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lipca br. w Motelu AB w St´sze-
wie zorganizowana zosta∏a uro-
czystoÊç z okazji 50 rocznicy Êlu-

bu, dla 17 par ma∏˝eƒskich zamieszka∏ych
na terenie gminy. Na uroczystoÊci, oprócz ju-
bilatów obecni byli tak-
˝e: burmistrz W∏odzi-
mierz Pinczak, prze-
wodniczàcy Rady Miej-
skiej Miros∏aw Potra-
wiak oraz kierownik
Urz´du Stanu Cywilne-
go Helena FabiÊ.

Ka˝dy z jubilatów
otrzyma∏ gratulacje i wy-
razy uznania z okazji
z∏otych godów. Bur-
mistrz wr´czy∏ im tak˝e
medale „Za d∏ugoletnie
po˝ycie ma∏˝eƒskie”. Sà
one przyznawane tym
parom ma∏˝eƒskim, któ-
re prze˝y∏y ze sobà 50 i wi´cej lat. Ma∏˝onko-
wie z∏o˝yli równie˝ przysi´g´, w której za-
pewniali o wzajemnej mi∏oÊci i szacunku.
Ka˝dej parze zrobiono pamiàtkowe zdj´cia.
Nie mog∏o zabraknàç oczywiÊcie jubileuszo-
wego tortu i szampana.

Pary, które uczestniczy∏y
w uroczystoÊci 

50. rocznicy Êlubu to:

Janina i Boles∏aw Anio∏ z Tomiczek,
Barbara i Bogdan Bia∏as ze St´szewa,
Barbara i Leon Ciszak ze St´szewa,

¸ucja i W∏adys∏aw Dziwak ze Strykowa,
¸ucja i Lech Ignasiak ze St´szewa,
Teresa i Wac∏aw Je˝yk ze St´szewa,
Krystyna i Franciszek Kadoch ze Strykowa,
Helena i Tadeusz Kuciak ze St´szewa,

Irena i Franciszek Michalak z Wronczyna,
Kazimiera i Edward Nowak ze Strykowa,
Janina i Józef Piàtkowscy z B´dlewa,
Czes∏awa i Teodor Przybylscy z Witobla,
Genowefa i Mieczys∏aw Skrzydlewscy 
z Zamys∏owa,
Janina i Stefan Szymkowiak ze Strykowa,
Danuta i Piotr Tarasiewicz ze St´szewa,
Maria i Stanis∏aw Tadeusz ze St´szewa,
Kazimiera i Edward Urbaniak ze St´szewa.

Wszystkim jubilatom, z okazji z∏otych
godów, ˝yczymy wielu lat wspólnego ˝ycia
w zdrowiu i szcz´Êciu.

(J.Z.)

Z∏ote gody

Jubilaci na wspólnym zdj´ciu fot. Leszek Ksià˝kiewicz
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Sesja Rady Miejskiej Gminy
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lipca 2004 r. w budynku Urz´du
Gminy odby∏a si´ Sesja Rady
Gminy. Po przyj´ciu porzàdku se-

sji i protoko∏u z ostatniej sesji, g∏os zabra∏
burmistrz. Przedstawi∏ on sprawozdanie
z dzia∏alnoÊci mi´dzysesyjnej, w którym za-
warte zosta∏y informacje o sprawach, jakie
by∏y prowadzone w okresie od 29 czerwca
do 27 lipca. Burmistrz w swym sprawozda-
niu podkreÊli∏, ˝e chocia˝ dotyczy ono okre-
su wakacyjnego to w gminie mia∏o miejsce
wiele wa˝nych wydarzeƒ, podj´to szereg
istotnych decyzji. 

Zakoƒczone zosta∏y rozmowy z przedsta-
wicielami Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego w sprawie uzgodnienia zapisów
w planie jego ochrony. Burmistrz podkreÊli∏,
˝e obie strony podj´∏y satysfakcjonujàce je
decyzje. Na sesji przyj´to w∏aÊnie uchwa∏´
w sprawie wspomnianego planu.

Odby∏o si´ wiele przetargów. Dotyczy∏y
one m.in.: budowy kanalizacji w D´bienku,
w St´szewie, planu zagospodarowania prze-
strzennego w miejscowoÊci Strykowo. Roz-
pocz´∏a si´ równie˝ budowa chodników i re-
monty w szko∏ach. Remont szko∏y podsta-
wowej w Jeziorkach jest finansowany ze
Êrodków Unii Europejskiej. Na uwag´ zas∏u-
guje fakt, ˝e pomimo wys∏ania zaproszeƒ
(do wzi´cia udzia∏u w tym przetargu) do
wielu firm, ofert´ z∏o˝y∏a tylko jedna. Zosta∏
wi´c on powtórzony. Remont szko∏y rozpocz-
nie si´ prawdopodobnie we wrzeÊniu. 

W minionym okresie zakupiony zosta∏
równie˝ lokal socjalny w miejscowoÊci Sroc-
ko Ma∏e. Zostanie on przeznaczony dla tych
mieszkaƒców gminy, którzy stanà przed ko-
niecznoÊcià skorzystania z niego. Trwajà
tak˝e rozmowy w sprawie pozyskania kolej-
nych lokali na funkcje socjalne.

W ostatnim czasie podpisane zosta∏y ak-
ty notarialne w sprawie sprzeda˝y miesz-
kaƒ komunalnych oraz gruntów po∏o˝o-
nych w Sapowicach. Z∏o˝ono tak˝e do Urz´-
du Marsza∏kowskiego wnioski o dofinanso-
wanie przedsi´wzi´ç inwestycyjnych, w ra-
mach funduszy strukturalnych. 

Prowadzono prace nad planem gospo-
darki odpadami i programem ochrony Êro-
dowiska. Kontynuowano tak˝e uzgodnienia
dotyczàce przebiegu drogi szybkiego ruchu
S5. Pozytywnie zosta∏ rozpatrzony wniosek
o rejestracj´ Zak∏adu Utylizacji w Piotrowie,

który ma docelowo s∏u˝yç gminie St´szew.
Kontynuowano tak˝e rozmowy w sprawie
filii wydzia∏u komunikacji, kwestii jego fi-
nansowania oraz zakresu Êwiadczonych
us∏ug. Burmistrz mówi∏ tak˝e o zorganizo-
wanych przez gmin´ wakacjach dla dzieci.
Od poczàtku lipca trwa∏y w szko∏ach pó∏ko-
lonie letnie, w czasie których zapewniono
dzieciom wiele atrakcji. Prawie 40 osób wy-
jecha∏o tak˝e na kolonie do G∏ucho∏azów.

Po przedstawieniu przez burmistrza
sprawozdania, podj´ta zosta∏a, budzàca
najwi´ksze tego dnia emocje, kwestia za-
miany gruntów w miejscowoÊci Antonin –
Zamys∏owo. Sprawa dotyczy dzia∏ki Ewy
G∏uszczyƒskiej-Cierpki. Kupi∏a jà ona
w 1997 r. od komornika. Twierdzi, ̋ e przes∏a-
∏a wszystkie dokumenty informujàce, ̋ e jest
nowym w∏aÊcicielem tej dzia∏ki do gminy.
Nie ujawni∏a si´ jednak w ksi´gach wieczy-
stych, gdy˝, jak twierdzi, nie mia∏a takiej
potrzeby. 

Na dzia∏ce sàsiedniej powsta∏a firma
OXYTOP produkujàca utwardzacze do ˝y-
wic poliestrowych. Ewa G∏uszczyƒska-
-Cierpka zwróci∏a si´ wtedy z proÊbà o za-
mian´ jej gruntów na inne, gdy˝, jak mówi
– firma OXYTOP prowadzi dzia∏alnoÊç nie-
bezpiecznà dla Êrodowiska i nie da si´ przy
niej bezpiecznie funkcjonowaç. Mia∏a jed-
noczeÊnie ˝al, ˝e gmina nie poinformowa∏a
jej o planach zagospodarowania prze-
strzennego. 

Gmina podj´∏a dzia∏ania majàce na celu
znalezienie gruntów zast´pczych i zapropo-
nowa∏a Ewie G∏uszczyƒskiej-Cierpce m.in.:
dzia∏ki we wsi Zamys∏owo, Strykowo, Twar-
dowo, pomi´dzy miejscowoÊciami Strykowo
– Modrze, Strykowo – Granowo i B´dlewo.
W∏aÊcicielka dzia∏ki w Antoninie nie wyra-
zi∏a jednak zgody na zamian´, gdy˝ uzna∏a,
˝e nie odpowiadajà one jej wymogom. Bur-
mistrz zaproponowa∏ jej jeszcze dwa tereny:
w Witoblu i S∏upii. Te dzia∏ki odpowiada∏y
pani G∏uszczyƒskiej. Jednak˝e na zamian´
musia∏y wyraziç zgod´ Rady So∏eckie, gdy˝
nie sà to tereny, o których gmina mo˝e sa-
modzielnie decydowaç. Rady obu wsi nie
wyrazi∏y zgody na zamian´. Wtedy te˝ Ewa
G∏uszczyƒska-Cierpka przes∏a∏a do gminy
pismo, w którym wyrazi∏a swoje niezado-
wolenie, i˝ przez tak d∏ugi czas nie udaje si´
za∏atwiç jej sprawy. 

Do jej zarzutów ustosunkowali si´ na se-
sji zarówno burmistrz, przewodniczàcy Ra-
dy Gminy, jak i przedstawiciel firmy
OXYTOP Brunon Pruski. Ten ostatni wypo-
wiedzia∏ si´ na temat obaw Ewy G∏uszczyƒ-
skiej-Cierpki o bezpieczne funkcjonowanie
w sàsiedztwie firmy. PodkreÊli∏, ̋ e w etap jej
projektowania zaanga˝owane by∏y profe-
sjonalne firmy, tak˝e te zwiàzane z ochronà
Êrodowiska. Obecnie na terenie Antonina nie
ma jeszcze produkcji, a na dzia∏ce nie dzieje
si´ nic niezgodnego z prawem. PodkreÊli∏
tak˝e, ˝e firma zamierza zatrudniç pracow-
ników z terenów gminy i okolic. Przypo-
mnia∏ jednoczeÊnie, ˝e proponowa∏ Ewie
G∏uszczyƒskiej-Cierpce odkupienie jej dzia∏-
ki. Nie podj´to jednak ˝adnych decyzji. 

Burmistrz i przewodniczàcy Rady ze
swej strony podkreÊlili, ˝e starali si´ za∏a-
twiç t´ spraw´ jak najlepiej. Zaproponowali
Ewie G∏uszczyƒskiej-Cierpce kilka dzia∏ek
zamiennych w ró˝nych miejscach. Szukanie
i oglàdanie odpowiednich dzia∏ek oraz cze-
kanie na decyzje Rad So∏eckich zaj´∏o rzeczy-
wiÊcie du˝o czasu, ale gmina nie mia∏a na to
wp∏ywu. W kwestii zarzutu o nieinformo-
wanie pani G∏uszczyƒskiej-Cierpki o pla-
nach zagospodarowania przestrzennego za-
bra∏a g∏os Maria Makowska – radca prawny,
która poinformowa∏a, ˝e podstawà plano-
wania przestrzennego i gospodarczego jest
ewidencja gruntów. Na w∏aÊcicielu nabyte-
go gruntu cià˝y obowiàzek zg∏oszenia do
Starostwa Powiatowego w ciàgu 30 dni od
nabycia dzia∏ki, informacji o zmianie. 

