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16
marca 2006 roku odby∏a si´ ko-
lejna sesja Rady Miejskiej Gminy
St´szew. Po przyj´ciu porzàdku

obrad i protoko∏u z ostatniej sesji, g∏os za-
bra∏a dyrektor Gimnazjum w St´szewie –
Danuta Parczuk. Odczyta∏a ona pismo
w sprawie nadania imienia „Powstaƒców
Wielkopolskich” Gimnazjum w St´szewie.
Poprosi∏a tak˝e burmistrza gminy, w imie-
niu spo∏ecznoÊci szkolnej, o obj´cie patrona-
tem obchodów Êwi´ta szko∏y, które odb´dzie
si´ w dniach 22–24 wrzeÊnia br. Obchody te
zostanà po∏àczone z jubileuszem 130-lecia
powstania najstarszej cz´Êci budynku szko-
∏y. Przedstawiony dokument zosta∏ wr´czo-
ny burmistrzowi. 

Kolejnym punktem programu sesji by∏o
sprawozdanie burmistrza gminy z dzia∏al-
noÊci mi´dzysesyjnej. Dotyczy∏o ono okresu
od 26 stycznia do 16 marca 2006 roku.
W tym czasie prowadzono ustalenia z Po-
wiatowym Urz´dem Pracy dotyczàce zorga-
nizowania prac spo∏ecznie u˝ytecznych.
Trwa∏y tak˝e rozmowy w sprawie ucià˝li-
wego, dla mieszkaƒców D´bienka ha∏asu na
drodze krajowej nr 5. Odby∏y si´ te˝ zebra-
nia wiejskie w so∏ectwach i w St´szewie
oraz zebrania sprawozdawczo-wyborcze
w OSP. W minionym okresie przygotowywa-
no równie˝ dokumentacj´ dotyczàcà dofi-
nansowania kolejnych inwestycji z fundu-
szy unijnych. Z∏o˝ono te˝ wnioski o dofinan-
sowanie do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.
Rozpocz´to prace zwiàzane z budowà kana-
lizacji sanitarnej w St´szewie (ul. Polna i ¸à-
kowa). Przeprowadzono przetargi m.in. na:
budow´ oczyszczalni Êcieków w Witoblu, re-
mont nawierzchni ul. B. Chrobrego w St´sze-
wie, druk „Wiesci St´szewskich” itd. Prze-
prowadzono te˝ rozmowy z PKS w zwiàzku
ze zlikwidowaniem niektórych kursów au-
tobusów. Uda∏o si´ porozumieç w kwestii
wznowienia kilku z nich. 2 lutego, na uro-
czystoÊci w Kórniku, przyznano Urz´dowi
Gminy certyfikat „Wielkopolska JakoÊç”.
Uda∏o si´ tak˝e uzyskaç Êrodki finansowe na
wymian´ zagranicznà pomi´dzy gminà St´-
szew a gminami partnerskimi. Odby∏y si´
turnieje sportowe: so∏ectw oraz im. Sylwe-
stra Dotki, a tak˝e spotkania z seniorami.
Prowadzono rozmowy z rodzinà Oraƒskich.
Gminne Centrum Reagowania rozpocz´∏o

dzia∏ania prewencyjne i informacyjne
w zwiàzku z zagro˝eniem ptasià grypà. Od-
by∏o si´ te˝ zebranie sprawozdawcze w Za-
k∏adzie Rolnym w Strykowie. Prezes tego Za-
k∏adu z∏o˝y∏ wniosek o przejÊcie na emery-
tur´, w zwiàzku z czym rozpisany zostanie
konkurs na to stanowisko. 

Nast´pnie, g∏os zabra∏a Miros∏awa Wal-
kowiak, kierownik OPS w St´szewie. Przed-
stawi∏a ona sprawozdanie z dzia∏alnoÊci
OÊrodka oraz Gminnej Komisji Rozwiàzy-
wania Problemów Alkoholowych za rok
2005. OPS, w ramach zadaƒ zleconych
przyzna∏ kwot´ 166 150,00 z∏ (na zasi∏ki
sta∏e i okresowe). Z pomocy tej skorzysta∏y
∏àcznie 94 osoby. W ramach zadaƒ w∏a-
snych OÊrodek udzieli∏ nast´pujàcych form
pomocy:
– do˝ywianie dzieci w sto∏ówkach szkol-

nych – dla 179 dzieci,
– us∏ugi opiekuƒcze – dla 17 osób,
– zasi∏ki celowe i w naturze (na zakup opa-

∏u, odzie˝y, obuwia, przyborów szkolnych
itd.) – dla 258 osób i rodzin,

– op∏acenie pobytu 2 bezdomnych osób
w OÊrodku dla Bezdomnych w Poznaniu,

– op∏acenie pobytu 2 osób w domu pomocy
spo∏ecznej,

– wydano 26 decyzji odmawiajàcych przy-
znania pomocy.

Z pomocy OÊrodka skorzysta∏y ogó∏em
582 osoby. OÊrodek wyp∏aci∏ ∏àcznie 1354 do-
datki mieszkaniowe. Miesi´cznie z pomocy
w formie dodatków mieszkaniowych korzy-
sta∏o 115 rodzin. Zasi∏ki rodzinne i dodatki
otrzymuje 1 126 rodzin. Âwiadczenia piel´-
gnacyjne otrzymujà 22 osoby. Zasi∏ki piel´-
gnacyjne – 129 osób. Zaliczki alimentacyjne
– 40 osób. ̧ àczna kwota wydatków na wyp∏a-
t´ ww. Êwiadczeƒ wynios∏a 2 047 810,00 z∏.
OÊrodek by∏ tak˝e organizatorem imprezy
integracyjnej dla niepe∏nosprawnych dzieci
z terenu gminy. Do udzia∏u w niej zaproszo-
no tak˝e Stowarzyszenie „Promyk” z Komor-
nik. W okresie wakacji letnich zajmowano
si´ tak˝e organizacjà pó∏kolonii. Wzi´∏o
w nich udzia∏ 255 dzieci. 

Kierownik OPS przedstawi∏a te˝ spra-
wozdanie z dzia∏alnoÊci Gminnej Komisji
Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych
za rok 2005. W minionym roku odby∏o si´
12 posiedzeƒ tej Komisji. Przez ca∏y rok,
w siedzibie OPS funkcjonowa∏ Punkt Konsul-

tacyjny. Dy˝ury w nim pe∏nili: specjalista
Poradni Odwykowej z Poznania, radca
prawny oraz pracownik OPS. Komisja za-
dba∏a o funkcjonowanie 8 Êwietlic o charak-
terze opiekuƒczo-wychowawczym, sfinan-
sowa∏a 2 szkolenia dla nauczycieli w szko-
∏ach, zorganizowa∏a wyjazd wakacyjny dla
40 dzieci z terenu gminy. 6 grudnia by∏
Dniem bez Alkoholu. Z tej okazji zorganizo-
wano dla dzieci gry i zabawy oraz zakupio-
no dla nich s∏odycze i upominki. Komisja
wyda∏a 38 postanowieƒ na sprzeda˝ i poda-
wanie napojów alkoholowych. Jej cz∏onko-
wie uczestniczyli w 3 akcjach policyjnych,
majàcych na celu kontrol´ sklepów, w któ-
rych sprzedawany jest alkohol. Wezwano
43 osoby na komisj´ w zakresie leczenia od-
wykowego. Obowiàzek badania przez bie-
g∏ego psychologa zastosowano wobec
22 osób. Do sàdu skierowano 21 wniosków
o wszcz´cie post´powania w sprawie lecze-
nia odwykowego i ustanowienia nadzoru
kuratora sàdowego. Ch´ç dobrowolnego le-
czenia zadeklarowa∏o 12 osób. Z porad
Punktu Konsultacyjnego skorzysta∏o
47 osób, w tym 16 osób ucz´szcza∏o na tera-
pi´ systematycznie. 

Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Komisaria-
tu Policji w St´szewie za rok 2005 przedsta-
wi∏ komendant Mieczys∏aw Karczmarek.
W Komisariacie nadal pracuje 15 funkcjona-
riuszy. Wszcz´li oni i przeprowadzili w 2005
roku 180 dochodzeƒ i Êledztw. ¸àcznie
stwierdzili 191 ró˝nego rodzaju przest´pstw
– ich wykrywalnoÊç wynios∏a 74,5%.
W 2005 roku, na terenie gminy zanotowano:
17 w∏amaƒ, 21 kradzie˝y, 2 rozboje, 5 bójek
publicznych, 2 przest´pstwa zw. z narkoty-
kami, 9 kradzie˝y pojazdów, 5 krótkotrwa-
∏ych u˝yç pojazdów i 119 innych prze-
st´pstw. Ujawniono 835 ró˝nego rodzaju
wykroczeƒ. Skierowano 45 wniosków do Sà-
du Grodzkiego (w tym 25 – za wykroczenia
drogowe). Mandatami karnymi ukarano
458 osób (w tym 321 – za wykroczenia dro-
gowe). Udzielono 332 pouczeƒ i zatrzymano
131 dowodów rejestracyjnych. Zatrzymano
58 sprawców przest´pstw na „goràcym
uczynku”. Przeprowadzono 574 ró˝nego ro-
dzaju interwencji. W ramach prewencji kry-
minalnej i nieletnich zorganizowano
324 spotkania z lokalnà spo∏ecznoÊcià.
W szko∏ach podstawowych oraz gimna-
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zjach prowadzone by∏y prelekcje i pogadan-
ki. W wyniku dzia∏aƒ prewencji kryminal-
nej i nieletnich ustalono 6 nieletnich spraw-
ców czynów karalnych. Przeprowadzono
te˝ 4 post´powania karne do Sàdu Rodzinne-
go i Nieletnich i udowodniono 8 czynów ka-
ralnych. 

Po przedstawionych sprawozdaniach,
podj´to nast´pujàce uchwa∏y:
– w sprawie zgody na przekazanie Woje-

wództwu Wielkopolskiemu przez Gmin´
St´szew pomocy finansowej z bud˝etu
gminy. Uchwa∏a ta dotyczy wyra˝enia
zgody na przekazanie z bud˝etu gminy
kwoty 100 000 z∏ z przeznaczeniem na bu-
dow´ chodnika w Tomiczkach. Na wnio-
sek mieszkaƒców Tomiczek i Gminy St´-
szew, Województwo Wielkopolskie przyj´-
∏o w planie do wykonania na 2006 rok za-
danie budowy chodnika w Tomiczkach na
ul. St´szewskiej le˝àcej w ciàgu drogi wo-
jewódzkiej,

– w sprawie zmiany uchwa∏y bud˝etowej
na 2006 rok. Dokonano w niej zwi´kszenia
dochodów i wydatków bud˝etowych
o kwot´ 114 891 z∏. Zmiany te wynikajà
z faktu otrzymania 11 769 z∏ jako pomocy
na utrzymanie êróde∏ka w ˚arnowcu.
OtrzymaliÊmy te˝ 99 700 z∏ na utrzymanie
dróg powiatowych oraz 3422 z∏ na stypen-
dia. Ponadto w bud˝ecie dokonano prze-
niesieƒ pomi´dzy dzia∏ami w zwiàzku
z przekazaniem 9000 z∏ na sport,

– w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu
umarzania wierzytelnoÊci jednostek orga-
nizacyjnych gminy St´szew z tytu∏u na-
le˝noÊci pieni´˝nych, do których nie stosu-
je si´ przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku – Ordynacja podatkowa oraz
udzielania ulg w sp∏acie tych nale˝noÊci,
a tak˝e okreÊlenia organów do tego
uprawnionych, 

– 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.
Uchwa∏a ta dotyczy wyra˝enia zgody na
udzielenie bonifikaty w wysokoÊci 80% od
op∏aty za przekszta∏cenie prawa u˝ytko-
wania wieczystego w prawo w∏asnoÊci,

– w sprawie nabycia przez Gmin´ St´szew
nieruchomoÊci po∏o˝onej w Sapowicach.
Nabycie tej nieruchomoÊci jest niezb´dne
w zwiàzku z prowadzonà przez Gmin´ in-
westycjà – budowà sieci kanalizacyjnej.
Na cz´Êci tej dzia∏ki projektowana jest bu-
dowa przepompowni Êcieków. Nierucho-

moÊç obecnie stanowi w∏asnoÊç Agencji
NieruchomoÊci Rolnych,

– w sprawie przystàpienia do sporzàdzenia
zmiany Studium uwarunkowaƒ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego
gminy St´szew. Zmiana ta obejmie nast´-
pujàcy zakres:

– we wsi Sapowice – obszar obejmujàcy nie-
które dzia∏ki przekszta∏cony zostaje
z u˝ytkowania rolniczego na cele zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej i rezy-
dencjonalnej,

– we wsi Wronczyn – obszar obejmujàcy
fragmenty dzia∏ek nr 568 i 569 przekszta∏-
cony zostaje z rolniczego na cele eksplo-
atacji kruszywa,

– we wsi Skrzynki – fragment dzia∏ki
nr 118/3 przekszta∏cony zostaje z rolnicze-
go na cele eksploatacji kruszywa,

– obr´b Kràplewo, obr´b St´szew, obr´b Za-
mys∏owo i obr´b Wronczyn – korekta prze-
biegu projektowanej trasy ekspresowej S5
i przeznaczenia terenów zlokalizowanych
na trasie przebiegu pierwotnego i zmie-
nianego oraz terenów sàsiadujàcych
z pierwotnym i zmienianym przebiegiem,

– w sprawie zmiany uchwa∏y
Nr XVII/177/04 z dnia 29.06.2004 roku. Za-
kres zadaƒ inwestycyjnych w uchwale
obejmuje dwa etapy:

– I etap – obejmuje budow´ rurociàgu t∏ocz-
nego, kolektora grawitacyjnego, przyka-
nalików oraz wykonana zostanie prze-
pompownia Êcieków,

– II etap – obejmuje wykonanie kanalizacji
sanitarnej wraz z pompownià pró˝niowo-
-t∏ocznà. Realizacja tego etapu nastàpi
w latach 2007/2008,

– w sprawie zgody na zawarcie przez Gmin´
St´szew umowy z Gminà Dopiewo i Mia-
stem i Gminà Buk. Podj´cie tej uchwa∏y
umo˝liwi zawarcie umowy w sprawie te-
renu wokó∏ èróde∏ka ̊ arnowiec. Realizacjà
tych zadaƒ zajmie si´ ZGKiM w St´szewie.
Sàsiadujàce gminy postanowi∏y ponieÊç
wspólnie koszty utrzymania tego terenu.
Z bud˝etu gminy St´szew przeznacza si´
na ten cel 5884,66 z∏,

– w sprawie nabycia przez Gmin´ St´szew
drogi po∏o˝onej w Sapowicach. Z wnio-
skiem o przej´cie tej drogi wystàpi∏a Agen-
cja NieruchomoÊci Rolnych. Jest to dzia∏ka
nr 199/66 o powierzchni 3410 m2. Nabycie
nieruchomoÊci pozwoli na uregulowanie
stanu terenowo-prawnego dróg po∏o˝o-
nych w tym rejonie. 

