu upoważnionego do wystąpienia o wycin-
kę krzewów pod punkt widokowy.
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   Andrzej Grzeszczak
Kierownik Wydziału Spraw Społecznych



    Już od 23 września wszy-
stkie jednostki samorządu
terytorialnego zobligowane
będą do dodawania napi-
sów do wszystkich filmów
umieszczanych na ich stro-
nach internetowych! Obo-
wiązek ten wynika z    Usta-
wy o dostępności cyfrowej
stron internetowych i apli-
kacji  mobilnych  podmiotów
publicznych, uchwalonej w
oparciu o Dyrektywę Par-
lamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/2102 z dnia
26 października 2016 r. w
sprawie dostępności stron
internetowych i mobilnych
aplikacji organów sektora
publicznego, która określa
wymogi dostosowania tre-
ści umieszczanych w inter-
necie przez podmioty pub-
liczne do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych.
    Obowiązek ten dotyczył
będzie także nagrań z sesji
rad gmin i powiatów z wy-
jątkiem transmisji na żywo.
Jeśli jednak pliki z nagra-
niami będą dostępne w
późniejszym terminie, będą
musiały posiadać napisy.
    Pierwsze badanie zgod-
ności stron internetowych
z nowymi przepisami odbę-
dzie się jeszcze w tym ro-
ku, a koordynować będzie
je minister ds. cyfryzacji.

   O dofinansowanie prac remontowych ubiega się Dom Pomocy
Społecznej w Skubarczewie w gm. Orchowo. Dyrektor DPS
Andrzej Nowakowski wystąpił z wnioskiem do Wojewody
Wielkopolskiego o dofinansowanie w wysokości 6 400,00 zł.
Placówka wymaga przystosowania pomieszczeń znajdujących
się w dolnej kondygnacji budynku na pokój gościnny dla
odwiedzających oraz naprawy elewacji przy schodach
znajdujących się przy wejściu głównym do budynku.
    Prace remontowe zostaną wykonane systemem gospodar-
czym przez zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej praco-
wnika.
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    Nowe zarządzenie dotyczące wyjść, urlopów i odwiedzin
wydał Artur Cygan, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w
Strzałkowie. W związku z epidemią koronawirusa, DPS-y pod-
legają szczególnym regulacjom prawnym. Zgodnie z nowymi
wytycznymi dyrektora, w dniach 19 sierpnia – 31 sierpnia
2020r. możliwość wyjścia mieszkańców domu będzie możliwa z
uwzględnieniem następujących zasad:
- ważny powód (wyłącznie załatwienie spraw niecierpiących
zwłoki w tym wyjazd do WTZ),
- każdorazowe zgłoszenie opiekunom grupy czasu nieobecno-
ści na terenie domu,
- zaopatrzenie i stosowanie środków ochrony indywidualnej,
przestrzeganie wszystkich przepisów obowiązujących w zakre-
sie poruszania się w przestrzeni publicznej,
- w uzasadnionych przypadkach - asysta opiekuna.
    Uzyskanie urlopu przez mieszkańca DPS, wymagać będzie
ponadto przeprowadzenia wywiadu z pracownikiem ośrodka
pomocy społecznej wg właściwości i ustalenia aktualnej
sytuacji epidemicznej w miejscu pobytu w czasie urlopu.
Z kolei odwiedziny odbywać się mogą po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem socjalnym lub
opiekunem grupy, obowiązkowym stosowaniu maseczki
ochronnej, dezynfekcji rąk i dokonania pomiaru temperatury.

NOWE REGULACJE 
DLA MIESZKAŃCÓW DPS


