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W numerzeIII liga pi∏ki siatkowej
kobiet w St´szewie 
W

sezonie 2004/05 b´dziemy mogli
oglàdaç w St´szewie rozgrywki III
ligi pi∏ki siatkowej kobiet. Do tych

rozgrywek zg∏oszony zosta∏ zespó∏ UKS
„Dwójka” St´szew, sk∏adajàcy si´ z dziew-
czyn, które jeszcze kilka lat temu ucz´szcza-
∏y do szkó∏ w naszym mieÊcie. Wi´kszoÊç
tych zawodniczek rok, dwa lata temu repre-
zentowa∏o barwy innych klubów. Dzi´ki sta-

raniom Zarzàdu Klubu w osobach Miros∏a-
wa Brzostkowskiego i Paw∏a Malickiego oraz
by∏ego i obecnego trenera Mriana Cieniawy
uda∏o si´ skompletowaç obecnà dru˝yn´. Po-
niewa˝ wszystkie sprawy zwiàzane ze zmia-
nà barw klubowych uda∏o si´ sfinalizowaç
na poczàtku wrzeÊnia, treningi rozpocz´∏y

si´ od po∏owy tego miesiàca. Po czterech tre-
ningach zespó∏ wyjecha∏ na mecz sparingo-
wy do KoÊciana. UK˚PS KoÊcian to zespó∏ ju˝
„ograny” w III lidze. Mimo tego pewne zwy-
ci´stwo odniós∏ UKS „Dwójka” w stosunku
4:1 (trenerzy umówili si´ na 5 setów). 

PZWS w Poznaniu zespo∏y wyst´pujàce
w III lidze podzieli∏ na dwie grupy. UKS
„Dwójka” trafi∏ do grupy drugiej, w której

grajà jeszcze: Akademia Rolnicza Poznaƒ,
Sparta Z∏otów, Nafta Gaz Pi∏a i Szamotula-
nin Szamotu∏y.

Inauguracja III ligi siatkówki w Stesze-
wie odby∏a si´ 9 paêdziernika w sali st´-

dokoƒczenie na str. 2
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szewskiego gimnazjum. Gospodynie spotka-
∏y si´ z Akademià Rolniczà Poznaƒ. Po pasjo-

nujàcym i stojàcym na
wysokim poziomie wi-
dowisku zwyci´stwo
3:2 odniós∏ zespó∏ przy-
jezdny. Nale˝y podkre-
Êliç wspania∏à atmosfe-
r´ na trybunach i du˝e
zainteresowanie kibi-
ców. Oprawa meczu zo-
sta∏a zauwa˝ona rów-
nie˝ przez s´dziów, któ-
rzy po spotkaniu prosili
o podzi´kowanie kibi-
com i dzia∏aczom za
stworzenie wspania∏ej
atmosfery. Ca∏y zespó∏
za poÊrednictwem „Wie-
Êci” pragnie podzi´ko-
waç kibicom za doping.
RównoczeÊnie wyra˝a-
my nadziej´, ˝e wszyst-
kie mecze ligowe wzbu-
dzà tak du˝e zaintereso-
wanie a wspania∏y do-
ping pozwoli na uzy-
skanie korzystnych wy-
ników.

Kadr´ zespo∏u tworzà:
Sylwia B∏a˝ejewska, Paulina Bródka,

Dagmara Cieniawa (k), Adriana Cygan, Iwo-
na Cygan, Monika Czajka, Marta Flak, Mag-
dalena Gielnik, Katarzyna Kubacka (jedyna
zawodniczka spoza St´szewa), Urszula ¸a-
gowska, Magdalena ̧ yskawa, Judyta Nagór-

ska, Paulina Ró˝niakowska. Z dru˝ynà tre-
nujà równie˝: Barbara Antkowiak, Anna Ko-
stek, Agnieszka Kalema, Sylwia Waselczyk. 

Trenerem dru˝yny jest Marian Cieniawa. 
(M.C.) 

30
wrzeÊnia br., w Urz´dzie Miej-
skim Gminy St´szew odby∏a si´
sesja Rady Miejskiej. Po przedsta-

wieniu i przyj´ciu porzàdku obrad oraz po
przyj´ciu protoko∏u z ostatniej sesji, g∏os za-
bra∏ burmistrz. Przedstawi∏ on sprawozda-
nie z dzia∏alnoÊci mi´dzysesyjnej, za okres
od 27 lipca do 30 wrzeÊnia. Burmistrz mówi∏
o kontynuowaniu uzgodnieƒ przebiegu dro-
gi krajowej nr 5, w kontekÊcie budowanej
drogi ekspresowej, o negocjacjach z firmà
NCC, dotyczàcych naprawy dróg gminnych,

powiatowych i wojewódzkich, (przebiegajà-
cych przez gmin´), które zosta∏y uszkodzone
przy budowie autostrady. Uzgodnienia te
dotyczà g∏ównie drogi Tomiczki – Skrzynki
oraz drogi powiatowej w Skrzynkach. Podj´-
to tak˝e szereg rozmów z inwestorami po-
szukujàcymi terenów pod inwestycje gospo-
darcze. Burmistrz mówi∏ te˝ o pracach bu-
dowlanych, jakie by∏y i sà realizowane. Za-
koƒczy∏a si´ budowa kanalizacji sanitarnej
– Zlewnia P1, w St´szewie. Trwa∏y prace na
ulicy ¸àkowej i Nowej w D´bienku. Po wielu

komplikacjach zakoƒczy∏ si´ remont szko∏y
w Jeziorkach. W okresie tym rozpocz´∏y si´
tak˝e remonty w na ul. Poznaƒskiej, Kana∏o-
wej oraz budowa kanalizacji w Modrzu. 

Burmistrz mówi∏ te˝, ˝e z∏o˝one zosta∏y
kolejne wnioski do Urz´du Marsza∏kowskie-
go, o pozyskanie funduszy z Unii Europej-
skiej na nowe inwestycje.

Wspomnia∏ on tak˝e o: zakoƒczonych
˝niwach, które w tym roku przebieg∏y bar-
dzo sprawnie, o spotkaniu z okazji jubile-
uszu 50-lecia po˝ycia ma∏˝eƒskiego 17 par

dokoƒczenie ze str. 1

Dla zainteresowanych 
podajemy terminarz gier

6 XI 2004 
UKS „Dwójka”– Nafta Gaz Pi∏a

13 XI 2004
Mi´dzynarodowy Turniej Siatkówki

w Szamotu∏ach

20 XI 2004
Szamotulanin Szamotu∏y – UKS „Dwójka”

21 XI 2004
Sparta Z∏otów – UKS „Dwójka”

27 XI 2004
AR Poznaƒ – UKS „Dwójka”

4 XII 2004
UKS „Dwójka” – Sparta Z∏otów

18 XII 2004
Nafta Gaz Pi∏a – UKS „Dwójka”

8 I 2005
UKS „Dwójka” – Szamotulanin Szamotu∏y 

Wszystkie mecze w Steszewie odbywajà
si´ w sali gimnazjum o godzinie 17.00.

Po rundzie zasadniczej odb´dà si´ 
pó∏fina∏y i fina∏y. O tych terminach 

poinformujemy w póêniejszym czasie.

Sesja Rady 
Miejskiej Gminy 



z terenów gminy oraz o przyznaniu gimna-
zjalistom nagród burmistrza. Podjà∏ on rów-
nie˝ temat filii Wydzia∏u Komunikacji, któ-
ra mieÊci si´ w Urz´dzie w St´szewie. Temat
ten pojawi∏ si´ kilkakrotnie na sesji, gdy˝
nurtowa∏ on nie tylko w∏adze gminy, ale
tak˝e zaproszonych goÊci. Na sesji pojawili
si´, bowiem radni Starostwa Powiatu Po-
znaƒskiego: Krzysztof Robaszyƒski i Tadeusz
Knop oraz lokalni przedsi´biorcy. Zabrali oni
g∏os, przy okazji podejmowania pierwszej
z uchwa∏. Dotyczy∏a ona udzielenia pomocy
finansowej w 2004 r. dla Powiatu Poznaƒ-
skiego na uruchomienie i funkcjonowanie
Filii Wydzia∏u Komunikacji Starostwa Po-
wiatowego w Poznaniu na terenie gminy
St´szew. Uchwa∏a ta wzbudzi∏a wiele emo-
cji, gdy˝ istnienie filii by∏o od poczàtku po-
wodem nieporozumieƒ. 

