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Burmistrz przyjmuje bochen chleba od starostów do˝ynek

Wyst´p zespo∏u „Modrzanki”
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w gminie St´szew – wi´cej str. 2
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T
egoroczne do˝ynki gminne odby∏y si´
w niedziel´ 5 wrzeÊnia w Trzebawiu.
Rozpocz´∏y si´ one o godzinie 13.00,

Mszà Êwi´tà, w trzebawskim koÊciele.

Ksiàdz proboszcz Tadeusz ¸ukowiak poÊwi´-
ci∏ przyniesione wieƒce do˝ynkowe oraz po-
dzi´kowa∏ wszystkim rolnikom za wysi∏ek,
jaki wk∏adajà w swojà prac´. Na uroczysto-

Êciach obecni byli m.in.: burmistrz gminy –
W∏odzimierz Pinczak, przewodniczàcy Rady
Gminy – Miros∏aw Potrawiak, so∏tys Trzeba-
wia – Zygmunt Ci´˝ki, a tak˝e wice starosta
Poznaƒski – Tomasz ¸ubiƒski, wice prze-

wodniczàcy Rady Powiatu Poznaƒskiego –
Krzysztof Robaszyƒski, wice starosta Powia-
tu Grodziskiego – Stanis∏aw Hadka. 

Po Mszy Êwi´tej, przy pi´knej pogodzie,
barwny korowód ruszy∏
w stron´ boiska sporto-
wego, gdzie burmistrz
gminy wyg∏osi∏ krótkie
przemówienie, witajàc
wszystkich zgromadzo-
nych. Odby∏a si´ tak˝e
tradycyjna ceremonia
do˝ynkowa poprowa-
dzona przez zespo∏y
„Modrzanki” i „Koêla-
ry”. Jej scenariusz oraz
tradycyjne przyÊpiewki
przygotowa∏a Weroni-
ka Polaczek. Ceremoni´
rozpocz´∏a Izabela G∏o-
wicka z m∏odzie˝owej kapeli dudziarskiej
„Koêlary”. Po wyst´pach zespo∏ów „Mo-
drzanki” i „Koêlary” nastàpi∏o uroczyste
wr´czenie burmistrzowi bochna chleba,
(wypieczonego z tegorocznego zbo˝a), przez
staroÊcin´ do˝ynek Ew´ Piechnik oraz staro-
st´ Macieja Karczmarka. Burmistrz, zgodnie
ze starym obyczajem pocz´stowa∏ nast´p-
nie chlebem wszystkich zgromadzonych.

Kolejnym punktem programu by∏ wyst´p
Kaszubskiego Zespo∏u PieÊni i Taƒca „Chmie-

lanie”. Zespól ten obcho-
dzi∏ w tym roku 20-lecie
swojego istnienia. Za-
prezentowa∏ typowy
program kaszubski, pod-
czas którego do taƒca
przygrywa∏a 3 osobowa
kapela, grajàca na klar-
necie, akordeonie i dia-
belskich skrzypcach. Ze-
spó∏ przedstawi∏ trady-
cyjne przyÊpiewki, ta-
niec korkowy (który wy-
konywano po ˝niwach),
taƒce – Wera czy Kowal.
GoÊcie mogli tak˝e prze-

konaç si´, jak wyglàda burczybas – regional-
ny instrument. „Chmielanie” przedstawili
te˝ kaszubski alfabet oraz tradycyjne hafty,
które mo˝na by∏o oglàdaç na ich strojach.
Prawdziwà ozdobà zespo∏u by∏a 7-letnia

dziewczynka – Damroka, której imi´ pocho-
dzi od imienia ksi´˝niczki z Chmielna.

Nast´pnà atrakcjà by∏y wyst´py zespo-
∏ów „Weso∏a Gromada” i „ARHED”. Program

artystyczny „Weso∏ej Gromady” przygoto-
wa∏a Maria Bia∏a, a monolog wyg∏osi∏a Jani-
na Kosicka. W zespole „ARHED” wystàpili:
Weronika Szypura, Kalina Bernaczyk, Mag-
da i Micha∏ Lubaƒscy. Grupa wykona∏a kilka

nowych, nie prezentowanych wczeÊniej pio-
senek. 

W Trzebawiu mo˝na by∏o tak˝e obejrzeç
wystaw´ ozdób do˝ynkowych, zaaran˝owa-
nà przez Barbar´ Bawer. Przygotowa∏a ona

Do˝ynki gminne 2004

Na do˝ynki przyby∏o wiele osób

So∏tys Zygmunt Ci´˝ki prezentuje Trzebaw

Burmistrz uroczyÊcie otwiera zaplecze klubu LZS Tornado

StaroÊcina do˝ynek – Ewa Piechnik i starosta – Maciej Kaczmarek



równie˝ i wyre˝yserowa∏a ca∏y program ar-
tystyczny. 

W trakcie obchodów do˝ynkowych, do-
konano uroczystego otwarcia zaplecza so-
cjalnego klubu LZS TORNADO. Zaproszeni go-

Êcie mieli okazj´ obejrzeç niedawno wybu-
dowany obiekt, który s∏u˝yç b´dzie uczniom
i sportowcom z Trzebawia.

Na scenie pojawi∏ si´ tak˝e zespó∏ „Akro-
polis”, a po nim wystàpi∏a gwiazda wieczo-

ru – Magda Femme. Jej wyst´p rozpoczà∏ za-
baw´ tanecznà, która trwa∏a jeszcze bardzo
d∏ugo. Zgromadzonym przygrywa∏ zespó∏
„Sonet”. 

(J.Z.)
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D
∏uga kolejka niezadowolonych, rozgo-
ryczonych i zm´czonych osób – to
by∏, w ostatnim miesiàcu cz´sty wi-

dok przed filià Wydzia∏u Komunikacji Staro-
stwa Powiatowego dzia∏ajàcà w Urz´dzie
Gminy w St´szewie… 

O powstaniu tej filii zadecydowano na
spotkaniu wójtów i burmistrzów ze Starostà
Powiatu Poznaƒskiego, 16 czerwca br.
Uzgodniono wtedy, ̋ e na terenie powiatu po-
zostanie tylko pi´ç filii Wydzia∏ Komunikacji.

Jedna z nich mieÊci si´ w∏aÊnie w Steszewie.
Burmistrz bardzo zabiega∏ o jej utrzymanie.
Jak podkreÊla, jednym z g∏ównych tego po-
wodów by∏a ch´ç pomocy mieszkaƒcom
gminy – aby nie musieli oni jeêdziç do Pozna-
nia. Pomys∏ by∏ dobry, intencje równie˝. Oka-
za∏o si´ jednak, ˝e to za ma∏o.

W trakcie ustalania zasad funkcjonowa-
nia Punktu Rejestracji Pojazdów, okaza∏o
si´, ˝e jego kompetencje, a tym samym za-
kres rozstrzyganych w nim spraw zosta∏y

zmienione. Filia Wydzia∏u Komunikacji
dzia∏a od 1 wrzeÊnia. Od tego dnia w Punk-
cie pracowaç mia∏ urz´dnik Starostwa. Efek-
tu takiej decyzji nie by∏o jednak widaç pra-
wie przez miesiàc – petentów przyjmowa∏
w tym czasie pracownik gminy. 

