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W numerze

Z powodu koniecznoÊci zmiany drukarni, wydanie tego
numeru „WieÊci” nastàpi∏o z opóênieniem, dlatego te˝

znajdujà si´ w nim informacje z kilku ostatnich miesi´cy.

N
a terenie gminy St´szew, po wielu sta-
raniach, zarówno lekarzy, jak i burmi-
strza, rozpocz´∏y swà dzia∏alnoÊç dwa

nowe oÊrodki zdrowia. Jeden z nich mieÊci si´
w St´szewie, drugi w Strykowie. Oba oÊrodki
dzia∏ajà na podstawie umów podpisanych
z Narodowym Funduszem
Zdrowia, a wi´c na równych
prawach i zasadach. Organi-
zujà one podstawowà opiek´
zdrowotnà profilaktycznà
i leczniczà dla wszystkich
osób chcàcych skorzystaç
z tych Êwiadczeƒ. Przypo-
mnieç nale˝y, ˝e ka˝dy
mieszkaniec gminy ma takà
mo˝liwoÊç, a badania wyko-
nywane w oÊrodkach sà bez-
p∏atne. Leczenie stomatolo-
giczne odbywa si´ nadal
w OÊrodku Zdrowia w St´-
szewie i jest dost´pne dla
wszystkich, niezale˝nie od
tego u jakiego lekarza rodzinnego si´ leczymy. 

OÊrodek w St´szewie dzia∏a od poczàtku
maja, natomiast oÊrodek strykowski zosta∏
uroczyÊcie otwarty 28 maja o godzinie
16.00. W uroczystoÊci tej udzia∏ wzi´li m.in:
mieszkaƒcy Strykowa, lokalni dzia∏acze,
proboszcz, burmistrz oraz dyrektorzy szkó∏. 

Oba oÊrodki sà wyremontowane, wypo-
sa˝one w niezb´dny sprz´t, a osoby tam pra-
cujàce – zawsze gotowe do pomocy. Lekarze
podkreÊlajà, ˝e wszystkie badania jakie

mo˝na wykonaç na miejscu, b´dà tam wy-
konywane. Badania krwi przeprowadzane
majà byç raz na 1–2 tygodnie. Doktor Szy-
manowska z oÊrodka strykowskiego infor-
muje o ch´ci organizowania, tzw. bia∏ych
sobót. W tym czasie na konsultacje zapra-

szani b´dà lekarze specjaliÊci ró˝nych cho-
rób – w zale˝noÊci od potrzeb mieszkaƒców.
Oferowaç oni majà bezp∏atne poradnictwo,
a w razie potrzeby tak˝e specjalistyczne ba-
dania. Lekarze obu oÊrodków zapewniajà
o ch´ci dalszego rozwoju – przy oÊrodku st´-
szewskim ma powstaç laboratorium, a przy
oÊrodku w Strykowie b´dzie otwarty punkt
apteczny. 

Otwarto dwa nowe
oÊrodki zdrowia

Otwarcie OÊrodka Zdrowia w Strykowie

dokoƒczenie na str. 2
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Sprawozdanie burmistrza
Szanowni Mieszkaƒcy!

M
in´∏a po∏owa 2004 roku. Jest wi´c po-
ra aby podsumowaç to co si´ w tym
czasie dzia∏o w naszej gminie. Jak

wszyscy zapewne pami´tajà rok rozpoczà∏ si´
bardzo burzliwie. Protest lekarzy zdominowa∏
pierwsze dni stycznia. Echa tamtych wyda-
rzeƒ pojawiajà si´ jeszcze dzisiaj. Pami´tam,
˝e wówczas wszyscy w napi´ciu oczekiwali-
Êmy tego co si´ wydarzy. Dla mnie by∏ to rów-
nie˝ bardzo goràcy czas. Pomimo nawo∏ywaƒ
przedstawicieli protestujàcych, aby nie orga-
nizowaç zast´pczej opieki zdrowotnej, robi-
∏em wszystko aby mieszkaƒcy naszej gminy
mieli nieprzerwany dost´p do lekarza. By∏em
w sta∏ym kontakcie z naszymi lekarzami, ale
niestety mieliÊmy wtedy inne cele przed sobà.
Oni walczyli o realizacj´ swoich postulatów,
a ja twierdzi∏em, ˝e nie wolno walki ekono-
micznej toczyç kosztem pacjentów.

Chcia∏bym potwierdziç, ˝e to co zosta∏o
napisane w specjalnym wydaniu WieÊci na
poczàtku roku mia∏o rzeczywiÊcie miejsce.
Kiedy lekarze zg∏osili mi fakt uszkodzenia
pieca w OÊrodku Zdrowia, natychmiast
skontaktowa∏em si´ z naszymi gazownika-
mi, którzy wyrazili wol´ zamontowania za-
st´pczego kot∏a na czas naprawy uszkodzo-
nego pieca. Niestety moja oferta zosta∏a od-
rzucona. Pami´tam te˝ mroêny poniedzia-
∏ek, kiedy od rana lekarze mieli przyjmowaç
w budynku Domu Kultury. Przypomn´, ˝e
dzieƒ wczeÊniej nasi lekarze sami deklaro-
wali, ˝e b´dà nas leczyç w Domu Kultury, po
to, by nie naraziç si´ Porozumieniu Zielono-
górskiemu. Spotka∏o nas przykre rozczaro-
wanie. W poniedzia∏kowy poranek chorzy
stali na kilkunastostopniowym mrozie, a ja
musia∏em interweniowaç, by lekarze ze-

chcieli przyjàç pacjentów. Wszyscy dzia∏ali-
Êmy wówczas w ogromnym stresie i mam
nadziej´, ˝e takie wydarzenia ju˝ nigdy nie
b´dà mia∏y miejsca. Tamte wydarzenia po-
kaza∏y nam jednoczeÊnie, ˝e system opieki
zdrowotnej w naszej gminie nie jest tak
pewny, jak nam si´ do tej pory wydawa∏o.
Monopol okaza∏ si´ byç bardzo niebezpiecz-
ny. Wskutek dzia∏aƒ lekarzy dosz∏o do roz-
wiàzania umowy dzier˝awy OÊrodka ze
spó∏kà Medicus. Pojawia∏y si´ wówczas g∏o-
sy, aby nie dawaç naszym lekarzom ju˝
szansy na zdobycie kontraktu i nie wyda-
waç promesy (zapewnienia) na dzier˝aw´
OÊrodka. Postanowi∏em wówczas, ˝e ka˝de-
mu nale˝y si´ szansa i promes´ takà wyda-
∏em. Spó∏ka kontrakt dosta∏a i mo˝e Êwiad-
czyç swoje us∏ugi mieszkaƒcom. Ale sta∏o
si´ te˝ jasne, ˝e dla zwi´kszenia stabilnoÊci
opieki zdrowotnej, dla podniesienia jej jako-
Êci i dost´pnoÊci konieczne jest wprowadze-
nie elementów konkurencji. Podjà∏em roz-
mowy w Narodowym Funduszem Zdrowia
o przydzielenie dodatkowego kontraktu dla
naszej gminy. Zwróci∏em si´ te˝ o pomoc do
pos∏ów i znanych mi ministrów. Walka o do-
datkowy kontrakt nie by∏a ∏atwa poniewa˝
przeciwnicy takiego rozwiàzania nie pozo-
stawali bierni. By∏y ju˝ momenty, kiedy wy-
dawa∏o si´, ˝e bran˝owe uk∏ady zniweczà
nasze plany. Na szcz´Êcie uda∏o si´. Przydzie-
lono naszej gminie nie jeden, ale dwa dodat-
kowe kontrakty. „Promed” doktora Piotra
Roguszczaka rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç w St´-
szewie przy ul. Reya. Spó∏ka lekarska z Po-
znania szuka∏a siedziby dla swojej dzia∏al-
noÊci. Lekarze zwrócili si´ do mnie o pomoc
w znalezieniu odpowiedniego miejsca. Ich
wniosek przedstawi∏em radnym. Wspólnie
zastanawialiÊmy si´, gdzie kolejny oÊrodek

zdrowia umieÊciç. Zaproponowa∏em, aby
by∏o to Strykowo. Jest to najwi´ksza po St´-
szewie miejscowoÊç w naszej gminie i zas∏u-
guje na posiadanie swojego OÊrodka Zdro-
wia. Tak˝e mieszkaƒcy sàsiednich wiosek,
którzy cz´sto narzekajà na trudny dojazd do
St´szewa uzyskajà mo˝liwoÊç bli˝szego do-
st´pu do lekarza. Radni zaakceptowali mojà
propozycj´. Spó∏ka lekarska tak˝e wyrazi∏a
ch´ç pracy w Strykowie; jednoczeÊnie zwró-
cili si´ z propozycjà wydzier˝awienia im bu-
dynku na okres 5 lat, poniewa˝ postanowili
sami obiekt wyremontowaç. Radni takie
rozwiàzanie zaakceptowali. Ka˝dy kto wi-
dzia∏ obiekt w Strykowie przed remontem
wie jak du˝o Êrodków i pracy lekarze w∏o˝y-
li aby wyglàda∏ tak jak wyglàda. Lekarze po-
stanowili uruchomiç tak˝e aptek´, co jak sà-
dz´ jest tak˝e dobrà wiadomoÊcià dla miesz-
kaƒców. Dost´p do leków to tak˝e wa˝na
sprawa dla pacjentów. Spotykam si´ z po-
stulatami zapewnienia dost´pu do leków
w godzinach nocnych. Ustalanie czasu pra-
cy aptek nale˝y do starosty, który czyni to
w porozumieniu z Izbà Aptekarskà. Wysto-
sowa∏em w maju pismo do Starosty Poznaƒ-
skiego, w którym przedstawi∏em obecnà
sieç aptek na terenie naszej gminy i wnio-
skowa∏em, aby zapewniç dost´p mieszkaƒ-
com przez ca∏à dob´ lub co najmniej do godz.
24.00. Rozmowy w tej sprawie tak˝e nie sà
∏atwe, ale mam nadziej´, ˝e z up∏ywem cza-
su uda si´ znaleêç porozumienie z apteka-
rzami. 

Koƒczàc wàtek opieki zdrowotnej chcia∏-
bym zaakcentowaç, ˝e wszyscy nowi leka-
rze Êwiadczà swoje us∏ugi bezp∏atnie w ra-
mach ubezpieczenia w Narodowym Fundu-
szu Zdrowia. JednoczeÊnie zapisanie si´ do
któregokolwiek lekarza nie ma wp∏ywu na

Godziny otwarcia gabinetów:
ST¢SZEW, ul Reya, „PROMED”: gabinet
czynny od pn. do pt. od 8.00 do 18.00
Lekarz przyjmuje:
Pon–Êr.: gabinet: 8.00–12.00
wizyty domowe: 14.00–15.30
gabinet: 16.00–18.00
Czw.: gabinet: 8.00–12.00

wizyty domowe: 14.00– 15.30
dzieci zdrowe (szczepienia): 16.00–18.00
Pt.: gabinet: 8.00–14.00
wizyty domowe: 14.00–15.30
Tel.: 813 56 03, tel. kom.: 606 892 161
Nag∏e zachorowania: Dzia∏ Pomocy Doraê-
nej, Poznaƒ ul. Kasprzaka 16, tel.: 866-25-35

STRYKOWO:
Tel.: 813 42 91, tel. kom.: 606 288 458

Pon., Êr., pt.: 8.00–16.00
16.00–18.00 – porady telefoniczne pod nr te-
lefonu komórkowego.
Wt., czw.: 10.00–18.00
8.00–10.00 – porady telefoniczne pod nr tele-
fonu komórkowego.
Szczepienia: wt. 16.30–18.00
pt. 8.00–9.30
Wizyty domowe: codziennie 13.00–14.30 

(J.Z.)
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bezp∏atny dost´p do innych us∏ug, np. gine-
kologa czy stomatologa. To, ˝e ktoÊ ma leka-
rza rodzinnego w Strykowie nie oznacza, ˝e
nie ma prawa przyjÊç do stomatologa
w OÊrodku Zdrowia w St´szewie. St´szew-
scy stomatolodzy na pewno pomogà
wszystkim pacjentom. 

Chcia∏bym aby nowa sytuacja na rynku
us∏ug lekarskich w naszej gminie nie by∏a
odbierana jako zamach na dotychczaso-
wych lekarzy. Ka˝dy mieszkaniec ma wolnà
wol´ i wybierze tego lekarza, który jego zda-
niem najlepiej b´dzie mu s∏u˝y∏. W∏adze
gminy nikogo nie faworyzujà. Chcia∏bym
aby pacjenci stali si´ podmiotem a nie przed-
miotem us∏ug. Pracy wystarczy dla wszyst-
kich. Rozdzielenie pacjentów mi´dzy leka-
rzy pozwoli, jak sàdz´, ka˝demu poÊwi´ciç
nieco wi´cej uwagi. 

Wracajàc do umów dzier˝awy na oÊrod-
ki zdrowia, chcia∏bym przypomnieç, ̋ e spó∏-
ka Medicus mia∏a tak˝e umow´ na okres
5 lat, ale jeden z zapisów przewidywa∏, ˝e
przerwanie Êwiadczenia us∏ug doprowadzi
do rozwiàzania umowy. Tak te˝ si´ sta∏o na
poczàtku roku. Taki sam zapis zawar∏em
tak˝e w umowie dla lekarzy ze Strykowa.
Wszyscy majà tak˝e taki sam czynsz. Spó∏-
ka Medicus ma obecnie umow´ do koƒca ro-
ku. Pragn´ zwróciç uwag´, ˝e w budynku
w St´szewie dzia∏ajà ró˝ne spó∏ki i musimy
godziç ich interesy. Otrzyma∏em niedawno
propozycj´ zorganizowania w St´szewie
sta∏ego punktu pogotowia ratunkowego.
Byç mo˝e uda zdobyç si´ kontrakt na takie
zadanie. Aby by∏o to mo˝liwe musimy mieç
mo˝liwoÊç zapewnienia miejsca Êwiadcze-
nia takich us∏ug. Sàdz´, ˝e cz´Êç st´szew-
skiego OÊrodka Zdrowia by∏aby znakomi-
tym miejscem dla takiej dzia∏alnoÊci. 

Ostatnie pó∏ roku to nie tylko porzàdko-
wanie s∏u˝by zdrowia. Wiele uwagi poÊwi´-
camy obecnie staraniom o pozyskanie Êrod-
ków z Unii Europejskiej. Zakoƒczy∏y si´ po-
st´powania w ramach programu SAPARD.
Informacje jakie otrzyma∏em potwierdzajà,
˝e nie otrzymamy pieni´dzy z tego fundu-
szu. JesteÊmy zbyt zamo˝ni i mamy za ma∏e
bezrobocie. MyÊl´, ˝e doÊwiadczenie w wy-
pe∏nianiu wniosków o Êrodki przedakcesyj-
ne, b´dzie procentowa∏o w zabieganiu o pie-
niàdze z funduszy strukturalnych. Do koƒca
czerwca z∏o˝yliÊmy dwa wnioski: na budo-
w´ kanalizacji sanitarnej w D´bnie – D´-
bienku i St´szewie. Ârodków w ramach fun-
duszy strukturalnych tak˝e jest za ma∏o
w stosunku do potrzeb i byç mo˝e znowu nie
b´dziemy uwzgl´dniani przy podziale tych

pieni´dzy (podobnà sytuacj´ majà tak˝e na-
si sàsiedzi). Uwa˝am jednak, ˝e musimy za-
biegaç o te Êrodki. W koƒcu z naszych podat-
ków op∏acana jest sk∏adka do Unii Europej-
skiej i mamy prawo wnioskowaç o pomoc
dla naszych inwestycji. Mamy te˝ pierwsze
sukcesy. Uda∏o si´ zdobyç pieniàdze na re-
mont Szko∏y Podstawowej w Jeziorkach.
Prace b´dà odbywa∏y si´ w okresie wakacyj-
nym. Starania o unijne Êrodki blokujà nam
tak˝e inwestycje. Aby móc uzyskaç wspar-
cie musimy mieç odpowiednià iloÊç swoich
pieni´dzy. Poniewa˝ wnioskujemy o dofi-
nansowanie bardzo drogich inwestycji mu-
simy blokowaç tak˝e du˝o swoich Êrodków.
Stàd te˝ widoczne zahamowanie bie˝àcych
inwestycji. Ka˝dy widzi, ˝e od prawie roku
bardzo ma∏o inwestujemy w infrastruktur´.
Zapewniam jednak Paƒstwa, ˝e pieniàdze
nie sà marnowane. Le˝à na oprocentowa-
nych kontach i czekajà na uruchomienie. Je-
˝eli nie b´dzie widoków na pozyskanie Êrod-
ków z funduszy strukturalnych zaproponu-
j´ radnym uwolnienie tych pieni´dzy i roz-
pocz´cie inwestycji w ramach w∏asnych
mo˝liwoÊci.

Planów inwestycyjnych mamy sporo.
Ostatnio dosz∏a do nich budowa nowej
oczyszczalni Êcieków dla St´szewa i okolicz-
nych miejscowoÊci. Nie uda∏o si´ dojÊç do po-
rozumienia z Wielkopolskim Parkiem Naro-
dowym w sprawie budowy oczyszczalni
w Trzebawiu i rozbudowy st´szewskiej. B´-
dziemy musieli wybudowaç nowà oczysz-
czalni´ w Witoblu. Jest to powrót do daw-
nych planów. Zapewne mieszkaƒcy St´sze-
wa ucieszà si´ z takiego rozwiàzania, jed-
nak musimy pami´taç, ˝e b´dzie to bardzo
droga inwestycja. Oprócz samej oczyszczal-
ni trzeba b´dzie zbudowaç ca∏à sieç rurocià-
gów t∏ocznych, przepompowni i infrastruk-
tury towarzyszàcej. Prowadz´ ju˝ rozmowy
w sprawie wykupu gruntów. Wst´pne sza-
cunki przewidujà koszt budowy na oko∏o
5 mln z∏. OczywiÊcie takich pieni´dzy obec-
nie nie mamy. Dlatego podjà∏em rozmowy
z Narodowym Funduszem Ochrony Ârodo-
wiska i Gospodarki Wodnej. By∏em kilka-
krotnie w Warszawie w tej sprawie i z prze-
biegu rozmów mog´ wyraziç umiarkowany
optymizm. Prawdopodobnie na cz´Êç kosz-
tów otrzymamy dofinansowanie. Prowadz´
tak˝e starania o pozyskanie pieni´dzy z in-
nych êróde∏. Do czasu ostatecznych rozstrzy-
gni´ç musimy blokowaç pieniàdze w bud˝e-
cie gminy. Dlatego prosz´ o cierpliwoÊç.
Drobniejsze prace, które nie wymagajà du-
˝ych nak∏adów b´dà wykonywane. 