Po przyj´ciu uchwa∏, przystàpiono do
rozpatrzenia wniosków komisji Rady, doty-

czàcych Regulaminu utrzymania czystoÊci
i porzàdku na terenie Miasta i Gminy St´-
szew. Przewodniczàcy Rady poinformowa∏,
˝e projekt takiej uchwa∏y by∏ przedmiotem
obrad na dwóch posiedzeniach komisji, aby
uchwa∏a ta mog∏a jednak zostaç uchwalo-
na, musi zostaç najpierw zaopiniowana
przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarne-
go. Nale˝y te˝ wprowadziç do niej niezb´dne
poprawki. Dokonano tego na sesji.

Kolejnym punktem sesji by∏o przedsta-
wienie planów pracy Komisji Rady na
2006 rok, po którym przysz∏a pora na dysku-
sj´ i wolne g∏osy. Jako pierwszy g∏os zabra∏
S∏awomir Wojtyczka – wspó∏w∏aÊciciel „Za-
grody Ch∏opskiej”. Poinformowa∏ on, i˝
zwraca∏ si´ do redaktora naczelnego „WieÊci
St´szewskich” o opublikowanie jego sprosto-
wania do zamieszczonego wczeÊniej artyku-
∏u. Poinformowa∏, ˝e jego ˝àdanie nie zosta-
∏o zrealizowane (co jest nieprawdà – spro-
stowanie zosta∏o zamieszczone w „Wie-
Êciach” nr 2/2006 – przyp. red.). Zarzuci∏
te˝ burmistrzowi k∏amstwo, w kwestii in-
formacji, jakich udziela prasie. Stwierdzi∏
na przyk∏ad, ˝e burmistrz informowa∏ po-
dobno, i˝ na jednej z sesji Pan Wojtyczka od-
czyta∏ specjalnie przygotowane oÊwiadcze-
nie i opuÊci∏ obrady nie czekajàc na wyja-
Ênienia. Przytoczmy wi´c dwa fakty:
– po pierwsze: sprawa ta zosta∏a opisa-

na jako relacja z sesji (która odby∏a si´
28 grudnia 2005 r.), a nie – jak sugero-
wano – wypowiedê burmistrza, 

– po drugie: na w/w sesji pojawi∏ si´
m´˝czyzna, który przedstawi∏ si´ jako
wspó∏w∏aÊciciel Spó∏ki „Zagroda
Ch∏opska” (tak te˝ zosta∏ on okreÊlony
w artykule). Nikt nie powiedzia∏, i˝
owà osobà by∏ Pan Wojtyczka. Faktem
jest natomiast, ˝e wspomniany m´˝-
czyzna odczyta∏ na sesji tekst z zarzu-
tami wobec burmistrza i wyszed∏ nie
dajàc mo˝liwoÊci wyjaÊnienia sprawy.

Puentujàc swojà wypowiedê, S∏awomir
Wojtyczka stwierdzi∏, ˝e burmistrz jest zwy-
k∏ym k∏amcà. Doda∏ te˝, ˝e, jeÊli uwa˝a on,
˝e zosta∏ obra˝ony, to mo˝e go zaskar˝yç.
Burmistrz uzna∏, ˝e nie b´dzie komentowa∏
tej kwestii, ˝e wszyscy obecni na tej i po-
przednich sesjach zdà˝yli ju˝ wyrobiç sobie
w∏asnà opini´ na temat ca∏ej sprawy. Wszy-
scy widzieli te˝, jak wspólnik „Zagrody
Ch∏opskiej” opuszcza sal´ sesyjnà, po odczy-
taniu pisma z zarzutami wobec burmistrza.
Burmistrz doda∏, ̋ e na chodzenie po sàdach,
nie ma natomiast czasu, gdy˝ sà wa˝niejsze
zadania do realizacji.



WIEÂCI
ST¢SZEWSKIE

4 3/2006

Wydawa∏o si´, ˝e na tym zakoƒczy si´
sesja, ale wtedy burmistrz poinformowa∏,
˝e otrzyma∏ decyzj´ od Powiatowego In-
spektora Nadzoru Budowlanego. Wynika
z niej, i˝ ZGKiM mo˝e zostaç zmuszony do
zamkni´cia wody dla„Zagrody Ch∏opskiej”.
Wtedy te˝ dyskusja rozgorza∏a na nowo.
Wspó∏w∏aÊciciel „Zagrody Ch∏opskiej”
uzna∏ tà informacje za kpin´. Przypomnia∏
jak dosz∏o do powstania wodociàgu, pod-
kreÊlajàc jednoczeÊnie, ˝e to w∏aÊciciele
Spó∏ki „Zagroda Ch∏opska” sfinansowali bu-
dow´ magistrali wodnej, a po jej wybudo-
waniu przekazali jà ZGKiM w St´szewie. Po-
wróci∏ te˝ do kwestii sprzeniewierzonych
pieni´dzy, które przekaza∏ Adamowi Olejni-
czakowi (by∏emu pracownikowi ZGKiM)
z przeznaczeniem na budow´ wodociàgu.
Ostrzega∏ burmistrza, ˝e: „… jeÊli spróbuje
pan zamknàç tà wod´, to zawiadomi´ pro-
kuratora o powstaniu przest´pstwa, Êcià-
gniemy wszystkie media, ˝eby oceni∏y to
wszystko co pan robi…”. Pracownik Urz´-
du przypomnia∏, ˝e to na wniosek w∏aÊci-
cieli „Zagrody” na jej terenie pojawili si´ in-
spektorzy z Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego. Dla post´powania
w Nadzorze Budowlanym nie ma znaczenia
czyj jest w tej chwili wodociàg, tylko kto
jest inwestorem i kto otrzyma∏ pozwolenie
na budow´. W tym przypadku jest to Spó∏-
ka „Zagroda Ch∏opska” i to ona odpowiada
za to, co toczy si´ na jej budowie. Nadzór
stwierdzi∏, ̋ e dokonano samowoli budowla-
nej i wyda∏ postanowienie o wstrzymaniu
prac budowlanych. Wezwa∏ te˝ do dostar-
czenia zamiennego projektu budowlanego. 

Wyjàtkowo burzliwa dyskusja trwa∏a
jeszcze d∏ugo. Pozytywnym jej efektem by∏a
jednak decyzja obu stron o zorganizowaniu
spotkania i wyjaÊnieniu wszystkich spor-
nych kwestii w innym terminie. 

J.Z.

