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8
lutego w Kórniku odby∏o si´ uroczyste
spotkanie najlepszych wielkopolskich
przedsi´biorstw i instytucji. Celem

uroczystoÊci by∏o wr´czenie im Certyfika-
tów „Wielkopolska JakoÊç”. Certyfikaty te
stanowià potwierdzenie staraƒ i wysi∏ków
wk∏adanych przez wyró˝nione instytucje,
w ciàg∏e doskonalenie jakoÊci Êwiadczonych
us∏ug i stosowanie nowoczesnych metod za-
rzàdzania. 

WÊród wyró˝nionych znalaz∏ si´ Urzàd
Miejski Gminy St´szew. Wielkopolski Insty-
tut JakoÊci przyzna∏ mu tytu∏ laureata kon-
kursu za „wysokà efektywnoÊç w realizacji
zadaƒ administracji publicznej i dba∏oÊç

o korzystne relacje ze spo∏ecz-
noÊcià lokalnà”. 

To szczególne wyró˝nienie
przyjà∏ Burmistrz Gminy
W∏odzimierz Pinczak. Podzi´-
kowa∏ on zarówno organiza-
torom konkursu jak i wszyst-
kim pracownikom Urz´du,
którzy swojà pracà przyczy-
nili si´ do uzyskania tego cer-
tyfikatu. Certyfikat „Wielko-
polska JakoÊç” przyznany zo-
sta∏ na okres dwóch lat. 

J.Z.

Certyfikat 
Wielkopolska JakoÊç

Burmistrz gminy odbiera certyfikat
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26
stycznia odby∏a si´ XXX Sesja Ra-
dy Miejskiej Gminy St´szew. Se-
sja ta mia∏a szczególny przebieg,

poniewa˝ poza sprawozdaniem burmistrza,
wszyscy zgromadzeni mieli okazj´ wys∏u-
chaç jego wyjaÊnieƒ w sprawie zarzutów,
jakie postawili mu w∏aÊciciele spó∏ki „Za-
groda Ch∏opska”. 

Na poczàtku jednak, burmistrz przedsta-
wi∏ sprawozdanie z dzia∏alnoÊci mi´dzyse-
syjnej, za okres od 28 grudnia 2005 r. do 
26 stycznia 2006 r. poinformowa∏ on, ˝e
w minionym okresie przygotowano doku-
mentacj´ niezb´dnà do z∏o˝enia wniosków
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Âro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczàcych
dofinansowania inwestycji w roku 2006. Od-
by∏y si´ przetargi dotyczàce: wyboru banku
prowadzàcego obs∏ug´ bankowà bud˝etu
gminy, obs∏ugi geodezyjnej, oÊwietlenia ulic
itd. Prowadzono tak˝e rozmowy z inwesto-
rami zainteresowanymi gminnymi terena-
mi przeznaczonymi pod inwestycje. Odby∏y
si´ te˝ rozmowy z mieszkaƒcami D´bienka,
dotyczàce zbyt du˝ego ha∏asu (w zwiàzku
z funkcjonowaniem drogi krajowej nr 5).
Podj´to dzia∏ania majàce na celu zorganizo-
wanie na terenie gminy prac spo∏ecznie u˝y-
tecznych. W zwiàzku z wprowadzeniem
przepisów umo˝liwiajàcych zorganizowa-
nie takich prac, trwa∏y ustalenia z Powiato-
wym Urz´dem Pracy. W minionym okresie
rozstrzygni´to konkurs na dyrektora Szko∏y
Podstawowej w Strykowie. Og∏oszono tak˝e
konkurs na realizacj´ zadaƒ w zakresie spor-
tu, kultury i oÊwiaty dla dzieci i m∏odzie˝y
oraz konkurs dla organizacji po˝ytku pu-
blicznego. Gmina przystàpi∏a do realizacji
zadaƒ zwiàzanych z podnoszeniem jakoÊci
Êwiadczonych us∏ug, efektem czego jest
przyznanie certyfikatu „Wielkopolska Ja-
koÊç”. W ostatnim czasie przeprowadzono
te˝ kontrol´ realizacji przez gmin´ zadaƒ,
w ramach Zintegrowanego Programu Roz-
woju Regionalnego. 

Po przedstawieniu sprawozdania, bur-
mistrz ustosunkowa∏ si´ do zarzutów, jakie
zg∏osili pod jego adresem w∏aÊciciele spó∏ki
„Zagroda Ch∏opska”. Dotyczy∏y one m.in.:
– odmowy wydania zaÊwiadczenia o prze-

znaczeniu terenu pod dzia∏alnoÊç rolniczà
o profilu agroturystycznym. Burmistrz po-
informowa∏, ˝e dla terenu, o którym mó-

wià zainteresowani w obecnej chwili nie
ma obowiàzujàcego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. Studium uwarun-
kowaƒ, które obowiàzuje w tej chwili nie
przewiduje natomiast na tym terenie
dzia∏alnoÊci agroturystycznej. W zwiàzku
z tym, nie mo˝na by∏o wydaç takiego za-
Êwiadczenia, gdy˝ by∏oby to bezprawne,

– odmowy wydania kopii wniosku z paê-
dziernika 2005 r. dot. zezwolenia na sprze-
da˝ napojów alkoholowych. Burmistrz
poinformowa∏, ˝e z informacji, jakie po-
siada Urzàd wynika, ˝e w tym terminie
nie wp∏ynà∏ od zainteresowanych taki
wniosek. Wszystkie akta dotyczàce kwe-
stii odmowy wydania pozwolenia na
sprzeda˝ alkoholu zosta∏y natomiast
przekazane do Samorzàdowego Kolegium
Odwo∏awczego ju˝ 26 lipca 2005 r. Spra-
wa w Kolegium zakoƒczy∏a si´ z resztà
utrzymaniem odmownej decyzji, wyda-
nej przez Urzàd,

– odmowy wytyczenia granicy drogi. Bur-
mistrz uzyska∏ w tej kwestii informacje, i˝
Spó∏ka ma wytyczonà granic´, którà sta-
nowi droga Êródpolna. Post´powanie roz-
graniczajàce drugà stron´ drogi mo˝e na-
tomiast zostaç wszcz´te na wniosek w∏a-
Êcicieli dzia∏ek graniczàcych z tà drogà.
Nie wystàpili oni z takim wnioskiem. Nie
zasz∏y te˝ przes∏anki do wszcz´cia rozgra-
niczenia z urz´du (nie jest to uzasadnione
ani interesem spo∏ecznym ani potrzebami
gospodarki narodowej). Gminy nie staç
poza tym na rozgraniczenie tak du˝ego te-
renu, tym bardziej, ˝e w∏aÊciciele przyle-
g∏ych dzia∏ek nie sà tym zainteresowani
i nie b´dà partycypowali w kosztach ta-
kich dzia∏aƒ,

– nie zachowania terminu rozpatrzenia
wniosku o wydanie zezwolenia na sprze-
da˝ napojów alkoholowych. Burmistrz po-
informowa∏ zainteresowanych, ˝e termin
wydania zezwolenia na sprzeda˝ napo-
jów alkoholowych na wniosek Spó∏ki nie
zosta∏ przekroczony. Wniosek ten, jak
i ka˝dy inny wymaga przestrzegania
okreÊlonych terminów oraz zaopiniowa-
nia innych organów. W tym konkretnym
przypadku wypowiedzieç musia∏a si´ tak-
˝e Gminna Komisja Rozwiàzywania Pro-
blemów Alkoholowych. Wymagane by∏o
tak˝e dotrzymanie 7-dniowego terminu

wy∏o˝enia akt do zapoznania si´, zacho-
wania terminu 7 dni na ewentualne za˝a-
lenia itd. Dopiero po spe∏nieniu tych
wszystkich warunków mo˝na by∏o podjàç
decyzj´, 

– przebudowy zjazdu z drogi krajowej nr 5.
Burmistrz poinformowa∏, ˝e w ca∏ej tej
sprawie gmina jest w∏aÊciwie Êwiadkiem.
Dokumenty dostarczone przez Generalnà
Dyrekcj´ Dróg Krajowych i Autostrad oraz
opinie rolników korzystajàcych ze zjazdu,
Êwiadczà o tym, ̋ e w wyniku dzia∏aƒ w∏a-
Êcicieli „Zagrody”, zjazd, o którym mowa
zosta∏ umocniony t∏uczniem. W∏aÊciciele
spó∏ki „Zagroda Ch∏opska” nie mieli po-
zwolenia na dokonanie takich zmian od
GDDKiA. Burmistrz poinformowa∏ te˝, ˝e
gmina otrzyma∏a informacj´, i˝ GDDKiA
wszcz´∏a post´powanie w kierunku likwi-
dacji wspomnianego zjazdu. Wtedy te˝
wystàpi∏ on w wnioskiem, o zaniechanie
takich dzia∏aƒ. Zjazd s∏u˝y bowiem nie tyl-
ko w∏aÊcicielom „Zagrody”, ale tak˝e jako
dojazd do pól rolników ze wsi B´dlewo, Za-
mys∏owo i Srocko Ma∏e. Niestety dzia∏ania
Spó∏ki spowodowa∏y, ˝e GDDKiA podtrzy-
ma∏a swojà decyzj´ o likwidacji zjazdu,

– przekazania magistrali wodnej. Bur-
mistrz poinformowa∏, ˝e inwestorem by∏a
spó∏ka „Zagroda Ch∏opska”. Problem po-
wsta∏ wtedy, kiedy inwestor sam z∏o˝y∏ na
siebie skarg´ do nadzoru budowlanego.
Mimo to wodociàg zosta∏ przekazany gmi-
nie i b´dzie stanowi∏ fragment magistrali
Witobel – B´dlewo – Wronczyn,

– pozbawienia pracy pracowników Urz´du.
Burmistrz poinformowa∏, ˝e nieprawdà
jest jakoby zostali oni zwolnieni z powodu
„bycia niewygodnymi dla burmistrza”, co
sugerujà w∏aÊciciele Spó∏ki. Zostali oni
zwolnieni z powodu wykorzystywania
swego stanowiska i prowadzenia dzia∏aƒ
„na w∏asnà r´k´”. Mogli oni odwo∏aç si´ od
decyzji burmistrza, czego nie zrobili,

– z∏ego traktowania pracowników. Bur-
mistrz poinformowa∏, ˝e zdaje sobie spra-
w´ z tego, ˝e jest wymagajàcym szefem,
ale takie jest jego prawo oraz obowiàzek.
OdpowiedzialnoÊç, jaka cià˝y na nim
w zwiàzku z kierowaniem ca∏à gminà po-
woduje, ˝e musi utrzymaç on wysoki po-
ziom dyscypliny i zaanga˝owania pra-
cowników.

