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    O potrzebie budowy ścieżki rowerowej ze
Słupcy do Giewartowa i dalej do Kosewa,
mieszkańcy tej części powiatu sygnalizowa-
li już od dawna. Pierwsze kroki w celu reali-
zacji postulatu podjęte zostały w 2018 roku,
kiedy władze zleciły opracowanie dokumen-
tacji projektowej pn. „Prace związane z wy-
konaniem projektu budowlanego ścieżki ro-
werowej na odcinku Słupca – Kosewo”. We
wrześniu tego roku podpisano umowę z Wo-
jewodą Wielkopolskim na dofinansowanie
inwestycji ze środków rezerwy ogólnej bud-
żetu państwa, a kilka dni później kolejną
umowę na wykonanie ścieżki. Jej długość
wynosi 2,757 km, a koszt budowy 1 564 214,95
zł.
    Prace przy budowie ścieżki trwają i z tego
co wiadomo, ma ona być pokryta warstwą
żywicy syntetycznej w kolorystyce odróż-
niającej się od pasa jezdni. Pojawi się rów-
nież oznakowanie poziome. W kolejnych la-
tach dobudowane zostaną odcinki pomię-
dzy Piotrowicami a Słupcą oraz pomiędzy
Piotrowicami a Giewartowem.

Na odcinku drogi  3051P z  G iewartowa do Kosewa

powstaje ścieżka rowerowa .  Jest to pierwszy

fragment traktu ,  który  docelowo połączy

Słupcę z  Kosewem i  umożliw i  bezpieczne

upraw ianie  turystyki  rowerowej .
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ŚCIEŻKA ROWEROWA 
JUŻ PRZEJEZDNA

    W konkursie nagrodzony został XV Ogól-
nopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cy-
sterskiej w Lądzie. W tym roku, ze względu
na sytuację epidemiczną, uroczysta gala
wręczenia nagród odbyła się w wirtualnej
przestrzeni.  Konkurs „Działania proekolo-
giczne i prokulturowe w ramach strategii
rozwoju województwa wielkopolskiego” skie-
rowany jest do gmin i powiatów oraz pod-
ległych im jednostek, a także podmiotów go-
spodarczych i organizacji pożytku publicz-
nego, zarejestrowanych na terenie Woje-
wództwa Wielkopolskiego. Wniosek do 21.
edycji konkursu złożony został w maju br. 
    Festiwal to impreza o zasięgu ogólnopol-
skim, będąca drugą największą w Polsce o
kulturze średniowiecznej i przedsięwzięcie,
w organizację którego zaangażowanych jest
aż sześć podmiotów: Starostwo Powiatowe w
Słupcy, Muzeum Archeologiczne w Poz-
naniu, Stowarzyszenie „Unia Nadwarciań-
ska”, Wyższe Seminarium Towarzystwa Sa-
lezjańskiego w Lądzie, Zespół Parków Kra-
jobrazowych Wojewótwa Wielkopolskiego w
Poznaniu oraz Urząd Gminy w Lądku. zaan-
gażowani są również lokalni przedsiębiorcy.
Merytorycznie festiwal nadzoruje Muzeum
Archeologiczne w Poznaniu.    

FESTIWAL KULTURY
SŁOWIAŃSKIEJ I CYSTERSKIEJ

NAGRODZONY

rozstrzygnięto Konkurs pn .  „Dz iałania proeko-

logiczne i  prokulturowe w  ramach strategi i

rozwoju województwa w ielkopolskiego”  oraz

Konkurs „Nasz  pomysł na ochronę środow iska”