•••
Do spotkania burmistrza z wspó∏w∏aÊci-

cielami Spó∏ki „Zagroda Ch∏opska” dosz∏o
23 marca br. w Urz´dzie Miejskim Gminy
St´szew. Poza burmistrzem i wspó∏w∏aÊci-
cielami „Zagrody”, na spotkaniu obecni byli
tak˝e radni, pracownicy Urz´du oraz przed-
stawiciele mediów. Poczàtek rozmów by∏ (po
raz kolejny) trudny. Nie oby∏o si´ bez ostrej
wymiany zdaƒ.

Zamiar by∏ taki, aby pracownicy Urz´du
przedstawili wszystkim zgromadzonym
krótki zarys ca∏ej sprawy, od momentu po-
wstania problemu. By∏o to konieczne, gdy˝

nie wszyscy zorientowani byli w szczegó-
∏ach zaistnia∏ej sytuacji. Przedstawiono
wi´c dokumenty nades∏ane przez Powiato-
wego Inspektora Nadzoru Budowlanego do-
tyczàce wodociàgu. Wynika z nich, ˝e inwe-
stor zobowiàzany jest dostarczyç wymaga-
ne dokumenty uzupe∏niajàce. W przeciw-
nym razie wodociàg nie uzyska pozwolenia
na u˝ytkowanie, co w rezultacie skutkowaç
mo˝e zamkni´ciem wody. S∏awomir Woj-
tyczka uzna∏, ̋ e przytaczanie tu pism od Po-
wiatowego Inspektora nie jest na miejscu,
bo nikt nie kwestionuje jego decyzji. Chcia∏
natomiast, aby g∏os w tej sprawie zajà∏ dy-
rektor ZGKiM oraz burmistrz. Dyrektor Za-
k∏adu Komunalnego, w swej wypowiedzi
powróci∏ do poczàtku sprawy, czyli do kwe-
stii umowy na wykonanie wodociàgu, którà
S∏awomir Wojtyczka podpisa∏ z pracowni-
kiem ZGKiM – Adamem Olejniczakiem (jako
prywatnym przedsi´biorcà). Ta kwestia
równie˝ nie zainteresowa∏a paƒstwa Woj-
tyczka, którzy uznali, ˝e nie spotkali si´
w tym celu, aby powracaç do sprawy pana
Olejniczka. Stwierdzili te˝, ˝e jeÊli zamiar
jest taki, aby odczytaç wszystkie dokumen-

ty dotyczàce wodociàgu to spotkanie trwaç
b´dzie do wieczora. Innego zdania byli jed-
nak radni, których bardzo zdziwi∏ fakt pod-
pisania umowy na budow´ wodociàgu
z prywatnym wykonawcà a nie z ZGKiM. Po
kolejnych utarczkach s∏ownych, dyrektor
ZGKiM kontynuowa∏ wàtek. Poinformowa∏,
˝e Adam Olejniczak sprzeniewierzy∏ Êrodki
finansowe przekazane mu na budow´ wo-

dociàgu, a pracy nie wykona∏. Wtedy te˝,
w trakcie rozmów prowadzonych pomi´dzy
paƒstwem Wojtycza, ZGKiM oraz burmi-
strzem, ustalono, ˝e inwestor (w∏aÊciciele
„Zagrody”) dostarczy materia∏ budowlany,
pozwolenie na budow´, niezb´dnà doku-
mentacj´ oraz zapewni obs∏ug´ budowy. Za-
k∏ad Komunalny natomiast wybuduje wo-
dociàg. Taka decyzja korzystna by∏a dla obu
stron: inwestor mia∏ wod´, a gmina – pew-
noÊç, ˝e w przysz∏oÊci b´dzie mo˝na popro-
wadziç wodociàg do kolejnych wsi. Po za-
koƒczeniu prac budowlanych, wszystkie
strony podpisa∏y protokó∏ koƒcowy, przyj-
mujàc, i˝ zosta∏y one wykonane zgodnie
z dokumentacjà. Nast´pnie w∏aÊciciele „Za-
grody Ch∏opskiej” przekazali wodociàg do
ZGKiM. Po czasie dosz∏o jednak do komplika-
cji. W∏aÊciciele „Zagrody” zg∏osili doniesie-
nie o samowoli budowlanej do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego. O dal-
szym ciàgu tej sprawy pisaliÊmy ju˝ niejed-
nokrotnie. 

W dalszej cz´Êci spotkania S∏awomir
Wojtyczka zasugerowa∏, ˝e Adam Olejni-
czak, nie móg∏ sam sprzeniewierzyç kwoty,

jakà otrzyma∏ na budow´ wodociàgu. O wy-
jaÊnienie tej kwestii poprosi∏ burmistrz oraz
radni, uznajàc, ˝e nie mo˝na wyg∏aszaç tak
powa˝nych opinii nie majàc na to dowo-
dów. Pan Wojtyczka wyjaÊni∏, ˝e zna sytu-
acj´ Adama Olejniczka i na tej podstawie
wysnu∏ wniosek, i˝ nie by∏ on w stanie
sprzeniewierzyç tak du˝ej kwoty pieni´dzy.
Doda∏ te˝, ̋ e zdaje sobie spraw´ z tego, co su-

Marcowe spotkanie z w∏aÊcicielami „Zagrody”



Rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej w St´szewie

W
St´szewie trwa w∏aÊnie realizacja
kolejnej du˝ej inwestycji. Tym ra-
zem rozbudowywana jest kanali-

zacja sanitarna. Inwestycja ta planowana
by∏a ju˝ od dawna. Zamiar rozbudowy ka-
nalizacji w St´szewie pojawi∏ si´ ju˝ w 2003
roku. Nastàpi∏y jednak opóênienia w reali-
zacji projektu, spowodowane przed∏u˝ajà-
cym si´ post´powaniem przetargowym,
o czym pisaliÊmy w styczniowym wydaniu
„WieÊci St´szewskich”. Na szcz´Êcie w lutym
ruszy∏y w koƒcu prace budowlane. Ca∏a in-
westycja podzielona zosta∏a na trzy etapy.
W 2006 r. zrealizowane zostanà dwa z nich.
Obecnie rozbudowywana jest kanalizacja
w rejonie ulicy Polnej i ¸àkowej. Drugi etap
(relizowany równie˝ w 2006 r.) obejmie uli-
ce: Szkolnà, KuÊnierskà i KoÊcielnà. Ostatni,
trzeci etap przewidziany zosta∏ na rok 2007.
Ze wst´pnych ustaleƒ wynika, i˝ prace bu-
dowlane przeprowadzone zostanà wtedy na
ulicach: KoÊciaƒskiej (w cz´Êci ulicy), B∏onie,
Kr´tej (w cz´Êci ulicy) oraz Kórnickiej.

W ostatnich dniach nastàpi∏o te˝ roz-
strzygni´cie przetargu dotyczàcego budowy

oczyszczalni Êcieków w Witoblu. W planach
jest natomiast rozbudowa kanalizacji sani-
tarnej w D´bienku (opracowywana jest w∏a-
Ênie dokumentacja projektu) oraz budowa

kanalizacji w Sapowicach. O szczegó∏ach
tych inwestycji informowaç b´dziemy
w póêniejszym czasie. 

J.Z.
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geruje i ˝e jest odpowiedzialny za to, co mó-
wi. 

