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– 20 kwietnia odby∏a si´ sesja, na
której radni udzielili Panu absoluto-
rium za rok 2005. Jak podsumowa∏by
Pan ten miniony rok?

W∏odzimierz Pinczak: Rok 2005 nie nale-
˝a∏ do ∏atwych. BorykaliÊmy si´ z ogromnymi
problemami w oÊwiacie. Zwiàzane to by∏o
z umniejszeniem subwencji oÊwiatowej dla
gminy o prawie 2 mln z∏. Na poczàtku roku
nikt nie mia∏ pewnoÊci, w jaki sposób uda
nam si´ wybrnàç z tak trudnej sytuacji. Pro-
testowali nauczyciele i rodzice uczniów. Gmi-
na protestowa∏a m.in.: w Ministerstwie Edu-
kacji, u Prezesa Rady Ministrów, pos∏ów itd.
W 2005 roku, pomimo problemów finanso-
wych staraliÊmy si´ realizowaç nasze plany
i inwestycje zgodnie z wczeÊniejszymi za∏o˝e-
niami. To te˝ nie zawsze by∏o ∏atwe. Realiza-
cja jednej z najwa˝niejszych i najdro˝szych
inwestycji musia∏a zostaç prze∏o˝ona na ko-
lejny rok. Spowodowane to by∏o protestami
jednej z firm bioràcej udzia∏ w przetargu.
Ârodki finansowe, które uda∏o nam si´ uzy-
skaç na ten cel z Unii Europejskiej przepad∏y
i wszystkie dzia∏ania nale˝a∏o zaczynaç od
nowa. Wiele mo˝na by powiedzieç o tym, z ja-
kimi problemami musieliÊmy sobie poradziç.
Najwa˝niejsze jest jednak to, ˝e w ogólnym
rozrachunku wszystko zakoƒczy∏o si´ lepiej
ni˝ mog∏o si´ wydawaç na poczàtku roku.

– Czy, w zwiàzku z tymi nieoczekiwa-
nymi problemami finansowymi plan bu-
d˝etowy zosta∏ zrealizowany? 

W.P.: Dochody gminy zrealizowane zosta-
∏y na poziomie 108,48% w stosunku do za-

mierzeƒ, co da∏o kwot´ 22 893 002,00 z∏. Jest
to dobry wynik. Wydatki natomiast zrealizo-
wane zosta∏y na poziomie 88,53%, co da∏o
kwot´ 22 754 756,00 z∏. W tym okresie stan
zobowiàzaƒ wobec gminy obni˝y∏ si´ do po-
ziomu 857 102,00 z∏ i sukcesywnie maleje.

– Co mia∏o wp∏yw na fakt, ˝e kwota
zobowiàzaƒ wobec gminy zacz´∏a maleç?

W.P.: Taki stan jest efektem wprowadze-
nia pionierskiego pomys∏u, polegajàcego na
zatrudnieniu gminnego poborcy podatko-
wego. Sprawi∏o to, ˝e w ciàgu zaledwie kil-
ku miesi´cy zad∏u˝enie wobec gminy zma-
la∏o o ok. 20% w porównaniu z rokiem 2004. 

– Powróçmy do kwestii wykonania
bud˝etu. Dlaczego plan wydatków wy-
konany zosta∏ tylko w 88,5%?

W.P.: Jak ju˝ wspomnia∏em, g∏ównym te-
go powodem by∏y odwo∏ania od wyników
przetargu na budow´ kanalizacji sanitarnej
w St´szewie. By∏a to jedna z najwi´kszych
inwestycji zaplanowanych na 2005 r. Roz-
strzygni´cie sàdowe, korzystne dla gminy
nastàpi∏o dopiero w grudniu 2005 r., tak
wi´c nie by∏o ju˝ mo˝liwoÊci zrealizowania
tej inwestycji w roku minionym. Rozpocz´li-
Êmy jà jednak w 2006 r. 

– Inwestycja ta jest ju˝ realizowana,
ale, w jaki sposób uda si´ rozwiàzaç pro-
blem tak du˝ych opóênieƒ?

W.P.: W tej chwili nie mówimy ju˝
o opóênieniach. W zwiàzku z przed∏u˝ajàcà
si´ procedurà przetargowà i odwo∏awczà,
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ca∏e prace oraz ich harmonogram musia∏y
zostaç zaplanowane od nowa. Inwestycja ta
jest realizowana w obecnym roku i jak na
razie – zgodnie z planem. B´dzie ona wyko-
nywana stopniowo i potrwa to d∏u˝ej. Nie
mo˝na jednak dopuÊciç do tego, aby dosz∏o
do „parali˝u” komunikacyjnego w mieÊcie.

– A co z pozosta∏ymi inwestycjami,
które planowane by∏y na 2005 r.?

W.P.: Wi´kszoÊç z nich wykonana zosta∏a
zgodnie z planem. W wyniku przetargów uda-
∏o si´ je nawet zrealizowaç za kwoty ni˝sze ni˝
stanowi∏y o tym kosztorysy i plany bud˝etowe.
Uda∏o si´ wybudowaç sieç wodociàgowà do
Antonina oraz zrealizowaç remont sieci wodo-
ciàgowej na terenie gminy. Przedsi´wzi´cie to
kosztowa∏o 1 530 000,00 z∏, z czego, z Êrodków
gminnych wydaliÊmy ponad 800 000,00 z∏.
Reszt´ uda∏o si´ uzyskaç z Êrodków unijnych.
WybudowaliÊmy te˝: drog´ do Twardowa za
blisko 400 000,00 z∏, wodociàg w Skrzynkach za
158 000,00 z∏. Zakoƒczono te˝ budow´ kanali-
zacji sanitarnej w Modrzu – za kwot´
1 422 000,00 z∏ oraz kanalizacji w D´bienku
i cz´Êci St´szewa – za kwot´ 181 350,00 z∏.
W minionym roku poczyniliÊmy te˝ przygoto-
wania do rozpocz´cia budowy oczyszczalni
Êcieków w Witoblu i kanalizacji w St´szewie.
Przytoczone tu inwestycje to tylko cz´Êç z tych,
które uda∏o si´ nam zrealizowaç. Wspomnieç
nale˝y, ̋ e ∏àczna kwota wydatków inwestycyj-
nych gminy wynios∏a 3,8 mln z∏. 

– To ca∏kiem dobry wynik, bioràc
pod uwag´ problemy finansowe, jakie
spowodowa∏o umniejszenie subwencji
oÊwiatowej.

