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28
grudnia odby∏a si´ ostatnia
w 2005 roku sesja Rady Miejskiej.
Rozpocz´∏a si´ ona inaczej ni˝

zwykle, inscenizacjà Êwiàteczno-noworocz-
nà przygotowanà przez Kapel´ Dudziarskà.
Po wyst´pnie, Rada przyj´∏a porzàdek obrad
i protokó∏ z ostatniej sesji. Nast´pnie g∏os za-
bra∏ burmistrz. Przedstawi∏ on sprawozda-
nie z dzia∏alnoÊci mi´dzysesyjnej za okres od
24 listopada do 28 grudnia. 

W tym czasie odby∏y si´ dwa zebrania
wiejskie w B´dlewie. Pierwsze z nich doty-
czy∏o odwo∏ania so∏tysa wsi i zwo∏ane zo-
sta∏o na wniosek mieszkaƒców, na drugim
dokonano wyboru nowego so∏tysa. Zosta∏
nim Miros∏aw Ka∏ek.

W okresie przedÊwiàtecznym zorganizo-
wano 7 spotkaƒ wigilijnych z mieszkaƒca-
mi gminy. St´szewskie Ko∏o PCK przeprowa-
dzi∏o natomiast zbiórk´ ˝ywnoÊci, którà
przekazano osobom potrzebujàcym.

Prowadzono tak˝e rozmowy na temat
dalszego funkcjonowania êróde∏ka w ˚ar-
nowcu. Odby∏o si´ równie˝ spotkanie w Sta-
rostwie Powiatowym majàce na celu wy-
muszenie realizacji zadaƒ z roku 2005 i usta-

lenie priorytetów na rok 2006. Zarzàd Dróg
Wojewódzkich wyrazi∏ natomiast pozytyw-
nà opini´ na temat budowy chodnika w To-
miczkach i B´dlewie. 

W minionym czasie z∏o˝ono wniosek do
Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie bu-
dowy oczyszczalni Êcieków w Witoblu. Prze-
prowadzono tak˝e przetargi dotyczàce
m.in.: wykonawstwa kanalizacji deszczo-
wej w Wielkiejwsi, utrzymania i uzupe∏nie-
nia oznakowania dróg, remontów czàstko-
wych dróg i chodników itd. Zakoƒczono na-
tomiast prace przy wymianie rur azbesto-
wych w gminnych wodociàgach i remonty
chodników. Odnowiona zosta∏a tak˝e elewa-
cja budynku OÊrodka Zdrowia. 

Wynikiem licznych interwencji i wnio-
sków by∏o tak˝e otrzymanie dodatkowej
subwencji oÊwiatowej w kwocie 605 000 z∏. 

W minionym okresie trwa∏y w mediach
dyskusje na temat sytuacji s∏u˝by zdrowia
i kontraktów na 2006 rok. W wielu miej-
scach mówiono o mo˝liwoÊci zamkni´cia
gabinetów. Na terenie gminy St´szew nie by-
∏o takich problemów. Wszyscy nasi lekarze
podpisali 3-letnie kontrakty z NFZ, sytuacja
wydaje si´ wi´c byç jasna. 

Po przyj´ciu sprawozdania burmistrza,
podj´to nast´pujàce uchwa∏y:
– w sprawie uchwalenia bud˝etu Gminy

St´szew na 2006 rok. Regionalna Izba Ob-
rachunkowa przes∏a∏a pozytywnà opini´
na temat tego projektu,

– w sprawie zmiany uchwa∏y bud˝etowej
na 2005 rok. Zmiany te dotyczà m.in.:
zwi´kszenia dochodów o kwot´
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1 129 017,00 z∏. Przeznaczona zostanie ona
g∏ównie na budow´ i remonty dróg, ale
tak˝e na do˝ywianie dzieci w szko∏ach, na
zakup Êrodka pianotwórczego dla OSP itd., 

– w sprawie udzielenie pomocy finansowej
w 2006 roku dla Powiatu Poznaƒskiego na
funkcjonowanie Filii Komunikacji Staro-
stwa Powiatowego w Poznaniu na terenie
gminy St´szew. Powiatowi przekazano na
ten cel 19 068 z∏ z bud˝etu gminy,

– w sprawie przeprowadzenia post´powa-
nia w celu wyboru banku prowadzàcego
obs∏ug´ bud˝etu Gminy. Uchwa∏a ta upo-
wa˝nia burmistrza do przeprowadzenia
post´powania przetargowego, którego ce-
lem jest wybór w∏aÊciwego banku, 

– w sprawie ustalenia regulaminu okreÊla-
jàcego wysokoÊç oraz szczegó∏owe warun-
ki przyznawania nauczycielom przed-
szkoli, szkó∏ podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Gmin´, niektórych
sk∏adników wynagrodzenia oraz wyso-
koÊç i szczegó∏owe zasady przyznawania
i wyp∏acania dodatku mieszkaniowego.
Projekt tej uchwa∏y zosta∏ przedstawiony
do zaopiniowania Zarzàdowi Oddzia∏u
ZNP w St´szewie. Wysunà∏ on wniosek,
aby w uchwale umieÊciç zapis, i˝ zosta∏a
ona uzgodniona ze ZNP oraz, aby uwzgl´d-
niç dodatek za trudne, szkodliwe i ucià˝li-
we warunki pracy. Radni zaakceptowali
powy˝sze wnioski, 

– w sprawie zamiany nieruchomoÊci. Ma to
na celu uregulowanie stanu w∏asnoÊci
faktycznie u˝ytkowanych gruntów, 

– w sprawie przystàpienia do sporzàdzenia
zmiany Studium uwarunkowaƒ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego
gminy St´szew. W zwiàzku z tym, ̋ e usta-
wa o zagospodarowaniu przestrzennym,
z dnia 7 lipca 1994 roku zosta∏a zastàpio-
na nowà ustawà, stwierdzono, ˝e zapisy
Studium w pewnym zakresie nie odpo-
wiadajà aktualnym potrzebom mieszkaƒ-
ców gminy. Aby pozytywnie rozpatrzyç
nap∏ywajàce wnioski w sprawie ustalenia
przeznaczenia terenów, nale˝y sporzàdziç
dla nich miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego, 

– w sprawie uchwalenia gminnego progra-
mu profilaktyki i rozwiàzywania proble-
mów alkoholowych na 2006 rok. Jedynym
nowym zapisem w programie jest poszerze-
nie go o temat zapobiegania i walki z narko-
manià. Pozosta∏e zapisy sà podobne do tych,
które obowiàzywa∏y w roku ubieg∏ym. 

Po przyj´ciu uchwa∏, rozpocz´∏a si´ dys-
kusja, w której, jako pierwszy g∏os zabra∏
Przewodniczàcy Samorzàdu Mieszkaƒców.
Przedstawi∏ on kilka nurtujàcych go tema-
tów. Poinformowa∏ m.in.: ˝e Zarzàd Samo-
rzàdu planowa∏ podaç si´ do dymisji. Powo-
dem takiej decyzji mia∏y byç dzia∏ania
w∏adz gminy, polegajàce na utrudnianiu
kontaktów ze spo∏eczeƒstwem. Zarzàd po-
stanowi∏ jednak nie podawaç si´ do dymisji.
Zamiast tego, zdecydowa∏ wnieÊç skarg´ ad-
ministracyjnà do Sàdu. Z∏o˝y∏ te˝ wniosek
do komendanta Policji, aby zbada∏, jak wy-
glàda∏ przebieg zebrania wiejskiego w B´dle-
wie (dotyczy to kwestii stawianych na nim
zarzutów i obraêliwych oskar˝eƒ). Przewod-
niczàcy Samorzàdu poinformowa∏ te˝, ˝e
w sierpniu 2005 r. Samorzàd z∏o˝y∏ wniosek
do burmistrza dotyczàcy miasta St´szew
oraz funkcjonowania Policji w St´szewie.
Przewodniczàcy Samorzàdu poprosi∏ wi´c
komendanta, aby si´ zapozna∏ z jego treÊcià. 

Zadano te˝ pytanie, dotyczàce odpowie-
dzialnoÊci za odÊnie˝anie chodników w gmi-
nie. O kwestii tej piszemy na kolejnych stro-
nach „WieÊci”. 

Burmistrz ustosunkowa∏ si´ do wypo-
wiedzi Przewodniczàcego Samorzàdu. Poin-
formowa∏, ˝e Samorzàd ma taki sam status
jak i wszystkie so∏ectwa. Traktowany jest
jednak w sposób szczególny – burmistrz lub
przedstawiciel Urz´du uczestniczy m.in.: we
wszystkich posiedzeniach Zarzàdu Samo-
rzàdu, aby wiedzieç na bie˝àco, jakie kwe-
stie i problemy sà poruszane. WyjaÊni∏ tak-
˝e, ̋ e w posiedzeniach tych uczestniczy ka˝-
dorazowo przedstawiciel policji, dlatego te˝,
wszelkie uwagi mo˝na kierowaç bezpoÊred-
nio do niego. Burmistrz odpowiedzia∏ tak˝e
na pytanie dotyczàce odpowiedzialnoÊci za
utrzymanie dróg i chodników. Przypomnia∏,
˝e za odÊnie˝enie chodników odpowiedzial-
ni sà w∏aÊciciele przyleg∏ych posesji. Zwróci∏
si´ on jednoczeÊnie do so∏tysów i Przewodni-
czàcego Samorzàdu Mieszkaƒców, aby zg∏a-
szali przypadki nie wywiàzywania si´ z ta-
kiego obowiàzku. Burmistrz ustosunkowa∏
si´ tak˝e do propozycji Przewodniczàcego
Samorzàdu, aby to Policja egzekwowa∏a
wykonanie tych zadaƒ od mieszkaƒców.
PodkreÊli∏, ˝e karanie ich za nieodÊwie˝enie
chodnika nie by∏oby w∏aÊciwe. Ka˝dy taki
problem wymaga, bowiem najpierw wyja-
Ênienia, bo jak tu na przyk∏ad karaç osoby
pracujàce, których ju˝ od wczesnych godzin
rannych nie ma w domu?

Komendant Policji nawiàza∏ natomiast
do wniosku z∏o˝onego przez Przewodniczà-

cego Samorzàdu, dotyczàcego zebrania
w B´dlewie. Poinformowa∏ on, ˝e jeÊli ktoÊ
zosta∏ obra˝ony, to powinien sam zg∏osiç ta-
ki fakt. Policja nie mo˝e wszczàç post´powa-
nia o naruszenie przepisów prawa cywilne-
go, jeÊli osoba pokrzywdzona sama nie zg∏o-
si∏a takiego faktu. Odniós∏ si´ on tak˝e do in-
nego zarzutu Przewodniczàcego Samorzà-
du, dotyczàcego dzia∏alnoÊci st´szewskiego
Komisariatu Policji. Komendant poinformo-
wa∏, ˝e wspó∏praca z Samorzàdem Miesz-
kaƒców uk∏ada∏a si´ dobrze, do czasu, kiedy
dosz∏o do konfliktu pomi´dzy jego Przewod-
niczàcym a jednym z sàsiadów. Sposób w ja-
ki konflikt ten zosta∏ zakoƒczony przez Poli-
cj´ nie zadowoli∏ Przewodniczàcego Samo-
rzàdu i od tego czasu popsu∏y si´ jego kon-
takty z Komisariatem. 

Po raz kolejny wyp∏yn´∏a na sesji sprawa
„Zagrody Ch∏opskiej”. Jeden ze wspó∏w∏aÊci-
cieli odczyta∏ specjalnie przygotowane
oÊwiadczenie, w którym zarzuca si´ burmi-
strzowi dzia∏anie na szkod´ tej˝e spó∏ki. Nie
czekajàc na wyjaÊnienia, opuÊci∏ sal´ sesyj-
nà. Burmistrz mimo to wyjaÊni∏ kilka kwe-
stii, przedstawiajàc odmienny punkt widze-
nia. (O szczegó∏ach sprawy piszemy w tym
wydaniu „WieÊci”). 

Jeden z mieszkaƒców St´szewa postawi∏
tak˝e zarzut zbyt szybkiego – jego zdaniem
wyprzedawania majàtku gminy (dotyczy to
m.in.: dzia∏ek na ul. Trzebawskiej). Zapyta∏
te˝ na co przeznaczane sà uzyskane z tego ty-
tu∏u Êrodki finansowe. W odpowiedzi us∏y-
sza∏, ˝e sprzeda˝ dzia∏ek przy ul. Trzebaw-
skiej trwa ju˝ od dawna i dzieje si´ to tylko
w przypadku wyraênego zainteresowania
nabywcy. Ârodki ze sprzeda˝y tych dzia∏ek
przeznaczane sà natomiast na finansowanie
gminnych inwestycji. Burmistrz uÊwiadomi∏
te˝ wszystkim, jak du˝e koszty niosà za sobà
takie inwestycje. Poinformowa∏ dla przyk∏a-
du, ˝e samo przygotowanie dokumentacji
dla oczyszczalni Êcieków w Witoblu koszto-
wa∏o 250 000 z∏, koszt budowy chodnika na
ul. Chrobrego w St´szewie to ponad 170 000
z∏, budowa kanalizacji w Modrzu poch∏on´∏a
1 400 000 z∏. Koszt kolejnego etapu kanaliza-
cji w St´szewie wynieÊç ma 2 700 000,00 z∏,
a budowa oczyszczalni w Witoblu –
10 000 000,00 z∏. Nale˝y te˝ przypomnieç, ˝e
w ubieg∏ym roku gmina przeznaczy∏a pra-
wie 2 000 000,00 z∏ na dofinansowanie szkó∏. 

Szczegó∏owa informacja na temat wyko-
rzystania Êrodków bud˝etowych przedsta-
wiona zostanie w sprawozdaniu na sesji ab-
solutoryjnej, która odb´dzie si´ w kwietniu br.

J.Z.

dokoƒczenie ze str. 1
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Poni˝ej drukujemy uchwa∏´ bud˝etowà Gminy St´szew na 2006 rok, która podj´ta zosta∏a na grudniowej sesji Rady Miejskiej. 

Uchwa∏a Nr XXIX/311/2005
Rady Miejskiej Gminy St´szew

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia bud˝etu Gminy St´szew na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym
(tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. zmiana Dz.U. Nr 23 poz. 220 z 2002 r., Dz.U. Nr 62 poz. 558 z 2002 r., Dz.U. Nr 113 poz. 984 z 2002 r., Dz.U.

