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Po wakacjach ruszyły słupeckie szkoły i przedszkola

Nowy rok szkolny!

W NUMERZE:

Wyprawka dla ucznia
teg o
roku szkolnego
obowiązują nowe zasady udzielania
dofinansowania na zakup
podręczników dla uczniów. W tym
roku według Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 ma
ono objąć głównie uczniów klas I-IV
szkół podstawowych oraz I klas szkół
ponadgimnazjalnych.
od
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Nieczynny wjazd na A2
w dniu 2 września o godz. 18.00 w

3 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Podczas wakacji we wszystkich
miejskich placówkach oświatowych trwały intensywne przygotowania do tego
wydarzenia. Przeprowadzono liczne remonty oraz usprawnienia. W Szkole Podstawowej nr 3 oraz w gimnazjum zamontowane zostały urządzenia likwidujące
bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.
		
Więcej o przygotowaniach:
strony 11 - 13

Wodę mamy czystą!

W związku z pojawieniem się na terenie miasta ulotek, które mogą sugerować
złą czy wręcz szkodliwą jakość wody rozprowadzanej do słupeckich mieszkań
i domów poprzez miejską sieć wodociągową, informujemy, że komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 21 sierpnia 2012
roku potwierdza, iż woda ze słupeckich wodociągów w pełni spełnia wymogi
określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
strona 2

związku z toczącą się przebudową,
nastąpiło zamknięcie węzła Słupca
zlokalizowanego na skrzyżowaniu
autostrady płatnej A2 (km 229) oraz
drogi wojewódzkiej nr 466.
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Problem ze śmieciami
Mieszkańcy słupcy zwrócili się do

burmistrza miasta z petycją w sprawie
działającego przy ulicy Bielawskiej
„zakładu śmieciowego”. Znajdująca
się tam firma przetwarzająca odpady
jest powodem wielu uciążliwości:
przykrego zapachu, hałasu oraz
wzmożonego ruchu pojazdów.

Informacje dostępne są również w Internecie na stronie www.miasto.slupca.pl
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Wodę mamy czystą!

W związku z pojawieniem się na terenie miasta ulotek, które mogą sugerować
złą czy wręcz szkodliwą jakość wody rozprowadzanej do słupeckich mieszkań
i domów poprzez miejską sieć wodociągową informujemy, że komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 21 sierpnia 2012
roku potwierdza, że woda ze słupeckich wodociągów w pełni spełnia wymogi
określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Ulotki o wymownej grafice z narysowanym kranem i „trupią czaszką” symbolizującą truciznę, pojawiły się w Słupcy w połowie sierpnia. Przypomnijmy, że jeszcze
w 2009 roku „Informator Słupecki” podał
na swoich łamach wiadomość o znakomitych wynikach jakości wody w ujęciu i w
kranach. Był to wynik wprowadzenia procesu natleniania wody w miejskich wodociągach. Po trzech miesiącach od rozpoczęcia tego procesu (wiosna 2009) dokonano podsumowania na podstawie badań
przeprowadzonych przez naukowców Politechniki Poznańskiej.
Po trzech miesiącach naukowcy oraz
firma nadzorująca przedstawili badania
wody. Zawartość żelaza w wodzie obniżyła się do poziomu, który gwarantuje na-

prawdę bardzo czystą, przejrzystą i bezzapachową wodę w kranie u odbiorcy. Poznańscy naukowcy stwierdzili również, że
woda na ujęciu pod powierzchnią ziemi
jest doskonałej jakości - nie jest gorsza od
wód mineralnych, sprzedawanych w sklepach. Padły nawet żarty - choć wypowiedziane całkiem serio, że słupecką wodę
jako „Słupczankę” można z równym powodzeniem sprzedawać do bezpośredniego
spożycia w butelkach.
Badania jakości wody prowadzą niezależnie w swoich laboratoriach: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, której zadaniem jest wydanie opinii o
dopuszczeniu, względnie niedopuszczeniu wody do spożycia. Do roku 2009 mia-

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy
z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi.
dotyczy: jakości wody z wodociągu publicznego Słupca zaopatrującego w wodę
mieszkańców miejscowości: Słupcy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy informuje, iż w wyniku przeprowadzonych przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej badań w ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody sprawozdania: Nr W – 305 - 308/2012 z dnia 30.03.2012r.,
nr 838/2012 z dnia 11.04.2012r., Nr W – 419/2012 z dnia 11.05.2012r., oraz badań wewnętrznej kontroli jakości wody nadesłanych do PPIS w Słupcy przez Miejski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy: sprawozdania: Nr 6499/12/POZ, Nr 6500/12/POZ,
Nr 6505/12/POZ z dnia 09.02.2012r., Nr 16752/12/POZ, Nr 16755/12/POZ, Nr 16756/12/
POZ, Nr 16754/12/POZ, Nr 16753/12/POZ z dnia 16.03.2012r., Nr 26371/12/POZ, Nr
26385/12/POZ, Nr 26370/12/POZ, Nr 26384/12/POZ z dnia 16.04.2012r., Nr 35371/12/
POZ, Nr 35372/12/POZ z dnia 07.05.2012r., Nr 35370/12/POZ, Nr 35369/12/POZ,
Nr 35368/12/POZ z dnia 09.05.2012r Nr 46759/12/POZ/12, Nr 46763/12/POZ/12,
Nr 46764/12/POZ/12 z dnia 12.06.2012r, Nr 55570/12/POZ z dnia 02.07.2012r.,
Nr 35372/12/POZ, Nr 35373/12/POZ z dnia 08.07.2012r.,Nr 35374/12/POZ z dnia
09.07.2012r., Nr 64708/12/POZ, Nr 64709/12/POZ, Nr 64710/12/POZ, Nr 64713/12/
POZ, Nr 64714/12/POZ z dnia 03.08.2012r.,
dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody stwierdził w badanym zakresie przydatność wody do spożycia
przez ludzi z wodociągu publicznego w Słupcy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, iż zbadane próbki wody z sieci wodociągowej dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi wykazały zgodność
z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61 poz. 417 z późn. zm.).
Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy Agnieszka Dybała - Kamińska

Miejskie sprawy
sto otrzymywało warunkową zgodę od Sanepidu, jednak po wprowadzeniu procesu natleniania i usunięciu przyczyn zanieczyszczeń w miejskiej sieci, co roku Słupca
otrzymuje zgodę na dopuszczenie wody
do spożycia, bowiem wyniki badań są bardzo dobre. U dołu strony prezentujemy
komunikat słupeckiego inspektoratu.

Ulotki o niepokojącej i nieprawdziwej
treści pojawiły się na terenie miasta
BURMISTRZ MIASTA
SŁUPCY
podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu
Miasta
Słupcy
wywieszony
został
na
okres
od 7 września do 28 września
2012r wykaz lokalu mieszkalnego położonego w budynku
przy ul. Traugutta 12A przeznaczonego do sprzedaży na własność w drodze przetargowej wraz
z oddaniem w użytkowaniewieczyste ułamkowej części gruntu.
BURMISTRZ MIASTA
SŁUPCY
podaje do publicznej wiadomości,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Słupcy na okres od 7 września do
28 września 2012r. wywieszone zostały wykazy lokali
mieszkalnych
położonych
w
budynku
wielomieszkaniowym przy ul. Traugutta 16 przeznaczonych do sprzedaży na
własność najemcom w drodze
bezprzetargowej
wraz
z oddaniem w użytkowanie
wieczyste
ułamkowej
części
gruntu.