W.P.: RzeczywiÊcie, okaza∏o si´, ˝e ca∏kiem
dobrze wybrn´liÊmy z kryzysu spowodowane-
go odebraniem nam prawie 2 mln z∏. Subwen-
cja wynios∏a ostatecznie 6 648 000,00 z∏, nato-
miast koszty oÊwiaty w ubieg∏ym roku utrzy-
mane by∏y na poziomie 8 726 000,00 z∏, z czego
gmina do∏o˝y∏a ok. 2 080 000,00 z∏. Uda∏o si´ to
przy za∏o˝eniu, ˝e wi´kszoÊç Êrodków finanso-
wych, które wp∏yn´∏y do gminy np.: ze zwro-
tów, przekazana b´dzie na szkolnictwo. Mimo
poczàtkowych trudnoÊci uda∏o si´ zrealizowaç
wiele zadaƒ, zarówno edukacyjnych jak i tych
o charakterze inwestycyjno-remontowym.
W Szkole Podstawowej w St´szewie wykonano
m.in.: konserwacj´ parkietów oraz przygoto-
wano pomieszczenie dla pracowni komputero-
wej. Dla Zespo∏u Szkó∏ Specjalnych zakupiono
stoliki i krzes∏a, kserokopiark´ i drukark´, na-
prawiono piec gazowy oraz przygotowano sa-
l´ dla pracowni komputerowej. W Szkole Pod-

stawowej w Jeziorkach dokonano zakupu kom-
putera, drukarki i kserokopiarki, sto∏ów oraz
krzese∏. W Szkole w Modrzu wykonano m.in.
kapitalny remont dachu. W Trzebawiu zaku-
piono i po∏o˝ono wyk∏adziny, a w Szkole Pod-
stawowej w Strykowie wyremontowano ogro-
dzenie oraz wykonano drzwi zewn´trzne.
W strykowskim Gimnazjum naprawiono dach
oraz pomalowano klatki schodowe i korytarze.
Gimnazjum w St´szewie doposa˝ono w sprz´t
komputerowy, stoliki i krzes∏a. Wykonano te˝
remont strychu i przygotowano pomieszczenie
pod pracowni´ komputerowà. Widaç tu wyraê-
nie, ˝e pomimo skromnego bud˝etu, uda∏o si´
w sferze remontowej du˝o dokonaç. 

– Czy uda∏o si´ równie˝ znaleêç Êrod-
ki finansowe na stypendia dla uczniów?

W.P.: Tak, chocia˝ równie˝ w tej kwestii
do samego koƒca nie byliÊmy pewni czy zo-
stanà one przyznane i jaka b´dzie to kwota.
Pieni´dzy na stypendia nie by∏o du˝o, dlate-
go musieliÊmy je podzieliç w taki sposób,
aby by∏y to mniejsze kwoty, które dotrà za to
do wszystkich potrzebujàcych. Gmina ze
swej strony przyzna∏a te˝ stypendia dla ab-
solwentów gimnazjów – dla osób zdolnych
i jednoczeÊnie potrzebujàcych pomocy. 

– Wiemy, ˝e gmina podejmowa∏a
równie˝ dzia∏ania ponadgminne, finan-
sowa∏a te˝ ró˝ne zadania nale˝àce do
powiatu czy województwa. Co w tej
kwestii uda∏o si´ osiàgnàç?

W.P.: Inicjatywy ponadgminne to m.in.:
wspó∏praca w ramach Miedzygminnego Cen-
trum Zagospodarowania Odpadów „Selekt”
oraz porozumienie w sprawie utrzymania
êróde∏ka ˚arnowiec. Trwa∏y tak˝e ustalenia
dotyczàce budowy drogi ekspresowej S5. Po-
dejmowaliÊmy te˝ dzia∏ania majàce na celu
utworzenie wspólnej komisji planistycznej dla
trzech gmin: St´szew, Dopiewo i Buk, co znacz-
nie obni˝y koszty i poprawi jakoÊç us∏ug
Êwiadczonych w tym zakresie. Gmina inter-
weniowa∏a te˝ w Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w sprawie ucià˝liwo-
Êci drogi przecinajàcej D´bienko. Efektem roz-
mów by∏o podj´cie decyzji, ˝e osoby najbar-
dziej nara˝one na dotkliwe oddzia∏ywanie ha-
∏asu b´dà mia∏y wymienionà stolark´ okien-
nà. Co do zadaƒ nale˝àcych do powiatu czy
województwa (a finansowanych przez gmin´)
to nale˝a∏y do nich m.in.: utrzymanie filii Wy-
dzia∏u Komuniakcji, Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej, czy dofinansowanie remon-
tów dróg powiatowych. SfinansowaliÊmy te˝
zadanie nale˝àce do województwa, jakim by-
∏o przygotowanie dokumentacji dotyczàcej
budowy chodnika w B´dlewie i Tomiczkach.

– Skoro mówimy ju˝ o utrzymaniu
dróg, jakie inwestycje poczyniono
w ubieg∏ym roku w tej kwestii?

W.P.: Gmina dokona∏a modernizacji jezdni
oraz p∏yty Rynku w St´szewie, wybudowali-
Êmy drog´ do Twardowa, przy udziale Êrodków
unijnych, dokonaliÊmy modernizacji jezdni na
odcinku ul. Bukowskiej i Nowej w Strykowie,
jezdni i chodników na ul. Andrzejewskiego
w St´szewie, nawierzchni przy ul. Chybickiego
w St´szewie. Remontowany by∏ te˝ chodnik na
ul. Chrobrego w St´szewie oraz chodnik przy
ul. LeÊniej w Rybojedzku. Wspólnie z powiatem
(gdzie gmina zabezpieczy∏a Êrodki finansowe,
a powiat wykonawstwo) wyremontowaliÊmy
chodniki w Dro˝d˝ycach, Modrzu, Skrzynkach
i Strykowie. Uzupe∏niliÊmy te˝ i zmodernizo-
waliÊmy oÊwietlenie oraz oznakowanie na te-
renie gminy. 

– Rozmawiamy g∏ównie o inwesty-
cjach, a co dzia∏o si´ w sferze spo∏ecznej,
kulturowej i sportowej?

W.P.: Niewàtpliwie trudnym tematem
by∏a sprawa finansowania klubów sporto-
wych. Nowe przepisy wprowadzi∏y inne za-
sady rozliczania si´ klubów, a tak˝e przyjmo-
wania Êrodków finansowych. Odby∏y si´ jed-
nak w tej kwestii szkolenia dla prezesów
i cz∏onków klubów i jak na razie wydaje si´,
˝e nie powinno byç problemów. Wszystkie
kluby aktywnie dzia∏ajà. Gmina by∏a tak˝e
organizatorem wielu imprez o charakterze
masowym. Nale˝a∏y do nich m.in.: Dni St´-
szewa, do˝ynki, Dzieƒ Seniora, Dzieƒ Matki,
Dzieƒ Dziecka, spotkania z osobami niepe∏-
nosprawnymi i starszymi. UtrzymywaliÊmy
te˝ kontakty z gminami zaprzyjaênionymi:
Zahna w Niemczech i Pleine Foug¯res we
Francji. Nasza wspó∏praca trwa ju˝ od lat.
Spotykajà si´ nie tylko przedstawiciele
w∏adz gmin, ale tak˝e mieszkaƒcy, ucznio-
wie szkó∏ czy stra˝acy. Na poczàtku maja te-
go roku odwiedzi∏a nas liczna grupa m∏o-
dzie˝y z Pleine Foug¯res. Jest to bardzo budu-
jàce, ˝e m∏odsze pokolenia tak˝e si´ ze sobà
przyjaênià. Mam nadziej´, ̋ e nasze kontakty
b´dà utrzymywane jeszcze przez wiele lat.