Zaproszeni przedsi´biorcy wyrazili swo-
je oburzenie, co do sposobu funkcjonowa-
nia Punktu Rejestracji Pojazdów oraz tego,
jak sà traktowani przez starostwo. Jego po-
st´powanie wzgl´dem petentów okreÊlili
jako „sabota˝ ich dzia∏aƒ”. Podzi´kowali
jednoczeÊnie burmistrzowi za starania, ja-
kie podjà∏ w celu zmiany tej trudnej sytu-
acji (o problemie filii pisaliÊmy w ostatnim
numerze „WieÊci”). G∏os w tej sprawie zaj´-
li tak˝e radni Starostwa, którzy w∏aÊciwie
od poczàtku prowadzili, wraz z burmi-
strzem walk´ o utrzymanie filii Wydzia∏u
Komunikacji w St´szewie. Zapewnili oni, ̋ e
podejmà wszelkie mo˝liwe dzia∏ania, aby
pomóc petentom Punktu Rejestracji Pojaz-
dów w szybkim za∏atwieniu spraw. Prze-
prosili jednoczeÊnie za nieobecnoÊç staro-
sty, który zosta∏ na sesj´ zaproszony, ale na
nià nie dotar∏. 

W tej kwestii wypowiedzia∏ si´ równie˝
burmistrz, który zaapelowa∏ do radnych,
aby w ostrych s∏owach wp∏yn´li na staro-
st´. Przypomnia∏ on tak˝e, ˝e gmina zobo-
wiàzana by∏a zapewniç filii lokal, ∏àcznoÊç,
wyposa˝enie, przesy∏anie materia∏ów i za-
bezpieczenie lokalu. Nie ma ona natomiast
˝adnego wp∏ywu na decyzje w sprawie
funkcjonowania Punktu. Wszelkie koszty
ponosi gmina, natomiast dochody z jego
funkcjonowania wp∏ywajà do Starostwa.
W przyj´tej na sesji uchwale o udzieleniu po-
mocy finansowej filii ustalono, ˝e gmina
przeka˝e na ten cel 35 tys. z∏. Burmistrz pod-
kreÊla, ̋ e ta suma, to niewiele z tego, co trze-
ba b´dzie wydaç. Przewiduje si´ bowiem, ˝e
koszty funkcjonowania filii wyniosà 100
tys. z∏. w pierwszym roku i po 50 tys. z∏. rocz-
nie, w kolejnych latach.

Dyskusja w tej kwestii trwa∏a d∏ugo i by-
∏a bardzo zaciek∏a. Po niej podj´to kolejnych
15 uchwa∏. Dotyczy∏y one:
– zgody na przekazanie Powiatowi Poznaƒ-

skiemu przez Gmin´ St´szew pomocy fi-
nansowej z bud˝etu gminy. Dotyczy ona
przekazania 35 tys. z∏ z przeznaczeniem:
25 tys. z∏ na modernizacj´ dróg w miejsco-
woÊci Skrzynki i 10 tys. z∏ – na remont
chodników w Dro˝d˝ycach, 

– zaciàgni´cia po˝yczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu. Po˝yczka ta
wynosi 1 763 000,00 z∏ i zosta∏a zaciàgni´-
ta na budow´ kanalizacji w Modrzu, 

– przeznaczenia cz´Êci umorzonej po˝yczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Âro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Jest to kwota 150 tys. z∏ i pozosta∏a ona do
dyspozycji gminy z tytu∏u umorzenia cz´-
Êci po˝yczki, zaciàgni´tej wczeÊniej na bu-
dow´ kanalizacji sanitarnej w St´szewie.
Ma ona zostaç przeznaczona na budow´
kanalizacji sanitarnej w Modrzu, 

– przeznaczenia cz´Êci umorzonej po˝yczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Âro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Kwota 19 500 z∏ pozosta∏a do dyspozycji
gminy po umorzeniu cz´Êci wczeÊniejszej
po˝yczki, zaciàgni´tej na modernizacj´
centralnej kot∏owni w´glowej na kot∏ow-
ni´ gazowà w St´szewie. Zostanie ona te-
raz przeznaczona na budow´ kanalizacji
sanitarnej w Modrzu, 

– zmiany uchwa∏y bud˝etowej na 2004. Do-
konano zwi´kszenia dochodów o 83 767,00
z∏. Plan dochodów po zmianach wynosi
19 756 189,00 z∏. Dokonano tak˝e zwi´ksze-
nia wydatków o 288 267,00 z∏. Plan wydat-
ków po zmianach wynosi 21 903 277,00 z∏.
W wydatkach wyodr´bniono: wydatki bie-
˝àce: 17 177 398,00 z∏ i wydatki inwesty-
cyjne: 4 725 879,00 z∏, 

– wyra˝enia opinii potwierdzajàcej celo-
woÊç realizacji zadania i efektywnoÊci
projektowanego przedsi´wzi´cia. Dotyczy
budowy drogi gminnej WielkawieÊ – Miro-
s∏awki. Wykonanie tej inwestycji ma na
celu popraw´ stanu tej drogi, dojazdów do
gruntów rolnych, 

– wyra˝enia opinii potwierdzajàcej celo-
woÊç realizacji zadania i efektywnoÊci
projektowanego przedsi´wzi´cia. Dotyczy
budowy drogi gminnej Modrze – St´szew
w miejscowoÊci Twardowo. Rada uzna∏a,
˝e istnieje potrzeba poprawy stanu tej dro-
gi, b´dàcej drogà lokalnà, prowadzàcà do
zabudowy wiejskiej,

– darowizny na rzecz Województwa Wielko-
polskiego nieruchomoÊci po∏o˝onej w St´-
szewie, w ciàgu ulicy Bukowskiej. Dzia∏ka
ta stanowi fragment drogi wojewódzkiej
nr 306. Podj´cie decyzji o darowiênie
umo˝liwi zakoƒczenie regulacji stanu
prawnego ulicy Bukowskiej,

– nabycia przez gmin´ St´szew nierucho-
moÊci po∏o˝onej w St´szewie. Nierucho-
moÊç ta stanowi fragment dawnej ulicy
Bukowskiej. Po wybudowaniu i oddaniu
do u˝ytku pasa drogi wojewódzkiej nr 306,
stary fragment ulicy Bukowskiej sta∏ si´
drogà o charakterze lokalnym,

– prawa pierwokupu nieruchomoÊci (doty-
czy nieruchomoÊci w Skrzynkach). Gmina
zrezygnowa∏a z prawa pierwokupu, 

– prawa pierwokupu nieruchomoÊci (doty-
czy nieruchomoÊci w S∏upi). Gmina zrezy-
gnowa∏a z prawa pierwokupu, 

– sprzeda˝y lokalu mieszkalnego w Stryko-
wie. Gmina wyrazi∏a zgod´ na sprzeda˝
tego lokalu, w drodze przetargu nieograni-
czonego. Mieszkanie to, znajdujàce si´
w Strykowie na ulicy Nowej 7, zosta∏o
wczeÊniej zwolnione przez dotychczaso-
wego najemc´,

– przystàpienia do sporzàdzenia zmiany stu-
dium uwarunkowaƒ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy St´szew,

– przystàpienia do sporzàdzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu po∏o˝onego w Zamys∏owie,

– przystàpienia do sporzàdzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu – fragment wsi D´bienko. 

Wszystkie uchwa∏y przyj´te zosta∏y jed-
nog∏oÊnie.

Kolejnym punktem sesji by∏a analiza
oÊwiadczeƒ majàtkowych radnych i pracow-
ników urz´du. W czasie poÊwi´conym na wol-
ne g∏osy i dyskusj´, poruszony zosta∏ temat
niszczenia chodnika i skarpy przy kanale
w St´szewie. Jeden z radnych apelowa∏ o inter-
wencj´ policji w tej kwestii. Wyp∏ynà∏ tak˝e
problem nauczania j´zyka angielskiego
w Gimnazjum w St´szewie. Komisja OÊwiaty
otrzyma∏a sygna∏y, ˝e w zwiàzku ze zmiana-
mi i nieobecnoÊciami nauczycieli tego j´zyka,
jego nauka jest utrudniona. Postanowi∏a ona
zajàç si´ tà kwestià i zbadaç spraw´ na kolej-
nym posiedzeniu. Burmistrz poruszy∏ równie˝
temat Êwiadczenia us∏ug medycznych na tere-
nie gminy. Poinformowa∏, ˝e sà tym zaintere-
sowani zarówno specjaliÊci z Puszczykowa
jak i z Poznania. W najbli˝szym czasie trwaç
majà rozmowy na temat ich propozycji. 

(J.Z.)
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19
paêdziernika br. w Urz´dzie Gmi-
ny przeprowadzone zosta∏o szko-
lenie dla rolników z zakresu fun-

duszy strukturalnych. Omówionych na nim
zosta∏o pi´ç najbardziej korzystnych i aktu-
alnych programów:
– Inwestycje w gospodarstwach rolnych,
– U∏atwianie startu m∏odym rolnikom,
– Ró˝nicowanie dzia∏alnoÊci rolniczej i zbli-

˝onej do rolnictwa w celu zapewnienia
ró˝norodnoÊci dzia∏aƒ lub alternatyw-
nych êróde∏ dochodów,

– Wspieranie gospodarstw niskotowaro-
wych,

– Dostosowanie gospodarstw rolnych do
standardów Unii Europejskiej.