Kiedy wydawa∏o si´, ̋ e sytuacja jest „pa-
towa” (gmina nie dysponuje innymi grunta-
mi zamiennymi, a Ewa G∏uszczyƒska-Cierp-
ka nie zgadza si´ na zamian´ tych, które jej
proponowano), pojawi∏a si´ inna propozy-
cja – wykupu gruntów od w∏aÊcicielki.
WczeÊniej mia∏aby zostaç dokonana ich wy-
cena. Ewa G∏uszczyƒska-Cierpka wyrazi∏a
zgod´ na dokonanie wyceny, podkreÊlajàc
jednoczeÊnie, ˝e zale˝y jej bardziej na grun-
cie zamiennym. Sprawa zakoƒczy∏a si´
ustaleniem, ̋ e strony powrócà do tematu na
nast´pnej sesji. 

Kolejnym punktem posiedzenia by∏o
przedstawienie i przyj´cie 3 projektów
uchwa∏. Dotyczy∏y one:

– zaopiniowania i uzgodnienia projektu
planu ochrony Wielkopolskiego Parku Naro-
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Inwestycje gminy
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a terenie gminy przez ca∏y czas orga-
nizowane sà przetargi, realizowane
nowe inwestycje. W ostatnich mie-

siàcach odby∏o si´ wiele przetargów na re-
alizacj´ cz´sto d∏ugotrwa∏ych i kosztow-
nych przedsi´wzi´ç. 

Ju˝ kilka miesi´cy temu zosta∏a oddana
do u˝ytku mieszkaƒców nowa Êwietlica
w Witoblu. Przetarg na jej budow´ odby∏ si´
jeszcze w 2003 r. Nowy budynek w niczym
nie przypomina starej Êwietlicy. Ma nowo-
czesnà, ciekawà architektur´. Jego po-
wierzchnia to ponad 52 m2. Wewnàtrz znaj-

duje si´ sala, aneks kuchenny, toaleta dam-
ska i m´ska. 

Kolejnà inwestycjà gminy by∏a budowa
zaplecza boiska szkolnego w Trzebawiu.
Przetarg na jego budow´ odby∏ si´ we wrze-
Êniu 2003 r. WczeÊniej sportowcy nie mieli
mo˝liwoÊci korzystania z odpowiednio
przygotowanych szatni. Wybudowane za-
plecze ma to zmieniç. Ma ono ponad 70 m2

powierzchni. Wewnàtrz znalaz∏o si´ miejsce
na szatni´ dla dru˝yny gospodarzy, szatni´
dla goÊci, pokój s´dziego, natryski i toalety.
Prace wykoƒczeniowe dobieg∏y w∏aÊnie

koƒca. Ju˝ wkrótce z budyn-
ku zacznà korzystaç spor-
towcy.

W ostatnich tygodniach
trwa∏y prace drogowe na
ulicy Powstaƒców Wielko-
polskich w St´szewie. Po jed-
nej stronie tej ulicy k∏adzio-
ny by∏ chodnik. W wi´kszo-
Êci szkó∏ z terenów gminy
okres wakacyjny równie˝
zosta∏ poÊwi´cony na nie-
zb´dne prace budowlane

i remonto-
we. Przez
d∏ugi czas
problemem pozostawa∏a
kwestia remontu w szkole
w Jeziorkach. Przeprowa-
dzone przetargi nie dawa∏y
mo˝liwoÊci wy∏onienia fir-
my, która wykona∏aby nie-
zb´dne prace. Remont szko-
∏y finansowany jest z fun-
duszy unijnych. Dlatego te˝,
aby przetarg by∏ rozstrzy-
gni´ty muszà zostaç zg∏o-
szone trzy
wa˝ne ofer-
ty. Tylu nie

uda∏o si´ niestety zgroma-
dziç. Zainteresowanie firm
(szczególnie tych lokalnych)
nie by∏o jak widaç wystar-
czajàce. Przykry by∏ fakt, ˝e
pieniàdze na remont szko∏y
czeka∏y, a ch´tni by go prze-
prowadziç si´ nie zg∏aszali.
Sytuacja ta zmieni∏a si´ kil-
ka dni temu. Wy∏oniono
wreszcie firm´, która naj-
prawdopodobniej we wrze-
Êniu rozpocznie remont. 

Najnowszà inwestycjà gminy jest budo-
wa kanalizacji sanitarnej – zlewnia P1
w St´szewie. Prace te rozpocz´∏y si´ na po-
czàtku sierpnia i trwaç majà miesiàc. 

Kolejne inwestycje realizowane b´dà
m.in. w D´bienku na ulicy ¸àkowej i Nowej
oraz w St´szewie na ulicy Chrobrego. W obu
tych miejscach b´dzie budowana kanaliza-
cja sanitarna. 

(J.Z.)

dowego. Przed∏o˝ony projekt, który zosta∏
zaopiniowany pozytywnie. Zawiera∏ m.in.:
ustalenia dotyczàce infrastruktury tech-
nicznej, zagospodarowania turystycznego,
sposobu u˝ytkowania gruntów, eliminacji
lub ograniczania zagro˝eƒ zewn´trznych,
kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego gminy itd. Przyj´ty projekt zawiera∏
wszystkie przedstawione wczeÊniej przez
gmin´ uwagi i uzgodnienia, 

– nabycia przez gmin´ lokalu mieszkal-
nego w ¸´kach Ma∏ych, gmina Kamieniec.
Lokal o powierzchni 45,8 m2 przeznaczy∏a do
sprzeda˝y Agencja NieruchomoÊci Rolnych.

Zakupione mieszkanie przeznaczone zosta-
nie na potrzeby mieszkaƒców gminy St´-
szew jako lokal socjalny,

– ustanowienia zasad ustalania wysoko-
Êci i wyp∏acania diet dla przewodniczàcych
jednostek pomocniczych.

(J.Z.) 

Budowa chodnika na ul. Powstaƒców Wielkopolskich w St´szewie

Budynek zaplecza sportowego w Trzebawiu

Âwietlica w Witoblu
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P
rzez gmin´ St´szew przebiega wiele
dróg, które nie sà zarzàdzane i utrzymy-
wane przez nià (drogi powiatowe, woje-

wódzkie i krajowe). Cz´Êç z nich nie jest odpo-
wiednio zadbana. Mieszkaƒcy skar˝à si´ na-
wet, ˝e sà one za bardzo zaroÊni´te, co cz´sto
mo˝e mieç wp∏yw na bezpieczeƒstwo jazdy. 

Obowiàzkiem gminy jest utrzymanie
dróg gminnych. Mog∏aby ona ze swej strony
wyjÊç z inicjatywà oczyszczenia i zadbania

równie˝ o pozosta∏e drogi. Pojawia si´ jed-
nak pytanie, czy powinna ona z w∏asnych
Êrodków finansowaç takie dzia∏ania? Gmi-
na otrzymuje przecie˝ fundusze na inne ce-
le ni˝ dbanie o drogi nie podlegajàce jej za-
rzàdzaniu. Za ich utrzymanie odpowiedzial-
ne sà inne instytucje i to one zmuszone sà
przeprowadzaç prace porzàdkowe. Sà one fi-
nansowane z naszych podatków i powinny
nale˝ycie wykonywaç swoje obowiàzki.

Przepisy zabraniajà ponadto wydawania
pieni´dzy gminy na zadania nie nale˝àce do
jej kompetencji. Czy powinna wi´c ona to ro-
biç, ryzykujàc, ˝e zabraknie funduszy na re-
alizacj´ zadaƒ w∏asnych gminy?

Trudniej, ale bardziej racjonalnie jest eg-
zekwowaç wykonanie prac porzàdkowych
przez w∏aÊciwych zarzàdców. Burmistrz
podkreÊla, ˝e w takim stopniu, w jakim mo-
˝e, stara si´ interweniowaç w sprawie
utrzymania zaniedbanych cz´Êci dróg po-
wiatowych, wojewódzkich czy krajowych,
które przebiegajà przez gmin´. JednoczeÊnie
zauwa˝a, ̋ e takie drogi powinny byç zadba-
ne na ca∏ej swojej d∏ugoÊci, a nie tylko na
okreÊlonych odcinkach. Gmina majàc na
uwadze bezpieczeƒstwo swoich mieszkaƒ-
ców, b´dzie z pewnoÊcià nadal interwenio-
waç u odpowiednich organów, w przypad-
kach niew∏aÊciwego utrzymania dróg. 

(J.Z.)

Problem 
utrzymania dróg

Z
darza si´, ˝e mieszkaƒcy gminy pod-
noszà zarzuty o zb´dne (wydawa∏oby
si´) wydatki z jej bud˝etu. Przyk∏adem

mogà byç koszty zwiàzane ze stworzeniem
kancelarii tajnej. Chocia˝ wydatki na nie-
które przedsi´wzi´cia wydajà si´ byç niepo-
trzebne, to muszà zostaç poniesione. Ko-
niecznoÊç ta wynika z obowiàzujàcych prze-
pisów. 

By∏o tak w∏aÊnie w przypadku kancelarii
tajnej. Obowiàzek jej utworzenia jest narzu-
cony przez przepisy i chocia˝ jej powstanie
wiàza∏o si´ rzeczywiÊcie z du˝ymi kosztami,
to gmina musia∏a podjàç takie dzia∏ania.

W wi´kszoÊci innych gmin kancelarie te
funkcjonujà ju˝ od pewnego czasu. Koniecz-
noÊç ich utworzenia zwiàzana jest m.in.
z obowiàzkiem utrzymania tajnoÊci pew-
nych dokumentów. Dotyczy to na przyk∏ad
korespondencji przetargowej. Gwarancja
tajnoÊci informacji w niej zawartych jest te˝
gwarancjà w∏aÊciwego, zgodnego z przepi-
sami przeprowadzenia przetargów, bez

ewentualnych zarzutów naruszenia obo-
wiàzujàcych zasad. 

Z chwilà wejÊcia Polski do Unii Europej-
skiej przyj´liÊmy tak˝e wiele nowych przepi-
sów. Z niektórymi z nich mo˝na si´ nie zga-
dzaç, ale trzeba je wprowadziç i respektowaç.
Pojawienie si´ kancelarii tajnej jest jednà
z konsekwencji przestrzegania przepisów. 

(J.Z.)

W
ostatnim czasie pojawi∏o si´ w me-
diach wiele informacji na temat mo˝-
liwoÊci uzyskania stypendiów przez

uczniów szkó∏ ponadgimnazjalnych i studen-
tów. Pojawi∏ si´ jednak równie˝ problem z usta-
leniem, kto i do jakich instytucji mo˝e sk∏adaç
wnioski o przyznanie tych stypendiów. 

Gmina, chcàc udzieliç mieszkaƒcom jak
najbardziej szczegó∏owych informacji pró-

bowa∏a dowiedzieç si´, w jaki sposób zosta∏
zorganizowany system przyznawania tych
Êwiadczeƒ. Okazuje si´ jednak, ˝e nie jest to
takie proste.

