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wiak oraz kierownik Biura Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego Jerzy Kałecki.
     Podczas spotkania szczególny nacisk
kładziono na konieczność wypracowania
procedur w celu uszczelnienia placówek
tak, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się
wirusa. Podkreślano znaczenie szkolenia
personelu. Pojawił się także pomysł, aby
wyznaczyć spośród kadry pielęgniarskiej -
koordynatora działań na wypadek pojawie-
nia się przypadków zachorowań. W dalszym
ciągu problemem pozostaje kwestia badań,
które zgodnie z rozporządzeniem ministra
zdrowia, wykonywane są jedynie u pacjen-
tów objawowych. Osoby, które nie mają ob-
jawów, nie mogą skorzystać z badania fi-
nansowanego przez NFZ. Dobrą wiadomo-
ścią jest, że wszyscy pensjonariusze DPS
Strzałkowo zostaną w czwartek (24.09.)
poddani badaniu na obecność SARS-CoV-2.

Już  k ilkanaście osób w  pow iecie  słupeckim zostało zarażonych w irusem SARS-cOv-2.  Najw iększa

ilość chorych to pensjonariusze Domu Pomocy  Społecznej w  Strzałkow ie .

    W ubiegłym tygodniu dyrektor DPS
Strzałkowo Artur Cygan wydał zarządzenie
o wstrzymaniu jakichkolwiek wyjść, urlo-
pów i odwiedzin w placówce. Była to reak-
cja na pozytywny wynik badania jednej z
pracownic, która zaraziła się COVID-19. Od
tamtej pory wirusa zdiagnozowano u 14
pensjonariuszy DPS. Sytuacja jest na razie
pod kontrolą, a ośrodek objęty jest ścisłym
reżimem sanitarnym. Trzy osoby są hospi-
talizowane, a 11 przechodzi izolację domo-
wą. Wszystkie osoby z kontaktu z zakażo-
nymi decyzją PPIS w Słupcy, zostały podda-
ne obowiązkowej kwarantannie. We wtorek
(22.09.) wojewoda wielkopolski zwołał wi-
deokonferencję pod hasłem „Zwiększenie
poziomu bezpieczeństwa w domach pomo-
cy społecznej w związku z SARS-CoV-2”, w
której udział wzięli przedstawiciele DPS-ów
z terenu powiatu, starosta Jacek Bartko-
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    Zaproszenie starosty przyjęli nominowa-
ni do nagród uczniowie wraz z rodzicami
oraz dyrektorzy szkół.  Komisja Konkurso-
wa, w składzie: starosta Jacek Bartkowiak,
wicestarosta Czesław Dykszak oraz człon-
kowie Zarządu Powiatu – Aleksandra Ka-
zuś-Wróblewska i Andrzej Bernat oceniła
szesnaście wniosków i dokonała ich oceny
w czterech obszarach. O pracach Komisji
Konkursowej poinformowała kierownik Wy-
działu Oświaty i Promocji Anita Kubicka.
Nagrodę Starosty Słupeckiego w obszarze

edukacja w roku szkolnym 2019/2020
otrzymali: Paulina Szymańska z LO w Słu-
pcy oraz Wiktor Jasiczek z Technikum
ZSOiZ w Zagórowie. W obszarze społecz-
nym nagrodzony został  Szymon Sieczka-
rek, uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych w
Słupcy. W obszarze artystycznym najlepsza
była Marta Ziółkowska, uczennica LO Słup-
ca. Nagrodą Starosty dla Najlepszego Absol-
wenta uhonorowano Jakuba Zehnera oraz
Miłosza Rogalskiego.

w  Sali  Herbowej  Starostwa Pow iatowego w  Słupcy  wręczono Nagrody  Starosty
Słupeckiego dla najlepszego ucznia i  absolwenta szkół prowadzonych przez
pow iat słupecki  w  roku szkolnym 2019/2020.  

