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UCHWA¸A Nr XX/204/04
Rady Miejskiej Gminy St´szew
z dnia 23 listopada 2004 r.

Rada Miejska Gminy St´szew uchwala, co nast´puje:
§ 1. Obni˝a si´ cen´ 1 q ˝yta do wysokoÊci – 30,14 z∏, która stanowi

podstaw´ wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy St´szew
§ 2. 1. Pobór podatku rolnego od osób fizycznych odbywa si´ w czte-

rech ratach ustalonych w decyzji wymiarowej
2. Podatek p∏atny jest na konto Urz´du Miejskiego Gminy St´-

szew

3. Zarzàdza si´ pobór podatku od osób fizycznych w drodze inkasa.
Wyznacza si´ na inkasentów so∏tysów i ustala dla nich wyna-
grodzenie za inkaso w wysokoÊci 3% od zebranych kwot.

4. Termin rozliczenia zebranych kwot – w terminie 3 dni od usta-
lonego terminu p∏atnoÊci

§ 3. Traci moc Uchwa∏a Rady Miejskiej Gminy St´szew Nr X/103/2003
z dnia 25 listopada 2003 r.
§ 4. Wykonanie uchwa∏y powierza si´ Burmistrzowi Gminy St´szew
§ 5. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od og∏oszenia

w Dzienniku Urz´dowym Województwa Wielkopolskiego i ma
zastosowanie do podatku nale˝nego za 2005 r.

UCHWA¸A Nr XX/205/04
Rady Miejskiej Gminy St´szew
z dnia 23 listopada 2004 r.

Rada Miejska Gminy St´szew uchwala, co nast´puje:
§ 1. OkreÊla si´ podatek od nieruchomoÊci:

1. Od budynków mieszkalnych lub ich cz´Êci 
za 1 m2 powierzchni u˝ytkowej – 0,43

2. Od budynków rekreacji indywidualnej za 
1 m2 powierzchni u˝ytkowej – 6,01

3. Od pozosta∏ych budynków lub ich cz´Êci 
w tym zaj´tych na prowadzenie odp∏atnej 
statutowe dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego 
przez organizacje po˝ytku publicznego 
za 1 m2 powierzchni u˝ytkowej – 3,01

4. Od powierzchni u˝ytkowej budynków lub ich 
cz´Êci zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich cz´Êci zaj´tych na prowadzenie dzia∏alnoÊci 
gospodarczej za 1 m2 powierzchni u˝ytkowej – 14,38

5. Od powierzchni u˝ytkowej budynków lub ich 
cz´Êci zaj´tych na prowadzenie dzia∏alnoÊci 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materia∏em siewnym za 1 m2

powierzchni u˝ytkowej – 6,70
6. Od powierzchni u˝ytkowej budynków lub 

ich cz´Êci zaj´tych na prowadzenie dzia∏alnoÊci 
gospodarczej w zakresie udzielania Êwiadczeƒ 
zdrowotnych za 1 m2 powierzchni u˝ytkowej – 2,89

7. Od budowli – 2% ich wartoÊci

8. Od powierzchni gruntów zwiàzanych 
z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej bez 
wzgl´du na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków za 1 m2 powierzchni – 0,53

9. Od powierzchni gruntów:
a) pod jeziorami, zaj´tych na zbiorniki wodne 

retencyjne lub elektrowni wodnych 
za 1 ha powierzchni – 3,52 

b) pozosta∏ych w tym zaj´tych na prowadzenie 
odp∏atnej statutowej dzia∏alnoÊci po˝ytku 
publicznego przez organizacje po˝ytku 
publicznego za 1 m2 powierzchni – 0,14

§ 2. Zwalnia si´ z podatku od nieruchomoÊci, nieruchomoÊci b´dàce
w∏asnoÊcià gminy a wykorzystywane dla celów statutowych
przez gminne jednostki i zak∏ady bud˝etowe, gminne instytucje
zajmujàce si´ szerzeniem i propagowaniem kultury oraz nieru-
chomoÊci zaj´te na potrzeby prowadzenia ochrony po˝arowej.

§ 3. 1. Pobór podatku od nieruchomoÊci od osób fizycznych odbywa
si´ w czterech ratach ustalonych w decyzji wymiarowej

2. Podatek p∏atny jest na konto Urz´du Miejskiego Gminy St´szew 
3. Zarzàdza si´ pobór podatku od osób fizycznych w drodze inkasa.

Wyznacza si´ na inkasentów so∏tysów i ustala dla nich wyna-
grodzenie za inkaso w wysokoÊci 3 % od zebranych kwot.

4. Termin rozliczenia zebranych kwot – w terminie 3 dni od usta-
lonego terminu p∏atnoÊci

§ 4. Traci moc Uchwa∏a Rady Miejskiej Gminy St´szew Nr X/105/2003
z dnia 25 listopada 2003 roku.

§ 5. Wykonanie uchwa∏y powierza si´ Burmistrzowi Gminy St´szew
§ 6. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od og∏oszenia

w Dzienniku Urz´dowym Województwa Wielkopolskiego i ma
zastosowanie do podatku nale˝nego za 2005 r.

PODATEK ROLNY

PODATEK OD NIERUCHOMOÂCI

Podatki w roku 2005
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UCHWA¸A Nr XX/206/04
Rady Miejskiej Gminy St´szew
z dnia 23 listopada 2004 r.

Rada Miejska Gminy St´szew uchwala, co nast´puje;
§ 1. Stawka podatku od posiadania psa wynosi – 5,00 z∏
§ 2. Zwalnia si´ w∏aÊcicieli nieruchomoÊci w Gminie St´szew z po-

datku od posiadania psów – po jednym na ka˝dà nieruchomoÊç.
§ 3. 1. Zarzàdza si´ pobór podatku w drodze inkasa.

2. Wyznacza si´ na inkasentów:
– na terenie wsi – so∏tysów
– na terenie miasta – Zak∏ad Gospodarki Komunalnej i Miesz-

kaniowej w St´szewie

3. Ustala si´ wynagrodzenie za inkaso w wysokoÊci 3 % od zebra-
nych kwot.

4. Termin rozliczenia zebranych kwot – 3 dni od ustalonego ter-
minu p∏atnoÊci.

§ 4. Termin p∏atnoÊci ustala si´ do 31 marca 2005 roku.
§ 5. Traci moc uchwa∏a Rady Miejskiej Gminy St´szew Nr X/106/2003

z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie podatku od posiadania
psów.

§ 6. Wykonanie uchwa∏y powierza si´ Burmistrzowi Gminy St´szew
§ 7. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od og∏oszenia

w Dzienniku Urz´dowym Województwa Wielkopolskiego ma za-
stosowanie do podatku nale˝nego za 2005 r.

PODATEK OD POSIADANIA PSÓW

UCHWA¸A NR XX/207/04
RADY MIEJSKIEJ GMINY ST¢SZEW
Z DNIA 23 LISTOPADA 2004 r.

Rada Miejska Gminy St´szew uchwala, co nast´puje:
§ 1

OkreÊla si´ podatek od Êrodków transportowych w wysokoÊci:
1. od samochodu ci´˝arowego o dopuszczalnej masie ca∏kowitej od 3,5

tony i poni˝ej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 r.
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w∏àcznie 542,00 z∏
b) pow. 5,5 tony do 9 ton w∏àcznie 639,00 z∏
c) pow. 9 ton do poni˝ej 12 ton 843,00 z∏

2. od samochodu ci´˝arowego o dopuszczalnej masie ca∏kowitej od 3,5
tony i poni˝ej 12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 r.
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w∏àcznie 530,00 z∏
b) pow. 5,5 tony do 9 ton w∏àcznie 640,00 z∏
c) pow. 9 ton do poni˝ej 12 ton 830,00 z∏

3. od samochodu ci´˝arowego o dopuszczalnej masie ca∏kowitej
równej lub wy˝szej ni˝ 12 ton – w zale˝noÊci od liczby osi, dopusz-
czalnej masy ca∏kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki po-
datku okreÊla za∏àcznik nr 1 do niniejszej uchwa∏y.

4. od ciàgnika siod∏owego lub balastowego przystosowanego do u˝ywa-
nia ∏àcznie z naczepà, lub przyczepà o dopuszczalnej masie ca∏kowi-
tej zespo∏u pojazdów, wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 r.
a) od 3,5 tony do poni˝ej 12 ton 1279,00 z∏

5. od ciàgnika siod∏owego lub balastowego przystosowanego do u˝y-
wania ∏àcznie z naczepà, lub przyczepà o dopuszczalnej masie ca∏-
kowitej zespo∏u pojazdów, wyprodukowanego po dniu 31 grudnia
1994 r.
a) od 3,5 tony do poni˝ej 12 ton 1264,00 z∏

6. od ciàgnika siod∏owego lub balastowego przystosowanego do u˝y-
wania ∏àcznie z naczepà, lub przyczepà o dopuszczalnej masie ca∏-
kowitej zespo∏u pojazdów równej lub wy˝szej ni˝ 12 ton – w za-
le˝noÊci od liczby osi i rodzaju zawieszenia, stawki podatku okre-
Êla za∏àcznik Nr 2 do niniejszej uchwa∏y.