Nr 214 poz. 1806 z 2002 r., Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r., Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z 2003 r., Dz.U. Nr 153 poz. 1271z 2002 r., Dz.U. Nr 102 poz. 1055
z 2004 r., Dz.U. Nr 116 poz. 1203 z 2004 r., Dz.U. Nr 214 poz. 1806 z 2002 r., Dz.U. Nr 172 poz. 1441 z 2005 r.) oraz art. 109, 116, 118, 122, 124, 128
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. zmiana Dz.U. Nr 45 poz. 391 z 2003 r.,
Dz.U. Nr 65 poz. 594 z 2003 r., Dz.U. Nr 166 poz. 1611 z 2003 r., Dz.U. Nr 189 poz. 1851 z 2003 r., Dz.U. Nr 88 poz. 961 z 2001 r., Dz.U. Nr 153 poz.
1271 z 2002 r., Dz.U. Nr 96 poz. 874 z 2003 r., Dz.U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r., Dz.U. nr 93 poz. 890 z 2004 r., Dz.U. Nr 122 poz. 1315 z 2000 r., Dz.U.
Nr 156 poz. 1300 z 2002 r., Dz.U. Nr 166 poz. 1611 z 2003 r., Dz.U. Nr 93 poz. 890 z 2004 r., Dz.U. Nr 123 poz. 1291 z 2004 r., Dz.U. Nr 121 poz. 1264
z 2004 r., Dz.U. Nr 210 poz. 2135 z 2004 r., Dz.U. Nr 273 poz. 2703 z 2004 r., Dz.U. Nr 14 poz. 114 z 2005 r., Dz.U. Nr 64 poz. 565 z 2005 r.) 

Rada Miejska Gminy St´szew uchwala co nast´puje:

§ 1. Uchwala si´ bud˝et gminy St´szew na 2006 rok w wysokoÊci:

1) Dochody – 22 621 324,00
w tym:
– dotacje celowe otrzymane z bud˝etu paƒstwa na realizacj´ zadaƒ bie˝àcych 

z zakresu administracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych gminie ustawami – 2 320 760,00
(wg za∏àcznika Nr 1 do uchwa∏y)

2) Wydatki – 27 861 717,00
w tym:
– wydatki na realizacj´ zadaƒ bie˝àcych z zakresu administracji rzàdowej 

oraz innych zadaƒ zleconych gminie ustawami – 2 320 760,00
– w wydatkach wyodr´bnia si´:
a) wydatki bie˝àce – 20 476 789,00
w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeƒ – 8 324 932,00
– dotacje – 1 342 590,00
– wydatki na obs∏ug´ d∏ugu – 100 000,00
b) wydatki inwestycyjne – 7 175 000,00
(wg za∏àcznika Nr 2 do uchwa∏y)

3) Deficyt bud˝etu postanawia si´ sfinansowaç z zaciàgni´tych po˝yczek oraz nadwy˝ki z lat ubieg∏ych
(wg za∏àcznika Nr 3 do uchwa∏y)

§ 2. Ustala si´:
– rezerw´ ogólnà do 1% wydatków bud˝etu Gminy w kwocie – 57 786,00
– rezerw´ celowà:
• na organizowanie i prowadzenie dzia∏alnoÊci kulturalnej w kwocie – 10 000,00
• na organizowanie i prowadzenie dzia∏alnoÊci sportowej w kwocie – 172 250,00

§ 3. OkreÊla si´ plan wydatków inwestycyjnych realizowanych z bud˝etu gminy w 2006 roku oraz wydatki na wieloletnie programy in-
westycyjne

(wg za∏àcznika Nr 4 do uchwa∏y)

Bud˝et na 2006 rok
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§ 4. OkreÊla si´ plany przychodów i wydatków zak∏adów bud˝etowych na 2006 rok oraz ustala si´ dotacje dla jednostek organizacyjnych
rozliczajàcych si´ z bud˝etem gminy

(za∏àcznik Nr 5 do uchwa∏y)

§ 5. OkreÊla si´ przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r.
(wg za∏àcznika Nr 6 do uchwa∏y)

§ 6. Ustala si´ wielkoÊç dotacji dla instytucji kultury na 2006 r.
(wg za∏àcznika Nr 7 do uchwa∏y)

§ 7. OkreÊla si´ dochody z tytu∏u wydania zezwoleƒ na sprzeda˝ napojów alkoholowych i wydatki na realizacj´ zadaƒ okreÊlonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiàzywania problemów alkoholowych 

w kwocie – 165 000,00

§ 8. Upowa˝nia si´ Burmistrza Gminy St´szew do zaciàgania d∏ugu i sp∏at zobowiàzaƒ oraz do dokonywania zmian w bud˝ecie polega-
jàcych na przenoszeniu w planie wydatków mi´dzy rozdzia∏ami i paragrafami w obr´bie jednego dzia∏u za wyjàtkiem zmian w planie wy-
datków na inwestycje i w planie dotacji. 

§ 9. Uchwa∏a podlega og∏oszeniu w Dzienniku Urz´dowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do bud˝etu na 2006 rok.

Plan dochodów dla gminy wyglàda na-
st´pujàco: 

Dzia∏: Transport i ∏àcznoÊç – 12 000,00 z∏.
Sà wp∏ywy z ró˝nych op∏at (m.in.: za
umieszczenie reklam, zaj´cie pasa drogi
itd.). 

Dzia∏: Gospodarka mieszkaniowa –
804 500,00 z∏. Na kwot´ tà sk∏adajà si´ m.in.:
dochody ze sprzeda˝y majàtku, z tytu∏u
op∏at za zarzàd i u˝ytkowanie wieczyste
nieruchomoÊci, najmu i dzier˝awy sk∏adni-
ków majàtkowych, przekszta∏cenia prawa
u˝ytkowania wieczystego przys∏ugujàcego
osobom fizycznym w prawo w∏asnoÊci. Do
kwoty tej zaliczajà si´ tak˝e odsetki od roz-
∏o˝onych za raty wykupów mieszkaƒ. 

Dzia∏: Administracja publiczna –
99 650,00 z∏. To dochody uzyskane w zwiàz-
ku z realizacjà zadaƒ z zakresu administra-
cji rzàdowej oraz z otrzymanych dotacji ce-
lowych otrzymanych z bud˝etu paƒstwa. 

Dzia∏: Urz´dy naczelnych organów w∏a-
dzy paƒstwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sàdownictwa – 2160,00 z∏. Sà to docho-
dy na wykonywanie zadaƒ zleconych z za-
kresu administracji rzàdowej. 

Dzia∏: Bezpieczeƒstwo publiczne i ochro-
na przeciwpo˝arowa – 400,00 z∏. Sà to dota-
cje celowe otrzymane z bud˝etu paƒstwa na
realizacj´ zadaƒ bie˝àcych z zakresu admi-
nistracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleco-
nych gminie (zwiàzkom gmin) ustawami. 

Dzia∏: Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek nie po-
siadajàcych osobowoÊci prawnej oraz wy-
datki zwiàzane z ich poborem –
12 026 039,00 z∏. W ich sk∏ad wchodzà m. in:
wp∏ywy z podatku dochodowego od osób fi-

zycznych, z podatku rolnego, leÊnego, od
czynnoÊci cywilno-prawnych, podatków
i op∏at lokalnych od osób fizycznych, praw-
nych i innych jednostek organizacyjnych,
wp∏ywy z innych op∏at stanowiàcych do-
chody jednostek samorzàdu terytorialnego,
dochód z udzia∏u gminy w podatkach stano-
wiàcych dochód z bud˝etu paƒstwa. 

Dzia∏: Ró˝ne rozliczenia – 6 974 815,00 z∏.
W dziale tym zaplanowano dochody m.in.:
z cz´Êci oÊwiatowej subwencji ogólnej dla
jednostek samorzàdu terytorialnego, cz´Êci
wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin
itp.

Dzia∏: OÊwiata i wychowanie –
116 500,00 z∏. W sk∏ad tej sumy wchodzà do-
chody z tytu∏u najmu i dzier˝awy oÊwiato-
wych sk∏adników majàtkowych.

Dzia∏: Ochrona zdrowia – 42 000,00 z∏.
Kwota ta pochodzi z tytu∏u najmu i dzier˝a-
wy sk∏adników majàtkowych zaj´tych na
potrzeby s∏u˝by zdrowia.

Dzia∏: Pomoc spo∏eczna – 2 438 260,00 z∏.
Sà to m.in.: dochody z dotacji celowych
otrzymanych z bud˝etu paƒstwa oraz wp∏y-
wy z us∏ug opiekuƒczych. 

Dzia∏: Edukacyjna opieka wychowawcza
– 85 000,00 z∏. To wp∏ywy z ró˝nych op∏at. 

Dzia∏: Gospodarka komunalna i ochrona
Êrodowiska – 20 000,00 z∏. Sà to wp∏ywy
z op∏at produktowych. 

W planie wydatków gminy na 2005 rok
zawarto:

Dzia∏: Rolnictwo i ∏owiectwo – 18 800,00
z∏. Zaplanowano te wydatki m.in. na: wp∏a-
t´ na rzecz izby rolniczej, zakup niezb´d-
nych materia∏ów i wyposa˝enia, realizacj´
zaplanowanych przedsi´wzi´ç. 

Dzia∏: LeÊnictwo – 5000,00 z∏. Kwota ta
przeznaczona zosta∏a na zakup drzewek.

Dzia∏: Transport i ∏àcznoÊç – 3 000 000,00
z∏. Wydatki te dotyczà remontów dróg
gminnych. 

Dzia∏: Gospodarka mieszkaniowa –
127 000,00 z∏. Kwota ta zosta∏a przeznaczo-
na na remonty budynków i na wykup grun-
tów. 

Dzia∏: Dzia∏alnoÊç us∏ugowa – 160 000,00
z∏. Wydatki te zaplanowano na sporzàdze-
nie planów zagospodarowania przestrzen-
nego oraz opracowania geodezyjne i karto-
graficzne.

Dzia∏: Administracja publiczna –
2 811 368,00 z∏. Sà to Êrodki przeznaczone na
finansowanie wydatków Urz´du Miejskiego,
obs∏ug´ Rady Gminy, diety przewodniczà-
cych jednostek pomocniczych, promocj´
gminy i utrzymanie kontaktów zagranicz-
nych, dofinansowanie filii Wydzia∏u Komu-
nikacji Starostwa Powiatowego itp.

Dzia∏: Urz´dy naczelnych organów w∏a-
dzy paƒstwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sàdownictwa – 2160,00 z∏. Sà to wydat-
ki przeznaczone na aktualizacj´ rejestru
wyborców. 

Dzia∏: Bezpieczeƒstwo publiczne i ochro-
na przeciwpo˝arowa – 175 000,00 z∏. Kwota
ta zosta∏a przeznaczona m.in. na: zakup ra-
daru na potrzeby posterunku Policji, utrzy-
manie OSP oraz Obrony Cywilnej. 

Dzia∏: Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek nie po-
siadajàcych osobowoÊci prawnej oraz wy-
datki zwiàzane z ich poborem – 35 000,00 z∏.
Kwota ta jest w ca∏oÊci przeznaczona na
wydatki zwiàzane z poborem podatków. 
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Dzia∏: Obs∏uga d∏ugu publicznego –
100 000,00 z∏. Kwot´ tà przeznaczono na re-
gulowanie odsetek od po˝yczek. 

Dzia∏: Ró˝ne rozliczenia – 57 786,00 z∏.
Jest to rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

Dzia∏: OÊwiata i wychowanie –
8 917 300,00 z∏. Wydatki te obejmujà m.in:
utrzymanie szkó∏, dotacj´ dla przedszkoli,
dowo˝enie uczniów do szkó∏, utrzymanie
ZEAS, dokszta∏canie i doskonalenie na-
uczycieli, remonty budynków oÊwiato-
wych itp.

Dzia∏: Ochrona zdrowia – 205 000,00 z∏.
Ârodki te sà przeznaczone m.in.: na realiza-
cj´ gminnego programu profilaktyki i prze-
ciwdzia∏ania alkoholizmowi. 

Dzia∏: Pomoc spo∏eczna – 3 205 210,00 z∏.
Kwot´ tà przeznaczono na: Êwiadczenia ro-
dzinne oraz sk∏adki na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe z ubezpieczenia spo∏eczne-
go, sk∏adki na ubezpieczenia zdrowotne
op∏acane za osoby pobierajàce niektóre
Êwiadczenia z pomocy spo∏ecznej oraz nie-
które Êwiadczenia rodzinne, na zasi∏ki i po-
moc w naturze oraz sk∏adki na ubezpiecze-
nia spo∏eczne, na dodatki mieszkaniowe,
utrzymanie oÊrodka pomocy spo∏ecznej, na

us∏ugi opiekuƒcze, na do˝ywianie dzieci, or-
ganizowanie spotkaƒ o charakterze integra-
cyjnym itd.

Dzia∏: Edukacyjna opieka wychowawcza
– 268 753,00 z∏. Kwot´ tà przeznaczono na:
utrzymanie Êwietlic szkolnych, dofinanso-
wanie dzia∏alnoÊci poradni psychologiczno-
-pedagogicznej, zorganizowanie wypoczyn-
ku dzieci i m∏odzie˝y szkolnej, stypendia dla
uczniów, utrzymanie sto∏ówek szkolnych,
dokszta∏canie nauczycieli. 

Dzia∏: Gospodarka komunalna i ochrona
Êrodowiska – 8 098 500,00 z∏. Wydatki w tej
kwocie zaplanowano m.in. na: inwestycje,
oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni,
oÊwietlenia ulic itd. 

Dzia∏: Kultura i ochrona dziedzictwa na-
rodowego – 427 590,00 z∏. Wydatki te prze-
znaczone zosta∏y w ca∏oÊci na dzia∏alnoÊç
kulturalnà prowadzonà przez: biblioteki,
Dom Kultury, Muzeum oraz ZHP dzia∏ajàcy
w gminie. 

Dzia∏: Kultura fizyczna i sport –
247 250,00 z∏. Kwota przeznaczona zosta-
∏a na zadania w zakresie kultury fizycz-
nej i sportu oraz na rozwój sportu szkol-
nego.