    Dziękuję za dotychczasową współpracę
kierownictwu domów pomocy społecznej
oraz starostom, którzy nadzorują zarządza-
nie tymi placówkami. Dobra współpraca rzą-
du z samorządem jest koniecznością i po-
winna nadal być rozwijana - mówił wojewo-
da Łukasz Mikołajczyk.
    W wideokonferencji uczestniczyli: wice-
wojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska,
dyrektor wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Poznaniu, Jadwiga Ku-

czma-Napierała, lek. med. Luiza Maria Ko-
rol - pełnomocnik wojewody wielkopolskie-
go do spraw koordynacji miejsca transportu
pacjentów z Covid-19, zastępca dyrektora
ds. służb mundurowych Wielkopolskiego
Oddziału NFZ Paweł Kurzak, kierownik Od-
działu Epidemiologii WSSE Justyna Mazu-
rek oraz dyrektorzy wydziałów zdrowia i
polityki społecznej Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu.

wrzesień 2020

NR 14/20

ROK I

/  3

NAJLEPSI ZOSTALI NAGRODZENI

źródło: www.powiat-slupca.pl
zdj. Katarzyna Rybicka
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Na zaproszenie starosty  słupeckiego Jacka bartkowiaka ,  w  miniony  wtorek

(22.09.)  gościł  w  pow iecie ,  wojewoda w ielkopolski  łukasz mikołajczyk .

2021-2023, a jej całkowity szacunkowy koszt  ma
wynieść 14 990 000,00 złotych. Dofinansowanie
z budżetu państwa stanowi 80 procent plano-
wanych kwalifikowanych kosztów zadania. Bu-
dowa oczyszczalni ma charakter strategiczny, a
jej realizacja jest niezbędna dla rozwoju obsza-
rów wojskowych. Inwestycja ograniczy również
negatywne oddziaływanie na środowisko i wpły-
nie niewątpliwie na wzrost zainteresowania wy-
poczynkiem na terenie Powidzkiego Parku Kraj-
obrazowego.

    Owocem wizyty wojewody są podpisane
umowy na współfinansowanie inwestycji na
łączną kwotę kilkunastu milionów złotych. Naj-
większa z nich dotyczy budowy oczyszczalni
ścieków dla gminy Powidz w m. Ługi, na którą
ze środków rządowych wydane zostanie 11 992
000 zł. Będzie to największa dotacja w historii
gminy. - To element zrównoważonego rozwoju z
uwzględnieniem potrzeb wojska i środowiska -
podkreśla wójt Jakub Gwit. Inwestycja w miej-
scowości Ługi ma być realizowana w latach
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SP ZOZ. Stosowny akt, wojewoda Mikołaj-
czyk podpisał goszcząc w szpitalu podczas
całodniowej wizyty w powiecie słupeckim.
Przy okazji odwiedził również nową część
placówki.
    Wojewoda odwiedził także 33. Bazę Lot-
nictwa Transportowego im. pułkownika pi-
lota Wiktora Pniewskiego w Powidzu, gdzie
za dwa lata ukończona zostanie budowa sy-
stemu magazynów, mogących pomieścić
wyposażenie pełnej brygady pancernej ar-
mii amerykańskiej. Przedstawiciel rządu za-
poznał się z aktualnym stanem prac i pla-
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    Milion złotych otrzyma również SP ZOZ
w Słupcy, o czym pisaliśmy w numerze 11
IPS. Środki przeznaczone zostaną na zakup
dwóch zestawów laparoskopowych, jeden
trafi na blok operacyjny, a drugi - ginekolo-
giczny - na blok porodowy. Koszt zakupu to
1 mln 250 tys. zł z czego 80 % będzie po-
chodziło z dotacji, a reszta ze środków

nowanego, ostatecznego kształtu bazy dla
wojsk polskich, amerykańskich oraz NATO.
Wojewodzie towarzyszyli gen. bryg. pil. dr
inż. Krzysztof Cur - dowódca 3. Skrzydła
Lotnictwa Transportowego oraz płk dr inż.
pil. Krzysztof Szymaniec - dowódca 33.
Bazy Lotnictwa Transportowego.
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    Kolejna umowa podpisana przez wojewo-
dę dotyczy ścieżki rowerowej Giewartów -
Kosewo. Na ten cel powiat uzyskał dofinan-
sowanie w wysokości 1 575 605,32 zł z re-
zerwy premiera. Całkowita wartość zadania
wyniesie 1 999 906,66 zł, a wkład własny
424 301,34 zł, co stanowi sumę finansowego
zaangażowania samorządu powiatowego
oraz gminy Ostrowite. Podpisanie umowy
poprzedziło symboliczne oddanie do użytku
drogi powiatowej z Siernicza Małego do
granicy z powiatem konińskim, wyremon-
towanej dzięki dotacji z FDS.