Jedna z osób czekajàcych przed Punktem
Rejestracji Pojazdów podkreÊla∏a, ˝e organi-
zacja jego pracy jest z∏a, ̋ e nie mo˝e byç tak,
aby ludzie godzinami czekali na mo˝liwoÊç
za∏atwienia sprawy. Pierwszà osobà, do któ-
rej kierowane by∏y wyrazy oburzenia by∏
burmistrz. Ten odpowiada∏, ˝e w zaistnia∏ej
sytuacji, jedyne, co mo˝e zrobiç, to informo-
waç Starostwo o problemach. Punkt dzia∏a,
bowiem w Urz´dzie Gminy, ale jest filià Wy-
dzia∏u Komunikacji Starostwa Powiatowe-

Problemy Punktu 
Rejestracji Pojazdów

„Modrzanki” Tegoroczne wieƒce do˝ynkowe

Do˝ynkowy wieniec nale˝y „obtaƒcowaç” Msza dzi´kczynna w koÊciele w Trzebawiu

dokoƒczenie na str. 4
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go. Dlatego wszelkie informacje o proble-
mach powinny byç zg∏aszane do Starostwa.
Dzia∏anie w tej kwestii by∏o ju˝ poza kompe-
tencjami burmistrza. Zadbanie o sprawne
funkcjonowanie Punktu Rejestracji nale˝y
do Starostwa, a nie do gminy. Burmistrz
wielokrotnie informowa∏ je o problemach.
W Urz´dzie Gminy byli i starosta i dyrektor
Wydzia∏u Komunikacji i Transportu Staro-
stwa Powiatowego. Proszeni oni byli o zna-
lezienie jakiegoÊ rozwiàzania zaistnia∏ej sy-
tuacji. A sytuacja wydawa∏a si´ byç pato-
wa: burmistrz zabiega∏ o utrzymanie filii,

gmina wy∏o˝y∏a na ten cel pieniàdze, a efekt
by∏ taki, ˝e coÊ, co mia∏o u∏atwiç ˝ycie
mieszkaƒcom by∏o powodem problemów.

Jeden z czekajàcych przed Punktem Reje-
stracji m´˝czyzn zauwa˝y∏, ˝e nie mo˝e byç
tak, aby burmistrz nie móg∏ nic w takiej sy-
tuacji zaradziç. Niestety, tak w∏aÊnie by∏o.
Nie móg∏ on przecie˝ podejmowaç decyzji
w sprawie realizacji zadaƒ nie nale˝àcych do
gminy. Problem nasila∏ si´ jeszcze bardziej,
gdy˝ do Punktu Rejestracji Pojazdów w St´-
szewie zg∏aszali si´ tak˝e petenci z innych
gmin. W∏adze gminy mia∏y wi´c „zwiàzane
r´ce”. O sposobie rozwiàzania tej sytuacji
zdecydowaç musia∏o przecie˝ Starostwo. 

Po kilku tygodniach sprawa sta∏a si´
jednak na tyle ci´˝ka, ˝e burmistrz (nie
zwa˝ajàc, na to, czy dzia∏ania takie le˝à
w jego kompetencji), podjà∏ decyzj´ o wpro-
wadzeniu „systemu numerków”. Wydawa-
ne one by∏y na konkretnà godzin´ danego
dnia i spowodowa∏y, ˝e nikt nie musia∏ cze-
kaç godzinami w kolejce. Burmistrz podjà∏
równie˝ ostrà walk´ (tak˝e w mediach),
o pozytywne rozwiàzanie sprawy. Okaza∏o
si´, ̋ e dzia∏ania te przynios∏y wreszcie sku-
tek. W dniu wydania „WieÊci”, sytuacja
wydaje si´ byç opanowana na trenie filii
w St´szewie. 

(J.Z.)

dokoƒczenie ze str. 3

22
wrzeÊnia br. w Urz´dzie Miej-
skim w St´szewie mia∏a miejsce
wizyta pos∏ów Jaros∏awa Kali-

nowskiego i Andrzeja Grzyba. Pos∏owie
przybyli do St´szewa, przy okazji wizyty na
Poznaƒskich Targach – Polagra. Na spotka-
nie zaproszonych zosta∏o tak˝e wiele osób
z terenów gminy i powiatu. Da∏o ono mo˝li-
woÊç dyskusji na wiele bie˝àcych, nurtujà-
cych wszystkich kwestii. 

Rozmowy dotyczy∏y m.in.: polskiej poli-
tyki zagranicznej, wojny w Iraku, sytuacji
gospodarczej kraju, problemów polskiego
rolnictwa (dyskutowano o dop∏atach dla rol-

ników, z Unii Europejskiej). W swoim wystà-
pieniu, Jaros∏aw Kalinowski mówi∏ o ko-
niecznoÊci zmian istniejàcego systemu go-
spodarczego. PodkreÊli∏, ˝e praca jest dla lu-
dzi najwa˝niejsza, a liczba bezrobotnych
jest tak wysoka, ˝e potrzebne sà radykalne
rozwiàzania. Mówi∏ on tak˝e, o koniecznoÊci
wycofania polskich wojsk z Iraku oraz o ak-
cji zbierania podpisów (za ich wycofaniem)

prowadzonej przez PSL. Rozmawiano rów-
nie˝ o roli Polski w Unii Europejskiej, stosun-
kach ze Stanami Zjednoczonymi i o zniesie-
niu wiz dla Polaków. W spotkaniu aktywnie
brali udzia∏ wszyscy zgromadzeni, ponie-
wa˝ poruszone tematy sà z pewnoÊcià nur-
tujàce dla ca∏ego spo∏eczeƒstwa.

(J.Z.)

Wizyta pos∏ów

O
kres wakacji by∏ wyjàtkowo aktyw-
nym czasem, w którym realizowa-
nych by∏o wiele inwestycji gminy.

Wybudowano m.in. zaplecze boiska sporto-
wego w Trzebawiu, chodnik na ulicy Po-
wstaƒców Wielkopolskich. Trwa∏y te˝ re-
monty i prace budowlane w szko∏ach. Wa-
kacje si´ skoƒczy∏y, ale inwestycje budowla-
ne realizowane sà nadal w wielu miejscach.

Na terenie Gimnazjum w St´szewie za-
koƒczy∏y si´ niedawno prace budowlane.
Powsta∏a tam nowa kanalizacja sanitarna
i przepompownia Êcieków. 14 wrzeÊnia do-
konano odbioru tej budowy.

Trwajà tak˝e prace na ulicy ¸àkowej
i Nowej w D´bienku, a wkrótce rozpocznà
si´ tak˝e na ulicy B. Chrobrego w St´szewie.
Zarówno w D´bienku jak i St´szewie budo-
wana jest kanalizacja sanitarna. Prace te
majà potrwaç do koƒca roku. 

Po wielu komplikacjach zakoƒczy∏ si´
wreszcie remont w Szkole Podstawowej w Je-
ziorkach. Problem z jego przeprowadzeniem
polega∏ na tym, ˝e przez d∏u˝szy czas nie uda-
∏o si´ znaleêç firmy, która chcia∏aby go wyko-
naç. Pomimo poczàtkowych problemów
i wbrew obawom, re-
mont rozpoczà∏ si´ na po-
czàtku wrzeÊnia i prze-
biega∏ bardzo sprawnie.
W szkole wyremontowa-
no zaplecze kuchenne,
sto∏ówk´, wymalowano
kilka klas, wymieniono
cz´Êç okien itd. 