Jeden z radnych powróci∏ do problemu
wodociàgu. Kontynuowano wi´c rozmow´,
odnoÊnie sposobu rozwiàzania tej sprawy.
Gmina zaproponowa∏a, aby doprowadziç
dokumentacj´ wodociàgu do wymaganego

przez Nadzór Budowlany stanu. S∏awomir
Wojtyczka obieca∏, ˝e odstàpi od wszelkich
roszczeƒ i wyrazi zgod´ na przejÊcie przez je-
go teren w przypadku budowy przez gmin´
dalszego odcinka wodociàgu. Burmistrz ma
natomiast porozumieç si´ z rolnikami, któ-
rzy domagajà si´ od „Zagrody” zaleg∏ych od-

szkodowaƒ z tytu∏u przejÊcia magistrali
przez ich grunty. Zaproponowano tak˝e, aby
geodeta ustali∏ szerokoÊç drogi dojazdowej
do „Zagrody” i pól rolników. Miejmy nadzie-
j´, ˝e podj´te decyzje zakoƒczà konflikt po-
mi´dzy gminà a „Zagrodà Ch∏opskà”.

J.Z.

W
najbli˝szym czasie gmina planuje
zakupiç radar, który nast´pnie zo-
stanie przekazany st´szewskiej

Policji. Urzàdzenie to pomo˝e im w tropie-
niu „piratów drogowych”. O tym, ˝e szar-
˝ujàcych kierowców mo˝na cz´sto spotkaç
na gminnych drogach, nie trzeba nikogo
przekonywaç. Wielokrotnie dochodzi∏o
przecie˝ nie tylko do „st∏uczek”, ale tak˝e

do wypadków ze skutkiem Êmiertelnym.
Brawura, poÊpiech i brak wyobraêni sà na
porzàdku dziennym, a jazda z nadmiernà
pr´dkoÊcià jest jednà z najcz´stszych przy-
czyn tragicznych wypadków samochodo-
wych. 

Równie niebezpiecznie jest na ulicach
St´szewa. Osoby, które przekraczajà dozwo-
lonà pr´dkoÊç w mieÊcie, stanowià zagro˝e-

nie nie tylko dla innych kierowców, ale tak-
˝e dla pieszych.

Miejmy nadziej´, ˝e radar, który trafi do
ràk st´szewskich policjantów przyczyni si´
do zwi´kszenia bezpieczeƒstwa na gmin-
nych drogach. U∏atwi on z pewnoÊcià na-
mierzenie i ukaranie „piratów drogo-
wych”.

(O.S.)

Prace budowlane trwajà

Radar dla st´szewskiej Policji
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W
budynku obok Szko∏y Podstawowj
w Jeziorkach dnia 1 kwietnia za-
czà∏ funkcjonowaç punkt apteczny

„Melisana”. O pracach nad jego uruchomie-
niem pisaliÊmy na ∏amach „WieÊci St´szew-
skich” ju˝ wczeÊniej. Wówczas termin
otwarcia nie by∏ jeszcze znany. Po wykona-
niu prac adaptacyjnych – trwajàcych pra-
wie 4 miesiàce – lokal zosta∏ oddany do
u˝ytku.

Kilka dni temu do ràk mieszkaƒców Je-
ziorek i okolic trafi∏y ulotki informujàce
o terminie uruchomienia „Melisany”. Na
pierwszych klientów nie trzeba by∏o d∏ugo
czekaç. Ju˝ par´ minut po otwarciu zacz´∏y
pojawiaç si´ osoby z zamiarem wykupienia
leków.

Przypomnijmy, i˝ w Jeziorkach dzia∏a
tak˝e gabinet lekarski, jednak, dopóki nie

by∏o tam apteki, realizacja wydanej przez le-
karza recepty by∏a zawsze dla pacjentów
problemem. Otwarcie punktu „Melisana”
powinno zmieniç tà sytuacj´. 

W∏aÊciciele apteki zadbali o swoich
klientów. Na miejscu (w godzinach funk-
cjonowania punktu) mo˝na wykonaç bez-
p∏atnie pomiar ciÊnienia t´tniczego krwi,
oferowana jest tak˝e refundacja pielucho-
majtek. 

(O.S.)

Apteka w Jeziorkach ju˝ otwarta!

Wn´trze nowo otwartej apteki

Poni˝ej zamieszczamy informacje dotyczàce nowo otwartego punktu aptecznego:

Punkt Apteczny 

MELISANA
Jeziorki pl. Parkowy 7 (obok szko∏y), otwarte: pon.–pt. 8.00–17.00, sob. 9.00–14.00

P
oodrywany styropian ocieplajàcy
Êciany, puste butelki po alkoholu, nie-
dopa∏ki papierosów – taki widok za-

staç mo˝na „na ty∏ach” szko∏y w Modrzu.
Ba∏agan ten jest efektem wieczornych spo-
tkaƒ miejscowej m∏odzie˝y. Problem ten po-
jawi∏ si´ ju˝ jakiÊ czas temu, ale jak dotàd
nie uda∏o si´ go rozwiàzaç. Szko∏a, po zakoƒ-
czonych zaj´ciach jest zamykana i od tego
momentu m∏odzie˝ mo˝e „robiç, co chce”.
Najdziwniejsze jest to, ˝e wiele doros∏ych
osób wie, co dzieje si´ wieczorami. Niektórzy
znajà dok∏adnie osoby przyczyniajàce si´ do
dewastacji budynku szko∏y i zaÊmiecania
terenu. Nawet najm∏odsi uczniowie potrafià
wskazaç, którzy z ich starszych kolegów bio-
rà w tym udzia∏. 

JeÊli wi´c wszyscy wiedzà, co si´ dzieje, to,
dlaczego tak trudno jest zareagowaç? W ma-
∏ej spo∏ecznoÊci nie ma przecie˝ anonimowo-
Êci. Wszyscy si´ znajà, skàd wi´c ta znieczuli-
ca? Znacznà cz´Êç osób spotykajàcych si´
przy szkole stanowi podobno m∏odzie˝ w wie-
ku gimnazjalnym i troch´ starsza. Mo˝e war-
to wi´c zaapelowaç do rodziców, o to, aby

zwrócili wi´kszà uwag´ na to czym popo∏u-
dniami i wieczorami zajmujà si´ ich dzieci. 

JeÊli w por´ nie zareagujemy na podobne
sytuacje, to w przysz∏oÊci dojÊç mo˝e do du-

˝o powa˝niejszych aktów wandalizmu,
a wtedy interweniowaç b´dzie musia∏a po-
licja. 

J.Z.

Ocieplenie budynku szko∏y jest systematycznie odrywane

ZaÊmiecajà i niszczà 
teren szko∏y
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22
marca 2006 r. przeprowadzono
V Gminny Konkurs Recytatorski
„Wiosenne Przebudzenie”. Zorga-

nizowany zosta∏ on przez Dom Kultury
w St´szewie.