7. od przyczepy lub naczepy, które ∏àcznie z pojazdem silnikowym
posiadajà dopuszczalnà mas´ ca∏kowità od 7 ton do poni˝ej 12 ton,
wyprodukowanej do dnia 31 grudnia 1994 r., z wyjàtkiem zwiàza-
nych wy∏àcznie z dzia∏alnoÊcià rolniczà prowadzonà przez podat-
nika podatku rolnego.
a) od 7 ton do poni˝ej 12 ton 139,00 z∏

8. od przyczepy lub naczepy, które ∏àcznie z pojazdem silnikowym
posiadajà dopuszczalnà mas´ ca∏kowità od 7 ton do poni˝ej 12 ton,
wyprodukowanej po dniu 31 grudnia 1994 r., z wyjàtkiem zwià-
zanych wy∏àcznie z dzia∏alnoÊcià rolniczà prowadzonà przez po-
datnika podatku rolnego.
a) od 7 ton do poni˝ej 12 ton 123,00 z∏

9. od przyczepy lub naczepy, które ∏àcznie z pojazdem silnikowym
posiadajà dopuszczalnà mas´ ca∏kowità równà lub wy˝szà ni˝ 12
ton, z wyjàtkiem zwiàzanych wy∏àcznie z dzia∏alnoÊcià rolniczà
prowadzonà przez podatnika podatku rolnego – w zale˝noÊci od
liczby osi i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe okreÊla za∏àcz-
nik nr 3 do niniejszej uchwa∏y.

10. od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 r. w za-
le˝noÊci od liczby miejsc do siedzenia 

a) mniejszej ni˝  30 807,00 z∏
b) równej lub wy˝szej ni˝ 30 1373,00 z∏

11. od autobusu wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 r. w za-
le˝noÊci od liczby miejsc do siedzenia 

a) mniejszej ni˝ 30 794,00 z∏
b) równej lub wy˝szej ni˝ 30 1360,00 z∏

§2
Traci moc Uchwa∏a Rady Miejskiej Gminy St´szew Nr X/107/2003
z dnia 25 listopada 2003 r. 

§3
Wykonanie uchwa∏y powierza si´ Burmistrzowi Gminy St´szew

§4
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od og∏oszenia w Dzien-
niku Urz´dowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie
do podatku nale˝nego za 2005 r.

PODATEK OD ÂRODKÓW TRANSPORTOWYCH
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ZA¸ÑCZNIK NR 1
do uchwa∏y Nr XX/207/04 Rady Miejskiej Gminy St´szew z dnia 23 listopada 2004 r. 
Stawki podatku od Êrodków transportowych dla samochodów ci´˝arowych o dopuszczalnej masie ca∏kowitej równej, lub wy˝szej ni˝ 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa ca∏kowita (w tonach) Stawka podatku w z∏otych

Nie mniej ni˝ Mniej ni˝ OÊ jezdna (osie jezdne) Inne systemy 
z zawieszeniem pneumatycznym zawieszenia 

lub zawieszeniem uznanym osi jezdnych
za równowa˝ne 

Dwie osie
12 13 938 951
13 14 1074 1088
14 15 1137 1164
15 18 1545 1557

Równej lub wy˝szej ni˝ 18 1755 1767

Trzy osie
12 15 1224 1238
15 17 1520 1533
17 19 1533 1545
19 23 1644 1656
23 25 1971 1985
25 26 2021 2135

Równej lub wy˝szej ni˝ 26 2100 2200

Cztery osie i wi´cej
12 23 1795 1808
23 25 1780 1871
25 27 1916 1928
27 29 2200 2216
29 31 2200 2452,80
31 32 2200 2452,80

Równej lub wy˝szej ni˝ 32 2379 2452,80

ZA¸ÑCZNIK NR 2
do uchwa∏y Nr XX/207/04 Rady Miejskiej Gminy St´szew z dnia 23 listopada 2004 r. 
Stawki podatku od Êrodków transportowych dla ciàgników siod∏owych i balastowych przystosowanych do u˝ywania ∏àcznie z naczepà,

przyczepà o dopuszczalnej masie ca∏kowitej zespo∏u pojazdów równej lub wy˝szej ni˝ 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa ca∏kowita Stawka podatku w z∏otych
zespo∏u pojazdów; przyczepa, naczepa + pojazd 

silnikowy (w tonach)

Nie mniej ni˝ Mniej ni˝ OÊ jezdna (osie jezdne) Inne systemy zawieszenia
z zawieszeniem pneumatycznym 

lub uznanym za równowa˝ne

Dwie osie
12 18 1361 1373
18 25 1428 1455
25 31 1469 1496
31 40 1800 1937,76

Równej lub wy˝szej ni˝ 40 2148 2300



Trzy osie
12 25 1428 1723
25 36 1631 1800
36 40 1808 1800

Równej lub wy˝szej ni˝ 40 2120 2548,65

ZA¸ÑCZNIK NR 3
do uchwa∏y Nr XX/207/04 Rady Miejskiej Gminy St´szew z dnia 23 listopada 2004 r.
Stawki podatku od Êrodków transportowych przyczep i naczep, które ∏àcznie z pojazdem silnikowym posiadajà dopuszczalnà mas´ ca∏ko-

wità równà, lub wy˝szà ni˝ 12 ton, z wyjàtkiem zwiàzanych wy∏àcznie z dzia∏alnoÊcià rolniczà prowadzonà przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa Stawka podatku w z∏otych
ca∏kowita zespo∏u pojazdów; 
przyczepa, naczepa + pojazd 

silnikowy (w tonach)

Nie mniej ni˝ Mniej ni˝ OÊ jezdna (osie jezdne) Inne systemy zawieszenia
z zawieszeniem pneumatycznym 

lub uznanym za równowa˝ne

1 oÊ
12 18 150 163
18 25 196 352
25 28 320 562

Równej lub wy˝szej ni˝ 28 320 562

Dwie osie
12 23 232 341
23 28 252 361
28 33 614 850
33 38 850 1292

Równej lub wy˝szej ni˝ 38 1150 1700

Trzy osie
12 28 745 1037
28 36 840 1100
36 38 940 1200

Równej lub wy˝szej ni˝ 38 1037 1300
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Gminny Dzieƒ Seniora
27

listopada br. jak co roku odby∏ si´
w gminie „Dzieƒ Seniora”. Tego-
roczna impreza zorganizowana zo-

sta∏a pod has∏em: „Jak mi∏e sà wspomnienia”.
UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ o godzinie 11.00.
Tym razem burmistrz W∏odzimierz Pinczak
zaprosi∏ wszystkich do Miros∏awek. Na spotka-
nie przyby∏o prawie 150 osób. Burmistrz powi-
ta∏ goÊci, którym ˝yczy∏ zdrowia, pomyÊlnoÊci
i dobrej zabawy. O opraw´ artystycznà zadba-
∏a jak zawsze Barbara Bawer – dyrektor Domu

Kultury ze St´szewa. Wraz z gminnymi zespo-
∏ami przygotowa∏a wiele atrakcji. 

Pierwsze na scenie pojawi∏y si´ „Mo-
drzanki”, które w bardzo dowcipny sposób
przypomnia∏y wszystkim niektóre z obrz´-
dów andrzejkowych. Ca∏oÊç ich wyst´pu
przygotowa∏a Weronika Polaczek, znana
w gminie ze swej wiedzy na temat regional-
nych tradycji. Zespó∏ nie tylko Êpiewa∏ pio-
senki, ale tak˝e taƒczy∏ i przedstawi∏ krótkie
inscenizacje. 

Jako kolejne wystàpi∏y dzieci z zespo∏u
„Cantabile”, które swym Êpiewem „rozru-
sza∏y” publicznoÊç. Solo zaÊpiewa∏y: Pau-
lina B∏ociszewska, Klaudia Pikosz i Joanna
Górnowicz. M∏odzie˝ przygotowuje si´ do
wyst´pów pod okiem Andrzeja Kolendo.
Warto wspomnieç, ˝e zespó∏ powsta∏ po
to, aby pomagaç w rozwoju talentów wo-
kalnych i muzycznych dzieci z ca∏ej gmi-

dokoƒczenie na str. 6
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ny, a jego najm∏odsza cz∏onkini ma zaled-
wie 8 lat. 

„Weso∏a Gromada” wykona∏a kilka utwo-
rów, a Janina Kosicka, która jest ulubienicà
publicznoÊci, rozbawi∏a do ∏ez swymi mono-
logami. Ca∏oÊç wyst´pu zespo∏u pt: „B´dzie
lepiej” przygotowa∏a Maria Bia∏a, a o opra-
w´ muzycznà zadba∏ Kazimierz Gibczyƒski.

Kiedy na scenie pojawi∏a si´ kapela du-
dziarska „Koêlary”, wszyscy byli ju˝

w Êwietnych nastrojach. Po pierwszych
akordach, zgromadzona publicznoÊç zacz´-
∏a klaskaç w rytm muzyki. Kapela, chocia˝
w niepe∏nym sk∏adzie (bez instruktora) wy-
kona∏a „Marsz”, „KoÊciaƒski”, „Od granic”,
„Gniezno” i „Wyprowadzany z lelijà”. 

Na wielki fina∏ pozostawiono dwie uta-
lentowane dziewczyny, mieszkanki gminy,
zdobywczynie wielu nagród: Weronik´ Szy-
pur´ i Magdalen´ Lubaƒskà. Weronika jest
laureatkà wielu ogólnopolskich festiwali
oraz zdobywczynià wyró˝nienia na mi´dzy-

narodowym festiwalu na W´grzech. Magda
zdoby∏a wyró˝nienie na konkursie piosenki
francuskiej w Poznaniu, by∏a dwukrotnà
laureatkà wojewódzkiego konkursu „Char-
tynka” w Poznaniu oraz laureatkà konkursu
„ATA” w Witkowie. 

Zaproszeni goÊcie bawili si´ tak dobrze, ̋ e
po wyst´pach rozpocz´∏a si´ wspólna zaba-
wa taneczna. Dzieƒ Seniora da∏ wyjàtkowà
mo˝liwoÊç do spotkania si´, porozmawiania
i sp´dzenia kilku godzin przy muzyce. 