Plan wydatków inwestycyjnych realizo-
wanych z bud˝etu gminy w 2006 roku
przedstawia si´ nast´pujàco: 
– budowa oczyszczalni Êcieków w miejsco-

woÊci Witobel wraz z budowà wodociàgów
t∏ocznych oraz kana∏u grawitacyjnego od-
prowadzajàcego Êcieki – 4 900 000,00 z∏,

– rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miej-
scowoÊci St´szew – 1 625 000,00 z∏,

– budowa kanalizacji sanitarnej w miejsco-
woÊci Sapowice – 500 000,00 z∏,

– projekt kanalizacji sanitarnej dla miejsco-
woÊci Sapowice – 60 000,00 z∏,

– projekt kanalizacji sanitarnej dla miejsco-
woÊci D´bienko – 15 000,00 z∏,

– projekt kanalizacji sanitarnej dla miejsco-
woÊci Witobel – Zamys∏owo – 75 000,00 z∏.

Kwota wydatków inwestycyjnych ∏àcz-
nie to: 7 175 000,00 z∏.

Plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej wynosi:

przychody – 220 000,00 z∏,
wydatki – 210 000,00 z∏.
Dotacje dla instytucji kultury wynoszà

ogó∏em: 417 590,00 z∏ (w tym na Dom Kultu-
ry, Biblioteki, Muzeum).

N
a grudniowej sesji Rady wyp∏ynà∏ po
raz kolejny temat dzia∏alnoÊci Spó∏ki
„Zagroda Ch∏opska”. Sta∏o si´ tak po

tym, jak jeden ze wspó∏w∏aÊcicieli Spó∏ki od-
czyta∏ przygotowane oÊwiadczenie, w któ-
rym przedstawi∏ wiele zarzutów gminie
i burmistrzowi. Nie czekajàc na wyjaÊnie-
nia, opuÊci∏ on sal´. Burmistrz mimo to po-
stanowi∏ ustosunkowaç si´ do zarzutów,
które dotyczy∏y mi´dzy innymi: odmowy
wydania zaÊwiadczenia o przeznaczeniu te-
renu na dzia∏alnoÊç agroturystycznà, odmo-
wy wytyczenia granicy drogi, nie zachowa-
nia terminu rozpatrzenia wniosku o wyda-
nie pozwolenia na sprzeda˝ alkoholu itp. Za-
rzuty te wymagajà zdecydowanego wyja-
Ênienia, poniewa˝ sà one nie tylko powa˝ne,
ale i niedorzeczne. Sugerowane w nich dzia-
∏ania, czy raczej zaniechanie dzia∏aƒ rodzi
z pewnoÊcià u niektórych osób niepokój. Po-
jawia si´ te˝ pytanie, o co tak naprawd´
chodzi w konflikcie Zagrody z gminà? 

Nale˝y wi´c podkreÊliç, ̋ e Spó∏ka zacz´∏a
swà dzia∏alnoÊç w gminie St´szew otrzymu-
jàc zgod´ na wybudowanie siedliska rolni-
czego (obory i stodo∏y). Po pewnym czasie

okaza∏o si´ jednak, ˝e zamiast tego powsta-
∏a „Zagroda Ch∏opska”, czyli lokal Êwiadczà-
cy m.in.: us∏ugi gastronomiczne. Ten w∏a-
Ênie fakt jest g∏ównym êród∏em problemów.
Zmiana taka pociàga, bowiem za sobà wie-
le kwestii do uregulowania. Dotyczy to cho-
cia˝by sprawy zjazdu z drogi krajowej do
„Zagrody”. Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad wyjaÊni∏a, ˝e na odcinku
tym istnieje zjazd na pola, nie mo˝na go jed-
nak wykorzystaç jako drogi dojazdowej do
„Zagrody”, gdy˝ nie jest on do tego przysto-
sowany. Zwi´kszony ruch rodzi du˝e niebez-
pieczeƒstwo wypadków. Odcinek tej drogi
musia∏by zostaç przebudowany tak, aby za-
pewniç bezpieczny z niej zjazd. Dopóki tak
si´ nie stanie, samowolne utwardzenie ist-
niejàcego zjazdu i wykorzystanie go jako
drogi do „Zagrody” jest nie tylko bezprawne,
ale stwarza zagro˝enie dla ruchu drogowe-
go. Innym tematem jest koniecznoÊç zapew-
nienia wszystkim klientom lokalu restaura-
cyjnego nale˝ytych warunków sanitarnych.
Pojawia si´ wi´c pytanie, czy budynek który
powsta∏ jako obora mo˝e spe∏niaç wymogi
niezb´dne do prowadzenia w nim dzia∏alno-

Êci gastronomicznej? Osobnà sprawà jest
koniecznoÊç uregulowania kwestii podatko-
wych. O tym problemie pisaliÊmy ju˝
w ostatnim wydaniu „WieÊci”. 

Przytoczone przyk∏ady sà tylko cz´Êcià
ze spraw, jakie powinny uregulowaç osoby
chcàce prowadziç dzia∏alnoÊç us∏ugowà.
Wszystkie dzia∏ania powinny byç oczywi-
Êcie zgodne z prawem, obowiàzujàcymi
przepisami itd. Kiedy gmina podj´∏a prób´
uregulowania tych kwestii z w∏aÊcicielami
„Zagrody”, okaza∏o si´, ˝e odebrali to oni ja-
ko atak na ich osoby i dzia∏anie na szkod´
ich interesu. 

Sprawa ta jest skomplikowana i wielo-
wàtkowa. Mo˝na by na jej wyjaÊnianie po-
Êwi´ciç wiele czasu. Powróçmy jednak do te-
matu zarzutów, jakie na ostatniej sesji pad∏y
pod adresem burmistrza. Dotyczy∏y one
m.in. kwestii nie wydania pozwolenia na
sprzeda˝ alkoholu. Spó∏ka zarzuca gminie
opiesza∏oÊç w dzia∏aniu, odmow´ wydawa-
nia dokumentów itd. Przypomnieç wi´c na-
le˝y, ˝e ka˝da sprawa (niezale˝nie od osoby,

Bezpodstawne zarzuty „Zagrody”

dokoƒczenie na str. 6



WIEÂCI
ST¢SZEWSKIE

6 1/2006

która chcia∏aby jà za∏atwiç) wymaga okre-
Êlonej procedury, dotrzymania terminów,
przepisów itd. Nie mo˝na wi´c wymagaç od
gminy, aby dzia∏a∏a niezgodnie z nimi. JeÊli
zaÊ ktokolwiek nie zgadza si´ z wydanà de-
cyzjà, to przys∏uguje mu prawo odwo∏ania
si´ do odpowiedniego organu. W∏aÊciciele
Spó∏ki zdajà si´ byç tego Êwiadomi, czego do-
wodem niech b´dzie odwo∏anie si´ od nega-
tywnej decyzji gminy, do Samorzàdowego
Kolegium Odwo∏awczego, w sprawie zezwo-
lenia na sprzeda˝ alkoholu. SKO podtrzyma-

∏o z resztà decyzj´ gminy. Trudno si´ dziwiç.
Jak mo˝na wydaç pozwolenie na sprzeda˝
alkoholu komuÊ, kto oficjalnie prowadzi
dzia∏alnoÊç rolniczà, a nie us∏ugowà? Tej sa-
mej sprawy dotyczy∏ te˝ zarzut odmowy
wydania dokumentów. W∏aÊciciele Spó∏ki,
odwo∏ujàc si´ do SKO spowodowali jednocze-
Ênie, ˝e sprawa wraz ze wszystkimi doku-
mentami zosta∏a przekazana do Kolegium.
Gmina nie mog∏a wi´c wydaç dokumentów,
których ju˝ nie posiada∏a. Tu po raz kolejny
dochodzimy do êród∏a problemu. W∏aÊciciele
Spó∏ki „Zagroda Ch∏opska” oczekujà od gmi-
ny okreÊlonych kroków, które usprawni∏y by

funkcjonowanie ich dzia∏alnoÊci. Gmina nie
mo˝e tego zrobiç dopóki pewne sprawy nie
zostanà uregulowane prawnie. 

Powtórzmy wi´c jeszcze raz: ˝adna oso-
ba czy firma nie mo˝e i nie b´dzie traktowa-
na w sposób uprzywilejowany. JeÊli przepisy
okreÊlajà pewien sposób post´powania, na-
k∏adajà okreÊlone obowiàzki, to nale˝y po-
st´powaç zgodnie z nimi. JeÊli wszyscy b´-
dziemy o tym pami´taç, to nie pojawià si´
sytuacje, w których jedna strona oskar˝a
drugà, a ta zmuszona jest si´ t∏umaczyç
z nieprawdziwych zarzutów. 

red.

P
odczas ostatniej sesji Rady Gminy
pad∏ spoÊród mieszkaƒców zarzut, i˝
gmina wyprzedaje swoje mienie. Nie-

zadowolenie wywo∏a∏a wÊród jednego
z uczestników sesji sprzeda˝ gruntów pod
dzia∏alnoÊç gospodarczà po∏o˝onych przy
ul. Dàbrowskiego w St´szewie. Na gminny
zasób nieruchomoÊciami sk∏adajà si´ nieru-
chomoÊci niezabudowane, zabudowane
oraz lokale u˝ytkowe i mieszkalne. Gmina
zgodnie z przepisami zbywa lokale wielolet-
nim najemcom. Czyni to majàc na uwadze
ich stabilizacj´ mieszkaniowà. Nie wszyscy
korzystajà z propozycji nabycia w∏asnoÊç lo-
kalu, który od lat zajmujà. Do tej pory ta for-
ma gospodarowania mieszkaniami gminy
nie by∏a krytykowana. Wiele z tych lokali
wymaga gruntownych remontów, a znacz-
nie ∏atwiej ponosi si´ konieczne nak∏ady,
kiedy jest si´ w∏aÊcicielem mieszkania. In-
westowanie w cudze zawsze jest obarczone
pewnych ryzykiem. Bardzo cz´sto zbywane
mieszkania by∏y budowane przez zak∏ady
pracy, a wi´c samych pracowników, którym
teraz, gdy przeszli na emerytur´ lub wiele
lat pracujà w danym zak∏adzie, nie mo˝na
odmówiç prawa do nabycia na w∏asnoÊç
mieszkania. Tym bardziej, ˝e cz´sto s∏yszy
si´ o tym jak „sprzedawano” ludzi wraz
z mieszkaniami. Trzeba te˝ pami´taç, ˝e
sprzedawane dotychczasowym najemcom
lokale, sà zbywane z zastosowaniem kilku-
dziesi´cioprocentowej bonifikaty. Gmina nie
uzyskuje wi´c ceny za jakà mo˝na zbyç
mieszkanie na rynku nieruchomoÊciami. Im
d∏u˝szy sta˝ pracy w danym zak∏adzie tym
wi´ksza bonifikata.

Pieniàdze uzyskiwane ze sprzeda˝y loka-
li nie sà przejadane, jak si´ zdaje sugerujà
niektóre osoby. Trzeba pami´taç, ˝e w sferze
gospodarki mieszkaniowej cià˝à na gminie
powa˝ne obowiàzki, które wymagajà bar-
dzo du˝ych nak∏adów. Istniejàcà substancj´
trzeba utrzymywaç w miar´ dobrym stanie,
a jak wiadomo koszty remontów sà bardzo
wysokie. Ponadto gmina jest zobowiàzana
dostarczaç lokale socjalne, a od niedawna
równie˝ lokale tymczasowe. W obecnym
stanie prawnym nie ma w Polsce eksmisji
„na bruk”. Je˝eli ktoÊ ma byç eksmitowany
z gminnego czy prywatnego mieszkania
musi mieç dostarczony lokal tymczasowy,
a gdy sàd zasàdzi, tak˝e lokal socjalny. Gmi-
na nabywa, wi´c mieszkania na terenie
gminy St´szew lub nawet poza nià. Wià˝e
si´ to oczywiÊcie z nak∏adami na ich zakup,
remont i na ogó∏ utrzymanie. Osoby, które
nie p∏aci∏y dotychczas za lokal na ogó∏ majà
równie˝ k∏opoty z zap∏atà mniejszego czyn-
szu za lokal socjalny czy tymczasowy. 

Chyba jednak najwi´cej emocji budzi
sprzeda˝ gruntów niezabudowanych prze-
znaczonych pod budow´ domów lub zak∏a-
dów pracy. Ju˝ od kilku lat gmina nie sprze-
daje swoich gruntów z w∏asnej inicjatywy,
wystawiajàc ich du˝à liczb´, po to by uzy-
skaç Êrodki do bud˝etu. Jest zupe∏nie od-
wrotnie. Otó˝ o sprzeda˝ nieruchomoÊci wy-
st´pujà zainteresowane osoby. Gdy liczba
zainteresowanych jest odpowiednio du˝a,
wówczas og∏aszany jest przetarg, a liczba
wystawionych do sprzeda˝y nieruchomoÊci
jest zawsze mniejsza ni˝ ch´tnych. Dzi´ki te-
mu uzyskane ceny sà wi´ksze ni˝ cena wy-

wo∏awcza. Ceny wywo∏awcze, jak wiado-
mo sà ustalane na podstawie wyceny bie-
g∏ego. I sà zawsze wi´ksze ni˝ bieg∏y propo-
nuje. 

Czy gmina ma blokowaç mieszkaƒcom
dost´p do terenów budowlanych? Mo˝na si´
spieraç o to. I pewnie ka˝dy b´dzie mia∏ w tej
sprawie swoje zdanie. Niewàtpliwie od kil-
ku lat zauwa˝alna jest tendencja do naby-
wania dzia∏ek budowlanych od gminy. Po-
mimo, i˝ lokalny rynek nieruchomoÊci obfi-
tuje w prywatne dzia∏ki, to jednak zarówno
mieszkaƒcy jak i osoby z zewnàtrz wolà na-
byç je od gminy. Po to opracowuje si´ miej-
scowe plany zagospodarowania przestrzen-
nego, by tereny przewidziane dla budownic-
twa by∏y z up∏ywem lat zainwestowane.
Gdy b´dzie wi´cej mieszkaƒców, b´dà wi´k-
sze wp∏ywy podatkowe (chyba, ˝e ktoÊ
zmieni sposób podzia∏u podatków), b´dzie
popyt na us∏ugi i materia∏y, b´dà zapewne
dzieci, dzi´ki czemu nauczyciele b´dà mieli
prac´, itd., itd. Obecnie, aby ludzie wytwa-
rzali dochód muszà si´ osiedlaç, budowaç
domy i zak∏ady pracy. 