XXX Sesja Rady Miejskiej



WIEÂCI
ST¢SZEWSKIE

32/2006

Na zakoƒczenie, burmistrz doda∏, ˝e pro-
blemy ze Spó∏kà rozpocz´∏y si´ od momentu,
kiedy jej w∏aÊciciele uruchomili „Zagrod´
Ch∏opskà” na terenie przeznaczonym pod
siedlisko rolnicze. Podj´li te˝ wtedy próby
dzia∏aƒ, na które gmina nie mog∏a si´ zgo-
dziç. Nie wynika∏o to ze z∏ej woli burmi-
strza, ale z obowiàzku przestrzegania prze-
pisów oraz z dà˝enia do tego, aby wszyscy
przedsi´biorcy traktowani byli równo. Bur-
mistrz przypomnia∏ te˝ po raz kolejny, ˝e
w∏aÊciciele Spó∏ki mogà si´ odwo∏ywaç od
ka˝dej decyzji administracyjnej. Powinni
wi´c korzystaç z takiej mo˝liwoÊci zamiast
po pewnym czasie przywo∏ywaç pewne
sprawy w za˝aleniach i zarzutach. Zapew-
ni∏ te˝, ˝e gmina nie da si´ zastraszyç, gdy˝
dzia∏a zgodnie z prawem, a podejmowane
decyzje sà ka˝dorazowo konsultowane
z prawnikami. 

Po wyjaÊnieniach burmistrza, podj´to
nast´pujàce uchwa∏y:
– w sprawie zaciàgni´cia po˝yczki z Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Uchwa-
∏a ta dotyczy zaciàgni´cia po˝yczki w wy-
sokoÊci 1 250 000,00 z∏ na sfinansowanie
rozbudowy kanalizacji sanitarnej w St´-
szewie, w tym do realizacji w roku 2006 –
do kwoty 745 000,00 z∏ i w 2007 r. – 
do kwoty 505 000,00 z∏,

– w sprawie zmiany uchwa∏y bud˝etowej
na 2006 rok. Dokonano zwi´kszenia do-
chodów o kwot´ 24 745,00 z∏. Sà to Êrodki
z tytu∏u refundacji wydatków w ramach
programu ZPORR (dot. wymiany rur azbe-
stowych). Zmniejszono te˝ wydatki o kwo-
t´ 330 245,00 z∏,

– w sprawie zatwierdzenia planu przycho-
dów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.
Plan przychodów wynosi ogó∏em
220 000,00 z∏. Planuje si´ wydatki na reali-
zacj´: przedsi´wzi´ç zwiàzanych z gospo-
darkà odpadami w wysokoÊci 45 000,00 z∏,
zadaƒ modernizacyjnych s∏u˝àcych
ochronie gospodarki wodnej w wysokoÊci
150 000,00 z∏ i na edukacj´ ekologicznà
w wysokoÊci 15 000,00 z∏,

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w 2006 roku dla Powiatu Poznaƒskiego na

utrzymanie filii Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej w Gminie St´szew. Posta-
nowiono udzieliç pomocy finansowej z bu-
d˝etu gminy w kwocie 25 000,00 z∏,

– w sprawie wyra˝enia zgody na udzielenie
bonifikaty od op∏aty z tytu∏u przekszta∏ce-
nia prawa u˝ytkowania wieczystego
w prawo w∏asnoÊci nieruchomoÊci prze-
znaczonych na cele mieszkaniowe.
Z dniem 13 paêdziernika 2005 r. wesz∏a
w ˝ycie nowa ustawa o przekszta∏ceniu
prawa u˝ytkowania wieczystego w pra-
wo w∏asnoÊci. Przekszta∏cenie przys∏ugu-
je osobom fizycznym na ich wniosek. Usta-
wa ta daje mo˝liwoÊç udzielenia za zgodà
Rady bonifikaty. W uchwale zapropono-
wano bonifikat´ w wysokoÊci 80%,

– w sprawie upowa˝nienia Burmistrza Gmi-
ny do zawarcia porozumienia ze Starostà
Poznaƒskim. Upowa˝nienie to dotyczy wy-
konywania prac spo∏ecznie u˝ytecznych.
Zorganizowanie tych prac pozwoli na ak-
tywizacje zawodowà osób bezrobotnych,
bez prawa do zasi∏ku, korzystajàcych ze
Êwiadczeƒ pomocy spo∏ecznej,

– w sprawie wyboru banku prowadzàcego
obs∏ug´ bud˝etu gminy. Po przeprowadze-
niu post´powania przetargowego, do ob-
s∏ugi bud˝etu wybrany zosta∏ Gospodar-
czy Bank Spó∏dzielczy z siedzibà w Mosi-
nie. Oferta tego banku by∏a najkorzyst-
niejsza (informujemy o tym na kolejnych
stronach „WieÊci”),

– w sprawie zwolnieƒ przedmiotowych
w podatku od nieruchomoÊci. Zwolnie-
niem obj´to budynki i budowle zwiàzane
ze Êwiadczeniem us∏ug o charakterze u˝y-
tecznoÊci publicznej s∏u˝àce do dostarcza-
nia wody, odbioru Êcieków, gromadzenia,
segregacji i sk∏adowania odpadów, 

– w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczàcej
dzia∏alnoÊci Burmistrza Gminy. W tej kwe-
stii g∏os zabra∏a Maria Makowska – radca
prawny gminy. Poinformowa∏a ona, ˝e do
Wojewody Wielkopolskiego wp∏yn´∏a
skarga w∏aÊcicieli Spó∏ki „Zagroda Ch∏op-
ska”, na dzia∏alnoÊç Burmistrza Gminy
St´szew. Skarga ta dotyczy∏a kwestii od-
mowy wydania zaÊwiadczenia o przezna-
czeniu terenu, rozgraniczenia drogi dojaz-
dowej do pól, zjazdu z drogi nr 5. Wojewo-

da, zgodnie z Kodeksem Post´powania Ad-
ministracyjnego postanowi∏ przekazaç
skarg´ do rozpatrzenia w∏aÊciwemu orga-
nowi, czyli Radzie Miejskiej Gminy St´-
szew. Rada, która na bie˝àco informowa-
na by∏a o przebiegu sporu, podj´∏a stosow-
nà uchwa∏´. Wynika z niej, i˝ Rada oddala
skarg´ na dzia∏alnoÊç burmistrza z powo-
du jej bezzasadnoÊci. (Kwestie poruszone
w skardze opisywaliÊmy ju˝ w „WieÊciach
St´szewskich”). 

Czas przeznaczony na dyskusj´ zdomino-
wa∏a sprawa sporu pomi´dzy burmistrzem
gminy a w∏aÊcicielami Spó∏ki „Zagroda
Ch∏opska”. Z racji tego, ˝e burmistrz przed-
stawi∏ na poczàtku sesji oÊwiadczenie
w sprawie zarzutów Spó∏ki, jeden z jej
wspó∏w∏aÊcicieli postanowi∏ odnieÊç si´ do
tej wypowiedzi. Podtrzyma∏ on wszystkie
swoje wczeÊniejsze zarzuty, informujàc, ˝e
ich interpretacja odnoszàca si´ do pewnych
decyzji i podj´tych dzia∏aƒ ró˝ni si´ od tej
przedstawionej przez burmistrza. Powróci∏
on m.in. do kwestii odmowy wydania ksero-
kopii wniosku dotyczàcego wydania pozwo-
lenia na sprzeda˝ alkoholu i sprawy samo-
wolnego utwardzenia zjazdu. Podtrzyma∏
te˝ opini´, ˝e termin wydania decyzji doty-
czàcej sprzeda˝y alkoholu nie zosta∏ dotrzy-
many. Uzna∏ on, ˝e decyzja ta powinna byç
wydana w ciàgu 30 dni, a nie (jak obliczy∏)
po 63 dniach. Stwierdzi∏ tak˝e, ˝e w najbli˝-
szym czasie wejdzie w ˝ycie ustawa o odpo-
wiedzialnoÊci urz´dniczej i w zwiàzku
z tym w∏aÊciciele Spó∏ki na pewno z niej sko-
rzystajà. JeÊli uznajà, ˝e burmistrz naruszy∏
prawo, to wniosà spraw´ do sàdu. 

Do komentarza wspó∏w∏aÊciciela Spó∏ki
„Zagroda Ch∏opska” ustosunkowa∏ si´ bur-
mistrz oraz pracownicy Urz´du, którzy roz-
patrywali wnioski Spó∏ki. Dyskusja na sesji
by∏a burzliwa i trwa∏a d∏ugo. Chcàc oszcz´-
dziç Paƒstwu wszystkich niezrozumia∏ych
i zawi∏ych szczegó∏ów sprawy, poprzesta-
niemy na komentarzu, ̋ e ka˝da ze stron ma
w∏asny punkt widzenia na zaistnia∏e fakty.
Z tego, co uda∏o nam si´ dowiedzieç niektó-
re z kwestii sà nadal wyjaÊniane. O wszel-
kich nowych okolicznoÊciach, b´dziemy in-
formowaç na ∏amach „WieÊci.

red.

Radnemu Powiatowemu, Dyrektorowi SKR w St´szewie, Panu Krzysztofowi Robaszyƒskiemu, 
serdeczne podzi´kowanie za okazanà wyrozumia∏oÊç i pomoc, udzielonà w wa˝nej, ˝yciowej sprawie

sk∏ada 
Gra˝yna Krawiec z Witobla
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D
o redakcji „WieÊci St´szewskich”
wp∏ynà∏ wniosek wspólników Spó∏ki
„Zagroda Ch∏opska” o publikacj´ spro-

stowania do artyku∏u zamieszczonego
w „WieÊciach St´szewskich” pt. „Konflikto-
wa Zagroda”. W otrzymanym piÊmie mogli-
Êmy przeczytaç równie˝ opini´, i˝ nasze po-
st´powanie jest nieetyczne, gdy˝ nie dali-
Êmy mo˝liwoÊci wypowiedzenia si´ obu
stronom sporu.

Chcàc uniknàç podobnych zarzutów
w przysz∏oÊci, umieszczamy poni˝ej zarów-
no tekst sprostowania wspó∏w∏aÊcicieli
Spó∏ki „Zagroda Ch∏opska” jak i wyjaÊnienia
gminy St´szew. 

red.

Sprostowanie Zagrody
„Wspólnicy spó∏ki Wojtyczka, Wojcie-

chowski „Zagroda Ch∏opska” Spó∏ka Jawna
oÊwiadczajà, i˝ nieprawdziwe sà zarzuty
sformu∏owane na ∏amach „WieÊci St´szew-
skich” Nr 6/2005, artyku∏ „Konfliktowa Za-
groda”, dotyczàce uchylania si´ przez nas
obowiàzkowi podatkowemu. Jako osoby,
które od wielu lat prowadzà dzia∏alnoÊç go-
spodarczà zdajemy sobie doskonale spraw´,
i˝ obowiàzek p∏acenia podatków – wszyst-
kich, jest jednym z podstawowych obowiàz-
ków ka˝dego przedsi´biorcy i nigdy nie kwe-
stionowaliÊmy jego istnienia. Stanowczo
oÊwiadczamy, i˝ przeprowadzone w naszej
spó∏ce kontrole, w tym równie˝ przez orga-
ny administracji podatkowej nie wykaza∏y
nieprawid∏owoÊci. Nie zalegamy z p∏ace-
niem podatków i nie toczà si´ wobec naszej
spó∏ki ̋ adne post´powania administracyjne
zwiàzane z zaleg∏oÊciami podatkowymi. Su-
miennie i zgodnie z prawem realizujemy na-
∏o˝one na nas obowiàzki, w tym podatkowe.
Jakiekolwiek inne twierdzenia, jako nieznaj-
dujàce potwierdzenia w rzeczywistym sta-
nie rzeczy, sà nieprawdziwe i stanowià jedy-
nie pomówienie.