W ostatnich tygodniach tak˝e wiele
emocji wzbudzi∏a sprawa siedziby dla Sto-
warzyszenia Osób Niepe∏nosprawnych i Ich
Przyjació∏. Pan Zygmunt Matuszewski –
przewodniczàcy Samorzàdu Mieszkaƒców
St´szewa – zarzuci∏ mi ju˝ kilkakrotnie na
sesji i ∏amach Kuriera Lokalnego z∏oÊliwoÊç
w tej sprawie wobec niepe∏nosprawnych.
Jest to nietrafny zarzut. Chcia∏bym przypo-
mnieç, ̋ e to ja by∏em inicjatorem powstania
tego stowarzyszenia. Chcia∏em aby niepe∏-
nosprawni mieli swojà reprezentacj´, aby
pokazali, ˝e sà i ile jest takich osób. Los tych
ludzi le˝y mi i wielu innym osobom szcze-
gólnie na sercu. Cz´sto dopiero z bezpoÊred-
nich kontaktów dowiaduj´ si´ o tym, ˝e
gdzieÊ mieszka osoba niepe∏nosprawna. Sà
na terenie gminy osoby, które prawie nigdy
nie opuszczajà swojego domu i ma∏o kto wie
o ich istnieniu, cierpieniu. Zaproponowa∏em
wi´c aby zawiàzaç stowarzyszenie zwyk∏e,
które by∏oby prostà i tanià formà zorganizo-
wania si´ niepe∏nosprawnych. Zarzàd Sto-
warzyszenia postanowi∏ dokonaç rejestracji
w Krajowym Rejestrze Sàdowym i to z wpi-
sem do rejestru przedsi´biorców. Jest to oczy-
wiÊcie bardzo kosztowne i chyba lepiej by∏o
wybraç zwyk∏à form´ rejestracji, a pienià-
dze zamiast sàdowi daç niepe∏nospraw-
nym. Sta∏o si´ inaczej. W tym roku zarzàd
Stowarzyszenia chcia∏ pozyskaç na swojà
siedzib´ oÊrodek wypoczynkowy w Stryko-
wie. Od kilku lat oÊrodek jest oddany w u˝yt-
kowanie Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
w Strykowie. Stra˝acy nie wyrazili zgody na
rozwiàzanie umowy. Zgodzili si´ natomiast
na oddanie cz´Êci budynku na oÊrodek zdro-
wia i aptek´. Na tym tle zawiàza∏ si´ kon-
flikt, choç mam nadziej´, ˝e sami niepe∏no-
sprawni podchodzà do tej sprawy z wi´k-
szym zrozumieniem ni˝ kilka osób, które ich
reprezentuje. Uwa˝am, ˝e budowa siedziby
w Strykowie poch∏on´∏aby bardzo wiele pie-
ni´dzy, których Stowarzyszenie nie ma (by-
∏y przecie˝ problemy z uzyskaniem pieni´-
dzy na wpis do rejestru sàdowego). Gdyby
nawet ktoÊ te pieniàdze mia∏ to lepiej by∏o-
by przeznaczyç je dla samych niepe∏no-
sprawnych. Stowarzyszenie otrzyma∏o po-
mieszczenie na swojà siedzib´ w budynku
Szko∏y Specjalnej w St´szewie. Ponadto tak
jak do tej pory – inne gminne obiekty stojà
otworem dla niepe∏nosprawnych i mogà si´
w nich spotykaç. Mam nadziej´, ˝e wkrótce
rozpoczniemy dodatkowe dzia∏ania na
rzecz niepe∏nosprawnych. 

Burmistrz
W∏odzimierz Pinczak
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O
d kilku sesji obrady Rady Gminy zo-
sta∏y zdominowane przez dyskusj´ na
temat s∏u˝by zdrowia w gminie oraz

siedziby dla Stowarzyszenia Osób Niepe∏no-
sprawnych i Ich Przyjació∏. Szczególnà ak-
tywnoÊç w tych tematach przejawia prze-
wodniczàcy Samorzàdu Mieszkaƒców St´-
szewa. Towarzyszy tej dyskusji bardzo du˝o
emocji, których ostatnio pan przewodniczà-
cy chyba nie opanowa∏ stawiajàc publicznie
zarzut w trakcie sesji, i˝ obok burmistrza sà
kryminaliÊci. Pytanie w tej sprawie prze-
wodniczàcy ponowi∏ tak˝e na ∏amach Kurie-
ra Lokalnego. Poniewa˝ oskar˝enia pad∏y pu-
blicznie i nie wiadomo czy odnoszà si´ do
radnych (na sesji obok burmistrza zasiadajà
radni) czy te˝ do pracowników Urz´du, dla-
tego wyjaÊnieniem sprawy zaj´∏a si´ Komi-
sja Rewizyjna. Najbardziej przykre w tej
awanturze jest niszczenie wizerunku gminy.
Na ∏amach lokalnych gazet g∏oszone sà ni-
czym nieuzasadnione oskar˝enia wobec
osób sprawujàcych najwa˝niejsze funkcje
w gminie. Bez wskazywania dowodów g∏o-
szone sà publicznie insynuacje kr´tactw czy
dzia∏aƒ niezgodnych z prawem. Nie towa-
rzyszy temu wola wys∏uchania argumen-
tów obiektywnych i prawnych. Mo˝na od-
nieÊç wra˝enie, ˝e jedynym celem tych dzia-
∏aƒ jest spowodowanie chaosu i wzbudzenie
w mieszkaƒcach gminy podejrzliwoÊci. ¸a-
two sobie mo˝na wyobraziç jak wyglàda na-
sza gmina po takich wypowiedziach
w oczach mieszkaƒców sàsiednich gmin. Bu-
dowany przez lata wysi∏kiem wszystkich
pozytywny wizerunek gminy jest na na-
szych oczach bezprzyk∏adnie niszczony.
W proch obracane jest to co przez lata by∏o
budowane pracà i wysi∏kiem ekonomicz-
nym. Obraz gminy nie jest w∏asnoÊcià w∏adz
gminy i wàskiej grupy dzia∏aczy; jest do-
brem wszystkich mieszkaƒców. 

Z ja∏owej dyskusji nic nie wynika; jedy-
nym efektem jest absorbowanie uwagi wielu
osób w tym burmistrza na odpowiadaniu na
pytania dziennikarzy. Tymczasem mamy
obecnie do wykonania, jak nigdy dotàd, bar-

dzo wiele pracy. Byç mo˝e nie widaç tego na
zewnàtrz, ale wraz z przystàpieniem Polski
do Unii Europejskiej rozpoczà∏ si´ wyÊcig
o pieniàdze unijne. Byç mo˝e nie uda nam si´
ich pozyskaç poniewa˝ pieni´dzy jest ma∏o,
a w oczach instytucji rozdajàcych pieniàdze
jesteÊmy gminà zamo˝nà, o niskim bezrobo-
ciu i dobrze zaopatrzonà w infrastruktur´
technicznà. Jednak nie mo˝emy pozwoliç so-
bie na rezygnacj´ z tych pieni´dzy. Aby jed-
nak ubiegaç si´ o te Êrodki musimy przygoto-
waç bardzo wiele dokumentów i analiz. Na-
prawd´ potrzebna jest mobilizacja wszyst-
kich osób zarzàdzajàcych gminà. Tej mrów-
czej pracy nie widaç, ale wiele osób w Urz´-
dzie Gminy wk∏ada wiele si∏ i serca, aby te
pieniàdze dla naszej gminy zdobyç. Mo˝na
pozyskaç Êrodki nie tylko na budow´ dróg
i kanalizacji sanitarnej, ale tak˝e na informa-
tyzacj´, na budow´ infrastruktury dla niepe∏-
nosprawnych. W sporze o siedzib´ dla Stowa-
rzyszenia Osób Niepe∏nosprawnych i Ich
Przyjació∏ zupe∏nie zapomina si´ o samych
niepe∏nosprawnych. Czy samych zaintereso-
wanych ktoÊ zapyta∏ na czym im tak na-
prawd´ zale˝y? Czy chodzi im o przestronnà
siedzib´ dla zarzàdu ich Stowarzyszenia czy
te˝ chodzi im o to, by ich dostrze˝ono. Prze-
cie˝ ci ludzie potrzebujà naszego wsparcia
i zas∏ugujà na nasz szacunek. Podczas spo-
tkaƒ z niepe∏nosprawnymi organizowanymi
przez burmistrza i OÊrodek Pomocy Spo∏ecz-
nej wyraênie widaç, jak brakuje tym osobom
wspólnych spotkaƒ, dzielenia si´ doÊwiad-
czeniami w zmaganiu si´ z trudnoÊciami ˝y-
cia codziennego. Teren gminy obfituje
w obiekty, w których mo˝na si´ spotkaç. Bur-
mistrz jeszcze nigdy nie odmówi∏ niepe∏no-
sprawnym udost´pnienia autobusu aby do-
wieêç ich na spotkanie. Budowanie siedziby
Stowarzyszenia b´dzie tylko podnosi∏o kosz-
ty, a tymczasem pieniàdze te powinny byç
przeznaczone na pomoc dla niepe∏nospraw-
nych. Przecie˝ sà to osoby, które majà takie
same prawa, jak inni mieszkaƒcy. Mogà ko-
rzystaç z ca∏ej infrastruktury gminnej. Sami
cz´sto powtarzajà, ̋ e nie chcà byç izolowani,

nie chcà, by postrzegano ich inaczej ni˝ oso-
by w pe∏ni sprawne. Dlaczego zamykaç ich
w swoim gronie. Czy awantura o siedzib´
Stowarzyszenia sprawi, ˝e niepe∏nosprawni
poczujà si´ akceptowani, czy te˝ odniosà
wra˝enie, ˝e ich kosztem prowadzona jest
dziwna gra. Przecie˝ Stowarzyszenie ma ju˝
siedzib´ w gminnym budynku. Jest nià salka
w Szkole Specjalnej w St´szewie. Pierwsze
spotkania za∏o˝ycielskie odbywa∏y si´ w sali
sesyjnej Urz´du i nadal jest ona dla tych osób
otwarta – tak jak dla wszystkich mieszkaƒ-
ców. Dyskusja o siedzibie zbieg∏a si´ „przy-
padkiem” w czasie, gdy szukano miejsca dla
lekarzy, którzy chcieli otworzyç kolejny oÊro-
dek zdrowia w naszej gminie. Za zdecydowa-
nym poparciem mieszkaƒców Strykowa (co
potwierdzi∏a tak˝e radna Lidia Korbas) Rada
Gminy postanowi∏a wydzier˝awiç na 5 lat
obiekt na terenie oÊrodka wypoczynkowego
w Strykowie nowym lekarzom. Nies∏usznie
przeciwstawia si´ niepe∏nosprawnych pozo-
sta∏ym mieszkaƒcom. Przecie˝ tak˝e im no-
wy oÊrodek i apteka b´dà s∏u˝yç. Zamiast
niszczyç budujmy. Nie kolejne siedziby, sale
czy biura. Budujmy wspólne wi´zy, szacunek
dla tych którym mamy s∏u˝yç, podstawy roz-
woju na kolejne lata. Z∏oÊç i nienawiÊç jesz-
cze nigdy nie wyda∏y i nie wydadzà owoców
dobra. Kiedy emocje zast´pujà rozum zawsze
prowadzi to do destrukcji. Przecie˝ mieszkaƒ-
cy naszej gminy ju˝ nie raz pokazali i poka-
zujà, ˝e potrafià si´ ∏àczyç. JesteÊmy Êwiad-
kami wielu oddolnych inicjatyw. W ostatnich
dniach mo˝na by∏o uczestniczyç w impre-
zach dla dzieci, np. w Strykowie czy w dosko-
na∏ej zabawie na B∏oniach w St´szewie. Sami
mieszkaƒcy inspirowani przez grup´ zapa-
leƒców tworzà coÊ dla innych. Robià to bezin-
teresownie, cz´sto anonimowo. Mo˝e zarzàd
Samorzàdu Mieszkaƒców St´szewa powi-
nien tych ludzi wesprzeç, a przede wszyst-
kim daç coÊ od siebie; zorganizowaç coÊ swo-
im wysi∏kiem? Mieszkaƒcy St´szewa majà
prawo tego od nich oczekiwaç, bo zostali wy-
brani po to by, im s∏u˝yç. 

(m)

Budujmy! 
Nie niszczmy
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1
maja br. w St´szewie odby∏a si´ uro-
czysta sesja. Jej goÊçmi byli delegaci
gminy Pleine-Foug¯res z Francji (z bur-

mistrzem Chrystianem Couetem) oraz gmi-
ny Zahna z Niemiec (z burmistrzem Andre-
asem Vogelem). Okazjà do tego spotkania by-
∏o podpisanie aktu o partnerstwie i przyjaê-
ni gminy St´szew i Pleine-Foug¯res oraz 10-
-lecie wspó∏pracy z gminà Zahna. 

Sesja rozpocz´∏a si´ odegraniem hymnów
i powitaniem goÊci. Po przemówieniach bur-
mistrzów dosz∏o do uroczystego podpisania
aktu o partnerstwie i przyjaêni oraz porozu-
mieƒ pomi´dzy Stowarzyszeniami ze St´sze-
wa i Pleine-Foug¯res. G∏ównym celem podpi-
sanego aktu jest rozbudowanie i kontynu-
owanie na wszystkich p∏aszczyznach ˝ycia
spo∏ecznego, trwajàcych od 1991 r. przyja-
cielskich kontaktów oraz umacnianie wza-
jemnego zaufania mi´dzy innymi poprzez
spotkania mieszkaƒców obu gmin.

Po cz´Êci formalnej wizyty, goÊcie z Fran-
cji i Niemiec mieli okazj´ spotkaç si´ z miesz-
kaƒcami gminy St´szew. Odwiedzili mi´dzy
innymi koÊció∏ w ¸odzi, pa∏ac w B´dlewie,
gospodarstwo hodowlane byd∏a mlecznego
pana Olejniczaka w Zamys∏owie i in. 

Wspó∏praca pomi´dzy gminà St´szew
a gminami z Niemiec i Francji ma ju˝ d∏ugà hi-

stori´. Stosunki part-
nerskie z Francuzami
mia∏y swój poczàtek
w 1991 r., a z Niemca-
mi w roku 1994. Tego-
roczna wizyta mia∏a
wi´c szczególny cha-
rakter równie˝ dlate-
go, ˝e zbieg∏a si´ ona
w czasie ze wstàpie-
niem Polski do Unii
Europejskiej. Jest to
dodatkowy powód
umacniajàcy wspó∏-
prac´ pomi´dzy gmi-
nami St´szew, Zahna
i Pleine-Foug¯res. 

Historia kontaktów 
z Pleine-Foug¯res 

1 – 1991 r. – nawiàzanie kontaktów z gmi-
nà Pleine-Foug¯res poprzez Towarzystwo Ille et
Vilaine Pologne, zajmujàce si´ rozwojem wy-
miany pomi´dzy województwem poznaƒskim
i departamentem Ille et Vilaine. Prezes Towa-
rzystwa, genera∏ Pierre de Toncquedec zapro-
ponowa∏ ówczesnym w∏adzom gminy w∏a-
Ênie Pleine-Foug¯res, jako najbardziej odpo-

wiednià dla naszej. W tym samym czasie ów-
czesny sekretarz gminy, Witold Radogostowicz,
przebywa∏ na sta˝u we Francji i postanowi∏
przy okazji odwiedziç Pleine-Foug¯res. By∏ on
wi´c pierwszym St´szewiakiem, który przyby∏
do Pleine-Foug¯res. Uzgodni∏ dat´ oficjalnych
odwiedzin delegacji naszej gminy w Pleine-Fo-
ug¯res, przewidzianà na nast´pny rok.

2– maj 1992 – wizyta st´szewskich radnych
z burmistrzem Lewandowskim w Pleine-Fo-

Do Unii Europejskiej 
z partnerami

Zygmunt Lewandowski i Louis Thebault podpisujà porozumienie pomi´dzy stowarzyszeniami
mieszkaƒców

Od lewej stojà: Andreas Vogel, Zygmunt Lewandowski, Christian Couet, W∏odzimierz Pinczak,
Louis Thebault

Burmistrz W∏odzimierz Pinczak (z lewej) i burmistrz gminy Pleine-Foug¯res – Christian Couet
podpisujà akt o partnerstwie i przyjaêni

dokoƒczenie na str. 6
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Konkurs 
„Stra˝ak Roku”

rozstrzygni´ty

ug¯res (Stanis∏aw Spurtacz, Andrzej Andrzej-
czak, Miros∏aw Karpisiak i Franciszek Oracz)

3 – wrzesieƒ 1992 – rewizyta przedstawi-
cieli gminy Pleine-Foug¯res: mer Mary Me-
nard, zast´pca mera Louis Thebault, sekre-
tarz merostwa Sylvie Jehan, dyrektor szko∏y
Liliane Hubert i radny Jean-Paul Trécan

– obie strony by∏y zadowolone z nawià-
zanych kontaktów, odtàd praktycznie co ro-
ku mia∏y miejsce wizyty i rewizyty miesz-
kaƒców obu gmin: grupy autokarowe;
oprócz grup zorganizowanych by∏y wyjaz-
dy indywidualne zaprzyjaênionych osób

4 – po 1994 roku organizacjà wymian
zajmowa∏y si´ stowarzyszenia dzia∏ajàce

na terenie obu gmin:
St´szewskie Forum
Obywatelskie (prezes
Zygmunt Lewan-
dowski) i ODE z Ple-
ine-Foug¯res (prezes
Christian Durand do
2003 roku; od 2004
roku prezesem jest
Louis Thebault).

Dzi´kujemy Paƒ-
stwu Jadwidze i Toma-
szowi Balcerkom za
pomoc w opracowa-
niu historii kontaktów
z Pleine-Foug¯res.

(J.Z.)