Miejskie sprawy

Nieczynny wjazd na A2!
UWAGA KIEROWCY! Od 2 września nastąpiło zamknięcie dla ruchu autostradowego węzła Słupca.
W dniu 2 września o godz. 18.00 w
związku z toczącą się przebudową, nastąpiło zamknięcie węzła Słupca zlokalizowanego na skrzyżowaniu autostrady płatnej A2 (km 229) oraz drogi wojewódzkiej
nr 466. Przyczyną zamknięcia jest modernizacja łącznic, a także budowa ronda na
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z łącznicami zlokalizowanymi po północnej stronie autostrady. Prace budowlane prowadzone są na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zatwierdzającej dokumentację projektową oraz udzielającej pozwolenia na budowę.
W
związku
z
powyższym:

1. dla jezdni północnej autostrady (kierunek Warszawa – Świecko) wprowadzony zostanie następujący objazd do miejscowości Słupca
a) dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 18 t zjazd na
węźle Sługocin (km 243 autostrady), a następnie drogą wojewódzką nr 467 do miejscowości Golina i drogą krajową nr 92 do miejscowości Słupca
b) dla pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 18 t kontynuacja podróży do węzła Września (km 208 autostrady), a następnie drogą krajową nr 92 przez
miejscowość Września do Słupcy

Burmistrz powołał sekretarza
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2. dla jezdni południowej autostrady (kierunek Świecko – Warszawa) wprowadzony zostanie następujący objazd do
miejscowości Słupca: zjazd na węźle Września (km 208 autostrady), a następnie drogą krajową nr 92 przez miejscowość Września do Słupcy.
Stosowny projekt tymczasowej organizacji ruchu został pozytywnie zaopiniowany przez Komendę Wojewódzką Policji w
Poznaniu, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, a także zatwierdzony przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
Opisane powyżej utrudnienia w ruchu będą trwały do zakończenia prac
związanych z przebudową węzła Słupca planowanego na dzień 21 listopada br.
Przejazd drogą wojewódzką nr 466 nad
autostradą A2 pomiędzy miejscowościami
Pyzdry i Słupca w obu kierunkach zostaje
zachowany.

Demontują lampy

spółka Oświetlenie Uliczne
Od 1 września na stanowisku sekretarza miasta pracuje Beata Wyderkiewicz. i Kaliska
Drogowe
licznych monitach i
Jest ona doświadczonym pracownikiem z ponad 20-letnim stażem pracy w naciskach zepostrony
Urzędu Miasta
słupeckim Urzędzie Miasta.
nareszcie przystąpiła do demontażu
Burmistrz Michał Pyrzyk ogłosił w pią- boru na stanowisko sekretarza miasta.
starych słupów oświetleniowych na
Beata Wyderkiewcz jest doświadczo- ulicy Kopernika.
tek 31 sierpnia, że przebywającą na bezpłatnym urlopie Iwonę Wiśniewską zastąpi
Beata Wyderkiewicz, referent i pracownik
Urzędu Miasta od 1991 roku. Przypomnijmy, że poprzednia sekretarz Urzędu Miasta przyjęła propozycję objęcia stanowiska pełniącej obowiązki dyrektora słupeckiego szpitala na okres bezpłatnego urlopu. W związku z tym, że przebywa ona na
wspomnianym bezpłatnym urlopie, burmistrz nie miał obowiązku ogłaszania na-

nym pracownikiem administracji samorządowej i absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
na kierunku: Administracja. Jest rodowitą
słupczanką i tu ukończyła Liceum Ogólnokształcące.
Przez 10 lat do 2001 roku kierowała sekretariatem burmistrza, a następnie pracowała na stanowisku inspektora ds. Organzacji i Funkcjonowania Urzędu.

Demontaż rozpoczęto po licznych wnioskach i monitach ze strony samorządu
miejskiego. Kaliska spółka nie kwapiła się
z rozbiórką starych lamp, bowiem demontaż w całości odbywa się na jej koszt. Likwidacja starych urządzeń rozpoczęła się
w pierwszych dniach września.
Przypomnijmy, że nowa instalacja
oświetleniowa na odcinku od ronda POW
do ronda wylotowego w kierunku Piotrowic jest już w całości własnością miasta.
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Wyprawka szkolna na rok szkolny 2012/13
Od tego roku szkolnego obowiązują nowe zasady udzielania dofinansowania na zakup podręczników dla uczniów. W
tym roku według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 ma ono objąć głównie uczniów klas I-IV szkół
podstawowych oraz I klas szkół ponadgimnazjalnych.
Zgodnie z planami dofinansowanie zakupu podręczników wynosić bedzie:
180 zł dla uczniów klas I- III szkoły podstawowej
210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów
klas IV-VI szkoły podstawowej
325 zł dla niepełnosprawnych uczniów
gimnazjum.
352 dla uczniów klas I szkoły ponadgimnazjalnej.
Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza
Miasta Słupcy w sprawie przyznania
uczniom pomocy finansowej na zakup
podręczników „Wyprawka szkolna” ustalono termin składania wniosków do 14 września 2012 r.
Rodzice uczniów klas pierwszych szkoły
podstawowej będą ubiegać się o pomoc,
jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 504 zł netto na osobę (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o

świadczeniach rodzinnych). Podwyższenie dla tej grupy dzieci kryterium dochodowego powinno pozwolić na udzielenie
pomocy w formie dofinansowania do zakupu podręczników rodzinom około 45%
pierwszoklasistów. Rodzice uczniów pozostałych klas objętych Programem w dalszym ciągu będą mogli ubiegać się o pomoc jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 351 zł netto na osobę (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy
społecznej).
Programem będą także objęci uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
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
2012/2013 do szkół podstawowych, gim-

Finisz prac w muzeum

nazjów i szkół ponagimnazjalnych.
Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników nastąpi do dnia 15 listopada
2012 roku. Wzory wniosków o dofinansowanie będą dostępne w szkołach. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum
wniosek składają u dyrektora szkoły do
której uczęszczać będą w roku szkolnym
2012/2013.
Natomiast uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w referacie Oświaty, Kultury,
Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki i Promocji Urzędu Miasta w Słupcy pokój 318.
Składający wniosek obowiązkowo muszą dołączyć oryginał faktury zakupionych
książek wystawionych na ucznia, rodzica
lub prawnego opiekuna.
Oto link do Rozporządzenia Rady Ministrów w którym znajdują się szczegółowe
informacje: http://dziennikustaw.gov.pl/
du/2012/706/1.

Rewitalizacja na starcie

Remont placu Bohaterów Warszawy
Dobiega końca remont siedziby Muzeum Regionalnego. Po kompleksowym to pierwszy krok w kierunku rewitalremoncie dachu muzeum, przyszła pora na pozostałe prace remontowo – izacji słupeckiej starówki.
wykończeniowe.
Prace na placu Bohaterów Warszawy
prowadzi firma: IZBRUK z Ciążenia. Koszt
inwestycji to ponad 400 tysięcy złotych.
Łączna powierzchnia robót to około 1000
metrów kwadratowych. Na planowaną inwestycję składają się między inymi: roboty
rozbiórkowe istniejących nawierzchni oraz
prace drogowe z kostki kamiennej wraz z
budową miejsc postojowych, przebudowa oświetlenia ulicznego oraz przebudowa urządzeń teletechnicznych telekomunikacyjnych. Zakończenie prac zaplanowano na drugą połowę września.

Prowadzone prace to między innymi:
wymiana kotła CO, grzejników i zaworów
grzejnikowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie w pomieszczeniach, w których dokonano wymiany stolarki, remont tarasu, schodów głównych,
gospodarczych i schodów do piwnicy, wykonanie odwodnienia i założenie opaski

naokoło budynku, malowanie elewacji zewnętrznej.
Drugi etap remontu budynku realizowany jest ze środków zewnętrznych, bowiem
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu - Infrastruktura kultury udzieliło miastu wsparcia w
kwocie 120 000 zł.

Miejskie sprawy
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Dzień Weterana

1 września to pamiętna rocznica napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę
i wybuchu II wojny światowej. Równolegle od 15 lat obchodzimy Dzień Weterana.
Spotkanie z kombatantami odbyło się 31 sierpnia w siedzibie starostwa.