– A co z planami na rok 2006?
W.P.: Plany sà jak zawsze ambitne. Budo-

wana b´dzie kanalizacja w Sapowicach oraz
nowoczesna oczyszczalnia Êcieków w Wito-
blu. W przysz∏oÊci Êcieki z pobliskich, nie ska-
nalizowanych jeszcze miejscowoÊci b´dà
oczyszczane w∏aÊnie w tej nowej oczyszczalni.
Nadal aktualnym tematem sà remonty gmin-
nych dróg i chodników. Na bie˝àco realizowa-
ne b´dà tak˝e niezb´dne remonty w szko∏ach. 

– Dzi´kujemy za rozmow´.

dokoƒczenie ze str. 1
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20
kwietnia br. na Sali sesyjnej
Urz´du Miejskiego odby∏a si´ se-
sja absolutoryjna, na której roz-

patrywany by∏ wniosek o udzielenie absolu-
torium dla burmistrza gminy za rok 2005.
Zanim do tego jednak dosz∏o, przewodniczà-
cy Rady oraz burmistrz uroczyÊcie po˝egna-

li panià Iren´ Zieliƒskà, która przez wiele lat
zajmowa∏a si´ obs∏ugà Rady, a w kwietniu
odesz∏a na emerytur´. 

Nast´pnie, zgodnie z porzàdkiem g∏os za-
bra∏ burmistrz, który przedstawi∏ sprawoz-
danie z dzia∏alnoÊci w roku 2005 (rozmowa
z burmistrzem na temat wykonania bud˝e-
tu, inwestycji i nowych planów zamieszczo-
na zosta∏a powy˝ej). Po zapoznaniu si´ ze
sprawozdaniem burmistrza oraz pani
skarbnik, rozpocz´∏a si´ dyskusja na temat
wykonania bud˝etu za rok 2005. Radni pyta-
li m.in.: o kwesti´ budowy wodociàgu w Ry-
bojedzku i przygotowania dokumentacji ka-
nalizacji sanitarnej w Sapowicach. Obie te
inwestycje zostanà najprawdopodobniej
wykonane w obecnym roku. Wyp∏yn´∏a tak-
˝e kwestia budowy chodnika w Skrzynkach.
Ârodki finansowe na ten cel przekazane zo-

sta∏y z bud˝etu gminy do powiatu i to po-
wiat b´dzie musia∏ si´ rozliczyç z wykona-
nia tej inwestycji. W obecnym roku gmina
planuje przekazaç kolejne Êrodki m.in.: na
kontynuacj´ prac budowlanych w Skrzyn-
kach. Radni pytali tak˝e o spraw´ subwencji
oÊwiatowej. Wiadomo bowiem, ˝e oddano

gminie cz´Êç utraconej wcze-
Êniej kwoty. Burmistrz poinfor-
mowa∏, ˝e w grudniu 2005 r.
oddano nam 600 000 z∏ z utra-
conej wczeÊniej subwencji. By-
∏o to efektem wielu protestów.
W podsumowaniu, radni wy-
razili opini´, ˝e bud˝et gminy
na rok 2005 wykonany zosta∏
poprawnie. Pozytywne jest to,
i˝ na koniec roku stan zad∏u˝e-
nia gminy jest niski. Cz´Êci in-
westycji nie uda∏o si´ z ró˝-
nych powodów zrealizowaç,
ale Êrodki na ten cel zabezpie-
czone zosta∏y w bud˝ecie na
kolejny rok. 

Nast´pnie przedstawiony
zosta∏ wniosek Komisji Rewi-
zyjnej o udzielenie absoluto-
rium dla burmistrza gminy
oraz pozytywna opinia Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej na
temat tego wniosku. Radni
przyj´li uchwa∏´ w sprawie
absolutorium dla burmistrza
Gminy St´szew za 2005 rok. 

Po krótkiej przerwie wznowione zosta∏y
obrady. Podj´to wtedy nast´pujàce uchwa∏y:
– w sprawie zmiany uchwa∏y bud˝etowej

na 2006 rok. Na zwi´kszenie dochodów
wp∏yn´∏a m.in.: refundacja wydatków
z 2005 roku (Êrodki ZPORR), którà postano-
wiono w ca∏oÊci przeznaczyç na oÊwiat´,
w zwiàzku z ponownym umniejszeniem
subwencji oÊwiatowej (o 186 571 z∏). Jeden
z radnych zapyta∏ o powód zmniejszenia
subwencji. Skarbnik gminy wyjaÊni∏a, i˝
uzasadnienia takiej decyzji nie by∏o, ale na
zmniejszenie subwencji mia∏y wp∏yw wy-
liczenia faktycznej liczby uczniów ucz´sz-
czajàcych do gminnych szkó∏, 

– w sprawie sprzeda˝y lokali mieszkalnych
w St´szewie. W budynku dawnej szko∏y
podstawowej w B´dlewie przy ul. Szkolnej
3 znajduje si´ 6 lokali mieszkalnych. Wy-

kupem tych mieszkaƒ zainteresowani sà
ich najemcy. Do tej pory wp∏yn´∏o w tej
sprawie 5 wniosków,

– 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 roku wesz∏a
w ˝ycie nowa ustawa o przekszta∏ceniu
prawa u˝ytkowania wieczystego w pra-
wo w∏asnoÊci. Ustawa ta daje mo˝liwoÊç
udzielenia za zgodà Rady bonifikaty.
W uchwale proponuje si´ udzielenie boni-
fikaty w wysokoÊci 80%,

– w sprawie prawa pierwokupu nierucho-
moÊci. Gmina zrezygnowa∏a z prawa pier-
wokupu nieruchomoÊci po∏o˝onej w St´-
szewie przy ul. P∏ywackiej,

– w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego – fragment
wsi Strykowo – obejmujàcego cz´Êç
dzia∏ki nr 462/3. Uchwa∏a ta dotyczy pa-
sa terenu przy drodze powiatowej KD
651P na g∏´bokoÊç 200 metrów. Celem re-
gulacji zawartych w ustaleniach planu
jest wyznaczenie nowych funkcji dla te-
renu obj´tego planem, wyznaczenie za-
sad podzia∏u terenu, okreÊlenie warun-
ków zabudowy i zagospodarowania tere-
nu, ustalenie zasad obs∏ugi komunikacyj-
nej oraz ustalenie zasad obs∏ugi infra-
strukturà technicznà, 