(J.Z.)

Dzieci i m∏odzie˝ z zespo∏u „Cantabile” „Modrzanki” przedstawi∏y zapomniane ju˝ obrz´dy andrzejkowe

„Weso∏a gromada” przedstawia program pt. „B´dzie lepiej” Kapela dudziarska „Koêlary”

Na uroczystoÊç przyby∏o wiele osób Burmistrz gminy powita∏ goÊci

dokoƒczenie ze str. 5
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10
grudnia br. w sali gimnastycznej
st´szewskiego gimnazjum odby∏
si´ koncert charytatywny. Zosta∏

on przygotowany przez m∏odzie˝ z gminy
St´szew, przy wspó∏pracy z Towarzystwem
Przyjació∏ Dzieci. Celem przedÊwiàtecznego
koncertu by∏o zebranie funduszy na pomoc

najm∏odszym. Bilety kosztowa∏y symbolicz-
nà z∏otówk´. 

Do gimnazjum przyby∏o wiele osób. Byli
wÊród nich, mi´dzy innymi: burmistrz gmi-
ny i ksiàdz proboszcz Jan Ma∏eta. W pierw-
szej cz´Êci koncertu zobaczyç mo˝na by∏o
„OpowieÊç Wigilijnà” Karola Dickensa,
w wykonaniu dzieci nale˝àcych do Szkolne-
go Ko∏a Teatralnego. Widaç by∏o, ˝e nad
przedstawieniem pracowa∏o wiele osób. Nie

tylko m∏odzi aktorzy bardzo si´ starali.
Oprawa muzyczna i dekoracje przygotowa-
ne by∏y równie˝ z du˝à skrupulatnoÊcià. 

Nast´pnie na scenie pojawili si´ uczniowie
i nauczyciele gimnazjum, którzy zaÊpiewali
polskie kol´dy. Wprowadzili oni wszystkich
w prawdziwie Êwiàteczny nastrój. Ka˝dy, kto

do tej pory nie czu∏, ˝e nadchodzà Êwi´ta, te-
go wieczoru na pewno to sobie uÊwiadomi∏. 

Kolejnym punktem programu by∏ wy-
st´p zespo∏u tanecznego „Moonlight Sha-
dow”. Dziewcz´ta z tej grupy, taƒczy∏y
w zwiewnych, bia∏ych strojach. Na zakoƒ-
czenie swego wyst´pu, na ka˝dym stoliku,
przy którym siedzieli goÊcie postawi∏y ma∏e
lampki. Tym sympatycznym akcentem za-
koƒczy∏a si´ pierwsza cz´Êç koncertu.

W czasie przerwy zgromadzeni zostali
pocz´stowani kawà i upieczonymi przez
m∏odzie˝ piernikami. Mieli te˝ mo˝liwoÊç
obejrzenia i zakupienia, wykonanych przez
uczniów Êwiàtecznych stroików i kartek.
Zainteresowanie nimi by∏o tak du˝e, ˝e ju˝
po kilku pierwszych minutach wi´kszoÊç

z zaprezentowanych upominków zosta∏a
kupiona. Po przerwie wystàpi∏ zespó∏ „Blues
Minus”, który by∏ ostatnim punktem wie-
czoru. 

Wszyscy goÊcie znakomicie si´ bawili,
a osoby, które pracowa∏y nad zorganizowa-
niem koncertu zadba∏y o to, abyÊmy poczu-
li prawdziwà Êwiàtecznà atmosfer´. 

(J.Z.)
fot. Leszek Ksià˝kiewicz

M∏odzie˝ ze szkolnego ko∏a teatralnego przedstawi∏a „OpowieÊç wigilijnà” Dickensa

Dziewcz´ta z zespo∏u tanecznego „Moonlight shadow” Wszyscy goÊcie podziwiali Êwiàteczne upominki

Uczniowie i nauczyciele Êpiewali polskie kol´dy

Koncert w st´szewskim
gimnazjum
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23
listopada br. w Urz´dzie Gminy
odby∏a si´ kolejna sesja Rady
Miejskiej. Rada przyj´∏a porzàdek

obrad i protokó∏ z ostatniej sesji, a nast´pnie
g∏os zabra∏ burmistrz. Przedstawi∏ on spra-
wozdanie z dzia∏alnoÊci mi´dzysesyjnej, za
okres od 30 wrzeÊnia do 23 listopada. 

Burmistrz poinformowa∏, ˝e wszyscy le-
karze dzia∏ajàcy na terenie gminy otrzyma-
li promesy na kolejny rok. Otrzymali je tak-
˝e nowi lekarze – specjaliÊci, którzy od no-
wego roku rozpocznà prac´ w OÊrodku Zdro-
wia. Nale˝y w tym miejscu przypomnieç, ˝e
specjaliÊci przyjmowaç b´dà wszystkich
mieszkaƒców gminy (niezale˝nie od tego
u jakiego lekarza rodzinnego si´ leczymy).
W dniach 12, 13 i 14 listopada odbywa∏y si´
badania mammograficzne kobiet. Mammo-
bus, w którym mo˝na by∏o sprawdziç swój
stan zdrowia sta∏ przed Urz´dem Gminy.
W ciàgu trzech dni przebada∏o si´ ok. 240 ko-
biet z terenu ca∏ej gminy. Burmistrz poinfor-
mowa∏ tak˝e, ̋ e swojà dzia∏alnoÊç rozpocz´-
∏o ju˝ Centrum Zagospodarowania Odpa-
dów w Czempiniu. Ukonstytu∏owa∏ si´ Za-
rzàd, odby∏o si´ pierwsze walne zgromadze-
nie oraz rozpocz´∏y si´ prace nad dokumen-
tacjà dotyczàcà realizacji tej inwestycji. Na-
dal toczà si´ rozmowy na temat budowy
Êwiat∏owodu, który ma przede wszystkim
na celu u∏atwienie dost´pu do us∏ug interne-
towych. W gminie odby∏o si´ tak˝e spotka-
nie z przedstawicielami Polskiego Komitetu
Pomocy Spo∏ecznej. Mia∏o ono inaugurowaç
dzia∏alnoÊç tej organizacji na terenie gminy
St´szew. W trakcie tego spotkania omówio-
no tak˝e kwesti´ funkcjonowania Stowa-
rzyszenia na Rzecz Osób Niepe∏nospraw-
nych. Jak podkreÊli∏ burmistrz, wbrew opi-
niom wspó∏praca ze Stowarzyszeniem jest
mo˝liwa i wydaje si´, ˝e poprzez dobór od-
powiednich osób w zarzàdzie tej organizacji
nastàpi znaczàca poprawa skutecznoÊci jej
dzia∏aƒ. Burmistrz mówi∏ te˝ o przeprowa-
dzonych w ostatnim czasie przetargach, do-
tyczàcych m.in.: dokumentacji technicznej,
zimowego utrzymania dróg, paczek Êwià-
tecznych, dzier˝awy lokali itd. Wspomnia∏
te˝ o inwestycjach, jakie by∏y i sà prowadzo-
ne na terenie gminy. Zakoƒczono prace na
ulicy Poznaƒskiej i Kana∏owej w St´szewie,
budow´ chodnika w ¸odzi oraz parkingu

przy Urz´dzie Gminy. Trwajà natomiast pra-
ce na ulicy Chrobrego w St´szewie i w Mo-
drzu, (gdzie budowana jest kanalizacja sani-
tarna). We wrzeÊniu i paêdzierniku przepro-
wadzone zosta∏y tak˝e kontrole w jednost-
kach gminnych, dotyczàce gospodarki fi-
nansowej. Nie stwierdzono podczas nich ra-
˝àcych uchybieƒ. Burmistrz poinformowa∏
tak˝e o tym, ˝e otrzymano ˝ywnoÊç z Euro-
pejskiej Federacji Banków ˚ywnoÊci, która
zosta∏a rozdzielona pomi´dzy mieszkaƒców
gminy. Otrzymano tak˝e Êrodki finansowe
z funduszy Unii Europejskiej na moderniza-
cj´ wodociàgów gminnych (o czym informo-
waliÊmy w ostatnim wydaniu „WieÊci”).
W gminie trwa∏y te˝ prace nad bud˝etem na
rok 2005. Burmistrz przypomnia∏ te˝ o uro-
czystoÊciach ods∏oni´cia tablicy pamiàtko-
wej rakietowców-przeciwlotników, jakie
mia∏y miejsce 13 listopada w St´szewie. 