Szanowni Państwo
Tadeusz Antonów
Przewodniczacy Rady Nadzorczej

Lidia Dobersztyn
Prezes Zarządu

Banku Spółdzielczego w Słupcy wraz z pracownikami
Z okazji jubileuszu 110-lecia Banku Spółdzielczego w
Słupcy w imieniu Samorządu Miasta Słupcy mamy zaszczyt złożyć gratulacje i podziękowania. Państwa długoletnia obecność na Ziemi Słupeckiej jest powodem do
dumy, a aktywna działalność na rzecz Klientów oraz Miasta godna pochwały.
Doświadczenia zdobyte w ciągu 110 lat pozwoliły stworzyć warunki do świadczenia kompleksowych, profesjonalnych i bezpiecznych usług finansowych. Dla nas – mieszkańców staliście się Państwo gwarantem najlepszych polskich tradycji, o które warto dbać i przechowywać je dla
przyszłych pokoleń.
Życzymy Pani Prezes, Radzie Nadzorczej oraz Pracownikom Banku Spółdzielczego pogody ducha wszelkiej pomyślności, wytrwałości w realizacji zamierzonych celów,
kolejnych lat owocnej działalności oraz następnych tak
udanych jubileuszy
Przewodniczący Rady Miasta
Andrzej Szymkowiak /-/

Burmistrz Miasta Słupcy
Michał Pyrzyk /-/

Spotkaniu przewodniczył Tadeusz Janas, a wzięli w nim udział kombatanci działający w Powiatowej Radzie Kombatantów
i Osób Represjonowanych przy słupeckim staroście. Minutą ciszy uczczono pamięć poległych oraz zmarłych uczestników wojennej zawieruchy. Wspomniano
również zmarłego niedawno poprzedniego przewodniczącego Rady Kombatantów
Antoniego Dobersztyna. Samorząd miasta reprezentował wiceburmistrz Tomasz
Garsztka – z wykształcenia historyk, który
przypomniał kalendarium wydarzeń w naszym regionie z okresu sierpnia i września
1939 roku. W dyskusji padło wiele słów na
temat konieczności krzewienia wiedzy historycznej wśród dzieci i młodzieży. Spotkanie zakończyła wspólna fotografia na
schodach starostwa, po której uczestnicy
udali się z wiązankami kwiatów na miejsca
pamięci na terenie Słupcy.
17 września swój dzień obchodzić będą
Sybiracy - osoby represjonowane w latach
powojennych przez sowietów oraz Urząd
Bezpieczeństwa. Data związana jest z
agresją sowietów na Polskę w 1939 r. Wielu
Polaków zostało wówczas deportowanych
na Sybir, do sowieckich łagrów śmierci.
Z okazji Dnia Sybiraka członkowie Związku Sybiraków jak co roku spotkają się, by
uczcić pamięć ofiar tamtych czasów.

Szanowni Panowie
Dariusz Wechta
Właściciel

Marek Dranikowski
Prezes Zarządu

Mostostal Słupca Sp. z o. o. S.K.A.
Wraz z Pracownikami
Z okazji Jubileuszu 40-lecia Mostostal Słupca Sp. z o. o.
S.K.A. w Słupcy w imieniu Samorządu Miasta Słupcy mamy
zaszczyt złożyć gratulacje i podziękowania. Jesteście ważnym dla naszego miasta zakładem pracy, wizytówką Słupcy, przykładem pokonywania przeciwności, co owocuje
rozwojem gospodarczym.
Życzymy Właścicielowi, Prezesowi, Radzie Nadzorczej
oraz Pracownikom Mostostalu zdrowia, pogody ducha,
wszelkiej pomyślności, wytrwałości w realizacji zamierzonych planów, kolejnych lat owocnej działalności oraz następnych tak udanych jubileuszy.

Przewodniczący Rady Miasta
Andrzej Szymkowiak /-/

Burmistrz Miasta Słupcy
Michał Pyrzyk /-/
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Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej tzw. „Jedno Okienko”
(ciąg dalszy z nr-u 35)
Formularz VAT-R
Zachęcamy również do skorzystania z
portalu e-deklarcaje.gov.pl Ministerstwa
Finansów, na którym można złożyć deklaracje zarówno wymagające podpisu
elektronicznego jak i nie wymagające.
Od 1 stycznia 2012 roku do wniosku o
wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o którym mowa w przepisach
o podatku od towarów i usług (formularz VAT-R). W związku z wydanym przez
Ministra Finansów rozporządzeniem w
sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, formularz VAT-R będą mogli dołączyć jedynie przedsiębiorcy samodzielnie składający wniosek w CEIDG i dysponujący podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego
certyfikatu.
Od czynności urzędowej polegającej
na potwierdzeniu zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako
podatnika VAT czynnego lub podatnika
VAT zwolnionego pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 170 zł. Obowiązek uiszczenia tej opłaty powstaje z
chwilą złożenia zgłoszenia.
Wpłaty opłaty skarbowej należy dokonać na konto urzędu miasta/gminy/
dzielnicy, na terenie którego mieści się
siedziba wskazanego w formularzu urzędu skarbowego.
Dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej
opłaty skarbowej, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Do składanego drogą elektroniczną zgłoszenia można dołączyć dowód zapłaty sporządzony w postaci pliku
z rozszerzeniem. pdf. Działanie takie nie
pociąga za sobą obowiązku dostarczenia
w późniejszym terminie papierowej wersji dowodu zapłaty.
Szerzej o adresacie opłaty skarbowej
W
formularzu
VAT-R
wskazuje się naczelnika, do którego
kierowane
jest
zgłoszenie.
Jest to naczelnik właściwy ze względu na
miejsce wykonywania działalności. Jeżeli czynności opodatkowane VAT wykonywane są na terenie objętym zakresem działalności dwóch lub więcej urzę-

dów skarbowych, to formularz VAT-R należy złożyć do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Opłaty należy
natomiast dokonać na konto urzędu miasta/gminy/dzielnicy, na terenie którego
mieści się siedziba naczelnika US.
np. Urząd Skarbowy w Słupcy ma siedzibę na terenie gminy miejskiej Słupca. Opłatę trzeba więc dokonać na konto Urzędu Miasta Słupcy Nr 45 8542 0001
0024 3377 0003 6753.
Rejestr pełnomocnictw
Od 1 stycznia 2012 roku we wniosku o
wpis do CEIDG przedsiębiorca może określić dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia jego spraw. W zakresie wskazanym we wpisie przedsiębiorcy
w CEIDG, nie jest wymagane posługiwanie
się odrębnym dokumentem pełnomocnictwa wobec organów administracji publicznej. Organy te z urzędu potwierdzają w CEIDG upoważnienie pełnomocnika
do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy
W związku z tym, że w tym przypadku
nie ma obowiązku złożenia dokumentu
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, nie wystąpi również obowiązek zapłaty opłaty skarbowej.
Powyższe nie ma zastosowania w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli
skarbowej.
Do CEIDG można wpisać tylko pełnomocników już ustanowionych zgodnie z
odrębnymi przepisami (np. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego i inne) oraz w formie przewidzianej
tymi przepisami. Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne
z jego ustanowieniem. Pełnomocnictwo
wymaga stosownej formy pisemnej, którą
może okazać się pełnomocnik.
STUDIUM PRZYPADKU/ZDARZENIA
Zdarzenie 1
Osoba fizyczna zgłasza wniosek o wpis
do CEIDG. Zaplanowała rozpocząć swoją
działalność od dnia 1 czerwca 2012. Jeżeli wniosek do CEIDG złoży do dnia 1 czerwca 2012r. wówczas zostanie przedsiębiorcą od dnia 1 czerwca jeśli natomiast złoży wniosek do CEIDG w dniu 3 czerwca
i wskaże datę rozpoczęcia działalności od
dnia 1 czerwca wówczas wniosek będzie
błędnie wypełniony, gdyż można zgłosić

fakt rozpoczęcia działalność wcześniej
lub w dniu rozpoczęcia działalności ale
nie później.
Zdarzenie 2
Przedsiębiorca mieszkający w Słupcy składa wniosek papierowy do CEIDG
w Urzędzie Miasta w Lidzbarku Warmińskim a jest to np. wniosek o zmianę wpisu. Zmiana dotyczyła miejsca wykonywania działalności gospodarczej a wiąże się ten fakt również ze zmianą danych
w kasie fiskalnej. Dlatego ważny jest dla
niego termin złożenia wniosku. Pomylił
swój nr NIP, lub PESEL i nie podał nr telefonu czy adresu mailowego, nie ustanowił pełnomocnika i wyjechał na urlop.
Urzędnik w Lidzbarku Warmińskim ma
obowiązek niezwłoczne wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku i nie
ma innej możliwości jak tylko wezwać
przedsiębiorcę tradycyjnie czyli drogą
pocztową. Zgodnie z przepisami nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od
daty otrzymania wezwania spowoduje,
że wniosek przedsiębiorcy nie zostanie
rozpatrzony czyli wprowadzony do CEIDG.
Istnieje również niebezpieczeństwo
nie zachowania terminu zgłoszenia
zmiany.
Pamiętajmy o tym, że termin 7 dni liczymy od daty złożenia wniosku a jeżeli wniosek jest niepoprawny czy nieczytelnie wypełniony Urzędnik nie dokona
czynności wprowadzenia go do CEIDG
w terminie ważnym dla przedsiębiorcy a obowiązek zgłoszenia zmiany przez
przedsiębiorcę w terminie 7 dni będzie
się liczył od daty uzupełnienia wniosku,
gdyż dopiero po uzupełnieniu wniosku
może być dnia wprowadzony do CEIDG.
Przedsiębiorca składając wniosek papierowy w dowolnym Urzędzie miasta
czy gminy na terenie Polski powinien
sprawdzić na stronach CEIDG czy zmiana
została wprowadzona, gdyż fakt nie dokonania czynności urzędowej może wynikać z niepoprawności złożonego wniosku przez przedsiębiorcę, a nie z błędu
Urzędnika.
Zdarzenie 3
Przedsiębiorca likwiduje działalność
gospodarczą np z dniem 31 maja 2012
roku. Nie chce opłacać już składek ZUS
za czerwiec. Nie może złożyć wniosku do
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CEIDG wcześniej tylko od dnia 31 maja
najpóźniej do 6 czerwca 2012 czyli w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania działalności.
Zdarzenie 4
Przedsiębiorca zawiesza działalność
gospodarczą z dniem 1 czerwca 2012
roku. Musi złożyć wniosek o zawieszenie
do dnia 1 czerwca 2012 nie później.
Zdarzenie 5
Przedsiębiorca występuje w przetargu.