I tu dochodzimy do kolejnej kwestii; nie-
ruchomoÊci przeznaczonych pod dzia∏al-
noÊç gospodarczà. Tych akurat gmina zby-
wa ma∏o, i niektórzy twierdzà, ̋ e zbyt ma∏o.
Oczekiwany jest du˝y inwestor, który stwo-
rzy wiele miejsc pracy. Gmina zabiega o in-
westycj´ du˝ej firmy. Byç mo˝e si´ uda. Ale
fabryka nie powstanie w powietrzu, po-
trzebny jest grunt. Póki, co inwestujà lokal-
ni przedsi´biorcy. Cz´sto czynià to kosztem
niema∏ego wysi∏ku finansowego. Nie stwo-
rzà nowych miejsc pracy, je˝eli nie b´dà mo-

Czy gmina wyprzedaje mienie?

dokoƒczenie ze str. 5
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gli budowaç nowych zak∏adów, kolejnych
hal produkcyjnych czy handlowych. 

NieruchomoÊciami w naszej gminie za-
interesowanych jest coraz wi´cej przedsi´-
biorców i b´dà oni zg∏aszaç si´ z wnioskami
o sprzedanie im kawa∏ka gruntu. Mo˝na im
odmawiaç jak tego chcà niektórzy. Ale co
wtedy powiemy ludziom, którzy czekajà na
prac´? ˚e czekamy na wy˝sze ceny? To jest
s∏aby argument. OczywiÊcie i tutaj jest za-
uwa˝alna tendencja do tego, ˝e inwestorzy
ch´tniej zwracajà si´ do gminy o sprzeda˝
ni˝ do osób prywatnych. Prywatni w∏aÊci-
ciele nie sà poddani tak silnej presji tworze-
nia nowych miejsc pracy jak gmina. Ponie-
wa˝ sprzedajà tylko raz swój grunt, chcà
uzyskaç jak najwi´kszà cen´. I jest to oczy-
wiÊcie zrozumia∏e. Gmina zbywajàc grunty
pod aktywizacj´ gospodarczà ma na uwa-
dze jak najlepszà cen´, ale pami´ta równie˝
o tym, ̋ e zainwestowany grunt b´dzie przy-
nosi∏ tak˝e dochody w postaci podatku.
A wysokoÊç podatku niekiedy równa si´ ce-
nie metra ziemi. 

Przedsi´biorca nabywajàcy nierucho-
moÊç, nie kupuje jej po to by jà od∏ogowaç.
Buduje na niej swoje przedsi´biorstwo. P∏aci
nast´pnie podatki od gruntów zwiàzanych
z prowadzonà dzia∏alnoÊcià gospodarczà.
Gmina nigdy nie uzyska∏aby takiego podat-
ku i czynszu za dzier˝aw´ gruntu rolnego
jak uzyska od przedsi´biorcy. Tak, wi´c zby-
cie przez gmin´ gruntu jest inwestycjà
w przysz∏e dochody. To na tych dochodach
g∏ównie opiera si´ bud˝et. OczywiÊcie ktoÊ
mo˝e powiedzieç, ˝e nie trzeba sprzedawaç
gruntu; mo˝na go bowiem na wiele lat wy-
dzier˝awiç. Ale taka propozycja nie znajdzie
w ogóle zainteresowania wÊród nabywców.
Przez ostatnie kilkadziesiàt lat stosowane
by∏o w Polsce u˝ytkowanie wieczyste. Jed-
nak jak wiadomo odchodzi si´ od tej formy
w∏adania nieruchomoÊciami. W ubieg∏ym
roku pojawi∏ si´ nawet projekt ustawy wy-
kreÊlajàcy z Kodeksu cywilnego u˝ytkowa-
nie wieczyste. Dzisiaj inwestorzy oczekujà
stabilizacji, a w∏asnoÊç jak wiadomo jà
gwarantuje. Poza tym, jaki dla gminy jest

interes w tym, aby przez wiele lat pobiera∏a
stosunkowo niewielkà op∏at´ za u˝ytkowa-
nie wieczyste? Obecnie by∏by to s∏aby inte-
res. Tym bardziej, ˝e i tak praktycznie gmi-
na nie mia∏aby mo˝liwoÊci odzyskania tych
gruntów w przysz∏oÊci. Dzisiaj przecie˝
z mocy prawa przekszta∏ca si´ u˝ytkowanie
wieczyste we w∏asnoÊç. 

W 2005 roku widaç by∏o wzrost zaintere-
sowania gruntami pod inwestycje w naszej
gminie. Na og∏oszony przetarg zg∏osili si´
przedsi´biorcy z ca∏ej Polski. Sprzedane zo-
sta∏y 3 dzia∏ki. Stwarza to szans´ na utwo-
rzenie nowych miejsc pracy oraz wy˝sze do-
chody Gminy.

Dyskutujàc o gminnym zasobie nieru-
chomoÊci, trzeba pami´taç, i˝ podlega on
zmianom. Gmina zbywa, ale równie˝ naby-
wa nieruchomoÊci. Jest to ˝ywy proces
i z pewnoÊcià, jeÊli b´dzie nast´powa∏o o˝y-
wienie gospodarcze, to tak˝e ruch w tym za-
sobie b´dzie wi´kszy. Bez gruntów niczego
nie zbudujemy. Takie czasy.

(m)

P
odczas ostatnich kilku tygodni toczy
si´ dyskusja na temat funkcjonowa-
nia jednostek pomocniczych Gminy.

Rozmowy na ten temat nie nale˝à do szcze-
gólnie interesujàcych, przez co i kràg osób,
które si´ nad tym zastanawiajà jest ma∏y,
ale wydaje si´, ̋ e warto szerzej na ten temat
dyskutowaç. Wbrew pozorom od tego jak
funkcjonujà jednostki pomocnicze zale˝y
wiele spraw, dotykajàcych nas wszystkich.
Dla przypomnienia warto dodaç, ˝e jednost-
kami pomocniczymi w naszej gminie sà so-
∏ectwa i Samorzàd Mieszkaƒców St´sze-
wa. Jednostki sà tworzone przez rad´ gminy
na podstawie przepisów o samorzàdzie
gminnym. Szczegó∏owy zakres dzia∏ania
okreÊla nadany im statut. Na czele so∏ectwa
stoi so∏tys, a Samorzàdu Mieszkaƒców –
przewodniczàcy. Jak wynika z samej nazwy
jednostki sà tworzone w celu pomocniczym.
Warto wi´c zastanowiç si´ komu i w czym
majà pomagaç. Czytajàc komentarze do
ustawy o samorzàdzie gminnym oraz statu-

ty jednostek ∏atwo mo˝na zauwa˝yç, i˝ pod-
stawowym zadaniem organów jednostek
pomocniczych jest wspomaganie organów
gminy w realizacji zadaƒ gminnych oraz
inicjowanie w lokalnych Êrodowiskach ak-
tywnoÊci mieszkaƒców i s∏u˝enie im pomo-
cà, dba∏oÊç o ∏ad i porzàdek w so∏ectwach
i mieÊcie, jak równie˝ realizowanie wnio-
sków mieszkaƒców czy to w sposób bezpo-
Êredni czy te˝ poprzez przedstawianie ich
organom gminy lub innym przedstawicie-
lom administracji. 

Widaç wi´c, ̋ e na so∏tysach i przewodni-
czàcym spoczywa wa˝na rola s∏u˝enia
mieszkaƒcom i wspomagania Gminy w re-
alizacji podejmowanych przedsi´wzi´ç.
Osoby te muszà wi´c przejawiaç pewnà ak-
tywnoÊç i odpowiedzialnoÊç, gdy˝ miesz-
kaƒcy wybierajàc ich do pe∏nienia tych
funkcji obdarzyli ich zaufaniem i wiarà, ˝e
b´dà dobrze im s∏u˝yç. Pojawiajà si´ niekie-
dy g∏osy, i˝ mandat tych osób jest czasami
s∏aby. Szczególnie wówczas, gdy tak na-

prawd´ bardzo ma∏a grupa wyborców doko-
na wyboru. Na zebrania wyborcze cz´sto
przychodzi ma∏o osób i wówczas rzeczywi-
Êcie mo˝na si´ zastanawiaç jaki kràg miesz-
kaƒców reprezentuje so∏tys czy przewodni-
czàcy. Ostatnie wybory so∏eckie pokaza∏y
jednak, ˝e zainteresowanie mieszkaƒców
wyborami jest spore, oczym Êwiadczy liczba
osób i kandydatów. Gorzej by∏o w St´szewie,
gdzie tradycyjnie ju˝ wybory w∏adz Samo-
rzàdu Mieszkaƒców nie cieszà si´ szczególnà
popularnoÊcià. Mieszkaƒcy St´szewa za∏a-
twiajà swoje sprawy bezpoÊrednio w Urz´-
dzie, czemu z pewnoÊcià sprzyja bliskoÊç
magistratu. 

Wyst´pujà niewàtpliwie ró˝nice w wy-
pe∏nianiu swoich funkcji przez „szefów” po-
szczególnych jednostek. Jest to widoczne nie
tylko w kontaktach z Gminà, ale równie˝
w samych jednostkach pomocniczych. Mó-
wià o tym sami mieszkaƒcy, ale cz´sto
Êwiadczy o tym chocia˝by wyglàd poszcze-
gólnych miejscowoÊci. Czasami po prostu
niektórzy zapominajà po co i przez kogo zo-
stali wybrani. Wydarzenia ostatnich tygo-
dni pokaza∏y, ˝e gdy mieszkaƒcy zostanà
wystawieni na zbyt du˝à prób´ cierpliwoÊci,
potrafià si´ zorganizowaç, zwo∏aç zebranie
i odwo∏aç so∏tysa. Taki przypadek mia∏ miej-
sce chyba po raz pierwszy w naszej gminie,

dokoƒczenie na str. 8
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ale dowodzi on, ̋ e mieszkaƒcy sà czujni i nie
chcà czekaç od wyborów do wyborów. I ma-
jà do tego prawo. Niektórzy ze zdumieniem
zauwa˝yli, ˝e mogà byç w trakcie kadencji
odwo∏ani. Okaza∏o si´, ˝e mieszkaƒcy potra-
fià szybko zweryfikowaç post´powanie swo-
ich wybraƒców. I nikt ich woli nie mo˝e pod-
wa˝aç. Mo˝na zastanawiaç si´ czy motywy

dzia∏ania, ocena sytuacji i si∏a argumentów
sà s∏uszne i mocne. Trzeba jednak pami´taç,
˝e mieszkaƒcy nie muszà t∏umaczyç si´ ze
swojego post´powania. JeÊli zdecydujà, ˝e
chcà zmian to po prostu je przeprowadzajà.
Niekiedy ktoÊ mo˝e si´ nawet bardzo staraç,
ale nie b´dzie odpowiada∏ wyobra˝eniom
mieszkaƒców i mo˝e byç równie˝ odwo∏any.
Ka˝dy kto kieruje jednostkà pomocniczà
gminy musi zdawaç sobie spraw´, ˝e je˝eli

b´dzie bardziej dba∏ o w∏asne ambicje ni˝
o tych, którzy go wybrali, pr´dzej czy póêniej
spotka si´ z krytykà i niezadowoleniem. Pe∏-
nienie tych funkcji to trudna s∏u˝ba, która
mo˝e daç wiele zadowolenia i uznania
mieszkaƒców. Trzeba jednak pami´taç
o tych mieszkaƒcach i im s∏u˝yç. Bo choç nie-
zadowolenia nie zauwa˝amy, to ono narasta
i w koƒcu cierpliwoÊç si´ koƒczy. 

(m)

N
a grudniowej sesji powróci∏ temat zi-
mowego utrzymania dróg, a dok∏ad-
niej – odÊnie˝ania chodników na tere-

nie gminnych miejscowoÊci. Problem ten
staje si´ aktualny w∏aÊciwie ka˝dej zimy,
kiedy tylko pojawi si´ pierwszy Ênieg. 

Na sesji przypomniano, ˝e obowiàzek
utrzymania w porzàdku chodników cià˝y
na w∏aÊcicielach przyleg∏ych posesji. Prze-
wodniczàcy Samorzàdu Mieszkaƒców do-
da∏, ˝e kiedyÊ to policja kontrolowa∏a stan
chodników i egzekwowa∏a ich utrzymanie
w nale˝ytej czystoÊci. Pojawi∏ si´ wi´c po-
mys∏, aby te osoby, które nie wywiàzujà si´
z tego obowiàzku karaç mandatami. Propo-
zycja ta wywo∏a∏a spore zdziwienie. Zasko-

czony by∏ te˝ burmistrz, który podkreÊli∏, ˝e
wprowadzenie mandatów jest „drastycz-
nym” Êrodkiem. Nale˝y z pewnoÊcià kontro-
lowaç stan chodników w czasie zimy, ale
kwestia karania mandatami musi byç wy-
wa˝ona. Ka˝da sytuacja jest przecie˝ inna
i w niektórych przypadkach zastosowanie
kary mandatu mo˝e byç zbyt krzywdzàce.
Bo jak tu karaç osoby starsze, chore, samot-
ne czy chocia˝by zapracowane? Có˝ z tego,
˝e ktoÊ odÊnie˝y chodnik, kiedy po up∏ywie
kilku godzin mo˝e on byç znowu „bia∏y”.
Czy mo˝emy wymagaç od samotnej sta-
ruszki, aby kilka razy dziennie odÊnie˝a∏a
chodnik? Czy osoba pracujàca poza terenem
gminy ma si´ zwalniaç z pracy i biec do do-

mu w obawie, ˝e otrzyma mandat, jeÊli nie
odÊnie˝y chodnika? 

Byç mo˝e przejaskrawiamy teraz problem,
ale robimy to po to, aby uÊwiadomiç, ˝e taki
sposób „dyscyplinowania” mieszkaƒców nie
zawsze jest w∏aÊciwy. Sà przecie˝ równie˝ inne
mo˝liwoÊci – chocia˝by upomnienia i ostrze˝e-
nia. W wielu przypadkach dzia∏ajà one wy-
starczajàco skutecznie. Zdarzajà si´ te˝ takie,
w których, nie ma innej mo˝liwoÊci, jak w∏a-
Ênie na∏o˝enie mandatu. Zawsze jednak trzeba
pami´taç, ̋ e ka˝da sprawa jest inna i nale˝y jà
rozpatrywaç indywidualnie. Nie zak∏adajmy
od razu z∏ej woli, lenistwa czy niedbalstwa oso-
by, która mia∏aby zostaç ukarana. 