4
maja w Poznaniu wr´czono nagrody
w konkursie „Stra˝ak Roku”. Trzecie
miejsce zajà∏ Bernard Jankowski – ko-

mendant Gminnej Ochotniczej Stra˝y Po˝ar-
nej w St´szewie. Na uroczystoÊciach obecni
byli przedstawiciele w∏adz miasta Poznania,
starosta powiatu poznaƒskiego – Jan Grab-
kowski, który wr´cza∏ nagrody, burmistrzo-
wie gmin oraz komendant wojewódzki OSP. 

Wyró˝nienie w takim konkursie ma
ogromne znaczenie, gdy˝ to sami stra˝acy
wybierajà najlepszych spoÊród siebie. Fakt,
˝e wÊród nagrodzonych znalaz∏ si´ komen-

dant GOSP St´szew jest tym bar-
dziej istotny. 

Bernard Jankowski pracuje
w Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej od
1970 r., a od roku 1982 pe∏ni funkcje
komendanta i prezesa GOSP. Zanim
objà∏ te funkcje by∏ dowódcà sekcji,
a nast´pnie naczelnikiem stra˝y. 

Komendant zapytany, czym zaj-
mowa∏by si´, gdyby nie by∏ stra˝a-
kiem, nie potrafi odpowiedzieç.
Trudno si´ dziwiç, skoro rodzina
Jankowskich od lat zaanga˝owana
jest w niesienie pomocy innym po-

przez prac´ w stra˝y po˝arnej. Ojciec komen-
danta by∏, wraz z panami B∏awatem i Stroj-
nym, za∏o˝ycielem jednostki Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej w Strykowie. Brat pana Ber-
narda jest równie˝ stra˝akiem, a siostra na-
le˝a∏a do M∏odzie˝owej Dru˝yny Po˝arniczej. 

Komendant z dumà opowiada o swoich
licznych nagrodach. Na swoim koncie ma mi´-
dzy innymi tytu∏ Wzorowego Stra˝aka, Bràzo-
wy Krzy˝ za zas∏ugi, tytu∏ Zas∏u˝onego dla
województwa itd. Jeszcze ch´tniej opowiada
jednak o tym, jak dzia∏a obecnie jednostka i co
uda∏o si´ osiàgnàç jemu, jako komendantowi. 

W sk∏ad GOSP St´szew wchodzi obec-
nie 50 cz∏onków, z czego 30 to m∏odzie˝.
Od lat 90. dzia∏ajà oni w systemie ratow-
nictwa krajowego. Komendant podkreÊla,
˝e jest to jedna z najlepszych jednostek. Jej
cz∏onkowie zaanga˝owani sà w pomoc
dla dzieci niewidomych, organizujà im-
prezy dla mieszkaƒców gminy. Dzi´ki nim
powsta∏ równie˝ Dom Stra˝aka w Stryko-
wie. 

Jednostka ciàgle si´ rozwija. W jej sk∏ad
wchodzà obecnie równie˝ ratownicy me-
dyczni, dysponujàcy niezb´dnym sprz´tem.
Stra˝acy posiadajà siedem wozów stra˝ac-
kich. W ostatnim czasie wzbogacili si´
o dwa nowe. Przyczyni∏y si´ do tego: Fun-
dusz Ochrony Ârodowiska, Zarzàd Woje-
wódzkiej Stra˝y Po˝arnej oraz gmina St´-
szew. 

Zaanga˝owanie pana Jankowskiego i je-
go wspó∏pracowników w swojà prac´ jest
bardzo du˝e. W tym roku interweniowali
oni ju˝ w 30 przypadkach. Dobrze, ˝e doce-
niono ich prac´, bo przecie˝ nagroda dla ko-
mendanta to równie˝ wyraz uznania dla ca-
∏ej jednostki. 

(J.Z.)

Chór ze St´szewa Êpiewa hymn Unii Europejskiej

Komendant Bernard Jankowski z dumà prezentuje dyplom i nowy samochód

dokoƒczenie ze str. 5
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21
maja 2004 r. w Urz´dzie Gminy
odby∏a si´ nadzwyczajna sesja
Rady. G∏ównym powodem jej

zwo∏ania by∏o zatwierdzenie projektu planu
ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowe-
go. Na sesji obecni byli burmistrz i radni
gminy, so∏tysi oraz zast´pca dyrektora par-
ku Adam Kaczmarek. 

Pierwszym tematem, jaki zosta∏ podj´ty
by∏o zatwierdzenie zmian w bud˝ecie. Doty-
czy∏y one mi´dzy innymi zwi´kszenia Êrod-
ków finansowych na: zasi∏ki rodzinne, piel´-
gnacyjne i wychowawcze, utworzenie sta-
nowiska pracy do spraw Êwiadczeƒ rodzin-
nych, czy przeprowadzenie wyborów do
Parlamentu Europejskiego. Ogó∏em bud˝et
zwi´kszy∏ si´ o 731 105,00 z∏. Zmiany te zo-
sta∏y przeg∏osowane i przyj´te.

Jako druga poruszona zosta∏a kwestia
projektu ochrony parku. By∏ on przes∏any
do gminy w celu jego oceny. Ta jednak oce-
ni∏a go negatywnie i przedstawi∏a swoje

uwagi. Projekt ten wróci∏ do gminy – jako
wersja bardziej szczegó∏owa, ale ona rów-
nie˝ nie zosta∏a zaakceptowana przez Rad´.
Wyda∏a ona 27 kwietnia opini´, w której
stwierdza, ˝e po szczegó∏owym zapoznaniu
si´ z treÊcià poprawionego projektu nadal
nie widzi podstaw do zmiany swojej nega-
tywnej decyzji, uznajàc, i˝ zg∏oszone wcze-
Êniej uwagi nie zosta∏y wzi´te pod uwag´.
G∏ówny problem – jak podkreÊla burmistrz,
polega na tym, ˝e dyrekcja parku, dzia∏ajàc
w jak najlepszym jego interesie, nak∏ada na
mieszkaƒców gminy przepisy na tyle re-
strykcyjne, ˝e nie dajà im one mo˝liwoÊci
rozwoju, rozbudowy w∏asnych gospo-
darstw. Problem ten jest szczególnie dotkli-
wy dla mieszkaƒców ¸odzi, Trzebawia i Wi-
tobla. 

1 maja wesz∏a w ˝ycie nowa ustawa
o ochronie przyrody, w której zawarto zapis
o sposobach opiniowania projektów. Zgod-
nie z nim, dyrekcja parku i w∏adze gminy

muszà wypracowaç wspólne stanowisko;
ustaliç takie przepisy, które b´dà korzystne
zarówno dla mieszkaƒców gminy, jak i dla
ochrony przyrody. Stanowisko to mia∏o zo-
staç uzgodnione w∏aÊnie na piàtkowej se-
sji. W rezultacie nie dosz∏o jednak do poro-
zumienia – rada gminy pozosta∏a przy ne-
gatywnej opinii na temat projektu, ale
uzgodniono koniecznoÊç powo∏ania spe-
cjalnej komisji, która mia∏aby zajàç si´ wy-
pracowaniem wspólnej, zadowalajàcej
obie strony.

Ostatnià kwestià, jaka zosta∏a poruszo-
na na sesji by∏ wybór reprezentanta gminy
do Rady Wielkopolskiego Parku Narodowe-
go. Zosta∏ nim po raz kolejny burmistrz –
W∏odzimierz Pinczak. Sesja zakoƒczy∏a si´
postanowieniem, ˝e zarówno w∏adze gmi-
ny, jak i dyrekcja parku postarajà si´ jak naj-
szybciej dojÊç do porozumienia w kwestii
przedstawionego projektu. 

(J.Z.)

13
czerwca 2004 r. na terenie ca∏ej
Polski przeprowadzono wybory
pos∏ów do Parlamentu Europej-

skiego. Jak wiadomo, najwi´cej mandatów
zdoby∏a Platforma Obywatelska – 15. Po niej
uplasowa∏a si´ Liga Polskich Rodzin z 10
mandatami, nast´pnie – Prawo i Sprawiedli-
woÊç – 7 mandatów, Samoobrona – 6 man-
datów, SLD–UP – 5 mandatów. Po 4 manda-
ty uzyska∏y: Unia WolnoÊci i PSL, a 3 manda-
ty przypad∏y Socjaldemokracji Polskiej. 

W województwie Wielkopolskim fre-
kwencja wynios∏a 21,19%. W g∏osowaniu
wzi´∏o udzia∏ 549 917 osób, z czego ponad
3% g∏osów uznano za niewa˝ne. SpoÊród list
okr´gowych mandaty przypad∏y nast´pujà-
cym osobom:

1. PO (lista nr 1) – Filip Kaczmarek
2.Samoobrona (lista nr 3) – Jan Masiel
3. SLD–UP (lista nr 4) – Marek Siwiec
4. PiS (lista nr 9) – Marcin Libicki
5. Liga Polskich Rodzin (lista nr 10) – Wi-

told Tomczak
6. Unia WolnoÊci (lista nr 12) – Jan Ku∏a-

kowski.
Na terenie gminy St´szew, osób upraw-

nionych do g∏osowania by∏o 10338. Z cze-
go udzia∏ w wyborach wzi´∏y jedynie
1772 osoby. Teren gminy podzielony by∏ na
7 obwodów: Obwód nr 1 – Dom Kultury
St´szew, gdzie frekwencja wynios∏a
19,64%.

Obwód nr 2 – Gimnazjum St´szew – fre-
kwencja wynios∏a – 20,83%.

Obwód nr 3 – Szko∏a Podstawowa St´-
szew – tam frekwencja wynosi∏a – 16,93%.

Obwód nr 4 – ¸ódê – frekwencja wynio-
s∏a – 9,26%.

Obwód nr 5 – Modrze, gdzie frekwencja
wynios∏a – 17,40%.

Obwód nr 6 – Strykowo – tam frekwen-
cja wynios∏a – 16,77%.

Obwód nr 7 – Jeziorki – frekwencja wy-
nios∏a – 16,64%.

Wyniki g∏osowania w gminie przedsta-
wiajà si´ nieco inaczej ni˝ w Wielkopolsce.
Na pierwszym miejscu znalaz∏o si´ PSL z 391
g∏osami. Za nim – Platforma Obywatelska
z 323 g∏osami. Miejsce trzecie zaj´∏a Samo-

Spór wokó∏ 
planu ochrony parku

Wybory do 
Parlamentu Europejskiego

dokoƒczenie na str. 8
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obrona z 195 g∏osami. Kolejne miejsca zaj´-
∏y: Liga Polskich Rodzin – 191 g∏osów,
SLD–UP – 153 g∏osy, PiS – 138 g∏osów, Unia

WolnoÊci – 119 g∏osów, Socjaldemokracja
Polska – 47 g∏osów, Inicjatywa dla Polski –
43 g∏osy, Ogólnopolski Komitet OKO – 22 g∏o-
sy, Ruch Obrony Bezrobotnych – 15 g∏osów,
Narodowy Komitet Wyborczy – 10 g∏osów,

Unia Polityki Realnej – 10 g∏osów,
KPEiR–PLD – 9 g∏osów oraz Polska Partia
Pracy – 6 g∏osów.

(J.Z.)

dokoƒczenie ze str. 7

Wybory do Parlamentu Europejskiego – Czerwiec 2004 – Gmina St´szew
Lp Nr listy Nazwa partii Liczba g∏osów Lider partii Liczba g∏osów lidera

1. 13 PSL 391 Stanis∏aw Kalemba 345

2. 1 Platforma Obywatelska 323 Filip Andrzej Kaczmarek 172

3. 3 Samoobrona 195 Jan Tadeusz Masiel 87

4. 10 Liga Polskich Rodzin 191 Witold Tomczak 133

5. 4 SLD–UP 153 Marek Maciej Siwiec 87

6. 9 Prawo i SprawiedliwoÊç 138 Marcin Libicki 111

7. 12 Unia WolnoÊci 119 Jan Jerzy Ku∏akowski 93

8. 8 Socjaldemokracja Polska 47 El˝bieta Irena Smorawiƒska 40

9. 7 Inicjatywa dla Polski 43 Wojciech Szcz´sny Kaczmarek 40

10. 11 Ogólnopolski Komitet OKO 22 Wojciech Kazimierz Cichy 5

11. 17 Ruch Obrony Bezrobotnych 15 Alicja Karolina Bryzoƒ 5

12. 6 Narodowy Komitet Wyborczy 10 Tomasz Sadowski 6

13. 5 Unia Polityki Realnej 10 Artur Szubert 5

14. 14 KPEiR–PLD 9 W∏odzimierz Wycisk 6

15. 2 Polska Partia Pracy 6 Kinga Katarzyna Stawecka 3

Poni˝ej prezentujemy tekst sprostowa-
nia w brzmieniu nades∏anym przez lekarzy
spó∏ki Medicus

1. W zwiàzku z ukazaniem si´ w dniu
09.01.2004 r. artyku∏u pt: „Parali˝ w ochro-
nie zdrowia”, w treÊci którego znalaz∏y si´
nieprawdziwe informacje, dotyczàce mi´-
dzy innymi naszych osób, oÊwiadczamy, ˝e
nieprawdà jest, i˝ poinformowanie przez
nas w dniu 29.12.2003 r. na sesji rady gminy
o tym, ˝e nie z∏o˝yliÊmy oferty na zawarcie
kontraktu z NFZ na 2004 r. oznacza∏o, bioràc
pod uwag´ informacje podawane na dzieƒ
29.12.2003 r. przez kierownictwo NFZ, ˝e od
01.01.2004 r. mieszkaƒcy gminy pozbawieni
b´dà bezp∏atnej opieki medycznej oraz, ˝e
nie b´dzie mia∏ kto wystawiaç refundowa-
nych recept, gdy˝ przed dniem 01.01.2004 r.
wysocy funkcjonariusze NFZ publicznie za-
pewniali, ˝e nie z∏o˝enie przez lekarzy z Po-

rozumienia Zielonogórskiego ofert, nie b´-
dzie mia∏o wp∏ywu na dost´pnoÊç do bez-
p∏atnych Êwiadczeƒ i refundowanych le-
ków, poniewa˝ inne podmioty (inne przy-
chodnie, szpitale, pogotowie ratunkowe)
skutecznie przejmà ich obowiàzki. Dopiero
po 01.01.2004 r. okaza∏o si´, ˝e dokony-
wane przez funkcjonariuszy NFZ zapew-
nienia, by∏y go∏os∏owne, gdy˝ nie znala-
z∏y potwierdzenia w faktach które na-
stàpi∏y po tej dacie.

2. Nieprawdà jest, ˝e po 03.01.2004 r. nie
zrobiliÊmy nic, aby przywróciç normalnà
prac´ kot∏owni. Od 31.12.2003 r. podj´liÊmy
dzia∏ania, zmierzajàce do usuni´cia awarii.
W dniu 31.12.2003 r. serwisant dokona∏ ogl´-
dzin kot∏a i stwierdzi∏, ˝e przyczynà awarii
by∏a nieprawid∏owo wykonana wymiana
dysz, zwiàzana z przejÊciem z gazu GZ-35 na
gaz GZ-50, a jej konsekwencjà zniszczenie

palnika pieca. Z powodu wyd∏u˝onego
weekendu noworocznego, skuteczne zamó-
wienie nowego palnika nastàpiç mog∏o do-
piero 05.01.2004 r., a jego zainstalowanie
07.01.2004 r., po uprzednim sprowadzeniu
go a˝ ze Szczecina. Tak wi´c, ze wzgl´du
na wyd∏u˝ony weekend noworoczny, to
w∏aÊnie nasze dzia∏ania podj´te po
03.01.2004 r. skutecznie doprowadzi∏y
do naprawy kot∏a.

3. Nieprawdà jest, ˝e w obecnoÊci osób
trzecich rozwa˝aliÊmy rzekomo dylemat,
dotyczàcy tego czy wa˝niejsza jest solidar-
noÊç zawodowa czy solidarnoÊç z pacjen-
tem, gdy˝ rozwa˝aƒ takich nigdy pu-
blicznie nie czyniliÊmy i to nie solidar-
noÊç zawodowa lecz brak odpowiednich
dzia∏aƒ formalno-prawnych ze strony
NFZ, uniemo˝liwia∏ nam realizacj´
Êwiadczeƒ zdrowotnych w dniach
01–05.01.2004 r.

St´szewscy lekarze
T. BruÊ

I. Sabatowicz

WyjaÊnienie lekarzy
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1
maja 2004 r. wprowadzony zosta∏ no-
wy system Êwiadczeƒ rodzinnych.
Podstaw´ do tych zmian stanowi usta-

wa z dnia 28 listopada 2003 r. wprowadza-
jàca reform´ systemu Êwiadczeƒ rodzin-
nych. Celem tych zmian ma byç lepsze adre-
sowanie pomocy dla osób faktycznie potrze-
bujàcych wsparcia. System ten zosta∏ stwo-
rzony w taki sposób, by rodziny mog∏y na
nim jak najbardziej skorzystaç. Ustawa za-
k∏ada stworzenie jednolitego sposobu okre-
Êlania kryteriów dochodowych rodziny oraz
powstanie dwóch rodzajów Êwiadczeƒ: za-
si∏ków rodzinnych wraz z dodatkami oraz
Êwiadczeƒ opiekuƒczych. Zgodnie z nowy-
mi zasadami, wyp∏acany jest tylko jeden za-
si∏ek rodzinny, a dodatki przys∏ugujà jedy-
nie rodzinie, która ma do niego prawo. Przy-
s∏uguje on ka˝dej rodzinie, w której mie-
si´czny dochód na osob´ nie przekroczy∏
504 z∏ netto (583 z∏ w rodzinie z dzieckiem
niepe∏nosprawnym).