Ponadto wyjaÊniamy, i˝ nigdy nie dà˝yli-
Êmy do traktowania nas, tudzie˝ naszego
przedsi´biorstwa – przez Gmin´ St´szew –
w sposób uprzywilejowany. Nieprawdà jest
te˝ to, ˝e spó∏ka Wojtyczka, Wojciechowski
„Zagroda Ch∏opska” Spó∏ka Jawna stara∏a
si´ kiedykolwiek uzyskaç zwolnienie z obo-

wiàzku podatkowego, doprowadzajàc tym
samym do nierównego traktowania w sto-
sunku do innych przedsi´biorców dzia∏ajà-
cych na terenie gminy. Naszym celem jest
rzetelne i zgodne z prawem prowadzenie
dzia∏alnoÊci, nie zaÊ – jak próbuje si´ to nam
zarzuciç – dà˝enie do naruszenia podstawo-
wych zasad Konstytucji RP”. 

WyjaÊnienie Gminy
„Na temat sporu, jaki w∏aÊciciele „Zagro-

dy Ch∏opskiej” prowadzà z Gminà pad∏o ju˝
bardzo wiele s∏ów, g∏ównie z ust samych za-
interesowanych. W potoku oskar˝eƒ kiero-
wanych w stosunku do osoby burmistrza
i jego wspó∏pracowników ginie sedno ca∏ej
sprawy. WyjaÊniamy wi´c, ̋ e dla dzia∏ki, na
której jest zlokalizowana „Zagroda Ch∏op-
ska” ustalono w drodze decyzji warunki za-
budowy i zagospodarowania terenu. Wa-
runki obejmowa∏y zezwolenie na pobudo-
wanie siedliska sk∏adajàcego si´ z:
1. dwóch obór oraz budynku gospodar-

czego, z dachami stromymi dwuspa-
dowymi, z u˝ytkowym poddaszem;

2. urzàdzenia do gromadzenia lub utyli-
zacji nieczystoÊci p∏ynnych.
Na podstawie powy˝szej decyzji wydana

zosta∏a przez Starost´ Poznaƒskiego decyzja
nr 15/80/2001 zezwalajàca na budow´
dwóch budynków inwentarsko – sk∏ado-
wych na 2 x 17 krów, silos przejazdowy na
kiszonk´, zbiornik na gnojówk´ i Êcieki sani-
tarne oraz gnojowni´.

Co powsta∏o i funkcjonuje na tej nieru-
chomoÊci ka˝dy mo˝e sam zobaczyç. W sali
balowej krów nie sposób zauwa˝yç. 

Kiedy do gminy dotar∏a informacja, ˝e
na terenie powy˝szej nieruchomoÊci realizo-
wana jest dzia∏alnoÊç nieodpowiadajàca
swoim zakresem ustalonym warunkom
i pozwoleniu na budow´, burmistrz zwróci∏
si´ do odpowiednich s∏u˝b z proÊbà o zbada-
nie ca∏ej sprawy. Nie jest to jakieÊ nadzwy-
czajne post´powanie. Jest to normalna pro-
cedura, której poddawani sà równie˝ inni
inwestorzy. W przypadku „Zagrody Ch∏op-
skiej” mamy jednak do czynienia z niespoty-
kanà agresjà jej w∏aÊcicieli. Na wszelkie pró-
by wyjaÊnienia sprawy reagujà, tak jak
w ostatnim numerze „Kuriera Lokalnego” –

formu∏ujàc oskar˝enia i pomówienia pod
adresem burmistrza i pracowników Urz´du. 

Dlaczego ich reakcja jest jednak taka ner-
wowa? Oczywistym jest przecie˝ fakt, ˝e
w miejscu, gdzie staç mia∏a obora, serwuje
si´ ˝ywnoÊç… niekoniecznie zwierz´tom,
a zmiana, jakiej dokonali w∏aÊciciele niesie
za sobà, wiele kwestii do uregulowania.
Trudno si´ wi´c dziwiç, ˝e gmina próbuje to
wyjaÊniç. Dotyczy to chocia˝by sprawy wy-
dawania wszelkich pozwoleƒ i decyzji (np.
pozwolenia na sprzeda˝ alkoholu, utwar-
dzenia zjazdu do lokalu, wytyczenia granicy
drogi itd.). O kwestiach tych wspominali-
Êmy ju˝ wczeÊniej. W∏aÊciciele „Zagrody
Ch∏opskiej” liczyli, i˝ wszelkie dotyczàce ich
dzia∏alnoÊci tematy, rozwiàzane zostanà
w sposób szybki i korzystny dla nich. Nie
brali jednak pod uwag´, ˝e muszà byç one
za∏atwiane zgodnie z obowiàzujàcym pra-
wem, przepisami i terminami, a co za tym
idzie – nie zawsze w sposób satysfakcjonu-
jàcy w∏aÊcicieli spó∏ki. Nie chcàc wchodziç
w szczegó∏y i zawi∏oÊci tych spraw, infor-
mujemy, ˝e, jeÊli ktokolwiek ma wàtpliwo-
Êci co do podj´tych przez gmin´ decyzji –
przys∏uguje mu mo˝liwoÊç odwo∏ania. JeÊli
wi´c w∏aÊciciele „Zagrody Ch∏opskiej” nie
zgadzajà si´ z podj´tymi decyzjami – mogà
si´ od nich odwo∏aç do odpowiednich orga-
nów. Wykorzystujà z resztà oni takà mo˝li-
woÊç, co nie zawsze przynosi oczekiwane
przez nich efekty (negatywna decyzja gmi-
ny dotyczàca pozwolenia na sprzeda˝ alko-
holu zosta∏a podtrzymana przez Samorzà-
dowe Kolegium Odwo∏awcze, do którego od-
wo∏ali si´ w∏aÊciciele „Zagrody”). Pozosta∏e
sprawy sà w toku, dlatego te˝, do momentu
ich rozwiàzania nale˝y powstrzymaç si´ od
wszelkich komentarzy.

Spór pomi´dzy „Zagrodà Ch∏opskà”
a gminà trwa ju˝ doÊç d∏ugo, co najwyraê-
niej powoduje niezadowolenie w∏aÊcicieli
spó∏ki. Byç mo˝e liczyli oni na to, ̋ e ich spra-
wy rozwiàzane zostanà du˝o sprawniej. Nie
jest to jednak takie proste w przypadku
osób, które próbujà osiàgnàç swoje cele za-
chowaniem pozostawiajàcym wiele do ˝y-
czenia. Powinni oni zaczàç od uregulowania
prawnego wszelkich kwestii zwiàzanych
z ich terenem i dzia∏alnoÊcià. By∏oby wtedy

Kilka s∏ów wyjaÊnienia
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du˝o ∏atwiej i im i gminie. Sposób post´po-
wania w∏aÊcicieli „Zagrody Ch∏opskiej” nie
wskazuje jednak na to, aby zamierzali pod-
jàç takie dzia∏ania. Ich post´powanie ogra-
nicza si´ bowiem do g∏oszenia nieprawdzi-
wych zarzutów, oszczerstw i pomówieƒ.
Dzielà si´ oni nimi m.in. z lokalnà prasà, li-
czàc na to, ̋ e za jej poÊrednictwem przedsta-
wià nieprawdziwy obraz sytuacji, ukazujà-
cy ich jako ofiary zaistnia∏ego sporu. Byç
mo˝e, gdyby burmistrz traktowa∏ „Zagrod´
Ch∏opskà” w sposób uprzywilejowany, nie
popad∏by w konflikt. Jeden ze wspó∏w∏aÊci-
cieli powraca tak˝e (m.in. na sesji Rady) do
tematu zwolnienia kilku pracowników
Urz´du. Insynuuje, ˝e zostali oni pozbawie-
ni pracy, gdy˝ byli „niewygodni dla burmi-
strza”. Prawda jest taka, ̋ e nie wywiàzywa-
li si´ oni ze swoich obowiàzków i nadu˝y-
wali swoich kompetencji. Ich dzia∏alnoÊç
prywatna kojarzona by∏a z gminà, co
w przypadku nie wywiàzania si´ przez nich
z obietnic stwarza∏o dwuznaczne sytuacje.
Ka˝dy pracodawca dzia∏ajàcy zgodnie z pra-
wem nie mo˝e tolerowaç takich zachowaƒ.
Nikt nie powinien si´ wi´c dziwiç, ˝e pra-
cownicy ci zostali zwolnieni. 

Przedstawione powy˝ej zarzuty wskazu-
jà na to, ˝e w∏aÊciciele „Zagrody Ch∏opskiej”
podejmujà coraz bardziej radykalne i nie-
etyczne metody dzia∏ania, starajàc si´ za
wszelkà cen´ ugodziç w dobre imi´ burmi-
strza i zniweczyç wypracowany przez lata
pozytywny wizerunek gminy. Z kolei „szum
medialny” i sensacja, jakà próbujà stworzyç
podajàc nieprawdziwe informacje, majà na-
k∏oniç gmin´ do zmiany post´powania
wzgl´dem nich i ich spraw. Po raz kolejny in-
formujemy wi´c, ˝e zarówno burmistrz jak
i pozostali pracownicy Urz´du b´dà nadal
dzia∏aç zgodnie z prawem i obowiàzujàcy-
mi procedurami, nawet, jeÊli decyzje w ten
sposób podejmowane sà niekorzystne dla
„Zagrody Ch∏opskiej”. Podstawowà zasadà
jest, bowiem równe traktowanie wszystkich
podmiotów dzia∏ajàcych na terenie gminy. 

Prawie codziennie us∏yszeç mo˝na
o przypadkach, w których ktoÊ wskutek wy-
magaƒ s∏u˝b sanitarnych, budowlanych
i skarbowych rezygnuje z prowadzenia w∏a-
snej dzia∏alnoÊci. Jak wi´c akceptowaç fakt,
˝e dobrze prosperujàca ju˝ firma stara si´
omijaç wszelkie napotkane trudnoÊci wyni-
kajàce z obowiàzujàcych przepisów? Na lo-

kalnym rynku pojawia si´ przecie˝ tak wie-
le nowych podmiotów, które tracà szans´
zaistnienia z powodu pi´trzàcych si´ for-
malnoÊci i nak∏adów finansowych niezb´d-
nych do rozpocz´cia dzia∏alnoÊci. Ka˝dy, kto
chcia∏ zaadaptowaç strych, rozbudowaç
dom dla swoich dzieci, stworzyç firm´ itp.,
wie jak wiele warunków trzeba spe∏niç, aby
uzyskaç stosowne zezwolenia. Cz´sto trwa
to miesiàcami i poch∏ania ju˝ na samym po-
czàtku bardzo du˝o Êrodków. To w∏aÊnie
z szacunku do tych osób, ich wysi∏ków i sta-
raƒ nie mo˝emy „przymykaç oka” w sytu-
acji, gdy ktoÊ zamierza nas wszystkich lek-
cewa˝yç”.

Na zakoƒczenie podkreÊliç nale˝y, ˝e sta-
nowisko burmistrza w sprawie spó∏ki „Za-
groda Ch∏opska” jest stanowiskiem ca∏eo sa-
morzàdu gminnego. O sprawach zwiàza-
nych z dzia∏alnoÊcià „Zagrody” od samego
poczàtku informowani byli bowiem wszy-
scy radni. Sà oni doskonale zorientowani
w zaistnia∏ej sytuacji, tak wi´c podejmowa-
ne kroki sà efektem wspólnej decyzji, a nie
dzia∏aniem wywo∏anym niech´cià burmi-
strza wobec w∏aÊcicieli spó∏ki „Zagroda
Ch∏opska”.