– w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenów us∏ug
w St´szewie – dzia∏ki nr 598/1, 598/3,
598/4. Z wnioskiem o zmian´ przeznacze-
nia terenu po∏o˝onego w St´szewie wystà-
pi∏ w∏aÊciciel nieruchomoÊci, który pro-
wadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà. Zamierza
on zwi´kszyç zakres us∏ug, ale aby prze-
znaczenie terenu mog∏o w∏aÊciwie funk-
cjonowaç, niezb´dne jest rozwiàzanie
uk∏adu przestrzennego, 

– w sprawie przyj´cia zmian w Statucie
Zwiàzku. Rady Gmin: Granowo, Kamie-
niec i Rakoniewice podj´∏y uchwa∏y
o przystàpieniu do Zwiàzku Mi´dzygmin-
nego Centrum Zagospodarowania Odpa-
dów „Selekt” oraz o przyj´ciu jego Statutu.
Zgromadzenie Zwiàzku na posiedzeniu

Sesja absolutoryjna

Irena Zieliƒska dzi´kuje za wzruszajàce po˝egnanie

dokoƒczenie na str. 4
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w dniu 14 lipca 2005 r. podj´∏o natomiast
uchwa∏´ o przyj´ciu do Zwiàzku nowych
uczestników. W wyniku tego zaistnia∏a
koniecznoÊç zmian w Statucie Zwiàzku,

– w sprawie przyj´cia zmian w Statucie
Zwiàzku. KoniecznoÊç dokonania zmian
w Statucie Zwiàzku Mi´dzygminnego Cen-
trum Zagospodarowania Odpadów „Se-
lekt” okreÊli∏a dotychczasowa jego dzia∏al-
noÊç. Zakres zmian wynika zaÊ z propozy-
cji zg∏aszanych w trakcie obrad Zgroma-
dzenia na dotychczasowych posiedze-
niach oraz propozycji gmin, które sà
uczestnikami Zwiàzku. 

Po przyj´ciu uchwa∏ rozpocz´∏a si´ dys-
kusja. Jeden z radnych odniós∏ si´ do kwestii
bezpieczeƒstwa. Pprzypomnia∏, ˝e na ostat-
niej sesji Komendant Policji informowa∏, i˝
skierowane zosta∏y dodatkowe patrole
w okolice dworca. RzeczywiÊcie patrole te po-
jawiajà si´ w godzinach przyjazdu i odjazdu
pociàgów. Doda∏, ˝e Komendant informowa∏
tak˝e o tym, i˝ pewna iloÊç policjantów jest
przeszkolona w zakresie obs∏ugi radaru za-
pyta∏ wi´c kierownika rewirów dzielnico-
wych, czy policja posiada ju˝ w∏asny radar
i kiedy b´dzie on uruchomiony. Radny poin-
formowa∏ tak˝e, ̋ e powsta∏a inicjatywa spo-

∏eczna mieszkaƒców miasta i gminy St´-
szew, która zwiàzana jest z nadaniem rondu
(skrzy˝owanie ulic: B∏onie, Bukowska i Dà-
browskiego) – nazwy: Rondo imienia Jana
Paw∏a II. Zebrano ju˝ kilkaset podpisów
mieszkaƒców pod tym wnioskiem. Zostanie
on z∏o˝ony w sekretariacie Urz´du. Kierow-
nik rewirów dzielnicowych poinformowa∏,
˝e dokumentacja dotyczàca radaru znajduje
si´ obecnie w Województwie. Uruchomiona
zosta∏a procedura przetargowa, która jesz-
cze troch´ potrwa. Doda∏, ˝e radar u˝ywany
dotychczas przez policjantów by∏ wypo˝y-
czony. Przyzna∏ te˝, ˝e u˝ywanie go jest jak
najbardziej skuteczne. 

S∏awomir Wojtyczka – wspó∏w∏aÊciciel
„Zagrody Ch∏opskiej”, powróci∏ do kwestii
porozumienia, jakie mia∏o byç zawarte po-
mi´dzy „Zagrodà” a gminà. Stwierdzi∏, ˝e
sk∏adane przez gmin´ wnioski do Wojewódz-
kiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Sa-
morzàdowego Kolegium Odwo∏awczego nie
wskazujà na ch´ç zawarcia porozumienia.
Powróci∏ te˝ do kwestii utwardzenia drogi
(w zwiàzku z tym, ˝e do porozumienia w tej
sprawie nie dosz∏o, a zauwa˝y∏, ˝e istniejà
drogi polne, które sà utwardzane i wyrówny-
wane). Zada∏ te˝, jak sam przyzna∏ ironiczne
pytanie, czy artyku∏y w „WieÊciach St´szew-
skich” redagowane sà pod dyktando burmi-

strza. W odpowiedzi na swoje pytania us∏y-
sza∏, ˝e kierowanie wniosków do Inspektora
Nadzoru czy SKO jest normalnà procedurà,
jaka jest stosowana w przypadku, kiedy
pewne sprawy wymagajà wyjaÊnienia. Bur-
mistrz doda∏, ˝e gminie bardzo zale˝y na za-
warciu porozumienia z w∏aÊcicielami „Za-
grody Ch∏opskiej”. PodkreÊli∏ jednak, ˝e
w kierunku porozumienia nie idà takie sytu-
acje, kiedy stawiane sà nieprawdziwe
stwierdzenia, tak˝e na ∏amach prasy, fa∏szy-
we pomówienia i oskar˝enia pod adresem
wielu osób. Porozumieniu nie s∏u˝à tak˝e sy-
tuacje kiedy ró˝ne tematy wybiórczo sà ∏à-
czone i wyciàgane przez pana Wojtyczk´.
S∏awomir Wojtyczka oÊwiadczy∏ ˝e ˝adnych
wypowiedzi na ∏amach prasy nie udziela∏,
a na jeden z artyku∏ów, który si´ ukaza∏ w lo-
kalnej prasie wniós∏ ju˝ za˝alenie do redak-
tora naczelnego. Burmistrz Gminy stwier-
dzi∏, ˝e wycofanie tych nieprawdziwych
oskar˝eƒ b´dzie dobrym krokiem w kierun-
ku pojednania. Natomiast, jeÊli chodzi
o uzgodnienia, które zapad∏y 30 marca br., to
rozmowy na ten temat trwa∏y na Komisjach
Rady. Wypracowana zosta∏a propozycja, któ-
ra w najbli˝szym czasie zostanie przedsta-
wiona celem ewentualnej akceptacji i podpi-
sania porozumienia. 