Dodatki do zasi∏ku:
– dodatek z tytu∏u opieki nad dzieckiem

w czasie korzystania z urlopu wycho-
wawczego (zastàpi∏ on zasi∏ek wycho-
wawczy), wynosi 400 z∏, a warunkiem je-
go otrzymania jest co najmniej 6-miesi´cz-
ny okres zatrudnienia bezpoÊrednio przed
przejÊciem na urlop wychowawczy, 

– dodatek z tytu∏u samotnego wychowywa-
nia dziecka w wysokoÊci 170 z∏ na jedno
dziecko (zastàpi∏ Êwiadczenia z funduszu
alimentacyjnego), 

– dodatek z tytu∏u urodzenia dziecka – to
dodatek jednorazowy w wysokoÊci 500 z∏
na ka˝de urodzone dziecko (jednoczeÊnie
likwidacji ulega jednorazowy zasi∏ek ma-
cierzyƒski),

– dodatek z tytu∏u samotnego wychowywa-
nia dziecka i utraty prawa do zasi∏ku dla
bezrobotnych w wysokoÊci 400 z∏,

– dodatek z tytu∏u kszta∏cenia i rehabilitacji
dziecka niepe∏nosprawnego,

– dodatek z tytu∏u rozpocz´cia roku szkolne-
go – 90 z∏ wyp∏acany ka˝dego roku we
wrzeÊniu, a˝ do ukoƒczenia przez dziecko
szko∏y Êredniej,

– dodatek z tytu∏u podj´cia przez dziecko nauki
poza miejscem zamieszkania – wyp∏acany
przez 10 miesi´cy w roku w wysokoÊci 80 z∏.

Poza dodatkami do zasi∏ku, reforma obej-
muje te˝ Êwiadczenia opiekuƒcze, tj.: zasi-
∏ek piel´gnacyjny oraz Êwiadczenie piel´-
gnacyjne. Zasi∏ek piel´gnacyjny przys∏uguje
niepe∏nosprawnemu dziecku lub osobie po-
wy˝ej 16 roku ˝ycia posiadajàcej orzeczenie
o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci,
a tak˝e umiarkowanym, jeÊli niepe∏no-
sprawnoÊç powsta∏a przed ukoƒczeniem 21
roku ̋ ycia. Zasi∏ek piel´gnacyjny otrzymujà
tak˝e osoby powy˝ej 75 roku ˝ycia – bez
wzgl´du na stan zdrowia. Wynosi on 142 z∏
miesi´cznie. Âwiadczenie piel´gnacyjne za-
stàpi∏o zasi∏ek sta∏y z pomocy spo∏ecznej,
przys∏ugujàcy osobie rezygnujàcej z pracy,
by zajàç si´ wychowaniem niepe∏nospraw-
nego dziecka. Âwiadczenie to nie jest dodat-
kiem do zasi∏ku rodzinnego ale odr´bnym
Êwiadczeniem i wynosi 420 z∏. Otrzymujà go
osoby opiekujàce si´ dzieçmi do 16 roku ˝y-
cia z orzeczonà niepe∏nosprawnoÊcià lub
starszymi ni˝ 16-letnie z orzeczonym znacz-
nym stopniem niepe∏nosprawnoÊci. 

Pami´taç nale˝y, ˝e sk∏adajàc wniosek
o zasi∏ek w roku 2004 nale˝y wykazaç wy-
jàtkowo dochody za rok 2002, a w roku 2005
– za rok 2004. Wnioski o te Êwiadczenia
sk∏ada si´ co roku, sà one przyznawane na
12 miesi´cy – od wrzeÊnia do sierpnia. 

Gmina przyznaje wszystkie przys∏ugujà-
ce rodzinie Êwiadczenia, jeÊli wnioskodaw-
cà jest osoba, do której odnosi si´ co najmniej
jeden z ni˝ej wymaganych punktów:
– ubiega si´ o Êwiadczenie piel´gnacyjne,
– ubiega si´ o dodatek do zasi∏ku rodzinne-

go z tytu∏u:
a) opieki nad dzieckiem w okresie korzy-

stania z urlopu wychowawczego lub
b) samotnego wychowywania dziecka

i utraty prawa do zasi∏ku dla bezrobot-
nych lub

c) samotnego wychowywania dziecka.
– jest osobà bezrobotnà,
– pobiera zasi∏ek przedemerytalny lub

Êwiadczenie przedemerytalne,

– do 30. 04 2004 r. pobiera∏a zasi∏ek rodzin-
ny lub zasi∏ek piel´gnacyjny z oÊrodków
pomocy spo∏ecznej,

– jest zatrudniona lub wykonuje prac´ na
podstawie umowy zlecenia lub umowy
agencyjnej u pracodawcy zatrudniajàce-
go w dniu 31.03.2004 r. nie wi´cej ni˝
4 pracowników,

– pobiera za okres po ustaniu zatrudnienia
zasi∏ki z ubezpieczenia spo∏ecznego w ra-
zie choroby i macierzyƒstwa,

– jest pos∏em, senatorem,
– ma ustalone po 30.04.2004 r. prawo do

emerytury lub renty z tytu∏u niezdolnoÊci
do pracy, renty rodzinnej, socjalnej lub
uposa˝enia rodzinnego.

W gminie St´szew, prowadzenie ca∏oÊci
spraw zwiàzanych ze Êwiadczeniami ro-
dzinnymi, przekazane zosta∏o przez bur-
mistrza kierownikowi OÊrodka Pomocy
Spo∏ecznej. Dlatego te˝ wyp∏ata tych
Êwiadczeƒ, przyjmowanie i wydawanie
odpowiednich wniosków nale˝y do OÊrod-
ka. Wprowadzone na poczàtku maja zmia-
ny nios∏y za sobà wiele problemów, z któ-
rymi musia∏y si´ zmierzyç osoby zajmujà-
ce si´ pomocà spo∏ecznà. Podstawowà
kwestià by∏ fakt, i˝ ustawa wesz∏a w ˝ycie
póêno, a przepisy w niej zawarte nie za-
wsze by∏y dostatecznie czytelne i zrozu-
mia∏e. 

Kolejnym problemem by∏o okreÊlenie
liczby osób (z terenów gminy), które sà
uprawnione do pobierania zasi∏ków. OÊro-
dek Pomocy Spo∏ecznej nie dysponowa∏ bo-
wiem dotychczas takimi informacjami, nie
mia∏ wi´c mo˝liwoÊci okreÊlenia, jaka jest
skala tego problemu ani, jakie koszty trzeba
b´dzie ponieÊç, by wyp∏aciç zasi∏ki.

OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej dokona∏
pierwszej wyp∏aty Êwiadczeƒ, dlatego te˝
mo˝na ju˝ stwierdziç, jakie sà potrzeby osób
pobierajàcych zasi∏ek i ile ich jest. Do 31 ma-
ja 2004 r. wnioski do OÊrodka z∏o˝y∏o 369
osób. Zasi∏ki rodzinne wraz z dodatkami po-
biera 357 osób. Na wyp∏at´ tych Êwiadczeƒ

Reforma systemu 
Êwiadczeƒ rodzinnych

dokoƒczenie na str. 10
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przeznaczono 106 779,10 z∏. Zasi∏ki piel´gna-
cyjne pobierajà 33 osoby, a 23 osoby z∏o˝y∏y
wnioski o wyp∏at´ Êwiadczenia piel´gnacyj-
nego. Kwota przeznaczona na sk∏adki zdro-
wotne to 227,81 z∏, a na sk∏adki emerytalno-
-rentowe – 3013,76 z∏. ¸àcznie, na wyp∏at´
wszystkich Êwiadczeƒ przeznaczono
124 444,67 z∏. 

Jak podkreÊla kierownik OÊrodka Pomocy
Spo∏ecznej ze St´szewa – Miros∏awa Walko-
wiak, w gminie nie by∏o wi´kszych proble-
mów zwiàzanych z wyp∏acaniem Êwiad-
czeƒ. Nikt nie musia∏ czekaç w d∏ugich kolej-
kach, a pieniàdze wyp∏acone zosta∏y wszyst-
kim w terminie. W pomoc mieszkaƒcom za-
anga˝owani byli bowiem wszyscy pracowni-
cy OÊrodka. Chocia˝ nie obesz∏o si´ bez pew-
nych komplikacji (dotyczy∏y one g∏ównie

kwestii formalnych), kierownik OÊrodka cie-
szy si´, ˝e pierwszy miesiàc wyp∏aty Êwiad-
czeƒ zakoƒczy∏ si´ sukcesem. Jak mówi Miro-
s∏awa Walkowiak, maj by∏ miesiàcem ci´˝-
kim i nerwowym ale wzbogaci∏ pracowni-
ków opieki spo∏ecznej o nowe doÊwiadczenia.
Zdobytà w tym czasie wiedz´ wykorzystajà
w kolejnych miesiàcach, by jeszcze bardziej
usprawniç dzia∏alnoÊç OÊrodka. 

(J.Z.)

29
czerwca 2004 r. w budynku Urz´-
du Gminy odby∏a si´ Sesja Rady
Gminy. G∏ównym jej tematem

by∏o sprawozdanie burmistrza z dzia∏alno-
Êci mi´dzysesyjnej oraz przyj´cie projektów
11 uchwa∏.

Burmistrz w swoim sprawozdaniu
przedstawi∏ informacje na temat projektów
i dzia∏aƒ, jakie podj´to od czasu ostatniej,
kwietniowej sesji. Nadal aktualny pozostaje
temat realizacji koncepcji kanalizacji
w gminie. Na sesji przyj´to w∏aÊnie uchwa-
∏y dotyczàce kanalizacji w St´szewie i D´-
bienku.

Burmistrz przypomnia∏, ˝e 1 maja, pod-
czas wizyty delegacji z gminy Pleine Fouge-
res podpisany zosta∏ akt o partnerstwie
i przyjaêni, którego g∏ównym celem jest
utrzymanie i kontynuowanie na wszystkich
p∏aszczyznach ˝ycia spo∏ecznego, przyja-
cielskich kontaktów. W tym czasie dosz∏o
równie˝ do spotkania z inwestorami z Nie-
miec. 

Wraz z wejÊciem Polski do Unii Europej-
skiej jeszcze bardziej aktualny sta∏ si´ temat
pomocy rolnikom w uzyskiwaniu dop∏at
z funduszy unijnych.

Kolejnym przedstawionym przez burmi-
strza tematem by∏a kwestia filii wydzia∏u
komunikacji w gminie. PodkreÊliç nale˝y, ˝e
w urz´dzie gminy, jako jednym z nielicz-
nych w powiecie, dzia∏aç b´dzie punkt reje-
stracji pojazdów. 

Inne poruszone w sprawozdaniu kwestie
to mi´dzy innymi: 
– wyp∏acanie Êwiadczeƒ przez OÊrodek Po-

mocy Spo∏ecznej. W gminie zakoƒczono
wyp∏acanie pierwszych zasi∏ków. Wart
podkreÊlenia jest fakt, ˝e OÊrodek nie mia∏

wi´kszych problemów i wszyscy potrze-
bujàcy otrzymali pieniàdze na czas.

– budowa drogi ekspresowej S5 – nadal
trwajà uzgodnienia w tej kwestii. Podczas
sesji, osoby zainteresowane mog∏y obej-
rzeç plany budowy tej drogi i zg∏osiç
ewentualne uwagi.

– organizacja tegorocznego Âwi´ta St´sze-
wa. Gminie uda∏o si´ pozyskaç du˝ego
sponsora, jakim by∏a firma „˚ywiec”. Po-
kry∏a ona koszty imprezy.

– zakoƒczenie roku szkolnego oraz zamkni´-
cie Szko∏y Podstawowej w Sapowicach. Na
uroczystoÊciach w szko∏ach obecni byli
przedstawiciele gminy. Szczególny cha-
rakter mia∏o zakoƒczenie roku w szkole
w Sapowicach. By∏ to bowiem ostatni rok
jej funkcjonowania.

– brak porozumienia w sprawie planu
ochrony Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego. W∏adze Parku nadal nie sà sk∏onne
do zmiany swojej, niekorzystnej dla
mieszkaƒców, decyzji.

– projekt zainstalowania fotoradarów. Bur-
mistrz podkreÊla, ˝e kwestia ta jest nadal
aktualna, a temat fotoradarów poruszany
b´dzie na kolejnych sesjach. 

Po przedstawieniu przez burmistrza
sprawozdania, przedstawione i przeg∏oso-
wane zosta∏y projekty 11 uchwa∏. Dotyczy∏y
one:
– zmiany uchwa∏y bud˝etowej na 2004 rok.

Bud˝et powi´kszyç si´ ma o fundusze
przeznaczone m.in. na: przygotowanie
wyprawek szkolnych, pomoc pieni´˝nà
dla rolników poszkodowanych w wyniku
kl´ski suszy w 2003 r., wyp∏at´ dodatku do
zasi∏ku rodzinnego z tytu∏u podj´cia na-
uki w szkole poza miejscem zamieszkania,

diety dla osób zasiadajàcych w komisjach
podczas wyborów do Parlamentu Europej-
skiego i in.

– zaciàgni´cia po˝yczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu na sfinansowa-
nie budowy kanalizacji sanitarnej w miej-
scowoÊci D´bienko, D´bno oraz w cz´Êci
miasta St´szew. Po˝yczka ta wynosi
1 000 000,00 z∏. 

– zaciàgni´cia po˝yczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu na sfinansowa-
nie rozbudowy kanalizacji sanitarnej
w miejscowoÊci St´szew – Zlewnia P1, do
kwoty 50 000,00 z∏. 

Sp∏ata obu tych po˝yczek zostanie sfi-
nansowana z dochodów w∏asnych gminy.
– szczegó∏owych warunków przyznawania

i odp∏atnoÊci za us∏ugi opiekuƒcze i spe-
cjalistyczne us∏ugi opiekuƒcze oraz szcze-
gó∏owych warunków cz´Êciowego lub
ca∏kowitego zwolnienia od op∏at jak rów-
nie˝ trybu ich pobierania. Przyznanie
tych us∏ug i ich zakres oparto na indywi-
dualnej sytuacji osób wymagajàcych po-
mocy innych, z uwzgl´dnieniem stopnia
ich sprawnoÊci psychicznej i fizycznej.
WysokoÊç op∏aty za us∏ugi uzale˝nia si´
od posiadanego dochodu na osob´ w ro-
dzinie.

– zasad zwrotu wydatków za Êwiadczenia
z pomocy spo∏ecznej w zakresie zadaƒ
w∏asnych. W proponowanej uchwale
wielkoÊç zwrotu wydatków uzale˝niono
od wysokoÊci posiadanego dochodu. W ce-
lu szczególnej ochrony osób samotnie go-
spodarujàcych i samotnie wychowujà-
cych ma∏oletnie dzieci, dla tej grupy osób

Sesja Rady Miejskiej Gminy

dokoƒczenie ze str. 9
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N
a spotkaniu wójtów i burmistrzów,
jakie odby∏o si´ 16 czerwca 2004 r.
w Starostwie Powiatowym w Pozna-

niu podj´to decyzj´, ̋ e od 1 paêdziernika br.
rejestracja pojazdów odbywaç si´ b´dzie
w pi´ciu filiach Wydzia∏u Komunikacji.
Burmistrz gminy informuje, ̋ e jedna z tych
filii b´dzie si´ mieÊciç w Urz´dzie Gminy
w St´szewie. Jest to niewàtpliwie du˝y suk-
ces. Gmina, jako jedna z nielicznych b´dzie
mia∏a punkt rejestracji pojazdów. Obok St´-
szewa punkty takie mieÊciç si´ b´dà jeszcze

tylko w Pobiedziskach, Murowanej GoÊli-
nie, Buku, Kostrzynie i Wydziale Komunika-
cji Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Decyzja o utrzymaniu filii Wydzia∏u
w Urz´dzie Gminy nie by∏a ∏atwa. W wi´k-
szoÊci powiatów filie te przesta∏y ju˝ ist-
nieç. Gminie St´szew uda∏o si´ jà utrzymaç
mi´dzy innymi dzi´ki dobrym kontaktom
i wspó∏pracy ze starostwem powiatowym.
W∏adze gminy podj´∏y wszelkie dzia∏ania
aby punkt rejestracji pojazdów mieÊci∏ si´
na terenie gminy g∏ównie z uwagi na dobro

mieszkaƒców. Choç utrzymanie filii Wy-
dzia∏u Komunikacji wià˝e si´ z kosztami
(gmina przeznaczy na ten cel ok. 30 tysi´cy
z∏) to podj´to takà decyzj´. Mieszkaƒcy gmi-
ny nie b´dà musieli wi´c jeêdziç do Pozna-
nia. Takie rozwiàzanie cieszy tym bardziej,
˝e nawet wi´ksze od St´szewa gminy (jak
na przyk∏ad Mosina) nie mia∏y mo˝liwoÊci
utworzenia punktu rejestracji pojazdów
w swoich urz´dach.

(J.Z.)

K
omisja Rewizyjna na posiedzeniu
w dniu 10 maja 2004 roku przeprowa-
dzi∏a rozmow´ z panem Zygmuntem

Matuszewskim w sprawie zarzutów jakie
postawi∏ osobom znajdujàcym si´ na Sesji
w dniu 28 kwietnia 2004 roku dotyczàcych
zasiadania przy Burmistrzu Gminy osób
majàcych wyroki. Komisja zbada∏a, ˝e ˝ad-
na z osób zasiadajàcych na Sali nie ma wy-
roku.

Podczas posiedzenia pan Zygmunt Matu-
szewski wycofa∏ si´ z postawionych publicz-
nie zarzutów. Przyzna∏, ˝e ponios∏y go emo-
cje w trakcie dyskusji, wskutek czego pu-
blicznie wyg∏osi∏ nieprawdziwy zarzut wo-
bec osób znajdujàcych si´ w dniu 28 kwiet-
nia 2004 roku na sali sesyjnej podczas Sesji
Rady Miejskiej Gminy St´szew.

Zarzuty dotyczy∏y przedstawiciela jed-
nostki wspó∏pracujàcej z gminà. WyjaÊnio-
no, ̋ e by∏ on oskar˝ony w sprawie rodzinnej.
Po przeprowadzeniu analizy i uzyskaniu
opinii prawnej stwierdzono, ̋ e wyrok, który
cià˝y na powy˝szej osobie nie koliduje z zaj-
mowanym stanowiskiem i osoba ta mo˝e
pe∏niç dotychczasowe funkcje.

Komisja Rewizyjna zwraca si´ do pana
Matuszewskiego, wobec przedstawionych

nies∏usznych zarzutów o przeproszenie osób
zasiadajàcych na sesji w dniu 28 kwietnia
2004 roku.

W analizowanej sprawie sprzeda˝y bez-
przetargowej, Komisja wnioskuje o to, aby
wnioskodawcy z∏o˝yli pisemne zgody na
ujawnienie danych osobowych. Ujawnienie
danych osobowych bez takiej zgody stanowi
naruszenie ustawy.

Ponadto Komisja Rewizyjna wnioskuje o:
– zainstalowanie nag∏oÊnienia Sali sesyjnej

i zainstalowanie aparatury do nagrywa-
nia dyskusji podczas sesji. 