G∏ównym problemem okaza∏a si´ byç
kwestia ustalenia, jaki organ jest organem
prowadzàcym lub dotujàcym danà szko∏´.
Stanowi to bowiem dla uczniów podstaw´
do okreÊlenia miejsca, do którego mogà

sk∏adaç wnioski o przyznanie stypendium.
Dla studentów wyznacznikiem takim jest
miejsce sta∏ego zameldowania. Uda∏o si´
ustaliç, ˝e:
– uczniowie szkó∏ ponadgimnazjalnych pu-

blicznych i niepublicznych koƒczàcych si´
maturà, dla których organem prowadzà-
cym lub dotujàcym jest Powiat Poznaƒski
oraz studenci na sta∏e zameldowani

Tajna kancelaria

Stypendia 
dla uczniów i studentów
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w tym powiecie, wszelkich informacji szu-
kaç powinni w Starostwie Powiatowym
w Poznaniu,

– uczniowie szkó∏, dla których organem pro-
wadzàcym lub dotujàcym jest inny po-
wiat, muszà si´ zg∏osiç do w∏aÊciwego dla
niego starostwa (np.: szko∏a podlega Po-
wiatowi Grodziskiemu – nale˝y si´ wi´c
zg∏aszaç do Starostwa Powiatowego
w Grodzisku). Podobnie postàpiç muszà
studenci zameldowani na sta∏e w innym
powiecie,

– uczniowie uczàcy si´ w szko∏ach poznaƒ-
skich, powinni szukaç informacji na te-
mat stypendiów w Urz´dzie Miasta Pozna-
nia.

W tej chwili szczegó∏owe informacje na
temat warunków, jakie nale˝y spe∏niç i ter-
minów sk∏adania wniosków o przyznanie
stypendiów, uda∏o si´ uzyskaç jedynie od
Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Sty-
pendium dla uczniów w kwocie 250 z∏ na
miesiàc przyznawane jest przez 10 miesi´cy
w formie refundacji kosztów zwiàzanych
z pobieraniem nauki, tj. kosztów zakupu
podr´czników, dojazdów do szko∏y, czy kosz-
tów czesnego – w przypadku szko∏y niepu-
blicznej. Osoby uprawnione do odbierania
wniosków w Starostwie Powiatowym w Po-
znaniu to uczniowie szkó∏ ponadgimnazjal-
nych publicznych i niepublicznych koƒczà-
cych si´ maturà, dla których organem pro-
wadzàcym lub dotujàcym jest Powiat Po-
znaƒski. Sà to nast´pujàce typy szkó∏:
1. Zespó∏ Szkó∏ im. Dezyderego Ch∏apowskie-

go w Bolechowie – o stypendium mogà
ubiegaç si´ osoby dochodzàce i doje˝d˝a-
jàce do szko∏y z obszarów wiejskich,
miast do 5 tys. mieszkaƒców lub miast do
20 tys. mieszkaƒców, gdzie nie ma szko∏y
Êredniej publicznej. 

2. Liceum Ogólnokszta∏càce w Kórniku –
o stypendium mogà si´ ubiegaç ucznio-
wie doje˝d˝ajàcy do szko∏y z terenów
wiejskich, miast do 5 tys. mieszkaƒców
oraz miast do 20 tys. mieszkaƒców, w któ-
rych nie ma szko∏y Êredniej publicznej.

3. Liceum Ogólnokszta∏càce im. Miko∏aja Ko-
pernika w Puszczykowie – o stypendium
mogà ubiegaç si´ osoby doje˝d˝ajàce do
szko∏y z obszarów wiejskich, miast do 5
tys. mieszkaƒców lub miast do 20 tys.
mieszkaƒców, gdzie nie ma szko∏y Êred-
niej publicznej.

4. Liceum Ogólnokszta∏càce w Tarnowie
Podgórnym – o stypendium mogà si´
ubiegaç osoby dochodzàce do szko∏y oraz
doje˝d˝ajàce do szko∏y z obszarów wiej-

skich, miast do 5 tys. mieszkaƒców lub
miast do 20 tys. mieszkaƒców, gdzie nie
ma szko∏y Êredniej publicznej.

5. Zespó∏ Szkó∏ nr 1 im. Powstaƒców Wielko-
polskich w Swarz´dzu – o stypendium
mogà ubiegaç si´ osoby doje˝d˝ajàce do
szko∏y z obszarów wiejskich, miast do
5 tys. mieszkaƒców lub miast do 20 tys.
mieszkaƒców, gdzie nie ma szko∏y Êred-
niej publicznej.

6. Zespó∏ Szkó∏ nr 2 w Swarz´dzu – o stypen-
dium mogà ubiegaç si´ osoby doje˝d˝ajà-
ce do szko∏y z obszarów wiejskich, miast
do 5 tys. mieszkaƒców lub miast do 20 tys.
mieszkaƒców, gdzie nie ma szko∏y Êred-
niej publicznej.

7. Zespó∏ Szkó∏ im. Adama Wodziczki w Mo-
sinie – o stypendium mogà ubiegaç si´
osoby doje˝d˝ajàce do szko∏y z obszarów
wiejskich, miast do 5 tys. mieszkaƒców
lub miast do 20 tys. mieszkaƒców, gdzie
nie ma szko∏y Êredniej publicznej.

8. Zespó∏ Szkó∏ w Rokietnicy ul. Szmotulska
24, Poznaƒ ul. Rubie˝ 20, Owiƒska ul. Po-
znaƒska 15 – o stypendium mogà ubiegaç
si´ osoby dochodzàce i doje˝d˝ajàce do
szko∏y z obszarów wiejskich, miast do
5 tys. mieszkaƒców lub miast do 20 tys.
mieszkaƒców, gdzie nie ma szko∏y Êred-
niej publicznej.

9. Zespó∏ Szkó∏ w Rokietnicy, Poznaƒ ul. Ru-
bie˝ 20 – o stypendium mogà ubiegaç si´
osoby doje˝d˝ajàce do szko∏y z obszarów
wiejskich, miast do 5 tys. mieszkaƒców
lub miast do 20 tys. mieszkaƒców, gdzie
nie ma szko∏y Êredniej publicznej.

10. Zespó∏ Szkó∏ w Rokietnicy filia w Owiƒ-
skach – o stypendium ubiegaç si´ mogà
osoby dochodzàce doje˝d˝ajàce do szko∏y
z obszarów wiejskich, miast do 5 tys.
mieszkaƒców lub miast do 20 tys. miesz-
kaƒców, gdzie nie ma szko∏y Êredniej pu-
blicznej.

11. OÊrodek Szkolno-Wychowawczy dla
Dzieci Niewidomych w Owiƒskach –
o stypendium mogà ubiegaç si´ osoby
dochodzàce i doje˝d˝ajàce, pochodzàce
z terenów wiejskich, z miejscowoÊci do 5
tys. mieszkaƒców lub z miejscowoÊci do
20 tys. mieszkaƒców, gdzie nie ma szko-
∏y Êredniej publicznej oraz zamieszka∏e
w internacie, a pochodzàce z terenów
wiejskich, z miejscowoÊci do 5 tys.
mieszkaƒców lub z miejscowoÊci do
20 tys. mieszkaƒców, gdzie nie ma szko-
∏y Êredniej publicznej.

12. I Liceum Ogólnokszta∏càce w Swarz´dzu
– o stypendium mogà si´ ubiegaç ucznio-

wie doje˝d˝ajàcy do szko∏y z terenów
wiejskich, miast do 5 tys. mieszkaƒców
oraz miast do 20 tys. mieszkaƒców,
w których nie ma szko∏y Êredniej pu-
blicznej. 

13. Liceum Ogólnokszta∏càce Zgromadzenia
Sacre Coerur w Pobiedziskach – o stypen-
dium mogà si´ ubiegaç uczniowie doje˝-
d˝ajàcy do szko∏y z terenów wiejskich,
miast do 5 tys. mieszkaƒców oraz miast
do 20 tys. mieszkaƒców, w których nie
ma szko∏y Êredniej publicznej. 

14. Katolickie Liceum Ogólnokszta∏càce im.
Jana Paw∏a II w Mosinie – o stypendium
mogà si´ ubiegaç osoby doje˝d˝ajàce do
szko∏y z obszarów wiejskich, miast do
5 tys. mieszkaƒców lub miast do 20 tys.
mieszkaƒców, gdzie nie ma szko∏y Êred-
niej publicznej. 

15. Liceum Ogólnokszta∏càce im. pp∏k. Kieda-
cza w Luboniu – o stypendium mogà si´
ubiegaç osoby doje˝d˝ajàce do szko∏y z ob-
szarów wiejskich, miast do 5 tys. miesz-
kaƒców lub miast do 20 tys. mieszkaƒców,
gdzie nie ma szko∏y Êredniej publicznej. 
Mo˝liwoÊç uzyskania stypendium majà

tylko uczniowie wy˝ej wymienieni, u któ-
rych dochód na cz∏onka rodziny nie przekra-
cza 504 z∏ netto lub 583 z∏ netto, je˝eli w ro-
dzinie jest dziecko niepe∏nosprawne.

Do otrzymania stypendium w ramach
programu stypendialnego uprawnieni sà
studenci studiów licencjackich i magister-
skich prowadzonych w trybie dziennym,
wieczorowym i eksternistycznym na uczel-
niach publicznych i niepublicznych. Osoby
te muszà byç na sta∏e zameldowane w po-
wiecie poznaƒskim, a ich dochód netto na
osob´ w rodzinie nie przekracza 504 z∏ (net-
to) lub 583 z∏ (netto) je˝eli w rodzinie jest
dziecko niepe∏nosprawne. Stypendium prze-
kazywane b´dzie na konto studenta w dzie-
wi´ciu miesi´cznych ratach po 350 z∏. Wnio-
ski o przyznanie stypendium dla uczniów
szkó∏ ponadgimnazjalnych oraz formularze
wniosków o dochodach rodziny w 2003 r. sà
dost´pne w Starostwie Powiatowym w Po-
znaniu, ul. Jackowskiego 18 (p. 235) oraz na
stronie internetowej Powiatu Poznaƒskiego
www.powiat.poznan.pl. Wype∏nione wnio-
ski wraz z udokumentowanym zaÊwiadcze-
niem o dochodach, zaÊwiadczeniem ze szko-
∏y lub uczelni o rozpocz´ciu i kontynuowa-
niu nauki oraz kserokopià dowodu osobiste-
go potwierdzajàcà miejsce sta∏ego zameldo-
wania powinny zostaç z∏o˝one w Staro-

dokoƒczenie na str. 6
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stwie Powiatowym w Poznaniu (p.235) do
dnia 10 wrzeÊnia 2004 r. do godz. 15.30.

Wnioski studentów powinny byç dostar-
czone do dnia 8 paêdziernika 2004 r. do
godz. 15.30. Wnioski dostarczone po termi-
nie nie b´dà przyjmowane. 

W przypadku du˝ej liczby wniosków Po-
wiat Poznaƒski zastrzega sobie prawo do
obni˝enia wysokoÊci stypendium o po∏ow´
(z 350 z∏ 175 z∏ oraz z 250 z∏ do 125 z∏), aby
stypendium sta∏o si´ dost´pne dla wi´kszej
liczby osób.

O przyznaniu pomocy stypendialnej
wraz z okreÊleniem kwoty miesi´cznego

i rocznego dofinansowania ka˝dy uczeƒ/
student zostanie poinformowany pisemnie. 