Pierwszy z programów dotyczy osób fi-
zycznych i prawnych. Mo˝na z niego uzy-
skaç maksymalnie 300 tys. z∏. Trzeba jednak
najpierw spe∏niç okreÊlone wymagania:
– sta˝ – liczony od daty ubezpieczenia

w KRUS i od czasu posiadania gospodar-
stwa,

– ˝ywotnoÊç ekonomiczna gospodarstwa –
odpowiedni poziom dochodowy,

– spe∏nienie minimalnych standardów
w zakresie higieny, ochrony Êrodowiska,
utrzymania zwierzàt (w zale˝noÊci od pro-
wadzonej produkcji),

– legitymowanie si´ odpowiednimi kwalifi-
kacjami zawodowymi itd.

Istotnà rzeczà, o której trzeba pami´taç
jest fakt, ˝e inwestycje nale˝y najpierw sa-
modzielnie sfinansowaç, po to aby póêniej
mo˝na by∏o uzyskaç odpowiednià wysokoÊç
zwrotu kosztów z Unii Europejskiej. Wyso-
koÊç tych zwrotów uzale˝niona jest m.in. od
tego, czy jest si´ m∏odym rolnikiem, na jakich
terenach po∏o˝one jest gospodarstwo itp. 

Na szkoleniu rolnicy dowiedzieli si´ rów-
nie˝ jakie dokumenty nale˝y z∏o˝yç, aby
uzyskaç pomoc. 

Kolejny z omówionych programów to:
u∏atwianie startu m∏odym rolnikom. Jest to
jeden z najciekawszych programów, prze-
znaczony dla m∏odych rolników, który zo-
sta∏ uruchomiony 15 wrzeÊnia br. Prowa-
dzàcy szkolenie podkreÊlajà, ˝e cieszy si´ on
w Wielkopolsce szczególnym zainteresowa-
niem, dlatego nale˝y si´ spieszyç ze sk∏ada-
niem wniosków. Szczegó∏owe informacje
o wymaganiach, jakie nale˝y spe∏niç, chcàc
skorzystaç z tego programu, poda∏a Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Drukujemy je w tym numerze „WieÊci”.

Trzeci z omówionych programów to: ró˝-
nicowanie dzia∏alnoÊci rolniczej i zbli˝onej
do rolnictwa w celu zapewnienia ró˝norod-
noÊci dzia∏aƒ lub alternatywnych êróde∏ do-
chodów. Program ten dzia∏a równie˝ od 15
wrzeÊnia. Dofinansowywane sà z niego do-
datkowe dzia∏ania, które podejmie rolnik
w ramach prowadzonego gospodarstwa.
Wykaz mo˝liwych do podj´cia dzia∏aƒ jest
d∏ugi i zawiera m.in.: agroturystyk´, us∏ugi
na rzecz rolnictwa i gospodarki leÊnej, sprze-
da˝ lub promocj´ przez internet produktów
rolnych itp. W przypadku tego programu re-
fundowanych jest maksymalnie 50% kosz-
tów kwalifikowanych. Mo˝na uzyskaç mak-
symalnie 100 tys. z∏.

Czwarty program uruchomiony zostanie
póênà jesienià. Dotyczy on ma∏ych gospo-
darstw, o niewielkim potencjale ekonomicz-
nym, nie prowadzàcych produkcji na rynek.
Ma on na celu ich modernizacj´ i popraw´
konkurencyjnoÊci. Pomoc ma form´ premii
na 5 lat, w wysokoÊci 5878 z∏. Jednak˝e, po 3

roku nale˝y spe∏niç jeden z celów czàstko-
wych, udowodniç, ˝e podj´to okreÊlone
przedsi´wzi´cia zwiàzane z ogólnym celem
rozwoju gospodarstwa. Pomoc w ramach te-
go programu zostanie udzielona, jeÊli zosta-
nà spe∏nione nast´pujàce warunki:
– wnioskodawca jest w∏aÊcicielem niskoto-

warowego gospodarstwa rolnego,
– przez okres 3 lat poprzedzajàcych z∏o˝enie

wniosku o pomoc prowadzi∏ gospodar-
stwo rolne, którego ma dotyczyç ta pomoc,

– przedstawi∏ wniosek o pomoc, wraz z pla-
nem rozwoju gospodarstwa.

Ostatni z przedstawionych programów
„rusza” od grudnia i dotyczy pokrycia kosz-
tów poniesionych na dostosowanie gospo-
darstwa do wymogów Unii Europejskiej. Po-
moc otrzymuje si´ w postaci rocznej premii,
wyp∏acanej przez okres do 3 lat. W ramach
programu wyst´pujà 3 schematy pomocy:
– dotyczàcy gospodarstw specjalizujàcych

si´ w produkcji mleka,
– dotyczàcy gospodarstw specjalizujàcych

si´ w produkcji jaj spo˝ywczych (fermy
kurze),

– dotyczàcy dostosowania gospodarstw pod
kàtem wyposa˝enia w p∏yty gnojowe i zbior-
niki na gnojownic´. Rolnicy najbardziej zain-
teresowani byli trzecim schematem, w któ-
rym dostosowaniu podlegaç b´dà nast´pujà-
ce wydatki: budowa, rozbudowa i moderni-
zacja p∏yt gnojowych i zbiorników na gnojo-
wic´ wraz z koniecznym wyposa˝eniem.

(J.Z.)
Poni˝ej drukujemy szczegó∏owe in-

formacje z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, dotyczàce
dwóch programów, które uruchomione
zosta∏y 15 wrzeÊnia. 

O
d 15 wrzeÊnia dzia∏ajà dwa nowe pro-
gramy pomocowe dla rolników: U∏a-
twianie startu m∏odym rolnikom i Ró˝-

nicowanie dzia∏alnoÊci rolniczej i zbli˝onej do
rolnictwa w celu zapewnienia ró˝norodnoÊci
dzia∏aƒ lub alternatywnych êróde∏ dochodów.
Oto szczegó∏owe informacje o tych programach
zamieszczone na stronie internetowej ARiMR: 

U∏atwianie startu 
m∏odym rolnikom 

Od 15 wrzeÊnia br. Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi∏a,
w ramach Sektorowego Programu Opera-
cyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja
sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój obsza-

rów wiejskich” dzia∏anie przeznaczone dla
m∏odych rolników pod nazwà „U∏atwianie
startu m∏odym rolnikom”. Dofinansowanie
udzielane jest w formie premii w wysokoÊci
50 000 z∏. Jest to jednorazowa wyp∏ata
przeznaczona dla osoby, która po raz
pierwszy podejmuje si´ prowadzenia go-
spodarstwa. 

Wsparcie finansowe obejmuje m∏odych
rolników rozpoczynajàcych samodzielne go-
spodarowanie, co sprzyjaç powinno podejmo-
waniu modernizacji gospodarstw i w efekcie
przyczyni si´ do:

Szkolenie dla rolników

Informacje ARiMR
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– dostosowania do wymogów rynku oraz
poprawi dochodowoÊç gospodarstwa
przez popraw´ jakoÊci produkcji, zwi´k-
szenie skali produkcji, wartoÊci dodanej
oraz wydajnoÊci pracy lub

– poprawy warunków higienicznych i bez-
pieczeƒstwa ˝ywnoÊci, dobrostanu zwie-
rzàt, ochrony Êrodowiska i bezpieczeƒ-
stwa pracy.

O wsparcie finansowe mogà ubiegaç si´
m∏odzi rolnicy, w wieku od 18 do 40 lat, roz-
poczynajàcy po raz pierwszy samodzielne
prowadzenie gospodarstwa rolnego, posia-
dajàcy odpowiednie kwalifikacje zawodo-
we, je˝eli w chwili podejmowania przez
Agencj´ decyzji o udzieleniu pomocy spe∏-
niajà nast´pujàce warunki:
– gospodarstwo m∏odego rolnika musi spe∏-

niaç wymóg ̋ ywotnoÊci ekonomicznej lub
osiàgnie jà nie póêniej ni˝ po 5 latach od
rozpocz´cia prowadzenia przez niego go-
spodarstwa,

– gospodarstwo m∏odego rolnika, stosownie
do rodzaju prowadzonej produkcji, musi
spe∏niaç minimalne standardy w zakresie
higieny, ochrony Êrodowiska i warunków
utrzymania zwierzàt w chwili, gdy rolnik
ubiega si´ o pomoc, lub spe∏niç je nie póê-
niej ni˝ po 5 latach od rozpocz´cia prowa-
dzenia tego gospodarstwa przez m∏odego
rolnika,

– na bie˝àco muszà byç uregulowane przez
m∏odego rolnika zobowiàzania podatko-
we oraz z tytu∏u ubezpieczeƒ w KRUS.