– zmiany uchwa∏y w sprawie diet dla so∏ty-
sów.

Zygmunt Matuszewski ustosunkowa∏ si´ do
opinii komisji rewizyjnej na sesji, która
mia∏a miejsce 29 czerwca 2004 r. Przyzna∏,
˝e wyg∏osi∏ swe zarzuty pod wp∏ywem
emocji. Zaznaczy∏ jednak, ˝e nie widzi po-
wodu, by przepraszaç radnych. Jednocze-
Ênie zapyta∏, czy w zwiàzku z tym powi-
nien spodziewaç si´, ˝e sprawa trafi do sà-
du. Przewodniczàcy rady Miros∏aw Potra-
wiak odpowiedzia∏, ̋ e nie przypuszcza, aby
ktoÊ chcia∏ traciç energi´ na dalsze rozpa-
trywanie tej kwestii.

(red.)

ustalono odpowiednio ni˝szy procent
zwrotu wydatków. 

– nadania Statutu OÊrodkowi Pomocy Spo-
∏ecznej w St´szewie. Burmistrz upowa˝ni∏
kierownika OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej
w St´szewie do prowadzenia post´powaƒ
w sprawach z zakresu Êwiadczeƒ rodzin-
nych, a tak˝e do wydawania decyzji.
Cz´Êç przepisów obowiàzujàcego wcze-
Êniej statutu sta∏a si´ nieaktualna. Dlate-
go te˝ konieczne sta∏o si´ opracowanie no-
wego statutu OÊrodka.

– sprzeda˝y w trybie bezprzetargowym nie-
ruchomoÊci stanowiàcej w∏asnoÊç Gminy
St´szew. Uchwa∏a ta dotyczy∏a sprzeda˝y
dzia∏ki po∏o˝onej w St´szewie przy ul. Po-
znaƒskiej 19a.

– sprzeda˝y w trybie przetargu nierucho-
moÊci po∏o˝onej w Strykowie. 

– nadania nazwy ulicy w miejscowoÊci
Strykowo. Decyzja ta dotyczy ulicy ∏àczà-
cej drog´ krajowà nr 32 z ul. Moderskà. Ten
odcinek drogi równie˝ otrzyma nazw´: ul.
Moderska. 

– zmiany uchwa∏y Nr VII/75/2003 Rady Miej-
skiej Gminy St´szew z dnia 27 czerwca
2003 roku, w sprawie sprzeda˝y lokalu
mieszkalnego w Strykówku.

– uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego. Plan
ten zawiera przewidywane do realizacji
w latach 2004–2006 przedsi´wzi´cia inwe-
stycyjne, których wykonanie ma zapewniç
zrównowa˝ony rozwój spo∏eczno-gospo-
darczy gminy. Zawarte w nim zadania in-
westycyjne majà rozwiàzaç problemy go-
spodarki wodno-Êciekowej oraz poprawiç
infrastruktur´ drogowà w gminie St´szew.

(J.Z.)

Punkt Rejestracji Pojazdów

Informacja
komisji rewizyjnej



WIEÂCI
ST¢SZEWSKIE

12 3/2004

19
czerwca 2004 r. na boisku Klubu
Sportowego Lipno odby∏a si´ im-
preza z okazji Êwi´ta St´szewa.

Tegoroczna zabawa zorganizowana zosta∏a
we wspó∏pracy z firmà „˚ywiec”. Rozpocz´-
∏a si´ ona rozegraniem meczu pi∏karskiego

pomi´dzy gimnazjami ze St´szewa i Stryko-
wa. W zaci´tej rywalizacji lepsi okazali si´
zawodnicy ze Strykowa.

Po meczu, na du˝ej scenie rozstrzygni´ty
zosta∏ IV Powiatowy Konkurs Piosenki – St´-
szewska Triola. W konkursie wzi´∏o udzia∏
62 uczestników z 13 gmin powiatu poznaƒ-
skiego. Oto wyniki:

Kategoria wiekowa 7–10 lat, tytu∏
laureata – solisty otrzymali:

1. Julia Gajewska – Kleszczewo
2. Kinga Zgarda – Kórnik
3. Katarzyna Jerzykiewicz – St´szew.
Wyró˝nieni:

Jagoda Bartkowiak – St´szew,
Beata Norkiewicz – Kórnik.
Zespó∏ wyró˝niony:
„FA-LA”- grupa starsza – Murowana Go-

Êlina.
Grupa wiekowa 11–13 lat – laureaci

soliÊci:
1. Paulina B∏ociszewska – St´szew

2. Jagoda Górecka – Pobiedziska
3. Karolina Sowa – Swarz´dz
4. Damian Florkowski – Kleszczewo.
SoliÊci – wyró˝nieni:
Aleksandra Kleszcz – Czerwonak,
Agnieszka Dworak – Kostrzyn,

Katarzyna Górecka – Mosina,
Anna Jarmuszkiewicz – Kórnik,
Wiktoria Maliszewska – Pobiedziska
Wyró˝niony zespó∏:
„Metamorfoza” – Kórnik.
Kategoria 14–16 lat – laureaci:
1. Joanna Tomczak – Swarz´dz
2. Adrian Kowalczyk – Czerwonak

Âwi´to St´szewa

Burmistrz przekazuje w∏adz´ nad miastemW konkursach wzi´∏o udzia∏ wielu ch´tnych

Laureaci konkursu „St´szewska Triola 2004” Wystawa malarska obrazów Danuty Bober
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Wyró˝nienia równorz´dne:
Piotr Miko∏ajczyk – Czerwonak,
Kamila Szulc – Swarz´dz,
Patrycja Rogacka – Murowana GoÊlina.
Wyró˝niony zespó∏: 
Kwintet wokalny z Suchego Lasu.
Od godziny 17.00 w∏adz´ nad miastem

oficjalnie przej´li przedstawiciele „˚ywca”
odbierajàc klucze do miasta od burmistrza
gminy W∏odzimierza Pinczaka. Zabawa roz-
kr´ci∏a si´ wtedy na dobre i nie mog∏a jej na-
wet popsuç brzydka pogoda. Najwi´cej
atrakcji przewidziano dla dzieci. Bawi∏y si´
one na rodeo i w dmuchanym zamku oraz
bra∏y udzia∏ w licznych, przygotowanych
specjalnie dla nich konkursach. W przerwie
mi´dzy nimi dzieci mog∏y zjeÊç wat´ cukro-
wà, lody i zapiekanki. Niewàtpliwà atrakcj´

stanowi∏a mo˝li-
woÊç skoków na
bunggie. Jako pierw-
szy na skok odwa˝y∏
si´ Leszek Ksià˝kie-
wicz. Zrobi∏ on to dla
swojej ˝ony, która
kilka miesi´cy wcze-
Êniej, bioràc udzia∏
w programie „Dla
ciebie wszystko”,
skoczy∏a na linie z ta-
my w Locarno. Zdoby∏a si´ ona na taki wy-
czyn po to, aby jej mà˝ móg∏ spe∏niç marze-
nie o podró˝y do Wielkiego Kanionu w Arizo-
nie. Podczas Êwi´ta St´szewa pojawi∏a si´
dla pana Ksià˝kiewicza okazja do rewan˝u.
Da∏ on najwyraêniej dobry przyk∏ad, bo po

jego skoku, ch´tnych na ekstremal-
ne prze˝ycia by∏o coraz wi´cej.
Skakali nawet stra˝acy z Gminnej
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej. 

Ten nieco deszczowy dzieƒ umi-
li∏y tak˝e wyst´py zespo∏u „Ksero”
(grajàcego najwi´ksze rockowe
przeboje) oraz zawody w´dkarskie. 

W zawodach sp∏awikowych
m∏odzie˝y wyniki przedstawiajà
si´ nast´pujàco:

1. Micha∏ Wareƒczak – 1010
pkt.

2. ̧ ukasz Wachowiak – 730 pkt.
3. B∏a˝ej Przybylski – 670 pkt.
4. Miko∏aj Bakowski – 410 pkt. 
5. ¸ukasz Sa∏ata – 230 pkt.
6. Patryk Nowak – 150 pkt.
W tym dniu rozstrzygni´ty zo-

sta∏ równie˝ konkurs „Pi´kny
Ogród”. Cz∏onkowie komisji,
w sk∏ad której weszli: Barbara Ba-
wer, Konstanty HipÊ oraz Barbara
Kowalczyk, zdecydowali, ˝e dy-

plom „Pi´kny ogród naszej gminy” oraz na-
grod´ ufundowanà przez burmistrza gminy
otrzymali:

Wies∏awa i Jerzy Krupa, Patryk Go∏em-
bowski, Maria i Antoni WiÊniewscy, Lubomi-
ra Ciesielska, Adela i Józef Musia∏, Lidia i Le-
szek Fràckowiak, Irena i Krzysztof Sypniew-
scy, Wies∏awa i Bernard Alejscy, Beata i Józef
Ko∏asik.

Cz∏onkowie jury podkreÊlili, ˝e z ka˝dym
rokiem zwi´ksza si´ liczba ∏adnych i zadba-
nych ogródków w gminie dlatego te˝ wybór
tych najpi´kniejszych by∏ bardzo trudny. 

Wszyscy uczestnicy festynu mieli tak˝e
mo˝liwoÊç obejrzenia prac malarskich
mieszkanki St´szewa Danuty Bober, a doro-
Êli mogli skorzystaç z okazji i „siàÊç za kó∏-
kiem” trzech nowych modeli samochodów
wystawianych przez dealera chevroleta
i opla. 

G∏ównà atrakcjà wieczoru by∏ wyst´p
Natalii Kukulskiej. Chocia˝ koncert zaczà∏
si´ z opóênieniem, nikt nie straci∏ dobrego
humoru. Ju˝ pierwsze dêwi´ki utworu spra-
wi∏y, ̋ e wszyscy obecni zacz´li si´ bawiç. Na
zakoƒczenie imprezy zorganizowano pokaz
efektów laserowych. Pomimo niesprzyjajà-
cej pogody impreza na stadionie trwa∏a jesz-
cze bardzo d∏ugo.

(J.Z.)

Pokaz efektów laserowych

Dmuchana Êciana dla dzieci

Natalia Kukulska
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maja 2004 r. odby∏ si´ w Ârodzie
Wielkopolskiej II Regionalny
Przeglàd Folklorystyczny. Gmin-

ny Dom Kultury w St´szewie reprezentowa-
∏y dwa zespo∏y:

1. Zespó∏ Âpiewaczy „Modrzanki” z Mo-
drza wykona∏ a capella trzy utwory:

„Co byÊ wola∏a dziewczyno?”,
„Ch∏opacy, ch∏opacy…”,
„¸oj nie ma, nie ma”.
Profesjonalne jury z∏o˝one z prof. Bo-

browskiej, prof. Linettea i Kazimierza Budzi-

ka przyzna∏o zespo∏owi II nagrod´. Informa-
cj´ t´ zespó∏ przyjà∏ z wielkim entuzjazmem.

2. M∏odzie˝owa Kapela Dudziarska „Koê-
lary” otrzyma∏a wyró˝nienie i nominacj´
jednej grajàcej pary: Krzysztofa Baronow-

skiego (dudy) i Barbary Baronowskiej
(skrzypce podwiàzane) na XXXVIII Ogólno-
polski Festiwal do Kazimierza Dolnego nad
Wis∏à.

(B.W.)

3
czerwca br. w Strykowie zorganizo-
wana zosta∏a impreza z okazji Dnia
Dziecka. Pomys∏odawcà i organizato-

rem tego dnia by∏a rada rodziców strykow-
skiej szko∏y podstawowej z El˝bietà Ben-
dowskà i Tomaszem Szymaƒskim na czele.
Mogli oni liczyç na pomoc radnej Lidii Kor-
bas oraz rady pedagogicznej. Pieniàdze na
zorganizowanie mi´dzy innymi tego dnia
zbierane by∏y ju˝ w czasie imprezy andrzej-
kowej i Walentynek. Uzyskano w ten sposób

a˝ 2600 z∏, z czego 2000 przeznaczono w∏a-
Ênie na zabaw´ z okazji Dnia Dziecka.

Jak przysta∏o na imprez´ na Êwie˝ym po-
wietrzu, dzieci oraz ich opiekunowie mogli
zjeÊç pyszne kie∏baski pieczone na du˝ym gril-
lu, a na deser – ciasto. W prowadzenie zaba-
wy zaanga˝owany by∏ bardzo Dariusz Som-
merfeld – nauczyciel wychowania fizyczne-
go. Rodzice i nauczyciele sp´dzali czas przy ka-
wie i herbacie podczas gdy dzieci bra∏y udzia∏
w licznych, zorganizowanych specjalnie dla

nich konkursach, zje˝d˝a∏y na zje˝d˝alni czy
bawi∏y si´ w dmuchanym zamku. Niewàtpli-
wà atrakcj´ zapewni∏y te˝ dziewczyny ze
strykowskiego gimnazjum – malowa∏y one
dzieciom twarze. DoroÊli mogli w tym czasie
skorzystaç z pomocy pani piel´gniarki z nowo
otwartego oÊrodka zdrowia ze Strykowa i bez-
p∏atnie zbadaç ciÊnienie. Uczestnicy imprezy
sp´dzili fantastycznie czas, a muzyka i dobry
humor towarzyszy∏y im a˝ do wieczora.

Pomys∏ organizowania takiej zabawy spodo-
ba∏ si  ́wszystkim, dlatego te  ̋wprzysz∏ym roku
planowane jest kolejne takie przedsi´wzi´cie.

(J.Z.)
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II Regionalny Przeglàd
Folklorystyczny

Dzieƒ Dziecka w Strykowie

Zespó∏ „Modrzanki” podczas wyst´pu

Dmuchany zamek cieszy∏ si´ du˝ym zainteresowaniemWszystkie dzieci malowa∏y twarze

Wyró˝niona kapela „Ko˝lary”
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W
dniu 5 czerwca w Strykowie nad je-
ziorem odby∏ si´ Turniej o Puchar
Przewodniczàcego Rady Gminy

w biegach prze∏ajowych. Wzi´li w nim
udzia∏ uczniowie wszystkich szkó∏ podsta-
wowych i gimnazjów z gminy. Chocia˝ po-
goda nie dopisa∏a – pada∏ deszcz, nie znie-
ch´ci∏o to m∏odzie˝y, która bardzo zaanga-
˝owa∏a si´ w zawody. Poni˝ej przedstawia-
my uzyskane przez szko∏y wyniki:

Klasy I SP – dziewcz´ta:
Miejsce 1 – Katarzyna Czajkowska – SP St´-
szew,
2 – Maria Szymankiewicz – SP Trzebaw,
3 – Joanna Furtak – SP Trzebaw.

Klasy I – ch∏opcy:
1 – ¸ukasz Brzykcy – SP St´szew,
2 – Micha∏ Rybarski – SP Strykowo,
3 – Marek Koz∏owski – SP Trzebaw.

Klasy II – dziewcz´ta:
1 – Edyta Haremza – SP Modrze,
2 – Monika Kaczmarek – SP Modrze,
3 – Michalina Raczkiewicz – SP St´szew.

Klasy II – ch∏opcy:
1 – Przemys∏aw Gierko – SP St´szew,
2 – Micha∏ Kuêniarek – SP Strykowo,
3 – Maciej Urbaniak – SP Strykowo. 

Klasy III – dziewcz´ta:
1 – Weronika Po∏ka – SP Jeziorki,
2 – Maria Pietruszyƒska – SP Jeziorki,
3 – Anna Woêniak – SP Strykowo. 

Klasy III – ch∏opcy:
1 – Piotr Stachowiak – SP Sapowice,
2 – ¸ukasz Laufer – SP Modrze,
3 – Bartek Brojakowski – SP St´szew.

Klasy IV – dziewcz´ta:
1 – Paulina Jankowiak – SP St´szew,
2 – Natalia Ha∏as – SP St´szew,
3 – Joanna Luleczka – SP Modrze.

Klasy IV – ch∏opcy:
1 – Mateusz Blejwas – SP Modrze,
2 – Bartosz Urbaniak – SP Modrze,
3 – Piotr Kaczmarek – SP St´szew.

Klasy V – dziewcz´ta:
1 – Gabriela Szekie∏da – SP St´szew, 
2 – Klaudia Kaƒdulska – SP Jeziorki,
3 – Amanda Jàder – SP St´szew.

Klasy V – ch∏opcy:
1 – Mateusz Szczudlak – SP Modrze,
2 – Mi∏osz Nawrot – SP St´szew,
3 – Dominik Trojanowski – SP Modrze. 

Klasy VI – dziewcz´ta:
1 – Monika Górka – SP St´szew,
2 – Karolina Urbaniak – SP Modrze,
3 – Paulina Szlejf – SP St´szew.

Klasy VI – ch∏opcy: 
1 – Rados∏aw Korbas – SP Modrze,
2 – W∏adys∏aw Sielicki – SP Jeziorki,
3 – Brajan Kostrzewski – SP St´szew.

WÊród klas I–III szkó∏ podstawowych,
w biegach prze∏ajowych najlepsza okaza∏a si´
Szko∏a Podstawowa ze St´szewa – zaj´∏a
I miejsce, II by∏a szko∏a ze Strykowa, III – SP
Modrze, IV – Jeziorki, V – SP Trzebaw, a VI – SP
Sapowice. W zmaganiach klas IV–VI, wygra-
∏a Szko∏a Podstawowa ze St´szewa, II miejsce
zaj´∏a szko∏a z Modrza, a III – szko∏a z Jeziorek. 

Klasy I gimnazjum – dziewcz´ta:
1 – Karolina Szymczak – Strykowo,
2 – Karolina Woêniak – Strykowo,
3 – Marta Ratajczak – Strykowo.

Klasy I gimnazjum – ch∏opcy:
1 – Tomasz Durczak – Strykowo,
2 – Waldek Andrzejewski – Strykowo,
3 – Sebastian Zieliƒski – Strykowo.

Klasy II gimnazjum – dziewcz´ta:
1 – Milena Królikiewicz – Strykowo,
2 – Katarzyna Ksoƒ – Strykowo,
3 – Monika WiÊniewska – St´szew.

Klasy II gimnazjum – ch∏opcy:
1 – Bartosz Marcinkowski – St´szew,
2 – Pawe∏ Strykowski – Strykowo,
3 – Pawe∏ Pospieszny – St´szew.