W
szystkie osoby dokonujàce wp∏at
na konto bankowe Urz´du Gminy,
informujemy, ˝e od 1 marca br.

zmianie ulega dotychczasowy numer konta.
Jest to zwiàzane z wyborem nowego banku,
który obs∏ugiwaç b´dzie bud˝et gminny. 

W drodze przetargu do prowadzenia kon-
ta bankowego Urz´du wybrano ofert´ Go-
spodarczego Banku Spó∏dzielczego z siedzi-
bà w Mosinie. Jego oferta okaza∏a si´ ko-
rzystniejsza od oferty banku PKO. Poni˝ej
przedstawiamy porównanie zaproponowa-
nych przez oba banki warunków:

PKO GBS

OPROCENTOWANIE RACHUNKU PODSTAWOWEGO 1,06% 2,2%

OPROCENTOWANIE INNYCH RACHUNKÓW 0,01% 0,2%

PROWIZJA ZA PROWADZENIE RACHUNKU 0 0

PROWIZJA ZA PRZELEWY 0,50–4,00 z∏ 0

PROWIZJA ZA WYDANIE CZEKÓW 0,50 z∏ 0

Nowy numer konta bankowego Urz´du

NOWY NUMER KONTA URZ¢DU, NA KTÓRY, OD 1 MARCA BR. DOKONYWAå MO˚NA WSZELKICH WP¸AT: 

54 9048 0007 0027 3550 2000 0001
GBS MOSINA O. ST¢SZEW 



WIEÂCI
ST¢SZEWSKIE

6 2/2006

1
listopada 2005 r. wesz∏a w ˝ycie nowe-
lizacja ustawy o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy. Regula-

cja ta stwarza mo˝liwoÊç zapewnienia
miejsc pracy dla osób bezrobotnych w ra-
mach tzw. prac spo∏ecznie u˝ytecznych.
Zgodnie z definicjà sà to prace organizowa-
ne przez gmin´, a wykonywane przez bezro-
botnych bez prawa do zasi∏ku, korzystajà-
cych ze Êwiadczeƒ pomocy spo∏ecznej. Nie
mogà one przekraczaç tygodniowo 10 go-
dzin i odbywaç si´ mogà jedynie w miejscu
zamieszkania lub pobytu osoby bezrobotnej.
Otrzymuje si´ za nie wynagrodzenie w kwo-
cie nie ni˝szej ni˝ 6 z∏ za ka˝dà przepraco-
wanà godzin´. Âwiadczenie to, wyp∏acane
przez gmin´, jest w cz´Êci (maksymalnie
60%) refundowane przez Fundusz Pracy.
PodkreÊliç nale˝y, ˝e w przypadku nieuza-
sadnionej odmowy wykonywania lub nie-
uzasadnionego przerwania prac spo∏ecznie
u˝ytecznych, bezrobotni zostajà pozbawieni
statusu osoby bezrobotnej na okres 90 dni

oraz prawa do korzystania ze Êwiadczeƒ po-
mocy spo∏ecznej. 

Gmina St´szew, jako pierwsza w powiecie
poznaƒskim podj´∏a inicjatyw´ w kwestii
zorganizowania takich prac. OÊrodek Pomo-
cy Spo∏ecznej wytypowa∏ 70 osób aktualnie
korzystajàcych ze Êwiadczeƒ pomocy spo-
∏ecznej. SpoÊród nich Powiatowy Urzàd Pracy
wska˝e te, które otrzymajà prac´. Przypusz-
czalnie b´dzie to ok. 15–20 osób zatrudnio-
nych w okresie od marca do listopada br.
Opracowany zosta∏ tak˝e roczny plan prac.
B´dà to g∏ównie prace porzàdkowe, zwiàza-
ne z utrzymaniem czystoÊci na terenie St´sze-

wa oraz gminnych wsi. Ich realizacja przewi-
dziana zosta∏a na okres od 1 marca do 31 li-
stopada br. Wszystkie te informacje przeka-
zane zosta∏y do Powiatowego Urz´du Pracy.

Stworzenie mo˝liwoÊci organizacji prac
spo∏ecznie u˝ytecznych przynosi niewàtpli-
we korzyÊci dla obu stron – organizatora
(gminy) jak i dla osoby bezrobotnej. Zapew-
nia pomoc dla osób najbardziej jej potrzebu-
jàcych, wspierajàc przy tym dzia∏ania spo-
∏ecznoÊci lokalnych. Sprzyja tak˝e celom
rozwojowym gminy, u∏atwia walk´ z ubó-
stwem i marginalizacjà spo∏ecznà. 

J.Z.

W
ostatnim czasie gmina zakupi∏a
dla Zak∏adu Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w St´szewie sa-

mojezdnà zamiatark´. Nadajàcà si´ zarów-
no do prac zimowych, profesjonalnego za-
miatania, a tak˝e konserwacji zieleni. Za-
miata ona ulice, chodniki, place i parkingi.
Jest to, zatem maszyna wielofunkcyjna
i wszechstronna. 

Urzàdzenie zosta∏o niedawno przetesto-
wane przez pracowników ZGKiM, a wszyst-
ko za sprawà cz´stych i obfitych opadów
Êniegu, z jakimi zmagamy si´ podczas tego-
rocznej zimy. Zamiatark´ wykorzystano do
odÊnie˝ania st´szewskich chodników i ulic.
Okaza∏a si´ w takiej sytuacji niezawodna.

Maszyna stanowi doskona∏e rozwiàzanie
dla ró˝nego rodzaju zadaƒ zwiàzanych ze
sprzàtaniem i konserwacjà terenów ze-
wn´trznych, a jej kompaktowe wymiary po-
zwalajà na efektywnà prac´ w trudnych wa-
runkach. Ponadto posiada ogrzewanà kabin´
kierowcy, oszklonà do pod∏ogi, z mo˝liwoÊcià
zabudowy zima – lato. Istnieje tak˝e wariant
umo˝liwiajàcy zamontowanie posypywarki
do piasku i soli, p∏ugu, szczotki walcowej, ko-
siarki zbierajàcej traw´. Mo˝na, wi´c stwier-

dziç, ̋ e zakup, choç bardzo kosztowny – gmi-
na przeznaczy∏a na ten cel a˝ 290 360,00 z∏ to
na pewno op∏acalny i bardzo praktyczny.

WieloczynnoÊciowa zamiatarka zdà˝y∏a
si´ ju˝ sprawdziç zimà. Z pewnoÊcià u∏atwi

równie˝ wszelkie prace komunalne w czasie
ca∏ego roku, chocia˝by te zwiàzane z konser-
wacjà zieleni czy czyszczeniem placów, wy-
konywane latem. 

(O.S.)

Prace spo∏ecznie
u˝yteczne

Zamiatarka dla ZGKiM

Nowa zamiatarka
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N
iedawno w „Gazecie Poznaƒskiej” uka-
za∏ si´ artyku∏ dotyczàcy ceny wody
i Êcieków w powiecie poznaƒskim. Wy-

nika z niego,˝e podwy˝ki tych cen nie obj´∏y
na pewno gminy St´szew. Zosta∏y one, bo-
wiem utrzymane w naszej gminie na zesz∏o-
rocznym poziomie i wynoszà: 1,80 z∏ za m3

wody i 3,24 z∏ za m3 Êcieków. Nale˝y dodaç, ̋ e
mamy „najtaƒszà wod´” w powiecie, a ceny
Êcieków nale˝à natomiast do jednych z naj-

ni˝szych. Dla porównania u naszych sàsia-
dów – w gminie, Mosina, która jest udzia∏ow-
cem Aquanetu stawki kszta∏tujà si´ nast´pu-
jàco: dla wody 2,99 z∏ i dla Êcieków 4,01 z∏.

W niektórych gminach nowe, wy˝sze ce-
ny ju˝ zacz´∏y obowiàzywaç np. od 1 lutego
br. w gminie Tarnowo Podgórne. W wielu
niebawem tak˝e wzrosnà np. od 1 marca
w Dopiewie i od 1 kwietnia w Kleszczewie.

(O.S.)

Bez podwy˝ek cen 
wody i Êcieków

W
dniu 8 lutego bie˝àcego roku odby-
∏a si´ w Domu Kultury wystawa fo-
tografii S∏awomira Macieja KrzyÊ-

ka z Gniezna pt. „Zderzenia”. Przybyli na nià
uczniowie st´szewskich szkó∏, którzy z za-
chwytem oglàdali zaprezentowane przez
autora zdj´cia. Pada∏y przy tym interesujà-
ce komentarze i opinie. „Pan widzi pi´kno
w ceg∏ach, fragmentach kolei ˝elaznej, czy
starych budynkach?” – pytali równie˝ za-
ciekawieni uczestnicy wernisa˝u. 

Doktor nauk matematycznych udziela∏
rzeczowych odpowiedzi, sk∏aniajàcych do
g∏´bszej refleksji: „Zauwa˝cie, ̋ e w otaczajà-
cym nas Êwiecie bardzo zderza si´ rzeczywi-
stoÊç z fikcjà, Êwiat∏o z cieniem, materia nie-
o˝ywiona z o˝ywionà. Czy zauwa˝amy wy-
dawa∏oby si´ tak oczywiste zderzenia, z któ-
rymi stykami si´ co dzieƒ? Czy potrafimy so-
bie zdaç spraw´, ˝e na ka˝dym kroku coÊ
zderza si´ z czymÊ?” 

M∏oda publicznoÊç oglàdajàc fotografie
z zapa∏em s∏ucha∏a wypowiedzi autora. Za-
cz´∏a jednoczeÊnie dostrzegaç „biegajàce” po
murkach Êwiat∏o, skromne podwórko, gdzie
przed laty biega∏ autor z dostojnà katedrà
w dali, szaroÊç, czerƒ i biel osiàgni´te dzi´ki
subtelnej pracy samego autora. Deska lub
elewacja domu „dotkni´te zr´bem czasu”
sta∏y si´ wyrazem rzeczywistoÊci i fikcji. 

Podczas wystawy m∏odzie˝ zosta∏a za-
proszona na pocz´stunek w czasie, którego
autor odpowiada∏ na wiele pytaƒ. Gimna-
zjaliÊci pod wp∏ywem obejrzanych zdj´ç za-
cz´li zauwa˝aç w swoim otoczeniu ró˝ne
„zderzenia” np. jab∏ko
i ciastko na stole, które „zde-
rzy∏o si´” z po∏o˝onà dla de-
koracji niejadalna dynià.

S∏awomir KrzyÊka przy-
wióz∏ tak˝e ze sobà, wyda-
ne w trzech tomikach wier-
sze. Niektóre z nich zosta∏y
odczytane w dalszej cz´Êci
spotkania przez Dyrektor
Domu Kultury Barbar´ Ba-
wer i samego autora. O to
kilka myÊli z tomików: „Je-
Êli Ciebie przewrócà, bàdê
sam si´ przewrócisz, nie l´-
kaj si´ podnieÊç”, „Zobaczyç

nie znaczy widzieç, a us∏yszeç nie znaczy
s∏yszeç.” 