Po sprawozdaniu burmistrza, przyj´tych
zosta∏o 20 uchwa∏. Dotyczy∏y one:
– uchwalenia „Programu ochrony Êrodowi-

ska i Planu gospodarki odpadami dla Gmi-
ny St´szew”. Zgodnie z przepisami, w celu
realizacji polityki ekologicznej, gmina spo-
rzàdza gminny program ochrony Êrodowi-
ska, którego integralnà cz´Êcià jest plan
gospodarki odpadami. W programie tym
okreÊla si´ cele, priorytety ekologiczne, ro-
dzaj i harmonogram dzia∏aƒ proekologicz-
nych, mechanizmy prawno-ekonomiczne
i Êrodki finansowe niezb´dne do osiàgni´-
cia celów, a tak˝e wskazuje kierunki dzia-
∏aƒ oraz systemowe rozwiàzania w zakre-
sie gospodarki odpadami na terenie gminy
St´szew. Projekt „Programu ochrony Êro-
dowiska i Planu gospodarki odpadami dla
gminy St´szew” zosta∏ pozytywnie za-
twierdzony przez zarzàd województwa
i zarzàd powiatu poznaƒskiego. Programy
te sà uchwalane przez Rad´ Gminy, a na-
st´pnie realizowane przez burmistrza,
który co 2 lata sporzàdza raport z ich wy-
konania, 

– uchylenia uchwa∏y z dnia 27 czerwca
2003 roku w sprawie zaciàgni´cia po˝ycz-
ki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu. Dotyczy ona uchylenia po˝yczki na
budow´ kanalizacji sanitarnej dla cz´Êci
miasta St´szew w kwocie 800 000,00 z∏ po-

niewa˝ po˝yczki tej nie podj´to. Zadanie
powy˝sze mia∏o byç realizowane przy
wspó∏udziale Êrodków z funduszu
SAPARD, jednak˝e z uwagi na nieprzyzna-
nie gminie tej pomocy, zrezygnowano z re-
alizacji tej inwestycji, 

– zmiany uchwa∏y z dnia 29 czerwca 2004
roku dotyczàcej zaciàgni´cia po˝yczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Âro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
na sfinansowanie budowy kanalizacji sa-
nitarnej w D´bienku, D´bnie i cz´Êci mia-
sta St´szew, 

– zmiany uchwa∏y z dnia 30 wrzeÊnia 2004
roku, dotyczàcej zaciàgni´cia po˝yczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Âro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
na budow´ kanalizacji sanitarnej w Mo-
drzu,

– przeznaczenia cz´Êci umorzonej po˝yczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Âro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Kwot´ 234 000,00 z∏ pozostajàcà w dyspo-
zycji gminy St´szew z tytu∏u umorzenia
cz´Êci po˝yczki zaciàgni´tej na budow´
kanalizacji sanitarnej w Strykowie prze-
znaczono na budow´ kanalizacji sanitar-
nej w St´szewie. Wojewódzki Fundusz
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu umorzy∏ 30% po˝yczki zacià-
gni´tej na budow´ kanalizacji w Stryko-
wie, dlatego te˝ Rada Miejska Gminy St´-
szew przeznaczy∏a t´ kwot´ na dalszà bu-
dow´ kanalizacji w St´szewie, 

– zmiany uchwa∏y bud˝etowej na 2004 rok.
Dokonano zwi´kszenia dochodów o kwot´
384 107,00 oraz zwi´kszenia wydatków
o kwot´ 24 107,00. Na wydatki bie˝àce
przeznaczono 17 793 405,00, a na wydatki
inwestycyjne 4 133 979,00, 

– podatku rolnego. Obni˝ona zosta∏a cena
1q ˝yta (do wysokoÊci 30,14 z∏), która sta-
nowi podstaw´ wymiaru podatku rolnego
na terenie gminy St´szew (wysokoÊç usta-
lona przez GUS to: 37 z∏), 

– podatku od nieruchomoÊci, 
– podatku od posiadania psów. Stawka po-

datku od posiadania psa wynosi 5,00 z∏, 
– podatku od Êrodków transportowych, 
– zmiany uchwa∏y w sprawie op∏aty targo-

wej w gminie St´szew. Stawki op∏aty
dziennej wynoszà: 

Sesja Rady Miejskiej
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J
ak co roku w gminie St´szew odbywa∏y
si´ wigilijne spotkania mieszkaƒców.
W tym roku rozpocz´∏y si´ one 14 grud-

nia w Tomiczkach. Nast´pne mia∏y miejsce
w Zamys∏owie, Jeziorkach, Modrzu, Stryko-
wie i St´szewie. Wigilie te stanowià dosko-
na∏à mo˝liwoÊç do wspólnego spotkania si´
mieszkaƒców. Jest wtedy pora na Êpiewanie
kol´d, sk∏adanie sobie Êwiàtecznych ˝yczeƒ.
W tym czasie mieszkaƒcy gminy majà tak-
˝e okazj´ do rozmowy z burmistrzem na te-
mat wszelkich istotnych dla nich spraw. 

(J.Z.)

Z
ak∏ad Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej przeprowadza∏ w ostatnim
czasie kontrole przy∏àczy wodociàgo-

wych i kanalizacyjnych na terenie gminy
St´szew. Mieszkaƒcy zostali wczeÊniej o tym
powiadomieni. Mieli wi´c czas aby dope∏niç
wszelkich ewentualnych braków i formal-
noÊci. W wielu przypadkach tak si´ jednak
nie sta∏o. 

Przeprowadzone kontrole wykaza∏y, ˝e
na terenie gminy dokonano nielegalnych
pod∏àczeƒ do kanalizacji i wodociàgów.

W St´szewie odkryto 2 nielegalne przy∏àcza
wodociàgowe i 4 kanalizacyjne, w Stryko-
wie – 2 wodociàgowe i 3 kanalizacyjne,
w Rybojedzku – 2 wodociàgowe, w Sapowi-
cach – 2 wodociàgowe, a w D´bienku a˝ 11
nielegalnych przy∏àczy kanalizacyjnych.
Osoby, które tego dokona∏y i nie zg∏osi∏y si´
do ZGKiM przed kontrolà zosta∏y wezwane
do dope∏nienia wszystkich formalnoÊci oraz
do wniesienia podwy˝szonych op∏at za
przy∏àcze. 

(J.Z.)

a) od wydzielonego stanowiska pod stra-
gan – 14,00 z∏,

b) od straganu stacjonarnego stanowiàce-
go wyposa˝enie targowiska – 16,50 z∏,

c) od sprzeda˝y z wózka r´cznego, pojem-
nika koszyka – 3,50 z∏,

d) od sprzeda˝y z samochodu osobowego
lub wozu konnego – 14,00 z∏,

e) od sprzeda˝y z samochodu dostawcze-
go lub ciàgnika rolniczego z przyczepà
– 15,00 z∏,

f) od sprzeda˝y z samochodu ci´˝arowego
– 32,00 z∏. 

– zatwierdzenia taryfy wody i Êcieków.
Ustalono, ˝e: za 1m3 wody zap∏acimy 1,80
z∏ +VAT, za 1m3 Êcieków – 3,24 z∏ + VAT, 

– ustalenia cen i op∏at za us∏ugi komunalne
o charakterze u˝ytecznoÊci publicznej.
Ustalono nast´pujàce ceny za us∏ugi ko-
munalne:
1) Wywóz nieczystoÊci sta∏ych:

a) za pojemnik 110 litrów – 6,17 z∏ + VAT
b) za pojemnik 1100 litrów – 55,24 z∏ + VAT
c) za jeden m3 odpadów luzem – 66,64 z∏

+ VAT
2) Sk∏adowanie nieczystoÊci na wysypi-

sku w Srocku Ma∏ym:
a) dla jednostek posiadajàcych zgod´

z urz´dów gmin, które uczestniczy∏y
w budowie wysypiska – 55,44 z∏ +
VAT za 1 ton´,

b) dla Odlewni ̊ eliwa w Âremie – 7,13 z∏
+ VAT za 1 ton´,

– uchwalenia „Programu Wspó∏pracy Gmi-
ny St´szew z organizacjami pozarzàdowy-

mi oraz innymi podmiotami prowadzàcy-
mi dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego na
2005 rok”. Priorytetem wspó∏pracy z pod-
miotami w 2005 roku b´dzie organizowa-
nie i prowadzenie dzia∏alnoÊci sportowej, 

– przystàpienia do sporzàdzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego – fragment wsi Sapowice. Celem by-
∏o opracowanie uk∏adu przestrzennego re-
gulujàcego zasady podzia∏u, warunki pra-
wid∏owej obs∏ugi komunikacyjnej i infra-
struktury oraz ochrony terenu. Zmianie
uleg∏y parametry zabudowy obrze˝y je-
zior Strykowskiego, Witobelskiego i ¸ódz-
ko-Dymaczewskiego oraz wyznaczenia te-
renów zainwestowania mieszkaniowego
i letniskowego. Rada Miejska Gminy St´-
szew ustali∏a przebieg granicy strefy
ochrony bezpoÊredniej jeziora Strykow-
skiego oraz wyznaczy∏a funkcje mieszka-
niowe i letniskowe na terenach dotych-
czas u˝ytkowanych rolniczo. Jednak, aby
zak∏adane przeznaczenie terenu mog∏o
w∏aÊciwie funkcjonowaç niezb´dne jest
rozwiàzanie uk∏adu przestrzennego, regu-
lujàcego zasady podzia∏u oraz obs∏ugi ko-
munikacyjnej i infrastrukturalnej.
Wzmiankowany teren nale˝y do obsza-
rów wartoÊciowych funkcjonalnie i krajo-
brazowo, stàd koniecznoÊç bardziej szcze-
gó∏owego okreÊlenia granic obowiàzywa-
nia planu i ww. zasad,

– przystàpienia do sporzàdzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy miesz-

kaniowej w rejonie ulicy Trzebawskiej –
dzia∏ki nr 1673, 1676, 1664/2. Zapisy obo-
wiàzujàcego planu przewidywa∏y na tych
dzia∏kach zabudow´ mieszkaniowà jedno-
rodzinnà wolnostojàcà. Powierzchnia
dzia∏ek nie pozwala jednak na innà zabu-
dow´ jak szeregowa. W celu umo˝liwienia
w∏aÊcicielom tych dzia∏ek zabudowy sze-
regowej konieczna jest wi´c zmiana pla-
nu, 

– sprzeda˝y w trybie przetargu nierucho-
moÊci po∏o˝onej w St´szewie. Dotyczy to
dzia∏ki nr 1452/2 w St´szewie. W∏aÊciciele
dzia∏ki sàsiedniej z∏o˝yli wniosek o sprze-
da˝ tej nieruchomoÊci. Zgodnie z przepisa-
mi mo˝e to nastàpiç tylko w trybie prze-
targu nieograniczonego, 

– nabycia przez gmin´ St´szew nierucho-
moÊci po∏o˝onej w D´bienku przy ulicy No-
wej. Wyra˝ono zgod´ na odp∏atne nabycie
tej nieruchomoÊci. Jest to konieczne
z uwagi na realizacj´ celu publicznego, ja-
kim jest budowa przepompowni Êcieków
realizowanej kanalizacji sanitarnej we
wsi D´bienko. 