Za m∏odego rolnika uznaje si´ osob´ fi-
zycznà, która spe∏nia nast´pujàce warunki:
1 – rozpocz´∏a po raz pierwszy prowadzenie

gospodarstwa rolnego nie wczeÊniej ni˝
12 miesi´cy przed decyzjà ARiMR o przy-
znaniu premii,

2 – jest pe∏noletnia i w chwili podejmowa-
nia przez Agencj´ decyzji o udzieleniu
pomocy nie przekroczy∏a 40 roku ˝ycia,

3 – jest ubezpieczona na podstawie ustawy
o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników
jako prowadzàca gospodarstwo rolne,

4 – legitymuje si´ odpowiednimi kwalifika-
cjami zawodowymi, tj.:
– wykszta∏ceniem rolniczym wy˝szym

lub Êrednim,
– wykszta∏ceniem rolniczym na pozio-

mie zasadniczej szko∏y zawodowej lub
tytu∏em kwalifikacyjnym w zawodzie
przydatnym do prowadzenia dzia∏al-
noÊci rolniczej i co najmniej 3-letnim
sta˝em pracy w gospodarstwie rolnym,

– wykszta∏ceniem o kierunku innym ni˝
rolniczy na poziomie Êrednim lub wy˝-

szym i co najmniej 3-letnim sta˝em
pracy w gospodarstwie rolnym lub (dla
osób posiadajàcych wykszta∏cenie
wy˝sze) ukoƒczeniem studiów pody-
plomowych w zakresie zwiàzanym
z rolnictwem,

– wykszta∏ceniem podstawowym lub
zasadniczym zawodowym o kierunku
innym ni˝ rolniczy i co najmniej 5-let-
nim sta˝em pracy w gospodarstwie
rolnym. 

Za sta˝ pracy w gospodarstwie rolnym
uznaje si´ okres, w którym wnioskodawca
podlega∏ ubezpieczeniu spo∏ecznemu w KRUS
jako domownik oraz okres, w którym rolnik
prowadzi∏ przej´te gospodarstwo.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie
spe∏nia wymogów zwiàzanych z kwalifika-
cjami zawodowymi, pomoc mo˝e byç przy-
znana pod warunkiem, ˝e wnioskodawca
uzupe∏ni swe wykszta∏cenie w czasie nie
d∏u˝szym ni˝ 5 lat od chwili podj´cia prowa-
dzenia gospodarstwa.

Na dzia∏anie przeznaczonych jest 
173,3 mln euro. Wnioski mo˝na sk∏adaç
w oddzia∏ach regionalnych ARiMR.

Ró˝nicowanie dzia∏alnoÊci
rolniczej i zbli˝onej do rolnic-
twa w celu zapewnienia ró˝-
norodnoÊci dzia∏aƒ lub alter-
natywnych êróde∏ dochodów 

W ramach Sektorowego Programu Ope-
racyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja
sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój obsza-
rów wiejskich” od 15 wrzeÊnia br. Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
przyjmuje wnioski na dzia∏anie „Ró˝nico-
wanie dzia∏alnoÊci rolniczej i zbli˝onej do
rolnictwa w celu zapewnienia ró˝norodno-
Êci dzia∏aƒ lub alternatywnych êróde∏ do-
chodów”.

To dzia∏anie jest przeznaczone dla osób
fizycznych – rolników oraz domowników,
obywateli krajów cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej, a tak˝e osób prawnych zajmujà-
cych si´ prowadzeniem dzia∏alnoÊci rolni-
czej. Dofinansowaniem obj´te sà projekty
zwiàzane z uruchomieniem lub rozwojem
dzia∏alnoÊci dodatkowej w zakresie:
– agroturystyki,
– us∏ug zwiàzanych z turystykà i wypo-

czynkiem,
– us∏ug na rzecz rolnictwa i gospodarki le-

Ênej,

– prowadzenia na ma∏à skal´ przetwórstwa
produktów rolnych lub jadalnych produk-
tów leÊnych,

– sprzeda˝y bezpoÊredniej produktów po-
chodzàcych w wi´kszoÊci z w∏asnego go-
spodarstwa,

– wytwarzania materia∏ów energetycz-
nych z biomasy (zagospodarowanie s∏o-
my, odpadów ∏àkowych, leÊnych itp.) oraz
zak∏adania plantacji roÊlin wieloletnich
przeznaczonych na cele energetyczne,

– rzemios∏a i r´kodzielnictwa,
– drobnych us∏ug na rzecz mieszkaƒców ob-

szarów wiejskich,
– e-commerce – sprzeda˝y lub promocji

przez internet produktów rolnych.
Pomoc realizowana jest w formie dofi-

nansowania na zasadzie refundacji do 50%
kosztów kwalifikowanych. W okresie reali-
zacji programu ∏àczna kwota pomocy w ra-
mach tego dzia∏ania, udzielona jednemu be-
neficjentowi i gospodarstwu rolnemu, nie
b´dzie mog∏a przekroczyç 100 000 z∏.

O pomoc finansowà mo˝na ubiegaç si´
m.in. pod warunkiem, ˝e:
– zobowiàzania podatkowe oraz zobowià-

zania z tytu∏u ZUS lub KRUS sà na bie˝àco
uregulowane,

– projekt nie jest wspó∏finansowany z in-
nych Êrodków pomocy publicznej,

– projekt jest uzasadniony ekonomicznie,
– projekt realizowany jest w miejscowoÊci

liczàcej do 5 tys. mieszkaƒców, nale˝àcej
do gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej,

– projekty spe∏niajà lub b´dà spe∏niaç (o ile
obowiàzujàce prawo nak∏ada taki obowià-
zek) wymagania w zakresie higieny pro-
dukcji, bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci, ochrony
Êrodowiska oraz dobrostanu zwierzàt.

Refundacji podlegajà koszty kwalifiko-
wane dotyczàce:
– rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub

remontu po∏àczonego z modernizacjà ist-
niejàcych budynków mieszkalnych i gospo-
darczych na cele agroturystyczne oraz ich
wyposa˝enia (pokoje goÊcinne, pomieszcze-
nia wspólne dla goÊci, ∏azienki, kuchnie);

– urzàdzania miejsc do wypoczynku, zakupu
wyposa˝enia i sprz´tu turystycznego lub re-
kreacyjnego dla dzia∏alnoÊci turystycznej,
a tak˝e zwierzàt s∏u˝àcych do celów terapeu-
tycznych, sportowych lub rekreacyjnych;

– budowy lub remontu po∏àczonego z mo-
dernizacjà obiektów budowlanych (z wy-
∏àczeniem budowy budynków mieszkal-
nych);

dokoƒczenie na str. 6
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– zakupu maszyn, urzàdzeƒ, narz´dzi i wy-
posa˝enia;

– zakupu sprz´tu komputerowego i opro-
gramowania;

– zakupu Êrodków transportu na potrzeby
Êwiadczenia wy∏àcznie us∏ug transporto-
wych lub na potrzeby prowadzenia dzia-
∏alnoÊci gospodarczej z wyjàtkiem Êwiad-
czenia wy∏àcznie us∏ug transportowych
(pomocà nie jest obj´ty zakup samocho-
dów osobowych przeznaczonych do prze-
wozu mniej ni˝ 8 osób wraz z kierowcà);

– zagospodarowania terenu na potrzeby
prowadzenia planowanej dzia∏alnoÊci
w ramach projektu;

– zakupu roÊlinnego materia∏u nasadzenio-
wego na potrzeby zak∏adania plantacji ro-
Êlin wieloletnich przeznaczonych na cele
energetyczne;

– robót budowlanych, transportu, instala-
cji, materia∏ów i wyposa˝enia, które sà
zwiàzane bezpoÊrednio z kosztami wy-
mienionymi powy˝ej i sà niezb´dne do
osiàgni´cia celu projektu;

– zakupu sprz´tu, maszyn lub urzàdzeƒ
u˝ywanych pod warunkiem, ˝e:

– sprz´t ten w ciàgu ostatnich 7 lat od daty
zakupu nie zosta∏ nabyty z wykorzysta-
niem pomocy krajowej lub wspólnotowej, 

– cena sprz´tu nie przekracza jego wartoÊci
rynkowej i jest ni˝sza od ceny podobnego
nowego sprz´tu, 

– sprz´t posiada w∏aÊciwoÊci techniczne
niezb´dne do realizacji projektu i spe∏nia
obowiàzujàce normy i standardy, 

– przygotowania i realizacji projektu w wy-
sokoÊci do 12% pozosta∏ych kosztów kwa-
lifikowanych projektu.

Na dzia∏anie przeznaczonych jest 
107,1 mln euro. Wnioski mo˝na sk∏adaç
w oddzia∏ach regionalnych Agencji.

dokoƒczenie ze str. 5

18
paêdziernika br. odby∏o si´ posie-
dzenie Komisji OÊwiaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia, Opieki Spo∏ecz-

nej i Porzàdku Publicznego. G∏ównym tego
powodem by∏o omówienie sytuacji w zakre-
sie nauczania j´zyka angielskiego w Gimna-
zjum w St´szewie. Rodzice dzieci uczàcych
si´ w tej szkole zg∏aszajà, bowiem uwagi
w kwestii cz´stych zmian nauczycieli tego
przedmiotu, które w ˝aden sposób nie s∏u˝à
uczniom. Sytuacja taka jest szczególnie do-
tkliwa w∏aÊnie dla nich. Rodzice podkreÊla-
jà, ˝e dzieci, aby nauczyç si´ j´zyka zmuszo-
ne sà korzystaç z korepetycji, a tak byç nie
powinno. Wszyscy wiemy, jak wa˝na jest

dziÊ znajomoÊç j´zyków obcych, a perspek-
tywa nieobecnoÊci nauczyciela, bàdê jego
ciàg∏ych zmian nie wp∏ywa mobilizujàco.
Nie jest on w stanie w tak krótkim czasie po-
znaç m∏odzie˝y i ich poziomu wiedzy. Nauka
j´zyków obcych to dla wielu ci´˝ka praca,
wymagajàca konsekwencji i systematycz-
noÊci. To w∏aÊnie nale˝y zapewniç uczniom.