Takie informacje przekaza∏o Starostwo
Powiatowe w Poznaniu. Uczniowie pozosta-
∏ych szkó∏ zmuszeni sà niestety szukaç in-
formacji na temat przyznawanych stypen-
diów we w∏aÊciwych do tego urz´dach.

(J.Z.)

W
e wrzeÊniu rozpocznie si´ kolejny rok
szkolny i chocia˝ ̋ adne z dzieci z pew-
noÊcià jeszcze o tym nie myÊli, dyrek-

torzy szkó∏ stan´li ju˝ przed zadaniem przygo-
towania projektów organizacji szkó∏ na rok
2004/ 05. Projekty te sà przekazywane do Kura-
torium OÊwiaty, nast´pnie do Zespo∏u Ekono-
miczno-Administracyjnego Szkó∏, a stamtàd
do zatwierdzenia przez burmistrza gminy.
W zestawieniach takich muszà zostaç zawar-
te wszystkie najwa˝niejsze informacje na te-
mat funkcjonowania szkó∏. Dotyczà one m.in.:
liczby oddzia∏ów, klas i uczniów w kolejnym
roku szkolnym, czy iloÊci godzin przeznaczo-
nych na nauk´ danego przedmiotu. 

Z przedstawionych projektów organiza-
cyjnych wynika, ˝e w przysz∏ym roku szkol-
nym w szko∏ach podstawowych na terenie
gminy b´dzie si´ uczy∏o 1102 uczniów w 53
oddzia∏ach, a w gimnazjach – 657 uczniów
w 30 oddzia∏ach. Ogó∏em, od wrzeÊnia do
szkól pójdzie 1812 uczniów z gminy. Nowo-
Êcià jest utworzenie w gimnazjum w St´sze-
wie klasy „przysposabiajàcej do pracy”. Ma

ona zgromadziç uczniów, którzy po ukoƒ-
czeniu gimnazjum zamierzajà podjàç prac´.
Da ona im mo˝liwoÊç zdobywania wiedzy
z przedmiotów szkolnych, jak i tych, które
przygotujà ich do pracy. Za∏o˝enie by∏o ta-
kie, aby do klasy tej przyjmowaç wy∏àcznie
dzieci z gminy. Okaza∏o si´ jednak, ˝e osoby
spoza niej tak˝e interesujà si´ takà formà
zdobywania wiedzy. Klasa ta ma liczyç
ok. 15 osób. Z racji tego, ˝e uczniowie naszej
gminy nie zaj´li wszystkich miejsc, przyj´te
zosta∏y równie˝ dzieci z innych miejscowo-

Êci. Nauka w klasie „przysposabiajàcej do
pracy” jest czymÊ nowym. Nadchodzàcy rok
szkolny poka˝e, jakie efekty przyniesie ta
nieco inna forma zdobywania wiedzy. 

Okres wakacji w wielu szko∏ach zosta∏ wy-
korzystany do wykonania wszelkich koniecz-
nych remontów i napraw. Cz´Êç z nich zosta∏a
ju˝ zakoƒczona. Kolejne realizowane b´dà
w ciàgu roku szkolnego. W gimnazjum w St´-
szewie b´dà trwa∏y prace nad op∏otowaniem
boiska szkolnego oraz nad pod∏àczeniem bu-
dynku szko∏y do kanalizacji sanitarnej. Naj-

dokoƒczenie ze str. 5

Nowy 
rok szkolny

U
czniowie Szko∏y Podstawowej w Mo-
drzu b´dà mogli od wrzeÊnia korzy-
staç z nowej pracowni komputerowej.

Na jej wyposa˝enie szko∏a otrzyma∏a pienià-
dze z Ministerstwa Edukacji i Sportu.

Gmina zadba∏a natomiast o wyremonto-
wanie sali oraz sfinansowa∏a szkolenie
komputerowe dla kadry nauczycielskiej. Dy-
rektor szko∏y Karolina Kula pe∏niç b´dzie
funkcje administratora. Jedna z nauczycie-
lek zostanie opiekunem pracowni kompute-
rowej. W szkoleniu uczestniczyç b´dzie
w sumie kilku nauczycieli, którzy zdobytà
wiedz´ przeka˝à nast´pnie uczniom. 

Pracownia komputero-
wa zosta∏a wyposa˝ona
w 10 nowych, po∏àczonych
ze sobà komputerów, dru-
kark´ i skaner. Uczniowie
b´dà mieli równie˝ dost´p
do internetu. Dyrektor
szko∏y otrzyma∏a tak˝e
komputer przenoÊny i wideoprojektor.
¸àczna suma za jakà wyposa˝ono sal´
komputerowà (z funduszy Ministerstwa) to
ok. 38 tysi´cy z∏. 

W wielu szko∏ach na terenie gminy dzia-
∏ajà ju˝ pracownie komputerowe. Te szko∏y,

które jeszcze nimi nie dysponujà, majà mo˝-
liwoÊç uzyskania funduszy na ich utworze-
nie z Ministerstwa Edukacji i Sportu lub z fun-
duszy Unii Europejskiej. Niektóre placówki
ju˝ starajà si´ o otrzymanie takiej pomocy.

(J.Z.)

Pracownia
komputerowa

Nowa pracownia i sprz´t komputerowy w Modrzu
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wi´cej zmian czeka szko∏´ podstawowà w St´-
szewie. Odb´dzie si´ tam remont boiska rekre-
acyjnego, naprawa sportowego boiska asfalto-
wego, renowacja parkietów w 15 salach lek-
cyjnych. Sala nr 50 zostanie tak˝e zaadapto-
wana na pracowni´ komputerowà. W szkole
podstawowej w Modrzu, jedno z pomieszczeƒ

równie˝ przekszta∏cono w pracowni´ kompu-
terowà. Zosta∏a ju˝ ona wyposa˝ona w nie-
zb´dny sprz´t. Dzieci b´dà z niej mog∏y korzy-
staç ju˝ od wrzeÊnia. W szkole podstawowej
w Jeziorkach zaplanowany zosta∏ remont po-
mieszczeƒ szkolnych i kuchni. Przetarg na te
prace musia∏ zostaç jednak uniewa˝niony

z powodu braku ofert. JednoczeÊnie og∏oszono
nast´pny, po to, aby niezb´dne prace wykonaç
jeszcze przed rozpocz´ciem roku szkolnego.
Niestety brak zainteresowania ze strony
przedsi´biorców spowodowa∏, ̋ e remont szko-
∏y odb´dzie si´ dopiero we wrzeÊniu.

(J.Z.)

W
lipcu zakoƒczony zosta∏ proces re-
krutacji uczniów do szkó∏ ponad-
gimnazjalnych. Uczniowie ci, aby

mieç mo˝liwoÊç wyboru szko∏y, w której b´-
dà kontynuowaç nauk´, musieli najpierw
zdaç testy kompetencyjne. 

W gminie St´szew, w obu gimnazjach –
strykowskim i st´szewskim – testy zdawa∏o
217 uczniów. Jak podkreÊlajà zarówno
uczniowie, jak i nauczyciele, tegoroczne eg-
zaminy nie nale˝a∏y do naj∏atwiejszych. Ich
wysoki poziom znalaz∏ odbicie w wynikach
testów, które w tym roku, w porównaniu
z latami wczeÊniejszymi, wypad∏y gorzej. 

W pierwszej, humanistycznej cz´Êci mo˝-
na by∏o uzyskaç 50 punktów. Ârednia liczba
punktów w gimnazjum w St´szewie wynio-
s∏a 25,2; a w gimnazjum strykowskim – 25,4.
W St´szewie najlepiej wypad∏a klasa III e, uzy-
skujàc Êrednià punktów 29,0; w Strykowie
lepsze wyniki uzyska∏a klasa III a – 28,2 punk-
ty. W cz´Êci drugiej – matematyczno-przyrod-
niczej maksymalna liczba punktów wynosi∏a
równie˝ 50. Uczniowie z gimnazjum w St´sze-
wie uzyskali Êrednià 23,9, a uczniowie ze Stry-
kowa – 25,0 punktów. W tej cz´Êci testu,
w gimnazjum st´szewskim najlepsze wyniki
uzyska∏a znowu klasa III e – 23,4 punktów,
a w gimnazjum strykowskim klasa III a –
26,9. Tegoroczne testy wypad∏y korzystniej
w szkole ze Strykowa. W obu cz´Êciach testu
jej uczniowie uzyskali lepsze wyniki. 

W porównaniu z rokiem ubieg∏ym, testy
kwalifikacyjne wypad∏y znacznie s∏abiej nie
tylko w gminie, ale i na terenie ca∏ego powia-
tu i województwa. Gimnazja z gminy zaj´∏y
13 miejsce w powiecie, na 17 gmin (w cz´Êci
humanistycznej), a 10 miejsce w cz´Êci ma-
tematyczno-przyrodniczej. Ârednia punktów
w powiecie wynios∏a 26,7 dla cz´Êci humani-
stycznej i 24,4 dla cz´Êci matematyczno-
-przyrodniczej. W roku ubieg∏ym wynios∏a
ona odpowiednio – 31,9 i 24,7 punkty. 

Egzamin sprawdzajàcy pisali równie˝
uczniowie klas VI szkó∏ podstawowych. Wy-

niki tego sprawdzianu okaza∏y si´ byç rów-
nie˝ nieco ni˝sze ni˝ ubieg∏oroczne. Najlepsi
byli uczniowie szko∏y w Jeziorkach – uzy-
skali Êrednià 27,78 punktów na 40 mo˝li-
wych. Nieco gorzej wypadli uczniowie szko-
∏y w Modrzu – 25,9 pkt oraz uczniowie szko-
∏y st´szewskiej – 25,0 pkt. Wynik szko∏y ze
St´szewa zani˝y∏a klasa VI f.

Szko∏y podstawowe z terenu gminy uzy-
ska∏y w sumie 6 miejsce w powiecie (na 17
gmin). Ich wyniki nie odbiega∏y od wyników
szkó∏ z powiatu poznaƒskiego (tam Êrednia
wynios∏a 25,2 pkt) ani od wyników z woje-
wództwa wielkopolskiego, gdzie Êrednia
wynios∏a 25,0 pkt. 

(J.Z.) 

Przedwakacyjne egzaminy

WYNIKI SPRAWDZIANU PRZEPROWADZONEGO W KLASACH VI (rok 2003/2004)

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2004 r.
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N
a terenie gminy St´szew, po raz kolej-
ny zorganizowane zosta∏y pó∏kolonie
letnie dla dzieci. Pomys∏ ten realizo-

wany jest ju˝ od lat. Ka˝dego roku, nie tylko
w gminie zwi´ksza si´ liczba dzieci sp´dza-
jàcych wakacje w domach, dlatego te˝ mo˝-
liwoÊç skorzystania z przygotowanych dla
nich atrakcji jest coraz bardziej kuszàca. 

Tegoroczne pó∏kolonie zosta∏y w ca∏o-
Êci sfinansowane przez gmin´, a zorgani-
zowane (przez OÊrodek Pomocy Spo∏ecz-
nej) w siedmiu szko∏ach: w Trzebawiu, Je-
ziorkach, Sapowicach, Modrzu, Stryko-
wie oraz w dwóch szko∏ach w St´szewie.
Pó∏kolonie trwa∏y od 5 do 16 lipca, a na
ich zorganizowanie przeznaczono ∏àcznie

17 450,00 z∏. Wzi´∏o w nich udzia∏ 270
dzieci, a opiekowa∏o si´ nimi 18 wycho-
wawców. 