Powinien sprawdzić swój wpis na stronie www.ceidg.gov.pl i jeżeli jego dane
zostały wprowadzone przed 1 stycznia
2012r. dla pewności powinien dokonać
weryfikacji swojego wpisu w CEIDG. W
tym celu wypełnia wniosek o zmianę wpisu w CEIDG i składa w dowolnym urzędzie
miasta i gminy na terenie Polski.
Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zmian w CEIDG może go wydrukować
i poświadczyć osobiście za zgodność da-

nych zawartych w rejestrze i ewentualnie załączyć do swojej oferty ale zgodnie
z obowiązującymi przepisami nie jest to
wymagane.
Przydatne linki: Numer telefonu infolinii: 801 055 088 lub 22 486 68 70 od
godz.7:00 -17:00.
www.ceidg.gov.pl
www.firma.gov.pl
www.e-puap.pl

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta
Rada Miasta wyraziła na nadzwyczajnej sesji w dniu 23 sierpnia
zgodę na przystąpienie do do realizacji projektu pt. „IDZIEMY DO
PRZEDSZKOLA, BO PIERWSZY KROK JEST NAJWAŻNIEJSZY!”. Projekt
będzie realizowany przez Publiczne Przedszkole Integracyjne nr
1 w Słupcy w partnerstwie z EURO – EDUKATOR Ewa Kanabus –
Koszal.

Projekt „IDZIEMY DO PRZEDSZKOLA, BO PIERWSZY KROK
JEST NAJWAŻNIEJSZY!” będzie realizowany i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i
Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zadanie realizowane będzie w okresie od 1 sierpnia 2012
do 31 lipca 2014 r.
Cele szczegółowe to między innymi: umożliwienie prawidłowego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego dzieci poprzez udział w edukacji przedszkolnej,
wzmocnienie integracji dzieci dysfunkcyjnych w wieku
przedszkolnym z Publicznego Przedszkola Integracyjnego
nr 1 w Słupcy, prowadzonego przez gminę miejską Słupca,
z dziećmi z Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w
Strzałkowie poprzez realizację wspólnych zajęć integracyjnych (pikniki, występy teatrzyków, dogoterapia).
Szanowny Pan
Wiesław Książczak
Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE
NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
PARTNER PROJEKTU

GMINA MIEJSKA S£UPCA
PARTNER PROJEKTU

LIDER:
EURO-EDUKATOR EWA KANABUS-KOSZAL

„IDZIEMY DO PRZEDSZKOLA,
BO PIERWSZY KROK JEST NAJWA¯NIEJSZY!”
POKL.09.01.01-30-033/12

Zapraszamy dzieci 4- i 5-letnie do udzia³u w edukacji przedszkolnej na lata
2012 -2014, w nowoczesnym Niepublicznym Przedszkolu z Oddzia³ami
Integracyjnymi w Strza³kowie.
Oferujemy (oprócz zajêæ objêtych podstaw¹ programow¹):
- rytmikê, zajêcia muzyczno – wokalne i taneczne,
- zajêcia sportowe (w tym sztuki walki),
- zajêcia plastyczno - techniczne,
- gimnastykê korekcyjn¹ oraz rehabilitacjê dla dzieci z dysfunkcjami,
- codziennie jêzyk angielski,
- logopediê.
Ponadto:
- raz w miesi¹cu dogoterapia,
- raz na kwarta³ wystêpy teatrzyku i zajêcia integracyjne z dzieæmi
z Publicznego Przedszkola nr 1 w S³upcy (pikniki, Miko³ajki, Dzieñ Dziecka),
realizowane z udzia³em Gminy Miejskiej S³upca.

Dzieci otrzymaj¹:
- 3 posi³ki dziennie,
- ubezpieczenie i wyprawkê,
- diagnozê ortopedy i logopedy na pocz¹tku roku szkolnego.
Przedszkole czynne w godzinach 06.00 – 18.00.
Pierwszeñstwo w rekrutacji maj¹ dzieci:
- niepe³nosprawne i dysfunkcyjne (na podstawie orzeczenia),
- kobiet, które nie podjê³y zatrudnienia po przerwie zwi¹zanej z urodzeniem
i/ lub wychowaniem dziecka (na podstawie zaœwiadczenia z PUP, zak³adu pracy),
- rodziców niepe³nosprawnych lub niezdolnych do pracy (na podstawie
orzeczenia),
- samotnie wychowywane przez 1 rodzica (na podstawie zaœwiadczenia),
- zamieszka³e na obszarach wiejskich.

Dokumenty rekrutacyjne dostêpne na stronie www.euro-edukator.eu i w siedzibie Euro-Edukator Ewa Kanabus-Koszal (Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite)

Z okazji Jubileuszu 50-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy w imieniu Samorządu Miasta Słupcy mamy zaszczyt złożyć gratulacje i podziękowania.
Przyczyniliście się Państwo do wybudowania kilku
osiedli bloków mieszkaniowych, dzięki którym Słupca
od lat 60-tych minionego stulecia niesłychanie dynamicznie rozwinęła się i wzmocniła.
Warte podkreślenia jest również nieustanne zaangażowanie Spółdzielców oraz Zarządu Spółdzielni w
życie miasta na niwie społecznej, kulturalnej i sportowej.
Życzymy Prezesowi, Zarządowi oraz Pracownikom
Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy i wszystkim Spółdzielcom wielu sukcesów, zdrowia, pogody ducha,
pomyślnej przyszłości oraz następnych tak udanych
jubileuszy.
Przewodniczący Rady Miasta Burmistrz Miasta Słupcy
Andrzej Szymkowiak /-/
Michał Pyrzyk /-/
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Wawrzynki 2012

Wawrzynki 2012 za nami
Wykaz sponsorów i darczyńców na Wawrzynki 2012:

Enea S.A., Słowińscy, Bank Zachodni WBK, Bank Spółdzielczy w Słupcy, Interbroker, Maxpert, Plastolan – 150
sztuk ringo z logo Wawrzynek, nadruk na koszulkach, Jaguar oraz Studio fitness i dietetyka, Konspol, Świat Biegacza, Apteka pod moździerzem (Michał Ziemski), Oriflame,
Galeria Cafe – obsługa grilla podczas biegów, Oberża Zapiecek, Pizzeria Cameleon, Bank BGŻ, Gmina Słupca, Mostostal Słupca, POLOmarket, Czerniak Okna i drzwi, Powiat Słupecki, Gmina Strzałkowo, Vision Expert, ASICS
Polska oraz Maciej Chojnacki.

Wawrzynki 2012
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Problem ze śmieciami

Sporo kontrowersji w ostatnich dniach wzbudziła sprawa składowiska śmieci
na ulicy Bielawskiej. W tej sprawie, samorząd miasta Słupcy wyraził negatywną
opinię w kwestii umieszczenia tam punktu odbioru śmieci. Sprawą zajmie się
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Mieszkańcy Słupcy zwrócili się do burmistrza miasta z petycją w sprawie działającego przy ulicy Bielawskiej „zakładu śmieciowego”. Znajdująca się tam firma przetwarzająca odpady jest powodem
wielu uciążliwości: przykrego zapachu, hałasu, wzmożonego ruchu pojazdów.