J.Z.

dokoƒczenie ze str. 7

Mandat nie zawsze w∏aÊciwy

W
2003 r. pojawi∏y si´ po raz pierwszy
plany dalszej rozbudowy kanaliza-
cji sanitarnej w St´szewie. Przygo-

towywany by∏ kolejny du˝y i kosztowny
projekt. Nale˝a∏o si´ dobrze przygotowaç do
jego realizacji. Gmina postanowi∏a wi´c
ubiegaç si´ o jego dofinansowanie. Najpierw
mia∏y to byç Êrodki z ZPORR, wniosek o dofi-
nansowanie zosta∏ jednak odrzucony przez
Urzàd Marsza∏kowski. Niezb´dnà kwot´
uda∏o si´ natomiast uzyskaç z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospo-
darki Wodnej. Nast´pnie rozpisany zosta∏
przetarg majàcy wy∏oniç firm´ wykonaw-
czà. SpoÊród z∏o˝onych ofert, wybrano t´
najbardziej korzystnà, proponujàcà najni˝-
szà cen´. Na tym etapie wydawaç si´ mog∏o,
˝e prace budowlane „ruszà” szybko. Okaza-
∏o si´ jednak, ˝e nie b´dzie tak ∏atwo. 

Jedna z firm bioràcych udzia∏ w przetar-
gu z∏o˝y∏a w Urz´dzie Miejskim Gminy St´-
szew protest. Zarzuci∏a ona w nim m.in.:
braki w ofercie zg∏oszonej przez firm´, która
wygra∏a. Protest ten zosta∏ odrzucony jako
merytorycznie niezasadny. (Dodaç nale˝y, ̋ e
cena proponowana przez wy∏onionà firm´
wynosi∏a 2 700 000 z∏, a cena firmy odwo∏u-
jàcej si´ – 3 900 000 z∏. Ró˝nica by∏a wi´c
ogromna). Wtedy te˝ protestujàce przedsi´-
biorstwo z∏o˝y∏o odwo∏anie od decyzji Urz´-
du Gminy do Prezesa Urz´du Zamówieƒ Pu-
blicznych w Warszawie. Po przeanalizowa-
niu z∏o˝onych przez obie strony dokumen-
tów, uniewa˝ni∏ on ca∏e post´powanie prze-
targowe. 

Dla gminy oznacza∏o to w praktyce, ˝e
przetarg na rozbudow´ kanalizacji musia∏-
by zostaç przeprowadzony od nowa. Dla fir-

my zg∏aszajàcej sprzeciw decyzja ta rów-
nie˝ nie by∏a korzystna, dlatego te˝ postano-
wi∏a ona odwo∏aç si´ po raz kolejny. Tym ra-
zem z∏o˝y∏a, wi´c skarg´ do Sàdu Okr´gowe-
go w Poznaniu. Po rozpoznaniu sprawy, pod-
jà∏ on decyzj´ o odrzuceniu skargi protestu-
jàcego, podtrzyma∏ te˝ decyzj´ o wyborze
pierwotnej oferty przetargowej. 

Rozstrzygni´cie ostatecznie zakoƒczy∏o
post´powanie przetargowe, które trwa∏o od
marca ubieg∏ego roku a˝ do grudnia 2005 r.
W tym czasie inwestycja rozbudowy kanali-
zacji mog∏a byç ju˝ realizowana. Sta∏o si´
niestety inaczej. Najwi´kszy problem polega
na tym, ̋ e opóênienia doprowadzi∏y do utra-
ty dofinansowania, jakie zapewnione mia∏a
gmina na realizacj´ tej inwestycji w 2005 r.
Ostateczny efekt jest wi´c taki, ˝e prace bu-
dowlane jeszcze si´ nie rozpocz´∏y, a o dodat-
kowe Êrodki finansowe zabiegaç trzeba raz
jeszcze. Cieszy natomiast informacja, ˝e pla-
ny realizacji tej inwestycji przeniesione zo-
sta∏y na obecny rok. Spodziewaç si´ wi´c na-
le˝y, ˝e prace rozpocznà si´ wkrótce. 

J.Z.

Protesty i odwo∏ania 
opóêni∏y realizacj´ inwestycji



WIEÂCI
ST¢SZEWSKIE

91/2006

13
stycznia 2006 r. w Szkole Podsta-
wowej w Steszewie otwarto pra-
cowni´ komputerowà oraz Inter-

netowe Centrum Informacji Multimedialnej.
Na spotkanie przyby∏o wiele osób. Byli
wÊród nich m.in.: burmistrz gminy, prze-
wodniczàcy Rady Miejskiej, radni, dyrekcja
Zespo∏u Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkó∏, przedstawiciele Rady Rodziców, na-
uczyciele i m∏odzie˝. 

Gospodarzem spotkania by∏ oczywiÊcie
dyrektor Szko∏y Podstawowej Leszek Berna-
czyk, który w bardzo dok∏adny sposób przed-
stawi∏ goÊciom procedur´ pozyskania Êrod-

ków finansowych na pracowni´ i Centrum.
WyjaÊni∏ on, ˝e szko∏a otrzyma∏a sprz´t
komputerowy w grudniu 2005 r., po roku
oczekiwania. By∏o to mo˝liwe dzi´ki stara-
niom dyrekcji szko∏y oraz wsparciu ze strony
gminy, która zatwierdzi∏a projekt, sfinanso-
wa∏a przygotowanie materialne pracowni
oraz szkolenie nauczycieli. Pracownie pocho-
dzà z projektów – edycja 2004. Sà one w 75%
wspó∏finansowane przez Europejski Fun-
dusz Spo∏eczny Unii Europejskiej. Pozosta∏à
cz´Êç finansuje bud˝et paƒstwa. 

Pracowania komputerowa sk∏ada si´
z 10 komputerów uczniowskich, jednego na-
uczycielskiego, laserowej drukarki sieciowej
oraz skanera. Wraz z pracownià, szko∏y
otrzymujà zestaw mobilny w postaci laptopa
oraz projektora multimedialnego. Jest to
sprz´t jednorodny, najwy˝szej jakoÊci, pracu-
jàcy pod nadzorem najbardziej obecnie za-
awansowanego systemu operacyjnego. Cie-
kawostkà jest fakt, ˝e komputery w pracow-
ni (w tym laptop) po∏àczone sà siecià bezprze-
wodowà. Zestaw mobilny ma w za∏o˝eniu
w´drowaç do ró˝nych sal wykorzystywany

przez nauczycieli na ró˝ne zaj´cia – lekcyjne
i pozalekcyjne. Sala stanowiàca pracowni´
komputerowà posiada du˝à powierzchni´.
Spe∏nia pod tym wzgl´dem wymogi nakre-
Êlone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

Internetowe Centrum Informacji Multi-
medialnej zlokalizowano z kolei w czytelni
biblioteki szkolnej, gdzie z innymi mediami
tworzy logicznà struktur´ przydatnà ró˝-
nym grupom uczniów oraz nauczycieli.
Sprz´t otrzymany w ramach programu EFS
stanowià 4 multimedialne komputery PC
oraz urzàdzenie wielofunkcyjne (drukarka
laserowa, kopiarka i skaner). Komputery
wyposa˝ono w pakiet oprogramowania biu-
rowego Microsoft Office 2003 oraz s∏owniki
i encyklopedie multimedialne. W po∏àczeniu
z istniejàcà dotàd infrastrukturà tj. dwoma
komputerami oraz projektorem multime-
dialnym, du˝ym ekranem, odtwarzaczami
VHS i DVD, stanowià doskona∏e miejsce za-
równo do korzystania
przez zespo∏y klasowe
i grupy pozalekcyjne
w celu projekcji fil-
mów lekturowych,
prezentacji jak i indy-
widualnego przygoto-
wania uczniów i na-
uczycieli. 

Oba projekty na-
k∏adajà na szko∏´ okre-
Êlone zobowiàzania.
OkreÊlone wymogi
musi tez spe∏niaç sa-
ma szko∏a – iloÊç od-
dzia∏ów, odpowiednie
pomieszczenia wypo-
sa˝one w instalacj´
elektrycznà wg. wymogów MEN, odpowied-
nia iloÊç szkoleƒ itd. Na sprz´cie sà naklejki
EFS. Co kwarta∏ szko∏a b´dzie wysy∏aç ra-
porty o wykorzystaniu sprz´tu przez na-
uczycieli i uczniów. Szko∏a b´dzie przez 5 lat
kontrolowana przez zewn´trznà firm´ au-
dytorskà z wype∏niania zobowiàzaƒ. 

Dyrektor Bernaczyk podkreÊla te˝, ˝e, po-
mimo trudnej sytuacji finansowej w roku

2005, dzi´ki wspó∏pracy z samorzàdem
gminnym uda∏o si´ doprowadziç do koƒca
oba projekty. Szko∏a otrzyma∏a zastrzyk no-
woczesnych technologii, który powinien
wystarczyç na najbli˝szych kilka lat. 

• • •

Podobne spotkanie odby∏o si´ tak˝e
16 stycznia br. w Zespole Szkó∏ Specjalnych
w St´szewie. Otwarta zosta∏a tam pracow-
nia komputerowa. Dyrektor szko∏y Jadwiga
Balcerek podkreÊla, ˝e starania o otrzyma-
nie sprz´tu do pracowni rozpocz´to ju˝ w lu-
tym 2004 r. Podobnie jak w przypadku Szko-
∏y Podstawowej uda∏o si´ go uzyskaç dopie-
ro pod koniec 2005 r. Zespó∏ Szkó∏ otrzyma∏
10 komputerów, skaner, laptop oraz drukar-
k´ w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
∏ecznego. 

W uroczystym otwarciu pracowni
uczestniczyli m.in.: burmistrz gminy, ksiàdz

proboszcz Ma∏eta, dyrekcja ZEAS oraz na-
uczyciele i m∏odzie˝. Uczniowie przygoto-
wali specjalnie na tà okazj´ krótki program
artystyczny. Po jego zakoƒczeniu dokonano
uroczystego otwarcia pracowni, którà po-
Êwi´ci∏ ksiàdz proboszcz, ˝yczàc jednocze-
Ênie, aby dobrze s∏u˝y∏a wszystkim dzie-
ciom i nauczycielom.

J.Z.

Nowe pracownie
komputerowe

GoÊcie oglàdajà nowy sprz´t komputerowy Szko∏y Podstawowej

Nowa pracownia komputerowa w Zespole Szkó∏ Specjalnych
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N
a terenie ca∏ego kraju 8 stycznia 2005 r.
odby∏ si´ XIV Fina∏ Wielkiej Orkiestry
Âwiàtecznej Pomocy. W tym roku zo-

sta∏ on poÊwi´cony ratowaniu ̋ ycia dzieci po-
szkodowanych w wypadkach i na nauk´
udzielania pierwszej pomocy.

Ca∏odzienna zbiórka pieni´dzy na rzecz
WOÂP mia∏a miejsce kolejny raz równie˝
w St´szewie. Ju˝ od godziny 8.00 przy st´-
szewskim Domu Kultury, w którym mieÊci∏
si´ sztab Orkiestry kwestowali wolontariu-
sze, wraz z harcerzami dzia∏ajàcymi na te-
renie naszej gminy. Cz´Êç z nich uda∏a si´ do
wiosek: Jeziorki, S∏upia, ¸ódê, Trzebaw, To-
mice, Skrzynki, Strykowo, Sapowice, aby
i tam zbieraç pieniàdze. W Modrzu nato-
miast na ulicach pojawili si´ wolontariusze
z miejscowej szko∏y.

Od rana przy Domu Kultury sprzedawa-
no losy loterii fantowej. Ludzie okazali si´
hojni i bardo ch´tnie je kupowali. W godzi-
nach popo∏udniowych na Rynku najm∏odsi,
za namowà druhny Katarzyny Miko∏ajczak
uczestniczyli w zabawie pod has∏em „Zuchy
na start”. Jej inicjatorami byli harcerze. La-

tem ubieg∏ego roku wznowili oni swojà
dzia∏alnoÊç i od tego momentu bywajà na
wszelkich imprezach i Êwi´tach gminnych.
Gry i plàsy z dzieçmi by∏y formà zach´cenia
ich do tego, aby wstàpi∏y do dru˝yny i zasi-
li∏y szeregi zuchów. 

Mimo dokuczajàcego mrozu wystàpi∏y
równie˝ dwa zespo∏y taneczne „Cieƒ Ksi´˝y-

ca” i „Czarne Gwiazdy” – uczennice st´szew-
skiego Gimnazjum. Zagra∏a te˝ Kapela Du-
dziarska „Koêlary”. W wykonaniu Ochotni-
czej Stra˝y Po˝arnej ze Strykowa podziwiaç
mo˝na by∏o nato-
miast efektowny po-
kaz ratownictwa
drogowego, wodnego
i medycznego. 

P∏omienie ogni-
ska, rozpalonego
przy Samicy rozgrze-
wa∏y tych, którym
tego dnia doskwiera-
∏a zimowa aura. Wo-
lontariusze nama-
wiali do pa∏aszowa-
nia kie∏basek i pie-
czonych ziemnia-
ków. Nie zabrak∏o
te˝ wojskowej gro-
chówki. 

W dniu fina∏u od-
by∏ si´ tak˝e konkurs plastyczny. Do namio-
tu stojàcego obok Domu Kultury zaproszono

dzieci, które wydzie-
ra∏y oraz wycina∏y
z papieru i bibu∏y
serca, a nast´pnie na-
kleja∏y je na specjal-
nie przygotowanà
plansz´. Wszyscy
uczestnicy konkursu
zostali nagrodzeni
s∏odyczami. Po za-
koƒczeniu konkursu
przystàpiono do kro-
jenia tortu ofiarowa-
nego przez jednà ze
st´szewskich cukier-
ni. Cz´stowano nim

zgromadzonych, a na rozgrzewk´ serwowa-
no herbat´. 