– prawa pierwokupu nieruchomoÊci. Gmi-
na zrezygnowa∏a z prawa pierwokupu
niezabudowanej nieruchomoÊci po∏o˝onej
w St´szewie przy ul. Mosiƒskiej, 

– prawa pierwokupu nieruchomoÊci. Gmi-
na zrezygnowa∏a z prawa pierwokupu
niezabudowanej nieruchomoÊci po∏o˝onej
w Kràplewie. 

(J.Z.)

Spotkania
wigilijne
w gminie

Nielegalne 
przy∏àcza
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Rozpoczà∏ si´ okres zimowy, spad∏ pierwszy Ênieg, a z nim rozpocz´∏y si´ problemy na drogach. W zwiàzku z tym, podobnie jak w roku ubieg∏ym,
drukujemy wykaz dróg i ich zarzàdców wraz z numerami telefonów osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie poszczególnych odcinków. 

Wykaz numerów telefonów osób odpowiadajàcych za drogi gminne

Kto tel. kom. tel. s∏u˝b.

Pinczak W∏odzimierz – Burmistrz 8197122

LeÊny Bernard – Sekretarz 602356475 8197123

Alejski Aleksander – UMG St´szew 604715965 8197126

GrzeÊkowiak Zbigniew – Dyr. ZGKiM 608383314 8195431

Zimà na drogach gminnych utrzymywane b´dà dojazdy do miejscowoÊci oraz drogi osiedlowe 

Wykaz numerów telefonów osób odpowiadajàcych za drogi krajowe
Henryk Urbaniak 8134132

Kier. Obwodu w GDDKiA

Dy˝ur do akcji zimowej 8134132
w Obwodzie Zamys∏owo

Wykaz dróg krajowych w utrzymaniu zimowym
Nr drogi Nazwa drogi Standard utrzymania

5 Poznaƒ – Wroc∏aw II

32 Zielona Góra – St´szew II

Wykaz numerów telefonów osób odpowiadajàcych za drogi wojewódzkie
Dy˝ur w RDW KoÊcian (065) 5121774 lub 5121784

Kazimierz Ró˝d˝ka 5121774
Kier RDW KoÊcian

Karol Helwig 2857510
Kier Obwodu ZaniemyÊl

Zdzis∏aw Kluczyk 601796034 (065) 5739161
„DROGBUD” Gostyƒ

Krzysztof Kluczyk 605280892
Prowadzàcy akcji zimowej

Adam Micha∏kowski 606386004
Prowadzàcy akcji zimowej

Zimowe utrzymanie dróg
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Wykaz dróg wojewódzkich w utrzymaniu zimowym
Nr drogi Nazwa drogi Standard utrzymania

306 Buk – St´szew – Dymaczewo Nowe III

431 Granowo – Dymaczewo Nowe – Kórnik III

Wykaz numerów telefonów osób odpowiadajàcych za drogi powiatowe
Marek Nowicki 8127090

Dyrektor ZDP Kozieg∏owy

Wies∏aw Jankowiak 501029331 8134772
Kierownik Obwodu 

Drogowego Zamys∏owo

Wykaz dróg powiatowych w utrzymaniu zimowym
Nr drogi Nazwa drogi Standard utrzymania

32202 Dopiewo – St´szew IV

32212 Szreniawa – Rybojedzko –

32213 Dopiewo – Skrzynki VI

32643 B´dlewo – Rosnówko (odc. Trzebaw – dr. 5) VI

32644 Trzebaw – St´szew –

32650 Strykowo – Rybojedzko IV

32651 Strykowo – Modrze III

32652 Modrze – Piotrowo VI

32653 Piotrowo – Dro˝d˝yce –

32654 Modrze – Maksymilianowo III

32655 Tomice – Piekary –

32656 Skrzynki – Bielawy III

32730 Granowo – Piekary –

32731 Kubaczyn – Piekary IV

32733 Buk – Piekary IV

32735 Skrzynki – Buk III
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Harmonogram wywozu 
odpadów sta∏ych

Miasto i Gmina St´szew – rok 2005

UWAGA:
1. W przypadku nag∏ej awarii sprz´tu lub innych zdarzeƒ wywóz nastàpi w dniu nast´pnym po dniu przewidzianym w harmonogra-

mie (informacja tel. 813 41 81).
2. Osoby, które w wyznaczonym terminie b´dà mia∏y odpady do wywozu, prosi si´ o zawieszenie w widocznym miejscu (pojemnik, bra-

ma itp.) tabliczek informacyjnych dostarczonych przez ZGKiM w St´szewie.
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P
owracajàcym jak bumerang proble-
mem w gminie jest kwestia funkcjo-
nowania Punktu Rejestracji Pojaz-

dów. Na poczàtku sprawà spornà by∏o jego
istnienie, póêniej pojawi∏a si´ kwestia orga-
nizacji jego pracy. Kiedy, po wielu dysku-
sjach i interwencjach w Starostwie, uda∏o
si´ w koƒcu burmistrzowi ustabilizowaç t´
sytuacj´ – problemy pojawi∏y si´ znowu…

Tym razem dotyczà one pracowników
przysy∏anych do pracy w Punkcie Rejestra-
cji. Jak bowiem wiadomo, ma w nim praco-
waç osoba ze Starostwa. Nie wybrano jed-
nak konkretnego pracownika, który zajà∏by
si´ sprawami Punktu. Jest on zmieniany co
kilka tygodni. JakiÊ czas temu pracowa∏a
osoba, która by∏a kompetentna i skrupulat-
na na tyle, ˝e nie by∏o ˝adnych problemów,
petenci równie˝ byli zadowoleni. Ostatnio
pojawi∏ si´ jednak pracownik, który nie wy-
kazuje odrobiny dobrych ch´ci, aby Punkt
funkcjonowa∏ nale˝ycie. Ponadto, trudno
jest mu si´ porozumieç z petentami. Byli oni
tak bardzo niezadowoleni, ̋ e osobiÊcie inter-
weniowali u tej osoby. Od tego czasu ze Sta-

rostwa przyje˝d˝a codziennie dwoje pra-
cowników – wspomniana pani wraz
z „ochroniarzem”, który ma zapobiec po-
nownej interwencji petentów. 

Pojawia si´ pytanie, czy warto traciç pie-
niàdze na op∏acanie dodatkowej osoby do
„ochrony”? Czy nie by∏oby lepiej aby Staro-
stwo wybra∏o jednego, kompetentnego pra-
cownika? Odpowiedzi powinien nam udzie-
liç starosta albo dyrektor Wydzia∏u Komuni-
kacji. Starosta by∏ z resztà zaproszony na
jednà z ostatnich sesji Rady Miejskiej. Czeka-
li na niego niezadowoleni petenci, którzy
chcieli osobiÊcie poinformowaç go o proble-
mach. Nie pojawi∏ si´ on jednak. 

W takiej sytuacji wszelkie s∏owa krytyki
kierowane sà do burmistrza. Wiele z osób
czekajàcych na za∏atwienie sprawy w Punk-
cie Rejestracji Pojazdów zapomina, ˝e nie
jest on w stanie zrobiç nic poza interwencjà
w Starostwie, co z resztà czyni w∏aÊciwie od
poczàtku funkcjonowania Filii Wydzia∏u Ko-
munikacji w St´szewie. Burmistrz podkre-
Êla, ˝e nale˝a∏oby wypracowaç jakieÊ poro-
zumienie ze Starostwem. Skoro gmina fi-

nansuje ca∏e przedsi´wzi´cie, to powinna
mieç realny wp∏yw na funkcjonowanie
Punktu, a jej mieszkaƒcy – przywilej, ˝e b´-
dà obs∏ugiwani w pierwszej kolejnoÊci. Zbli-
˝a si´ koniec roku warto si´ wi´c zastano-
wiç, w jaki sposób mo˝na zmieniç obecnà
sytuacj´ w Punkcie Rejestracji i czy w ogóle
nale˝y finansowaç jego dalsze funkcjono-
wanie na terenie gminy. 

(J.Z.)

Problemów ciàg 
dalszy

W
trakcie uzgadniania projektu mo-
dernizacji drogi krajowej nr 5, na∏o-
˝ony zosta∏ na inwestora (General-

nà Dyrekcj´ Dróg Krajowych i Autostrad)
obowiàzek przeprowadzenia badaƒ pozio-
mu ha∏asu i jego wp∏ywu na klimat aku-
styczny wokó∏ drogi. Ustalono, ˝e w przy-
padku, gdyby wyniki tych pomiarów by∏y
niekorzystne dla mieszkaƒców okolicznych
domów, inwestor dokona wymiany ich
okien na dêwi´koizolacyjne. 