Właścicielem zakładu jest firma z Kleczewa, która swego czasu wystąpiła do starosty o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem odzysku,
zbierania i transportu. Zgoda jest wydawana przez starostę na podstawie „Ustawy o
odpadach”. Zgodnie z ustawą starosta był

Fragment uzasadnienia negatywnej opinii burmistrza Słupcy
Przedstawione informacje we wniosku Inwestora o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem odzysku, zbierania i transportu odpadów dla
punktu zlokalizowanego w m. Słupca przy ul. Bielawskiej 5, działka nr ewid. 1346/2,
brak analizy skumulowanych oddziaływań na środowisko uwzlędniąjącej szczegółowe uwarunkowania wynikające z karty informacyjnej przedsięwzięcia, brak opisu
przewidywanych działań mających na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko, brak opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska i organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej stanowią zagrożenie, że zamierzony
sposób gospodarowania odpadami mógłby powodować zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi lub dla środowiska.
We wniosku Inwestora podano m.in., że magazyny odpadów do wytwarzania paliw
alternatywnych mogą być źródłem substancji odoroczynnych. Inwestycja planowana
jest przy ul. Bielawskiej od strony zachodniej miasta (najczęstsze wiatry), gdzie w pobliżu znajduje się inny zakład stwarzający uciążliwości zapachowe dla mieszkańców
spowodowane emisją odorów. Informacja dotycząca źródeł hałasu, którym wg inwestora ma być rozdrabniarka do odpadów przeznaczonych do produkcji suchych paliw alternatywnych, jest lakoniczna i nie gwarantuje, że zostaną zachowane akustyczne standardy jakości środowiska.
Sposób gospodarowania odpadami oraz miejsce i sposób ich magazynowania
(magazynowanie odpadów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwiania, za
wyjątkiem składowania, do trzech lat, a odpadów przeznaczonych do składowania
do jednego roku) podany we wniosku, a dotyczący lokalizacji na terenie Miasta w
sąsiedztwie budynków mieszkalnych, obiektów handlowych i usługowych może powodować zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska. Planowana do przetworzenia łączna ilość przyjmowanych odpadów 90 000Mg/rok będzie wymagała
odpowiedniej ilości środków transportowych, co znacznie zwiększy natężenie ruchu
drogowego a więc hałas komunikacyjny i emisję substancji do powietrza, czego nie
uwzględniono we wniosku.

Niedzielna awaria

12 sierpnia doszło do pęknięcia rury
wodociągowej w Słupcy na ulicy Ratajczaka. Do akcji przystąpiły dyżurne
służby słupeckich wodociągów.
Awaria rury wodociągowej żeliwnej o
średnicy 300 mm w ul. Ratajczaka miała miejsce 12 sierpnia w niedzielnę w południe. Przyczyną awarii było pęknięcie
rury od połączenia kielichowego na długości ok. 170 cm. Wymieniony został od-

cinek rury o długości niespełna 2 metrów.
Wymiana trwała około 10 godzin, bowiem
była to bardzo poważna awaria wodociągu. Ulicą Ratajczaka popłynęło w dół kil-

Miejskie sprawy
zobowiązany do wystąpienia do burmistrza miasta o opinię w kwestii „zakładu
śmieciowego”.
Opinia burmistrza była negatywna: „Zamierzony sposób gospodarowania odpadami mógłby spowodować zagrożenia dla
życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, a
wnioskodawca nie udokumentował rzetelnie mozliwości technicznych, pozwalających należycie wykonywać działalność w
zakresie sortowania, rozdrabniania i odzysku odpadów” - informuje Dorota Maleszka z Referatu Dobrego Porządku Urzędu
Miasta.
Pomimo negatywnej opinii starosta wydał pozwolenie na prowadzenie na ulicy
Bielawskiej przez firmę z Kleczewa działalności w zakresie wytwarzania odpadów z uwzględnieniem odzysku, zbierania
i transportu. Warto w tym momencie dodać, że negatywna opinia burmistrza nie
była wiążąca dla starosty, który nie był zobowiązany brać tego stanowiska pod uwagę podczas podejmowaniu decyzji o wydaniu pozwolenia.
W konsekwencji uciążliwej działalności
zakładu burmistrz Michał Pyrzyk w dniu
20 sierpnia otrzymał od mieszkańców tej
części miasta petycję informującą o uciążliwości i bardzo negatywnym i szkodliwym
wpływie zakładu na otoczenie. Następnego dnia burmistrz wystąpił do Powiatowego Inspektoratu Nadzory Budowlanego z
wnioskiem o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie.
Zdaniem burmistrza podjęcie działalności wytwarzania odpadów z uwzględnieniem odzysku, zbierania i transportu wymaga zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, ponieważ w
danym obiekcie taka działalność nie była
dotychczas prowadzona. Wiąże się to ze
zmianą bezpieczeństwa pożarowego, warunków pracy, zdrowotnych, higieniczno –
sanitarnych i ochrony środowiska.
Jednocześnie burmistrz na wniosek
mieszkańców przekazał petycję także do
Prokuratury Rejonowej w Słupcy.
kaset metrów sześciennych wody. Wyglądało to dość groźnie, jednak woda znalazła ujście i bezpiecznie spłynęła w kierunku rowu, nie czyniąc żadnych szkód.

Miejskie sprawy/Oświata

Słupca na dożynkach
Wrzesień to czas, w którym dziękujemy rolnikom za ich trud i za to, co jest
tego trudu najpiękniejszym znakiem: za chleb. Drugiego września 2012 odbyły
się Dożynki Powiatowe. Ich gospodarzem był w tym roku Zagórów. Wśród wielu
delegacji nie mogło też zabraknąć przedstawicieli Słupcy.

Słupecka delegacja z wieńcem w kształcie korony
Miejskiej delegacji przewodniczyli: burmistrz Słupcy - Michał Pyrzyk i przewodniczący Rady Miasta – Andrzej Szymkowiak.
Słupcę reprezentowali także pracownicy
Urzędu Miasta: Milena Matuszewska, Alicja Uzarowicz, Katarzyna Wyszyńska, Łukasz Olszyna i Marcin Ruminkiewicz. Chleb

dożynkowy oraz słupecki wieniec przygotowała Małgorzata Kawa z Izdebna. W
konkursie na najpiękniejszy wieniec Słupca zajęła drugie miejsce, pierwsze miejsce
zajęło Ostrowite, a tuż za Słupcą na trzecim miejscu ze swoim wieńcem uplasowało się Strzałkowo.

40 lat ogrodu „Róża”

Okrągły jubileusz 40-lecia istnienia obchodził w sierpniu Rodzinny Ogród
Działkowy „Róża”. W uroczystości brali również udział przedstawiciele
samorządu miejskiego.
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Przedszkole nr 2 Miś

Zielona salka
dla dzieci

W Przedszkolu nr 2 „Miś” wraz z
rozpoczęciem roku szkolnego na placu
zabaw czekała na dzieci niespodzianka. Bezużyteczny do tej pory brodzik
zamieniony został w zadaszoną „Zielona salkę” na świeżym powietrzu.

Nad brodzikiem wybudowane zostało zadaszenie w formie drewnianej wiaty z wywietrznikiem ulokowanym pod dachem.
- Budowę zadaszenia sfinansowali rodzice, którzy przez cały rok angażowali się w
różne przedsięwzięcia w naszym przedszkolu. Brodzik znajdował się w centralnym miejscu placu i był niewykorzystany. Postanowiliśmy więc zbudować nad nim dach i stworzyć „Zieloną salkę” do zabawy i nauki na
świeżym powietrzu. Można tu posiedzieć zarówno gdy kropi deszcz, jak i podczas upału – informuje dyrektor Urszula Michlicka.
Ponadto cały plac został - zgodnie z zaleceniami Sanepidu - wyłożony kostką
brukową, co pozwoliło zlikwidować dotychczasowe wyboiste chodniki.
U progu nowego roku szkolnego dwie
panie zdały egzamin na nauczyciela kontraktowego. Są to: Urszula Ostrowska oraz
Anna Gasik.