Zaproszona na posiedzenie Komisji dyrek-
tor gimnazjum wyjaÊnia, ̋ e taki problem rze-
czywiÊcie istnieje. Dotyczy on jednak wy∏àcz-
nie nauczycieli j´zyka angielskiego. Znalezie-
nie dobrego i kompetentnego pedagoga nie
jest takie proste. PodkreÊla, ˝e wielu z nich re-
zygnuje z nauczania ju˝ po kilku dniach czy

tygodniach. Cz´Êç z nich nie potrafi sobie po-
radziç z utrzymaniem dyscypliny w klasach.

Radni zauwa˝ajà, ̋ e byç mo˝e powodem
takiej sytuacji jest zatrudnianie m∏odych,
s∏abo jeszcze doÊwiadczonych osób. Problem
stanowià tak˝e ci nauczyciele, którzy zbyt
cz´sto korzystajà ze zwolnieƒ lekarskich.
Ustalono, ˝e wobec takich osób nale˝y wy-
ciàgaç konsekwencje dyscyplinarne.

Dyrektor Parczuk podkreÊla, ˝e w tej
chwili szko∏a ma dobrego nauczyciela j´zy-
ka angielskiego i by∏oby najlepiej, gdyby
uda∏o si´ go zatrzymaç. Komisja przyj´∏a,
wi´c zapewnienie, ˝e sytuacja kadry na-
uczycielskiej j´zyka angielskiego w bie˝à-
cym roku szkolnym zosta∏a ustabilizowana.
JednoczeÊnie b´dzie ona dbaç o to, aby pro-
blem nie pojawi∏ si´ ponownie. 

(J.Z.)

B
urmistrz gminy St´szew otrzyma∏
niedawno informacj´, i˝ gmina uzy-
ska dofinansowanie w ramach Zinte-

growanego Programu Operacyjnego Rozwo-
ju Regionalnego (ZPORR).

W odpowiedzi na og∏oszony przez Za-
rzàd Województwa Wielkopolskiego nabór
wniosków o dofinansowanie projektów ze

Êrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach ZPORR, gmina St´-
szew z∏o˝y∏a wnioski o dofinansowanie pro-
jektów poprawiajàcych infrastruktur´ wod-
no-kanalizacyjnà. Oferty konkursowe mo˝-
na by∏o sk∏adaç od 31 maja do 30 czerwca
2004 r. w Urz´dzie Marsza∏kowskim. Zgod-
nie z procedurà oceny projektów, wnioski
przesz∏y pozytywnie ocen´ formalnà, mery-
torycznà i technicznà.

W paêdzierniku otrzymano informacj´,
˝e po rekomendacji Regionalnego Komitetu
Sterujàcego, decyzjà Zarzàdu Województwa
Wielkopolskiego, jeden z projektów pod na-
zwà: „ Budowa sieci wodociàgowej oraz re-

mont sieci wodociàgowej na terenie gminy
St´szew” zosta∏ zakwalifikowany do reali-
zacji w ramach ZPORR. 

Realizacja tego projektu jest zgodna z za-
pisami Strategii Gminy oraz Planem Rozwo-
ju Lokalnego Gminy St´szew. W ramach pro-
jektu powstanie nowa sieç wodociàgowa
oraz zostanie zmodernizowany ciàg sieci ju˝
istniejàcej (wymiana rur azbestowych na
rury PE). Wybudowane zostanie ponad 2 ki-
lometry sieci wodociàgowej oraz 0,16 km
przy∏àczy. Zmodernizowane natomiast zo-
stanie 6,01 km sieci oraz 3,62 km przy∏àczy
wodociàgowych. 

(J.Z.)

Posiedzenie Komisji

Nowe projekty gminy
Projekt wspó∏finansowany przez Uni´ Europejskà
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J
ednà z najwa˝niejszych obecnie inwe-
stycji gminy St´szew jest budowa kana-
lizacji sanitarnej w Modrzu. Inwestycja

ta planowana by∏a ju˝ od dawna. Pierwszy
przetarg na wykonanie tych prac przepro-
wadzony zosta∏ w marcu tego roku, z klau-
zulà zawieszajàcà. Prace mia∏y byç bowiem
finansowane z Êrodków programu SAPARD.
Klauzula zawieszajàca okreÊla∏a, ˝e jeÊli
gmina nie uzyska funduszy z SAPARDu –
przetarg zostanie uniewa˝niony. Tak te˝ si´
sta∏o. Chocia˝ wnioski z∏o˝one przez gmin´
uzyska∏y pozytywnà opini´ Wojewódzkiego
Komitetu Sterujàcego i Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa, a za∏o˝enia

projektów by∏y sporzàdzone zgodnie z wy-
tycznymi Unii Europejskiej – nie zosta∏y one
zakwalifikowane. Zwiàzane to by∏o z ocenà
ekonomicznà naszej gminy. Okaza∏o si´, ˝e
mamy zbyt du˝y dochód na mieszkaƒca,
zbyt ma∏e bezrobocie i za du˝o wykonanych
inwestycji w ostatnich latach.

Wtedy te˝ rozpocz´∏a si´ ˝mudna praca
majàca na celu znalezienie Êrodków finan-
sowych w innych ni˝ unijne êród∏ach. Osta-
tecznie uda∏o si´ tego dokonaç. Inwestycje
w Modrzu sà nie tylko czasoch∏onne, ale
i kosztowne. Dlatego te˝ fundusze na nie po-
chodzà z dwóch êróde∏: po˝yczek zaciàgni´-
tych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu oraz z Êrodków w∏asnych gminy. Koszt
tej inwestycji wyniesie ponad milion z∏o-
tych. 

Prace w Modrzu ju˝ si´ rozpocz´∏y
i trwaç majà a˝ do lipca przysz∏ego roku.
W tym czasie w miejscowoÊci tej powstanà
dwie przepompownie Êcieków – na poboczu
ulicy Poznaƒskiej (w kierunku na Wron-
czyn) i na ulicy KoÊciuszki. Poza tym po-
wstanie szereg rurociàgów t∏ocznych i przy-
∏àczy. Prace wykonywane b´dà na ulicach:
Rolnej, Poznaƒskiej, ¸àkowej, Roboczej i Ko-
Êciuszki.

(J.Z.)

O
d nowego roku mieszkaƒcy gminy
St´szew b´dà mieli mo˝liwoÊç korzy-
stania z us∏ug lekarzy specjalistów

ró˝nych chorób. Próby „przyciàgni´cia” no-
wych lekarzy do St´szewa podejmowane by-
∏y przez burmistrza ju˝ od d∏u˝szego czasu.
Wreszcie si´ uda∏o!.

Lekarze przyjmowaç b´dà w budynku
OÊrodka Zdrowia. Ich us∏ugi oferowane b´dà

bezp∏atnie, w ramach ubezpieczenia zdro-
wotnego. Rejestracji dokonywaç b´dzie mo˝-
na w taki sam sposób jak do lekarza rodzin-
nego. SpecjaliÊci przyjmowaç majà w godzi-
nach od 8.00 do 15.00. Jak dotàd nie ustalo-
no jeszcze szczegó∏owo, jacy specjaliÊci b´dà
leczyç w oÊrodku, ale wst´pne uzgodnienia
dotyczy∏y m.in.: neurologa, ortopedy, laryn-
gologa i chirurga. Poza tym, w oÊrodku,

osobno b´dzie prowadzona rehabilitacja.
Wszystko to po to, aby zapewniç mieszkaƒ-
com mo˝liwie jak najwi´cej us∏ug zdrowot-
nych, oferowanych na miejscu tzn. na tere-
nie gminy. Szczegó∏owe informacje b´dà do-
st´pne w OÊrodku Zdrowia.

(J.Z.)