Wystawa okaza∏a si´ dla m∏odych gim-
nazjalistów wspania∏à okazjà do zadawa-
nia pytaƒ o g∏´bokim sensie, na które autor
udziela∏ zdumiewajàcych odpowiedzi. 

Na koniec uczestnicy zostali obdarowani
katalogiem w formie zak∏adki do ksià˝ki,
aby czytajàc je mogli wspomnieç, ˝e widzie-
li fotografie cz∏owieka, który marzy∏ by one:
„wywo∏a∏y refleksj´ niekoniecznie zderzajà-
cà si´ ze zrozumieniem zderzeƒ”.

Barbara Bawer, (O.S.)

Wystawa fotografii 
„Zderzenia”

Autor wystawy rozmawia z m∏odzie˝à

Fragment wystawy S∏awomira KrzyÊki

èród∏o: „Gazeta Poznaƒska”
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22
stycznia br., w wyjàtkowo
mroênà niedziel´ odby∏ si´ dzie-
siàty ju˝ Przeglàd Kol´d „Mo-

drze 2006”. Wzi´∏o w nim udzia∏ a˝ dziesi´ç
zespo∏ów i chórków dzieci´cych i m∏odzie-
˝owych. 

Wszystkich zgromadzonych przywita∏
ksiàdz proboszcz Rynkiewicz i zach´ci∏ do
wspólnego kol´dowania. Jako pierwsze wy-
stàpi∏y: Chórek Parafialny Parafii Êw. Marci-

na z Granowa oraz Chórek Parafialny Para-
fii Êw. Barbary z Tomic. Ten drugi zaÊpiewa∏:
„Pójdêmy wszyscy”, „Gdy Êliczna panna”
oraz „Âwieç gwiazdeczka ma∏a”. 

Dobrze znany wszystkim zespó∏ Arhed
wykona∏ kol´d´ „Lulaj˝e Jezuniu” oraz
utwór „Quo vadis Domine”, a Chórek Para-
fialny „Paciorki Ró˝aƒca” z Parafii Êw. Trój-
cy w St´szewie: „Dzisiaj w Betlejem”, „Oj Ma-
luÊki”, „Bezdomny”, „Przybie˝eli do Betle-

jem”, „Moja litania” oraz „B∏ogos∏aw nam”.
Dzieci z Chórku wystàpi∏y w kolorowych
strojach. Przygotowa∏y te˝, wraz z opieku-
nami specjalnà choreografi´. 

M∏odzie˝owa Kapela Dudziarska „Koêla-
ry” jak zawsze zaprezentowa∏a swój cieka-
wy repertuar. Jej cz∏onkowie wspierani byli
tym razem przez m∏odszych kolegów, którzy

w przysz∏oÊci chcà równie˝ „zasiliç szeregi”
tego zespo∏u. 

Jako kolejny wystàpi∏ Chórek Parafialny
„Armia Pana” z Parafii Êw. Maksymiliana
w Strykowie. Dzieci zaprezentowa∏y zupe∏-
nie inne wykonanie kol´d. Ich ˝ywio∏owym

Êpiewom towarzyszy∏y dêwi´ki gitar, b´b-
nów afrykaƒskich, grzechotek itd. Wyst´p
nagrodzony zosta∏ gromkimi oklaskami. Po
nich na scenie pojawili si´ ich starsi koledzy

ze Strykowa, czyli Zespó∏ M∏odzie˝owy Para-
fii Êw. Maksymiliana. ZaÊpiewali oni: „Gdy
si´ Chrystus rodzi”, „Tryumfy Króla Niebie-
skiego” oraz „KoÊció∏ na górce”. 

Dziesiàty Przeglàd Kol´d

Powitanie zgromadzonych goÊci

Armia Pana szczególnie ˝ywio∏owo wykonuje kol´dy PublicznoÊç z zaciekawieniem oglàda wyst´py dzieci

Paciorki Ró˝aƒca Êpiewajà kol´d´
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Zespó∏ Instrumentalno-Wokalny z Gim-
nazjum w St´szewie wykona∏ „Ko∏ysank´
dla Jezusa” oraz utwór „Skrzypi wóz”, a Chó-
rek ze Szko∏y Podstawowej w St´szewie, pio-
senki: „Ânie˝ynka”, „Nie mia∏y Anio∏ki” oraz

„Kol´dnicy w´drownicy”. Jako ostatni wy-
stàpi∏ Chórek Szkolny z Zespo∏u Szkolno-
-Przedszkolnego w Modrzu. 

Wspólne kol´dowanie zakoƒczy∏o si´
póênym popo∏udniem. Wszyscy goÊcie, któ-

rzy pomimo siarczystego mrozu przybyli na
Przeglàd, opuszczali Modrze w bardzo do-
brych nastrojach. 

J.Z.

Wyst´p dzieci z chórku parafialnego z Tomic Wyst´p Kapeli Dudziarskiej

25
stycznia br. w Urz´dzie Gminy
odby∏o si´ spotkanie st´szew-
skiego Ko∏a Kombatantów. Za-

proszono na nie tak˝e uczniów i nauczycieli
gminnych szkó∏. Powodem by∏o rozstrzy-
gni´cie konkursu historycznego „Co wiem
o Powstaniu Wielkopolskim”. Konkurs ten
organizowany jest ka˝dego roku przez Mu-
zeum Regionalne w St´szewie, przy wspar-
ciu st´szewskiego Ko∏a Kombatantów, pod
patronatem burmistrza gminy. 

Konkurs „Co wiem o Powstaniu Wielko-
polskim” podzielony jest na dwie cz´Êci. Jed-
na z nich przeznaczona jest dla gimnazjali-
stów, którzy odpowiedzieç muszà na pyta-
nia z wiedzy historycznej. Dla uczniów szkó∏
podstawowych przygotowany jest nato-
miast konkurs plastyczny. W tym roku
wÊród wyró˝nionych znaleêli si´ uczniowie
ze Szko∏y Podstawowej w Modrzu, Gimna-
zjum ze Strykowa i Szko∏y Podstawowej ze
St´szewa. Na szczególnà uwag´ zas∏u˝y∏a
praca Jakuba Szymanowskiego ze st´szew-
skiej podstawówki. Zajà∏ on pierwsze miej-
sce w konkursie plastycznym. 

Podczas spotkania dokonano tak˝e uro-
czystego odznaczenia dwóch pocztów sztan-
darowych: PSL i Zwiàzku Kombatantów RP
i By∏ych Wi´êniów Politycznych. 

J.Z. Laureaci konkursu „Co wiem o Powstaniu Wielkopolskim” fot. L. Ksià˝kiewicz

Co wiem o Powstaniu
Wielkopolskim
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W
dniu 22 stycznia 2006 r. w Sali mo-
telu „AB” w St´szewie odby∏o si´
walne zgromadzenie cz∏onków Ko-

∏a nr 121 PZW w St´szewie. WÊród zaproszo-
nych goÊci byli: burmistrz Gminy St´szew
W∏odzimierz Pinczak, wiceprezes Zarzàdu
Okr´gu PZW w Poznaniu Tomasz Horemski
oraz Franciszek Gruziƒski z Ko∏a „KaraÊ”
w Poznaniu. By∏o to zebranie sprawozdaw-
cze za rok 2005. Wr´czono puchary w´dka-
rzom roku 2005:
– Tomasz Gotowiec – w kategorii sp∏awiko-

wej juniorów,
– Witold Jóêwiak – w kategorii sp∏awikowej

seniorów,
– Adam Jankowski – w kategorii spinningo-

wej seniorów. 
Prezes ko∏a Micha∏ Zieliƒski otrzyma∏

z∏otà odznak´ za zas∏ugi dla w´dkarstwa
polskiego, nadanà przez Zarzàd G∏ówny
PZW w Warszawie.

Ko∏o nr 121 PZW w St´szewie

Wyniki przetargów przeprowadzonych w 2005 r.
(Kwoty podane w zestawieniu zosta∏y wyra˝one w z∏otych)

07.01. Us∏ugi geodezyjne
Przetarg wygra∏a oferta firmy KATASTER s.c. z Poznania oferujàc nast´pujàce ceny:

podzia∏, mapa, wznowienie granic
400,00 160,00 80,00 

07.01. OkreÊlenie wartoÊci rynkowej dzia∏ek i lokali mieszkalnych oraz inwentaryzacja lokali mieszkalnych.
Przetarg wygra∏a firma Wycena NieruchomoÊci z Poznania z ofertà:

dz. niezabudowana dz. zabudowana. wycena lokalu, inwentaryzacja lokalu
300,00 385,00 183,00 115,00 

07.01. Druk gazety „WieÊci St´szewskie”
Przetarg wygra∏o Towarzystwo Opieki Nad Ociemnia∏ymi z Izabelina. 
Zaproponowa∏o ono nast´pujàce ceny:

16 stron 20 stron 24 strony
0,72 0,88 1,04

25.01. Oznakowanie pionowe dróg i ulic
1. Zak∏ad Remontowo Budowlany ze St´szewa wg stawek
2. REM DRÓG z Poznania wg stawek
3. SOLFATER z Grodziska Wlkp.
Przetarg wygra∏a oferta firmy ze St´szewa. Oferta nr 3 zosta∏a odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 – nieaktualne zaÊwiadczenie o wpisie do ewi-
dencji dzia∏alnoÊci gospodarczej. 
03.02. Profilowanie dróg 
1. P.H.U. „Cynk” ze Âremu rezygnacja
2. Kuczek FHU z Poznania wg stawek
3. Us∏ugi Budowlano Drogowe ze S∏upii wg stawek
4. PPH „Spec” z Kórnika wg stawek
Oferent nr 1 zrezygnowa∏ z udzia∏u w post´powaniu przetargowym. Wygra∏a oferta firmy nr 3, która uznana zosta∏a za najkorzystniejszà.
03.02. Remont czàstkowy dróg
1. Przedsi´biorstwo Us∏ugowo Budowlane z Puszczykowa odrzucono
2. Zak∏ad Remontowo Budowlany ze St´szewa wg stawek
Oferta 1 zosta∏a odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 – wykaz zleceƒ i referencje nie odpowiadajà swoim rodzajem robotom stanowiàcym przedmiot
zamówienia. Przetarg wygra∏a oferta nr 2. 