J.Z.

P
odczas d∏ugiego, majowego weeken-
du odby∏a si´ kolejna wizyta miesz-
kaƒców zaprzyjaênionej ze St´sze-

wem gminy Pleine Foug¯res. Tym razem
w ramach wspó∏pracy mi´dzygminnej,
przyby∏a liczna grupa dzieci i m∏odzie˝y
wraz z opiekunami. Wizyta rozpocz´∏a si´
ju˝ w piàtek – 28 kwietnia, a zakoƒczy∏a we
wtorek – 2 maja. Przez ten czas, dla goÊci
przygotowano ró˝ne atrakcje. Dzieci uczest-
niczy∏y na przyk∏ad w specjalnie zorganizo-
wanej, w st´szewskim Gimnazjum dyskote-
ce, czy pokazach sztuk walki. 

W poniedzia∏kowy, deszczowy poranek
nasi goÊcie przybyli do Urz´du Miejskiego. Na
sali sesyjnej odby∏o si´ spotkanie. Wszystkich
zgromadzonych powita∏ burmistrz gminy –
W∏odzimierz Pinczak. By∏ on bardzo zadowo-
lony, z faktu, ̋ e w tegorocznej wizycie uczest-
niczy tak wiele m∏odzie˝y. ˚yczy∏ on wszyst-
kim mi∏ego pobytu, pomimo brzydkiej pogo-
dy, która przywita∏a goÊci z Francji. 

Prezes Stowarzyszenia ODE, które wspó∏-
pracuje z gminà St´szew – Louis Thebault, po-
dzi´kowa∏ za goràce przyj´cie francuskiej dele-
gacji. Odczytany zosta∏ tak˝e list od burmi-
strza gminy Pleine Foug¯res – Chrystiana Co-
uet. Pisa∏ on w nim o szczególnym charakterze
tegorocznej wymiany. Przy-
jecha∏a, bowiem g∏ównie
m∏odzie˝, która, jak stwier-
dzi∏ jest przysz∏oÊcià. Podkre-
Êli∏, ̋ e to w∏aÊnie w m∏odym
pokoleniu pok∏ada nadziej´
na podtrzymanie naszych
partnerskich kontaktów.
Burmistrz, w swym liÊcie
przyzna∏ te˝, ̋ e takie spotka-
nia sà Êwietnà okazjà do te-
go, aby obie spo∏ecznoÊci po-
zna∏y si´ lepiej. Mogà one
wyczuç wszystkie swoje ró˝-
nice, które tylko umocnià
mi´dzygminne kontakty.

Po oficjalnej cz´Êci spotkania, rozpocz´∏a
si´ ta mniej formalna. M∏odzie˝ z ochotà zwie-
dza∏a Urzàd. Dzieciom szczególnie spodoba∏
si´ gabinet burmistrza, w którym znajduje si´
wiele pamiàtek z Pleine Foug¯res. Kilku malu-
chom najbardziej przypad∏ jednak do gustu

DoroÊli oglàdajà map´ gminy

dokoƒczenie ze str. 3

Wizyta goÊci z Pleine Foug¯res
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du˝y stra˝acki he∏m, który tak˝e znaleêli
w gabinecie burmistrza. Ka˝dy z ch∏opców go
przymierza∏ i prosi∏ o zrobienie pamiàtkowe-
go zdj´cia. By∏o przy tym du˝o zabawy. Starsi
oglàdali sal´ Êlubów oraz du˝à map´ gminy,
która znajduje si´ na korytarzu Urz´du. 

Nast´pnie wszyscy przeszli do st´szewskie-
go Gimnazjum, gdzie na sali gimnastycznej
zorganizowano pokazy sztuk walk. Zgroma-
dzi∏y one wiele osób, sala by∏a pe∏na po brzegi.
WÊród widzów by∏o wiele dzieci i m∏odzie˝y,

które z uwagà oglàda∏y to, co si´ dzia∏o. Jako
pierwsza wystàpi∏a grupa dzieci uprawiajà-
cych taekwondo ( przy st´szewskiej Szkole
Podstawowej). Zaprezentowa∏y one podsta-
wowe chwyty i kopni´cia oraz walk´. Pokaza-
∏y te˝ z jakà ∏atwoÊcià przychodzi im rozbicie
desek czy cegie∏. Nast´pnie wystàpi∏a grupa
dzieci z Pleine Foug¯res, które uprawiajà judo.
Wszyscy mogli si´ przekonaç, jak ró˝ne sà obie
te sztuki walki. Prezentacje grup spotka∏y si´
z ogromnym entuzjazmem. 

We wtorkowe popo∏udnie przyszed∏ czas
odjazdu. DoroÊli i dzieci z Pleine Foug¯res
zgromadzili si´ przed Urz´dem, skàd odje˝-
d˝a∏ ich autobus. Wraz z nimi czeka∏a spo-
ra grupa osób, które goÊci∏y w swoich do-
mach Francuzów. Po˝egnanie trwa∏o d∏ugo,
widaç by∏o wyraênie du˝à za˝y∏oÊç, szcze-
gólnie pomi´dzy m∏odzie˝à obu gmin. UÊci-
skom i pamiàtkowym zdj´ciom nie by∏o
koƒca. 

J.Z.

Dzieciom najbardziej podoba∏ si´ stra˝acki he∏m Jak ∏atwo nam to wychodzi…

Obie grupy sportowców Pokaz na sali gimnastycznej

Spotkanie na sali sesyjnej UÊciskom i pamiàtkowym zdj´ciom nie by∏o koƒca
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2
maja na St´szewskim Rynku zorgani-
zowana zosta∏a majówka. Przygoto-
wania do tej imprezy trwa∏y ju˝ od

dawna, a nad wszystkim czuwa∏a dyrektor
Domu Kultury Barbara Bawer. 

Wyst´py zespo∏ów przygotowane zosta-
∏y w ramach wymiany kulturalnej z Obor-
nickim OÊrodkiem Kultury. Jako pierwsza na
scenie pojawi∏a si´ Obornicka Orkiestra D´-
ta pod dyrekcjà Krzysztofa Wargu∏y, która
wywo∏a∏a aplauz publicznoÊci. Gromkie
oklaski otrzyma∏y te˝ tamburmajorki, które
wyst´powa∏y kilkakrotnie, prezentujàc ró˝-
ne uk∏ady taneczne. 