V edycja „Prośrodow iskowa kampania eduka-

cyjna” .  organizatorem był Urząd Marszał-

kowski  Województwa Wielkopolskiego .
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    System nieodpłatnego poradnictwa jest
finansowany przez państwo, codziennie ko-
rzystają z niego osoby, które znalazły się w
trudnej sytuacji życiowej. Prawnik może
pomóc m.in.  w rozłożeniu długu na raty, w
spłacie pożyczek „chwilówek”, kłopotach
mieszkaniowych, problemach pracowni-
czych, egzekucji alimentów i wielu innych
problemach związanych ze sprawami życia
codziennego. Skorzystać z usługi może Ka-
żdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie
może ponieść kosztów odpłatnej pomocy i
złoży takie oświadczenie w punkcie, w któ-
rym świadczona jest ona nieodpłatnie. 
    W powiecie słupeckim na realizację za-
dania przeznaczone zostaną środki finanso-
we z dotacji celowej przyznanej z budżetu
państwa, z części będącej w dyspozycji Wo-
jewody Wielkopolskiego. Łączna wysokość
dotacji  to 64 020,00 zł, w tym 60 060,00 zł
na prowadzenie jednego punktu nieodpłat-
nej pomocy prawnej, nieodpłatnego porad-
nictwa obywatelskiego i nieodpłatnej me-
diacji, oraz 3 960,00 zł na prowadzenie
edukacji prawnej. Punkt NPP zlokalizowany
jest w Budynku Starostwa Powiatowego w
Słupcy, ul. Poznańska 18. W przyszłym roku
usługę świadczyć będzie Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informa-
cja, Rozwój” z miejscowości Góra, którego
ofertę wybrała komisja konkursowa.
    W czasie epidemii nieodpłatna pomoc 
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prawna, nieodpłatne poradnictwo obywa-
telskie i mediacja są udzielane na takich
samych zasadach, jakie obowiązują osoby
ze znaczną niepełnosprawnością ruchową,
które nie mogą stawić się w punkcie oraz
osoby doświadczające trudności w komu-
nikowaniu się. Oznacza to, że pomoc jest
udzielana za pośrednictwem środków po-
rozumiewania się na odległość, tj. telefo-
nicznie, za pośrednictwem poczty e-mail
oraz przy wykorzystaniu komunikatorów
internetowych. W sposób zdalny może być
również przeprowadzona mediacja.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W 2021 ROKU

Pod koniec l istopada zarząd pow iatu słupeckiego rozstrzygnął otwarty  konkurs ofert na

realizację w  2021  roku zadania publicznego ,  polegającego na udz ielaniu nieodpłatnej pomocy

prawnej ,  n ieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ,  n ieodpłatnej mediacji  oraz  edukacji

prawnej na terenie pow iatu słupeckiego .



    Tak wielkich pieniędzy powiat słupecki jeszcze 
 w swojej historii nie miał. Przyszłoroczny budżet
to finansowy Everest, oczywiście zachowując sto-
sowne proporcje. Wydatki majątkowe sięgną pra-
wie 150 mln zł, z których większość przeznaczona
będzie na inwestycje drogowe w rejonie bazy woj-
skowej w Powidzu. Ale nie tylko baza będzie be-
neficjentem wielkiego planu budowy. Skorzystają
wszyscy, bowiem nowa sieć drogowa dla potrzeb
wojska, służyć będzie także mieszkańcom, a po-
nadto jej powstanie wiąże się z dostosowaniem do
potrzeb transportowych części dróg gminnych,
których stan pozostawia wiele do życzenia. 
    Budowa dróg obronnych w przyszłorocznym
budżecie wybija się na pierwszy plan, ale nie mo-
żna pominąć pozostałych inwestycji drogowych
wych, na które zaplanowano prawie 11 mln zł.

 Wiadomo już, że w przyszłym roku rozpocznie
się długo oczekiwany remont drogi z Jaroszyna do
Lądu i z Młodojewa do Młodojewa Parceli. Prze-
dłużona zostanie także ścieżka rowerowa w Gie-
wartowie wzdłuż drogi powiatowej. Pieniądze na
te inwestycje pochodzić będą z Funduszu Dróg
Samorządowych i Funduszu Inwestycji Lokalnych,
odpowiednio 7 000 000 zł i 5 600 000 zł. Duże
nadzieje wiązane są z kolejną dotacją z RFIL na re-
mont mostu na Warcie w Lądzie, którego stan te-
chniczny budzi poważne zastrzeżenia.
    Ogromną wagę jaką zarząd powiatu przykłada
do remontów zaniedbanej sieci drogowej powiatu,
widać było także w tym roku. Pozyskane dotacje i
współpraca z gminami pozwoliły na modernizację
ul. Sikorskiego w Słupcy za ponad 1 000 000 zł, 
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W przyszłym roku pow iat słupecki  czeka rekordowy  budżet z  rekordowymi

inwestycjami .  Znaczna część z  n ich obejmuje drogi  obronne ,  ale spore pieniądze