Zebranie sprawozdawcze Ko∏a w´dkarzy

Nagrodzeni w´dkarze: Witold Jóêwiak, Tomasz Gotowiec i Adam Jankowski
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03.02. Remont czàstkowy chodników 
1. Roboty Brukarskie ze St´szewa wg stawek
2. Zak∏ad Remontowo Budowlany ze St´szewa wg stawek 
3. Przedsi´biorstwo Us∏ug Budowalnych z Puszczykowa wg stawek
4. bjj Beton z D´bienka wg stawek
Za najkorzystniejszà zosta∏a uznana oferta nr 4.
03.02. Dostawa ˝u˝la na drogi gminne 700 ton 
1. SKR z Dopiewa 36,15 z∏ za 1 ton´
2. Spó∏dzielnia „Rolnik” z Granowa 36,05 z∏ za 1 ton´
3. SKR ze St´szewa 34,28 z∏ za 1 ton´
Przetarg wygra∏a oferta nr 3.
01.03. Projekt na budow´ sieci wodociàgowych: Witobel – B´dlewo, Wronczyn – Modrze, Skrzynki dz. 93 133 
1. Studio DK z Poznania 45 500,00 z∏
2. IMAR Pracownia Projektowania z Chodzie˝y 41 559,30 z∏
3. Przedsi´biorstwo Projektowo Us∏ugowe z Przeêmierowa 44 800,00 z∏
4. Pracownia Projektowa „Instalator” ze Stargardu Szczeciƒskiego 66 756,00 z∏
5. Projektowanie i Nadzory z Opalenicy 19 500,00 z∏
6. Unitel Consulting z Poznania 24 400,00 z∏
Przetarg wygra∏a oferta nr 5, która zosta∏a uznana za najkorzystniejszà.
01.03. Projekt na budow´ chodnika w miejscowoÊci B´dlewo
1. Unitel Consulting z Poznania odrzucona
2. Studio DK z Poznania 19 500,00 z∏
Oferta nr 1 zosta∏a odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 – wykonawca nie poda∏ terminu wykonania i okresu gwarancji. Wygra∏a oferta firmy nr 2.
01.04. Projekt na budow´ kanalizacji sanitarnej w miejscowoÊci D´bienko na ul. Polnej i Kr´tej 
Przetarg wygra∏a firma Unitel Consulting Konsulting Poznania z cenà 21 960,00 z∏
01.04. Modernizacja ulicy Szkolnej w Strykowie z masy mineralno asfaltowej
1. Roboty Ziemne i Melioracyjne z Dopiewa 73 032,92 z∏
2. Strada ze Ârody Wlkp. 103 884,28 z∏
3. Spó∏dzielnia Kó∏ek Rolniczych ze St´szewa 75 155,50 z∏ 
4. Dromost z ˚abna 65 349,01 z∏
Przetarg wygra∏a oferta firmy Dromost z ˚abna.
22.04. Dostawa ˝u˝la 400 ton i t∏ucznia 80 ton

cena za 1 ton´
1. Spó∏dzielnia Kó∏ek Rolniczych ze St´szewa ˝u˝el: 32,00 z∏, t∏uczeƒ: 54,90 z∏
2. Transport Ci´˝arowy z Mosiny ˝u˝el: 34,00 z∏, t∏uczeƒ: 58,00 z∏
Przetarg wygra∏a oferta nr 1, którà uznano za korzystniejszà. 
19.05. Wymiana okien Miros∏awki 4 szt., Sapowice 4 szt., Tomiczki 3 szt.
1. Spó∏dzielnia Roltech z Pora˝yna 13 412,01 z∏
2. GROBUD z Grodziska Wlkp. 8 909,45 z∏
3. PPUH ONKO z Opalenicy 11 721,00 z∏
Przetarg wygra∏a oferta nr 2.
19.05. Remont ul. Andrzejewskiego w St´szewie 
1. Dromost z ˚abna 97 957,19 z∏
2. Strada ze Ârody Wlkp. 127 781,93 z∏
3. PW TOR BRUK z Poznania 124 480,41 z∏
4. Roboty Ziemne i Melioracyjne z Dopiewa 101 744,17 z∏
Przetarg wygra∏a oferta firmy Dromost z ˚abna.
19.05. Remont chodników ul. ¸ukaszewicza i Kwiatowa w St´szewie 
1. PW TOR BRUK z Poznania 127 634,83 z∏
2. Roboty Ziemne i Melioracyjne z Dopiewa 75 548,07 z∏
3. Zak∏ad Remontowo Budowlany ze St´szewa 76 265,25 z∏
4. Zak∏ad Robót Drogowych z Puszczykowa 81 643,74 z∏
5. bjj Beton z D´bienka 64 743,20 z∏
6. TOR MEL z Poznania 118 619,03 z∏
7. Roboty Brukarskie ze St´szewa 78 300,87 z∏
Przetarg wygra∏a oferta nr 5, uznana za najkorzystniejszà.
24.06. Wykonanie systemu alarmowania ludnoÊci w gminie St´szew
1. MONTECH z Poznania 49 044,00 z∏ – odrzucona
2. FOKS z Poznania 41 849,00 z∏
3. LOGITEL z Poznania 53 009,00 z∏ – odrzucona
Oferty odrzucone zosta∏y na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 – niezgodne ze specyfikacjà istotnych warunków zamówienia. Oferta nr 1 – brak wykazu zleceƒ,
referencji i wpisu do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej. Oferta nr 2 – brak wykazu zleceƒ. Przetarg uniewa˝niono – wp∏yn´∏a tylko jedna wa˝na oferta.
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24.06. Remont jezdni na ul. Powstaƒców Wlkp. i 28 Grudnia w St´szewie 
1. Przedsi´biorstwo „Solfater” z Grodziska Wlkp. 82 088,26 z∏
2. Roboty Ziemne i Melioracyjne z Dopiewa 76 170,04 z∏ – odrzucona
3. Przedsi´biorstwo Sprz´towo Transportowe z Jerki 65 818,19 z∏ – odrzucona
Oferty nr 2 i 3 zosta∏y odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 – niezgodne ze specyfikacjà istotnych warunków zamówienia. Oferta nr 2 – brak referencji. Ofer-
ta nr 3 – zamawiajàcy nie wyrazi∏ zgody na udzia∏ podwykonawcy w realizacji inwestycji. Przetarg wygra∏a oferta firmy nr 1.
04.07. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. St´szew 
1. Pharmas/Gazopol z Poznania/Koszalina 2 699 092,10 z∏
2. PUWI z Poznania 3 789 231,91 z∏
3. LITZ z Poznania 3 478 637,18 z∏ – odrzucona
4. Ciep∏ownik z Plewisk 3 995 684,14 z∏ – odrzucona 
5. IN˚.-EKON/HYDROBUD z Konina/Kazimierza Biskupiego 2 995 684,14 z∏ – odrzucona
Oferty 3, 4, 5 zosta∏y odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 – niezgodne ze specyfikacjà istotnych warunków zamówienia. Oferta nr 3 – niezgodny
przedmiar robót w poz. dotyczàcej wykonania warstwy Êcieralnej nawierzchni jezdni. Oferta nr 4 – niezgodny przedmiar robót w poz. dotyczàcej u∏o˝enia
kostki brukowej. Oferta nr 5 – niezgodny przedmiar robót w poz. dotyczàcej korytowania jezdni i chodników. Przetarg wygra∏a oferta nr 1.
06.07. Projekt na budow´ kanalizacji deszczowej w D´bnie 
1. Unitel Konsulting z Poznania 14 500,00 z∏
2. ESKO z Zielonej Góry 10 980,00 z∏
Przetarg wygra∏a oferta firmy ESKO.
06.07. Remont Rynku w St´szewie 
1. bjj Beton z D´bienka 79 877,06 z∏
2. Solfater z Grodziska Wlkp. 98 804,99 z∏
Przetarg wygra∏a oferta nr 1. 
06.07. Dostawa ˝u˝la 1200 ton 
1. SKR z Dopiewa 34,59 z∏ za 1 ton´
2. SKR ze St´szewa 32,00 z∏ 
3. Rolnik z Granowa 34,00 z∏
Przetarg wygra∏a oferta nr 2.
19.07. Inspektor nadzoru – kanalizacja sanitarna

Procent od wartoÊci wykonanych robót: 
WartoÊç: do 100 tys.      powy˝. 100 tys.

1. Us∏ugi Projektowo Kosztorysowe z Poznania odrzucona
2. Jerzy ˚muda Trzebiatowski z Poznania 1,59 1,44
Oferta nr 1 zosta∏a odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 – niezgodna ze specyfikacjà istotnych warunków zamówienia – brak referencji.
02.08. Budowa sieci wodociàgowej Skrzynki 
Wygra∏a oferta Zak∏adu Instalacji Sanitarnych „Smolgaz” z Kórnika, kwotà 158 693,28 z∏. 
02.08. Projekt kanalizacji sanitarnej Witobel i Zamys∏owo 
1. Studio DK z Poznania 121 024,00 z∏
2. IRWA z KoÊciana 81 374,00 z∏
3. EKO WOD KAN z Przeêmierowa 84 790,00 z∏
4. Unitel Consulting z Poznania 100 040,00 z∏
5. Polcal z Kalisza 150 060,00 z∏
6. Procorol z Janikowa 156 547,96 z∏
7. Biuro Projektów z Bydgoszczy 398 208,00 z∏
8. Przedsi´biorstwo In˝ynierii Ârodowiska z Zielonej Góry 132 370,00 z∏
9. PROXIMA z Chodzie˝y 74 420,00 z∏
10. ESKO z Zielonej Góry 117 120,00 z∏
11. Serwis Inwest z Poznania 112 240,00 z∏
Wygra∏a oferta firmy PROXIMA, która uznana zosta∏a za najkorzystniejszà. 
02.08. Remont nawierzchni jezdni ul. Chybickiego St´szew.
1. Przedsi´biorstwo „Solfater” z Grodziska Wlkp. 145 907,08 z∏
2. Roboty Brukarskie ze St´szewa 112 350,02 z∏
Przetarg wygra∏a oferta nr 2. 
05.08. Inspektor nadzoru w zakresie kanaliz. sanitarnej
Przetarg wygra∏a oferta Jerzego ˚mudy Trzebiatowskiego z Poznania oferujàc: 