Zakoƒczy∏a si´ tak˝e
modernizacja ulicy Po-
wstaƒców Wielkopol-
skich w D´bnie (od stro-
ny jeziora). Nadal trwa-

jà natomiast prace budowlane w ¸odzi,
gdzie powstaje dojÊcie na cmentarz. Jest to
wspólne przedsi´wzi´cie gminy St´szew,
Mosina i parafii w ¸odzi.

Zaplanowano ju˝ oczywiÊcie kolejne
przedsi´wzi´cia. Rozstrzygni´ty zosta∏ prze-
targ na budow´ kanalizacji w Modrzu. Pra-
ce trwaç majà, w ca∏ej miejscowoÊci, od paê-
dziernika do lipca przysz∏ego roku. Rozpo-
czà∏ si´ równie˝ remont na ulicy Kana∏owej
w St´szewie. Trwaç b´dzie on do koƒca paê-

Prace trwajà

Nowa przepompownia na terenie st´szewskiego gimnazjum
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dziernika. Na ulicy tej prowadzone sà prace
remontowe chodnika, uk∏adana jest tak˝e
nowa nawierzchnia asfaltowa. 

Ca∏y czas trwajà ustalenia dotyczàce na-
prawy dróg (przebiegajàcych przez gmin´),
uszkodzonych podczas budowy autostrady.
Problem dotyczy g∏ównie dróg: Tomiczki –
Skrzynki, drogi powiatowej na terenie

Skrzynek i wojewódzkiej – od Rybojedzka
w kierunku Buku. Zosta∏y one uszkodzone
podczas budowy autostrady, kiedy budujàca
jà firma NCC, pobiera∏a ˝wir ze ˝wirowni
w Rybojedzku. 6 wrzeÊnia odby∏o si´ spotka-
nie burmistrza gminy St´szew, starosty po-
wiatu poznaƒskiego, przedstawicieli zarzà-
du dróg powiatowych i przedstawicieli NCC,

na którym prowadzone by∏y rozmowy na
temat naprawy tych dróg. Dokonano po nim
wizji lokalnej uszkodzonych dróg i uzgod-
niono, które odcinki wymagajà remontu. Na
kolejnych spotkaniach firma NCC ma okre-
Êliç, kiedy i w jaki sposób dokona niezb´d-
nych napraw. 

(J.Z.)

27
sierpnia br. o godzinie 12.00
w Urz´dzie Gminy odby∏a si´
uroczystoÊç wr´czenia nagród

burmistrza. Na uroczystoÊç t´ zaproszonych
zosta∏o 17 uczniów wraz z rodzicami. Obec-
ni byli tak˝e: burmistrz gminy W∏odzimierz
Pinczak oraz panie dyrektor gimnazjów – ze
Strykowa i St´szewa. 

Nagrody burmistrza przyznawane sà ju˝
od kilku lat. Majà one charakter pieni´˝ny
i pe∏nià rol´ nie tylko wyró˝nienia dla

uczniów ale tak˝e pomocy finansowej, którà
mogà oni wykorzystaç na kolejnym etapie
nauki. Otrzymujà je bowiem absolwenci
szkó∏ gimnazjalnych, którzy zamierzajà si´

dalej kszta∏ciç. Uczniowie ci zostajà wytypo-
wani do nagrody przez swoje szko∏y. Cecho-
waç ich muszà nie tylko bardzo dobre czy do-
bre wyniki w nauce. Wyró˝nione zostajà tak-
˝e osoby, które wykazujà du˝e zaanga˝owa-
nie w ˝ycie szko∏y, majà na swym koncie osià-
gni´cia sportowe, uczestniczà w konkursach

i olimpiadach, pracujà na
cele spo∏eczne itp.

Na tegorocznej uro-
czystoÊci, jako pierwszy
g∏os zabra∏ burmistrz
W∏odzimierz Pinczak.
Pogratulowa∏ on wszyst-
kim nagrodzonym. Pod-
kreÊli∏ jednoczeÊnie, ˝e
sà oni dopiero na poczàt-
ku swojej drogi. Przed ni-
mi jeszcze wiele lat na-
uki. Burmistrz przypo-
mnia∏ tak˝e, jak wa˝ne
jest dziÊ zdobycie dobre-
go wykszta∏cenia. Ambi-
cjà uczniów powinno

byç ju˝ teraz wybranie kierunku studiów
i uzyskanie dyplomu. Burmistrz poprosi∏
ka˝dà z nagrodzonych osób, aby osobiÊcie
z∏o˝yç jej gratulacje i wr´czyç nagrod´. 

Nast´pnie g∏os zabra∏y panie dyrektor
obu gimnazjów. ˚yczy∏y one wszystkim po-
wodzenia w nowych szko∏ach, aby w nich
równie˝ zdobywali nagrody, a tak˝e, aby spo-
tkali na swej drodze wielu ˝yczliwych i mà-
drych ludzi. Zarówno panie dyrektor, ucznio-
wie jak i ich rodzice byli bardzo wzruszeni.
Trudno si´ im dziwiç, takie uroczystoÊci nie
zdarzajà si´ cz´sto i nie ka˝dy uczeƒ mo˝e
mieç szcz´Êcie bycia tym wyró˝nionym. 

Po przemówieniach rozpocz´∏a si´ mniej
oficjalna cz´Êç uroczystoÊci. Nagrodzone dzie-
ci mia∏y wtedy okazj´ pochwaliç si´ do jakich
szkó∏ Êrednich zosta∏y przyj´te. Trzeba przy-
znaç, ̋ e ambicje uczniów sà w wielu przypad-
kach bardzo wysokie. WÊród wymienianych
przez nich szkó∏ znalaz∏o si´ kilka z listy tych
najlepszych. M∏odzie˝ wybra∏a m.in.: Liceum
Marii Magdaleny, II Liceum Ogólnokszta∏càce,
V Liceum Ogólnokszta∏càce, Liceum Ogólno-
kszta∏càce numer VIII, a tak˝e XIX Liceum
Ogólnokszta∏càce, Szko∏´ Muzycznà, Techni-
kum Ksi´garskie czy Geodezyjno-Drogowe.
Panie dyrektor poprosi∏y uczniów, aby utrzy-
mywali kontakt ze „starymi” szko∏ami. Mi∏o
b´dzie przecie˝ spotkaç si´ za kilka czy kilka-
naÊcie lat i wspólnie powspominaç. 

(J.Z.)

Nagrody burmistrza

Budowa kanalizacji na ul. ¸àkowej DojÊcie do cmentarza w ¸odzi

Grupa nagrodzonych uczniów
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W
¸odzi ko∏o St´szewa dzia∏a od kilku
lat Dom Samotnej Matki i Z∏otej Je-
sieni. Nale˝y on do Wielkopolskiego

Centrum Pomocy Bliêniemu Markot i jest
jednym z pi´ciu takich domów w Polsce. Bu-
dynek, w którym si´ on mieÊci zosta∏ prze-
kazany w roku 2001 Markowi Kotaƒskiemu.
Obecnie w oÊrodku tym przebywa 50 osób.
Sà wÊród nich matki samotnie wychowujà-
ce dzieci oraz ludzie starsi i chorzy. 13 dzieci
ucz´szcza do szkó∏, a 7 to dzieci w wieku
przedszkolnym. Nied∏ugo Dom powi´kszy
si´ o 3 kolejnych maleƒstw.

