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    Przebudowany fragment drogi ma dłu-
gość 1658 m i stanowi funkcję rozprowa-
dzenia do dróg wewnętrznych o mniejszym
znaczeniu oraz połączenie powiatów słupe-
ckiego i konińskiego. Realizacja zadania po-
legała na położeniu bitumicznej nawierz-
chni jezdni o szerokości 6,00 m wraz z po-
szerzeniami na łukach. Szerokość przebu-
dowanego pasa ruchu jest zmienna i wynosi
od 3,00 m do 3,90 m. Wykonano ponadto
pobocza na szerokości 1,00 m z każdej stro-
ny jezdni oraz konserwację rowów przydro-
żnych w celu zapewnienia odpowiedniego
odwodnienia przebudowywanej drogi. Wy-
konawca dokonał również utwardzenia zja-
zdów do posesji i na pola. Inwestycję zreali-
zowano ze środków Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Wykonawcą zamówienia zleco-
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NOWĄ DROGĄ DO GRANICY POWIATU
Zakończyły  s ię  roboty  drogowe na drodze pow iatowej  3050P ,  która krzyżuje się  z  wojewódzką nr

262  w  miejscowości  S iernicze małe .  Odcinek ten ,  aż  do granicy  pow iatu słupeckiego został już

oddany  do użytku .    
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nego przez powiat była firma INODROG z
Inowrocławia, która zdobyła zlecenie w
trybie przetargu nieograniczonego. Koszt
przebudowy drogi wyniósł 1 433 675,70 zł.

Edmund Głogowski  1930  -  2020
ZASŁUŻONY DLA  POWIATU SŁUPECKIEGO



    Podczas spotkania omówiona została
bieżąca sytuacja związana z rozwojem ob-
szarów wojskowych w kontekście wyzwań i
szans rozwojowych. W konferencji wziął
udział wicewojewoda wielkopolski Maciej
Bieniek. 
    Samorządowcy zgłosili swoje spostrzeże-
nia  związane z  ochroną środowiska, kwe-
stie rekompensaty dla gmin, na  terenach
których  prowadzone są wycinki drzew,
w związku z  rozwojem infrastruktury wojsk
amerykańskich. Rozmawiano też o  kwe-
stiach bezpieczeństwa.
    Wymienione zostały konkretne przykłady
wsparcia rządu dla infrastruktury, któ-
ra może służyć zarówno wojsku jak i stronie
cywilnej (drogi, oczyszczalnia ścieków). Po-
ruszono sprawę integracji oraz  współpracy
kulturalnej pomiędzy mieszkańcami gmin
i żołnierzami amerykańskimi. W forum brali
udział: samorządowcy z: Żagania, Łasku,
gminy Słupsk, Strzałkowa, Witkowa, Draw-
ska Pomorskiego, i  powiatu słupeckiego.
W toku dyskusji wyklarował się pomysł, aby
współpracę, która realizowana jest w  zwią-
zku z rozwojem obszarów wojskowych: spo-
łeczno - kulturalną czy infrastrukturalną,
skonkretyzować i sformalizować, co poz-
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    Cykliczne spotkanie wojewody ze staro-
stami w formie wideokonferencji to już
standard. W kolejnej tego typu naradzie
wziął udział starosta słupecki Jacek Bart-
kowiak.  Jednym z głównych punktów była
sytuacja epidemiczna w województwie. Z
informacji jakie przekazał wojewoda wyni-
ka, że szkoły i placówki oświatowe z terenu
wielkopolski otrzymują na bieżąco termo-
metry, maski i przyłbice. Domy Pomocy
Społecznej na zagrożonych obszarach zao-
patrywane są w testy kasetkowe. Nieźle
wygląda również sytuacja pod względem
testów wykonywanych na Covid-19. Przeba-
dany został prawie co 10 mieszkaniec Wiel-
kopolski.