    Astral Knight 2020 to ćwiczenie sił
powietrznych USA w Europie, które
odbywa się w dniach 17-25 września
w Polsce, a także na Łotwie, Litwie i
Estonii. Jest to wspólne, wielonaro-
dowe ćwiczenie z udziałem lotników,
żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych
współpracujących z armią z Polski,
Łotwy, Litwy, Estonii i Szwecji. Astral
Knight jest zintegrowanym ćwicze-
niem w zakresie obrony przeciwlot-
niczej i przeciwrakietowej. Szkole-
nie będzie obejmowało połączenie
operacji lotniczych, które będą
wspomagane komputerowo. Samo-
loty uczestniczące w ćwiczeniach to
m.in. Air Force F-16 Fighting Fal-
cons, F-15 Eagle, KC-135 Strato-
tanker, KC-10 Extender, E-3 Sentry i
B-52 Stratofortress, a także polskie
F-16, SU-22 oraz śmigłowce Mi-17.
Armia USA planuje także wykorzy-
stanie rakietowego systemu ziemia-
powietrze PATRIOT. Ćwiczenie ma na
celu rozwinięcie i prowadzenie trwa-
łej, regionalnej, zintegrowanej obrony
przeciwlotniczej i przeciwrakietowej
architektury, integrację dowodzenia i
kontroli, koordynację i interopera-
cyjność zdolności powietrznych i lą-
dowych. W środowisku, w którym na-
si bliscy konkurenci szybko rozwija-
ją się militarnie, przy możliwości za-
grożenia powietrznego i rakietowe-
go ze strony nowych załogowych i
bezzałogowych statków powietrz-
nych, niewidzialnych pocisków ma-
newrujących, hipersonicznych pojaz-
dów szybujących i zaawansowanych
pocisków balistycznych, potrzeba za-
pewnienia naszej zintegrowanej ob-
rony przeciwrakietowej jest kluczo-
wa. Astral Knight 20 pozwoli przete-
stować zdolności dowodzenia misją
razem z amerykańskimi siłami powie-
trznymi w Europie.
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LOTNICY Z POWIDZA
ĆWICZĄ 
Z SOJUSZNIKAMI

17  WRZEŚNIA  ROZPOCZĘŁY SIĘ  ĆWICZE-

NIA  AMERYKAŃSKICH SIŁ  POWIETRZ-

NYCH W EUROPIE ASTRAL KNIGHT 2020 ,

KTÓRE POTRWAJĄ DO 25  WRZEŚNIA.

BIORĄ W NICH UDZIAŁ TAKŻE ŚMIGŁOW-

CE MI-17  Z  33.  BAZY LOTNICTWA

TRANSPORTOWEGO .

źródło: DG RSZ
zdj. Piotr Łysakowski

ĆWICZENIE
ASTRAL
KNIGHT
2020
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    Wbrew dosłownemu brzmieniu inżynier
kontraktu nie jest osobą, lecz zespołem spe-
cjalistów, jednostką będącą nowym uczest-
nikiem procesu budowlanego. Zakres zadań
inżyniera kontraktu wyklucza bowiem pra-
ktycznie jednoosobowe sprawowanie tej
funkcji. Pojęcie i funkcja inżyniera kontraktu
nie wynika z zapisów Prawa budowlanego,
ale została wprowadzona przez Międzynaro-
dową Federację Inżynierów-Konsultantów
(FIDIC). W Polsce pojęcie inżyniera kontrak-
tu zaczęło funkcjonować w momencie przy-
stąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. 