KtoÊ mo˝e zapytaç, dlaczego o tym pisze-
my, przecie˝ w gminie jest wiele osób po-
trzebujàcych, które same czekajà na po-
moc?. Piszemy o tym, bo warto. Warto
uÊwiadomiç sobie jak wiele jest w naszym
Êwiecie ubóstwa, przemocy i nieszcz´Êç
w rodzinach. Warto pami´taç, ˝e ka˝dy
cz∏owiek, aby ˝yç potrzebuje sprzyjajàcego
Êrodowiska i dachu nad g∏owà. Jest to szcze-
gólnie wa˝ne, kiedy dotyczy samotnych
matek i ich dzieci. 

Kierownikiem Domu Samotnej Matki
i Z∏otej Jesieni jest Maria Wróblewska. Spo-

tkanie z nià dodaje pewnoÊci, ̋ e jeszcze „nie
jest tak êle”, ˝e nadal sà ludzie na których
pomoc mo˝na liczyç, którzy poÊwi´cajà si´
bez reszty dla innych, dajàc wsparcie, zro-
zumienie i tak potrzebnà nadziej´. Nie ̋ àda-
jà przy tym nic w zamian. Ich zaanga˝owa-

nie jest bezinteresowne. Pani Wróblewska
podkreÊla, ˝e nie chce narzekaç na sytuacj´
oÊrodka, ˝e przecie˝ sà miejsca, w których
jest znacznie gorzej. Widaç jednak, ˝e za-
równo ona jak i jej wspó∏pracownik robià,

co mogà, aby sprostaç potrzebom Domu.
Najwa˝niejszym celem by∏o stworzenie do-
mowej, rodzinnej atmosfery. Jest to nie-
zmiernie wa˝ne, gdy˝ wiele z przebywajà-
cych w oÊrodku kobiet i ich dzieci nigdy nie
zazna∏o ciep∏a. Cz´sto, po raz pierwszy, w∏a-

Ênie w Domu kobiety te majà okazj´ zorga-
nizowaç prawdziwe Êwi´ta, a dzieci – po-
znaç smak domowej zupy. Bardzo istotne
by∏o, aby ka˝da z rodzin mia∏a „swój w∏a-
sny kàt”. Uda∏o si´ to osiàgnàç, przydziela-
jàc pokoje tak, aby w ka˝dym z nich przeby-
wa∏a tylko jedna rodzina (matka z dzieçmi).
Dzi´ki temu, w pokojach panuje przytulna
atmosfera, a dzieci idàc do nich mówià –
„id´ do domu”. Mieszkanki, cz´sto zupe∏nie
nie przystosowane do samodzielnego ˝ycia,
uczà si´ go w Domu: piorà, gotujà, dbajà
o dzieci. Nad wszystkim sprawuje jednak
opiek´ Maria Wróblewska. Jak mówi, pe∏ni
tu ró˝ne funkcje: jest kierownikiem, zaopa-
trzeniowcem, psychologiem i nauczycie-
lem. Codziennie po po∏udniu sprawdza, czy
dzieci majà odrobione lekcje, a z dzieckiem
„niejadkiem” siedzi w kuchni tak d∏ugo a˝
skoƒczy ono kolacj´. Matki sà natomiast
uczone oszcz´dnoÊci i samodzielnoÊci. Takie
zaanga˝owanie spowodowa∏o, ˝e samotne
kobiety nie czujà si´ a˝ tak samotne, a ich
dzieci poznajà uroki spokojnego i bezpiecz-
nego ˝ycia.

Pani kierownik podkreÊla, ˝e w stara-
niach o utrzymanie Domu nie jest odosob-
niona. Pomaga jej mnóstwo osób. Sà to
g∏ównie mieszkaƒcy gminy i okolic. Jeden
z przedsi´biorców dostarcza chleb, inny od-
daje warzywa i owoce ze swego sklepu.
W ten sposób mieszkaƒcy Domu mogà prze-

Dom Samotnej Matki

Dom Samotnej Matki w ¸odzi

„Daj siebie innym” – to motto domu  w ¸odzi



J
u˝ po raz jedenasty, na terenie ca∏ej Polski
odby∏a si´ coroczna akcja „Sprzàtanie
Êwiata”. Jest ona programem spo∏ecznej

edukacji ekologicznej. Jej g∏ównym celem jest
budowa ÊwiadomoÊci ekologicznej, edukacja
w zakresie gospodarki odpadami, inicjowanie
i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów,

anga˝owanie w te dzia∏ania lokalne spo∏ecz-
noÊci. Corocznej akcji „Clean up the world” to-
warzyszà tak˝e happeningi, przemarsze, roz-
dawanie ulotek itp. Jej organizatorzy anga˝u-
jà w dzia∏ania na rzecz ochrony przyrody co-
raz wi´cej osób, wykorzystujàc w tym celu ra-
dio, telewizj´ czy internet. Co roku w radio i te-

lewizji emitowane sà informacje majàce pro-
mowaç akcj´ „Sprzàtanie Êwiata”. Anga˝uje
si´ w nià tak˝e wiele firm i organizacji. 

Przy okazji organizowania takich akcji
pojawia si´ pytanie, czy rzeczywiÊcie spo∏e-
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˝yç. Utrzymujà si´ przecie˝ g∏ównie dzi´ki
pomocy innych ludzi. 

Nie obejdzie si´ jednak bez problemów.
OÊrodek wymaga remontu. Trwa w∏aÊnie
ocieplanie jednej ze Êcian. W pokojach bra-
kuje mebli, a w kuchni – w∏aÊciwie wszyst-
kiego. Na pod∏odze le˝à rozpadajàce si´ p∏yt-
ki, a szafki nale˝y wymieniç. Nie to jest jed-
nak najwi´kszym problemem. Zbli˝a si´ zi-
ma, a Dom zosta∏ w∏aÊciwie bez opa∏u. Pani
kierownik podkreÊla, ̋ e przyjmie ka˝dà iloÊç
drewna, bo ju˝ teraz martwi si´, co b´dzie,
gdy przyjdà przymrozki. Potrzebna jest te˝
odzie˝, meble, urzàdzenia do kuchni. Maria
Wróblewska mówi, ˝e przyjmie wszystko
i zapewnia, ̋ e nic si´ nie zmarnuje. JeÊli zda-
rza si´ bowiem tak, ˝e oÊrodek ma czegoÊ
wi´cej to stara si´ pomóc tym kobietom, któ-
re z niego odchodzà, aby „na swoim” mia∏y
wszystko, co niezb´dne. 

Atmosfery Domu Samotnej Matki i Z∏otej
Jesieni nie da si´ opisaç, nie da si´ te˝ opisaç
cierpienia, którym jest naznaczone ˝ycie
przebywajàcych w nim osób. Chocia˝ jest

wielu ludzi, którzy podj´li trud pomocy im,
to musimy pami´taç, ˝e nawet najbardziej
przytulny oÊrodek nie zastàpi w∏asnego do-
mu. Dlatego te˝, jeÊli mo˝emy w jakikolwiek

sposób poprawiç czy zmieniç ich sytuacj´, to
nale˝y to zrobiç. Ka˝da pomoc zostanie na
pewno przyj´ta z wdzi´cznoÊcià. 