O ROZWOJU OBSZARÓW WOJSKOWYCH

KONFERENCJA Z WOJEWODĄ

Z inicjatywy  wójta gminy  Pow idz  Jakuba Gwita ,  odbyła się  w ideokonferencja   
 w  ramach Forum Gmin Zw iązanych z  Obecnością Wojsk Sojuszniczych .

woliłoby określić kierunek współdziałania,
możliwości i  oczekiwania. W spotkaniu
udział wzięli samorządowcy z Żagania, Łas-
ku, gminy Słupsk, Strzałkowa i Witkowa.
Powiat słupecki reprezentował wicestaro-
sta Czesław Dykszak.
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     Wobec nowej, dotychczas nieznanej rzeczy-
wistości, inauguracja roku szkolnego przepro-
wadzona została z zachowaniem reżimu sani-
tarnego.  W Liceum Ogólnokształcącym, dla za-
pewnienia bezpieczeństwa, rozpoczęcie ograni-
czono do klas pierwszych. W tym roku naukę w
"ogólniaku" rozpoczęło 81 uczniów, którzy uczyć
się będą na trzech profilach: politechnicznym,
medyczno-przyrodniczym i humanistycznym.
Wychowawstwo klas objęły panie Marzena
Wojtkowiak, Anna Halaba i Monika Tykwa.

RUSZYŁ ROK SZKOLNY 
W POWIECIE
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inauguracja roku szkolnego już  za nami .  Wszystkie placówki ,  dla których orga-

nem prowadzącym jest pow iat słupecki ,  rozpoczęły  naukę w  trybie stacjonar-

nym .  

    Gościem inauguracji był starosta słupecki Ja-
cek Bartkowiak, który życzył uczniom wielu su-
kcesów w nowej szkole i przypomniał o podsta-
wowych zasadach bezpieczeństwa, które mogą
uchronić młodych ludzi przez zarażeniem koro-
nawirusem. Warto dodać, że starosta sam jest
absolwentem "ogólniaka", jego późniejszym nau-
czycielem, a dziś reprezentuje organ prowadzą-
cy. 
    Uczniowie zapoznali się ponadto z pozostały-
mi pracownikami szkoły i, co najważniejsze, po-
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między sobą. Wszyscy mają nadzieję, że
pomimo trudnej sytuacji epidemicznej uda
się zachować stacjonarny tryb nauczania.
To zresztą nadzieja, która wybrzmiewa w
inauguracyjnych przemówieniach w każdej
szkole. Z podobnym przesłaniem w nowy
rok szkolny wchodzi kadra i uczniowie
Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Strzałkowie. Jednak poza zwy-
czajowym powitaniem uczniów, tego dnia w
placówce dokonano także uroczystego aktu
pożegnania wieloletniego pedagoga i dyre-
ktora szkoły, Władysława Pietrasa. Po po-
nad trzech dekadach ścisłego związku ze
szkołą, były już dyrektor, przekazał stery
młodszemu koledze, Michałowi Janiakowi.
Obydwaj, stosownie do okoliczności, usły-
szeli od starosty słupeckiego wiele ciepłych
słów i podziękowań, a także zachęty do
dalszej pracy w nowych środowiskach.

    Środki finansowe w ramach projektu pn.
"Tworzenie warsztatów terapii zajęciowej
oraz przeciwdziałanie degradacji infrastru-
ktury istniejących warsztatów terapii zaję-
ciowej" pochodzą z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Słu-
pecki WTZ otrzyma 136 000 zł, które prze-
znaczone zostaną na remont korytarzy, wy-
mianę drzwi, grzejników c.o. oraz wstawie-
nie nowych drzwi wejściowych. Kwota do-
tacji stanowi 80%  całościowych kosztów
projektu. Taki sam udział procentowy fun-
duszy PFRON otrzyma WTZ Michalinów,
którego konto zasili kwota 153 600 zł. Za-
kres rzeczowy planowanych remontów jest
tu jednak znacznie większy. W placówce
odnowienia wymaga całe zaplecze kuchen-
ne, a doposażenia - pracownia ceramiczna,
stolarska, ceramiczno - techniczna, kra-
wiecka i informatyczno - muzyczna.

Warsztaty  Terapi i  Zajęciowej  w  Słu-
pcy  i  Michalinow ie  Oleśnickim otrzy-
mały  dodatkowe pieniądze z  PFRON na
remonty  swoich placówek .