Zbigniew Spławski, Anna Leońska, Ireneusz Bąkowski oraz Lidia Dobersztyn
W sobotę 18 sierpnia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Róża” odbyły się
uroczystości 40-lecia powstania ogrodu. Słupeccy działkowcy to jedno z najprężniej
działających w Wielkopolsce środowisk i jednocześnie jeden z najpiękniejszych ogrodów, o czym świadczą liczne pochwały i wyróżnienia. W uroczystościach jubileuszowych
uczestniczyli przedstawiciele samorządu miasta: przewodniczący Rady Miasta Andrzej
Szymkowiak i burmistrz Michał Pyrzyk. Jednym z wiceprezesów Zarządu ROD „Róża” jest
radny miejski Andrzej Stencel.

Nowa wiata na placu zabaw
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Oświata

Przedszkole nr 4 Jarzębinka

Dodatkowy oddział w SP 3

Wyniki
szóstoklasistów

Przedszkole „Jarzębinka” decyzją burmistrza uruchomiło w murach Szkoły
Znane są wyniki egzaminu szósPodstawowej nr 3 zamiejscowy oddział przedszkolny. Pomogło to rozwiązać
toklasistów.
Miasto Słupca znalazło
problem z ilością miejsc dla dzieci obojga pracujących rodziców.
się
w
grupie
20 gmin w WielkopolsZamiejscowy oddział Przedszkola nr 4 ce pracują. - Dzieci uczęszczają do tej gruce,
których
średnia
była wyższa, niż
„Jarzebinka” ulokowany został w budyn- py w systemie 5 i pół godziny, co pozwala reśrednia
krajowa.
ku SP 3. W tym celu dokonano szeregu alizować podstawę programową nauczania
niezbędnych przeróbek, tak by dostosować ubikacje i pomieszczenia do potrzeb
przedszkolnych. Dzieci mają oddzielne
wyjście z boku szkoły, swoją salę zajęć,
szatnię oraz odpowiednio dostosowane
ubikacje.
Utworzenie oddziału pozwoliło zapewnić miejsca w przedszkolu wszystkim dzieciom z terenu miasta, których oboje rodzi-

przedszkolnego – informuje Danuta Derda,
dyrektor „Jarzębinki’. Dzieci mają zapewnione wyżywienie, które przygotowywane jest w przedszkolu, a następnie dowożone do SP 3. Oprócz opłaty za dwa posiłki (śniadanie i obiad) rodzice nie ponoszą
żadnych dodatkowych kosztów. Oddział
zamiejscowy pracuje w godzinach 7.30 –
13.00 i liczy sobie 25-cioro dzieci.

W Szkole Podstawowej nr 3 średnia
szkoły wyniosła 24,55 (przy maksymalnej
ilości 40 punktów). W zakresie wyników
indywidualnych najwyższe oceny uzyskali
następujący uczniowie: 1. Sylwia Rosińska
6c 38p, 2. Aleksander Chojnacki 6c 36
p., Sylwia Grzelewska 6c 36p., Martyna
Pietrowicz 6c 36p oraz Dominik Tkaczyk
6c 36 p..
W Szkole Podstawowej nr 1 do
sprawdzianu przystąpiło 61 uczniów.
Średni wynik w szkole 21, 4 pkt. Najwyższy
wynik w szkole uzyskali: Jesika Niwińska
39 pkt. i Wojciech Janiak 37 pkt. Mocną
stroną okazało się korzystanie uczniów z
informacji i czytanie ze zrozumieniem, zaś
najsłabiej wypadło wykorzystanie wiedzy
w praktyce

Przedszkole nr 1

Remonty i awanse

Nowa winda w “trójce“

Słupeckie Przedszkole nr 1 z
Oddziałami Integracyjnymi weszło
w nowy rok z ambitnymi planami.
Placówka otwiera oraz kontynuuje
programy z dofinansowaniem z Unii
Europejskiej.

W roku szkolnym 2012/2013 do SP 3 będzie uczęszczało 434 uczniów do 20 oddziałów. Wychowawcami klas I będą: Małgorzata Kaźmierowska, Iwona Siupa, Barbara Wawrzyniak i Joanna Wojewoda. Wychowawcą klasy integracyjnej na poziomie klasy III jest Małgorzata Szczepaniak,
a klasy V Urszula Balewska. W tym roku
utworzono kolejną klasę sportową, której
wychowawcą jest Michał Walerczyk.
Podczas wakacji w szkole odbyły się liczne remonty, wymalowano część korytarzy,
klatkę schodową i korytarz w piwnicy, wykonano przeglądy instalacji elektrycznej,
przeciwpożarowej, kominiarskiej i budowlanej zgodnie z przepisami prawa. Odnowiono meble szkolne w jednej z sal oraz
naprawiono pokrycie dachowe. Zakupiono telewizor i DVD do świetlicy oraz rolety
do kilku sal. W szkole zamontowana zosta-

W tym roku szkolnym przedszkole
wraz z istniejącym przy placówce
stowarzyszeniem
ponownie
będzie
brało udział w programach Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich. Nowy program
nosi nazwę „Ja też mogę, potrafię”,
ponadto kontynuowane będą projekty
„Pomóż mi” oraz „Idziemy do przedszkola”.
Czwarty projekt realizowany z fundacją
Orange nosi nazwę „Biało – czerwony
ogień wybucha” i będzie miał swój finał
podczas uroczystości obchodów Święta
Niepodległości 11 listopada.
U progu nowego roku szkolnego
miały miejsce awanse nauczycielskie. Na
stopień nauczyciela mianowanego awans
otrzymała Anna Pasik – Powaga, natomiast
na stopień nauczyciela kontraktowego:
Kamila Górczyńska i Magdalena Kubacka.
Podczas
wakacyjnych
przygotowań
systemem gospodarczym odmalowano
krzesła oraz drzwi i zakupiono meble do
dwóch sal.

Grupa “Muchomorków“ z “Jarzębinki“ ma swoją siedzibę w budynku SP 3

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3 zainaugurowała nowy rok szkolny. Przydzielono
klasom pierwszym wychowawców. Po raz kolejny w szkole działać będzie klasa
sportowa.
ła winda wewnętrzna (na zdjęciu), z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych,
dofinansowana z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
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Oświata
Gimnazjum

Ułatwienie dla niepełnosprawnych

Okres wakacji tradycyjnie sprzyjał pracom remontowym i modernizacyjnym
w gimnazjum. Wykonano w terminie wszystkie zaplanowane na okres przerwy
wakacyjnej remonty. Od września uczniowie słupeckiego gimnazjum będą
uczestniczyć w nowym projekcie pt: „Rowerem po zdrowie”.

Przyschodowe platformy dla osób niepełnosprawnych
Zakres prac remontowych obejmował
w tym roku głównie malowanie szatni, korytarza przyległego do sali gimnastycznej, pomieszczeń magazynowych i socjalnych oraz gabinetu pielęgniarki szkolnej.
Gospodarczym sposobem udało się również powiększyć i gruntownie wyremontować jedną salę lekcyjną z przeznaczeniem na zajęcia języków obcych. Co roku
prowadzone są również naprawy uszkodzonych elementów instalacji elektrycz-

nej, wyprawki malarskie, tynkarskie, naprawy stolarskie (stolików, krzeseł i stołów
do gry w tenisa stołowego) oraz naprawy
hydrauliczne.
Największym i najbardziej kosztownym
przedsięwzięciem podczas tegorocznych
prac wakacyjnych było wydzielenie odrębnego pomieszczenia na holu i wykonanie
w całości łazienki z przeznaczeniem dla
osób niepełnosprawnych. Na klatce schodowej zainstalowane zostały również plat-

Szkoła Podstawowa nr 1

Start w nowy rok z „Jedynką!”