Dlaczego o tym piszemy? Poniewa˝ kwe-
stia ta dotyczy mieszkaƒców D´bienka. Z ra-
cji tego, ˝e badania poziomu ha∏asu b´dà
wkrótce wykonane, a mieszkaƒcy ju˝ teraz
narzekajà, ˝e jest on bardzo du˝y, odby∏o si´
spotkanie na którym mia∏a zapaÊç decyzja
o wystosowaniu pisma do Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych, z proÊbà o wymian´
okien. Pomys∏ by∏ dobry, tym bardziej, ̋ e Dy-
rekcja sama si´ do tego zobowiàza∏a. Na spo-
tkaniu mieszkaƒcy byli zach´cani do z∏o˝e-
nia wniosków i informowani, ˝e sami mu-

szà podjàç te dzia∏ania, gdy˝ gmina za nich
tego nie zrobi.

Okaza∏o si´ jednak, ˝e pismo o wymian´
okien podpisa∏o tylko 14 z prawie 70 osób
mogàcych si´ o to ubiegaç. Czas mija∏, Dyrek-
cja Generalna mia∏a prawo uznaç, ˝e skoro
z wnioskiem zg∏osi∏o si´ jedynie 14 osób, to
ha∏as nie jest jednak a˝ tak dokuczliwy. Do
wymiany okien wi´c nie dosz∏o. W tym mo-
mencie mo˝na si´ by∏o rzeczywiÊcie zastana-
wiaç, czy przy takiej postawie, mieszkaƒ-
com w ogóle zale˝y na tej wymianie. Nast´p-

nie zacz´∏o si´ ˝mudne zbieranie podpisów
od pozosta∏ych osób. Na tà chwil´ wiemy, ˝e
wnioski podpisali ju˝ prawie wszyscy. Szko-
da tylko, ˝e musia∏o minàç sporo czasu aby
uÊwiadomili sobie, ˝e warto si´ o to staraç.
Co gorsza, w mi´dzyczasie pojawia∏y si´ g∏o-
sy niezadowolenia pod adresem gminy, jako-
by ta nie chcia∏a pomóc w rozwiàzaniu tej
sprawy, a mo˝liwoÊç rozwiàzania by∏a prze-
cie˝ bardzo prosta – wystarczy∏o podpisaç
wniosek o wymian´ okien… 

(J.Z.)

Petycja 
do Marsza∏ka

Mo˝liwoÊç 
wymiany okien

W
zwiàzku z faktem, ̋ e PKP likwidujà
coraz wi´cej po∏àczeƒ kolejowych,
pojawi∏a si´ obawa, ˝e dojdzie do

tego równie˝ w gminie St´szew. Aby temu
zapobiec, zawar∏a wi´c ona, wraz z gminà
Granowo, Grodzisk Wielkopolski i Rakonie-
wice porozumienie w sprawie wystosowa-
nia petycji do Marsza∏ka Województwa
Wielkopolskiego. Petycja ta dotyczy∏a utrzy-
mania istniejàcej liczby po∏àczeƒ przebiega-
jàcych przez tereny tych gmin. Dzia∏anie to
ma na celu pomoc, szczególnie tym osobom,
które codziennie doje˝d˝ajà do szko∏y i pra-
cy. W tej chwili burmistrz oczekuje na dzia-
∏ania jakie podejmie Marsza∏ek.

(J.Z.)
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13
listopada br. w St´szewie, w par-
ku przy ulicy Poznaƒskiej odby∏a
si´ uroczystoÊç ods∏oni´cia tabli-

cy pamiàtkowej poÊwi´conej rakietowcom-
przeciwlotnikom 28 Dywizjonu Rakietowe-
go Obrony Powietrznej Kraju. UroczystoÊç ta
zwiàzana by∏a z obchodzonà w tym roku 80
rocznicà utworzenia pierwszej jednostki
przeciwlotniczej w Wielkopolsce. W 1924 ro-
ku, w Poznaniu utworzono pierwszà jed-
nostk´ przeciwlotniczà – 7 samodzielnà ba-
teri´ artylerii przeciwlotniczej. Dla uczcze-
nia tego wydarzenia utworzono Komitet Or-
ganizacyjny obchodów, sk∏adajàcy si´ z do-
wódców stacjonujàcych w Poznaniu i okoli-
cy dywizjonów rakietowych Obrony Po-
wietrznej oraz by∏ych ̋ o∏nierzy tych i nieist-
niejàcych ju˝ jednostek. Do wspó∏pracy za-
proszono te˝ w∏adze samorzàdowe, instytu-
cje i organizacje zajmujàce si´ problematy-
kà obronnà. Jednym z elementów obchodów
tej rocznicy by∏o ods∏oni´cie tablic pamiàt-
kowych w Poznaniu i innych miejscowo-
Êciach, w których stacjonowa∏y jednostki
bojowe. St´szew jest jednà z tych miejsco-
woÊci.

Organizatorem uroczystoÊci st´szew-
skich by∏ burmistrz gminy – W∏odzimierz
Pinczak. Zaproszonych zosta∏o wielu goÊci.
Byli wÊród nich m.in.: wicewojewoda Wal-

demar Witkowski, pe∏-
nomocnik marsza∏ka
ds. ochrony informacji
niejawnych – Hubert
Owczarek, przedstawi-
ciele Komitetu Organi-
zacyjnego, byli ˝o∏nie-
rze 28 Dywizjonu i. in. 

UroczystoÊç rozpo-
cz´∏a si´ odegraniem
hymnu paƒstwowego,
wykonanego przez Or-
kiestr´ Reprezentacyjnà
Si∏ Powietrznych z Po-
znania. Jako pierwszy
zabra∏ g∏os burmistrz W∏odzimierz Pinczak
dzi´kujàc wszystkim za przybycie. Podkre-
Êli∏ jednoczeÊnie wag´ tych uroczystoÊci.
Mówi∏ o tym, ̋ e ods∏oni´ta tablica b´dzie do-
wodem uznania i wdzi´cznoÊci dla ˝o∏nie-
rzy i pozostawi trwa∏e Êwiadectwo ich wy-
si∏ku. G∏os zabrali tak˝e: by∏y dowódca 28
Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrz-
nej – pu∏kownik rezerwy Hieronim Kopeç
oraz przedstawiciel Komitetu Organizacyj-
nego Obchodów – pu∏kownik rezerwy Stani-
s∏aw Markiel. 

Po przemówieniach nastàpi∏o uroczyste
ods∏oni´cie tablicy. PoÊwi´ci∏ jà ksiàdz ka-
nonik Jan Ma∏eta – proboszcz parafii st´-

szewskiej. Nast´pnie kwiaty pod tablicà z∏o-
˝y∏y delegacje w∏adz miasta St´szew, przed-
stawiciele wojewody i marsza∏ka woje-
wództwa, Komitetu Organizacyjnego, ˝o∏-
nierzy 28 Dywizjonu, Zwiàzku Kombatan-
tów i By∏ych Wi´êniów Politycznych – ko∏o
St´szew. 

Na zakoƒczenie uroczystoÊci, wszyscy
zgromadzeni zostali poinformowani, ˝e
w Muzeum Regionalnym w Steszewie, od
13 do 28 listopada prezentowana by∏a wy-
stawa fotogramów i odznaczeƒ wojsko-
wych zwiàzanych z wojskami przeciwlot-
niczymi. 

(J.Z.)

UroczystoÊç ods∏oni´cia
tablicy pamiàtkowej

Orkiestra Reprezentacyjna Si∏ Powietrznych

Pamiàtkowa tablicaPrzy tablicy wart´ pe∏nili ˝o∏nierze
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S
zkolne Zrzeszenie Sportowe Powiatu Po-
znaƒskiego wyda∏o broszur´ podsumo-
wujàcà wyniki wspó∏zawodnictwa

sportowego szkó∏ powiatu poznaƒskiego
w roku szkolnym 2003/2004. Organizowane
przez SZS Powiatu Poznaƒskiego mistrzo-
stwa przyczyniajà si´ do upowszechniania
sportu w szko∏ach i gimnazjach, dajà mo˝li-
woÊç zdobywania medali i pucharów oraz
umo˝liwiajà porównanie poziomu sporto-
wego szkó∏ z poszczególnych gmin. Zgodnie
z regulaminem wspó∏zawodnictwa do punk-
tacji brano pod uwag´ 10 najlepszych im-
prez, w punktacji gminnej – 20 najlepszych,
w których bra∏y udzia∏ szko∏y z danej gminy. 

Szko∏a nasza w ubieg∏ym roku zdoby∏a 4
miejsce wÊród wszystkich szkó∏ podstawo-
wych naszego powiatu. Tylko o jeden punkt
wi´cej od nas zdoby∏a Szko∏a Podstawowa
nr 1 w Kórniku, która zaj´∏a 3 miejsce. Gmi-
na St´szew uplasowa∏a si´ równie˝ wysoko
w tej klasyfikacji, bo na czwartym miejscu.
Do sukcesu tego przyczyni∏y si´ równie˝ in-
ne szko∏y naszej gminy np.: Szko∏a Podsta-
wowa w Modrzu, która zaj´∏a 7 miejsce
w powiecie, Gimnazja w Strykowie i w St´-
szewie, które uplasowa∏y si´ odpowiednio
na 9 i 18 miejscu. 

W tym roku szkolnym mamy zamiar zdo-
byç równie dobre miejsce jak w roku ubie-
g∏ym. Rozpocz´liÊmy go dobrze, bo ucznio-
wie st´szewskiej podstawówki zaj´li 4 miej-

sce w powiecie w Sztafetowych Biegach
Prze∏ajowych. W sk∏ad sztafety wchodzili:
Paulina Jankowiak, Gabriela Szekie∏da,
Amanda Jàder, Katarzyna Skibiƒska, Jagoda
Cudak, Mi∏osz Nawrot, Damian Rumiƒski,
Szymon Silski, Krzysztof Lulka i Szymon Ko-
nieczny. Na Powiatowe Indywidualne Biegi
Prze∏ajowe pojecha∏o 10 uczennic i 2
uczniów z naszej szko∏y. Paulina Jankowiak
pobieg∏a najlepiej z naszej ekipy czwarto –
i piàtoklasistów i zaj´∏a 5 miejsce. Na 6 pozy-
cji wÊród szóstoklasistek przybieg∏a Amanda
Jàder. Rozegrane zosta∏y te˝ mistrzostwa
gminy w pi∏ce no˝nej, w których zaj´liÊmy
pierwsze miejsce i tym samym zakwalifiko-
waliÊmy si´ do dalszych rozgrywek. 