Procent od wartoÊci wykonanych robót: 
WartoÊç: do 100 tys.    powy˝. 100 tys

1,59 1,44 
19.08. Remont elewacji Przychodni Lekarskiej w St´szewie.
1. Przedsi´biorstwo Budowlano-Us∏ugowe z Puszczykowa 44 150,13 z∏ – odrzucona
2. GEMAT ze St´szewa 45 912,16 z∏ – odrzucona
3. Zak∏ad Budowlany ze Steszewa 41 811,47 z∏ – odrzucona
4. Zak∏ad Murarski z Szamotu∏ 36 449,67 z∏
Oferty nr 1, 2, 3 zosta∏y odrzucone na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 – oferta niezgodna ze specyfikacjà istotnych warunków zamówienia – brak wykazu zleceƒ
i referencji.
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19.08. Remont chodnika na ul. Polnej w Strykowie.
1. Przedsi´biorstwo Budowlano-Us∏ugowe z Puszczykowa 109 523,76 z∏
2. Zak∏ad Remontowo Budowlany ze St´szewa 92 430,98 z∏
Oferta nr 1 zosta∏a odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 – niezgodna ze specyfikacjà istotnych warunków zamówienia – brak wykazu zleceƒ.
23.08. Budowa drogi w Twardowie. 
1. SKR ze St´szewa 387 539,17 z∏
2. Dromost z ˚abna 468 934,16 z∏ – odrzucona
3. NCC z Wroc∏awia 532 475,22 z∏
Oferta nr 2 zosta∏a odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 – niezgodna ze specyfikacjà istotnych warunków zamówienia – brak wadium, brak opinii ban-
kowej, brak informacji finansowej, nieaktualne zaÊwiadczenie z Urz´du Skarbowego. 
Wygra∏a oferta nr 1.
23.08. Wykonanie systemu alarmowania ludnoÊci w gminie St´szew.
1. FOKS z Poznania 41 846,00 z∏
2. LOGITEL z Poznania 53 009,00 z∏
06.09. Budowa i modernizacja sieci wodociàgowej na ul. Trzebawskiej w St´szewie.
1. Instalacje Sanitarne ze St´szewa 67 473,00 z∏ – odrzucona
2. Smolgaz z Kórnika 65 990,31 z∏
23. Fur-Bud z ˚erkowa 66 915,72 z∏
Oferta nr 1 zosta∏a odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 – treÊç oferty nie odpowiada treÊci specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kosztorys
ofertowy niezgodny z za∏àczonym przedmiarem robót (w poz. 2 i 3 winno byç 942,800 m3 wyceniono 942 m3)
Wygra∏a oferta firmy Smolgaz.
06.09. Remont chodnika na ul. B. Chrobrego w St´szewie.
1. P.W. TOR BRUK z Poznania 219 629,78 z∏ – odrzucona
2. bjj BETON z D´bienka 178 600,27 z∏
Oferta nr 1 zosta∏a odrzucona na podst. art. 89 ust.1 pkt 2 – kosztorys niezgodny z przedmiarem robót. Wygra∏a oferta nr 2. 
28.09. Budowa kanalizacji deszczowej w m. WielkawieÊ.
1. Instalacje sanitarne ze St´szewa 178 034,37 z∏
2. PUWI z Poznania 147 687,11 z∏
3. Smolgaz z Kórnika 158 002,57 z∏
4. Zak∏ad Us∏ug Wodno Kanalizacyjnych ze Strykowa 197 986,84 z∏
Przetarg zosta∏ uniewa˝niony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 – post´powanie o zamówienie obarczone jest wadà prawnà uniemo˝liwiajàcà prawid∏owe
zawarcie umowy. 
14.10. Remont sieci wodociàgowej w m. Dro˝d˝yce.
1. Instalacje sanitarne ze St´szewa 78 540,57 z∏
2. Smolgaz z Kórnika 85 246,90 z∏
Wygra∏a oferta nr 1, która uznana zosta∏a za korzystniejszà. 
02.11. Dostawa zamiatarki chodnikowej.
1. Polor z Poznania 146 945,19 z∏ – odrzucona
2. HAKO POLSKA z Krakowa 290 360,00 z∏
Oferta nr 1 zosta∏a odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2. Oferowana zamiatarka nie spe∏nia wymaganych parametrów techniczno-u˝ytkowych. Wygra-
∏a oferta nr 2.
02.11. Zimowe utrzymanie dróg.

posypanie solà odÊnie˝enie
1. Zak∏ad Remontowo Budowlany ze St´szewa 96,30 z∏ 28,89 z∏
2. Solfater z Grodziska Wlkp. 105,80 z∏ 36,00 z∏
3. Dromost z ˚abna 101,20 z∏ 31,40 z∏
4. Moto Bus z Granowa 99,30 z∏ 32,60 z∏
5. Zak∏ad Robót Drogowych Puszczykowi Puszczykowa 102,45 z∏ 33,50 z∏ 
Przetarg wygra∏a oferta nr 1. 
02.11. Naprawa oÊwietlenia ulicznego.
1. Instalatorstwo Elektryczne z Dopiewa 34 892,00 z∏
2. Instalatorstwo Elektryczne ze St´szewa 32 940,00 z∏
3. Instalatorstwo Elektryczne ze St´szewa 28 792,00 z∏
4. Zak∏ad Handlowo Us∏ugowy z Dopiewca 30 500,00 z∏
Przetarg wygra∏a oferta nr 3. 
09.11. Dostawa paczek Êwiàtecznych

cena za 1 paczk´
1. Hurtownia „Mikoli” z Wir 14,72 z∏ 
2. PHU „Wodnik” ze St´szewa 16,50 z∏
3. PHU „Woka” ze St´szewa 13,84 z∏
4. MPT PIK z WrzeÊni 17,00 z∏
5. Firma Cateringowo Us∏ugowa z Puszczykowa 14,80 z∏
Przetarg wygra∏a oferta nr 4. Kryteria oceny: cena 50%, ocena wizualna paczki 10%, zawartoÊç paczki 40%. Oferta nr 4 po dokonaniu oceny indywidualnej
komisji przetargowej uzyska∏a najwi´cej punktów.
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18.11. Budowa kanalizacji deszczowej w Wielkiejwsi.
1. Zak∏ad Budownictwa Ogólnego z Opalenicy 222 603,62 z∏
2. Instalacje Sanitarne ze St´szewa 178 034,39 z∏
3. Smolgaz z Kórnika 140 219,78 z∏
4. PUWI z Poznania 146 316,49 z∏
09.12. Wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego dróg i ulic w 2006 roku.
1. Solfater z Grodziska Wlkp. wg stawek
2. Rem Drog z Poznania wg stawek
3. Zak∏ad Remontowo Budowlany ze St´szewa wg stawek
Oferta nr 3 uzyska∏a najwi´cej punktów – najkorzystniejsze stawki, dlatego te˝ wygra∏a. 
19.12. Sk∏ad, ∏amanie i druk gazety „WieÊci St´szewskie”

16 stron 20 stron 24 strony
1. Zak∏ad Poligraficzny z Poznania 1,22 1,46 1,70
Przetarg zosta∏ uniewa˝niony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 – wp∏yn´∏a tylko jedna wa˝na oferta. 
19.12. Inspektor nadzoru – budowa i remonty dróg w 2006 roku.

Procent od wartoÊci wykonanych robót: 
WartoÊç: do 100 tys.      powy˝. 100 tys.

1. Zak∏ad Remontowo Budowlany ze St´szewa 1,5 1,3
2. Zak∏ad Us∏ug Budowlanych ZUBID z Krosna 1,7 1,5
3. Projekty i Nadzory Budowlane z Poznania 2,0 1,8
Oferta nr 3 zosta∏a odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 –nieaktualne zaÊwiadczenie o wpisie
do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej. Wygra∏a oferta nr 1.
19.12. Inspektor nadzoru – budowa i remonty chodników w 2006 roku.

Procent od wartoÊci wykonanych robót: 
WartoÊç: do 100 tys.      powy˝. 100 tys.

1. Zak∏ad Us∏ug Budowlanych ZUBID z Krosna 1,5 1,22
2. Zak∏ad Remontowo Budowlany ze St´szewa 1,8 1,5
Przetarg wygra∏a oferta nr 1.
19.12. Inspektor nadzoru – bran˝a budowlana w 2006 roku.

Procent od wartoÊci wykonanych robót: 
WartoÊç: do 100 tys.      powy˝. 100 tys.

1. Zak∏ad Us∏ug Budowlanych ZUBID z Krosna 1,5 1,22
2. Zak∏ad Remontowo Budowlany ze St´szewa 2,5 2,0
Przetarg wygra∏a oferta nr 1.
19.12. Inspektor nadzoru – bran˝a elektryczna w 2006 roku.

Procent od wartoÊci wykonanych robót: 
WartoÊç: do 100 tys.      powy˝. 100 tys.

1. Przedsi´biorstwo Wielobran˝owe STYK z Poznania 3,0 2,0
2. Zak∏ad Us∏ug Inwestycyjnych z Poznania 1,5 1,22
Przetarg wygra∏a oferta nr 2.
28.12. Remont czàstkowy dróg i ulic w 2006 roku.
Przetarg wygra∏ Zak∏ad Remontowo Budowlany ze St´szewa.
28.12. Remont czàstkowy chodników w 2006 roku.
1. Zak∏ad Remontowo Budowlany ze St´szewa wg stawek
2. bjj BETON z D´bienka wg stawek
Przetarg wygra∏a oferta nr 2.
28.12. Profilowanie dróg w 2006 roku.
1. Us∏ugi Budowlano Drogowe ze S∏upii wg stawek
2. PPUH SPEC z B∏a˝ejewa wg stawek
Przetarg wygra∏a oferta nr 1.
28.12 Dostawa materia∏ów biurowych.
1. RODAN Sp. z o.o. z Poznania 9 495,35 z∏
2. Firma Handlowa Trzynastka ze Steszewa 9 385,97 z∏
3. PPH BIUR – PAP z Poznania 9 842,11 z∏
4. Eureka – Thiel z Lubonia 9 683,30 z∏
Przetarg wygra∏a oferta nr 2.

Agencja Pracy Tymczasowej 
Euro Assist sp. z o.o. poszukuje 

dla klienta w St´szewie k. Poznania:

KPRACOWNIKA DZIA¸U
KSI¢GOWOÂCI

podstawowa znajomoÊç problematyki 
finansowo-ksi´gowej

KONTROLERA
FINANSOWEGO

kontrola przep∏ywów finansowych firmy,
sporzàdzanie raportów i analiz 

finansowych

SPECJALIST¢ DS. ZAKUPÓW 
zakupy surowców, poszukiwanie taƒszych 

êróde∏ zaopatrzenia na rynku, 
negocjacje cen z dostawcami

KIEROWNIKA PRODUKCJI
organizacja pracy, kontrola jakoÊci i iloÊci
sprzedawanych wyrobów, usprawnianie

procesu produkcji

Wymagania:
– p∏ynna znajomoÊç j´zyka angielskiego,
– w∏asna inicjatywa, samodzielnoÊç,
– wykszta∏cenie wy˝sze mile widziane,
– doÊwiadczenie nie jest wymagane.

Oferty wraz ze zgodà na przetwarzanie danych 
osobowych prosimy kierowaç na adres: 

Euro Assist, ul Mi∏a 13, 60-586 Poznaƒ
lub e-mail: info@euroassist.pl

dr med. Jadwiga Rejmaniak
specjalista laryngolog i foniatra

ul. Narutowicza 19, 62-060 St´szew

tel. 061 813 41 59
kom. 0603 599 016

Pilnie kupi´ mieszkanie 
w St´szewie, 

w bloku lub w kamienicy. 
Mo˝e byç do remontu. 

tel. 0502 389 122

Praca w St´szewie 
dla tapicera z co najmniej 

1-rocznym udokumentowanym
sta˝em pracy 

tel. 061 061 847 92 66
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Urzàd Miejski Gminy St´szew 
ul. Poznaƒska 11
czynny: pon. 8.00–16.00, wt.–pt. 7.00–15.00
centrala – 061 819 71 20, 061 813 40 11
sekretariat – 061 819 71 22
fax – 061 813 42 87
www.steszew.pl
urzadgminy@steszew.pl
burmistrz@steszew.pl 
Geodezja – 061 819 71 49
Unia europejska – 061 819 71 25
LeÊnictwo, Ochrona Ârodowiska, 
Rolnictwo – 061 819 71 25
Budownictwo – 061 819 71 26
Zamówienia Publiczne – 061 819 71 41
Drogi – 061 819 71 41
Obrona Cywilna – 061 819 71 35
Obs∏uga Informatyczna – 061 819 71 35
Skarbnik – 061 819 71 28
Ksi´gowoÊç Bud˝etowa – 061 819 71 31
Ksi´gowoÊç Podatkowa – 061 819 71 39
Podatki – 061 819 71 30
Komputerowa Ewidencja LudnoÊci – 061 819 71 33
Urzàd Stanu Cywilnego 
i Dzia∏alnoÊci Gospodarczej – 061 819 71 29
Obs∏uga Rady – 061 819 71 36
Promocja Gminy – 061 819 71 36
Komunikacja i Op∏ata 
Transportowa – 061 819 71 32
Radca Prawny i G∏. Specjalista 
ds. Administracyjno-Prawnych – 061 819 71 42
Ubezpieczenie Spo∏eczne Rolników – 061 819 71 40