Komisja artystyczna w sk∏adzie:
Przewodniczàca: Barbara Bawer – Dy-

rektor Domu Kultury w St´szewie
Cz∏onek: Anna Krupecka – Dyrektor Bi-

blioteki Publicznej w St´szewie
Cz∏onek: Alicja Skrzypczak – zas∏u˝ony

pracownik Biblioteki w St´szewie
wys∏ucha∏a 21 osób ze wszystkich szkó∏

z naszej gminy i postanowi∏a przyznaç tytu∏
laureata oraz nominowaç na VIII Powiato-
wy Konkurs Recytatorski do Murowanej Go-
Êliny nast´pujàce osoby:

I–III – Ewa Rybarska – Modrze (D. Gellner
„Brat”)

IV–VI – Norbert Ogoniak – Jeziorki (L. J.
Kern „Mistrz podwórka”)

gimnazjum – Joanna Górnowicz – Gim-
nazjum Strykowo (A. Mickiewicz „Koza, kóz-
ka i wilk” oraz M. Musierowicz „˚aba”)

W kategorii wiekowej I–III przyznano:
I miejsce – Adam Robaszyƒski – Modrze
II miejsce – Katarzyna Piechnik – Trzebaw
III miejsce – Ariadna Skupniewicz – Stry-

kowo

W kategorii wiekowej IV–VI:
I miejsce – Paulina Krupa – Modrze
II miejsce – Sara Kieç – Jeziorki
III miejsce – Nina Âwi∏∏o – Modrze

Dodatkowo przyznano I miejsce Annie
W´clewskiej – reprezentantce St´szewskie-
go Gimnazjum.

Oprócz wy˝ej wymienionych osób ∏adnie
zaprezentowali si´ pozostali uczestnicy:

Michalina Kowalczyk, Monika Szulda,
Katarzyna Gindera, Pawe∏ Pietrzak, Malwi-
na Pogorzelec, Maria Szymankiewicz, Wero-
nika Po∏ka, Alicja Bartkowiak, Radomir Ja-
kubowski, Sylwia Marciniak i Piotr Major-
czyk.

Wszyscy otrzymali dyplomy za udzia∏
i nagrody ksià˝kowe w formie ciekawie wy-
danych albumów.

Barbara Bawer
Dyrektor Domu Kultury w St´szewie

•••
31 marca br. w Murowanej GoÊlinie od-

by∏ si´ VIII Powiatowy Konkurs Recytator-
ki „Wiosenne Przebudzenie”. Wzi´∏o w nim
udzia∏ troje dzieci z gminy St´szew. WÊród
laureatów znalaz∏o si´ a˝ dwoje z nich.
Norbert Ogoniak ze Szko∏y Podstawowej
w Jeziorkach zajà∏ pierwsze miejsce,
a w nagrod´ otrzyma∏ rower. Ewa Rybar-
ska ze Szko∏y Podstawowej w Modrzu zdo-
by∏a drugie miejsce, za co nagrodzono jà
discmanem. 

red.

V Gminny Konkurs Recytatorski
„Wiosenne Przebudzenie”

Nominowani, nagrodzeni oraz komisja artystyczna

Uczestnicy konkursu powiatowego: Asia Górnowicz, Ewa Rybarska i Norbert Ogoniak
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W
sobotnie (25 lutego 2006 r.) przed-
po∏udnie w sali sportowej st´szew-
skiego gimnazjum rozegrano

VII Halowy Turniej w Pi∏ce No˝nej. Odbywa
si´ on co roku i cieszy si´ du˝ym zaintereso-
waniem. Jego regulamin dopuszcza do roz-
grywek zawodników powy˝ej 35 lat. Tym
razem do walki o Puchar Burmistrza Gminy
St´szew stan´∏o pi´ç dru˝yn: St´szew,
Skrzynki, Wronczyn, Strykowo i D´bno.

Mecze rozegrano systemem „ka˝dy z ka˝-
dym”. Niektóre z nich by∏y bardzo emocjonujà-
ce i zaci´te. Kibice mieli, zatem okazj´ obejrzeç
prawdziwe sportowe spektakle w wykonaniu
wspaniale spisujàcych si´ dru˝yn pi∏karskich.

Wyniki poszczególnych spotkaƒ przed-
stawiajà si´ nast´pujàco: 

St´szew – D´bno 3:1
Strykowo – Skrzynki 2:4
Wronczyn – D´bno 4:6
St´szew – Skrzynki 3:4
Wronczyn – Strykowo 1:3

D´bno – Skrzynki 1:6
St´szew – Wronczyn 4:2
Strykowo – D´bno 4:2
Wronczyn – Skrzynki 4:7
St´szew – Strykowo 1:4
Ostatecznie po g∏ówne trofeum si´gn´∏a

dru˝yna ze Skrzynek. Nale˝y wspomnieç, ˝e
wybrano równie˝ „króla strzelców”. Zosta∏
nim reprezentant zwyci´skiego zespo∏u –
Sylwester WiÊniewski.

Podsumowujàc, dru˝yny uplasowa∏y si´
na nast´pujàcych miejscach: 

1. Skrzynki
2. Strykowo
3. St´szew
4. D´bno
5. Wronczyn
Po rozegranym turnieju burmistrz wr´-

czy∏ dru˝ynom puchary i dyplomy, a tak˝e
podzi´kowa∏ zawodnikom za udzia∏ w im-
prezie. 

(O.S.)

VII Halowy Turniej 
w Pi∏ce No˝nej

o Puchar Burmistrza Gminy St´szew

Zwyci´ska dru˝yna ze Skrzynek

Puchary dla uczestników Turnieju



J
u˝ po raz drugi dnia 4 marca br. w sali
st´szewskiego gimnazjum odby∏ si´
turniej pi∏ki no˝nej dedykowany nie˝y-

jàcemu dzia∏aczowi sportowemu Sylwestro-
wi Dotce. W imprezie tej wzi´∏y udzia∏ na-
st´pujàce dru˝yny: B´dlewo/Wronczyn III,
Orze∏ Modrze, Witobel, Spójnia Strykowo,
Lipno St´szew, LZS Wronczyn, Tornado Trze-
baw, T́ cza Skrzynki, Sapowice/Wronczyn II.
Z udzia∏u w rozgrywkach w ostatniej chwi-
li wycofa∏ si´ zespó∏ z Jeziorek. 

Wyniki poszczególnych spotkaƒ prezen-
tujà si´ nast´pujàco:
LZS Wronczyn – Orze∏ Modrze 8:3
Jeziorki – Witobel (walkower 0:3)
T́ cza Skrzynki – Lipno St´szew 0:4
Spójnia Strykowo – Tornado Trzebaw 3:1
LZS Wronczyn – B´dlewo/Wronczyn III 4:1
Sapowice/Wronczyn II – Witobel 1:4
Orze∏ Modrze – Lipno St´szew 3:4
Tornado Trzebaw – Jeziorki (walkower 3:0)
Spójnia Strykowo 
– Sapowice/Wronczyn II 2:1
LZS Wronczyn – Lipno St´szew 2:5
Witobel – Tornado Trzebaw 1:0
LZS Wronczyn – T́ cza Skrzynki 4:2
Witobel – Spójnia Strykowo 4:5
Orze∏ Modrze – B´dlewo/Wronczyn III 4:5
Jeziorki 
– Sapowice/Wronczyn II (walkower 0:3)
Lipno St´szew – B´dlewo/Wronczyn III 6:0

Po wielu zmaganiach, dru˝yny dotar∏y
do fina∏u, w którym zmierzy∏y si´: Spójnia
Strykowo i Lipno St´szew. Po wyrównanym
meczu (1:1) przyszed∏ czas na rzuty karne

i to one rozstrzygn´∏y,
kto mia∏ zostaç lepszym.
W pojedynku tym zwy-
ci´˝y∏ zespó∏ ze Stryko-
wa pokonujàc rywala
2:1 i tym samym zagwa-
rantowa∏ sobie I miejsce
w turnieju.