W trakcie grania WOÂP szef sztabu Bar-
bara Bawer, która pe∏ni funkcj´ dyrektora
Domu Kultury nie jednokrotnie zach´ca∏a
zgromadzonych do przekazywania pieni´-
dzy, a tak˝e przypomina∏a o zacnych celach
Wielkiej Orkiestry. 

Wieczorem obok siedziby sztabu mo˝na
by∏o obejrzeç fantastyczny pokaz pirotech-
niczny. Zgodnie z orkiestrowà tradycjà wy-
puszczono tam „Âwiate∏ko do nieba”. Wo-

lontariusze i harcerze rozÊwietlali nato-
miast panujàcy mrok sztucznymi ogniami.

Wzorem minionych lat zgromadzone pie-
niàdze pomagali liczyç pracownicy Gospodar-
czego Banku Spó∏dzielczego w Mosinie z od-
dzia∏em w St´szewie. Dzi´ki ofiarnoÊci miesz-
kaƒców St´szewa i okolic uda∏o si´ zebraç
kwot´ 16 110 z∏. Jest to najwi´ksza suma, jakà
uzyskano w historii st´szewskich fina∏ów. 

Miejmy nadziej´, ˝e w trakcie przysz∏o-
rocznego grania znajdzie si´ jeszcze wi´cej
osób chcàcych po raz kolejny wesprzeç
WOÂP.

W poprzednich latach w naszej gminie
Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy zebra-
∏a nast´pujàce kwoty:

1998 r. 7770,00
1999 r. 7335,00
2000 r. 10 750,00
2001 r. 13 084,00 
2002 r. 9489,00
2003 r. 9485,00
2004 r. 9915,00
2005 r. 10 010,13 
2006 r. 16 110,00 

(O.S.)

Wielka Orkiestra Âwiàtecznej
Pomocy – rekordowa kwota

Stra˝acy prezentujà najnowszy sprz´t

Wolontariusze wspierajàcy WOÂP
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W
ostatnich miesiàcach trwa∏a w ca-
∏ej Polsce zagorza∏a dyskusja na te-
mat funkcjonowania gabinetów le-

karskich po nowym roku. Podobnie jak w ro-
ku ubieg∏ym dosz∏o do konfliktu zwiàzane-
go z podpisywaniem kontraktów. Pojawi∏a
si´ te˝ groêba zamkni´cia cz´Êci gabinetów. 

Na szcz´Êcie ta wyjàtkowo trudna sytu-
acja nie dotyczy∏a naszej gminy. Byç mo˝e
problemy, jakie mieliÊmy dwa lata temu
mia∏y wp∏yw na obecnà sytuacjà. Jest ona
taka, ˝e wszystkie gabinety lekarza rodzin-
nego dzia∏ajàce na terenie gminy majà pod-
pisane trzyletnie kontrakty z NFZ, a co za
tym idzie, mogà przyjmowaç pacjentów.
W zwiàzku z tym chcemy poinformowaç
wszystkich, z jakich Êwiadczeƒ mogà korzy-
staç w danej placówce. Poni˝ej drukujemy
informacje, jakie uda∏o nam si´ uzyskaç od
lekarzy rodzinnych oraz innych specjali-
stów. 

NZOZ Przychodnia Zespo∏u Lekarza
Rodzinnego „Medicus” s.c. w St´szewie,
ul. Piotra Skargi 22, tel.: 061 8134 261.

1. Âwiadczenia udzielane bezp∏atnie
w ramach umowy z NFZ: 

Lekarz Rodzinny – od poniedzia∏ku do
piàtku od 8.00 do 18.00 – porady i wizyty.

Zakres Êwiadczeƒ:
– porady i wizyty lekarskie,
– zabiegi ambulatoryjne w gabinecie za-

biegowym,
– badanie EKG i badania laboratoryjne,
– szczepienia dzieci.
Âwiadczenia lekarza rodzinnego sà

udzielane tak˝e w Dojazdowym Punkcie Le-
karskim w Jeziorkach, ul. Ogrodowa 1 – od
poniedzia∏ku do piàtku.

Opieka lekarska poza godzinami pracy
Przychodni tj. od 18.00 do 8.00 oraz w nie-
dziele i Êwi´ta: 

Wyjazdowa – pogotowie tel.: 061 866 00
66. 

Ambulatoryjna: szpital w Puszczykowie,
ul. Kraszewskiego 11, tel.: 061 633 65 00 

Piel´gniarka Êrodowiskowa – od ponie-
dzia∏ku do piàtku od 8.00 do 12.00 – gabinet,
od 14.00 do 18.00 – Êrodowisko. 

Zapewnia ciàg∏oÊç leczenia przez ca∏à
dob´ w ramach nocnej i Êwiàtecznej wyjaz-
dowej opieki piel´gniarskiej – tel.: 0606 241
687

Higiena szkolna – opieka piel´gniarki
i higienistki szkolnej w miejscu nauczania.

Program profilaktyki chorób uk∏adu krà-
˝enia – dla osób w wieku od 35 do 55 roku
˝ycia, które dotychczas nie bra∏y udzia∏u
w programie, u których nie rozpoznano cho-
roby uk∏adu krà˝enia (np.: nadciÊnienia t´t-
niczego, dusznicy bolesnej). Udzia∏ w pro-
gramie obejmuje m.in.: porad´ lekarskà, po-
miar ciÊnienia t´tniczego krwi, wykonanie
badania laboratoryjnego krwi oraz badania
EKG. Zapisy i szczegó∏owe informacje w re-
jestracji Przychodni lub telefonicznie pod nr
tel.: 061 8134 261. 

2. Âwiadczenia udzielane bezp∏atnie po-
za umowà z NFZ, organizowane przez Przy-
chodni´: urolog, pulmonolog, badanie s∏u-
chu i wzroku, alergolog (testy skórne), diabe-
tolog.

3. Âwiadczenia udzielane cz´Êciowo od-
p∏atnie organizowane przez Przychodni´ –
cz´Êciowa odp∏atnoÊç bezpoÊrednio u wyko-
nujàcego Êwiadczenie: 

– kardiolog – echo serca,
– komputerowe badanie g´stoÊci koÊci

(osteoporoza),
– chirurg naczyniowy – komputerowe

badanie przep∏ywów naczyniowych koƒ-
czyn dolnych (Doppler),

– komputerowe badanie znamion – wy-
krywanie czerniaka 

4. Âwiadczenia udzielane odp∏atne:
– medycyna pracy: badania kierowców

i osób ubiegajàcych si´ o uprawnienia do
kierowania pojazdami,

– laboratorium: badania laboratoryjne
poza kompetencjà lekarza rodzinnego (bez
skierowania lekarza poz.), m.in.: dot. medy-
cyny pracy.

NZOZ OÊrodek Zdrowia „Stra˝ak”w Stry-
kowie, ul. Bukowska 56, tel.: 061 8134 291. 

Ca∏y zakres us∏ug realizowanych w ra-
mach podstawowej opieki zdrowotnej
Êwiadczony jest nieodp∏atnie. 

Kontrakt z NFZ obejmuje nast´pujàce
programy profilaktyczne:

1. program profilaktyki chorób uk∏adu
krà˝enia dla osób w wieku 35–55 lat,

2. program profilaktyki przewlek∏ej ob-
turacyjnej choroby p∏uc dla osób palàcych
papierosy w wieku 45–65 lat. 

Gabinet Podstawowej Opieki Zdro-
wotnej „PROMED” Piotr Roguszczak

ul. Reya 6, 62-060 St´szew
tel.: 061 8135 603
kom.: 0606 892 161
Ca∏y zakres us∏ug realizowanych w ra-

mach podstawowej opieki zdrowotnej
Êwiadczony jest nieodp∏atnie. 

Gabinet oferuje tak˝e bezp∏atne us∏ugi
okulistyczne w ramach NFZ. Po wyczerpa-
niu limitu, us∏ugi te mogà byç tak˝e ofero-
wane odp∏atnie. 

Pediatryczny Gabinet Lekarski
ul. Laskowa 15 
tel.: 061 8134 604, kom.: 0 501 463 008
przyj´cia p∏atne: poniedzia∏ki i Êrody:

10.00–12.00
piàtki: 16.00–18.00
Orzeczenia lekarskie powypadkowe bez-

p∏atne dla szkó∏ i przedszkoli gminy St´-
szew.

NZOZ Przychodnia Specjalistyczna
„ JAKUBOWSKA-MEDICA”

ul. KoÊciaƒska 22, 62-060 St´szew.
Lekarz udziela w 2006 r. bezp∏atnych

Êwiadczeƒ w ramach porady ginekologicz-
no-po∏o˝niczej w nast´pujàcym zakresie:

1. prowadzenie kompleksowe pacjentek
ci´˝arnych,

2. profilaktyka przeciwnowotworowa
narzàdów p∏ciowych i piersi u kobiet,

3. poradnictwo w zakresie planowania
rodziny i rozrodu,

4. antykoncepcja,
5. problemy zwiàzane z menopauzà i sta-

roÊcià u kobiet.

Wykaz us∏ug zdrowotnych
Êwiadczonych w gminie

dokoƒczenie na str. 12
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W zwiàzku z ograniczonym limitem po-
rad w 2006 r. nale˝y dokonaç wczeÊniejszej
rejestracji telefonicznej pod nr tel.: 061 8135
019

Gabinet Lekarski Medycyny Pracy
lek. med. Renata Turbaƒska

ul. Âlusarska 2, 62-060 St´szew
Lekarz udziela Êwiadczeƒ medycznych

z zakresu:
– porad lekarskich,
– poradnictwa dotyczàcego chorób za-

wodowych,
– badaƒ profilaktycznych (wst´pnych,

okresowych, kontrolnych),
– badaƒ kierowców,
– badaƒ do celów sanitarno-epidemiolo-

gicznych,
– badaƒ uczniów – kwalifikacja o nauki

lub zawodu,
– badaƒ osób posiadajàcych lub ubiega-

jàcych si´ o broƒ,
Powy˝sze us∏ugi sà odp∏atne.
Lekarz posiada umowe z NFZ na refundo-

wane recepty.
Przyjmuje: wtorki i czwartki 17.00–19.00
Rejestracja: tel.: 061 8134 438
kom.: 0606 629 783

„Zdrowie” Praktyka Piel´gniarska
i Po∏o˝nej – Czapliƒska, Ignasiak, Niedê-
wiedê, Sikorska, Kowalska s.c. 

ul. Piotra Skargi 22, 62-060 St´szew
tel.: 061 8195 439
Spó∏ka zawar∏a z NFZ umowy na 2006 r. na

realizacj´ Êwiadczeƒ piel´gniarki Êrodowisko-
wej i po∏o˝nej Êrodowiskowej podstawowej
opieki zdrowotnej oraz nocnej Êwiàtecznej
wyjazdowej opieki piel´gniarskiej. W ramach
tych umów udziela Êwiadczeƒ piel´gniarskich
i po∏o˝nej osobom uprawnionym do Êwiad-
czeƒ oraz osobom znajdujàcym si´ poza listà
Êwiadczeniobiorców w przypadkach nag∏ego
pogorszenia si´ zdrowia. Wszystkie Êwiadcze-
nia udzielane sà bezp∏atnie. 

Niepubliczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
„DIAGMED”

ul. Reya 2/4 62-060 St´szew
Laboratorium udziela nast´pujàcych

Êwiadczeƒ:
1. bezp∏atnych:
– badania laboratoryjne podstawowe

i specjalistyczne dla pacjentów ze skierowa-
niami od lekarzy pierwszego kontaktu i le-

karzy specjalistów i umieszczonà pieczàtkà
przychodni i numerem jej umowy z NFZ.

2. odp∏atnych:
– badania okresowe dla pacjentów indy-

widualnych i zak∏adów pracy,
– badania laboratoryjne podstawowe

biochemiczne i hematologiczne,
– badania mikrobiologiczne i immunolo-

giczne (hormony).

Gabinet Stomatologiczny Katarzyna
i Artur Bartoszek

ul. P. Skargi 22, 62-060 St´szew
Wykaz bezp∏atnych podstawowych

Êwiadczeƒ zdrowotnych lekarza stomatolo-
ga przys∏ugujàcych ubezpieczonemu:

1. badanie lekarskie stomatologiczne
z instrukta˝em higieny jamy ustnej 1 raz
w okresie roku.

2. badanie ˝ywotnoÊci z´bów z obj´ciem
badaniem trzech z´bów sàsiednich lub prze-
ciwstawnych.

3. rentgenodiagnostyka – do dwóch zdj´ç
zewnàtrzustnych, wewnàtrzustnych okre-
sie 12 miesi´cy.

4. znieczulenie miejscowe powierzchnio-
we, nasi´kowe, przewodowe zewnàtrzust-
ne.

5. opatrunek leczniczy.
6. wype∏nienia chemoutwardzalne (bia-

∏e) – z´by od 1 do 3.
7. wype∏nienia amalgamatowe – z´by

przedtrzonowe i trzonowe.
8. leczenie kana∏owe z´bów od 1 do 3.
9. usuni´cie z∏ogów naz´bnych 1 raz

w okresie roku.
10. leczenie zmian na b∏onie Êluzowej ja-

my ustnej.
11. usuni´cie z´ba.
12. naci´cie ropnia.
13. za∏o˝enie opatrunku chirurgicznego.
14. uzupe∏nienie braków z´bowych przy

pomocy protezy ruchomej (minimum 5 bra-
kujàcych z´bów) raz na 5 lat.

15. ca∏kowite podÊcielenie protezy.
16. odtworzenie funkcji ˝ucia przez na-

praw´ protez ruchomych w wi´kszym za-
kresie wyciskiem (raz na 2 lata). 

Wykaz bezp∏atnych dodatkowych
Êwiadczeƒ zdrowotnych lekarza stomatolo-
ga przys∏ugujàcych dzieciom i m∏odzie˝y do
ukoƒczenia 18 roku ˝ycia:

1. zabezpieczenie bruzd lakiem szczelino-
wym z´bów szóstych tylko jeden raz do
ukoƒczenia 7 roku ˝ycia.

2. lakierowanie wszystkich z´bów sta-
∏ych nie cz´Êciej ni˝ raz na kwarta∏.

3. impregnacja z´biny z´bów mlecznych.

4. kosmetyczne pokrycie niedorozwoju
szkliwa w z´bach sta∏ych.

5. wype∏nienia swiat∏outwardzalne
w z´bach od 1 do 3.