Program wypoczynku w ka˝dej ze szkó∏
zorganizowany by∏ odr´bnie, a wszystkie
atrakcje dostosowano do potrzeb dzieci. Ge-
neralne cele, które by∏y realizowane podczas
pó∏kolonii to m.in.:

O
d kilku ju˝ lat w Szkole Podstawowej
w Trzebawiu podczas wakacji sà orga-
nizowane pó∏kolonie pod patronatem

OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej w St´szewie.
W tym roku co prawda nie by∏o naj∏adniej-
szej pogody, ale na brak atrakcji dzieci nie
mog∏y narzekaç. Codziennie do szko∏y przy-
chodzi∏a liczna grupa (30 osób), wspólnie or-
ganizowaliÊmy gry i zabawy oraz wycieczki.

Ju˝ drugiego dnia byliÊmy na rajdzie pie-
szym po Wielkopolskim Parku Narodowym,
naszym docelowym miejscem by∏a siedziba
Wielkopolskiego Parku Narodowego w Je-

ziorach. Tam dzieci zwiedzi∏y muzeum,
oglàda∏y filmy przyrodnicze i uczestniczy∏y
w zaj´ciach dydaktycznych. Niema∏à atrak-

cjà by∏ równie˝ wyjazd do
Muzeum w Szreniawie. Po-
maszerowaliÊmy do Ro-
snówka na stacj´ kolejowà
i dalej ju˝ pociàgiem konty-
nuowaliÊmy podró˝ do Szre-
niawy.

Odby∏a si´ równie˝ wy-
cieczka autokarowa, byli-
Êmy w Poznaniu na Cytade-
li, zwiedziliÊmy tam rów-
nie˝ Wielko-
polskie Mu-
zeum Walk
Niepodleg∏o-
Êciowych.

Innym razem byliÊmy w ki-
nie na filmie „Harry Potter”
cz´Êç 3 oraz w McDonald’s.

Podczas deszczowych dni
czas sp´dzaliÊmy w szkole
na grach i zabawach. Stwo-
rzyliÊmy kàcik plastyczny,
gdzie dzieci mog∏y wykazaç
si´ swoimi umiej´tnoÊciami.
Najwi´cej emocji jednak do-

starczy∏a „zielona noc”. Tradycjà sta∏o si´
ju˝, ˝e ostatniego dnia pó∏kolonii dzieci
przychodzà ze Êpiworami, by sp´dziç noc
w szkole. W tym roku spotka∏a je mi∏a nie-
spodzianka, poniewa˝ dzi´ki ofiarnoÊci jed-
nego z rodziców zosta∏y zaproszone na
smacznà kolacj´, a na zakoƒczenie obdaro-
wano je prezentami (sprz´t sportowy) ufun-
dowanymi równie˝ przez tego sponsora. 

Wychowawcy pó∏kolonii:
Sabina Szymczak

Renata WiÊniewska

Wakacje w gminie

Dzieci z prezentami od sponsora

Mc Donald’s – zje˝d˝alnia, która zapewni∏a wiele wra˝eƒ

Dzieci prezentujà swoje prace plastyczne

Pó∏kolonie 
w Szkole Podstawowej 

w Trzebawiu
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– propagowanie zdrowych i bezpiecznych
form sp´dzania wolnego czasu,

– rozwijanie umiej´tnoÊci wspó∏˝ycia
w grupie, propagowanie zasad fair play,

– wzmacnianie si∏y i sprawnoÊci fizycznej
uczestników,

– rozwijanie wyobraêni twórczej itp.
Dzieci i m∏odzie˝ przebywajàce na pó∏ko-

loniach z ochotà bra∏y udzia∏ w zaplanowa-
nych dla nich zaj´ciach. Program ka˝dej ze
szkó∏ przewidywa∏ wiele atrakcji. Chocia˝
pogoda nie dopisa∏a, dzieci uczestniczy∏y
w spacerach i wycieczkach pieszych po naj-
bli˝szej okolicy. Odwiedzi∏y mi´dzy innymi
B´dlewo, Dymaczewo, Rybojedzko. Zorgani-
zowano im tak˝e wiele wycieczek autokaro-
wych: na basen do Leszna, do Poznania nad
Malt´, do ZOO czy do Mc Donalds‘a. Inne

atrakcje, jakie na ten czas
dla nich przewidziano to:
wycieczki rowerowe, wy-
jazdy do kin, projekcje fil-
mów, ogniska i pieczenie
kie∏basek, zabawy nad je-
ziorami, gry, quizy, zaj´cia
artystyczne i sportowe.

Kolejnà atrakcjà, jakà
gmina zaplanowa∏a dla
swoich m∏odych mieszkaƒ-
ców by∏ wyjazd na kolonie
do G∏ucho∏azów. 

26 lipca rano, przed
Urzàd Miejski Gminy St´-
szew podjecha∏ autokar, którym na wyciecz-
k´ wyjechaç mia∏o prawie 40 dzieci z najbar-
dziej potrzebujàcych rodzin. Zorganizowa-
niem tego wyjazdu zajà∏ si´ OÊrodek Pomocy
Spo∏ecznej. Jego pracownicy przez ca∏y czas
dbali o to, aby przygotowania do wyjazdu
przebiega∏y sprawnie i bezpiecznie. Stan bez-
pieczeƒstwa autokaru zosta∏ sprawdzony
przez policj´, nast´pnie opiekun grupy od-
czyta∏ list´ obecnoÊci i dzieci mog∏y wreszcie
zajàç miejsca. Wszyscy (zarówno m∏odzie˝,
rodzice, jak i pracownicy oÊrodka) z przej´-
ciem czekali na odjazd autokaru, który opóê-
ni∏ si´ troch´ z powodu nieobecnoÊci jednego
z dzieci.

W górskiej miejscowoÊci koloniÊci sp´-
dzili dwa tygodnie, w czasie których czeka-
∏o na nich wiele atrakcji. 

OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej otrzyma∏
jeszcze jednà mo˝liwoÊç zorganizowania
wakacyjnego wyjazdu. Kuratorium OÊwiaty
w Poznaniu udost´pni∏o gminie 10 miejsc na
koloniach, zorganizowanych w poznaƒskiej
Bursie Szkolnej nr 2. Warunkiem przyznania
miejsca na tej kolonii by∏ dochód rodziny nie
przekraczajàcy 500 z∏. na jednà osob´ oraz
fakt, ˝e dziecko musia∏o pochodziç z rodziny
popegeerowskiej. Kolonie te odby∏y si´
w okresie od 2 do 15 sierpnia. 

(J.Z.)

S
yren´ 104 – rocznik 1972 kupi∏em 2,5
roku temu, w dzieƒ Wszystkich Âwi´-
tych w Szamotu∏ach. Bieg∏em ponad

kilometr za w∏aÊcicielem jadàcym na cmen-
tarz. Zapyta∏em, czy nie zechcia∏by sprze-
daç tego samochodu – odpowiedzia∏, ˝e tak.
Ju˝ po 30 minutach i zap∏aceniu 200 z∏. by-
∏em w∏aÊcicielem „królowej szos”.

Od tego czasu przejecha∏em nià po pol-
skich drogach 6000 km. Zmuszony by∏em wy-
mieniç i naprawiç w niej kilka cz´Êci, ale silnik
do dziÊ nie wymaga remontu. Pomimo zmia-
ny koloru tapicerki i lakieru, stara∏em si´ aby
moja Syrenka pozosta∏a w jak najwi´kszym
stopniu oryginalna. I taka jest!. Nie ma w niej
˝adnych przeróbek czy udoskonaleƒ. 

* * * 
Na pomys∏ wyjazdu Syrenà do W∏och

wpad∏em w lutym 2004 r. Planowa∏em doje-

chaç nià do Rzymu i z powrotem, zwiedza-
jàc po drodze Prag´, Wiedeƒ, Wenecj´ i San
Marino. W wyprawie tej mia∏o uczestniczyç
(oprócz mnie) jeszcze trzech moich kolegów.
Jednak, jeden z nich zmuszony by∏ odwo∏aç
swój wyjazd. PrzekreÊli∏o to tym samym
niestety naszà szans´ dotarcia do Rzymu
(koszty obliczy∏em bowiem, dzielàc je na
czterech).

Mimo to, w piàtek 2 lipca 2004 r. o godzi-
nie 23.00 wyruszyliÊmy we trzech (tj. Piotr
Ro˝ek ze St´szewa, Marcin S∏abolepszy z Ko-
narzewa i ja) z nadziejà na cud, ˝e uda nam
si´ dotrzeç do celu i wróciç.

Przed wyjazdem spakowa∏em bez ma∏a
pó∏ kufra cz´Êci zamiennych. Wykupi∏em
te˝ pakiet ubezpieczeƒ asistance w razie
awarii lub wypadku.

SYRENÑ do Wenecji

Policja kontroluje sprawnoÊç autokaru

Rodzice odprowadzajà dzieci wyje˝d˝ajàce do G∏ucho∏azów

dokoƒczenie na str. 10W∏aÊciciel syreny – Sebastian Zimny
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Pierwszego odcinka drogi (do Pragi) nie
wspominamy najlepiej. Ca∏y czas pada∏
deszcz, a „skarpeta” nie pali∏a na jeden cy-
linder, co mia∏o znaczny wp∏yw na zu˝ycie
paliwa i powodowa∏o trudnoÊci przy podje˝-
d˝aniu pod wzniesienia.

W sobot´ 3 lipca ok. 10.00 dotarliÊmy do
Pragi. ZwiedzaliÊmy jà przez kilka godzin,
po czym wyruszyliÊmy w dalszà drog´. Tym
razem prowadziç mia∏ jeden z moich kole-
gów, ale po dotarciu do granicy czesko-au-
striackiej zrezygnowa∏ i od tej pory kierowa-
∏em ju˝ wy∏àcznie ja. 

Do Wiednia dotarliÊmy ok. 23.00. Zapar-
kowaliÊmy niedaleko od centrum i poszli-
Êmy zwiedzaç „Wiedeƒ nocà”. WróciliÊmy
tak zm´czeni, ˝e nie mieliÊmy ju˝ si∏ szukaç

pola namiotowego, wi´c t´ noc przespali-
Êmy w samochodzie.

W niedziel´ (4 lipca) rano ruszyliÊmy
w dalszà drog´. Na jednym ze skrzy˝owaƒ
podjecha∏a do nas austriacka taksówka,
a jej kierowca nienagannà polszczyznà za-
pyta∏ nas: „Dokàd jedziecie tym zabyt-
kiem?”. Kiedy us∏ysza∏ odpowiedê pokiwa∏
tylko z niedowierzaniem g∏owà. Po drodze
mija∏o nas jeszcze wielu Polaków i chyba ̋ a-
den z nich nie przejecha∏ oboj´tnie. Okazy-
wali zaskoczenie i radoÊç (tràbiàc, mrugajàc
Êwiat∏ami, czy machajàc do nas) na widok
p´dzàcej przez Alpy „kuro∏apy” – bo tak po-
tocznie mówi si´ i Syrenie majàcej drzwi
otwierane w przeciwnym kierunku. 