(J.Z.)

F
estyn z okazji po˝egnania wakacji od-
by∏ si´ 28 sierpnia br. na placu przy
Urz´dzie Miejskim Gminy St´szew. Pa-

tronat nad imprezà objà∏ „G∏os Wielkopol-
ski”. O godzinie 17.00 rozpoczà∏ si´ program
artystyczny, w trakcie którego zaprezento-
wali si´ m.in.: uczestnicy konkursu piosenki
„St´szewska Triola”. Swoje umiej´tnoÊci wo-
kalne zaprezentowali: Anna Jarmuszkie-
wicz z Kórnika, Jagoda Bartkowiak ze St´-
szewa, Julia Gajewska z Kleszczewa, Paulina
B∏ociszewska ze St´szewa, Damian Florkow-

ski z Kleszczewa, Beata Norkiewicz z Kórni-
ka, Kinga Zgarda z Kórnika, Joanna Tomczak
ze Swarz´dza oraz Karolina Alba z Kleszcze-
wa. ZaÊpiewa∏o tak˝e trio „Metamorfoza”
w sk∏adzie: Anna Jarmuszkiewicz, Marta
Lehmann, Beata Zwierzyƒska. 

Nast´pnie, na scenie pojawi∏a si´ grupa
taneczna „Cieƒ ksi´˝yca”, w sk∏ad której
wchodzà dziewcz´ta ze st´szewskiego gim-
nazjum. Ich opiekunem jest Stella Szlejf.
W trakcie imprezy wystàpi∏ tak˝e Adam
Walny, który zaprezentowa∏ wspó∏czesny

autorski teatr lalki, maski i przedmiotu.
Przeprowadzony zosta∏ równie˝ konkurs dla
dzieci – „Ma∏a ojczyzna z bliska”. Autorkà
pytaƒ konkursowych by∏a Wanda Janowicz.
Wygra∏a go Ola Skorupa. 

Wieczorem rozpocz´∏a si´ zabawa ta-
neczna przy utworach zespo∏u „Sonet”. Do-
datkowymi atrakcjami by∏y stoiska handlo-
we i gastronomiczne, na których ka˝dy
móg∏ znaleêç coÊ ciekawego. Specjalnie dla
dzieci zosta∏a ustawiona dmuchana ˝yrafa.

(J.Z.)

Po˝egnanie wakacji

Ma∏y pokoik spe∏nia rol´ przedszkola dla najm∏odszych

dokoƒczenie na str. 8

Ekologicznie prosz´!



18
wrzeÊnia br. w zaprzyjaênionej
z gminà St´szew, niemieckiej
gminie Zahna zorganizowane zo-

sta∏y zawody sportowo-po˝arnicze. Zostali
na nie zaproszeni równie˝ stra˝acy z OSP
Strykowo. Jak mówià, nie zamierzali braç
jednak w nich udzia∏u, tym bardziej, ̋ e pozo-
sta∏e dru˝yny przygotowywa∏y si´ do tych
zawodów kilka miesi´cy. Zach´ceni – wy-
startowali jednak, co wi´cej – bez ˝adnego,
wczeÊniejszego przygotowania, zaj´li trzecie
miejsce z czasem 36,78 sekund. W zawodach

bra∏o w sumie udzia∏ 20 czteroosobowych
dru˝yn. Stra˝acy podkreÊlajà, ̋ e organizacja
imprezy by∏a bardzo dobra. Czas konkurencji
mierzony by∏ komputerowo, dlatego te˝ nie
by∏o mowy o ˝adnych problemach, pomy∏-
kach. Uczestnicy zawodów otrzymali pa-
miàtkowe dyplomy, a impreza zakoƒczy∏a
si´ uroczystà kolacjà. Nasi stra˝acy mogà
byç z siebie dumni. Po raz kolejny, udowodni-
li, ˝e sà naprawd´ dobrzy w tym, co robià,
pokonujàc prawie wszystkie dru˝yny.

(J.Z.)
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Zawody sportowo-
-po˝arnicze w Zahnie

czeƒstwo jest Êwiadome tego w jaki sposób
nale˝y chroniç Êrodowisko i ile osób tak na-
prawd´ to interesuje?. Akcje takie jak
„Sprzàtanie Êwiata” trwajà zazwyczaj tylko
kilka dni. Po ich zakoƒczeniu wracamy do
codziennych obowiàzków i zapominamy
jak wa˝ne jest segregowanie odpadów, u˝y-
wanie produktów bezpiecznych dla Êrodo-
wiska, oszcz´dzanie wody czy energii. Z te-
go w∏aÊnie powodu ogromne znaczenie ma-
jà akcje takie jak „Clean up the world” oraz
ca∏oroczne programy edukacji ekologicznej.
Majà one edukowaç spo∏eczeƒstwo i krzewiç
w nim postawy proekologiczne. W 2004 r. re-
alizowane sà programy: „Czysta gmina”,
„Ekologiczne opakowania”, „Przyjaciele zie-
mi”, „Szkolne ogrody”, „Zielony biznes”.
Wa˝ne jest, aby wiedzia∏o o nich i bra∏o
w nich udzia∏ jak najwi´cej osób i firm. Aby
anga˝owa∏y one ca∏e spo∏eczeƒstwo przez
ca∏y rok. Nale˝y nauczaç i propagowaç wie-
dz´ na temat sposobów, w jakie mo˝na chro-
niç Êrodowisko.

Szczególnie wa˝ne jest, aby szacunku dla
przyrody uczyç ju˝ najm∏odsze dzieci. Dlate-
go te˝ w akcji „Sprzàtanie Êwiata” bierze
udzia∏ wiele przedszkoli i szkó∏ z ca∏ej Polski.
Uczniowie szkó∏ z terenu gminy St´szew
równie˝ uczestniczà w programach ochrony
Êrodowiska. W ubieg∏ym roku, w ramach
akcji „Sprzàtanie Êwiata”, na wytyczonych
terenach, sadzili drzewka.

W tym roku, nie mog∏o byç inaczej. Akcja
„Clean up the world” trwa∏a od 17 do 19

wrzeÊnia. 17 wrzeÊnia, w myÊl jej has∏a
„Ekologicznie prosz´!”, uczniowie wszyst-
kich szkó∏ z gminy wzi´li udzia∏ w „wielkim
sprzàtaniu”. Ka˝da ze szkó∏ mia∏a wyzna-

czonà tras´ do przejÊcia i uporzàdkowania.
Uczniowie otrzymali r´kawiczki i worki, do
których wrzucali zgromadzone odpadki.
W wielu szko∏ach odby∏y si´ tak˝e apele i po-
gadanki poÊwi´cone tematyce ochrony
przyrody, promujàce zachowania proekolo-
giczne.

W Gimnazjum w St´szewie akcja „Sprzà-
tanie Êwiata” trwa∏a ju˝ od 13 wrzeÊnia.
W szkole trwa∏y lekcje wychowawcze: „Jak
oszcz´dzaç wod´”, „Oszcz´dzam energi´

elektrycznà”, „Ekologiczne zakupy”. Ucznio-
wie wykonywali plakaty o tematyce proeko-
logicznej, a 21 i 22 wrzeÊnia trwa∏a kampa-
nia promujàca zachowania proekologiczne

dla rodziców i spo∏ecznoÊci szkolnej. Prezen-
towano wtedy plakaty wykonane przez
uczniów oraz prowadzono sprzeda˝ p∏ócien-
nych i papierowych (pozyskanych z makula-
tury) toreb na zakupy. 