6. leczenie kana∏owe wszystkich z´bów.
Odp∏atnie:
1. wype∏nienia Êwiat∏outwardzalne – od

70 z∏.
2. wype∏nienia glassjomomerowe – 

od 50 z∏. 
3. wybielanie z´bów w 1 godzin´ – 

od 490 z∏. 
4. usuwanie kamienia i piaskowanie –

od 80 z∏.
5. pe∏en zakres us∏ug protetycznych 
– korony i mosty pe∏noceramiczne, na ty-

tanie, z∏ocie,
– protezy szkieletowe bezklamrowe
tel.: 061 8134 453
kom.: 602 706 945

Indywidualna Spec Praktyka
Prywatny Gabinet Stomatologiczny 
Dla Dzieci i M∏odzie˝y

Barbara Kucharska
ul. Szkolna 1, 62-060 St´szew
tel.: 061 8195 407
Lekarz ma podpisanà umow´ z NFZ na le-

czenie dzieci i m∏odzie˝y od 0–18 roku ˝ycia
z terenu ca∏ej gminy St´szew (dzieci nie
ucz´szczajàce do przedszkoli, dzieci, przed-
szkolne, szko∏y podstawowe, gimnazja
i m∏odzie˝ ponadgimnazjalna).

Godziny przyj´ç: 
poniedzia∏ek: 13.00–18.00
wtorek: 8.00–13.30
Êroda: 8.00–13.30
czwartek: 13.00–18.00
piàtek: 8.00–13.30
I. Âwiadczenia udzielane bezp∏atnie

w ramach NFZ:
1. badania lekarskie stomatologiczne 1

raz w roku,
2. badania lekarskie stomatologiczne

kontrolne 3 razy w roku,
3. zdj´cia rtg. wewnàtrzustne 2 razy

w roku,
4. leczenie próchnicy z´bów mlecznych

i sta∏ych,
a) wype∏nienie Êwiat∏outwardzalne

w z´bach sta∏ych od 1 do 3,
b) Wype∏nienie amalgamatowe w z´-

bach mlecznych i sta∏ych od 4 do 8,
5. leczenie kana∏owe wszystkich z´bów, 
6. usuni´cie z´bów mlecznych i sta∏ych,
7. leczenie chorób b∏on Êluzowych jamy

ustnej,

dokoƒczenie ze str. 11
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8. usuni´cie z∏ogów naz´bnych 1 raz
w ciàgu 12 miesi´cy.

II. Profilaktyka:
1. zabezpieczenie bruzd lakiem szczelino-

wym z´bów szóstych tylko jeden raz do
ukoƒczenia 7 roku ˝ycia,

2. lakierowanie wszystkich z´bów sta-
∏ych nie cz´Êciej ni˝ raz na kwarta∏.

III. Âwiadczenia udzielane odp∏atnie:
1. wype∏nienie chemoutwardzalne

i Êwiat∏outwardzalne z´bów sta∏ych od z´-
bów 4 do 8. 

Pracownia Techniki Dentystycznej 
Anna Borys
Odp∏atna naprawa i wykonywanie protez. 
tel.: 061 8134 480, 8427 097, 
kom.: 693 139 499

Gabinet Dermatologiczny 
lek. med. Jolanta Rosa
ul. Wojska Polskiego 6
62-060 St´szew
tel. kom.: 0507 023 607
Gabinet czynny jest we wtorki w godzinach

od 16.00 do 18.00. W pilnych przypadkach, po
uzgodnieniu telefonicznym, tak˝e w inne dni
tygodnia. Âwiadczenia udzielane sà odp∏atnie. 

Gabinet Rehabilitacyjny „Revita”
ul. Mosiƒska 8, 62-060 St´szew
tel.: 0 694 14 75 75
Us∏ugi bezp∏atne w ramach umowy z NFZ:
1. zabiegi fizykalne – elektrolecznictwo:
– galwanizacja,
– jonoforeza,
– elektrostymulacja,

– pràdy diadynamiczne,
– pràdy interferencyjne,
– TENS,
– pràdy Traberta,
– pràdy Kotza,
2. ultradêwi´ki,
3. magnetoterapia,
4. naÊwietlanie lampà Sollux,
5. laseroterapia,
6. ciep∏olecznictwo – termo˝ele,
7. ok∏ady borowinowe,
8. kinezyterapia – çwiczenia usprawnia-

jàce masa˝ leczniczy.
Poradnia Rehabilitacyjna – udziela po-

rad i konsultacji lekarskich w ramach umo-
wy z NFZ.

Us∏ugi odp∏atne dla osób i firm:
1. masa˝ klasyczny ca∏ego kr´gos∏upa,

odcinkowy, koƒczyn,
2. masa˝ limfatyczny po mastektomii,
3. kinezyterapia – çwiczenia bierne,

czynne wolne, czynne w odcià˝eniu, czynne
w odcià˝eniu z oporem, czynno – bierne, izo-
metryczne, indywidualne, usprawnianie po
udarach, zabiegach ortopedycznych, w ze-
spo∏ach bólowych kr´gos∏upa, 

4. zabiegi fizykalne – elektrolecznictwo:
– galwanizacja, 
– jonoforeza, 
– elektrostymulacja, 
– pràdy diadynamiczne, 
– pràdy interferencyjne, 
– pràdy TENS, 
– pràdy Kotza,
– pràdy Traberta,
– pràdy mieszane tzw. Mixy,
5. ultradêwi´ki, ultrafonoforeza,

6. magnetoterapia,
7. laseroterapia,
8. naÊwietlanie lampà Sollux,
9. ciep∏olecznictwo – termo˝ele,
10. ok∏ady borowinowe.
Prywatny Gabinet Lekarski – przyjmujà:
lekarz specjalista ortopedii i chirurgii

urazowej tel. 0 600 448 418
lekarz specjalista rehabilitacji medycz-

nej tel. 0 608 626 439
porady i zabiegi lekarskie, tak˝e wizyty

domowe.

„FIZJO+” Maciej Rychlik
ul. T. KoÊciuszki 20
Strykowo, 62-060 St´szew
tel. 508 272 577
Firma „FIZJO+” Êwiadczy tylko us∏ugi

odp∏atne, obejmujàce: 1.zabiegi fizykalne
(wykonywane od razu), 

2. rehabilitacja wykorzystujàcà najnow-
sze metody fizjoterapeutyczne, mi´dzy in-
nymi: Metoda McKenzi, Terapia Manualna
(w bólach kr´gos∏upa i stawów), Drena˝
Limfatyczny (w obrz´kach koƒczyn), Metoda
PNF oraz NDT Bobath (w udarach mózgu
oraz w pracy z dzieçmi: wady postawy, sko-
liozy, mózgowe pora˝enie dzieci´ce),

3. masa˝ suchy: leczniczy i relaksacyjny
(w urazach stawów i po zabiegach operacyj-
nych),

4. mo˝liwoÊç wizyt domowych. 
Powy˝ej zaprezentowaliÊmy zesta-

wienie us∏ug Êwiadczonych przez te pla-
cówki, które udzieli∏y nam informacji
na ten temat.

red.

D
obra wiadomoÊç dla mieszkaƒców Je-
ziorek. Powstaje tam w∏aÊnie punkt
apteczny. Fakt ten ucieszy równie˝

pacjentów odwiedzajàcych jeziorecki punkt
lekarski. Zarówno tych miejscowych jak
i dojezdnych, bo to w∏aÊnie oni najbardziej
odczuwajà brak takiego punktu. Realia sà
nast´pujàce. Pacjenci korzystajà z us∏ug tu-
tejszego gabinetu, lecz przepisane przez le-
karza leki muszà wykupiç np. w St´szewie.
Jest to dla wielu osób doÊç ucià˝liwe. Po uru-

chomienie punktu aptecznego problem
zniknie. Zapewni to bowiem sta∏y dost´p do
leków i usprawni zrealizowanie recepty. 

Otó˝ skoro dzia∏a gabinet w miejscowo-
Êci, która znajduje si´ poza St´szewem, a tak
jest w przypadku Jeziorek to automatycznie
pojawia si´ potrzeba uruchomienia przy
nim punktu aptecznego.

Burmistrz podkreÊla, ˝e jego otwarcie
jest dla spo∏ecznoÊci nie tylko korzystne, ale
i niezb´dne. Wioska, w której dzia∏a punkt

lekarski na pewno na tym zyska. Tym bar-
dziej, ˝e ograniczona iloÊç Êrodków lokomo-
cji dodatkowo utrudnia miejscowym pa-
cjentom dotarcie do miasta, a co za tym
idzie zaopatrzenie si´ w leki. 

Sam pomys∏ otwarcia apteki zrodzi∏ si´
w ubieg∏ym roku. B´dzie ona si´ mieÊciç
w budynku znajdujàcym si´ przy Szkole
Podstawowej. W tej chwili trwajà w nim
prace adaptacyjne. Po wykonaniu niezb´d-
nego remontu obiekt b´dzie nadawa∏ si´ do
u˝ytku. Kiedy to nastàpi, nie wiadomo, tak
wi´c dok∏adny termin otwarcia apteki nie
jest jeszcze znany. Pewne jest natomiast to,
˝e wszelkie koszty zwiàzane z przebudowà
nieruchomoÊci spoczywajà na jej dzier˝aw-
cach.

Nowa apteka
w Jeziorkach

dokoƒczenie na str. 14
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Poczàtkowo rozwa˝ano mo˝liwoÊç
utworzenia apteki w innym budynku. Oka-
za∏o si´, ˝e znajdujàcy si´ w nim lokal nie
spe∏nia okreÊlonych warunków. To spowo-
dowa∏o, ̋ e uruchomienie apteki stan´∏o pod
znakiem zapytania.

Nie chciano jednak z powodu braku do-
godnego pomieszczenia pozbawiç pacjen-
tów szansy korzystania w przysz∏oÊci
z us∏ug apteki. Bioràc tak˝e pod uwag´ ich
obecnà sytuacj´ konsekwentnie dà˝ono do
tego, aby jak najszybciej uleg∏a ona zmianie.
Rozpocz´to, wi´c natychmiast poszukiwa-
nia odpowiedniego budynku. Ostatecznie
zadecydowano, ˝e b´dzie ona funkcjonowaç
w pomieszczeniu przy szkole. 

Piszàc o temacie powstajàcego w∏aÊnie
punktu aptecznego w Jeziorkach mo˝na poru-
szyç równie˝ kwesti´ dotyczàcà funkcjonowa-

nia st´szewskich aptek. Mianowicie, jakiÊ czas
temu burmistrz zaproponowa∏ w∏aÊcicielom
tych aptek, aby wyd∏u˝yli godziny ich pracy
i aby by∏y czynne tak˝e w soboty i niedziele. 

Pisemne propozycje trafi∏y do aptek
przede wszystkim ze wzgl´du na potrzeby
ich klientów. Dajà one mo˝liwoÊç dokonania
zakupu w póênych godzinach wieczornych,
dodatkowo te˝ w soboty i niedziele, co cz´sto
bywa konieczne. 

W St´szewie dzia∏ajà aktualnie trzy ap-
teki: „Pod S∏oƒcem” na ul. Chybickiego, „Pod
Or∏em” i „U Z∏otego èród∏a” na ul. Poznaƒ-
skiej. Dwie pierwsze przychyli∏y si´ do pro-
pozycji burmistrza, a nawet wyrazi∏y ch´ç
spotkania. Niestety trzecia z wymienionych
aptek nie jest nià zainteresowana. W zaist-
nia∏ej sytuacji wyd∏u˝enie godzin pracy jest
niemo˝liwe. Powód?

Mianowicie zgodnie z zasadà zdrowej
konkurencji ju˝ na samym wst´pie ustalo-

no, ˝e wszystkie st´szewskie apteki majà
funkcjonowaç na tych samych zasadach
i warunkach. Ma to zapobiec temu, aby ˝ad-
na z nich nie ponios∏a strat finansowych.
Tak, wi´c w sytuacji, kiedy jedna z aptek nie
wyra˝a zgody na propozycje burmistrza po-
zosta∏e równie˝ nie mogà ich wprowadziç
w ˝ycie.

Co gorsza Gmina nie posiada ˝adnych
podstaw prawnych do tego, aby egzekwo-
waç od aptek wyd∏u˝enia godzin pracy. Mi-
mo tego burmistrz w dalszym ciàgu prowa-
dzi wszelkie dzia∏ania majàce na celu nak∏o-
niç w∏aÊcicieli apteki „U Z∏otego èród∏a” do
zmiany stanowiska. Niedawno zosta∏o wy-
stosowane do nich drugie pismo w tej spra-
wie. Oby dzia∏ania te okaza∏y si´ skuteczne
i przynios∏y oczekiwany rezultat, gdy˝ tylko
wtedy planowane zmiany w st´szewskich
aptekach stanà si´ realne. 

(O.S.)

D
om Kultury w St´szewie w ramach
prezentacji osiàgni´ç plastycznych
dzieci i m∏odzie˝y naszej gminy od

kilku lat zaprasza szko∏y i wraz z nimi orga-
nizuje wystawy. 

Po raz pierwszy taka wystawa mia∏a
miejsce w czerwcu 2001 roku i prezentowa-
∏a prace dzieci klas I–III ze Szko∏y Podstawo-
wej w St´szewie. Kolejne mia∏y miejsce:

listopada 2002 – gimnazjum Strykowo

listopada 2003 – Szko∏a Podstawowa
w Modrzu

kwietnia 2004 – Szko∏a Podstawowa
w Sapowicach

stycznia 2006 – Zespó∏ Szkolno-Przed-
szkolny w Jeziorkach

W przysz∏ych latach zaproponujemy zor-
ganizowanie wystaw plastycznych Szkole
Podstawowej w Trzebawiu i Gimnazjum
w St´szewie. 

Ka˝da z wy˝ej wymienionych wystaw
dostarczy∏a oglàdajàcym okreÊlonych wra-
˝eƒ artystycznych i pozwala∏a poznaç naj-
ró˝niejsze techniki plastyczne.

Otwarciu wystaw zawsze towarzyszy
krótki program artystyczny wykonany
przez dzieci lub m∏odzie˝ z danej szko∏y.