Inwestycje w Modrzu

SpecjaliÊci w St´szewie

13
listopada br. w St´szewie, w par-
ku przy skrzy˝owaniu ulicy Po-
znaƒskiej z ulicà Wojska Polskie-

go, o godzinie 11.00 odb´dzie si´ uroczystoÊç
ods∏oni´cia tablicy pamiàtkowej poÊwi´co-
nej rakietowcom – przeciwlotnikom 28 Dy-
wizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej
Kraju. UroczystoÊci te zwiàzane sà z obcho-
dzonà w tym roku 80 rocznicà utworzenia
pierwszej jednostki przeciwlotniczej w Wiel-
kopolsce. Na ca∏y ten rok zaplanowano pro-
gram obchodów rocznicy, którego cz´Êcià
by∏y m.in.: wystawa fotografii prezentujà-

cych rozwój i bojowy wizerunek wielkopol-
skich jednostek przeciwlotniczych, urucho-
mienie strony internetowej 80-lecia Obrony
Przeciwlotniczej w Wielkopolsce, specjali-
styczne zgrupowania rakietowców – prze-
ciwlotników, wybicie Medalu Pamiàtkowe-
go z okazji 80 rocznicy utworzenia pierwszej
jednostki przeciwlotniczej w Wielkopolsce,
turniej sportowy s∏u˝b mundurowych, sym-
pozja oraz uroczystoÊci g∏ówne, które mia∏y
miejsce 1 wrzeÊnia br. na Cytadeli.

Jednym z elementów obchodów jest tak-
˝e ods∏oni´cie symbolicznych tablic pamiàt-

kowych w Poznaniu oraz innych miejscowo-
Êciach, w których stacjonowa∏y jednostki
bojowe rakietowców – przeciwlotników. Jak
mówià organizatorzy obchodów 80-lecia,
uroczystoÊci, które odb´dà si´ w St´szewie,
dadzà mo˝liwoÊç popularyzacji tradycji i hi-
storii wielkopolskiej obrony przeciwlotni-
czej, a ods∏oni´ta tablica pozostawi trwa∏e
Êwiadectwo wysi∏ku przeciwlotników. 

Wszystkie osoby, chcàce uczciç pami´ç
28 Dywizjonu, zapraszamy na uroczystoÊci
13 listopada.

(J.Z.)

Tablica pamiàtkowa
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„Cz∏owiek niech b´dzie szlachetny,
Pomocny bliênim, dobry!
Bo tylko wtedy jest inny 
Od wszystkich znanych nam istot”

Johann Wolfgang von Goethe

Z
bli˝ajà si´ Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia –
czas niezwyk∏y, oczekiwany przez
wszystkich, doros∏ych a przede wszyst-

kim przez dzieci. W∏aÊnie te Êwi´ta jak ˝ad-
ne inne przypominajà nam o poÊwi´ceniu
Syna Bo˝ego, który sta∏ si´ cz∏owiekiem dla
naszego zbawienia. Przez te kilka dni patrzy-
my na Nowonarodzonego i odnajdujemy no-
wà nadzieje, si∏´ do ̋ ycia w tych warunkach
i sytuacjach, w jakich ka˝dy z nas obecnie si´
znajduje. RozmyÊlamy o naszych rodzinach,
które zgromadzà si´ przy wigilijnym stole,
o znajomych i o tych, których ju˝ wÊród nas
nie ma. Ka˝dego jednak roku Syn Bo˝y przy-
chodzi na Êwiat „by wyrównaç rachunki
strat, ˝eby zajàç wÊród nas puste miejsca
przy stole”. Warto tak˝e pomyÊleç wczeÊniej
o tych najm∏odszych oczekujàcych zw∏asz-
cza w tym magicznym okresie cudu, którego
mo˝emy byç twórcami. I nie wstydêmy si´
pomagaç, nie patrzmy na to, ˝e znajomi pu-
kajà si´ po czole, albo stwierdzajà „no, tym to
musi si´ powodziç, skoro pieniàdze rozdajà”.
Ka˝dy z nas bowiem ociera si´ w ˝yciu o ró˝-
ne potrzeby, s∏yszy o nich, ka˝dy z nas mo˝e

pomóc na swojà miar´. Pami´tajmy, ˝e dzie-
ci nie myÊlà ani o tym co by∏o, ani o tym co
b´dzie, ale cieszà si´ chwilà obecnà jak ma∏o
kto potrafi.

Warto w tym miejscu przypomnieç, ̋ e To-
warzystwo Przyjació∏ Dzieci s∏u˝y w∏aÊnie
tym najm∏odszym potrzebujàcym pomocy
i wsparcia. Walczy o ich dobro, pomaga rodzi-
com, w∏adzom samorzàdowym i paƒstwo-
wym w wype∏nianiu ich obowiàzków wobec
dzieci. TPD posiada w tej dzia∏alnoÊci liczàcy
si´ dorobek. Wypracowany on by∏ przez Ro-
botnicze Towarzystwo Przyjació∏ Dzieci (od
1919), Ch∏opskie Towarzystwo Przyjació∏
Dzieci i po ich zjednoczeniu przez Towarzy-
stwo Przyjació∏ Dzieci. Towarzystwo posiada
na terenie ca∏ego kraju rozbudowana struk-
tur´ organizacyjnà. Aktualnie w 3 tysiàcach
szkó∏ zrzesza 150 tysi´cy cz∏onków. Ma swoje
oddzia∏y na szczeblach gminnych, miejskich,
powiatowych i wojewódzkich. Równie˝
w naszej gminie aktywnie dzia∏a TPD od
1998 roku wspó∏pracujàc ze st´szewskim
gimnazjum i Zespo∏em Szkó∏ przy ulicy Woj-
ska Polskiego. Towarzystwo zajmuje si´ do˝y-
wianiem dzieci, dofinansowuje wycieczki
klasowe, zakupuje odzie˝ zimowà dla dzieci
najbardziej potrzebujàcych. W miar´ potrzeb
i mo˝liwoÊci dofinansowywane sà protezy
stomatologiczne, zakupy okularów czy apa-
ratów s∏uchowych. W trosce o najm∏odszych

Towarzystwo Przyjació∏ Dzieci pragnie poin-
formowaç i serdecznie zaprosiç wszystkich
ludzi dobrej woli, na dobroczynny koncert
przygotowany przez m∏odzie˝ z naszej gmi-
ny. Koncert odb´dzie si´ dnia 10 grudnia
2004 roku o godzinie 18.00 w sali gimna-
stycznej st´szewskiego gimnazjum.
W mi∏ej atmosferze i przy domowym pocz´-
stunku obejrzymy przygotowane przez
uczniów wyst´py. Dzieci nale˝àce do Ko∏a Te-
atralnego w pierwszej cz´Êci koncertu przed-
stawià swojà wersj´ „OpowieÊci Wigilijnej”
Karola Dickensa. Nast´pnie najzdolniejsza
muzycznie m∏odzie˝, zaÊpiewa najpi´kniej-
sze polskie kol´dy, a na zakoƒczenie pierwszej
cz´Êci wystàpi zespó∏ taneczny Moonlight
shadow. W przerwie przed drugà cz´Êcià kon-
certu zakupiç b´dzie mo˝na niepowtarzalne
prezenty i drobne upominki gwiazdkowe wy-
konane wczeÊniej przez gimnazjalistów.
W drugiej cz´Êci zobaczymy wyst´p zespo∏u
Blues Minus. Bilety do nabycia w sekretaria-
cie st´szewskiego gimnazjum za symbolicz-
nà z∏otówk´. Wierzymy w ludzi i liczymy na
wsparcie przypominajàc, i˝ ca∏y dochód ze
sprzeda˝y biletów i Êwiàtecznych upomin-
ków, przeznaczony b´dzie na potrzeby naj-
m∏odszych. Pami´tajmy, ˝e dobrych ludzi
nikt nie zapomina – zw∏aszcza dzieci…

Justyna Jurga 
Stella Go∏àb-Szlejf

22
paêdziernika 2004 r. w Domu
Kultury w St´szewie odby∏a si´
impreza z cyklu „PrzyjemnoÊci

dla cia∏a i ducha”. Szczególnym jej punktem
by∏o otwarcie wystawy malarskiej, miesz-
kanki Skrzynek – Doroty Skibiƒskiej. O opra-
w´ muzycznà zadba∏ zespó∏ „Karpatia”,
o którym Dorota Skibiƒska pisze tak:

„Hej, wiater nuty niesie… Pi´kna muzy-
ka, prosto z serca. Czterech uroczych, uzdol-
nionych muzyków; Bartek Mardu∏a – skrzy-
pek, StaÊ Bafia – kontrabasista, to Studenci
Akademii Muzycznej w Poznaniu, Tomek
Drabina, grajàcy na akordeonie, to absol-
went tej uczelni, zaÊ Dumitru Harea jest flet-

nistà (fletnia Pana),
absolwentem Kon-
serwatorium w Ki-
szyniowie. „Karpa-
tia” debiutowa∏a rok
temu. Zespó∏ zosta∏
bardzo goràco przy-
j´ty. PopularnoÊç tej
niezwyk∏ej kapeli
jest ju˝ bardzo du˝a
i ca∏y czas roÊnie
kràg jej goràcych
wielbicieli. W ich wy-
konaniu mo˝emy
us∏yszeç nuty z Ru-

Podaruj Êwiate∏ko nadziei

„PrzyjemnoÊci dla cia∏a i ducha”

Zespó∏ „Karpatia”
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munii, Mo∏dawii, S∏owacji i Polski zagrane
z iÊcie karpackà iskrà. Ta muzyka krzepi ser-
ca i jak doskona∏a terapia, poprawia nastrój
na d∏ugi czas”. 