Z gminy Oborniki przyjecha∏ równie˝ ze-
spó∏ wokalny „Sing Smile” oraz Zespó∏ Ludo-
wy „Maniewiacy”. Kolejnym punktem pro-

Majówka na Rynku

3
maja w ca∏ej Polsce obchodzono 
215 Rocznic´ Uchwalenia Konstytucji
3 Maja. UroczystoÊci z tej okazji trwa-

∏y tak˝e na Rynku w St´szewie. Rozpocz´∏y
si´ one mszà Êwi´tà w st´szewskim KoÊcie-
le. Nast´pnie, wszyscy, przy dêwi´ku werbli
przeszli na Rynek, gdzie rozpocz´∏a si´ dru-
ga, oficjalna cz´Êç uroczystoÊci. Przed po-
mnikiem zgromadzi∏o si´ wiele m∏odzie˝y.
Byli wÊród nich harcerze, którzy pe∏nili war-
t´ przy pomniku. Przyby∏y tak˝e delegacje

z wieƒcami kwiatów oraz przedstawiciele
ró˝nych pocztów sztandarowych. 

Po odegraniu hymnu, g∏os zabra∏a Bar-
bara Bawer, która przypomnia∏a, jak dosz∏o
do uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz jakie
zmiany zosta∏y dzi´ki niej wprowadzone.
Przybyli goÊcie z∏o˝yli wiàzanki kwiatów
pod pomnikiem na Rynku. Po krótkich, oko-
licznoÊciowych wyst´pach m∏odzie˝y, g∏os
zabra∏ burmistrz gminy, który powita∏
wszystkich zgromadzonych. Mówi∏ on

o znaczeniu Konstytucji 3 Maja dla Polski.
By∏a ona bowiem pierwszym na kontynen-
cie, a drugim na Êwiecie takim aktem praw-
nym. O jej szczególnym znaczeniu Êwiad-
czy∏ fakt, ˝e uchwalona zosta∏a ona w wy-
jàtkowo trudnym dla Polski czasie, wobec
bliskiej groêby utraty niepodleg∏oÊci. Bur-
mistrz wyrazi∏ zadowolenie, ̋ e tak szczegól-
nà uroczystoÊç móg∏ obchodziç wraz
z mieszkaƒcami St´szewa. 

J.Z.

UroczystoÊç 3-majowa

Uczestnicy uroczystoÊciPod pomnikiem z∏o˝ono wieƒce kwiatów

Grupa „Nowy Element”



4
maja – to obchodzony w ca∏ej Polsce
Dzieƒ Stra˝aka. UroczystoÊci z tej oka-
zji trwa∏y w ka˝dym wi´kszym mie-

Êcie. W Poznaniu nie mog∏o byç inaczej. Pod-
czas uroczystoÊci, na którà przybyli m.in.:
wice starosta powiatu poznaƒskiego, wice
prezydent miasta Poznania, zast´pca ko-

mendanta Wojewódzkiej Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej, komendant Powiatowej Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej, Prezes Powiato-
wej Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej itd., przy-
znane zosta∏y awanse, odznaczenia i nagro-
dy. Jednym z takich wyró˝nieƒ jest nadanie
tytu∏u „Stra˝aka Roku”. Jest on przyznawa-

ny ju˝ od siedmiu
lat, a ubiegajà si´
o niego zarówno
stra˝acy Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej
jak i ochotniczych
Stra˝y. 

Dwa lata temu
ten szczególny tytu∏
przypad∏ Komendan-
towi OSP Strykowo –
Bernardowi Jankow-
skiemu. W tym roku,
wÊród wyró˝nionych
znalaz∏ si´ inny nasz
stra˝ak – Marek
Staƒka. Zajà∏ on trze-
cie miejsce w konkur-
sie: „Stra˝ak Roku”. 

Marek Staƒka od 1987 by∏ cz∏onkiem M∏o-
dzie˝owej Dru˝yny Po˝arniczej. W 1992 ro-
ku zosta∏ powo∏any na naczelnika OSP Stry-
kowo. Funkcj´ tà pe∏ni do dziÊ. Jak podkreÊla
komendant Jankowski, Marek Staƒka to bar-
dzo dobry stra˝ak i równie dobry kolega.
Gratulujemy wyró˝nienia! 

J.Z.
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gramu by∏ wyst´p grupy hip-hopowej „No-
wy Element”. M∏odzi wykonawcy bardzo
spodobali si´ st´szewskiej publicznoÊci. 

Na majówce nie mog∏o tak˝e zabraknàç
naszych zespo∏ów. Zaprezentowa∏y si´ wi´c
uczennice st´szewskiego Gimnazjum, które
taƒczà w zespole „Cieƒ Ksi´˝yca”. Jak za-
wsze wystàpi∏y te˝ nasze zdolne wokalistki:
Paulina B∏ociszewska oraz Weronika Szypu-
ra. Na póêne godziny wieczorne zaplanowa-
na zosta∏a natomiast dyskoteka.

W trakcie wyst´pów, przewidziano tak-
˝e wiele atrakcji dla najm∏odszych. Dzieci
mog∏y bawiç si´ na dmuchanym zamku
i zje˝d˝alni. Kusi∏y tak˝e kolorowe stoiska,
pe∏ne najró˝niejszych zabawek i smako∏y-
ków. 

Majówka rozpocz´∏a si´ przy pi´knej,
s∏onecznej pogodzie, niestety, póêniej,
wszystkich zgromadzonych spotka∏ du˝y
deszcz. Nie mia∏ on jednak wp∏ywu na do-
bre nastroje zarówno widzów jak i osób wy-
st´pujàcych.

J.Z.

G
mina St´szew podj´∏a w raz z gmina-
mi Buk i Dopiewo inicjatyw´ majàcà
doprowadziç do utworzenia podstacji

pogotowia ratunkowego. Podstacja ta usy-
tuowana by∏aby tak, aby, w nag∏ych przy-
padkach, z pomocy lekarskiej mogli korzy-
staç mieszkaƒcy tych trzech gmin. Obecnie
prowadzone sà rozmowy ze starostwem
oraz Narodowym Funduszem Zdrowia, któ-
rych efektem b´dzie, miejmy nadziej´ utwo-
rzenie podstacji. O dalszym biegu tej sprawy
b´dziemy na bie˝àco informowaç. 

J.Z.

Stra˝ak roku

Podstacja
pogotowia 

Marek Staƒka – pierwszy od lewej

Wyst´p tamburmajorek

Zespó∏ „Sing Smile”

Kolorowe stoiska kusi∏y najm∏odszych
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J
u˝ kilka miesi´cy temu pisaliÊmy
o kwestii nielegalnych wysypisk Êmie-
ci, których jest coraz wi´cej na terenie

ca∏ej gminy. Za ka˝dym razem, kiedy zosta-
nà one uprzàtni´te, na ich miejsce powstajà
nowe. Zauwa˝yç je mo˝na szczególnie te-
raz, kiedy zrobi∏o si´ cieplej i wiele osób wy-
biera si´ na wiosenne spacery. Takich niele-
galnych wysypisk nie trzeba d∏ugo szukaç.