Barbara Bawer
Dyrektor Domu Kultury

w St´szewie

dokoƒczenie ze str. 13

Wystawa w Domu Kultury

GoÊcie przybyli na otwarcie wystawy Wystawa prac uczniów szko∏y w Jeziorkach
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D
nia 22 grudnia 2005 roku w Sali Sesyj-
nej Urz´du Miejskiego Gminy St´szew
burmistrz spotka∏ si´ z harcerzami

z terenu gminy. Przekazali mu oni Betlejem-
skie Âwiate∏ko Pokoju, które otrzymali wcze-
Êniej od poznaƒskich harcerzy.

Owe Âwiate∏ko trafi∏o do gminy St´szew
po raz drugi, lecz w 2004 roku przybyli z nim
do Urz´du dzia∏acze Zwiàzku Harcerstwa
Polskiego. Tym razem zaszczyt ten przypad∏
dzieciom, które minionego lata wstàpi∏y do
reaktywowanej w gminie dru˝yny ZHP.

Ogieƒ z Groty Betlejemskiej, którego idea
i przes∏anie to po prostu: radoÊç, pokój i bra-
terstwo dociera do Polski poczàwszy od 1991
roku. Najpierw Skauci z Austrii przekazujà

go ZHP, ci z kolei zgodnie
z tradycjà dzielà si´ nim
z innymi. Otrzymujà go
ró˝ne zak∏ady pracy, in-
stytucje, firmy jak rów-
nie˝ urz´dy. 

Idea jakà niesie ze so-
bà Âwiate∏ko Pokoju
z Ziemi Âwi´tej szerzona
jest tak˝e na Ukrainie,
Bia∏orusi, Litwie i w Ro-
sji, gdy˝ dzi´ki polskim
harcerzom dociera ono
równie˝ tam. 

(O.S.)

Betlejemskie Âwiate∏ko Pokoju 
znowu w gminie

P
o raz czwarty Dom Kultury w St´sze-
wie zorganizowa∏ konkurs na „Pi´knà
Êwiàteczno-noworocznà witryn´ skle-

powà” w mieÊcie. Trzecia edycja mia∏a miej-
sce w 2003 roku i wówczas przyznano tytu∏
„Handlowca z wyobraênià” a˝ siedmiu skle-
pom. 

Tego roku komisja oceniajàca wystawy
postanowi∏a, ˝e tytu∏ ten nada nast´pujà-
cym sklepom: sklep „MARKGUM”, cukiernia
„MIRELA” i sklep „MELBA”. OkolicznoÊciowe
dyplomy wr´czono w∏aÊcicielom sklepów,
gratulujàc im pomys∏u, wyobraêni pla-
stycznej i dba∏oÊci o zgodnoÊç z polskà tra-
dycjà. 

Barbara Bawer
Dyrektor Domu Kultury

w St´szewie

O
d stycznia 2005 roku na terenie St´-
szewa dzia∏a Ko∏o PCK. Powsta∏o ono
z inicjatywy osób chcàcych udzielaç

pomocy potrzebujàcym.
Idea∏y wolontariatu towarzyszà Polskiemu

Czerwonemu Krzy˝owi od poczàtku istnienia.
Sà motorem i fundamentem jego dzia∏ania, po-
niewa˝ si∏a ka˝dej organizacji charytatywnej
tkwi w∏aÊnie w ludziach, którzy jà tworzà
i wspierajà. Nasze ko∏o PCK ÊciÊle wspó∏pracu-
je z OÊrodkiem Pomocy Spo∏ecznej. 

Patronatem PCK obj´te by∏y na terenie
gminy, mi´dzy innymi:

– „Kampania na rzecz bezpieczeƒstwa”
z udzia∏em Stra˝y Po˝arnej ze Strykowa, Po-
licjanta p. Piotra Pawlaka oraz piel´gniarek,

– rozprowadzanie wÊród potrzebujàcych
produktów spo˝ywczych

W grudniu bie˝àcego roku przeprowa-
dzono z du˝ym sukcesem akcj´ zbierania

˝ywnoÊci w sklepach spo˝ywczych pod ha-
s∏em: „ Czerwonokrzyska Gwiazdka”

Serdecznie dzi´kujemy i zach´camy Paƒ-
stwa do przy∏àczenia si´ do naszych akcji.
Wszystkie osoby ch´tne do wspó∏pracy za-
praszamy do pani Anny Krawczyk – sekre-
tarza PCK, pokój 1a, ul. Poznaƒska 11, St´-
szew.

JednoczeÊnie uprzejmie informujemy, ˝e
mo˝ecie Paƒstwo wesprzeç dzia∏alnoÊç PCK
w naszym miejscu zamieszkania, przezna-
czajàc 1% odpisu od podatku dochodowego
za 2005 rok na rzecz organizacji po˝ytku pu-
blicznego, tj.: 

Bank Zachodni WBK 
20 1090 1359 0000 0000 35018269 

W imieniu Zarzàdu Ko∏a PCK 
Przewodniczàca

Irena Wojtkowiak

Handlowiec
z

wyobraênià

Terenowe Ko∏o
PCK w St´szewie

Spotkanie harcerzy z burmistrzem gminy
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O
ddzia∏ Regionalny KRUS w Poznaniu
informuje, ˝e rozpocz´∏a si´ IV edycja
Ogólnokrajowego Konkursu „Bez-

pieczne gospodarstwo rolne”. Organizatora-
mi tej edycji sà: Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpiecze-
nia Spo∏ecznego, Paƒstwowa Inspekcja Pra-
cy oraz inne organizacje dzia∏ajàce na rzecz
poprawy bezpieczeƒstwa pracy w gospo-
darstwie rolnym.

Celem konkursu jest promocja zasad
ochrony zdrowia i ˝ycia w procesie pracy
w gospodarstwach rolnych oraz wy∏onienie
gospodarstw majàcych osiàgni´cia we
wdra˝aniu tych zasad. 

Udzia∏ w konkursie mogà braç pe∏nolet-
nie osoby prowadzàce produkcyjnà dzia∏al-
noÊç rolniczà, które wype∏nià zamieszczony
formularz zg∏oszeniowy i przeka˝à go osobi-
Êcie, za poÊrednictwem poczty lub innych
osób do najbli˝szej Placówki Terenowej lub
Oddzia∏u Regionalnego KRUS w nieprze-
kraczalnym terminie do koƒca marca
2006 roku.

Druki zg∏oszenia mo˝na równie˝ otrzy-
maç w Placówkach Terenowych lub Oddzia-
le Regionalnym lub pobraç ze strony interne-
towej: www.krus.gov.pl. 

W zg∏oszonych do Konkursu gospodar-
stwach oceniane b´dà elementy wp∏ywajà-

ce na bezpieczeƒstwo pracy. Dla laureatów
Konkursu przewidziano cenne nagrody
i wyró˝nienia.

Szczegó∏owe informacje o w Konkursie
mo˝na uzyskaç w Oddziale Regionalnym
KRUS w Poznaniu, ul. Piekary 19, pok. 804,
nr tel. 061 8 525 013 i Placówkach Tereno-
wych KRUS.

W∏aÊciciele trzech najbezpieczniejszych
gospodarstw etapu regionalnego i woje-
wódzkiego nie mogà braç udzia∏u w konkur-
sie przez okres trzech kolejnych lat. 

Serdecznie zapraszamy do wzi´cia
udzia∏u w konkursie!

…………………………………………………………
imi´ i nazwisko

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………
dok∏adny adres i numer telefonu

ZG¸OSZENIE UDZIA¸U W KONKURSIE*
„BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE” 

Ja ni˝ej podpisany, posiadacz gospodarstwa rolnego o powierzchni ……………………………… ha, po∏o˝onego

w …………………………………………………………………………………………………, zg∏aszam swoje gospodarstwo do Konkursu

„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

JednoczeÊnie wyra˝am zgod´ na:

1. Wizytacj´ i ocen´ mojego gospodarstwa przez Komisje Konkursowe,

2. Podawanie informacji do publicznej wiadomoÊci (wy∏àcznie do celów zwiàzanych z przebiegiem Konkursu) o mo-

im gospodarstwie i zaj´tym miejscu.

Gospodarstwo prowadz´ wspólnie z …………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku uzyskania w Konkursie nagrody rzeczowej zobowiàzuj´ si´ do uiszczenia podatku dochodowego od

osób fizycznych zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami podatkowymi (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176, ze zmianami)

Data wp∏ywu do PT lub OR KRUS

………………………………………………………… …………………………………………………………

czytelny podpis uczestnika

*) Zg∏oszenie nale˝y przekazaç do Placówki Terenowej lub OR KRUS osobiÊcie, za poÊrednictwem poczty lub innych osób.

Ogólnopolski Konkurs

✃
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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˝ nieruchomoÊci nie zabudowanych po∏o˝onych w St´szewie i Wronczynie przeznaczonych w pla-
nie zagospodarowania 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 2035 1742 43286 zabudowa wolnostojàca St´szew 69 680,– 6970,–
ul. ˚eglarska

2 2036 1648 43287 – „ – – „ – 65 920,– 6590,–
3 131/1 869 45323 – „ – Wronczyn 9300,– 930,–

ul. Polna
4 131/2 880 45324 – „ – – „ – 10 600,– 1060,–
5 131/3 1098 45325 – „ – – „ – 13 200,– 1320,–
6 131/5 1293 45326 – „ – – „ – 15 500,– 1550,–
7 131/6 562 45327 – „ – – „ – 6000,– 600,–
8 131/8 1097 45329 – „ – – „ – 13 200,– 1320,–

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 odby-
wa si´ na koszt i staraniem nabywcy.

Warunki przetargu:
Przetarg odb´dzie si´ w Êrod´ 15 lutego 2006 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urz´du Miejskiego Gminy St´-
szew ul.Poznaƒska 11.
Wadium ze wskazaniem okreÊlonej dzia∏ki nale˝y wp∏aciç do dnia 11 lutego 2006 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 za-
warcia 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∏aÊciwej
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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OG¸ASZA
II nieograniczony przetarg ustny na sprzeda˝:

1. NieruchomoÊci niezabudowanej, po∏o˝onej w St´szewie przy ul.Trzebawskiej, stanowiàcej dzia∏k´ nr 1665
o pow. 0,5355 ha, KW 29546 – nie wykazuje obcià˝eƒ.

Cena wywo∏awcza nieruchomoÊci – 18 7425,– z∏
Wadium – 18 750,– z∏
Minimalne postàpienie – 1880,– z∏

Od 01 stycznia 2004 r. dla powy˝szej nieruchomoÊci Gmina St´szew nie posida miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy St´szew przedmiotowa dzia∏ka okreÊlona jest jako: 
– u˝ytki rolne – cz´Êciowo w obr´bie WPN, cz´Êciowo w obszarze otuliny WPN.

NieruchomoÊç sprzedawane jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznowienie granic od-
bywa si´ na koszt i staraniem nabywcy.

Warunki przetargu:

Przetarg odb´dzie si´ w Êrod´ 15 lutego 2006 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urz´du Miejskiego Gminy St´-
szew ul.Poznaƒska 11.
Wadium ze wskazaniem okreÊlonej dzia∏ki nale˝y wp∏aciç do dnia 11 lutego 2006 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 za-
warcia 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∏aÊciwej
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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Z A R Z Ñ D Z E N I E  N R  6 4  
BURMISTRZA GMINY ST¢SZEW

z dnia 05 grudnia 2005 r.

w sprawie: og∏oszenia wykazu komunalnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda˝y na
rzecz najemców.

Na podstawie art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (tj. z 2004 r. Dz.U. Nr 261,
poz. 2603 ze zm.) oraz (8 Uchwa∏y Rady Miejskiej Gminy St´szew Nr XXXVI/232/98 z dnia 20.03.1998 r. ze
zm. w sprawie sprzeda˝y komunalnych lokali mieszkalnych 

BURMISTRZ GMINY ST¢SZEW
zarzàdza, co nast´puje:

§ 1. Przeznacza si´ do bezprzetargowej sprzeda˝y na rzecz dotychczasowego najemcy lokal mieszkalny nr
2 o powierzchni u˝ytkowej 30,50 m2 w budynku po∏o˝onym na dzia∏ce 25 o pow. 2000 m2 w Jeziorkach przy
ul. Pocztowej 9.
Do lokalu przynale˝à pomieszczenia gospodarcze o pow. 10 m2.
Udzia∏ we wspó∏w∏asnoÊci nieruchomoÊci wspólnej wynosi 305/1889.
NieruchomoÊç gruntowa obj´ta jest ksi´gà wieczystà KW 43204 prowadzonà przez Sàd Rejonowy w Grodzi-
sku Wlkp. Wydzia∏ Ksiàg Wieczystych. Ksi´ga wieczysta nie wykazuje obcià˝eƒ.

§ 2. WartoÊç nieruchomoÊci wynosi 7470,– z∏.

§ 3. Udziela si´ 50% bonifikaty w przypadku jednorazowej zap∏aty ceny nieruchomoÊci.
Do ceny po uwzgl´dnieniu bonifikaty doliczone zostanà koszty przygotowania nieruchomoÊci do sprzeda˝y.

§ 4. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami pierwszeƒstwo
nabycia przys∏uguje poprzednim w∏aÊcicielom zbywanej nieruchomoÊci pozbawionym prawa w∏asnoÊci
przed 05.12.1990 r. je˝eli z∏o˝à wniosek o nabycie w terminie 42 dni od dnia wywieszenia wykazu za cen´
i na warunkach okreÊlonych w wykazie.

§ 5. Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania

BURMISTRZ
mgr in˝. W∏odzimierz Pinczak

Firma „Sara”
producent balustrad

Z A T R U D N I  

Êlusarzy w pe∏nym 
wymiarze godzin

OFERUJEMY ATRAKCYJNE WARUNKI PRACY.

Telefon kontaktowy: 
od 6.00 do 14.00: 819 61 97 

kom.: 0600 458 425

Potrzebne osoby 
do pracy w zawodzie 

TAPICERA 
w St´szewie k. Poznania
(doÊwiadczenie nie jest wymagane) 

tel. 061 847 92 66

SPRZEDAM 

sukni´ Êlubnà 
z dodatkami
☎ 0504 359 284

SPRZEDAM 
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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 
Niepubliczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej 
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
„Diagmed”
ul. Reya 2/4, tel./fax 819 51 06
pon.–pt. 7.00–15.00, sob. 9.00–11.00 
Gabinet Rehabilitacyjny „Revita”
ul. Mosiƒska 8, tel. 660 316 910
pon.–pt. 9.30–17.00
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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