Klasy III gimnazjum – dziewcz´ta:
1 – Paulina Budziƒska – Strykowo,
2 – Magda Rajewicz – Strykowo,
3 – Agata JaÊkiewicz – Strykowo.

Klasy III gimnazjum – ch∏opcy:
1 – Tomasz Garapuczyk – St´szew,
2 – Tomasz Turski – St´szew,
3 – Kamil Patelka – Strykowo.

W zawodach pomi´dzy gimnazjami lep-
sze okaza∏o si´ to ze Strykowa, gimnazjum
ze St´szewa zaj´∏o drugie miejsce. 

Turniej o Puchar 
Przewodniczàcego

Rady Gminy

Reprezentanci gimnazjów z opiekunamiWszyscy zwyci´zcy otrzymali dyplomy i medale
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C
yklicznà ju˝ imprezà sta∏ si´ koncert
dla mieszkaƒców Strykowa. Po raz
czwarty oko∏o 200 osób przysz∏o, aby

obejrzeç najm∏odszych uczniów naszej miej-
scowoÊci. Celem nauczycieli strykowskiej
placówki by∏a ch´ç pokazania nie tylko
mo˝liwoÊci uczniów Szko∏y Podstawowej.
ChcieliÊmy daç odpoczàç ludziom od co-
dziennych trosk i k∏opotów. 

Wspólnie z dzieçmi i przy du˝ym zaan-
ga˝owaniu rodziców przygotowywana jest
scenografia i scena. Nag∏oÊnieniem i oÊwie-
tleniem, którego nie powstydzi∏by si´ profe-
sjonalista zajmuje si´ jeden z ojców, pan Ja-
cek Kuêniarek. Co roku przewodzi nam mot-
to, które staje si´ g∏ównà osià naszego kon-
certu. W zesz∏ym roku by∏o to has∏o: „Za-
wsze niech b´dzie…”, w tym – „Bo co mo˝e

ma∏y cz∏owiek?”. Przybyli goÊcie zostajà ob-
darowani symbolicz-
nym kwiatkiem.

Ka˝da klasa przy-
gotowuje swój w∏a-
sny krótki program.
Sà to ró˝nego rodzaju
wiersze, insceniza-
cje, piosenki oraz
taƒce. Opiekunowie
oddzia∏ów, tj. „ze-
rówki” – pani Izabela
Sommerfeld, klasy
I – pani Stefania Ku-
czyƒska, klasy II –
pani Danuta Skowro-
nek oraz klasy III –
pani Genowefa Spur-

tacz ju˝ zimà myÊlà nad ciekawymi propo-
zycjami dla swoich podopiecznych. Wspól-
nie ustalajà program i ogólnà opraw´ s∏ow-
no-muzycznà. Mimo skromnych mo˝liwoÊci
szko∏y cieszymy si´, ˝e na sta∏e wesz∏a ona
do kalendarza imprez naszej miejscowoÊci.
Mamy nadziej´, ˝e nadal b´dzie nabiera∏a
takiego rozkwitu, jak to mia∏o miejsce przez
poprzednie lata.

G
rupy zerowe Przedszkola w St´szewie
przygotowa∏y wystaw´ lalek teatral-
nych. Zobaczyç na niej mo˝na kukie∏-

ki, pacynki i marionetki wykonane przez
dzieci. Otwarcie wystawy odby∏o si´ pod-
czas „Dnia Rodziny” 26 maja 2004 r. w bu-
dynku Przedszkola przy ulicy J. Korczaka.

Przedszkolaki bawià si´ w teatr nie tylko
podczas przygotowywania ró˝nych uroczy-
stoÊci, ale te˝ w czasie organizowanych za-
j´ç, czy samodzielnie podejmowanych spon-
tanicznych zabaw. Rola nauczyciela jest
w tym wieku szczególna. Powinien on inspi-

rowaç, podsuwaç pomys∏y poprzez czytanie
opowiadaƒ i bajek, stwarzaç sytuacje sprzy-
jajàce aktywnoÊci twórczej, wreszcie dostar-
czaç odpowiednich materia∏ów. W prowa-

dzonej przeze mnie grupie „0”2 prowadzi-
∏am cykliczne warsztaty teatralne, na któ-
rych dzieci podejmowa∏y ró˝ne formy ak-
tywnoÊci twórczej. Niektóre efekty naszych

Co mo˝e ma∏y
cz∏owiek?

Zapraszamy 
na wystaw´

Klasa II wykona∏a piosenk´ „W´drówka”

Ola Skrzypczak, Karolina KoÊla i Kasia Gindera zaÊpiewa∏y „Ballad´ o starym doktorze” – Ja-
nuszu Korczaku, który jest patronem szko∏y

Nowe spojrzenie na „Jasia i Ma∏gosi´” klasa II
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wspólnych dzia∏aƒ mo˝na podziwiaç na
przygotowanej przez nas wystawie.

Jesienià zesz∏ego roku dzieci pracujàc
w zespo∏ach wykona∏y marionetki, postacie
z bajki pt. „Ksi´˝niczka na ziarnku grochu”.
W zimie robiliÊmy weso∏e pacynki z r´kawi-
czek i bawiliÊmy si´ w teatr cieni. Wiosnà
zaprosiliÊmy rodziców na zaj´cia otwarte,
podczas których wspólnie z dzieçmi wyko-
nywali postacie ze znanych bajek, jako akto-
rów wykorzystujàc drewniane ∏y˝ki i widel-
ce. Na uwag´ zas∏uguje fakt, ˝e podczas wy-
konywania kukie∏ek rodzice wykazali si´
nie tylko du˝à wyobraênià, ale te˝ sporym
poczuciem humoru.

Aby wystawa by∏a pe∏niejsza i ciekaw-
sza dla oglàdajàcego, zaprosi∏am do wspó∏-
pracy wychowawczynie pozosta∏ych grup
zerowych. Grupa „0”1 pod opiekà pani mgr
Patrycji Zaborowskiej wykona∏a kolorowe
„s∏omkowe ludki” oraz makiet´ pt: „Weso∏e
pastwisko”. Grupa „0”3, razem z wycho-

wawczynià panià mgr Magdalenà
˚y∏kowskà, zrobi∏a dobre duszki
z papierowych serwetek, które, jak
powiedzia∏y mi dzieci, strzegà nie
tylko starego zamku, ale ca∏ego
przedszkola. Grupa „0”4 z pomocà
pani mgr Katarzyny Baranowskiej,
wykona∏a kukie∏ki z masy papiero-
wej. Lalki zosta∏y pomalowane
i ubrane tak, aby powstali bohate-
rowie znanych bajek.

Wystawa jest warta uwagi nie
tylko dlatego, ˝e lalki wykonane sà
ró˝nymi technikami, z ró˝norod-
nych materia∏ów, ale przede
wszystkim, ˝e ka˝da z nich jest in-
na. Warto jà zobaczyç, gdy˝ w ka˝-
dy, nawet najdrobniejszy szczegó∏
dzieci w∏o˝y∏y swojà prac´, zaan-
ga˝owanie i ca∏e swoje serce, do-
skonale si´ przy tym bawiàc. 

mgr Kamila Derda Dzieci prezentujà swoje prace

Ekologia ju˝ 
w przedszkolu

DZIE¡ ZIEMI W NASZYM PRZEDSZKOLU – 22.04.2004 r.

D
nia 22.04.2004 r. organizowa∏am
w naszym przedszkolu Mi´dzynaro-
dowy Dzieƒ Ziemi. Obchody rozpocz´-

∏y si´ barwnym korowodem przez miasto
wszystkich dzieci z przedszkola i oddzia∏ów
„O’’ z wychowawczyniami. Podczas korowo-
du dzieci pi´knie przebrane nios∏y has∏a eko-
logiczne i skandowa∏y okrzyki, np.: „szanuj
przyrod´”, „nie zanieczyszczaj rzek i jezior”,
„nie ∏am m∏odych drzewek” itp. Barwnym
korowodem wzbudziliÊmy zachwyt i zacie-
kawienie wÊród przechodniów i mieszkaƒ-
ców St´szewa, a samochody zatrzymywa∏y
si´, aby dzieci bezpiecznie mog∏y przejÊç
przez jezdni´. 

Po przemarszu, dzieci wymawiajàc przy-
rzeczenia przystàpi∏y do Klubu Ma∏ego Eko-
loga w przedszkolu oraz zaÊpiewa∏y piosen-
k´, pt.: „˚yj z przyrodà w zgodzie”. Wszyst-
kie dzieci otrzyma∏y plakietki z napisem:
„Dzieƒ Ziemi – Jestem Ma∏ym Ekologiem”.
Potem dzieci rysowa∏y kolorowà kredà
barwne dywany z kwiatów, domków i s∏o-

neczek na chodnikach przy przedszkolu oraz
oczyszcza∏y teren placu zabaw z papierków
i innych zanieczyszczeƒ (np. patyki, ma∏e
kamienie). 

Po po∏udniu, o godz. 14.00 – przy pi´knej, ∏o-
necznej pogodzie – rozpoczà∏ si´ na terenie
ogrodu przedszkolne-
go happening: „Dzieƒ
Ziemi” z udzia∏em licz-
nie przyby∏ych rodzi-
ców i dziadków dzieci
z przedszkola. Przyszli
oni z grabiami i ∏opa-
tami aby uporzàdko-
waç miejsce placu za-
baw oraz upi´kszyç
teren poprzez posadze-
nie krzewów, a tak˝e
drzewek ofiarowa-
nych przez p. burmi-
strza – W∏odzimierza
Pinczaka i p. leÊnicze-
go – Jaskólskiego.

Wszyscy ch´tni z zapa∏em zabrali si´ do
wygrabiania suchych liÊci, wyrównywania
terenu i kopania ziemi pod m∏ode drzewka.
Dzieci pomaga∏y podlewaç sadzonki i sprzà-

Grupa 5-latków z wychowawczynià Beatà Wa∏kowskà nios∏a kwiaty wykonane z gazet i tablicz-
ki ekologiczne wykonane przez dzieci

dokoƒczenie na str. 18
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taç liÊcie do worków. Wszystkim mile up∏y-
nà∏ czas przy wspólnym porzàdkowaniu te-
renu, przyby∏ tak˝e pan burmistrz, który
równie˝ pomaga∏ przy sadzeniu zieleni. 

W chwilach odpoczynku dzieci ze sma-
kiem zajada∏y ciasteczka i pi∏y soki, a doro-
Êli delektowali si´ smacznà i aromatycznà
kawà. Punktem kulminacyjnym naszego
happeningu by∏o wspania∏e ognisko, z któ-
rego dzieci bardzo si´ ucieszy∏y i razem z ro-
dzicami piek∏y kie∏baski. 

Po skoƒczonej pracy gdy posprzàtaliÊmy
teren i z ˝alem rozchodziliÊmy si´ do do-
mów, dzieci pyta∏y – „Dlaczego ju˝ ko-
niec?”. Wszystkim podoba∏ si´ nasz happe-
ning i chcielibyÊmy, aby teren naszego
przedszkola by∏ zawsze czysty i zadbany,
aby nie by∏o dewastowane to, co s∏u˝y dzie-
ciom do zabawy i odpoczynku na Êwie˝ym
powietrzu.

W dalszych planach plac przedszkolny
b´dzie wyposa˝ony w tabliczki z ekologicz-
nymi napisami wykonane przez firm´ POL-
-PLAN oraz dosadzane b´dà sukcesywnie
krzewy ozdobne. 

ChcielibyÊmy, aby wszyscy korzystajàcy
z placu zabaw na terenie naszego przedszko-
la uszanowali naszà prac´ i dbali o porzàdek
na nim, nie zaÊmiecali jego terenu, nie nisz-
czyli sprz´tu, a tak˝e aby zachowali czy-
stoÊç na placu zabaw, porzàdkujàc po sobie
papiery itp. 

W przedszkolu uczymy dzieci poprawne-
go zachowania si´ w stosunku do przyrody,
ludzi, zwierzàt i do zachowania czystoÊci na
co dzieƒ. Dawajmy dzieciom przyk∏ad swo-
im post´powaniem, a dzieci b´dà bra∏y
przyk∏ad z naszego zachowania. Sk∏adam
tak˝e podzi´kowania wszystkim osobom,
które w jakikolwiek sposób pomaga∏y mi
w zorganizowaniu „Dnia Ziemi” w naszym
przedszkolu. 

Organizator i koordynator akcji 
Beata Wa∏kowska 

Wychowawczyni 5-latków

Najstarsza grupa 6-latków z wychowawczynià Ewà Koniecznà w odcieniach b∏´kitu prezentowa∏a wod´ niosàc has∏o: „Nie zanie-
czyszczajmy wód i jezior”

P O D Z I ¢ K O W A N I E

Sk∏adamy serdeczne podzi´kowania wszystkim osobom, 

które czynnie uczci∏y organizowany w naszym przedszkolu 

Dzieƒ Ziemi 22.04.2004 r., panu burmistrzowi za pi´kne 

sadzonki krzewów, firmie POL-PLAN za wykonanie 

tabliczek ekologicznych i panu leÊniczemu za sadzonki drzewek. 

Mali Ekolodzy z Przedszkola 
w St´szewie 

w wychowawczynià

NASZE PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLEM EKOLOGICZNYM

KLUB MA¸EGO EKOLOGA
Piosenka „˚yj z przyrodà w zgodzie”

„˚yj z przyrodà w zgodzie”

Na wycieczce, na spacerze

tam gdzie rzeka, tam gdzie las

skarbów ziemi trzeba broniç

kwiatów, zwierzàt, drzew i gwiazd.

Ref. ˚yj z przyrodà w zgodzie!

Odsuƒ od niej z∏o!

I pami´taj co dzieƒ

˝eby chroniç jà.

˚yj z przyrodà w zgodzie!

To wspania∏a rzecz:

na ziemi, na wodzie

warto druhów mieç.

˚yj z przyrodà w zgodzie

to przynosi plon.

Wszystkim si´ z nià podziel

Jej bogactwa chroƒ!

Czy to stary, czy te˝ m∏ody,

lis i cz∏owiek, ryba, ptak,

ka˝dy czàstkà jest przyrody

wi´c Êpiewajmy razem tak.

Ref. ˚yj z przyrodà w zgodzie!…

dokoƒczenie ze str. 17



WIEÂCI
ST¢SZEWSKIE

193/2004

24
i 25 czerwca 2004 r. we wszyst-
kich szko∏ach z terenu gminy za-
koƒczy∏ si´ rok szkolny. Po raz

ostatni, przed wakacjami, zabrzmia∏ dzwo-
nek szkolny i tym razem wcale nie wzywa∏
on na lekcje. Przed m∏odzie˝à 67 dni waka-
cji. Cz´Êç osób z pewnoÊcià ju˝ wyjecha∏a al-
bo szykuje si´ do wyjazdów. Kilka dni stresu
czeka jeszcze tych gimnazjalistów, którzy
nie dostali si´ do wybranych szkó∏. Tegorocz-
ni maturzyÊci równie˝ muszà jeszcze pocze-
kaç na wakacje, gdy˝ egzaminy na wy˝sze
uczelnie nadal trwajà. 

Zakoƒczony rok szkolny by∏ dla wielu ro-
kiem szczególnym: gimnazjaliÊci zdawali testy
i wybierali nowe szko∏y, maturzyÊci zdawali po
raz ostatni „starà matuŕ ”, a dzieci z przedszko-
li, klas „0” koƒczy∏y ten rok ze ÊwiadomoÊcià, ̋ e
po wakacjach czeka na nie szko∏a. 

Wyjàtkowe zakoƒczenie roku mia∏o
miejsce 25 czerwca w Szkole Podstawowej
w Sapowicach. Zarówno nauczyciele,
uczniowie, jak i ich rodzice z nieskrywanym
˝alem przybyli na uroczystoÊci. Powodem
tego by∏ fakt, ˝e rok szkolny 2003/2004 by∏
ostatnim, w którym dzia∏a∏a sapowicka
podstawówka. Od nowego roku w szkole tej
nie b´dà si´ ju˝ odbywaç zaj´cia. Przyczynà
zamkni´cia szko∏y jest utrzymujàcy si´ od
kilku lat ni˝ demograficzny, który – jak ju˝
wczeÊniej pisaliÊmy – zmusi∏ w∏adze gminy
do podj´cia decyzji o likwidacji szko∏y. 

Szko∏a Podstawowa w Sapowicach ma d∏u-
gà histori´. W tym roku obchodzono 110 rocz-

nic´ jej istnienia. Dzieci po raz pierwszy rozpo-
cz´∏y w niej nauk´ 14 paêdziernika 1894 r. Bu-
dynek szko∏y zosta∏ ufundowany przez w∏aÊci-

ciela majàtku Sapowice – Alfreda Tiemanna.
Jego za∏o˝eniem by∏o umo˝liwienie nauki
wszystkim polskim dzieciom, zarówno wy-
znania katolickiego,
jak i ewangelickiego.
Przez lata dzia∏alno-
Êci szko∏y, pracowa∏o
w niej wielu nauczy-
cieli. Niektórzy z nich
poÊwi´cili ca∏e ˝ycie
na edukacj´ dzieci.
Szko∏a ta charaktery-
zowa∏a si´ tym, ̋ e (jak
podkreÊla pani dyrek-
tor) nie by∏o w niej
wielu uczniów, co da-
wa∏o wi´kszy z nimi
kontakt i lepsze mo˝li-
woÊci nauczania. 

Na piàtkowym za-
koƒczeniu roku obec-

ni byli wszyscy nauczyciele, uczniowie, ich
rodzice, a tak˝e zaproszeni goÊcie – radny
Zenon Kempa, so∏tys Sapowic – Adam So∏ty-
siak oraz burmistrz gminy W∏odzimierz Pin-
czak. Uczniowie przygotowali krótkà akade-
mi´, podczas której Êpiewali piosenki i de-
klamowali wiersze. Pani dyrektor Miros∏a-
wa Szwarc-Kempa podzi´kowa∏a wszyst-
kim, którzy zaanga˝owani byli w organiza-
cj´ ˝ycia szko∏y oraz wr´czy∏a dyplomy naj-
lepszemu sportowcowi i najlepszej uczenni-
cy. Nast´pnie g∏os zabra∏ burmistrz, który
z nieskrywanym ˝alem po˝egna∏ uczniów,
˝yczàc im mi∏ych i bezpiecznych wakacji,
a nauczycielom i rodzicom podzi´kowa∏ za
wysi∏ek i zaanga˝owanie, jakie w∏o˝yli
w wychowywanie dzieci i funkcjonowanie
szko∏y. Na zakoƒczenie g∏os zabra∏ radny Ze-
non Kempa, który ufundowa∏ dla wszyst-
kich pamiàtkowe d∏ugopisy. Majà one przy-
pominaç (szczególnie uczniom) o szkole
w Sapowicach. By∏ to bardzo mi∏y akcent,
którym zakoƒczono uroczystoÊç. Chocia˝ na
uczniów sapowickiej szko∏y czeka po waka-
cjach wiele zmian to na razie wszyscy oni
cieszà si´ z wolnych dni. ˚yczymy im
i wszystkim uczniom wiele s∏oƒca i radoÊci,
aby te wakacje by∏y weso∏e, goràce i bez-
pieczne! 