Kiedy zbli˝aliÊmy si´ do granicy au-
striacko-w∏oskiej, spostrzegliÊmy malowni-
czo po∏o˝one jezioro, otoczone górami. Po-
stanowiliÊmy si´ tam zatrzymaç i wykàpaç
w jeziorze Faak See. Kàpielisko by∏o p∏atne,
ale warto by∏o si´ tam zatrzymaç, bo sp´dzi-
liÊmy mi∏y wieczór.

Po tym nieprzewidzia-
nym postoju, wsiedliÊmy do
„stoczwórki” i ju˝ po kilku-
nastu kilometrach niemi∏o
si´ rozczarowaliÊmy. Celnik
na przejÊciu granicznym
skierowa∏ nas bowiem na
boczny pas. Okaza∏o si´, ˝e
znajomy, który udziela∏ mi
informacji, co musz´ przez
wyjazdem za∏atwiç, zapo-
mnia∏ dodaç, ˝e przy wjeê-
dzie do Austrii powinienem
by∏ wykupiç winet´. Grozi∏
nam wysoki mandat. W roz-
mowie z celnikiem uda∏o mi si´ go jednak
przekonaç, ˝e jad´ przez Austri´ po raz
pierwszy w dodatku prawie zabytkowym
samochodem. Okaza∏ on na tyle wyrozumia-

∏oÊci, ˝e puÊci∏ nas bez man-
datu, nakazujàc wykup wi-
niety w drodze powrotnej.
W ten sposób znaleêliÊmy
si´ we W∏oszech. 

Odcinek drogi od grani-
cy do Wenecji minà∏ bardzo
szybko, sta∏o si´ tak za spra-
wà pi´knych widoków i gór,
które wydawa∏y si´ byç
jeszcze wy˝sze od tych, mi-
janych po stronie austriac-
kiej. Przez te najbardziej
strome góry przeje˝d˝a si´
wykutymi w nich tunela-
mi, które ciàgnà si´ niekie-

dy prawie przez kilometr.
Do Wenecji dotarliÊmy w niedziel´, przed

pó∏nocà. Miejsce noclegowe znaleêliÊmy jed-
nak 10 km od niej, gdy˝ w samym centrum
jest tylko jeden drogi parking.

Na drugi dzieƒ, rankiem zostawiliÊmy
samochód na parkingu, a sami, autobusem
nr 5 dotarliÊmy do Wenecji. Zalane miasto
zwiedzaliÊmy przez kilka
godzin, natrafiajàc przy
okazji na tradycyjne obrz´-
dy „Êwie˝o upieczonych”
doktorów. Polega∏y one na
tym, ˝e znajomi i rodzina
absolwenta chodzi∏a po
mieÊcie i Êpiewa∏a piosenki,
polewajàc si´ mlekiem i al-
koholem.

Póênym popo∏udniem,
wycieƒczeni czterdziesto-
stopniowym upa∏em, wra-
caliÊmy do naszej „polskiej
maszyny”. Po drodze spo-

tkaliÊmy dwoje m∏odych Polaków, którzy
polecili nam oddalony o 35 km od Wenecji
kurort Lido di Jesolo. Tam te˝ podà˝yliÊmy.

Po przybyciu na miejsce, szybko znaleêli-
Êmy miejsce postojowe, gdzie mogliÊmy zo-
stawiç auto i rozbiç namiot. Nad Adriaty-
kiem sp´dziliÊmy 4 dni. W ciàgu dnia kàpa-
liÊmy si´ w morzu i le˝eliÊmy na pla˝y,
a wieczorami chodziliÊmy do centrum. Cen-
trum w Lido to jedna kilkunastokilometro-
wa, ciàgnàca si´ wzd∏u˝ pla˝y ulica.

W ciàgu tych 4 dni nie brakowa∏o nam
przygód – w∏amano nam si´ do Syreny oraz
poznaliÊmy dwóch potencjalnych jej kup-
ców. Jednym z nich by∏ Nino – kolekcjoner
rzadkich, starych samochodów. Pomimo ku-
szàcej oferty nie sprzeda∏em mu jednak mo-
jej Syreny, ale, mo˝e uda mi si´ znaleêç dla
Nina jeszcze jednà „kuro∏ap´”. 

Piotr i Marcin byli tak zafascynowani
wybrze˝em adriatyckim, ˝e ju˝ nawet nie
myÊleli o Rzymie. Mój ˝al z powodu braku
mo˝liwoÊci dotarcia do stolicy, z∏agodzi∏
fakt, ˝e w czasie naszego pobytu we W∏o-
szech Papie˝a nie by∏o akurat w Watykanie,
gdy˝ wyjecha∏ na wakacyjny wypoczynek.

Do Polski wracaliÊmy w piàtek 9 lipca.
Droga powrotna przebiega∏a doÊç szybko,

dokoƒczenie ze str. 9

Upalny dzieƒ w Wenecji

Relaks w Alpach – to jest to!

Syrena 104 rocznik 1972
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choç nie bez problemów (np.: woda w ch∏od-
nicy zagotowa∏a si´ do temperatury
100°C i zmuszeni byliÊmy si´ zatrzymaç). Po-
wa˝ny problem pojawi∏ si´ dopiero kilkadzie-
siàt kilometrów przed czeskà granicà. Bardzo
zm´czony, postanowi∏em zjechaç na pobocze
i odpoczàç troch´. Niestety koledzy obudzili
mnie po chwili, gdy˝ obok „stoczwórki” poja-
wili si´ dwaj austriaccy policjanci. 

Rozpocz´li, trwajàcà bardzo d∏ugo kontro-
l´ samochodu i naszych dokumentów. Samo-
chód „przewrócili do góry nogami”, a gdy ani
w nim ani w dokumentach nic nie znaleêli –
przeprosili nas i ˝yczyli przyjemnej podró˝y.
Nam nie by∏o jednak wcale przyjemnie.

Majàc winiet´, spokojni dotarliÊmy do
granicy austriacko-czeskiej. Jednak tam za-
trzyma∏ nas celnik, informujàc, ˝e samochód
musi zostaç odholowany na lawecie z powo-
du braku katalizatora. Grozi∏a nam znowu
wysoka kara. Celnik nie da∏ si´ przekonaç, ˝e
mój samochód to weteran szos. W pewnej

chwili, bez skr´powania zapyta∏, ile jeszcze
mamy pieni´dzy, po czym otworzy∏ mój pasz-
port i powiedzia∏, abym tam w∏o˝y∏ reszt´
naszych funduszy. W ten sposób unijny, au-
striacki celnik wzbogaci∏ si´ o 20 euro…

W Czechach zatrzymaliÊmy si´ w Pradze,
aby jeszcze raz obejrzeç to pi´kne miasto.
W dalszej drodze, wyprzedzajàc ci´˝arówk´,
zostalibyÊmy przez nià prawie „zgnieceni”,
gdy˝ kierowca nie widzàc nas zaczà∏ zje˝-
d˝aç na lewy pas. Piotr, siedzàcy z przodu za-
par∏ si´ r´koma, poniewa˝ moja Syrenka
w wersji oryginalnej nie posiada pasów bez-
pieczeƒstwa!. Na szcz´Êcie w ostatniej chwili
uda∏o si´ nam uniknàç wypadku.

Przed godzinà 22.00 byliÊmy ju˝ w Jaku-
szycach i chocia˝ zm´czenie dawa∏o nam si´
coraz bardziej we znaki, postanowiliÊmy za-
trzymaç si´ w Szklarskiej Por´bie i w koƒcu
zjeÊç coÊ polskiego.

Do D´bienka dotarliÊmy w niedziel´
11 lipca, ok. 2.30 nad ranem, koƒczàc tym sa-

mym naszà niezwyk∏à wypraw´. Jechali-
Êmy z powrotem przez 26 godzin, pokonujàc
1250 km.

Moja siostra i kilku znajomych przegra∏o
zak∏ady o to czy uda nam si´ dojechaç i wró-
ciç z W∏och. Uda∏o si´ – chwa∏a trzydziesto-
dwuletniej Syrence!

W przysz∏ym roku chcia∏bym wystarto-
waç nià w rajdzie Monte Carlo, o ile uda mi
si´ znaleêç sponsorów…

Pozdrawiam wszystkich mi∏oÊników
starej motoryzacji!

Sebastian Zimny

* * * 
Wszystkich, którzy prze˝yli podobne,

niesamowite przygody lub majà nietypowe,
oryginalne hobby, prosimy o kontakt z re-
dakcjà „WieÊci St´szewskich”. Ka˝da intere-
sujàca historia zostanie opublikowana!

(red.)

O
d zesz∏ego roku na B∏oniach, w okre-
sie letnim organizowane sà imprezy
dla mieszkaƒców St´szewa. G∏ówny-

mi organizatorkami tych zabaw sà panie
Hübner, Sibrecht i WojtyÊ, ale mogà one li-
czyç na pomoc mieszkaƒców ulicy KoÊciaƒ-
skiej i B∏oƒ. Imprezy rozpoczynajà si´ w ma-
ju „Majówkà”, a koƒczà w sierpniu „Po˝e-
gnaniem lata”. 

Jak podkreÊla Jolanta Hübner, pomys∏ or-
ganizowania zabaw na B∏oniach zrodzi∏ si´
dlatego, ̋ e mieszkaƒcy spragnieni sà imprez
tanecznych, w których mog∏yby wziàç
udzia∏ ca∏e rodziny. Dzi´ki takim spotka-
niom ludzie integrujà si´ ze sobà.

Pierwsza Majówka zorganizowana zo-
sta∏a w zesz∏ym roku. Aby jednak do niej do-
sz∏o, trzeba by∏o najpierw przygotowaç
miejsce, w którym mia∏a si´ odbyç. Teren na
B∏oniach zosta∏ w tym czasie uporzàdkowa-

ny przez gmin´. Mieszkaƒcy sàsiadujàcych
z B∏oniami domów zaj´li si´ resztà – m.in.
przygotowali miejsce na ognisko oraz pod
plac zabaw. Po skoƒczonej pracy, wszyscy
którzy w niej uczestniczyli, usiedli razem

i zrobili wspólne ognisko.
W∏aÊnie wtedy pojawi∏a si´
myÊl, aby podobne spotka-
nia odbywa∏y si´ w okresie
letnim cyklicznie.

Okaza∏o si´, ˝e pomys∏
ten spotka∏ si´ z ogromnym
zainteresowaniem wszyst-
kich mieszkaƒców St´sze-
wa. We wspólnym piecze-
niu kie∏ba-
sek i zaba-
wie przy
muzyce

bierze, za ka˝dym razem
udzia∏, coraz wi´cej osób. 

Wart uznania jest fakt,
˝e imprezy te organizowa-
ne sà wy∏àcznie przez osoby
mieszkajàce w pobli˝u
B∏oƒ. Jolanta Hübner pod-
kreÊla, ˝e organizatorzy
mogà liczyç na pomoc bur-
mistrza i radnych (pierw-
sza Majówka zosta∏a przy-

gotowana dzi´ki pomocy z gminy). Najcz´-
Êciej jednak starajà si´ samodzielnie przygo-
towaç zabaw´. Ognisko, konkursy i loterie
dla dzieci organizowane sà z w∏asnej inicja-
tywy i Êrodków mieszkaƒców.