Najm∏odsze klasy te˝ mia∏y w tym roku
ju˝ gminne zawody sportowe. W Jeziorkach
odby∏y si´ biegi prze∏ajowe „maluchów”.
WÊród klas drugich na najwy˝szym podium
stan´li spoÊród dziewczàt – Kasia Czajkow-
ska, a spoÊród ch∏opców – ¸ukasz Brzydcy.
Reprezentanci klas trzecich z naszej szko∏y
zaj´li drugie miejsca, a byli to: Angela So-
wiƒska i Przemek Gierko. W naszej podsta-
wówce odby∏y si´ gry i zabawy klas trzecich
z udzia∏em wszystkich szkó∏ podstawowych
naszej gminy. I w tych zawodach zdobyli-
Êmy najlepsze miejsce. Mamy nadziej´, ˝e
wszystkie nast´pne zawody b´dà jeszcze
bardziej udane ni˝ dotychczasowe. 

El˝bieta Jaworowicz

W
dniach 25 i 26 listopada br. w St´sze-
wie wydawana by∏a ˝ywnoÊç dla
potrzebujàcych rodzin z gminy.

Otrzyma∏a ona t´ ˝ywnoÊç bezp∏atnie z Eu-
ropejskiej Federacji Banków ˚ywnoÊci, w ra-
mach Unijnego programu „Dostarczanie
˝ywnoÊci dla najubo˝szej ludnoÊci Unii Euro-
pejskiej”. Zgodnie z tym programem, zawar-
to porozumienie, ˝e produkty spo˝ywcze do-
starczane b´dà przez okres 5 lat. Potrzebujà-
cy mieszkaƒcy gminy zostali poinformowa-
ni o mo˝liwoÊci skorzystania z tej formy po-
mocy i wielu z nich rzeczywiÊcie skorzysta-

∏o. Nale˝y podkreÊliç, ˝e wyda-
wane produkty sà specjalnie
przygotowane i majà d∏ugi
okres przydatnoÊci. 

Wyrazy podzi´kowania na-
le˝à si´ firmom: „MAT-ROLEKS”
i „MARKGUM”, które umo˝liwi-
∏y bezp∏atny transport ˝ywno-
Êci z Wielkopolskiego Banku
˚ywnoÊci. Ich zaanga˝owanie
pozwoli∏o na sprawne przyj´-
cie i rozdysponowanie darów. 

(J.Z.) Przy rozdawaniu ˝ywnoÊci pomaga∏o wiele osób

˚ywnoÊç z Unii Europejskiej

Sport w st´szewskiej
podstawówce

W
ostatnim wydaniu „WieÊci” (nr
6/2004) informowaliÊmy, ˝e od no-
wego roku, w St´szewie przyjmo-

waç b´dà lekarze specjaliÊci ró˝nych chorób.
W zwiàzku z pojawiajàcymi si´ na ten te-
mat pytaniami, ponownie wyjaÊniamy: 

Lekarze pracowaç b´dà w budynku
OÊrodka Zdrowia w St´szewie. Ich us∏ugi b´-
dà oferowane bezp∏atnie, w ramach ubezpie-
czenia zdrowotnego. Co najwa˝niejsze: spe-
cjaliÊci ci przyjmowaç b´dà wszystkich
mieszkaƒców gminy, bez wzgl´du na to
u jakiego lekarza rodzinnego si´ leczymy.

red.

Informacja
Informujemy, ˝e na kolejnej Sesji Rady

Miejskiej Gminy St´szew, która odb´dzie si´ 30
grudnia uchwalone zostanà dwie uchwa∏y:
– w sprawie miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego Gminy St´szew –
fragment wsi Strykowo i Sapowice – doty-
czy zabudowy mieszkaniowo-letniskowej. 

– w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy St´szew
we wsi Skrzynki dla dzia∏ek nr 89/1 i 89/2 –
dotyczy zmiany przeznaczenia tych dzia-
∏ek na teren bazy sprz´tu transportowego. 

Lekarze dla
wszystkich
mieszkaƒców
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Zawody w´dkarskie
Dobieg∏y koƒca zmagania w´dkarzy Ko∏a PZW w St´szewie. Klasyfikacja na „W´dkarza Roku 2004” przedstawia si´ nast´pujàco:

W´dkarz Roku 2004 – M∏odzie˝ – konkurencja sp∏awikowa:
1) Micha∏ Wareƒczak – 9310 pkt.
2) Adam Jóêwiak – 3700 pkt.
3) Patryk Nowak – 3590 pkt.
4) Patryk Zygmaƒski – 2620 pkt.
5) Przemys∏aw Muth – 2560 pkt.
6) Mateusz Fechner – 1790 pkt.
7) ¸ukasz Sa∏ata – 1770 pkt.
8) Przemys∏aw Sa∏ata – 1750 pkt.
9) Miko∏aj Bukowski – 1380 pkt.
10) ¸ukasz Wachowiak – 1370 pkt.

W´dkarz Roku 2004 – Seniorzy, konkurencja sp∏awikowa:
1) Pawe∏ Fràckowiak – 9830 pkt.
2) Adam Baranowski – 9000 pkt.
3) Roman Sieraƒski – 8360 pkt.
4) Witold Jóêwiak – 7840 pkt.
5) Bartosz Sieracki – 7650 pkt.
6) Henryk Majorczyk – 7620 pkt.
7) Aleksander Skowroƒski – 7510 pkt.
8) Tomasz Spieczyƒski – 7240 pkt.
9) Robert Sa∏ata – 7510 pkt.
10) Zbigniew Zió∏kowski – 5210 pkt.7

W´dkarz Roku 2004 – Seniorzy, konkurencja spiningowa:

1) Tomasz Spieczyƒski – 1920 pkt.
2) Pawe∏ Fràckowiak – 1430 pkt.
3) Witold Jóêwiak –1000 pkt 
Henryk Majorczyk –1000 pkt.
5) Roman Kozica – 940 pkt.
6) Roman Sieraƒski – 640 pkt.
7) Zbyszko Kozica – 600 pkt.
8) W∏odzimierz Waselczyk – 470 pkt.
9) Jerzy Zawielak – 290 pkt.
10) Bartosz Sieracki – 260 pkt.

Uwaga w´dkarze!
Zarzàd Ko∏a PZW 121 w St´szewie informuje wszystkich, ̋ e zaku-

pi∏ sztandar dla Ko∏a. Sztandar zosta∏ zakupiony dzi´ki ofiarnej
sk∏adce w´dkarzy naszego Ko∏a, dofinansowaniu Zarzàdu Okr´gu
PZW w Poznaniu i sponsorów. Za okazanà pomoc Zarzàd dzi´kuje
wszystkim, którzy przyczynili si´ do zakupu sztandaru. Uroczysta
Msza Âwi´ta poÊwi´cenia sztandaru odby∏a si´ w KoÊciele Parafial-
nym Âw. Trójcy w St´szewie w dniu 11 grudnia 2004 r. 

Zarzàd Ko∏a 121 w St´szewie

Zestawienie 
przetargów 

od czerwca do listopada 2004 
01. 06. Naprawa skarp przy drodze Rybojedzko – S∏upia.
Wp∏yn´∏a 1 oferta, przetarg wygra∏ Zak∏ad Remontowo Budowlany ze St´szewa, który z∏o˝y∏ ofert´ na 8940,73 z∏.

01. 06. Remont chodnika na ul. Âwierczewskiego w Strykowie.
Wp∏yn´∏y 3 oferty:
1. Zak∏ad Remontowo-Budowlany ze St´szewa, za 29 928,61 z∏.
2. bjj BETON z D´bienka, za 26 746,34 z∏.
3. TOR-MEL z Poznania, za 20 314,04 z∏.
Przetarg wygra∏a oferta nr 3, która zosta∏a uznana za najkorzystniejszà. 
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08. 06. Roboty wykoƒczeniowe – zaplecze boiska szkolnego w Trzebawiu.
Wp∏yn´∏y 3 oferty:
1. Przedsi´biorstwo Us∏ugowo-Budowlane ze Strykowa
2. Przedsi´biorstwo RADBUD z Kozieg∏ów, za 95 755,49 z∏.
3. Przedsi´biorstwo Us∏ug Wodno-In˝ynieryjnych z Poznania, za 90 667,94 z∏. 
Oferta nr 1 zosta∏a odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 – nie wyceniono wszystkich pozycji kosztorysowych. Za najkorzystniej-
szà uznana zosta∏a oferta nr 3. 

25. 06. Remont chodnika na ul. Powstaƒców w St´szewie.
Wp∏yn´∏o 6 ofert:
1. FUH BRUK-LAND z KoÊciana, za 46 261,48 z∏.
2. Zak∏ad Remontowo-Budowlany ze St´szewa, za 55 680,25 z∏.
3. Roboty Brukarskie, Posadzkarskie ze St´szewa, za 46 550,00 z∏.
4. TOR-MEL z Poznania, za 54 098,55 z∏.
5. bjj BETON z D´bienka, za 40 587,69 z∏.
6. Zak∏ad Robót Drogowych z Puszczykowa, za 54 046,00 z∏.
Przetarg wygra∏a oferta nr 5, która zosta∏a uznana za najkorzystniejszà.