(O.S.)

Uczestnicy i goÊcie turnieju
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W
st´szewskim Domu Kultury od 9
marca do 10 kwietnia mo˝na by∏o
obejrzeç wystaw´ prac rzeêbiar-

skich Stanis∏awa Suliƒskiego. Jego twór-
czoÊç jest bardzo ró˝norodna, zarówno pod
wzgl´dem formy, treÊci jak i materia∏u z ja-
kiego powstajà rzeêby. W swych pracach
przedstawia pi´kno kobiecego cia∏a, trud

i znój rolnika oraz rodzin´, w której dominu-
je uczucie mi∏oÊci itp. 

Ekspozycja, którà oglàdaliÊmy w St´-
szewie przekazana zosta∏a nast´pnie do
kolejnych gmin, aby tak˝e inni mieli oka-
zj´ podziwiaç prace Stanis∏awa Suliƒskie-
go. 

J.Z.

F
ilia Biblioteki Publicznej w Trzebawiu
zmieni∏a siedzib´- z ul. Topolowej prze-
niesiona zosta∏a do budynku Szko∏y

Podstawowej. Przygotowania do przepro-
wadzki rozpocz´to ju˝ w czasie ferii zimo-
wych, kiedy wykonano remont nowego, ja-
snego i przestronnego lokalu. W przewiezie-
niu rega∏ów oraz ksià˝ek pracownicom bi-
blioteki pomogli panowie z Zak∏adu Gospo-
darki Komunalnej, dzi´ki czemu trudne
przedsi´wzi´cie przeprowadzone zosta∏o
sprawnie i szybko.

W piàtkowe popo∏udnie- 24 marca 2006
roku- nastàpi∏a oficjalna inauguracja dzia-
∏alnoÊci nowej siedziby biblioteki. Aktu
otwarcia dokona∏a dyrektor Biblioteki Pu-
blicznej Anna Krupecka w obecnoÊci Burmi-
strza gminy St´szew- pana W∏odzimierza

Pinczaka, pracownic biblioteki oraz pracow-
ników Szko∏y Podstawowej, którzy ˝yczli-
wie i ze zrozumieniem przyj´li instytucj´
kultury do gmachu szkolnego. UroczystoÊç
uÊwietni∏y uczennice tej˝e szko∏y, które za-
prezentowa∏y recytacje wierszy przygoto-
wanych na Gminny Konkurs Recytatorski
pt: „Wiosenne Przebudzenie”. Spotkanie by∏o
te˝ dobrà okazjà do rozmów o mo˝liwo-
Êciach wspó∏pracy mi´dzy Bibliotekà i Szko-
∏à.

Dotychczasowi i nowi czytelnicy mogà
korzystaç z biblioteki jak dotàd w Êrodowe
oraz piàtkowe popo∏udnia. Na dobry poczà-
tek odnowiona filia otrzyma∏a kilka atrak-
cyjnych nowoÊci wydawniczych. Zaprasza-
my.

Anna Krupecka

Wystawa rzeêby 
Stanis∏awa Suliƒskiego

W nowej siedzibie

Wystawa rzeêby w Domu Kultury

II Halowy Turniej w Pi∏ce No˝nej
o Puchar Sylwestra Dotki
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BURMISTRZA GMINY ST¢SZEW
z dnia 20 marca 2006 r.

w sprawie: og∏oszenia wykazu nieruchomoÊci po∏o˝onej w Sapowicach, przeznaczo-
nej do sprzeda˝y w trybie przetargu nieograniczonego 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U.

Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (tj. z 2004 r.

Dz.U. Nr 261, poz. 2603) oraz (3 Uchwa∏y Rady Miejskiej Gminy St´szew Nr XXV/266/2005 z 30 czerwca 2005

r. w sprawie: sprzeda˝y nieruchomoÊci zabudowanych po∏o˝onych w Sapowicach i Tomicach

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

§ 1. Przeznacza si´ do sprzeda˝y w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomoÊç zabudo-

wanà po∏o˝onà w Sapowicach, stanowiàcà dzia∏k´ nr 46/19 o pow. 1649 m2 zapisanà w ksi´dze wie-

czystej KW 38358 jako w∏asnoÊç Gminy St´szew. Ksi´ga wieczysta nie wykazuje obcià˝eƒ.

§ 2. NieruchomoÊç zabudowana budynkiem jednokondygnacyjnym o powierzchni u˝ytkowej 158,57

m2, z poddaszem cz´Êciowo u˝ytkowym. Budynek posiada orzewanie gazowe, wyposa˝ony jest

w instalacj´ elektyrycznà, wodociàgowà, gazowà oraz kanalizacj´ – szambo. Budynek uj´ty jest

w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Prowadzenie prac remontowych mogàcych wp∏ynàç na zmia-

n´ wyglàdu obiektu wymaga uzyskania opinii Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-

bytków. 

§ 3. Cena wywo∏awcza nieruchomoÊci wynosi 150 000,– z∏.

§ 4. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami pierwszeƒ-

stwo nabycia przys∏uguje poprzednim w∏aÊcicielom zbywanej nieruchomoÊci pozbawionym pra-

wa w∏asnoÊci przed 5.12.1990 r. je˝eli z∏o˝à wniosek o nabycie w terminie 42 dni od dnia wywiesze-

nia wykazu za cen´ i na warunkach okreÊlonych w wykazie.

§ 5. Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.
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BURMISTRZA GMINY ST¢SZEW
z dnia 20 marca 2006 r.

w sprawie: og∏oszenia wykazu nieruchomoÊci po∏o˝onej w Tomicach, przeznaczonej
do sprzeda˝y w trybie przetargu nieograniczonego 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym (tj. z 2001 r.

Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (tj. z 2004

r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603) oraz (3 Uchwa∏y Rady Miejskiej Gminy St´szew Nr XXV/266/2005 z 30 czerwca 2005

r. w sprawie: sprzeda˝y nieruchomoÊci zabudowanych po∏o˝onych w Sapowicach i Tomicach

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

§ 1. Przeznacza si´ do sprzeda˝y w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomoÊç zabudowa-

nà po∏o˝onà w Tomicach, stanowiàcà dzia∏k´ nr 8/1 o pow. 2660 m2 obr´b Rybojedzko, zapisanà w ksi´-

dze wieczystej KW 45.271 jako w∏asnoÊç Gminy St´szew. Ksi´ga wieczysta nie wykazuje obcià˝eƒ.

§ 2. NieruchomoÊç zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym o powierzchni u˝ytkowej 362,10 m2,

z poddaszem u˝ytkowym. Budynek jest nieogrzewany, wyposar˝ony w instalacj´ elektrycznà i wodo-

ciàgowà oraz kanalizacj´ – szambo. Budynek uj´ty jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Prowa-

dzenie prac remontowych mogàcych wp∏ynàç na zmian´ wyglàdu obiektu wymaga uzyskania opi-

nii Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

§ 3. Cena wywo∏awcza nieruchomoÊci wynosi 150 000,– z∏.