(J.Z.)

Zakoƒczenie 
roku szkolnego

Radny Zenon Kempa wr´cza ufundowane pamiàtkowe d∏ugopisy

Burmistrz wr´cza pani dyrektor szko∏y pamiàtkowy dyplom
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S
ezon w´dkarski w pe∏ni. Ko∏o PZW St´-
szew zorganizowa∏o do tej pory trzy
konkursy w´dkarskie. Pierwszy, sp∏awi-

kowy, dla seniorów wygra∏ kolega Zbigniew
Zió∏kowski przed Robertem Sa∏atà i Adamem
Baranowskim. W drugim konkursie, w kate-
gorii spinningowej triumfowa∏ kolega To-
masz Spieczyƒski przed Zbyszkiem Kozicà
i Witoldem Jóêwiakiem. Startowa∏a te˝ na-
sza m∏odzie˝: I miejsce zajà∏ Micha∏ Wareƒ-
czak, II miejsce – Adam Jóêwiak, a III – ̧ ukasz
Sa∏ata. W mistrzostwach Okr´gu Poznaƒ-
skiego PZW, w kategorii spinningowej, kolega
Henryk Majorczyk zajà∏ wysokie 6 miejsce.

Przed rozpocz´ciem sezonu zacz´liÊmy
prace przy budowie stanicy w´dkarskiej

nad jeziorem D´bno. Dzi´ki pomocy Urz´du
Miasta i Gminy St´szew, przy du˝ym zaan-
ga˝owaniu cz∏onków naszego Ko∏a, wybu-
dowana zosta∏a sta-
nica, gdzie ka˝dy nie
tylko w´dkarze, b´-
dzie móg∏ odpoczàç,
spo˝yç posi∏ek na ∏o-
nie natury.

Podobne miejsce,
w nieco mniejszej
skali zorganizowali-
Êmy nad jeziorem
Lipno. Symboliczne
otwarcie naszej sta-
nicy, z udzia∏em

przedstawicieli Urz´du Miasta i Gminy St´-
szew, mia∏o miejsce 4 czerwca br. 

W dniu 6 czerwca 2004 r. nad jeziorem
D´bno odby∏y si´ zawody w´dkarskie w ka-
tegorii seniorów, sp∏awikowe o tytu∏ Mi-
strza Ko∏a na 2004 rok. Zwyci´˝y∏ Rados∏aw
Stankowski. Drugie miejsce zajà∏ Tomasz
Spieczyƒski, trzecie – Zbigniew Kubiak,
czwarte – Bartosz Sieracki, piàte – Jerzy
Szwak, a miejsce szóste – Agata Kaczmarek.

Zarzàd Ko∏a

W
iek dorastania to okres rozwoju
dziecka, w którym staje si´ ono do-
ros∏à osobà. Dziecko musi nauczyç

si´ radziç sobie z nowymi sytuacjami i zada-
niami. Poczàtkowo nie jest jeszcze na to go-
towe, dopiero w miar´ dorastania wszystko
dochodzi do równowagi. 

Jest to czas bardzo burzliwy dla dzieci, ich
rodziców i nauczycieli. Wymaga od nas doro-
s∏ych du˝ej plastycznoÊci i umiej´tnoÊci do-
boru w∏aÊciwych metod wychowawczych. 

Okres dorastania przypada na wiek od
11 – 12 do 17 – 18 lat, czyli rozpoczyna si´
ju˝ w klasie V i VI szko∏y podstawowej. 

W dziecku zachodzà zmiany zarówno fi-
zyczne, jak i psychiczne. Rozpoczyna si´ dojrze-
wanie p∏ciowe dziewczàt i ch∏opców, zachodzà
zmiany uk∏adu nerwowego, nast´puje rozwój
sfery emocjonalnej i zmiana aktywnoÊci. 

Uk∏ad nerwowy jest nadmiernie wra˝li-
wy i pobudliwy. Dziecko staje si´ nerwowe,
dra˝liwe, nieopanowane, przeczulone, roz-
dra˝nione i niespokojne. Dochodzi do bardzo
g∏´bokiego prze˝ywania uczuç – drobny k∏o-
pot to tragedia. Istnieje, tzw. chwiejnoÊç
emocjonalna, ∏atwe i szybkie przechodzenie
z jednego nastroju w drugi. Dziecko odczuwa
cz´sto zupe∏nie przeciwne uczucia, samo nie
wie, dlaczego jest smutne albo radosne.

Ogólnie aktywnoÊç, zachowanie dziecka
staje si´ coraz bardziej Êwiadome i celowe.
Ale powszechnie wyst´puje przekora w po-

staci niepos∏uszeƒstwa wobec rodziców
i nauczycieli, wzbranianie si´ przed wyko-
naniem polecenia. Dziecko jest uparte, cz´-
sto niestety tak˝e aroganckie i bezczelne
oraz przesadnie pewne siebie. 

Na dziecko du˝y wp∏yw ma grupa. Jej
uznanie okreÊla pozycj´ w grupie, wp∏ywa
na samoocen´, dlatego dziecko tak o nie za-
biega, post´pujàc nawet wbrew w∏asnym
przekonaniom. 

Równolegle maleje wp∏yw rodziców na
dziecko, nast´puje nawet, tzw. kryzys autory-
tetu rodziców. Dorastajàcy cz∏owiek porównu-
je swoich rodziców do innych ludzi. Doznaje
rozczarowaƒ, poniewa˝ spostrzega, ̋ e jego ro-
dzice to zwykli ludzie zdolni pope∏niaç b∏´dy.

Dziecko wtedy przestaje si´ zwierzaç,
unika towarzystwa rodziców, odtràca prze-
jawy czu∏oÊci z ich strony, nie godzi si´ na in-
gerencj´ w swoje sprawy; w innych znowu
okazuje rodzicom wzgl´dy. 

Taka postawa wprowadza rodziców
w b∏àd. Cz´sto rodzice uwa˝ajà, ˝e dziecko ju˝
nie potrzebuje ich uczucia iodwraca si´ od nich.

Nic bardziej mylnego – w rzeczywistoÊci
dziecko potrzebuje oparcia i dowodów mi∏oÊci

ze strony rodziców. Na tle w∏asnej chwiejnoÊci
potrzebuje pewnoÊci, ̋ e jest przez nich akcepto-
wane i mo˝e liczyç na zrozumienie i pomoc, po-
niewa˝ wzmaga to poczucie jego bezpieczeƒ-
stwa i roz∏adowuje napi´cie emocjonalne.

JeÊli zabraknie w∏aÊciwej pomocy ze
strony rodziców dziecko samo musi si´ zma-
gaç z problemami wieku dorastania. 

Najcz´Êciej pog∏´bia swoje konflikty
z otoczeniem, neguje obowiàzujàce normy
i przepisy, a nawet wchodzi w kolizj´ z pra-
wem lub te˝ si´ga po Êrodki odurzajàce.

Dorastanie jest stosunkowo krótkim
okresem w ˝yciu cz∏owieka, ale konsekwen-
cje zachowaƒ dziecka rzutujà ju˝ niestety
na ca∏e jego doros∏e ˝ycie. 

Dlatego nale˝y:
• s∏uchaç uwa˝nie, kiedy dziecko mówi do

rodzica, staraç si´ zrozumieç co dziecko
prze˝ywa;

• zauwa˝aç dziecko w ró˝nych sytuacjach;
• rozmawiaç z dzieckiem i pytaç co myÊli o

niektórych sprawach;
• razem z dzieckiem ustalaç co w domu

i poza nim nale˝y do jego obowiàzków. 
mgr Arleta Stankowska – psycholog

Mamy swojà 
stanic´ w´dkarskà

Krótko o dorastaniu
O zachowaniu dziecka – informacja dla rodziców

Cz∏onkowie ko∏a w´dkarskiego z sekretarzem gminy



K
omendant Komisariatu Policji w St´-
szewie przes∏a∏ do urz´du gminy
sprawozdanie z dzia∏aƒ policji w ro-

ku 2003. Teren funkcjonowania tego komisa-
riatu obejmuje trzy rejony:

1 – miasto St´szew, gdzie dzielnicowym
jest sier˝. sztab. Jacek Konieczny. 

2 – miejscowoÊci: Zamys∏owo, Wielka
WieÊ, Kràplewo, Miros∏awki, Tomice,
Skrzynki, Tomiczki, Jeziorki, Piekary, S∏upie,
Rybojedzko, Sapowice, Strykowo, Antonin
Drogos∏awiec, gdzie dzielnicowym jest sier˝.
sztab. Bogdan CieÊlarek.

3 – D´bno, D´bienko, Trzebaw, Górka,
¸ódê, B´dlewo, Zaparcin, Wronczyn, Modrze,
Dro˝d˝yce, Witobel, Smetówko, ˚ydowo,
Goêdzichowo, Srocko Ma∏e, Srocko PGR.,
Twardowo, gdzie dzielnicowym jest sier˝.
sztab. Piotr Lasecki.

Jak podkreÊla komendant, w roku 2003
funkcjonariusze komisariatu policji w St´-
szewie wszcz´li i przeprowadzili 156 docho-
dzeƒ w tym 8 Êledztw, tj. o 34 wi´cej ni˝
w roku 2002. Wzros∏a liczba kradzie˝y, w∏a-
maƒ i rozbojów. Patrole w czasie s∏u˝by za-
trzyma∏y na „goràcym uczynku” przest´p-

stwa 37 osób w 36 przypadkach. ¸àcznie
w 2003 r. funkcjonariusze komisariatu za-
trzymali 63 osoby, 195 dowodów rejestracyj-
nych, 30 praw jazdy, interweniowali w 168
kolizjach drogowych. 

W roku 2003 ujawniono 698 ró˝nego ro-
dzaju wykroczeƒ, tj. o 91 mniej ni˝ w 2002 r.
Z∏o˝ono 33 wnioski do Sàdu Grodzkiego,
mandatami ukarano 367 osób, a pouczenia
udzielono 298. Skierowano tak˝e 22 osoby
na komisje do spraw rozwiàzywania proble-
mów alkoholowych. Przeprowadzono 386
ró˝nego rodzaju interwencji, z tego 35 doty-
czy∏o przemocy w rodzinie. 

Asystent Ogniwa Prewencji Komendy Po-
licji w St´szewie w ramach prewencji kry-
minalnej oraz programu „Bezpieczna Szko-
∏a” przeprowadzi∏ w szko∏ach 46 pogadanek
z dzieçmi i m∏odzie˝à. By∏ wspó∏organizato-
rem konkursu: „Bezpieczeƒstwo w ruchu
drogowym”. W stosunku do nieletnich prze-
prowadzono 6 post´powaƒ o czyny karalne.
Sprawy te toczà si´ w Sàdzie Rejonowym,
w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

Komendant informuje, ˝e w ubieg∏ym ro-
ku uda∏o si´ zlikwidowaç grup´ dealerów

narkotyków. Obecnie skierowano ju˝ akt
oskar˝enia przeciwko jednemu z nich do Sà-
du Okr´gowego w Poznaniu. Funkcjonariu-
sze komendy ze St´szewa b´dà w dalszym
ciàgu prowadziç prace operacyjne dotyczàce
rozprowadzania narkotyków na terenie jed-
nej ze wsi. Podj´te zosta∏y ju˝ równie˝ dzia-
∏ania majàce na celu ustalenie dzia∏ajàcych
w gminie graficiarzy, by wyeliminowaç
przypadki niszczenia elewacji budynków.

S∏u˝ba na terenie dzia∏ania komisariatu
policji pe∏niona jest codziennie od godz. 7.30
do 6.00 dnia nast´pnego i bierze w niej
udzia∏ co najmniej dwóch policjantów.
W wi´kszoÊci przypadków w godzinach
22.00 do 2.00 pracuje 4 funkcjonariuszy. Ko-
mendant podkreÊla, ˝e bardzo dobrze uk∏a-
da si´ wspó∏praca pomi´dzy policjà a dyrek-
cjami wszystkich szkó∏, komisjà ds. przeciw-
dzia∏ania alkoholizmowi, OÊrodkiem Opieki
Spo∏ecznej, radà i burmistrzem gminy. Ko-
mendant obiecuje jednoczeÊnie, ˝e do∏o˝y
wszelkich staraƒ, aby stan bezpieczeƒstwa
i porzàdku publicznego na terenie gminy by∏
coraz lepszy. 

(J.Z.)

K
omendant Komisariatu Policji w St´-
szewie informuje, ̋ e na terenie gminy
zwi´ksza si´ liczba kradzie˝y samo-

chodów. Co ciekawe przedmiotem zaintere-
sowania z∏odziei sà coraz cz´Êciej konkretne
ich marki. Ostatnio sà to g∏ównie – Peugeot
307. Komendant apeluje wi´c do posiadaczy
takich samochodów o szczególnà ostro˝noÊç
i uwag´. Kolejnà niepokojàcà kwestià sà
kradzie˝e si∏owników do bram wjazdo-
wych. Sprawa kradzie˝y tych przedmiotów
sta∏a si´ na tyle powa˝na, ˝e policja prosi
w∏aÊcicieli posesji o przyspawanie si∏owni-
ków do bram w ten sposób, aby przesta∏y
byç one tak ∏atwym ∏upem. 

Inny problem, który aktualny jest w∏aÊci-
wie zawsze i wsz´dzie to przestrzeganie
przepisów ruchu drogowego. Warto jest
przypominaç o ich przestrzeganiu nie tylko
kierowcom, ale tak˝e, a mo˝e przede wszyst-
kim pieszym. Wszyscy doskonale wiemy, ja-
kie sà nasze szanse w zderzeniu z samocho-

dem. Nie wszyscy pami´tamy za to o obo-
wiàzujàcych nas zasadach poruszania si´ na
drodze i karach za niestosowanie si´ do nich.
Przypomnijmy podstawowe obowiàzki pie-
szego. Ma on zawsze obowiàzek korzystania
z chodnika lub drogi (Êcie˝ki) dla pieszych,
ewentualnie z pobocza, w razie ich braku.
Przechodzàc przez jezdni´ ma obowiàzek za-
chowaç szczególnà ostro˝noÊç oraz korzy-
staç z przejÊcia dla pieszych. Przechodzenie
poza nim jest dozwolone, gdy odleg∏oÊç od
niego przekracza 100 m – pod warunkiem,
˝e nie spowoduje zagro˝enia bezpieczeƒstwa
ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów.

Zgodnie z Rozporzàdzeniem Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
11 paêdziernika 2002 r. w sprawie wykroczeƒ,
za które policjanci sà uprawnieni do nak∏ada-

nia grzywien w drodze mandatu karnego
oraz wysokoÊci mandatów karnych nak∏ada-
nych przez policjantów za poszczególne ro-
dzaje wykroczeƒ, wchodzenie na jezdni´ bez-
poÊrednio przed jadàcym pojazdem, w tym
równie˝ na przejÊciu dla pieszych oraz spoza
pojazdu lub innej przeszkody ograniczajàcej
widocznoÊç drogi jest karane mandatem do
200 z∏. Mandat do 100 z∏ mo˝na otrzymaç za:

– niestosowanie si´ do znaków lub sygna-
∏ów drogowych dotyczàcych ruchu pieszych,

– przechodzenie przez jezdni´ w miej-
scach o ograniczonej widocznoÊci drogi,

– zwalnianie kroku lub zatrzymywanie
si´ bez uzasadnionej potrzeby podczas prze-
chodzenia przez jezdni´, 
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– chodzenie po torowiskach, 
– naruszanie przepisów o obowiàzku ko-

rzystania przez pieszego z chodnika lub dro-
gi (Êcie˝ki) dla pieszych, a w razie ich braku
– z pobocza, 

– naruszanie przepisów o obowiàzku po-
ruszania si´ po jezdni jeden za drugim, 

– naruszanie obowiàzku korzystania
z przejÊç dla pieszych podczas przechodze-
nia przez jezdni´ lub torowisko, 

– korzystanie z dróg niedost´pnych dla
pieszych. 

Komendant policji w St´szewie informu-
je, ˝e na terenie gminy nie odnotowano na
szcz´Êcie wielu wypadków z udzia∏em pie-
szych. Dobrze jest jednak znaç i przestrzegaç
przepisy mi´dzy innymi po to, aby nie zmie-
niaç tej pozytywnej dla nas statystyki.

(J.Z)

W
2003 r., na terenie gminy St´szew
zorganizowanych zosta∏o 68 prze-
targów. Dotyczy∏y one m.in.: wy-

miany i utrzymania oznakowania pionowe-
go dróg i ulic, stworzenia projektu na budo-
w´ Êwietlicy w Witoblu, projektu na wymia-
n´ sieci wodociàgowych na terenie gminy,
projektu na budow´ boiska w Gimnazjum
w St´szewie itd. 

W 40 przetargach wzi´∏y udzia∏ firmy
z terenów gminy. 29 z nich wygra∏y w∏aÊnie
te przedsi´biorstwa. 11 przetargów zosta∏o
uniewa˝nionych. G∏ównym powodem tego
by∏ brak dostatecznej liczby ofert, bàdê te˝
fakt, ̋ e cz´Êç ofert zosta∏a odrzucona. Innym
powodem uniewa˝nienia przetargów by∏y
istotne zmiany, których nie sposób by∏o prze-
widzieç wczeÊniej, a które nie pozwoli∏y na
rozstrzygni´cie ich. Sta∏o si´ tak na przyk∏ad
w przetargu dotyczàcym aktualizacji planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego
St´szewa, gdzie dosz∏o do zmiany ustawy
o planowaniu przestrzennym. 