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, bezprzewodowy Internet oraz możliwość
korzystania z elektronicznego dziennika przez rodziców to nowinki, którymi
Szkoła Podstawowa nr 1 wita swoich uczniów w nowym roku szkolnym.
Szkoła Podstawowa nr 1 oprócz zajęć obowiązkowych przygotowała dla
uczniów bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych takich jak: zajęcia sportowe, teatralne, językowe, matematyczne, przyrodnicze, taneczne. Kolejny rok realizowany będzie projekt systemowy, finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.
W ramach tego projektu uczniowie z klas
I – III korzystać będą z zajęć rozwijających

uzdolnienia matematyczno – przyrodnicze, nauki języka angielskiego, socjoterapeutycznych i wielu innych. Zajęcia odbywać się będą w systemie pozalekcyjnym.
W jednej z klas czwartych będzie prowadzona innowacja pedagogiczna z języka
angielskiego.
W roku szkolnym 2012/2013 w szkole
uczyć się będzie 363 uczniów w 17 oddziałach. Do dyspozycji uczniów jest świetlica

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

formy dla niepełnosprawnych, które pomogą pokonać uczniom niepełnosprawnym wysokie schody prowadzące na reprezentacyjny hol oraz schody prowadzące do biblioteki szkolnej. Zamontowano tu
tak zwane platformy przyschodowe. Prowadzona po specjalnej poręczy platforma pozwoli przemieszczać się pomiędzy
dwiema kondygnacjami w nowszej części
szkoły. Inwestycja została dofinansowana
z PFRON.
Od września tego roku szkolnego
uczniowie
słupeckiego
gimnazjum
będą uczestniczyć w nowym projekcje
pt: „ Rowerem po zdrowie”. Projekt ten
współfinansowany jest ze środków
pozyskanych przez szkołę w wyniku
udziału w konkursie „ Fundusz małych
grantów
2012” pod patronatem
Stowarzyszenia
Partnerstwo
dla
Bezpieczeństwa Drogowego.
Projekt
zakłada
propagowanie
bezpiecznej jazdy rowerem jako środkiem
transportu zarówno w drodze do szkoły,
jak i rekreacyjnie i będzie obejmował
uczniów wszystkich klas. W związku ze
zmianami w przepisach ruchu drogowego
uczniowie zapoznani zostaną z „Kodeksem
Rowerzysty”, wezmą udział w prelekcjach
o pierwszej pomocy. Na zakończenie cyklu
zajęć zorganizowany zostanie rodzinny
festyn rowerowy pod hasłem „ Komu w
drogę temu rower”.
szkolna, której godziny otwarcia są dostosowane do potrzeb rodziców. Szkoła dysponuje biblioteką szkolną i Internetowym
Centrum Informacji Multimedialnej, z którego po lekcjach mogą korzystać wszyscy
uczniowie. Posiada również w pełni wyposażoną stołówkę i każde dziecko może
skorzystać z obiadu w szkole.
Kontynuowany jest również program
„Szklanka mleka”, w ramach którego każdy
uczeń trzy razy w tygodniu będzie otrzymywać l kartonik mleka, a uczniowie klas
I –III zostaną ponownie objęci programem
„Owoce w Szkole”.
Szkoła zakupiła oprogramowanie dla
funkcjonowania w szkole dziennika elektronicznego. Działająca już rozprowadzona sieć WiFi i przygotowanie grona pedagogicznego umożliwi sprawne korzystanie z e–dziennika.
Rodzice przy pomocy Internetu będą
mogli śledzić postępy w nauce swojego
dziecka. Dla polepszenia warunków pracy i bezpieczeństwa w okresie wakacji odnowione zostały dwie sale lekcyjne i stołówka z zapleczem kuchennym. Zakupione zostały meble do dwóch sal lekcyjnych.

Wawrzynki 2012
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Biegi z najwyższą frekwencją!
Tegoroczna edycja Biegów Wawrzynkowych miała najwyższą frekwencję w swojej czteroletniej historii. Impreza rozwija się niezwykle dynamicznie i cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
Wyniki biegu głównego (podium):

1. Blahodir Jurij UKR FINISZ Klisz 1981 00:32:23
2. Woźniak Jakub POL AZS AGH Kraków 1990 00:32:38
3. Łucyk Maciej POL INTERSORT TEAM 1983 00:33:19

Wyniki uczestników z powiatu słupeckiego
(pierwsza 20-tka):

1. Matuszewski Jacek Ratyń 1962 00:38:16
2. Hierowski Piotr Strzałkowska Gr. Biegów 1968
00:39:56
3. Barczak Dawid Powidz 1987 00:41:42
4. Piniarski Błażej Strzałkowo 1994 00:43:56
5. Gaca Tomasz Strzałkowska Gr. Biegów 1971
00:44:23
6. Mikołajczewski Mariusz Słupca 1967 00:44:34
7. Skonicki Andrzej Słupca 1969 00:44:38
8. Janiak Marek Strzałkowo 1974 00:45:40
9. Rzemyszkiewicz Zbigniew KP PSP Września 1976
00:46:11
10. Zieliński Marcin Słupca 1976 00:46:38
11. Krysztofowicz Katarzyna Ostrowite 1988 00:46:41
12. Siupa Kazimierz Słupca 1962 00:46:46
13. Kowalski Wiesław Ciążeń 1938 00:48:35
14. Ziemski Michał Słupca 1979 00:48:52
15. Orchowski Jerzy STRAŻAK Lądek 1974 00:49:11
16. Kołodziejski Dariusz Słupca 1971 00:49:22
17. Liczbiński Andrzej Piotrowice 1970 00:49:47
18. Górski Zbigniew Strzałkowo 1966 00:49:59
19. Czajka Łukasz Ciążeń 1980 00:50:23
20. Zastawa Joanna Słupca 1974 00:50:38

Finiszuje najlepsza słupczanka Od lewej: Jolanta Bartkowiak, Joanna
Zastawa i Sylwia Chojnacka
Joanna Zastawa

Wyniki biegu rodzinnego:

Fot. x 3 - W. Lisiak

1. Mariusz, Kamila Pawłowscy 00:07:52
2. Roman, Jakub Biryło 00:08:31
3. Dorota, Filip Pawłowscy 00:08:52
4. Piotr, Michał Kotkowscy 00:09:03
5. Kazimierz, David Siupa 00:09:59
6. Radosław, Katarzyna Wypychowscy 00:10:30
7. Karolina, Bartosz Kotkowscy 00:10:38
8. Bartłomiej, Krzysztof Brzezińscy 00:10:40
9. Mirosław, Wiktoria Brawata 00:10:42
10. Edward Grajek, Jan, Maciej Bednarowicz 00:10:50
11. Mariusz, Jakub, Szymon Waszak 00:10:59
12. Kamila, Antonina Brawata 00:11:04
13. Izabela, Wiktor Dryjańscy 00:11:05
14. Przemysław, Zuzanna Kuchowicz 00:11:08
15. Marcin, Bartosz Adamczak 00:11:14
16. Arkadiusz, Anna Krawczyk 00:11:35
17. Michał, Piotr Ziemscy 00:11:39
18. Maciej, Jan, Filip Dolatowscy 00:11:50
19. Jarosław, Kacper Bosińscy 00:12:11
20. Piotr, Szymon Szefer 00:12:20

Od lewej: Andrzej Skonicki, Mariusz Mikołajczewski Marcin Zieliński
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Akcja Lato w Słupcy

XIII Wawrzynkowe Biegi Młodzieżowe
Kategoria przedszkolaki:

3.Magda Pakulska SP Modlica

Dziewczęta:
1.Marysia Gaca Strzałkowo
2.Paulina Mantas Poznań
3.Antonina Brawata Pieńki

Chłopcy:
1.Jan Bartkowiak SP 3 Słupca
2.Jacek Ziętkiewicz SP 3 Słupca
3.Dominik Rybarczyk SP 3 Słupca

Chłopcy:
1.Piotr Ziemski Nr 2 Słupca
2.Jan Szymani Kleczew
3.Bartek Nowaczyk Słupca

Klasy IV

Kategoria szkoly podstawowe:

pi

Dziewczęta:
1.Anna Perkowska Igota Murowana
2.Gabrysia Kranc Nr 2 Kalisz
3.Wiktoria Brawata Pieńki

Klasy I:
Dziewczęta:
1.Katarzyna Gutowska Kazimierz Bisku-

Chłopcy:
1.Filip Pawłowski Brzozie Lubawskie
2.Enriko Kukulski SP 3 Słupca
3.Bartosz Adamczak SP 1 Słupca

2.Julia Michalska SP 3 Słupca
3.Gabrysia Chojnacka SP 3 Słupca

Klasy V

Chłopcy:
1.Szymon Wiśniewski SP 3 Słupca
2.Bartosz Kotkowski SP 42 Poznań
3.Mateusz Pęgowski SP 3 Słupca
Klasy II:
Dziewczęta:
1.Zuzanna Kuchowicz SP 3 Słupca
2.Natasza Kolańska SP 1 Słupca
3.Dominika Jędrych SP 1 Słupca
Chłopcy:
1.Mieszko Raśniewski SP 1 Słupca
2.Kacper Rajzner Sp 1 Słupca
3.Wiktor Wiśniewski SP 3 Słupca
Klasy III
Dziewczęta:
1.Nikola Mrugalska SP Koszuty
2.Maria Zabłocka SP 7 Poznań