§ 4. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami pierwszeƒ-

stwo nabycia przys∏uguje poprzednim w∏aÊcicielom zbywanej nieruchomoÊci pozbawionym prawa

w∏asnoÊci przed 5.12.1990 r. je˝eli z∏o˝à wniosek o nabycie w terminie 42 dni od dnia wywieszenia wy-

kazu za cen´ i na warunkach okreÊlonych w wykazie.

§ 5. Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.
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BURMISTRZA GMINY ST¢SZEW
z dnia 20 marca 2006 r.

w sprawie: og∏oszenia wykazu nieruchomoÊci po∏o˝onej w Trzebawiu, przeznaczonej
do sprzeda˝y w trybie przetargu ograniczonego 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym (tj. z 2001 r.

Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (tj.

z 2004 r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603) oraz (2 Uchwa∏y Rady Miejskiej Gminy St´szew Nr VIII/75/99 z 21 lipca

1999 r. w sprawie: sprzeda˝y w drodze przetargu nieruchomoÊci zabudowanej po∏o˝onej w Trzebawiu

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

§ 1. Przeznacza si´ do sprzeda˝y w trybie przetargu ustnego ograniczonego do mieszkaƒców so∏ectwa

Trzebaw nieruchomoÊç zabudowanà po∏o˝onà w Trzebawiu, stanowiàcà dzia∏k´ nr 88/2 o pow. 800

m2, zapisanà w ksi´dze wieczystej KW 39121 jako w∏asnoÊç Gminy St´szew. Ksi´ga wieczysta nie

wykazuje obcià˝eƒ.

§ 2. NieruchomoÊç zabudowana jest pawilonem handlowo-us∏ugowym, jednokondygnacyjnym o po-

wierzchni u˝ytkowej 69,76 m2. Budynek jest nieogrzewany, wyposar˝ony w instalacj´ elektrycznà

i wodociàgowà oraz kanalizacj´ – szambo.

§ 3. Cena wywo∏awcza nieruchomoÊci wynosi 25 000,– z∏ (netto). Do wylicytowanej w przetargu ceny

doliczony zostanie podatek VAT w wysokoÊci 22%.

§ 4. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami pierwszeƒ-

stwo nabycia przys∏uguje poprzednim w∏aÊcicielom zbywanej nieruchomoÊci pozbawionym pra-

wa w∏asnoÊci przed 5.12.1990 r. je˝eli z∏o˝à wniosek o nabycie w terminie 42 dni od dnia wywiesze-

nia wykazu za cen´ i na warunkach okreÊlonych w wykazie.

§ 5. Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.



WIEÂCI
ST¢SZEWSKIE

133/2006

Z A R Z Ñ D Z E N I E N R  1 2  

BURMISTRZA GMINY ST¢SZEW
z dnia 20 marca 2006 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 3 o powierzchni u˝ytkowej 66,50 m2 w budynku po∏o˝onym na dzia∏ce 47/12 o pow. 3631 m2

w Strykowie przy ul. Nowej 1. Do lokalu przynale˝à dwa pomieszczenia gospodarcze i piwnica

o ∏àcznej pow. 44,3 m2 oraz strych o pow. 26,9 m2. Udzia∏ we wspó∏w∏asnoÊci nieruchomoÊci wspól-

nej wynosi 174/1000. NieruchomoÊç gruntowa obj´ta jest ksi´gà wieczystà KW 43798 prowadzonà

przez Sàd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. Wydzia∏ Ksiàg Wieczystych. Ksi´ga wieczysta nie wykazu-

je obcià˝eƒ.

§ 2. WartoÊç nieruchomoÊci wynosi 30 000,– z∏.

§ 3. Udziela si´ 6% bonifikaty za ka˝dy rok pracy w „Herbapolu”. albo 3% za ka˝dy rok najmu mieszka-

nia – nie wi´cej ni˝ 90%. Do ceny po uwzgl´dnieniu bonifikaty doliczone zostanà koszty przygoto-

wania nieruchomoÊci do sprzeda˝y.

§ 4. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami pierwszeƒ-

stwo nabycia przys∏uguje poprzednim w∏aÊcicielom zbywanej nieruchomoÊci pozbawionym prawa

w∏asnoÊci przed 5.12.1990 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 ˝ycie z dniem podpisania.
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Pilnie sprzedam 
dzia∏k´ budowlanà uzbrojonà 

przy ul. Kórnickiej w St´szewie

800 m2 – cena 40000 z∏

Informacja: tel. 0608 762 777

Sprzedam nieruchomoÊç rolnà

o powierzchni 6 tys. m2

w Strykowie. Cena: 5 z∏ za 1 m2.

BLISKO JEZIORA! 

tel. 061 813 45 53

Pomog´ dorywczo 

w gospodarstwie rolnym. 

Posiadam prawo jazdy na ciàgnik,

kwalifikacje na kombajn i in. 

tel. 061 813 55 66

Z A P R O S Z E N I E

NA ZLOT MOTOCYLKOWY BIKER MEETING WIOSNA 2006 

organizatorzy 
BLACK RIDER MC POLAND – CHAPTER POZNA¡

GREMIUM MC POLAND – CHAPTER POZNA¡

termin 
28–30 KWIETNIA 2006 

lokalizacja 
ST¢SZEW ko∏o POZNANIA 

BLACK RIDER – M¸ODY – 504 058 666 
GREMIUM – BRENAS – 889 143 914

BLI˚SZE INFORMACJE NA STRONIE WWW.BLACKRIDER.COM.PL

Sprzedam mieszkanie 

w Strykowie, pow. 39 m2. 

Do zamieszkania od zaraz 

– po ca∏kowitym remoncie. 

tel. 0607 374 819

MULTI Sp. z o.o. zatrudni 
stolarzy. Miejsce pracy 
– St´szew, ul. Lipowa 6. 

tel. 061 813 42 51
Oferty mo˝na sk∏adaç równie˝ 

osobiÊcie w biurze (od poniedzia∏ku
do piàtku w godz. 8.00–15.00).

NOWO OTWARTE

CENTRUM 
OGRODNICZE 

„BERBERYS”

Skrzynki 
ul. Kwiatowa 21 

tel./fax 061 819 64 48 

Zaprasza 
serdecznie 

Codziennie 
od 10.00 do 21.00

Korepetycje 
z j´zyka polskiego i historii. 
Tanio, szybko, skutecznie.

Przepisywanie
prac magisterskich, kontrolnych

i dyplomowych. 
tel. 061 819 61 55

Sprzedam mieszkanie 
w Modrzu – 47 m2 wraz z ziemià

i budynkami gospodarczymi. 

tel. 061 875 04 67
– dzwoniç od 10.00 do 17.00

Starsze ma∏˝eƒstwo 

wynajmie dla siebie niedu˝e

mieszkanie na terenie gminy. 

tel. 061 813 55 66

Sprzedam sukni´ Êlubnà 

trzycz´Êciowà: gorset, bolerko,

spódnica w kolorze écru 

oraz welon. 

tel. 061 893 70 38
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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
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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

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

Punkt apteczny „Melisana”
Jeziorki, Pl. Parkowy 7 (obok szko∏y)
czynna: pon.–pt. 8.00–17.00
sob. 9.00–14.00

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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