   Dzięki dotacji i pożyczce otrzymanej z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości prawie
11,5 mln złotych zostanie przeprowadzona
termomodernizacja starej części szpitala,
dzięki której zmniejszy się zużycie energii
elektrycznej, a dotychczasowa część pla-
cówki upodobni się do nowo zbudowanej.
Poznańska spółka zajmie się zarządzaniem,
kontrolą, nadzorem  i rozliczeniem zadania
inwestycyjnego. Usługodawca, którego wy-
łoniono w drodze przetargu nieograniczo-
nego zaoferował wykonanie usługi za kwotę
242 802,00 zł. Prace mają potrwać do końca
2022 roku.

Agencja Inwestycyjna TERRA  SP .  z  o .o .  i  wspólnicy  spółka komandytowa z  pozna-

nia pełnić będz ie  funkcję inżyniera kontraktu dla inwestycji  "zmniejszenie zu-

życia energi i  w  budynkach SP ZOZ w  Słupcy".

SZPITAL OSZCZĘDZI NA ENERGII

/  7

KIM LUB CZYM JEST
INŻYNIER KONTRAKTU?

źródło: www.nadzoryinwestorskie.pl



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.

    Projekt realizowany był w partnerstwie ze
stowarzyszeniem "Warto Pomagać" w ra-
mach lokalnego konkursu Stowarzyszenia
„Unia Nadwarciańska” i Akademii Rozwoju
Filantropii w Polsce. 
    Goście zostali zaproszeni do obejrzenia
prezentacji z fotoreportażem relacjonującym
przebieg realizacji zadań wykonanych w ra-
mach projektu. Zaprezentowano także za-
kupione sprzęty oraz wykonane prace, m.in.
boisko z wyposażeniem do gry w siatkówkę,
koszykówkę, badmintona, gry plenerowe, a
także strefę relaksu z hamakami, bocianim
gniazdem i piaskownicą dla najmłodszych. 

RAZEM AKTYWNIE
DLA WSPÓLNEGO DOBRA

W Ośrodku wsparcia dla dz ieci  i  młodz ieży  z  interwencją kryzysową w  Lądku ,

odbyło się  spotkanie podsumowujące projekt w  ramach konkursu grantowego

Programu "Dz iałaj Lokalnie 2020",  mającego na celu zmniejszanie negatywnych

skutków  pandemi i .
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    Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem,
przygotowanym przez gospodarzy ośrodka.
W podsumowaniu wzięli udział:
starosta Jacek Bartkowiak, Anita Kubicka -
prezes Stowarzyszenia "Unia Nadwarciań-
ska" oraz członkinie zarządu stowarzyszenia
"Warto Pomagać" - Janina Taras i Felicja
Rewers. 

źródło: www.oikladek.pl
zdj. www.oikladek.pl



   Wzmianki o Rękawczynie sięgają roku
1392. Wówczas dziedzicami byli Maciej, Jan i
Piotr. Głośnym echem odbił się ich proces z
klasztorem w Trzemesznie. Dotyczył on pra-
wa połowu ryb w pobliskim Jeziorze Kamie-
nieckim. Na początku XV wieku we wsi znaj-
dował się kościół katolicki pod wezwaniem
św. Wawrzyńca oraz parafia. Pod koniec XVI
wieku ówcześni dziedzice Kunowscy przyjęli
protestantyzm. Jednocześnie zagarnęli
grunt plebański oraz wypędzili księdza
katolickiego. Przyczyniło się to do upadku
parafii i ruiny kościoła. Obecnie nie ma śla-
dów tych budowli, choć mieszkańcy wskazu-
ją miejsce, gdzie kościół się znajdował. Na
podstawie zapisków Jana Łaskiego wynika,
że w początkach XVI wieku koło kościoła
funkcjonowała szkoła. Nauczaniem w niej
zajmowali się ministrzy - odpowiednicy koś-
cielnych. Podczas II wojny światowej w tej
małej, cichej, rozpostartej wśród pól wiosce
miała miejsce zbiorowa egzekucja. To tutaj
Niemcy rozstrzelali mieszkańców z okolicy.
Wydarzenie to upamiętnia pamiątkowy ka-
mień znajdujący się nad jeziorem Kamie-
nieckim. Nieopodal wsi znajdują się szcząt-
kowe ślady dworu, w którym spędził dzie-
ciństwo i młodość pisarz i krytyk muzyczny
Jerzy Waldorff - Preyss. Jego ojciec kupił
niewielki folwark zaraz po zakończeniu I
wojny światowej. Do dnia dzisiejszego za-
chowała się piękna aleja lipowa, którą wjeż-
dżało się na dziedziniec dworski. Stojąc na
dziedzińcu byłego dworu, w oparciu o wspo-
mnienia pisarza zawarte w jego książce, mo-
żna odtworzyć układ zabudowań i w marze-
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K A W A Ł E K   H I S T O R I I
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RĘKAWCZYN – WIEŚ W POLSCE POŁOŻONA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM,
W POWIECIE SŁUPECKIM, W GMINIE ORCHOWO.