Wystarczy∏o tylko przejÊç kilkaset metrów
ulicà Trzebawskà w St´szewie, czy w stron´
jeziora w Strykowie. Sterty starych gazet,
butelek, siatek itd. widoczne sà ju˝ z daleka.
Podobne obrazki znaleêç mo˝na na terenie
ca∏ej gminy, co gorsza, Êmieci wyrzucane sà
nie tylko przy drogach, ale tak˝e nad jeziora-
mi czy w lasach – czyli w tych miejscach,
które sà najcz´Êciej odwiedzane przez przy-

jezdnych. Mo˝e warto wi´c si´ zastanowiç,
jakà opini´ wystawiamy sobie sami zanie-
czyszczajàc teren gminy. Apele, proÊby
i groêby nic nie dajà. Byç mo˝e dobry sposób
wybra∏a jedna z lokalnych gazet, która
okrzykn´∏a nas mianem flejtuchów i bruda-
sów…

J.Z.

Dzikie wysypiska Êmieci

C
zy mamy z∏à m∏odzie˝, która niszczy
mienie publiczne, która ma za nic ci´˝-
kà prac´ ich rodziców, p∏acàcych po-

datki, których utrzymywane sà instytucje
publiczne?

Wg odpowiednich przepisów, których
nie chc´ tutaj przytaczaç, szko∏a powinna
byç ogrodzona i zamkni´ta po godzinach
pracy. Wychodzàc naprzeciw zapotrzebo-
waniom m∏odzie˝y nasza szko∏a w sezonie
wiosenno – jesiennym udost´pnia boisko as-
faltowe, g∏ównie w celu gry w koszykówk´,
chocia˝ wcale nie musimy tego robiç! Co-
dziennie w dni powszednie po zakoƒczeniu
zaj´ç szkolnych a˝ do zmroku otwierana jest
furtka na dziedziniec szkolny. Podobnie czy-

nimy w soboty i niedziele otwierajàc furtk´
od rana. Pracownik szko∏y o zmroku zamy-
ka furtk´ wypraszajàc kulturalnie m∏odzie˝
korzystajàcà z boiska. I tu zaczyna si´ pro-
blem. Niektórzy ch∏opcy arogancko i wul-
garnie odnoszà si´ do woênej lub sprzàtacz-
ki, wr´cz wyÊmiewajà si´ z nich s∏owami:
Po co Pani zamyka, przecie˝ zaraz tak prze-
skoczymy przez bram´? Ze s∏ów tych bije
nie tylko bezczelnoÊç, ale i pogarda, brak
szacunku do starszych nie mówiàc o braku
wdzi´cznoÊci. 

Jest jeszcze grupa m∏odzie˝y, która wca-
le nie przychodzi pograç sobie w pi∏k´. Trak-
tujà dziedziniec szkolny jako miejsce spo-
tkaƒ towarzyskich, mimo ˝e tablica przed

szko∏à wyraênie informuje, i˝ wst´p na bo-
isko jest wy∏àcznie w celach sportowych. 

Mo˝e i by nie by∏o nawet w tym nic z∏e-
go gdyby nie dewastacja i Êmiecenie. Prawie
codziennie woêna, przy obchodzie szko∏y
o 630 znajduje na dziedziƒcu pot∏uczone bu-
telki od wina, piwa czy wódki, mnóstwo
Êmieci oraz niedopa∏ków, mimo ˝e jeden
z czterech koszów na Êmieci znajduje si´ 10
m dalej.

Wiele razy osobiÊcie napotka∏em m∏o-
dzie˝ wieczorem na dziedziƒcu szkolnym,
bynajmniej nie w celach sportowych.
Z rozbrajajàcà szczeroÊcià wyznali ˝e
przeskoczyli przez bram´ nie widzàc
w tym nic z∏ego!

Martwi mnie oboj´tnoÊç
i znieczulica m∏odzie˝y!

Sterta Êmieci przy ul. Trzebawskiej w St´szewie Nad jeziorem w Strykowie równie˝ jest Êmietnik
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Na pytanie postawione na poczàtku nie
ma jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno
nie mo˝na uogólniaç. Wi´kszoÊç m∏odzie˝y
jest kulturalna, zachowuje si´ przyzwoicie
i umie si´ bawiç, ale niestety nieliczny odse-
tek chuliganów skutecznie pracuje na opi-
ni´ o dzisiejszej m∏odzie˝y. Pewnie moje s∏o-
wa nie trafià do chuliganów, którzy zwykle
nie czytajà prasy, ale mam nadziej´, ˝e tra-
fià do tej wi´kszoÊci – dobrej m∏odzie˝y.

Jak walczyç z chuliganami? Czy bardziej
zaanga˝owaç policj´ i firm´ ochroniarskà?
Zdaj´ sobie spraw´ z ograniczonych mo˝li-
woÊci obu s∏u˝b. Chocia˝ myÊl´, ˝e spisanie
kilku najbardziej aktywnych rozrabiaków
(a niektórych nazwiska znamy) ostudzi∏o by
zap´dy innych. Jest jednak to troch´ walka
z wiatrakami. Jako osoba, odpowiedzialna
za mienie szkolne i bezpieczeƒstwo szko∏y
czasami jestem sfrustrowany swojà bezsil-
noÊcià. Pewnie wszystko zmierza w kierun-
ku monitoringu szko∏y kamerami. Jak poka-

zuje praktyka w wielu szko∏ach poznaƒ-
skich, a tak˝e z okolicznych gmin bardzo
znacznie spad∏a liczba aktów dewastacji
mienia publicznego. 

Jest jeszcze jedna metoda walki. Walk´
z bezmyÊlnym chuligaƒstwem mo˝e wy-
graç sama m∏odzie˝! Przecie˝ spora czeÊç do-
brej m∏odzie˝y doskonale wie kto niszczy
mienie publiczne. Nie chodzi mi bynajmniej
o donoszenie na nich. W∏aÊnie do Was ko-
chana m∏odzie˝y my doroÊli mamy preten-
sje, ˝e jesteÊcie nieczuli i oboj´tni na akty
wandalizmu! Nie zwracacie uwagi t∏ukàce-
mu butelk´ po piwie, ani rzucajàcemu peta
gdzie popadnie mimo, ˝e kosz na Êmieci jest
obok! Podobnie jak do samych dziewczàt
mo˝na mieç pretensje, ˝e pozwalajà w swo-
im towarzystwie na wulgarny j´zyk, pe∏en
ku…, a s∏ysz´ to bardzo cz´sto z pobliskiego
parku. Mieszkaƒcy naszej gminy odwiedza-
jà ró˝ne kraje i od wielu z nich s∏ysza∏em, ˝e
trudno znaleêç za granicà takie jak u nas

przypadki bezmyÊlnej dewastacji i cham-
stwa. 