Zespó∏ Ekonomiczno Administracyjny Szkó∏ 
ul. Poznaƒska 11
tel. 061 819 71 37
czynny: pon. 8.00–16.00, wt.–pt. 7.00–15.00

OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej 
ul. Poznaƒska 11
tel. 061 819 71 24
czynny: pon. 8.00–16.00, wt.–pt. 7.00 – 15.00 

Zak∏ad Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej
ul. Mosiƒska 15
Czynny jest codziennie z wyjàtkiem wolnych 
sobót i niedzieli w godz. 7.00–15.00
tel. 061 813 41 82
Awarie sieci wodno-kanalizacyjnej mo˝na zg∏a-
szaç przez ca∏y tydzieƒ, 24h na dob´ pod nr. tel.
061 813 42 21, 061 813 41 82, kom. 0604 806 068 

Pogotowie gazowe
ul. Mosiƒska 12
Awarie sieci gazowej mo˝na zg∏aszaç codzien-
nie pod nr. tel. 061 813 41 69

Pogotowie Energetyczne
ul. Wojska Polskiego 1 – St´szew, tel. 061 813 43 95
Opalenica (24 h na dob´), tel. 061 447 90 00

Stra˝ Po˝arna
ul. Poznaƒska 11a, St´szew, tel. 061 813 43 98
ul. Bukowska 2a, Strykowo, tel. 061 813 45 31 

Policja 
ul. Poznaƒska 19, 62-060 St´szew
tel. 061 813 43 97 lub 061 813 59 97
Przez ca∏à dob´ mo˝na dzwoniç do Komendy
Miejskiej w Poznaniu pod bezp∏atny nr tel. 997
R. Urbanek – kierownik rewirów dzielnicowych:
0605 192 906
P. Pawlak – asystent ds. nieletnich: 0605 192 910
J. Konieczny – rejon nr 1: 0605 192 908
B. CieÊlarek – rejon nr 2: 0605 192 907
P. Lasecki – rejon nr 3: 0605 192 909 

Muzeum Regionalne
ul. Rynek 8, 62-060 St´szew
czynne codziennie z wyjàtkiem poniedzia∏ku
w godzinach: 10.00–14.00
tel. 061 813 40 12

Dom Kultury
ul. Poznaƒska 11, 62-060 St´szew
czynny: pon., wt., czw., pt. 9.00–20.00
Êr., sob. 9.00–15.00
tel. 061 813 40 71
www.domkulturysteszew.com.pl 
domkulturysteszew@wp.pl 

BIBLIOTEKI

Biblioteka Publiczna w St´szewie
ul. Poznaƒska 11, 62-060 St´szew
tel. 061 813 40 92
czynna: 
Filia w B´dlewie
tel. 061 814 50 17
Filia w Strykowie
tel. do szko∏y: 061 813 40 52
Filia w Jeziorkach
tel. do szko∏y: 061 819 60 87
Filia w Trzebawiu
Filia w Sapowicach 

ZDROWIE

NZOZ Przychodnia Zespo∏u Lekarza Rodzin-
nego „Medicus” s.c. w St´szewie, ul. Piotra
Skargi 22, tel. 061 813 42 61.
Gabinet czynny: od poniedzia∏ku do piàtku 
od 8.00 do 18.00 – porady i wizyty.
Âwiadczenia lekarza rodzinnego sà udzielane
tak˝e w Dojazdowym Punkcie Lekarskim 
w Jeziorkach, ul. Ogrodowa 1 – od poniedzia∏ku
do piàtku.
Opieka lekarska poza godzinami pracy przychod-
ni tj. od 18.00 do 8.00 oraz w niedziele 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 poniedzia∏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 wyjazdowej
opieki piel´gniarskiej – tel. 0606 241 687

„Medicor” sp. z o.o.
St´szew, ul. Piotra Skargi 22, tel. 061 813 42 61
Udziela Êwiadczeƒ specjalistycznych w zakresie:
ginekologii, chirurgii, laryngologii, neurologii
i ortopedii. 

NZOZ OÊrodek Zdrowia „Stra˝ak”
w Strykowie, ul. Bukowska 56, tel. 061 813 42 91. 
Gabinet czynny: pon., Êr., pt. 8.00–16.00
16.00–18.00 – porady telefoniczne pod nr. kom.
0606 288 458
wt., czw. 10.00–18.00
8.00–10.00 – porady telefoniczne pod nr. kom.
szczepienia: wt. 16.30–18.00, pt. 8.00–9.30
wizyty domowe: codziennie 13.00–14.30

Gabinet Podstawowej Opieki Zdrowotnej
„PROMED” Piotr Roguszczak
St´szew, ul. Reya 6
tel. 061 813 56 03, 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 
Gabinet oferuje tak˝e bezp∏atne us∏ugi okuli-
styczne w ramach NFZ. Po wyczerpaniu limitu,
us∏ugi te mogà byç tak˝e oferowane odp∏atnie. 
Nag∏e zachorowania: Dzia∏ Pomocy Doraêniej,
Poznaƒ, ul. Kasprzaka 16, tel. 061 866 25 35

Pediatryczny Gabinet Lekarski
ul. Laskowa 15 
tel. 061 813 46 04, kom. 0501 463 008
przyj´cia p∏atne: poniedzia∏ki i Êrody:
10.00–12.00
piàtki: 16.00–18.00
Orzeczenia lekarskie powypadkowe bezp∏atne
dla szkó∏ i przedszkoli gminy St´szew.

NZOZ Przychodnia Specjalistyczna
„ JAKUBOWSKA – MEDICA”
ul. KoÊciaƒska 22, 62-060 St´szew.
W zwiàzku z ograniczonym limitem porad, 
nale˝y dokonaç wczeÊniejszej rejestracji 
telefonicznej pod nr tel. 061 813 50 19

Informator miejski
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dr med. Jadwiga Rejmaniak specjalista 
laryngolog i foniatra
ul. Narutowicza 19, 62-060 St´szew,
tel. 061 813 41 59
kom. 0603 599 016

Gabinet Lekarski Medycyny Pracy
lek. med. Renata Turbaƒska
ul. Âlusarska 2, 62-060 St´szew
Gabinet czynny: wtorki i czwartki 17.00–19.00
Rejestracja: tel. 061 813 44 38
kom. 0606 629 783

„Zdrowie” Praktyka Piel´gniarska 
i Po∏o˝nej – Czapliƒska, Ignasiak, 
Niedêwiedê, Sikorska, Kowalska s.c. 
ul. Piotra Skargi 22, 62-060 St´szew
tel. 061 819 54 39
Mariola Czapliƒska – po∏o˝na Êrodowiskowa:
tel. 0693 743 875,
Agnieszka Ignasiak – piel´gniarka Êrodowiskowa:
tel. 0605 951 205,
Halina Kowalska – piel´gniarka Êrodowiskowa:
tel. 0600 971 102,
Anna Niedêwiedê – piel´gniarka Êrodowiskowa:
tel. 0600 631 917,
Barbara Sikorska – piel´gniarka Êrodowiskowa:
tel. 0504 821 566.

Niepubliczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
„DIAGMED”
ul. Reya 2/4, 62-060 St´szew
tel./fax 061 819 51 06 
Gabinet czynny:
pon.–pt. 7.00–15.00
sob. 9.00–11.00

Lekarz Stomatolog 
Iwona Zantkiewicz-Bajerlein
ul. Poznaƒska 4a, 62-060 St´szew
Gabinet czynny:
pon.–pt. 10.00–20.00
sob. 10.00–13.00 

Gabinet Stomatologiczny Katarzyna 
i Artur Bartoszek
ul. P. Skargi 22, 62-060 St´szew
tel. 061 813 44 53
kom. 0602 706 945

Indywidualna Spec Praktyka
Prywatny Gabinet Stomatologiczny 
Dla Dzieci i M∏odzie˝y
Barbara Kucharska
ul. Szkolna 1, 62-060 St´szew
tel. 061 819 54 07
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

Pracownia Techniki Dentystycznej 
Anna Borys
Odp∏atna naprawa i wykonywanie protez. 
tel. 061 813 44 80, 061 842 70 97, 
kom. 0693 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. 

Gabinet Rehabilitacyjny „Revita”
St´szew ul. Mosiƒska 8, 
tel. 0694 147 575
Gabinet czynny: 
pon.–pt. 9.30–17.00
Prywatny Gabinet Lekarski – przyjmujà:
lekarz specjalista ortopedii i chirurgii urazowej
tel. 0600 448 418
lekarz specjalista rehabilitacji medycznej 
tel. 0608 626 439
porady i zabiegi lekarskie, tak˝e wizyty domowe.

„FIZJO+” Maciej Rychlik
Strykowo, ul. T. KoÊciuszki 20
tel. 0508 272 577
Gabinet czynny: wtorki i czwartki: 16.00–18.00 

APTEKI

St´szew, ul. Poznaƒska 3, „Pod Or∏em”
tel. 061 813 42 54
czynna: pon.–pt. 8.00–18.00, sob. 8.00–13.00

St´szew, ul. Chybickiego 13, „Pod S∏oƒcem” 
tel. 061 813 48 61
czynna: pon.–pt. 8.00–12.30 i 15.00–20.00
sob. 8.00–13.00 i 18.00–19.00

St´szew, ul. Poznaƒska 18, „U z∏otego êród∏a”
tel. 061 898 53 32
czynna: pon.–pt. 8.00–20.00
sob. 9.00–14.00

Punkt apteczny „Aspirynka”
Strykowo, ul. Bukowska 56
czynna: pon., Êr., pt. 8.00–16.00, wt., czw.
10.00–18.00 

SZKO¸Y
Gimnazjum w St´szewie, ul. Szkolna 1, 
tel. 061 813 41 47
Szko∏a Podstawowa w St´szewie, ul. Poznaƒska 25,
tel. 061 813 41 92, 061 813 43 55
Szko∏a Podstawowa w Strykowie, ul. Bukowska 
Gimnazjum w Strykowie, ul. Szkolna 10, 
tel. 061 813 40 52

Zespó∏ Szkolno Przedszkolny w Modrzu, 
ul. KoÊciuszki 14, tel. 061 819 57 72
Zespó∏ Szkolno Przedszkolny w Jeziorkach, 
ul. Parkowa 7, tel. 061 819 60 87
Szko∏a Podstawowa w Trzebawiu, ul. Szkolna 1,
tel. 061 813 52 09
Zespó∏ Szkó∏ Specjalnych w St´szewie, 
ul. Wojska Polskiego 18, tel. 061 813 40 96
Przedszkole w St´szewie, ul. Skorupki, 
tel. 061 813 43 45

POCZTA
St´szew, ul. Poznaƒska 21, tel. 061 813 40 25

BANKI

Bank Zachodni WBK S.A.
St´szew, ul. Poznaƒska 6
tel. 061 813 53 06

Gospodarczy Bank Spó∏dzielczy
St´szew, ul. Rynek 11
tel. 061 813 47 86

PKO Bank Polski
St´szew, ul. Poznaƒska 20
tel. 061 819 75 00
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