wydane zostaną także na inne przedsięwz ięcia .  Warto o tym wspomnieć ,  bo

dz is iaj  (04.12.)  mijają dwa lata od dnia wyboru nowego zarządu pow iatu .
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drogi z Siernicza Małego w stronę Budzi-
sławia, również za ponad 1 000 000 zł i
drogi Sierakowo - Strzałkowo za 1 700 000
zł. Bliski zakończenia jest pierwszy odcinek
ścieżki rowerowej Kosewo - Giewartów, na
który pozyskano dotację z rezerwy budże-
towej premiera w wysokości 1 250 000 zł. 
    Oprócz dróg, jest jeszcze szpital w roz-
budowie, który prawdopodobnie w najbliż-
szych dniach zostanie przekazany w użyt-
kowanie SP ZOZ. Skala potrzeb dotyczą-
cych wyposażenia nowej części była już
opisywana, a dotyczy wielomilionowych
kwot. Cały czas trwają zabiegi o środki fi-
nansowe, ale to co już udało się pozyskać w
latach 2019 i 2020 to prawie 2 200 000 zł
na stoły operacyjne, aparat do znieczulania,
diatermia i zestawy laparoskopowe. Dodat-
kowo zakupiony został również nowy am-
bulans za 400 000 zł.
    Na uwagę zasługują również projekty oś-
wiatowe, z których Akademia Kompetencji
Zawodowych to 2 800 000 zł, a kolejne dwa
będące w fazie finalnej to dalsze 2 500 000
zł.
    W okresie pandemii, z którą zmagamy się
od wielu miesięcy, dały o sobie znać pro-
blemy społeczne, które szczególnie wy-
brzmiały w domach pomocy. Na mocy tzw.
ustaw "covidowych" udało się pozyskać
prawie 1 700 000 zł, które przeznaczone
zostały na przeciwdziałanie pandemii, do-
posażenie oraz prace remontowe.
    Przedstawiony zarys pracy zarządu po-
wiatu uwydatnia najważniejsze zadania, ka-
talog spraw jest jednak znacznie szerszy i
nie sposób wymienić wszystkiego. W dniu,
w którym mijają dwa lata wspólnej pracy
wspomnianego gremium, warto dokonać
bilansu, zwłaszcza w obliczu lokalnego spo-
ru politycznego, który sam w sobie jest
czymś oczywistym, a nawet potrzebnym, 
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jednak często ciągnie za sobą bagaż powie-
rzchownych sądów i niesprawiedliwych
ocen, które przesuwają ciężar debaty w
stronę małostkowych konfliktów. (...)
Niezależnie od wszystkich różnic, łączy nas
w moim przekonaniu, wspólny cel: dobro
mieszkańców naszego powiatu - napisał w
okolicznościowym podsumowaniu, starosta
Jacek Bartkowiak. Ten wspólny cel, wsparty
funduszami zewnętrznymi, wart jest wysił-
ku i budowania dobrych relacji.
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Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpitala SP ZOZ w Słupcy jest
przystosowany do hospitalizacji pacjentek zakażonych koronawirusem. 

Gwarantujemy zarówno porody dla zakażonych matek jak i możliwość
hospitalizacji, w tym zabiegów ginekologicznych dla pacjentek wymagających

diagnostyki i terapii w warunkach szpitalnych. 

Część pacjentek może nie mieć świadomości zakażenia koronawirusem, bądź
mieć utrudniony dostęp do testów w kierunku potwierdzenia zakażenia. 

SP ZOZ w Słupcy proponuje bezpłatne testy dla wszystkich kobiet w ciąży
oraz pacjentek wymagających hospitalizacji w zakresie ginekologii 

i położnictwa. 
Celem wykonania bezpłatnego testu należy się zgłosić do punktu wymazowego

na terenie SP ZOZ w Słupcy, ul. Traugutta 7. 

Punkt jest czynny od poniedziałku, 7 grudnia 2020 r. (dla kobiet w ciąży 
i chorych wymagających hospitalizacji w zakresie ginekologii) 

w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku).

W poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 12:30 – 13:30, 
we wtorki i piątki w godzinach od 8:30-10:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 609 010 729 - 
dr n. med. Anna Paczkowska, specjalista ginekologii i położnictwa,

Lekarz Kierujący i Zarządzający Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym 
SP ZOZ w Słupcy
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BEZPŁATNE WYMAZY DLA KOBIET W CIĄŻY I PACJENTEK

GINEKOLOGICZNYCH W SP ZOZ W SŁUPCY