Wystawa prac Doroty Skibiƒskiej b´dzie
trwa∏a do 21 listopada. Wszystkich, którzy
jej jeszcze nie widzieli, niech zach´ci recen-
zja napisana przez Ann´ M. Walawender:

„P∏ócienna nostalgia

Przepych barw tak dyskretny
jak rezeda u Pana Tuwima
zalotna dama z figlarnym wachlarzem
troch´ znu˝ona podró˝à z Rogalina.

Panienka smyczkiem rozgarnia z∏oto
w t´sknocie p∏ochej ukryte w zas∏onie
któ˝ zdo∏a∏, kto potrafi∏ tyle mi∏oÊci
przelaç w drobne d∏onie?

Kobieta z dzieçmi wstrzymali oddech
m∏ody psiak zwa˝a, by nie drgn´∏a trawa
w ciszy rozlanej na obrazie
smutnego Van Gogha w∏aÊnie s∏ychaç brawa.

Aleja mroczna obiecuje romans
s∏odki, rozwiàz∏y, w nastroju Saganki
nie daj si´ uwieÊç tym drzewom
przy koƒcu kochanek szalej ci poda

z czarciej fili˝anki.

KruchoÊç kwiatów w babcinych wazonach
przypomina noce spowite w marzenia
i dziadka, który k∏ad∏ je na kolanach babci
ni to nonszalancko, ni to od niechcenia.

Czy widzisz to s∏oƒce – jak pob∏´kitnia∏o?
A anio∏a, co w wodzie bia∏ego szuka odbicia?
Prawda, ˝e Êwiat nie poszarza∏?
˚e tyle plam nienazwanych jeszcze 
do odkrycia…”

O
ddzia∏ Regionalny Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo∏ecznego w Pozna-
niu organizuje konkurs pn. „Znam za-

sady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rol-
nym”.
1. Cel konkursu: promocja i szerzenie zasad

ochrony zdrowia i ˝ycia w trakcie pracy
w gospodarstwie rolnym. 

2. Warunki konkursu:
a) udzia∏ w konkursie mogà wziàç osoby

prowadzàce dzia∏alnoÊç rolniczà
i ubezpieczone w OR KRUS w Poznaniu
oraz ubezpieczeni domownicy tych
osób;

b) uczestnik konkursu po wype∏nieniu
kuponu (zaznaczenie 1 prawid∏owej
odpowiedzi do ka˝dego pytania oraz
podanie danych osobowych, adresu,
nr telefonu kontaktowego) dostarcza
go osobiÊcie lub listownie do siedziby
OR do dnia 3 grudnia 2004 roku (o wa˝-
noÊci kuponu decyduje data wp∏ywu
do OR);

c) wÊród osób, które dostarczà kupony
z prawid∏owo zaznaczonymi odpowie-
dziami zostanie komisyjnie wylosowa-
nych 5 laureatów, którzy o tym fakcie
zostanà poinformowani telefonicznie;

d) losowanie odb´dzie si´ w dniu 6 grud-
nia 2004 roku o godzinie 12.00;

e) wr´czenie nagród nastàpi w dniu 
9 grudnia 2004 roku w siedzibie Od-
dzia∏u (Poznaƒ, ul. Âw. Marcin 46/50)
o godzinie 9.00.

3. Nagrodami w konkursie b´dà elektrona-
rz´dzia przydatne w pracy w gospodar-
stwie rolnym (m.in. wiertarki udarowe,
szlifierki kàtowe) oraz ochrony osobiste
w 5 zestawach o ∏àcznej wartoÊci 1000 z∏.
Ka˝dy laureat jest zobowiàzany do uisz-
czenia 10% podatku od wartoÊci nagrody. 

1. W razie zaistnienia wypadku przy pracy
rolniczej fakt ten powinien byç zg∏oszony
do KRUS:
a) bez zb´dnej zw∏oki,
b) w ciàgu 7 dni,
c) po zakoƒczeniu leczenia

2. Najcz´stszymi przyczynami wypadków
w rolnictwie sà:
a) upadki osób (m.in. z wysokoÊci, w wy-

niku potkni´ç i poÊlizgni´ç),
b) pochwycenia przez ruchome cz´Êci

maszyn (m.in. przy pracy na pi∏ach
tarczowych),

c) uderzenia, przygniecenia przez zwie-
rz´ta (m.in. przy obs∏udze) 

3. Nieobudowane otwory zrzutowe i w∏azy
stropowe winny byç zabezpieczone ba-
rierkami i listwami przypod∏ogowymi
o wysokoÊci:
a) 1 m i 10 cm,
b) 1,1 m i 15 cm,
c) 1,3 m i 15 cm

4. By schody by∏y bezpieczne muszà mieç
stopnie o:
a) wysokoÊci 15 cm i g∏´bokoÊci 27 cm,
b) wysokoÊci 17 cm i g∏´bokoÊci 29 cm,
c) wysokoÊci 19 cm i g∏´bokoÊci 31 cm

5. Drabina powinna wystawaç ponad p∏asz-
czyzn´ na którà si´ wchodzi:
a) co najmniej 0,3 m,
b) co najmniej 0,5 m,
c) co najmniej 0,7 m.

Oddzia∏ Regionalny KRUS w Poznaniu
ul. Âw. Marcin 46/50

60-959 Poznaƒ 2, skr. poczt. 15

Konkurs KRUS
K
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W
zwiàzku z trwajàcà w Polsce akcjà
promujàcà czytelnictwo pod ha-
s∏em: „Ca∏a Polska czyta dzieciom”,

zwracamy si´ do Paƒstwa z proÊbà o w∏à-
czenie si´ w realizacj´ tej inicjatywy.

Idea polega na tym, aby ka˝da polska fir-
ma zakupi∏a i bezp∏atnie przekaza∏a ksià˝k´
lub ksià˝ki wybranej bibliotece. 

JesteÊmy na tym samym terenie i pracu-
jemy dla dobra mieszkaƒców miasta i gmi-

ny St´szew. Filie mamy w B´dlewie, Stryko-
wie, Jeziorkach, Trzebawiu i Sapowicach. 

Je˝eli byÊcie Paƒstwo przy∏àczyli si´ do
tej akcji, dla usprawnienia wybraliÊmy
ksià˝ki w ksi´garni „13” w St´szewie przy
ulicy Dworcowej.

W
zwiàzku z rozpocz´ciem okresu
grzewczego, przypomina si´, ̋ e spala-
nie odpadów z tworzyw sztucznych

w piecach domowych jest niezgodne z przepi-
sami dotyczàcymi ochrony Êrodowiska.

Za spalanie odpadów plastikowych
i gumowych, zgodnie, z art.71 ustawy

o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku
(Dz. U. nr 62 poz. 628) poza instalacjami
i urzàdzeniami do odzysku lub unieszko-
dliwiania odpadów grozi kara aresztu albo
grzywny.

Nale˝y pami´taç, ̋ e spalajàc plastiki,
worki foliowe oraz inne tworzywa

sztuczne w piecu domowym z kominów
unoszà si´ trujàce, rakotwórcze sub-
stancje szczególnie szkodliwe dla zdro-
wia 

Piec domowy to nie urzàdzenie ani insta-
lacja do spalania Êmieci. 

Apel Biblioteki Publicznej w St´szewie
Do zak∏adów pracy mieszczàcych si´ na terenie St´szewa i okolic.

Uwaga mieszkaƒcy

Uwaga 
Przedsi´biorcy

Osoby fizyczne wpisane do ewidencji dzia∏al-
noÊci gospodarczej w gminie St´szew, pro-
szone sà o dokonanie zmiany we wpisie
przedmiotu wykonywanej dzia∏alnoÊci zgod-
nie 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 nie-

których innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 2125).

KOREPETYCJE 
z j´zyka polskiego 

i historii 

tanio

szybko

skutecznie

PRZEPISYWANIE

prac magisterskich,
kontrolnych 

i dyplomowych

tel. 819 61 55
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KOMPUTEROWE BADANIE CA¸EGO CIA¸A
Badanie ocenia stan zdrowia ca∏ego cia∏a, przy pomocy aparatu diagnostycznego
OBERON. Polega na komputerowej analizie pól elektromagnetycznych cz∏owieka
i pozwala na szybkà i dok∏adnà ocen´ ca∏ego organizmu.
Badanie wszystkich narzàdów odbywa si´ jednoczeÊnie, jest niebolesne i bezpieczne.

Badanie umo˝liwia:
– Ocen´ stanu serca, p∏uc, naczyƒ mózgowych, gruczo∏ów piersiowych, prostaty,

˝o∏àdka, wàtroby, jelit, trzustki, nadnerczy, przysadki, narzàdów p∏ciowych, nerek
i innych narzàdów podczas jednego badania. 

– Wykrywanie wielu chorób w poczàtkowym okresie rozwoju – kiedy jeszcze nie ma
dolegliwoÊci.