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. 63 275 14 72 (informacja)

Dziewczęta:
1.Kamila Pawlowska Brzozie Lubawskie
2.Barbara Sypniewska Koszuty

Informacja PKP tel. 22 19 436

Chłopcy:
1.Patryk Balaż SP Nr 1 Słupca
2.Jakub Mikołajewski Słarszew
3.Dawid Siupa SP Nr 3 Słupca

Komenda Powiatowa Policji
tel. 997, 63 274 12 34

Klasy VI

Postój TAXI tel. 63 275 22 22

Straż Pożarna
tel. 998, 112, 63 274 15 80 - sekretariat
63 274 15 98 - stanowisko kierowania

Dziewczęta:
1.Katarzyna Wypychowska SP Bielawy
2.Joanna Gutowska SP Kazimierz Biskupi
3.Maria Bartkowiak SP Nr 1 Słupca

Pogotowie Energetyczne
tel. 991, 274 78 00

Chłopcy:
1.Marcin Zauer SP Nr 1 Słupca
2.Kacper Kukulski SP Nr 3 Słupca

Pogotowie Ratunkowe
tel. 999, 63 275 29 99

Pogotowie Gazowe tel. 992

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
tel. 994, 63 275 17 60
Szpital SP ZOZ
tel. 63 275 23 00
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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Patroni słupeckich ulic

Bohaterem cyklu „Nazwy słupeckich ulic” w tym numerze jest
ulica Fabryczna. Jest to ukłon w
stronę obchodzącego w tym roku
40-tą rocznicę powstania Mostostalu - największego słupeckiego
zakładu przemysłowego, mającego swoją siedzibę właśnie przy ulicy Fabrycznej. Jest to ulica znajdujące się w zachodniej przemysłowej strefie miasta i styka się bezpośrednio z obwodnicą nr 92.

Historia słupeckiego Mostostalu jest
przykładowym odzwierciedleniem przemian społeczno – gospodarczych w Polsce na przestrzeni ostatnich 40 lat. Firma
przeszła długą drogę transformacji zarówno w zakresie produkcji jak i struktury
organizacyjnej i własnościowej, doświadczając dobrej koniunktury lat 70-ych, stagnacji lat 80-ych, wstrząsu transformacji
ustrojowych i przystosowania się do realiów gospodarki wolnorynkowej oraz
negatywnych skutków kryzysu gospodarczego ostatnich lat.
Na początku lat 70-tych wybudowano w Słupcy potężny jak na owe czasy zakład produkcyjny branży stalowej. Przedsiębiorstwo produkujące konstrukcje stalowe na potrzeby budownictwa powstało 1 lutego 1970 roku jako Wytwórnia
Konstrukcji Stalowych Mostostal Słupca,

Historia
a produkcję podjęło w lipcu 1972. Śmiało można powiedzieć, że to właśnie dzięki Mostostalowi i jego licznej załodze miasto zaczęło się dynamicznie rozwijać. Powstały pierwsze bloki „mostostalowskie”
przy ulicy Kopernika, a wraz z nimi cała
nowa infrastruktura handlowo – usługowa
w mieście dla nowych mieszkańców – pracowników szybko rozrastającego się zakładu.
Dzięki istnieniu w Słupcy Mostostalu Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych powołało z dniem 1
września 1972 roku Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących przy Wytwórni
Konstrukcji Stalowych „Mostostal” w Słupcy o specjalności ślusarz - spawacz. Dwa
lata później rozpoczęto budowę budynku
szkolnego przy ulicy Kopernika 1b (obecnie Zespół Szkół Zawodowych). Pierwsze lekcje w nowym obiekcie rozpoczęły
się 14 października 1974 roku. W miesiącu
otwarcia budynku szkolnego przystąpiono do budowy warsztatów szkolnych, które oddano do użytku w grudniu 1975 roku.
Tak więc zakład ma swoje zasługi również
na polu rozwoju słupeckiej oświaty.
Ogromna praca wykonana w latach 90tych to: restrukturyzacja, zmiany organizacyjne, ekspansja na rynki zachodnie, certyfikaty oraz nowe uprawnienia. Była to jednocześnie najtrudniejsza dekada dla słupeckiego zakładu. Zmienił się system społeczno – gospodarczy, nie było inwestycji
krajowych, nie było już zamówień rządowych. Skala produkcji okazała się za duża
jak na ówczesne potrzeby kraju.
W latach 70-tych i 80-tych negocjacje,
kontrakty, umowy, ustalenia brała na siebie Centrala Handlu Zagranicznego. Zakład tylko wykonywał zamówienie. Lata
90-te to dla Mostostalu czas wielkich przemian. Podjęto decyzję, że zakład nie będzie już skupiał się na wytwarzaniu elementów powtarzalnych jak na przykład
hale, a spróbuje wejść w rynek indywidualnych zamówień. Jednym z pierwszych
nierządowych zamówień na większą skalę była produkcja wagonów do przewozu materiałów sypkich, w większości popiołów z elektrowni. Klient zamówił 1300
sztuk, niestety, po odebraniu 100 wagonów zleceniodawca się wycofał. Firma zaczęła szybko szukać kolejnych rynków
zbytu. Mostostal produkował między innymi naczepy do kontenerów, konstrukcje dla elektrowni, kanały spalin, parkingi wielopoziomowe, pokrywy luków okrętowych w większości na eksport. Dla kraju
w tym okresie produkowane były tu małe

hale przemysłowe, konstrukcje dla marketów oraz pojedyncze mosty. W latach
90-tych sprzedaż poza granicami kraju stanowiła, w różnych latach od 70 do
nawet 90 procent całej produkcji.
Od 1995 r. Mostostal Słupca funkcjonuje jako spółka akcyjna przy 60-cio
procentowym, akcjonariacie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Lata
2002-2005 to czas przejmowania akcji przez nowego właściciela - Dariusza
Wechtę, który do końca 2008 roku został jedynym akcjonariuszem spółki. Od
1 stycznia 2009 r., w wyniku przekształcenia, firma działa jako spółka komandytowo – akcyjna.
Duża ilość inwestycji na rynku niemieckim, znaczny ich wzrost na rynku
krajowym, szczególnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej, zapewniły firmie spokojne funkcjonowanie w pierwszej dekadzie nowego stulecia. Obecne zatrudnienie to ok. 650 osób. Zakład
dostarcza na rynki średnio 17 – 19 tysięcy ton konstrukcji stalowych rocznie.
Wzrosły także do poziomu ok. 10 tysięcy ton rocznie możliwości montażowe,
przy wydatnej pomocy „spółki – córki”
„Mostostal Montaż”. Konstrukcje montowane były na placach budów kluczowych inwestycji w kraju i zagranicą,
m.in.: obiektach inżynieryjnych w ciągu autostrady A2 na odcinku Nowy -Tomyśl – Świecko, fabryce wyrobów czekoladowych Wedel/Cadbury w Skarbmierzu koło Opola, elektrowni Hamm
Westfalen w Niemczech, czy elektrowni
Pątnów koło Konina.
Negatywne skutki kryzysu gospodarczego ostatnich lat dotknęły także branżę konstrukcji stalowych. Ostatnie dwa lata, 2010 - 2012, to okres nieustannej walki o utrzymanie pozycji firmy. Mimo tych niesprzyjających okoliczności utrzymana została moc produkcyjna i zatrudnienie na niezmiennym poziomie. Nawet w tym trudnym
okresie udało się wyprodukować kilka
znaczących konstrukcji, jak na przykład:
most w Wuppertalu na autostradzie A1
w Niemczech, budynek kotłowni Eemshaven w Holandii czy most rurowy na
autostradzie A1, węzeł Pyrzowice/Piekary Śląskie.
Firma Mostostal znana jest w regionie nie tylko z prowadzenia działalności
biznesowej. Logo firmy pojawia się przy
wszelkiego rodzaju imprezach sportowych, miejskich czy kulturalnych, których zakład jest sponsorem.