Zabawy na B∏oniach przyciàgajà coraz
wi´cej uczestników. Nawet m∏odzie˝ czeka
na nie z niecierpliwoÊcià. Najwa˝niejsze jest
jednak to, ˝e cieszàce si´ tak du˝ym zainte-
resowaniem imprezy powsta∏y dzi´ki pomy-
s∏owoÊci i zaanga˝owaniu kilku osób. Do-
brze, ˝e nadal istniejà ludzie, którzy majà
ch´ci, aby zrobiç coÊ nie tylko dla siebie, ale
i dla innych. 

(J.Z.)

„Majówka 2003” – wspólne ognisko i pieczenie kie∏basek

Rok 2003 – mieszkaƒcy porzàdkujà teren na B∏oniach

Zabawa na B∏oniach
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T
rwajà wakacje, wiele osób (szczególnie
dzieci i m∏odzie˝) sp´dza je w domu.
Warto wi´c poinformowaç zarówno

m∏odzie˝ jak i doros∏ych, co dzieje si´ w st´-
szewskimi muzeum. 

Dyrektor muzeum Bogdan Czerwiƒski
wraz z Marcelim Sza∏à pracujà nad projek-
tem Towarzystwa Pami´ci Powstania Wiel-
kopolskiego. W przygotowaniu jest bowiem
drugi tom Encyklopedii Powstania Wielko-
polskiego. Obaj panowie bardzo zaanga˝o-
wali si´ w poszukiwanie informacji na te-
mat osób bioràcych udzia∏ w Powstaniu.
Skupiajà si´ na tym, aby sporzàdziç jak naj-
dok∏adniejszà dokumentacj´. G∏ównym êró-
d∏em wiedzy sà ksi´gi parafialne, które udo-
st´pniajà im ksi´˝a. Zdobywanie informacji
na temat powstaƒców jest ci´˝kim i praco-
ch∏onnym zaj´ciem. Wi´kszoÊç z nich ju˝ nie
˝yje, dlatego te˝ jednym ze sposobów znale-
zienia danych o ich nazwiskach, datach na-
rodzin i zgonu jest szukanie ich na parafial-
nych cmentarzach.

Nadal aktualnym tematem jest ratowa-
nie dawnych dokumentów. Muzeum w St´-
szewie wspó∏pracuje w tej kwestii z Mu-
zeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie.
Efektem tej wspó∏pracy by∏o m.in.: odre-
staurowanie zapisków dotyczàcych przywi-
lejów cechowych. W ostatnich miesiàcach
trwa∏y prace nad dokumentem pochodzà-
cym z 1796 r. Jak si´ okaza∏o, pismo to jest
potwierdzeniem przez króla Prus aktu w∏a-
snoÊci St´szewa i jego okolic. Muzeum otrzy-

ma∏o ten akt od poznaƒskiego kolekcjonera
na poczàtku bie˝àcego roku. Dokument na-
pisany zosta∏ niemieckim gotykiem na pa-
pierze czerpanym. Chocia˝ pochodzi on
z 1796 r., to konserwatorzy z muzeum
w Szreniawie, którzy przywracali mu „daw-
ny blask”, podkreÊlili, ˝e jest on w dobrym
stanie. Jest to niewàtpliwie bardzo ciekawy
eksponat w zbiorach muzeum w St´szewie,
który warto obejrzeç.

Udzielenie przez dyrektora muzeum in-
formacji na temat aktu w∏asnoÊci do prasy,
przynios∏o niespodziewane efekty. Córka
so∏tysa ze S∏upi – po przeczytaniu wspo-
mnianego artyku∏u, przypomnia∏a sobie, ˝e
posiada dokument uw∏aszczenia rolników
wsi S∏upia. Przekaza∏a go ona ju˝ dyrektoro-
wi muzeum, a ten – konserwatorowi z mu-
zeum w Szreniawie. Dokument zosta∏ spo-
rzàdzony w j´zyku polskim i niemieckim
i zawiera szczegó∏owe informacje na temat
ile area∏ów ziemi otrzymali rolnicy. Jest
w nim nawet zapis o przeznaczeniu cz´Êci
ziemi pod ewentualnà budow´ szko∏y. Dy-
rektor muzeum nie chce jednak zdradziç

zbyt wielu informacji, zach´cajàc wszyst-
kich zainteresowanych, by sami zapoznali
si´ z dokumentem, jak tylko powróci on
z muzeum w Szreniawie. 

Bogdan Czerwiƒski podkreÊla, ˝e czas
wakacji poÊwi´cony zosta∏ g∏ównie na drob-
ne remonty, które nale˝a∏o przeprowadziç
w muzeum. Ponadto zakupiony zosta∏ no-
wy komputer, do którego wprowadzane sà
obecnie wszystkie informacje o znajdujà-
cych si´ w muzeum zbiorach. 

Jak widaç, dla dyrektora i pracowników
st´szewskiego muzeum, wakacje sà bardzo
pracowitym okresem. Bogdan Czerwiƒski
zaprasza jednak ju˝ teraz wszystkich zain-
teresowanych na indywidualnà wystaw´
malarskà Ireny Rosiƒskiej-Melnik, która od-
b´dzie si´ we wrzeÊniu.

* * * 
Dyrektor Czerwiƒski prosi wszystkich

Paƒstwa, którzy posiadacie informacje i do-
kumenty z dziejów St´szewa i okolic o prze-
kazanie ich muzeum w St´szewie. 

(J.Z.)

Zapraszamy 
do muzeum

Up∏ywa szybko ˝ycie 
Jak potok p∏ynie czas….

W
roku 2004 up∏yn´∏o 46 lat od ukoƒ-
czenia szko∏y podstawowej w St´-
szewie w 1958 r. Z tej to okazji po-

stanowiliÊmy zorganizowaç spotkanie kla-
sowe uczniów ucz´szczajàcych do klas A i B. 

Inicjatorkà tego pomys∏u by∏a Êp. Marta
Sytniejewska. Pomimo tragedii jakà prze˝y-
waliÊmy po Jej Êmierci, postanowiliÊmy do-
prowadziç do naszego spotkania. MyÊl´, ˝e

wewn´trznie czuliÊmy Jej duchowà obec-
noÊç na naszym spotkaniu. 

Pierwsze, organizacyjne spotkanie na-
szego komitetu organizacyjnego, jako gospo-
darzy tej imprezy odby∏o si´ w dniu 9 listo-
pada 2003 r. W sk∏ad komitetu organizacyj-
nego weszli uczniowie klas A i B, tj.: Marta
Sytniejewska i Jacek Górny oraz Janina Alej-
ska i Janina W´c∏awek. Spotkania nasze od-
bywa∏y si´ w miar´ potrzeby, nierzadziej
jednak jak dwa razy w miesiàcu, na prze-

mian w naszych domach. Potem by∏y jesz-
cze dalsze trzy spotkania dla ustalenia
szczegó∏ów i spraw organizacyjnych. 

Najwi´kszà trudnoÊç sprawia∏o nam
ustalenie nazwisk i adresów, bowiem wi´k-
szoÊç uczniów to dziewcz´ta, które po za-
mà˝pójÊciu mia∏y zmienione nazwiska. ˚y-
cie rzuci∏o nas w ró˝ne strony kraju, a nawet
za granic´. Cz∏onkowie komitetu docierali do
rodzin, znajomych, ró˝nymi drogami, aby
pozyskaç adresy i telefony. DotarliÊmy do

min´∏o jak 
jeden sen…46 lat
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wszystkich naszych kole˝anek i kolegów,
wysy∏ajàc zaproszenie na t´ uroczystoÊç,
której dat´ wyznaczyliÊmy na 5 czerwca
2004 r. 

SpotkaliÊmy si´ w liczbie 36 osób przed
budynkiem Szko∏y Podstawowej nr 1 w St´-
szewie przy ul. Szkolnej w to pi´kne, czerw-
cowe popo∏udnie o godz. 16. Trudno sobie
wyobraziç, jakie to jest wzruszajàce, spo-
tkaç si´ po 46 latach z ludêmi doros∏ymi,
z siwiejàcymi cz´sto w∏osami, którzy kie-
dyÊ zasiadali w jednej ∏awce, z którymi p∏a-
taliÊmy ró˝ne figle nauczycielom i sobie
wzajemnie. WspominaliÊmy pierwsze mi-
∏oÊci i trudy lat szkolnych. Poca∏unkom,
uÊciskom i serdecznoÊciom nie by∏o koƒca.
ZrobiliÊmy pamiàtkowe zdj´cie na scho-
dach naszej szko∏y, a dalej odbywa∏o si´ ju˝
wszystko wed∏ug zaplanowanego progra-
mu. Z∏o˝yliÊmy kwiaty, zapaliliÊmy znicze
na grobie Êp. ksi´dza proboszcza Stanis∏a-
wa W´˝yka przy Farze polecajàc spokój jego

duszy mi∏osiernemu
Panu. To w∏aÊnie
ksiàdz proboszcz
przygotowywa∏ nas
do I Komunii Âwi´tej,
dajàc nam zasady
chrzeÊcijaƒskiego ̋ y-
cia, które teraz doce-
niamy, a które wów-
czas by∏y trudne do
zrozumienia i zapa-
mi´tania.

WróciliÊmy te˝ do
„naszej szko∏y”, któ-

ra teraz po∏àczy∏a si´ z okaza∏ym, nowo wy-
budowanym budynkiem st´szewskiego
gimnazjum. Po obejrzeniu ∏awek i wspo-
mnieniach, gdzie kto
„siedzia∏”, obejrzeniu
bogato ilustrowanej
kroniki szko∏y prze-
szliÊmy ulicami St´-
szewa do Sanktu-
arium St´szewskie-
go, gdzie uroczystà
msz´ Êw. odprawi∏
ks. proboszcz Jan Ma-
∏eta. Msza by∏a na-
szym dzi´kczynie-
niem za wszystkie
otrzymane ∏aski oraz
proÊbà o dalszà opie-
k´ Bo˝à nad nami.
ModliliÊmy si´ te˝ wspólnie o mi∏osierdzie
Bo˝e i spokój dusz naszych zmar∏ych peda-
gogów oraz kole˝anek i kolegów.

Nast´pnie pojechaliÊmy na miejsco-
wy cmentarz parafialny, gdzie z∏o˝yli-
Êmy kwiaty, zapaliliÊmy znicze na mogi-
∏ach zmar∏ych nauczycieli:

Âp: p. E. Torzeckiego – geografia,
p. M. Zaremby – j. polski,
p. Bàtkiewicz – biologia,
p. M. Kudeli – historia.
Nasi zmarli kole˝anki i koledzy to:
Âp: Marta Sytniejewska,
Kazimiera Kocik,
Miros∏aw Jesionkowski,
Stanis∏aw Przybysz,
Ryszard Rajewicz,
Czes∏aw Bàk,
Zbigniew Przybylski,
Janina Wolnowska.

W modlitewnej zadumie nad grobami
ciàgle nasuwa∏o si´ pytanie kogo Bóg powo-
∏a w kolejnoÊci, bo przecie˝ jesteÊmy ju˝
w wi´kszoÊci na emeryturach, a zdrowie te˝
szwankuje…

Potem poddaliÊmy si´ radoÊci wspólnej
zabawy, wzajemnym wspomnieniom w ba-
rze Bistro w D´bienku, gdzie przy muzyce,
obfitych posi∏kach bawiliÊmy si´ do „bia∏ego
rana”. Trudne sà chwile po˝egnaƒ, ale po-
stanowiliÊmy, ˝e s∏owo – do widzenia – b´-
dzie oznacza∏o nasze wspólne spotkanie po
50 latach, tj. w 2008 r.