Ju˝ wiadomo, ˝e w tegorocznej akcji
„Sprzàtanie Êwiata” na terenie gminy St´-
szew, dzieci ze wszystkich szkó∏ zebra∏y 289
worków odpadków czyli ponad 2 tysiàce ki-
logramów. 

(J.Z.)

dokoƒczenie ze str. 7

M∏odzie˝ porzàdkuje tereny gminy
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INFORMACJA 
DLA PACJENTÓW

W zwiàzku z pytaniami dotyczàcymi sposobu zmiany lekarza

i wyboru innej placówki informujemy, ˝e zgodnie z obowiàzu-

jàcymi przepisami, pacjent NIE JEST ZOBOWIÑZANY do sk∏a-

dania pisemnej rezygnacji u dotychczasowego lekarza, a jedy-

nà formalnoÊcià jakiej nale˝y dokonaç jest z∏o˝enie deklaracji

wyboru lekarza w nowej przychodni. Pobieranie op∏at za wy-

danie dokumentacji medycznej jest niezgodne z prawem.

Wszelkie dzia∏ania majàce na celu utrudnienie zmiany lekarza

sà niezgodne z prawem, Kodeksem Etyki Lekarskiej i dobrym

obyczajem. 

lek. med. Hanna Szymanowska, piel. Marta Niespodziewaƒska

– OÊrodek Zdrowia „Stra˝ak” w Strykowie

lek. med. Piotr Roguszczak – Gabinet POZ „Promed” w St´szewie
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28
sierpnia 2004 roku na boisku sportowym nad jeziorem
Lipno w St´szewie odby∏ si´ II Turniej Pi∏ki No˝nej Dru˝yn
Podwórkowych. Turniej ten rozegrany zosta∏ w dwóch

kategoriach:
1. uczniów szkó∏ podstawowych – wiek do 13 lat w∏àcznie
2. uczniów gimnazjów – wiek do 16 lat w∏àcznie

W kategorii wiekowej do 13 lat udzia∏ wzi´∏o 5 dru˝yn, które za-
j´∏y nast´pujàce miejsca:

1. „M∏ode Wilczki” z Dopiewa 4. Dru˝yna z Trzebawia
2. UKS „Przyjaciele” 5. Dru˝yna z Witobla
3. FC „B∏onie”

W kategorii wiekowej do 16 lat klasyfikacja wyglàda nast´pujàco:
1. „Tornado” Trzebaw 3. „Kolejorz”
2. FC „B∏onie”

W dniu 21 sierpnia 2004 r. odby∏y si´ zawody w w´dkarstwie sp∏awikowym nad jeziorem Lipno. 
Po czterogodzinnych zmaganiach zawody wygra∏:

1. Adam Baranowski 3680 pkt.
2. Pawe∏ Fràckowiak 3030 pkt.
3. Henryk Majorczyk 2940 pkt.
4. Bartosz Sieracki 2470 pkt.
5. Roman Sieraƒski 2120 pkt.
6. Witold Jóêwiak 2100 pkt.
7. Aleksander Skowroƒski 1800 pkt.
8. Zdzis∏aw Wachowiak 1560 pkt.
9. Robert Sa∏ata 1370 pkt.

W klasyfikacji w´dkarza roku prowadzi:

1. Adam Baranowski 7900 pkt.
2. Pawe∏ Fràckowiak 6970 pkt.
3. Henryk Majorczyk 6640 pkt.
4. Bartosz Sieracki 6250 pkt.
5. Witold Jóêwiak 6100 pkt.
6. Aleksander Skowroƒski 5960 pkt.
7. Tomasz Spieczyƒski 5920 pkt.
8. Robert Sa∏ata 5790 pkt.
9. Roman Sieraƒski 5180 pkt.
10. Andrzej Fechna 4700 pkt.

Henryk Majorczyk, Ko∏o 121 St´szew 

Turniej Pi∏ki No˝nej

Zawody w´dkarskie
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3 sierpnia 
W miejscowoÊci WielkawieÊ, kierujàcy

seatem toledo wymusi∏ pierwszeƒstwo
i zderzy∏ si´ z samochodem peugeot 307. Kie-
rowcy obu pojazdów byli trzeêwi.

4 sierpnia 
W miejscowoÊci Tomiczki, kierujàcy

kombajnem nie zachowa∏ nale˝ytej odleg∏o-
Êci i zderzy∏ si´ z samochodem DAF. Sprawca
otrzyma∏ mandat w wysokoÊci 300 z∏. Tego
samego dnia, w miejscowoÊci Zamys∏owo,
kierowca fiata punto z niewyjaÊnionych
przyczyn zjecha∏ na prawà stron´ jezdni
i uderzy∏ w stojàcy na poboczu samochód,
a nast´pnie wpad∏ do rowu. 

9 sierpnia 
W miejscowoÊci Zamys∏owo zatrzymano

osob´, która sprzedawa∏a alkohol bez wy-
maganego zezwolenia. Prowadzona b´dzie
przeciwko niej sprawa karna.

10 sierpnia
Nietrzeêwy kierowca fiata 126p zosta∏

zatrzymany w miejscowoÊci Zamys∏owo.
W wydychanym powietrzu mia∏ ponad pro-
mil alkoholu. Wobec zatrzymanego zosta∏o
przeprowadzone post´powanie karne. 

16 sierpnia 
Komisariat Policji w St´szewie zosta∏ po-

wiadomiony o w∏amaniu do samochodu
peugeot. Z samochodu ukradziono radio od-
twarzacz. Do zdarzenia dosz∏o nad jeziorem
Jaros∏awskim. Nad tym samym jeziorem do-
konano, 1 sierpnia kradzie˝y samochodu
volkswagen golf. Tego samego dnia w∏ama-
no si´ tam tak˝e do samochodu opel corsa. 

20 sierpnia 
W miejscowoÊci Zamys∏owo dosz∏o do

kolizji drogowej. Kierowca mercedesa nie za-
chowa∏ nale˝ytej odleg∏oÊci i uderzy∏ w sto-
jàcego przed nim volkswagena golfa, a ten –
w kolejny pojazd.

20 sierpnia
W St´szewie, na ul. Bukowskiej, w godzi-

nach popo∏udniowych, kierowca samocho-
du alfa romeo nie dostosowa∏ pr´dkoÊci do
warunków panujàcych na drodze, wpad∏
w poÊlizg, a nast´pnie do rowu. Wyje˝d˝ajàc
z niego, uderzy∏ w p∏ot jednej z posesji. 

22 sierpnia 
Nietrzeêwy mieszkaniec gminy St´szew,

kierujàcy samochodem fiat 126p nie zatrzy-
ma∏ si´ do kontroli dokumentów i rozpoczà∏
ucieczk´. Zakoƒczy∏a si´ ona na ul. KoÊciaƒ-
skiej, zatrzymaniem kierowcy. Kontrola wy-
kaza∏a, ˝e w wydychanym powietrzu mia∏
on ponad 2 promile alkoholu.