28. 06. Elewacja budynku Przychodni w St´szewie.
Wp∏yn´∏a jedna oferta – Zak∏adu Ogólnobudowlanego ze Skrzynek. Zosta∏a ona jednak odrzucona z powodu braku referencji. Przetarg
zosta∏ uniewa˝niony na podstawie art. 93 ust1 pkt. 1 – nie wp∏yn´∏a ˝adna wa˝na oferta. 

28. 06. Elewacja stra˝nicy w St´szewie i budynku Domu Kultury w B´dlewie.
Wp∏yn´∏y 2 oferty:
1. Zak∏ad Ogólnobudowlany „DARBUD” ze Skrzynek, za 30 500,00 z∏.
2. Zak∏ad Remontowo-Budowlany z Kowanówka, za 21 483,47 z∏. 
Przetarg zosta∏ uniewa˝niony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 – cena najkorzystniejszej oferty przewy˝szy∏a kwot´, którà zamawiajà-
cy mo˝e przeznaczyç na sfinansowanie zamówienia. 

28. 06. Sporzàdzenie planów zagospodarowania przestrzennego – Sapowice.
Przetarg wygra∏a oferta Pracowni JAG z Puszczykowa, za 52 000,00 z∏.

19. 07. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoÊci D´bienko, ulica ¸àkowa i Nowa oraz St´szew ulica B. Chrobrego.
Wp∏yn´∏o 8 ofert:
1. PHU LITZ z Poznania.
2. BPK Nogaj z Poznania, za 1 040 200,00 z∏.
3. Zak∏ad Us∏ugowy ze Strykowa, za 770 780,67 z∏.
4. PRiB z Poznania. 
5. Konsorcjum ze Szczecina.
6. PRD z Konina.
7. Pharmgas z Poznania.
8. Przedsi´biorstwo Us∏ug Wodno-In˝ynieryjnych z Poznania, za 719 319,91 z∏. 
Oferta nr 1 zosta∏a odrzucona z powodu braku ceny. Oferty nr 4, 5, 6, 7 zosta∏y wykluczone z post´powania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 9 – brak zaÊwiadczeƒ z Krajowego Rejestru Karnego. Wygra∏a oferta nr 8 z powodu najkorzystniejszej ceny.

20. 07. Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Szkolnej w St´szewie.
Wp∏yn´∏y 2 ofert:
1. Konsorcjum Habart-Pharmgas z Poznania, za 131 010,15 z∏. 
2. Przedsi´biorstwo Us∏ug Wodno-In˝ynieryjnych z Poznania, za 123 402,29 z∏.
Najkorzystniejszà ofert´ przedstawi∏a firma nr 2, która wygra∏a przetarg.

20. 07. Wymiana lamp oÊwietlenia ulicznego na terenie gminy.
Wp∏yn´∏y 3 oferty:
1. SEM Z-Elektr. z ¸´czycy – rezygnacja z umowy.
2. Instalacje Elektryczne WiÊniewski ze St´szewa, za 200 812,00 z∏.
3. Instalacje Elektryczne Konopski ze St´szewa, za 227 896,00 z∏. 
Za najkorzystniejszà uznano ofert´ nr 2.



20. 07. Remont nawierzchni drogi w SP St´szew. 
Wp∏yn´∏y 3 oferty:
1. Roboty Brukarskie, Posadzkarskie ze St´szewa, za 59 320,87 z∏.
2. bjj BETON z D´bienka, za 79 860,83 z∏.
3. Firma Us∏. Handl. z Puszczykowa, za 64 245,47 z∏.
Przetarg wygra∏a firma nr 1, oferujàc najkorzystniejszà cen´. 

17. 08. Przeprowadzenie audytu. 
Wp∏yn´∏y 3 oferty:
1. Accord z Wroc∏awia, za 64 050,00 z∏.
2. A&E Consult z Poznania, za 117 120,00 z∏.
3. Irena Kozie∏ z Poznania, za 7500,00 z∏.
Wygra∏a oferta nr 3.

06. 09. Wykonanie drena˝u na ul. Powstaƒców w D´bnie. 
Przetarg wygra∏ Zak∏ad Remontowo Budowlany ze St´szewa z ofertà – 15 111,59 z∏.

06. 09. Wykonanie nawierzchni jezdni na ul. Poznaƒskiej w St´szewie. 
Wygra∏a firma NCC INDUSTRI z Wroc∏awia, cenà 117 119,48 z∏.

06. 09. Wykonanie instalacji gazowej z Zamys∏owie. 
Przetarg zosta∏ uniewa˝niony poniewa˝ nie wp∏yn´∏a ˝adna oferta.

06. 09. Remont nawierzchni jezdni – dojÊcie do cmentarza w ¸odzi. 
Przetarg wygra∏ Zak∏ad Remontowo Budowlany ze St´szewa, ofertà – 25 190,67 z∏.

07. 09. Modernizacja ul. Kana∏owej w St´szewie. 
Przetarg wygra∏a firma STRADA z Ârody Wlkp., cenà 412 459,36 z∏.

07. 09. Budowa kanalizacji sanitarnej w Modrzu. 
Wp∏yn´∏o 6 ofert:
1. Przedsi´biorstwo ANDER z Puszczykowa.
2. WUPRIN˚ z Poznania, za 2 135 283,86 z∏.
3. EKO-KAN-GAZ z Ostrowa Wlkp.
4. DELTA PLUS z Leszna, za 2 464 020,50 z∏.
5. Konsorcjum Mazur ze Szczecina.
6. Przedsi´biorstwo Us∏ug Wodno-In˝ynieryjnych z Poznania, za 1 387 788,23 z∏.
Oferty nr 1, 3, 5 zosta∏y odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 – niezgodne z SIWZ.
Przetarg wygra∏a oferta nr 6.

05. 10. Wykonanie dokumentacji techn. urzàdzeƒ Melioracyjnych.
Przetarg wygra∏ Zak∏ad Us∏ugowy z Dopiewa cenà 25 000,00 z∏.

10. 11. Zimowe utrzymanie dróg – zima 2004/2005.
Wp∏yn´∏o 5 ofert:

posypanie solà odÊnie˝anie
1. DROGOPAL z Opalenicy 89,90 29,70
2. Zak∏ad Robót Drogowych z Puszczykowa 93,50 35,80
3. Zak∏ad Remontowo-Budowlany ze St´szewa 85,60 25,68
4. Przedsi´biorstwo SOLFATER z Grodziska Wlkp. 90,80 32,60
5. DROMOST z ˚abna 95,23 37,45
Przetarg wygra∏a oferta nr 3.

10. 11. Paczki Êwiàteczne dla placówek oÊwiatowych na terenie gminy. 
Wp∏yn´∏y 3 oferty:
1. PHU WOKA ze St´szewa, za 12,17 za 1 paczk´.
2. Kramik Market ze St´szewa, za 13,95 za 1 paczk´.
3. PU WODNIK ze St´szewa, za 13,64 za 1 paczk´. 
Za najkorzystniejszà uznano ofert´ nr 1. 
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O G ¸ O S Z E N I E
Rada Nadzorcza Rolno-Przemys∏owych Zak∏adów Zielarskich „Strykowo” sp. z o.o.

z siedzibà w Strykowie og∏asza konkurs na stanowisko cz∏onka zarzàdu 
odpowiedzialnego za prowadzenie ksi´gowoÊci spó∏ki:

Od kandydatów oczekujemy:

1. wykszta∏cenia wy˝szego o profilu ekonomicznym,
2. bardzo dobrej znajomoÊci zasad i przepisów o rachunkowoÊci
3. co najmniej pi´cioletniego sta˝u pracy,
4. znajomoÊci zasad zarzàdzania i kierowania zespo∏ami pracowników,
5. znajomoÊci zasad funkcjonowania spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, 

ze szczególnym uwzgl´dnieniem spó∏ki z udzia∏em gminy,
6. znajomoÊci zasad wynagradzania w spó∏kach z udzia∏em gminy,
7. znajomoÊci zasad nadzoru w∏aÊcicielskiego, audytu i kontroli finansowej

przedsi´biorstwa oraz rachunkowoÊci zarzàdczej,
8. znajomoÊç przepisów o ubezpieczeniu spo∏ecznym.

Do zg∏oszenia nale˝y do∏àczyç oÊwiadczenia o:

1. ukoƒczeniu studiów wy˝szych;
2. co najmniej pi´cioletnim sta˝u pracy;
3. korzystaniu z pe∏ni praw publicznych;
4. posiadaniu pe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych;
5. niepodleganiu okreÊlonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom

zajmowania stanowiska cz∏onka zarzàdu w spó∏kach handlowych.

Do zg∏oszenia nale˝y do∏àczyç, w orygina∏ach lub odpisach, dokumenty potwierdzajàce kwalifikacje
kandydata. W toku post´powania kwalifikacyjnego kandydat mo˝e przedstawiaç Radzie Nadzorczej
dodatkowe dokumenty. 

Kandydaci mogà sk∏adaç swoje zg∏oszenia wraz ˝yciorysem w zamkni´tych kopertach z dopiskiem
„Konkurs na cz∏onka zarzàdu” w Urz´dzie Miejskim Gminy St´szew, ul. Poznaƒska 11, 62-060 St´szew
w terminie do dnia 31.12.2004 r. Informacj´ telefonicznà mo˝na uzyskaç pod numerem tel. 819 71 42.

O miejscu i czasie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostanà poinformowani li-
stownie lub telefonicznie.

Przewodniczàca Rady

Maria Makowska
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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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