– Wykrywanie alergii – u dzieci i doros∏ych w ka˝dym wieku, bez potrzeby wykony-
wania testów alergicznych.

– Stwierdzenie obecnoÊci bakterii, wirusów, grzybicy i paso˝ytów w ró˝nych narzàdach.
– Komputerowy dobór leków farmakologicznych i preparatów zio∏owych.

Po badaniu dok∏adnà ocen´ stanu zdrowia przeprowadza lekarz.
INFORMACJE I ZAPISY na badanie otrzymajà Paƒstwo w rejestracji Przy-
chodni Lekarza Rodzinnego (lek. med. E.Z. Borowiak)

tel. 893 50 31
Badanie odbywa si´ w Przychodni w Komornikach ul. Stawna 7/11.

Badanie jest p∏atne – nie obj´te Êwiadczeniami Narodowego Funduszu Zdrowia. 

B U R M I S T R Z  G M I N Y  S T ¢ S Z E W

OG¸ASZA
przetarg pisemny nieograniczony

na wydzier˝awienie budynku poszkolnego po∏o˝onego w Sapowicach przy ul. Bukowskiej 79 przeznaczo-
nego 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,
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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 pomieszczeƒ, poboru wo-
dy, wywozu nieczystoÊci, energii elektrycznej a tak˝e obcià˝enia publiczno prawne zwiàzane z u˝ytkowa-
niem obiektu.
Wadium wynosi 100,– z∏
postàpienie wynosi 10,– z∏
Dzier˝awca tytu∏em zabezpieczenia wnosi najpóêniej w dniu podpisania umowy dzier˝awy jednorazowà
op∏at´ w wysokoÊci trzymiesi´cznego czynszu rozliczonà w ostatnim roku dzier˝awy.
Adaptacj´ pomieszczeƒ dla celu prowadzonej dzia∏alnoÊci dzier˝awca dokona na w∏asny koszt po uzgod-
nieniu z wydzier˝awiajàcym.
W∏aÊciwy organ zastrzega sobie prawo zamkni´cia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
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∏adaç w sekretaria-
cie urz´du do dnia 03 grudnia 2004.
Na kopercie umieÊciç napis „przetarg – Sapowice”.

Przetarg odb´dzie si´ w poniedzia∏ek dnia 06 grudnia 2004 r. o godz. 11.15 w sali sesyjnej Urz´du Miej-
skiego Gminy St´szew ul. Poznaƒska 11.
Wadium nale˝y wp∏aciç do dnia 03 grudnia 2004 r. 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 przysz∏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∏aÊci-
wej do og∏oszenia.
Dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç w Urz´dzie Miejskim Gminy St´szew ul. Poznaƒska 11 pokój nr 1
tel. (061) 819 71 49.

Burmistrz Gminy St´szew 
podaje do publicznej wiadomoÊci informacj´ o zamiarze wydzier˝awienia

by∏ych budynków szko∏y i Êwietlicy w Tomicach. Szczegó∏owe informacje

mo˝na uzyskaç w Urz´dzie Miejskim Gminy St´szew, ul. Poznaƒska 11.
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136/2004

B U R M I S T R Z  G M I N Y  S T ¢ S Z E W

OG¸ASZA
nieograniczony przetarg ustny

na sprzeda˝ lokalu mieszkalnego nr 2, po∏o˝onego w Strykowie przy ul. Nowej 7 na dzia∏ce nr
47/19 o pow. 3639 m2, zapisanej w KW 43801.

Dane dotyczàce lokalu oraz warunki przetargu:

lokal mieszkalny nr 2 usytuowany na parterze budynku
powierzchnia lokalu 60,40 m2

przynale˝ne pom. gospodarcze 27,40 m2

udzia∏ we wspó∏w∏asnoÊci gruntu i budynku 88/1000
Lokal mieszkalny sk∏ada si´ z trzech pokoi, kuchni, ∏azienki i przedpokoju
Cena wywo∏awcza 32 920,– z∏
wadium 3300,– z∏
postàpienie 400,– z∏

Przetarg odb´dzie si´ w poniedzia∏ek dnia 06 grudnia 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 03 grudnia 2004 r. 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 ceny naby-
cia, a w przypadku uchylenia si´ przez tà osob´ od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz
sprzedajàcego.

Wylicytowana cena nieruchomoÊci winna byç wp∏acona najpóêniej 7 dni przed wyznaczonà da-
tà zawarcia aktu notarialnego.

Koszty notarialne i sàdowe ponosi nabywca.

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

Dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç w Urz´dzie Miejskim Gminy St´szew ul. Poznaƒska 11 po-
kój nr 1 tel. (061) 819 71 49.
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B U R M I S T R Z  G M I N Y  S T ¢ S Z E W

OG¸ASZA
nieograniczony przetarg ustny

na sprzeda˝ lokalu mieszkalnego nr 5 po∏o˝onego w Strykowie przy ul. Parkowej 7 na dzia∏ce
47/27 o pow. 2309 m2. NieruchomoÊç gruntowa obj´ta ksi´gà wieczystà KW 43794 prowadzonà
przez Sàd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. jest wolna od obcià˝eƒ.

Dane dotyczàce lokalu oraz warunki przetargu:

lokal mieszkalny nr 5 sk∏ada si´ z jednego pomieszczenia z doprowadzonà instalacjà sanitarnà,
wymaga adaptacji dla celów mieszkalnych
powierzchnia lokalu 41,8 m2

udzia∏ we wspó∏w∏asnoÊci gruntu i budynku 418/17072
cena wywo∏awcza 21 000,– z∏
wadium 2100,– z∏
postàpienie 250,– z∏

Przetarg odb´dzie si´ w poniedzia∏ek 06 grudnia 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 03 grudnia 2004 r. 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 ceny naby-
cia, a w przypadku uchylenia si´ przez tà osob´ od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz
sprzedajàcego.

Wylicytowana cena nieruchomoÊci winna byç wp∏acona najpóêniej 7 dni przed wyznaczona da-
tà zawarcia aktu notarialnego.

Koszty notarialne i sàdowe ponosi nabywca.

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

Dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç w Urz´dzie Miejskim Gminy St´szew ul. Poznaƒska 11 po-
kój nr 1 tel. (061) 819 71 49.
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156/2004

B U R M I S T R Z  G M I N Y  S T ¢ S Z E W

OG¸ASZA
nieograniczony przetarg ustny

na sprzeda˝ nieruchomoÊci nie zabudowanych po∏o˝onych w St´szewie przeznaczonych w planie zago-
spodarowania przestrzennego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Dane dotyczàce poszczególnych nieruchomoÊci:

Lp. Nr dzia∏ki Pow. w m2 Nr K.W. Rodzaj zabudowy Po∏o˝enie ul. Cena Wadium

1 1998 763 43254 zabudowa wolnostojàca WioÊlarska 28 540,– 2860,–

2 2003 700 43259 – „ – – „ – 26 900,– 2690,–

3 2004 700 43260 – „ – – „ – 26 900,– 2690,–

4 2007 700 43263 – „ – – „ – 26 900,– 2690,–

5 2008 979 43264 – „ – – „ – 33 960,– 3400,–

6 2012 2086 43268 – „ – Trzebawska 61 010,– 6100,–

7 2014 847 43269 – „ – – „ – 35 510,– 3550,–

8 2015 984 43270 – „ – – „ – 35 140,– 3510,–

Do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokoÊci 22%.
NieruchomoÊci sà wolne od obcià˝eƒ.
NieruchomoÊci sprzedawane sà na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznowienie granic od-
bywa si´ na koszt i staraniem nabywcy.

Warunki przetargu:

Przetarg odb´dzie si´ w poniedzia∏ek 06 grudnia 2004 r. o godz. 10.30 w sali sesyjnej Urz´du Miejskiego

Gminy St´szew ul. Poznaƒska 11.

Wadium ze wskazaniem okreÊlonej dzia∏ki nale˝y wp∏aciç do dnia 03 grudnia 2004 r. 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 ceny nabycia, a w przy-

padku uchylenia si´ przez tà osob´ od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedajàcego.

Wylicytowana cena nieruchomoÊci winna byç wp∏acona najpóêniej 7 dni przed wyznaczonà datà zawarcia

aktu notarialnego.

Koszty notarialne i sàdowe ponosi nabywca.

Przetarg z wa˝nej przyczyny mo˝e zostaç odwo∏any o czym niezw∏ocznie poinformuje si´ w formie w∏aÊci-

wej do og∏oszenia.

Dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç w Urz´dzie Miejskim Gminy St´szew ul. Poznaƒska 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 12.30 – 16.30
wtorek 12.30 – 16.30
czwartek 12.30 – 16.30
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
St´szew, ul. Poznaƒska 18, „U z∏otego êród∏a”
tel. 898 53 32
pn. – pt. 8.00 – 20.00
sobota 9.00 – 14.00
Punkt apteczny „Aspirynka”
Strykowo, ul. Bukowska 56
pon., Êr., pt. 8.00 – 16.00
wt., czw. 10.00 – 18.00
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