24 sierpnia 
Komisariat Policji w St´szewie zosta∏ po-

wiadomiony o kradzie˝y do jakiej dosz∏o
w miejscowoÊci Modrze. Mieszkance tej
miejscowoÊci skradziono z mieszkania pie-
niàdze. Komisariat Policji w St´szewie pro-
wadzi w tej sprawie dochodzenie. Podejrza-
nym jest jeden z mieszkaƒców Modrza. 

27 sierpnia 
Mieszkanka gminy Rakoniewice próbo-

wa∏a wprowadziç do obiegu fa∏szywe pie-
niàdze. Zosta∏a ona z∏apana na goràcym
uczynku, kiedy fa∏szywym banknotem 50
z∏otowym próbowa∏a zap∏aciç w sklepie
w St´szewie.

7 wrzeÊnia 
Na skrzy˝owaniu, w miejscowoÊci Miro-

s∏awki, kierowca forda fiesty uderzy∏ w ty∏
toyoty yaris, a ta, wypchni´ta, uderzy∏a
w jadàcy z naprzeciwka samochód. 

9 wrzeÊnia
Policja ujawni∏a w nocy zuchwa∏à kra-

dzie˝ elementów transformatora, do jakiej
dosz∏o na terenie budowy przy drodze nr 5,
w okolicach B´dlewa. Policja prowadzi w tej
sprawie dochodzenie. JednoczeÊnie prosi

o pomoc ka˝dego, kto móg∏ widzieç spraw-
ców kradzie˝y.

9 wrzeÊnia 
Komisariat Policji w St´szewie oraz pra-

cownicy Zak∏adu Komunalnego w St´sze-
wie dokonali zniszczenia nielegalnej planta-
cji konopi indyjskich. Prawie 80 kilogramów
konopi ros∏o na torfowiskach jeziora Stry-
kowskiego – w miejscowoÊci D´bina. War-
toÊç rynkowà zniszczonej marihuany szacu-
je si´ na ok. 50 tysi´cy z∏. Policja prowadzi
w tej sprawie dochodzenie. 

14 wrzeÊnia
W Strykowie, na ul. Bukowskiej nieznani

sprawcy dokonali kradzie˝y 4 kompletnych
kó∏ na felgach aluminiowych do samochodu
volkswagen polo. Straty szacuje si´ na ok. 
5 tys. z∏.

15 wrzeÊnia 
W St´szewie na ul. Poznaƒskiej, policja

zatrzyma∏a nietrzeêwego rowerzyst´.

Kierownik Rewirów Dzielnicowych, 
st. asp. Roman Urbanek zwraca si´ z apelem
do mieszkaƒców St´szewa i miejscowoÊci
gminy St´szew, o informowanie policji
o wszelkich sytuacjach, które mogà spowo-
dowaç: zagro˝enie bezpieczeƒstwa miesz-
kaƒców, zak∏ócenie ciszy, spokoju i ∏adu oraz
o piractwie drogowym. Wszelkie informacje
mo˝na zg∏aszaç anonimowo pod nr telefo-
nu: 813 43 97 lub 997 oraz pod nr komórko-
wymi dzielnicowych, umieszczonymi na
ostatniej stronie „WieÊci”.

Warto równie˝ wspomnieç, ˝e tak˝e
w tym roku, w szko∏ach z terenu gminy, od
1 wrzeÊnia prowadzone sà pogadanki
z dzieçmi i m∏odzie˝à. Dotyczà one tematy-
ki tzw. prewencji kryminalnej. Prowadzi je
ju˝ od kilku lat sier˝. sztab. Piotr Pawlak
wraz z dzielnicowymi. W trakcie tych spo-
tkaƒ, dzieci mogà si´ dowiedzieç, jak unikaç
wszelkich niebezpieczeƒstw. Podczas roz-
mów, dzieciom z klas pierwszych rozdawa-
ne sà elementarze. W tym roku otrzyma∏y
one elementarz „Z pyrkiem bezpieczniej”
(w ramach Policyjnego Programu Edukacyj-
nego). Z ksià˝eczki tej pierwszoklasiÊci mo-
gà dowiedzieç si´, jak bezpiecznie si´ bawiç,
przejÊç przez drog´, jak zachowaç si´ b´dàc
samym w domu oraz wobec osób obcych. 

WieÊci policyjne
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O
d 11 wrzeÊnia do 11 paêdziernika,
w Domu Kultury w St´szewie trwa
wystawa fotografii „Przyroda Wiel-

kopolski” w oczach fotografików Okr´gu
Wielkopolskiego Zwiàzku Polskich Fotografi-
ków Przyrodniczych: Piotra Kowalskiego,
Paw∏a Strzelinskiego, Wojciech Kowalskie-
go, Roberta Puciata i Jerzego Kota. Objazdo-
wa Wystawa Wielkopolskiej Fotografii wy-

po˝yczona zosta∏a z Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej i Centrum Animacji Kultury z Po-
znania. Obejrzeç na niej mo˝na przepi´kne,
nasycone kolorami zdj´cia martwej natury
oraz zwierzàt. Wszystkich zainteresowa-
nych zapraszamy bardzo serdecznie do
zwiedzenia przedstawionej w Domu Kultu-
ry wystawy.

(J.Z.)

Zapraszamy 
na wystaw´

Zdj´cia przedstawione na wystawie w domu kultury

Og∏oszenie 

Z dniem 13 wrzeÊnia 2004 r. zosta∏a uruchomiona procedura udzielania dotacji do

kosztów zakupu, transportu i wysiewu wapna nawozowego, z wy∏àczeniem wapna

nawozowego z produkcji ubocznej.

Dotacja udzielana jest przez Wielkopolska Izb´ Rolniczà w ramach „Programu rekul-

tywacji gleb zakwaszonych…”, ze Êrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Âro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Podstawowym warunkiem otrzymania dotacji jest przed∏o˝enie aktualnych badaƒ

gleb wraz z zaleceniami Stacji Chemiczno-Rolniczej. Dotacja udzielana b´dzie na

wapno nawozowe wysiane na u˝ytki rolne znajdujàce si´ na terenie województwa

wielkopolskiego, dla których potrzeby wapnowania okreÊlone sà jako konieczne, po-

trzebne lub wskazane.

Udzia∏ dotacji w kosztach zakupu, transportu i wysiewu wapna nawozowego wynosi

45% jednak nie wi´cej ni˝ równowartoÊç 6000 euro dla jednego beneficjenta.

Dotacja udzielana jest do kosztów poniesionych od dnia 16 lipca 2004 r. do wyczer-

pania limitu, jednak nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 30 listopada 2004 r.

Wszelkich informacji na temat Programu udzielajà Biura Powiatowe Wielkopolskiej

Izby Rolniczej, których adresy dost´pne sà na stronie internetowej www.kki.pl/wirpoz

oraz Biuro Wojewódzkie pod numerem tel. (061) 847 84 80.
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Og∏oszenie 
Oxytop Sp. z o.o. z siedzibà w 62-060 St´szew, Zamys∏owo – Antonin 2 poszukuje odpowiedniej
osoby na stanowisko g∏ównego ksi´gowego.
Kandydat powinien spe∏niaç nast´pujàce wymogi:
1. Wykszta∏cenie wy˝sze ekonomiczne.
2. ZnajomoÊç prawa podatkowego, ubezpieczeƒ spo∏ecznych, prawa pracy.
3. Praktyka na samodzielnym stanowisku.
4. Obs∏uga komputera.
5. Preferowany wiek kandydata do 35 lat.