Oferty odrzucane sà g∏ównie z kilku po-
wodów: braku referencji, braku wyceny
wszystkich pozycji, b∏´dów w obliczeniu ce-
ny, bàdê nie spe∏nienia warunków zawar-
tych w specyfikacji. Na wybór najkorzyst-
niejszej oferty wp∏yw ma nie tylko cena za
jakà dane przedsi´wzi´cie ma zostaç wyko-
nane. Jest ona najcz´Êciej czynnikiem decy-
dujàcym, ale istotne znaczenie majà tak˝e:

termin wykonania pracy oraz okres gwa-
rancji. W przypadku, gdy nie mo˝na od po-
czàtku ustaliç ceny wykonania ca∏ej pracy,
brane sà pod uwag´ stawki jednostkowe.
Sposób obliczania punktów dla ka˝dej
z ofert jest zale˝ny od przetargu, ale zazwy-
czaj jest to: od 80 do 90% – cena, od 10–20%
– termin wykonania i okres gwarancji. 

W zesz∏ym roku du˝o by∏o przyk∏adów
wygrania przetargów przez firmy, które nie
proponowa∏y najni˝szej ceny. Âwiadczy to
o tym, ˝e termin i rzetelnoÊç wykonanej pra-
cy sà równie wa˝ne. Zak∏ad Projektowania ze
St´szewa na przyk∏ad wygra∏ przetarg na
projekt wymiany sieci wodociàgowych na te-
renie gminy St´szew, gdy˝ ich termin wyko-
nania prac by∏ najkrótszy. Oferta firmy –
Us∏ugi Budowlano-Drogowe ze S∏upi na wy-
konanie nawierzchni jezdni w Rybojedzku
równie˝ wygra∏a i to nie z powodu najni˝szej
ceny, ale z powodu udzielenia 36 miesi´cznej
gwarancji na wykonane prace. Przyk∏adów
takich w minionym roku by∏o wi´cej. 

Od stycznia do maja 2004 r. rozpisane zo-
sta∏y 23 przetargi, ale tylko 13 z nich zosta-
∏o rozstrzygni´tych. W pozosta∏ych przy-
padkach trwa post´powanie przetargowe.

Gmina og∏osi∏a równie˝ 4 przetargi, których
realizacja finansowana mia∏a byç z progra-
mu pomocowego SAPARD. Przetargi te doty-
czy∏y: budowy drogi w Twardowie, drogi
gminnej Twardowo–Modrze oraz kanaliza-
cji sanitarnej w Modrzu i St´szewie. DziÊ ju˝
wiadomo, ̋ e gmina nie otrzyma∏a pieni´dzy
z programu SAPARD. Dlatego te˝ przetargi te
zosta∏y uniewa˝nione.

W tym roku widoczny jest równie˝
udzia∏ w przetargach lokalnych przedsi´-
biorstw. Uczestniczy∏y one w 11 z nich z cze-
go 6 wygra∏y. Sà to jednak w wi´kszoÊci fir-
my ze St´szewa. Zach´camy wi´c do udzia-
∏u wszystkich przedsi´biorców z gminy,
gdy˝ liczba sk∏adanych przez nich ofert
w porównaniu z innymi (nie tylko z Wielko-
polski) jest nadal niewielka. Gmina dok∏ada
wszelkich staraƒ, aby konkurencyjnoÊç lo-
kalnych firm wzrasta∏a. Udzia∏ w przetar-
gach, zapoznanie si´ z obowiàzujàcymi pro-
cedurami jest niewàtpliwie istotnym czyn-
nikiem. Urzàd gminy dysponuje wszystkimi
informacjami na temat planowanych prze-
targów oraz dokumentów, jakie nale˝y z∏o-
˝yç aby wziàç w nich udzia∏. 

(J.Z.) 

Wyniki przetargów

(Kwoty podane w zestawieniu zosta∏y wyra˝one w z∏otych).

14.01. Wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego dróg i ulic.
Wp∏yn´∏y 2 oferty:

1. REM-DROG z Poznania.
2. Zak∏ad Remontowo-Budowlany ze St´szewa.
Wybrano ofert´ nr 2 z uwagi na najni˝sze jednostkowe stawki.

14.01. Pe∏nienie funkcji inspektora nadzoru wg bran˝.

Zad. 1 bran˝a budowlana. Wp∏yn´∏y 3 oferty:
1. Dariusz Szymkowiak z Lubania
2. Zak∏ad Remontowo-Budowlany ze St´szewa
3. ZUBID z Krosna
Za najkorzystniejszà uznano ofert´ nr 3, gdy˝ firma zaproponowa-
∏a najni˝sze stawki.

Za nadzór nad pracami do 100 tys. – 2% tej kwoty, za prace powy-
˝ej 100 tys. – 1,5%. 

Zad. 2 bran˝a sanitarna wod.-kan. i c.o. Przetarg uniewa˝niono,
gdy˝ wp∏yn´∏y mniej ni˝ dwie wa˝ne oferty.

Zad. 3 bran˝a elektryczna. Przetarg uniewa˝niono, gdy˝ nie wp∏y-
n´∏a ˝adna oferta.

Zad. 4 budowa i remonty dróg. Wp∏yn´∏y 2 oferty:
1. ZUBID z Krosna
2. Zak∏ad Remontowo-Budowlany ze St´szewa
Wybrano ofert´ nr 2. Firma zaproponowa∏a 2% za nadzór nad pra-
cami do 100 tys., a 1,5 % za prace powy˝ej100 tys. 

Przetargi, jakie odby∏y si´ od stycznia do maja 2004 r:

dokoƒczenie ze str. 21
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Zad. 5 budowa i remonty chodników. Przetarg uniewa˝niono, gdy˝
wp∏yn´∏y mniej ni˝ dwie wa˝ne oferty.

14.01. Dostawa materia∏ów biurowych i eksploatacyjnych. Wp∏yn´-
∏y 4 oferty:

1. Firma Handlowa „Trzynastka” ze St´szewa, za 18 221,47 z∏.
2. „PPH Biur-Pap” z Poznania, za 18 507,13 z∏.
3. „Rodan” z Poznania, za 18 440,13 z∏.
4. Firma „Drzyma∏a” z Poznania, za 18 785,92 z∏. 
Wybrano ofert´ nr 1 jako t´ najkorzystniejszà.

27.01. Praca równiarkà i walcem, profilowanie dróg i Êcinanie pobo-
czy. Wp∏yn´∏y 3 oferty:

1. Us∏ugi Budowlano-Drogowe ze S∏upi.
2. Przedsi´biorstwo Us∏ugowo-Handlowe „Cynk” ze Âremu.
3. Przedsi´biorstwo SPEC z Kórnika.
Wygra∏a oferta nr 1 z uwagi na najni˝sze stawki jednostkowe.

27.01. OkreÊlenie wartoÊci rynkowej dzia∏ek i lokali oraz inwentary-
zacja. Wp∏yn´∏o 5 ofert:

1. BUDIWEST z WrzeÊni.
2. Wycena NieruchomoÊci z Poznania.
3. Wycena „Expert” z Poznania.
4. Biuro Us∏ug Terenowo-Prawnych z Poznania.
5. Rzeczoznawca Majàtkowy z Poznania.
Oferta nr 1 zosta∏a wykluczona z powodu niezgodnoÊci z warun-
kami zamówienia.
Wygra∏a oferta nr 2 z uwagi na najni˝sze stawki jednostkowe.

27.01. Us∏ugi geodezyjne. Wp∏yn´∏y 3 oferty:
1. Biuro Us∏ug Geodezyjno-Kartograficznych z Poznania.
2. KATASTER s.c.
3. „Dragon” Firma Geodezyjna z Poznania.
Oferta nr 1 wygra∏a z powodu najni˝szych stawek jednostko-
wych. Oferta nr 2 zosta∏a odrzucona z powodu niezgodnoÊci
z istotnymi warunkami zamówienia.

27.01. Konserwacja i naprawa kserokopiarek. Wp∏yn´∏y 2 oferty:
1. Sprzeda˝ i Serwis Urzàdzeƒ Biurowych ze St´szewa.
2. Prywatne Przedsi´biorstwo MAX z Poznania.
Wybrano ofert´ nr 1 z powodu najni˝szych stawek jednostko-
wych.

10.02. Âwiadczenie us∏ug porzàdkowych w budynku UMG St´szew.
Wp∏yn´∏y 4 oferty:

1. Centrum Us∏ug Handlowych z D´bna, za 6 800,00 z∏.
2. Przedsi´biorstwo GOS-ZEC z Poznania, za 2 347,28 z∏.
3. PUH ALL PURE z Poznania.
4. DANPOL ze St´szewa.
Oferty 3 i 4 zosta∏y odrzucone z powodu niezgodnoÊci z warunka-
mi zamówienia.
Za najkorzystniejszà uznano ofert´ nr 2.

24.02. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru wg bran˝. 

Zad. 1 bran˝a kan. i sanit.-wod.-kan. i c.o. Wp∏yn´∏y 3 oferty:
1. Projektowanie i nadzory z Opalenicy
2. in˝. Tadeusz Henski z Poznania
3. mgr in˝. Jerzy Grabarczyk z Poznania

Oferta nr 3 zosta∏a odrzucona z powodu braku referencji, a wygra-
∏a oferta nr 1 z uwagi na stawki jakie zaproponowa∏a: 1,3 % za
nadzór nad pracami do 100 tys., a 0,9% za prace powy˝ej 100 tys.. 

Zad. 2 bran˝a elektryczna. Przetarg zosta∏ uniewa˝niony z powodu
braku ofert.

Zad. 3 budowa i remonty chodników. Wp∏yn´∏y 3 oferty:
1. ZUBID z Krosna
2. mgr in˝. Jerzy Grabarczyk z Poznania
3. in˝. Tadeusz Henski z Poznania
Oferta nr 2 zosta∏a wykluczona z powodu braku referencji, nato-
miast wygra∏a oferta nr 3.

24.02. Projekty decyzji o warunkach zabudowy. Wp∏yn´∏y 3 oferty:
1. „Consultor” z Poznania, za 334,28 z∏.
2. INVEST PLAN z Poznania, za 237,90 z∏.
3. Pracownia Architektoniczna z Lubania, za 280,60 z∏.
Wybrano ofert´ nr 2 jako najkorzystniejszà.

15.04. Kolonie. Wp∏yn´∏o 8 ofert:
1. Biuro Us∏ugowo-Turystyczne „W∏óczykij” z Poznania, za 855,00 z∏

za 1 skier.
2. „Prymus” sp. z o.o. z Warszawy, za 990,00 z∏.
3. Biuro Turystyczne „Skarbek” z Ustki, za 700,00 z∏.
4. Przedsi´biorstwo Turystyczne „Hermes-Ewal” z Wroc∏awia, za

810,00 z∏.
5. OÊrodek „TOK” z Wa∏brzycha, za 490,00 z∏.
6. Agencja Turystyczno-Us∏ugowa z Wroc∏awia, za 563,50 z∏.
7. Bus Media z Katowic, za 990,00 z∏.
8. ATUT sp. z o.o. z Poznania, za 699,00 z∏.
Oferty 3,4,5 zosta∏y odrzucone z powodu: braku wykazu zleceƒ,
braku danych na temat kadry kierowniczej, braku okreÊlenia ter-
minu kolonii, a wygra∏a oferta nr 6. 

15.04. Przeglàdy gazowe. Wp∏yn´∏y 3 oferty:
bud. mieszk. bud. niemieszk.

1. Zak∏ad Instalacyjny z Dopiewa 74,90 z∏ 207,40 z∏
2. Zak∏ad Projektowania ze St´szewa 53,50 z∏ 183,00 z∏
3. Zak∏ad Inst.-Sanit. ze St´szewa 64,20 z∏ 195,20 z∏
Najkorzystniejszà ofert´ przedstawi∏a firma nr 2.

11.05. Dostawa ˝u˝la na drogi gminne. Wp∏yn´∏y 3 oferty:
1. PUH CYNK ze Âremu, za 22 814,99 z∏.
2. SKR St´szew, za 36 234,00 z∏.
3. Transport Ci´˝arowy ze St´szewa, 37 000,00 z∏.
Za najkorzystniejszà uznano ofert´ nr 1. 

11.05. Wymiana okien UMG St´szew i Êwietlicy w Tomiczkach.
Wp∏yn´∏o 6 ofert:

1. GROBUD z Grodziska Wlkp., za 33 207,67 z∏.
2. ARTEX z Bia∏obrzegów, za 34 067,00 z∏.
3. MAT ROLEKS ze St´szewa, za 30 072,36 z∏.
4. ROLTECH z Pora˝yna, za 38 613,80 z∏.
5. Centrum Okien i Drzwi z Poznania, za 46 246,93 z∏.
6. Wielkopolska Fabryka Okien VARIANT z Poznania, za 29 547,51 z∏.
Oferty 2, 3, 4 zosta∏y odrzucone z powodu braku wykazu zleceƒ
i referencji. Wygra∏a natomiast oferta nr 6, która zosta∏a uznana
za najkorzystniejszà.
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Urzàd Miejski Gminy St´szew
Pon. 8.00 – 16.00 
Wt. – Pt. 7.00 – 15.00 
tel. 813 40 11, tel. sekretariat 813 41 68 
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej 
Pon. 8.00 – 16.00 
Wt. – Pt. 7.00 – 15.00 
tel. 813 40 62 
Zak∏ad Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej 
Czynny jest codziennie z wyjàtkiem wol-
nych sobót i niedziel w godz. 7.00 – 15.00
tel. 813 41 82
Awarie sieci wodno-kanalizacyjnej mo˝na
zg∏aszaç przez ca∏y tydzieƒ, 24 godziny na
dob´, pod numerem telefonu – 813 42 21,
813 41 82, kom. 0604 806 068
Muzeum Regionalne w St´szewie 
Czynne codziennie w godzinach 
10.00 – 14.00 z wyjàtkiem poniedzia∏ku, 
tel. 813 40 12
Gazownia 
Awarie sieci gazowej mo˝na zg∏aszaç co-
dziennie pod numerem telefonu 813 41 69
Energetyka 
St´szew – tel. 813 43 95 
Opalenica – tel. 447 73 65 (24 h) 
Stra˝ Po˝arna 
St´szew – tel. 813 43 98 
Strykowo – tel. 813 45 31 
OÊrodek Zdrowia 
Czynny w godz. 7.00 – 18.00, tel. 813 42 61.
W godzinach od 18.00 do 8.00 nale˝y 
dzwoniç pod numer pogotowia 
ratunkowego, telefon: 866 00 66
Apteki
St´szew, ul. Poznaƒska – tel. 813 42 54
pn. – pt. 8.00 – 18.00
sobota 8.00 – 13.00
St´szew, ul. Chybickiego „Pod S∏oƒcem” 
– tel. 813 48 61
pn. – pt. 8.00 – 12.30 i 15.00 – 20.00
sobota 8.00 – 13.00 i 18.00 – 19.00
Policja 
St´szew – tel. 813 43 97 lub 813 59 97
Przez ca∏à dob´ mo˝na dzwoniç do Komen-
dy Miejskiej Policji w Poznaniu pod bezp∏at-
ny numer tel. 997
Telefony policjantów
Urbanek Roman – 0605 192 906 – kierow-
nik Rewirów Dzielnicowych
Rejon nr 1, sier˝. sztab. Jacek Konieczny
– 0605 192 908 – St´szew wraz z Kràple-
wem (POM)

Rejon nr 2, sier˝. sztab. Bogdan CieÊlarek
– 0605 192 907 – D´bno, Kràplewo WieÊ,
Strykówko, Strykowo, Sapowice, Antonin,
Rybojedzko, Wielka WieÊ, Miros∏awki, 
Tomice, Tomiczki, Piekary, S∏upia, Jeziorki,
Skrzynki, Zamys∏owo
Rejon nr 3, sier˝. sztab. Piotr Lasecki
– 0605 192 909 – D´bienko, Witobel, 
Trzebaw, ¸ódê, B´dlewo, Wronczyn, 
Zaparcin, Modrze, Dro˝d˝yce, Sm´tówko,
Górka, Twardowo, Srocko Ma∏e, 
Srocko Ma∏e PGR.

Dni i godziny wypo˝yczeƒ 
w bibliotekach publicznych
Biblioteka Publiczna w St´szewie
poniedzia∏ek 12.00 – 19.00
wtorek 8.00 – 15.00 
Êroda 12.00 – 19.00 
czwartek 8.00 – 19.00 
piàtek 12.00 – 19.00 
pierwsza sobota miesiàca 8.00 – 13.00 
tel. 813 40 92 

Filia w B´dlewie 
poniedzia∏ek 12.00 – 18.00
czwartek 12.00 – 18.00 
tel. 813 50 17 

Filia w Strykowie 
wtorek 8.30 – 15.30
Êroda 13.00 – 18.00
czwartek 13.00 – 18.00 
tel. do szko∏y 813 40 52

Filia w Jeziorkach 
poniedzia∏ek 10.30 – 12.30 i 16.00 – 18.30
wtorek 10.40 – 13.40 i 16.00 – 18.30
czwartek 10.30 – 12.30 i 16.00 – 18.30
piàtek 10.30 – 12.30 i 16.00 – 18.30
tel. do szko∏y 819 60 87

Filia w Trzebawiu 
Êroda 13.00 – 19.00 
piàtek 12.00 – 19.00 

Filia w Sapowicach 
Êroda 10.00 – 14.00 

Dom Kultury
poniedzia∏ek 9.00 – 20.00
wtorek 9.00 – 20.00
Êroda 9.00 – 15.00
czwartek 9.00 – 20.00
piàtek 9.00 – 20.00
sobota 9.00 – 15.00
tel. 813 40 71
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Burmistrz Gminy St´szew organizuje
bezp∏atnà pomoc prawnà

dla mieszkaƒców gminy St´szew.
Z pomocy prawnika b´dzie mo˝na 

skorzystaç w ka˝dy ostatni 
poniedzia∏ek miesiàca od godz. 1600

w OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej 
w St´szewie, ul. Poznaƒska 11.

Poszukujemy mieszkania
dwupokojowego z kuchnià i ∏azienkà, 

umeblowanego – do wynaj´cia. 
tel. 507 030 409 lub 503 161 298

Sprzedam nowy dom 300 m2

+ hala 200 m2, dzia∏ka 3000 m2. 
Przy g∏ównej drodze w Wirach.

tel. 506 099 845