REMONTY W WTZ-ACH



    Szpital w Słupcy oprócz tego,
że sam inwestuje w sprzęt, jest
również wspierany przez samo-
rząd województwa wielkopolskie-
go. W placówce pojawił się osta-
tnio stacjonarny kardiomonitor,
który pochodzi właśnie od woje-
wódzkiego samorządu. Jest to
urządzenie do monitorowania
funkcji życiowych pacjenta, umo-
żliwiające stały nadzór nad jego
stanem. Kardiomonitor  należy do
podstawowego wyposażenia od-
działów szpitalnych, szczególnie
oddziałów intensywnej opieki, ga-
binetów i sal operacyjnych. Nie-
bawem szpital ma wzbogacić się
także o kolejny respirator.
    Dar dla słupeckiej lecznicy do-
tarł również z Ministerstwa Zdro-
wia. Jest to urządzenie do mecha-
nicznej kompresji klatki piersio-
wej, warte ok. 100 000 zł. Sprzęt
ten zwiększa skuteczność resu-
scytacji, dzięki temu że automa-
tycznie, ze stałą częstotliwością
i  głębokością prawidłowo uciska
klatkę piersiową.
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NOWY SPRZĘT 
DLA SZPITALA

KOLEJNE URZĄDZENIA  MEDYCZNE DOCIERAJĄ

DO SŁUPECKIEGO SZPITALA,  POPRAWIAJĄC

JAKOŚĆ LECZENIA  W PLACÓWCE .
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    Złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Nie-
podległości, na Placu Wolności w Słupcy,
upamiętniono 81 rocznicę wybuchu II Wojny
Światowej. Wiązankę złożył starosta słupe-
cki  Jacek Bartkowiak, a towarzyszyli mu:
Jerzy Kałecki  – kierownik Biura Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Sta-
rostwie Powiatowym oraz Tadeusz Janas i
Franciszek Bartkowiak, przedstawiciele Po-
wiatowej Rady Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych. 

    Największa  wojna światowa  w historii,
trwała od 1 września  1939  do 2 wrześ-
nia  1945  (w Europie do 8/9 maja 1945).
Jej  teatr działań objął prawie całą  Euro-
pę,  wsch. i  płd. - wch. Azję, płn. Afrykę,
część  Bliskiego Wschodu  i wszystkie  oceany.
Poza większością państw europejskich i ich
koloniami, brały w niej udział państwa Ame-
ryki Płn. i Ameryki Płd. oraz Azji. Głównymi
stronami konfliktu były  państwa Osi  i pań-
stwa koalicji antyhitlerowskiej. W wojnie
uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln
ludzi z bronią. Według różnych szacunków
zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

81 ROCZNICA WYBUCHU 

II WOJNY ŚWIATOWEJ
( . . . )  Oczyw iście  wypadki  dz iejowe mogły  potoczyć się  inaczej .  N igdy

w histori i  n ie  jest tak ,  że tylko jeden scenariusz  wydarzeń jest możliwy.
prof .  Marek Kornat ,  sow ietolog
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źródło: pl.wikipedia.org
zdj. www.powiat-slupca.pl
www.instytutpileckiego.pl



    W tym roku Narodowe Czytanie będzie
zupełnie inne niż dotychczas, ale nikomu
nie przyszło do głowy, żeby jakiekolwiek
obiektywne trudności mogły zakłócić coro-
czne święto literatury. Zmieni się jedynie
formuła, która z otwartego spotkania prze-
niesie się do internetu. Pod opieką Anny
Karpińskiej, dyrektor Miejsko - Powiatowej
Biblioteki Publicznej oraz Joanny Fałdziń-
skiej i Jolanty Góreckiej, nauczycielek z Ze-
społu Szkół Ekonomicznych, uczniowie do-
konali nagrań wideo osób zaproszonych do
udziału w przedsięwzięciu. Tegoroczny wy-
bór to "Balladyna" Juliusza Słowackiego.
Oprócz zaproszonych do czytania gości,
każdy mógł włączyć się do akcji poprzez
zgłoszenie własnego nagrania i przesłania
go na adres słupeckiej biblioteki. Termin
minął 4 września i komu udało się zdążyć,
będzie mógł obejrzeć zmontowany materiał
już w sobotę 5 września w internecie. Do
udziału w Narodowym Czytaniu zaproszony
został także starosta Jacek Bartkowiak,
który wcielił się w Kirkora - księcia szuka-
jącego, za radą pustelnika, ubogiej, wiejskiej
dziewczyny za żonę.
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NARODOWE CZYTANIE BALLADYNY
Tegoroczne św ięto polskiej  l iteratury  odbę-

dz ie  s ię  formule online .  To nowe dośw iadcze-

nie organizacyjne ,  którego efekt będz ie  mo-

żna obejrzeć już  w  sobotę (05.09.)
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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.