niach przenieść się w tamte czasy. Na tyłach
dworu znajdowała się stodoła. Po prawej
stronie wznosił się długi budynek owczarni,
obory i stajnie. Równolegle do dworu wzno-
siła się chlewnia, kurniki i spichlerz. Na-
przeciw obór i stajni rozciągał się sad oraz
warzywnik. Pomiędzy stajnią i spichlerzem
znajdowała się wozownia, w której stał ot-
warty wolant, jednokonka oraz stara kareta
z XIX wieku. W swojej twórczości J. Waldorff
wspominając powroty do rodzinnego mająt-
ku tak opisywał końcową trasę: podniecenie
jednak wracało dopiero wtedy i mijała ospa-
łość, gdy za prawym oknem karety dostrzega-
łem zamarzniętą powierzchnię stawu w Sło-
wikowie i potem turkot kół zmniejszał się,
gdyż pojazd skręcał z szosy na piaszczystą
drogę pod górę i stąd był już tylko kilometr z
okładem do bramy ogrodowej, za którą wiodła
aleja z lip ponad stuletnich, i ostatni skręt
przed ganek dworu. Po śmierci ojca rodzina
wyprowadziła się z Rękawczyna. Swój mają-
tek odwiedzali jedynie w święta i wakacje.
Tę rodzinną rezydencję wiejską J. Waldorff
nazwał perłą w ośrodku swoich marzeń.

    W latach 2018 i 2019 w Rękawczynie pro-
wadzone były badania wykopaliskowe w ra-
mach XII I XIII Międzynarodowego Obozu
Archeologicznego. Organizacją wykopalisk
zajęli się archeolodzy z Muzeum Okręgowe-
go w Koninie przy pomocy Stowarzyszenia
Współpracy Polska - Wschód oraz Wielko-
polskiego Forum Eksploracyjno - Historycz-
nego. Prace koordynowali muzealnicy z Ko-
nina: Katarzyna Schellner i Krzysztof Gor-



czyca oraz wiceprezes SWPW, Zdzisław Ja-
caszek. W wykopaliskach brali udział stu-
denci wydziałów historycznych uniwersyte-
tów w Poznaniu, Mińsku, Briańsku i Kijowie,
wraz ze swoimi nauczycielami. Badacze zaj-
mowali się zabezpieczeniem pozostałości po
XIV-wiecznym dworze Szeligów w Rękaw-
czynie. W trakcie prac odsłonięto relikty
dworu oraz napotkano kilka interesujących
znalezisk – między innymi fragmenty cera-
miki, datowanej wstępnie na przełom X i XI
wieku, a także elementy dekoracyjne, jak
przywieszka do pasa i unikalny fragment na-
szyjnika. Eksplorację wsparły:
- Uniwersytet im. I. Pietrowskiego w Briań-
sku
- Uniwersytet im. B. Grinczenki w Kijowie
- Uniwersytet Państwowy w Mińsku
- Stanica w Gaju.
Wsparcie okazały również samorządy gminy
Orchowo i powiatu słupeckiego.
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źródło: 
www.pl.wikipedia.org
www.facebook.com/Orchowo
www.swpw.eu
www.lajt.lm.pl
Konińskie Zeszyty Muzealne
www.muzeum.com.pl
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