Uwaga Przedsi´biorcy
Osoby fizyczne wpisane do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej w gminie St´szew, proszone sà o
dokonanie zmiany we wpisie przedmiotu wykonywanej dzia∏alnoÊci zgodnie z Polskà Klasyfikacjà
Dzia∏alnoÊci – do koƒca 2004 roku. 
Podstawa prawna: art. 8 ustawy z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianie ustawy Prawo dzia∏alnoÊci
gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 2125).

Og∏oszenie 
Informujemy, ˝e dnia 10 paêdziernika 2004 r. o godzinie 10.00 odb´dzie si´ szkolenie dla rolników
z zakresu rolniczych funduszy strukturalnych. Zostanie ono przeprowadzone prze Fundacj´ Wspie-
rania Polskiego Rolnictwa. Na spotkaniu omówione zostanà nast´pujàce programy:
– u∏atwianie startu m∏odym rolnikom,
– inwestycje w gospodarstwach rolnych,
– ró˝nicowanie dzia∏alnoÊci rolniczej i zbli˝onej do rolnictwa w celu zapewnienia ró˝norodnoÊci
dzia∏aƒ lub alternatywnych êróde∏ dochodów,
– wczeÊniejsze emerytury „renty strukturalne”,
– zalesianie,
– wspieranie gospodarstw niskotowarowych,
– dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej.
Szkolenie jest bezp∏atne i odb´dzie si´ w Urz´dzie Miejskim Gminy St´szew.

Og∏oszenie 
Uprzejmie informujemy, ˝e 6 paêdziernika 2004 r. to drugi termin bezp∏atnych badaƒ densytometrycz-
nych szyjki koÊci udowej. Przeprowadzone zostanà one w Poznaƒskim OÊrodku Reumatologii w Âre-
mie. Sà to badania realizowane w ramach Wielkopolskiego Programu Profilaktyki w zakresie przeciw-
dzia∏ania osteoporozie i z∏amaniom koÊci, dla kobiet w wieku 45–55 lat. Badanie jest nieinwazyjne, bez-
pieczne i bezbolesne. Na badania mo˝na si´ zapisywaç w Urz´dzie Miejskim Gminy St´szew, dzwoniàc
pod numer telefonu: 819 71 36. Pod tym numerem mo˝na tak˝e uzyskaç szczegó∏owà informacj´. Li-
mit osób jest ograniczony dlatego, o przyj´ciu na badania decydowaç b´dzie kolejnoÊç zg∏oszeƒ.
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Burmistrz Gminy St´szew

podaje do publicznej wiadomoÊci informacj´ o zamiarze sprzeda˝y w trybie przetargu
ustnego nieograniczonego nieruchomoÊci po∏o˝onych w St´szewie w rej. ul. Trzebaw-
skiej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Wykaz nieruchomoÊci przeznaczonych do sprzeda˝y wywieszony zosta∏ na okres od
21.09.2004 do 12.10.2004 w siedzibie Urz´du Miejskiego Gminy St´szew ul. Poznaƒska
11 tel. (061) 819 71 49.
______________________________________________________________________________

BURMISTRZ GMINY ST¢SZEW

O G ¸ A S Z A
przetarg pisemny nieograniczony

na wydzier˝awienie budynku poszkolnego po∏o˝onego w Sapowicach przy ul. Bukow-
skiej 79 przeznaczonego na dzia∏alnoÊç gospodarczà.

Dane dotyczàce nieruchomoÊci oraz warunki przetargu:

1) nieruchomoÊç po∏o˝ona jest w Sapowicach przy ul. Bukowskiej 79 na dzia∏ce nr 46/17
zapisanej w KW 38358, stanowiàcej w∏asnoÊç Gminy St´szew,

2) w budynku znajduje si´ 8 pomieszczeƒ o ogólnej pow. ca 148 m2,

3) ogrzewanie gazowe

Okres dzier˝awy trzy lata. 

Minimalny miesi´czny czynsz dzier˝awny wynosi 800,– z∏ + podatek VAT 22%.
Czynsz zwi´kszany jest corocznie o wskaênik inflacji za rok poprzedni.

Dzier˝awca dodatkowo ponosi koszty eksploatacji budynku m.in. ogrzewania pomiesz-
czeƒ, poboru wody, wywozu nieczystoÊci, energii elektrycznej a tak˝e obcià˝enia pu-
bliczno prawne zwiàzane z u˝ytkowaniem obiektu.
Wadium wynosi 80,– z∏
postàpienie wynosi 10,– z∏ 
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Dzier˝awca tytu∏em zabezpieczenia wnosi najpóêniej w dniu podpisania umowy dzier˝a-
wy jednorazowà op∏at´ w wysokoÊci trzy-miesi´cznego czynszu rozliczonà w ostatnim
roku dzier˝awy.

Adaptacj´ pomieszczeƒ dla celu prowadzonej dzia∏alnoÊci dzier˝awca dokona na w∏a-
sny koszt po uzgodnieniu z wydzier˝awiajàcym

Oferty zawierajàce:

1) imi´ i nazwisko oraz adres oferenta

2) oÊwiadczenie, ˝e oferent zapozana∏ si´ z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki
bez zastrze˝eƒ

3) oferowany czynsz dzier˝awny

4) rodzaj prowadzonej dzia∏alnoÊci

5) iloÊç oferowanych miejsc pracy

nale˝y przesy∏aç na adres Urz´du Miejskiego Gminy St´szew ul. Poznaƒska 11 lub sk∏a-
daç w sekretariacie urz´du do dnia 07 paêdziernika 2004.

Na kopercie umieÊciç napis „przetarg – Sapowice”.

Przetarg odb´dzie si´ w poniedzia∏ek dnia 11 paêdziernika 2004 r. o godz. 10.00 w sa-
li sesyjnej Urz´du Miejskiego Gminy St´szew ul. Poznaƒska 11.

Wadium nale˝y wp∏aciç do dnia 7 paêdziernika 2004r. na konto Urz´du w PKO BP
O/St´szew nr 84 1020 4027 0000 1802 0049 9434.

Wadium zwraca si´ uczestnikowi przetargu na jego konto w ciàgu 3 dni od dnia zamkni´-
cia lub odwo∏ania przetargu.

Wadium wp∏acone przez osob´, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet przy-
sz∏ego czynszu dzier˝awnego, a w przypadku uchylenia si´ przez tà osob´ od zawarcia
umowy, wadium przepada na rzecz wydzier˝awiajàcego.

Przetarg z wa˝nej przyczyny mo˝e zostaç odwo∏any o czym niezw∏ocznie poinformuje si´
w formie w∏aÊciwej do og∏oszenia.

Dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç w Urz´dzie Miejskim Gminy St´szew ul. Poznaƒ-
ska 11 pokój nr 1 tel. (061) 819 71 49.
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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 9.00 – 17.00
Êroda 13.00 – 17.00
czwartek 9.00 – 15.00 
tel. do szko∏y 813 40 52
Filia w Jeziorkach 
poniedzia∏ek 16.00 – 18.30
wtorek 16.00 – 18.30
czwartek 16.00 – 18.30
piàtek 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 
poniedzia∏ek 14.00 – 18.00 
Êroda 10.00 – 14.00 
czwartek 14.00 – 18.00 
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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