Pragn´ tà drogà w imieniu komitetu or-
ganizacyjnego podzi´kowaç wszystkim
uczestnikom naszego spotkania za nieza-
wodne przybycie. Na spotkanie przyjecha∏y
osoby z ca∏ego kraju, a nawet z zagranicy.
Koƒcz´ optymistycznym stwierdzeniem

Do widzenia Kochani 
Do mi∏ego zobaczenia w St´szewie 

W imieniu komitetu organizacyjnego 
– Janka W´c∏awekUczestnicy czerwcowego spotkania wraz z ma∏˝onkami na wspólnej fotografii

Pamiàtka z kl. V a – St´szew, 20 wrzeÊnia 1955 r.

Pamiàtka z kl. V a – St´szew, 20 wrzeÊnia 1955 r.



WIEÂCI
ST¢SZEWSKIE

14 4/2004

W
dniu 1 sierpnia 2004 r. w nowo
otwartej stanicy w´dkarskiej odby-
∏y si´ II sp∏awikowe dru˝ynowe za-

wody w´dkarskie dla w´dkarzy zaproszo-
nych z sàsiednich kó∏.

Na zawody przyby∏o 13 trzyosobowych
dru˝yn.

I miejsce zaj´∏a dru˝yna 
ze St´szewa I, w sk∏adzie:
Pawe∏ Fràckowiak 2540 pkt.
Robert Sa∏ata 1920 pkt.
Bartosz Sieracki 1920 pkt.
Razem uzyskali 6360 punktów.

II miejsce zaj´∏a Mosina 
Miasto w sk∏adzie:

Wojciech Nowicki 1680 pkt.
Tomasz Nowicki 2300 pkt.
Dawid Kosicki 2360 pkt.
Uzyskali oni ∏àcznie 6340 punktów. 

III miejsce zaj´∏a 
Lubonianka w sk∏adzie:

Marcin Przybylski 2500 pkt.
Tomasz Nowicki 2200 pkt.
Zbigniew Orzechowski 1320 pkt.
Razem uzyskali 6020 punktów.

Kolejne miejsca 
zaj´∏y dru˝yny:

St´szew II w sk∏adzie: Roman Sieraƒski,
Adam Baranowski, Witold Jóêwiak (5520
pkt). 

Mosina Hobby w sk∏adzie: Pawe∏ D∏u-
˝ewski (rezerwowy na mistrzostwa Europy,
które odb´dà si´ w Holandii), Józef Jasiƒski,
Marian Kaczmarek (5280 pkt). 

Poznaƒ ÂródmieÊcie w sk∏adzie: Piotr
Machowicz, Aleksander Filipiak, Leon Ptak
(4080 pkt).

Puszczykowo I w sk∏adzie: Przemys∏aw
Stefaniak, Maciej Kowalec, Andrzej Górnia-
czyk (3680 pkt). 

Tarnowo Podgórne w sk∏adzie: Jaro-
s∏aw Bobyk, Stanis∏aw Zacholski, Zdzis∏aw
Barciszewski (3620 pkt).

Energetyk Poznaƒ w sk∏adzie: Jerzy Pie-
chocki, Henryk Piechowiak, Andrzej Hetma-
niak (2840 pkt).

Puszczykowo II w sk∏adzie: Maciej Po-
∏omski, Krzysztof Tomaszewski, Marek Przy-
danek (2420 pkt).

Grunwald w sk∏adzie: Zygmunt Za-
grodzki, Andrzej Andrzejewski, Ryszard No-
wakowski (2380 pkt).

St´szew III w sk∏adzie: Aleksander
Skowroƒski, Zbigniew Kubiak, Roman Kozi-
ca (2220 pkt).

Kórnik w sk∏adzie: Pawe∏ Domaƒski,
Piotr Jankowski, Jerzy Olejniczak (1740 pkt).

Uwaga m∏odzi w´dkarze!!!
W dniu 5 wrzeÊnia 2004 r. w Wojnowi-

cach odb´dà si´ m∏odzie˝owe zawody sp∏a-
wikowe na jednà w´dk´. Jest to typowy
akwen karpiowy. Bli˝sze szczegó∏y prosz´
czytaç w gablocie og∏oszeƒ po 14.08.40r.

Henryk Majorczyk 
Ko∏o 121 St´szew

* * *
W dniu 7 sierpnia 2004 r. w Ârodzie Wiel-

kopolskiej nad Zalewem rozegrano zawody
dru˝ynowe z okazji 50-lecia ko∏a Energetyk.
Na miejsce przyby∏o 20 dru˝yn. Nasza dru-
˝yna w sk∏adzie: Bartosz Sieracki, Henryk
Majorczyk, Miros∏aw Sieracki zaj´∏a II miej-
sce ulegajàc jedynie o jeden punkt Lubonian-
ce. Kolega Henryk Majorczyk indywidualnie
zajà∏ IV miejsce. Dru˝yna nasza przekaza∏a
na r´ce prezesa puchar z okazji 50-lecia za∏o-
˝enia ko∏a. Impreza zakoƒczy∏a si´ pocz´-
stunkiem obiadowym i rozdaniem nagród
i dyplomów.

Henryk Majorczyk
Ko∏o 121 St´szew

Burmistrz gminy St´szew 
zaprasza wszystkich 

na 

DO˚YNKI GMINNE

Odb´dà si´ one 5 wrzeÊnia w Trzebawiu. 
UroczystoÊci rozpocznà si´ od godziny 13.00.

Zawody w´dkarskie
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P O D Z I ¢ K O W A N I E

Serdecznie dzi´kuj´ Panu Burmistrzowi za zamontowanie por´czy przy uli-

cy Dworcowej w St´szewie. Jest to du˝ym udogodnieniem dla osób starszych

w szczególnoÊci w okresie jesienno-zimowym. 

Zieliƒska Pelagia

Burmistrz gminy St´szew og∏asza 
nieograniczony przetarg ustny na sprzeda˝:

1. Lokalu mieszkalnego o pow. u˝ytkowej 78,6 m2, po∏o˝onego w Strykówku, na dzia∏ce nr 448/6 o pow. 2570,
zapisanej w KW 43034.

Do lokalu przynale˝à pomieszczenia gospodarcze o pow. 63,5 m2.
Udzia∏ we wspó∏w∏asnoÊci gruntu i budynku wynosi 1421/5773
Dane dotyczàce warunków przetargu:
Cena wywo∏awcza – 35 000 z∏
Wadium wynosi – 3500 z∏
postàpienie – 400 z∏

2. Lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 41,8 m2 po∏o˝onego w Strykowie przy ul.Parkowej 7 na dzia∏ce 47/27 o pow.
2309 m2 zapisanej w KW 43794.

Udzia∏ we wspó∏w∏asnoÊci gruntu i budynku wynosi 418/17072.
Dane dotyczàce warunków przetargu:
Cena wywo∏awcza – 21 000 z∏
Wadium wynosi – 2100 z∏
postàpienie – 250 z∏

Przetarg odb´dzie si´ we wtorek dnia 31 sierpnia 2004 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urz´du Miejskiego Gminy St´szew, ul.Poznaƒska 11.
Wadium nale˝y wp∏aciç do dnia 28 sierpnia 2004 r. na konto Urz´du w PKO BP O/St´szew nr 84 1020 4027 0000 1802 0049 9434. Dodatko-
we, szczegó∏owe informacje mo˝na uzyskaç w siedzibie Urz´du pokój nr 1, tel. (061) 81-97-149 i na stronie internetowej www.steszew.pl.

Burmistrz gminy St´szew podaje do publicznej wiadomoÊci 
informacj´ o zamiarze sprzeda˝y:

1. Lokalu mieszkalnego nr 2 w St´szewie przy ul. P. Skargi 32 z uwzgl´dnieniem pierwszeƒstwa nabycia przys∏u-
gujàcego najemcy lokalu,

2. NieruchomoÊci nie zabudowanej stanowiacej dzia∏k´ nr 31/1 po∏o˝onà w Modrzu, której sprzeda˝ nast´puje
w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomoÊci przeznaczonych do sprzeda˝y wywieszony zosta∏ na okres od 11.08.2004 do 01.09.2004 w siedzibie Urz´du Miejskie-
go Gminy St´szew, ul. Poznaƒska 11, tel. (061) 819-71-49.

Burmistrz gminy St´szew podaje do publicznej wiadomoÊci 
informacj´ o zamiarze wydzier˝awienia w trybie przetargu 

budynku poszkolnego w Sapowicach.
Okres dzier˝awy wynosi 3 lata.
Wykaz nieruchomoÊci przeznaczonej do wydzier˝awienia wywieszony zosta∏ na okres od 17.08.2004 do 07.09.2004 w siedzibie Urz´du Miej-
skiego Gminy St´szew, ul. Poznaƒska 11, tel. (061) 819-71-49.

Korepetycje
z j´zyka polskiego 

i historii – tanio, szybko,
skutecznie. 

Przepisywanie
prac magisterskich, kon-
trolnych i dyplomowych.

tel. 819 61 55
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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 
wolnych 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 
codziennie 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 
Policja 
St´szew – tel. 813 43 97 lub 813 59 97
Przez ca∏à dob´ mo˝na dzwoniç do Komendy
Miejskiej Policji w Poznaniu pod bezp∏atny nu-
mer tel. 997
Telefony policjantów
Urbanek Roman – 0605 192 906 – kierownik
Rewirów Dzielnicowych
Rejon nr 1, sier˝. sztab. Jacek Konieczny
– 0605 192 908 – St´szew wraz z Kràplewem
(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
Zespó∏ Ekonomiczno-Administracyjny Szkó∏
pon. 8.00 – 16.00
wt. – Pt. 7.00 – 15.00
tel. 819 71 37, 819 71 38
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
Gabinet Podstawowej Opieki Zdrowotnej
„Promed”
St´szew, ul. Reya 6
tel. 813 56 03, tel. kom. 0606 892 161
Gabinet czynny: 
pon. – pt. 8.00 – 18.00
Lekarz przyjmuje: 
pon – Êr.
gabinet: 8.00 – 12.00
wizyty domowe: 14.00 – 15.30
gabinet: 16.00 – 18.00
czwartek
gabinet: 8.00 – 12.00
wizyty domowe: 14.00 – 15.30
dzieci zdrowe (szczepienia): 16.00 – 18.00

piàtek
gabinet: 8.00 – 14.00
wizyty domowe: 14.00 – 15.30
Nag∏e zachorowania: Dzia∏ Pomocy Doraênej, 
Poznaƒ, ul. Kasprzaka 16, tel. 866 25 35
Gabinet lekarski 
Strykowo, ul. Bukowska 56
tel. 813 42 91, tel. kom. 0606 288 458
pon., Êr., pt. 8.00 – 16.00
16.00 – 18.00 – porady telefoniczne 
pod nr telefonu komórkowego.
wt., czw. 10.00 – 18.00
8.00 – 10.00 – porady telefoniczne 
pod nr telefonu komórkowego.
Szczepienia: wt. 16.30–18.00
pt. 8.00 – 9.30
Wizyty domowe: codziennie 13.00 – 14.30 
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
Punkt apteczny „Aspirynka”
Strykowo, ul. Bukowska 56
pon., Êr., pt. 8.00 – 16.00
wt., czw. 10.00 – 18.00
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