Nie chc´ w tym krótkim artykule anali-
zowaç przyczyn takiego stanu rzeczy. Nie
wszystko jednak mo˝na zwalaç na transfor-
macj´ ustrojowà, frustracj´ m∏odzie˝y po-
szukujàcej bezskutecznie pracy. MyÊl´, ˝e
troch´ winy za takie postawy m∏odzie˝y jest
w ka˝dym z nas. W pogoni za dobrami ma-
terialnymi zatracamy to co cenne – wycho-
wanie m∏odzie˝y. 

Jest jeszcze jeden problem – sp´dzania
czasu przez m∏odzie˝. Wiele osób z którymi
rozmawia∏em twierdzi, ˝e w naszym mie-
Êcie m∏odzie˝ nie ma co robiç. MyÊl´, ˝e jest
w tym sporo prawdy. Sàdz´ jednak, ˝e sama
m∏odzie˝ powinna zadbaç bardziej o swoje
sprawy. CzeÊç m∏odzie˝y potrafi si´ jednak
zorganizowaç przynajmniej w zakresie re-
kreacji sportowej. 

Leszek Bernaczyk
Dyrektor Szko∏y Podstawowej w St´szewie

Malarze musieli sp´dziç wiele godzin przy „pracy” Do rozci´cia siatki u˝yto narz´dzi

Butelek nie chcia∏o si´ w∏o˝yç do kosza Codzienny widok przy wyjÊciu na dziedziniec
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1
maja rozegrany zosta∏ w Sapowicach
Turniej o Puchar Burmistrza Gminy
St´szew. Zmierzy∏o si´ w nim osiem

dru˝yn: T́ cza Skrzynki, Orze∏ Modrze, LZS
Wronczyn, Lipno St´szew, LZS Jeziorki, LZS
Sapowice, Spójnia Strykowo, Tornado Trze-
baw. Udzia∏ w turnieju mia∏a wziàç te˝ dru-
˝yna z Witobla jednak˝e na niego nie dotar-
∏a. Zespo∏y zosta∏y podzielone na trzy grupy: 

I grupa: T́ cza Skrzynki, Orze∏ Modrze,
Spójnia Strykowo.

II grupa: LZS Wronczyn, Lipno St´szew,
Witobel.

III grupa: LZS Jeziorki, LZS Sapowice, Tor-
nado Trzebaw. 

O to wyniki poszczególnych spotkaƒ:
T́ cza Skrzynki – Orze∏ Modrze: 1:2
LZS Wronczyn – Lipno St´szew: 0:0 

LZS Jeziorki – LZS Sapowice: 0:0
T́ cza Skrzynki – Spójnia Strykowo: 3:0 
LZS Wronczyn – Witobel: mecz wycofano 
LZS Jeziorki – Tornado Trzebaw: 0:1 
Orze∏ Modrze – Spójnia Strykowo: 3:1 
Lipno St´szew –Witobel: mecz wycofano 
LZS Sapowice – Tornado Trzebaw: 0:0 
WÊród finalistów znaleêli si´: Orze∏ Mo-

drze (z grupy I), LZS Wronczyn (z grupy II)
i Tornado Trzebaw (z grupy III). NieobecnoÊç
dru˝yny z Witobla, a tak˝e wynik 0:0 w me-
czu pomi´dzy LZS Wronczyn a Lipnem St´-
szew spowodowa∏y, ˝e w grupie II, sytuacja
rozstrzygni´ta zosta∏a przez rzuty karne.
W finale zmierzyli si´: 

LZS Wronczyn – Orze∏ Modrze: 1:1,
Tornado Trzebaw – LZS Wronczyn: 0:1,
Tornado Trzebaw – Orze∏ Modrze: 1:5

Ostatecznie I miejsce zajà∏ Orze∏ Modrze
(4 pkt), II – LZS Wronczyn (4 pkt), III – Torna-
do Trzebaw (0 pkt).

W finale zespó∏ z Modrza uzbiera∏ takà
samà iloÊç punktów co zespó∏ z Wronczyna.
Uplasowa∏ si´ on jednak na pierwszym
miejscu ze wzgl´du na wi´kszà iloÊç bra-
mek. 

(O.S.)

Turniej o Puchar Burmistrza Gminy

Zdobywcy I miejsca – Orze∏ Modrze

Sprzedam
mieszkanie w Modrzu

47 m2

z udzia∏em ziemi 
+ budynek gospodarczy

tel. 061 875 04 67, 061 875 48 02

ZAK¸AD WULKANIZACYJNY 

IRENEUSZ KRAWIEC

ST¢SZEW, UL. BUKOWSKA 16

tel. 061 813 53 04

kom. 500 074 679

BURMISTRZ 
GMINY ST¢SZEW
INFORMUJE, I˚

w dniu 17.05.2006 r. w m. St´szew
oraz wsiach D´bno, D´bienko, 

Zamys∏owo, Kràplewo,

oraz

w dniu 18.05.2006 r. we wszystkich
pozosta∏ych miejscowoÊciach 

tj. Modrze, Strykowo, Wronczyn, 
Zaparcin, B´dlewo, Skrzynki, Jeziorki,
Tomice, Tomiczki, Rybojedzko, ¸ódê,

Witobel, Miros∏awki, WielkawieÊ, 
S∏upia, Dro˝d˝yce, Sapowice, Piekary,

Srocko Ma∏e, Trzebaw, Twardowo

b´dà 
odbierane odpady wielkogabarytowe

(tapczany, pralki, lodówki itp.) 
pochodzàce z indywidualnych 

gospodarstw domowych. 

W zwiàzku z powy˝szym 
odpady te nale˝y ustawiç w dniu

zbiórki przed posesjami.

BURMISTRZ

(mgr in˝. W∏odzimierz Pinczak)

Zamieni´
mieszkanie w Modrzu (50 m2)
z niewielkà dzia∏kà, na domek,

mo˝e byç do cz´Êciowego 
remontu

tel. 0608 387 573 lub 0600 437 887

Sprzedam
mieszkanie – 78 m2

z gara˝em 

i dzia∏kà w Jeziorkach

tel. 061 8196 308

Kupi´

mieszkanie do 50 m2

na terenie gminy St´szew

tel. 061 8196 308

Euro Assist Sp. z o.o. jest agencjà
pracy tymczasowej oraz agencjà 
poÊrednictwa pracy z siedzibà 

g∏ównà w Poznaniu. 

Aktualnie poszukujemy dla klienta
w St´szewie k. Poznania:

Osoby do przyuczenia na stanowisko:

TAPICERA
Wymagania:

• motywacja do pracy, 
• zdolnoÊci manualne.

Praca na jednà zmian´, 
od poniedzia∏ku do piàtku. 

Obowiàzki – prace tapicerskie przy
produkcji krzese∏, szycie r´czne 

W przypadku Paƒstwa zainteresowania
tà ofertà pracy prosz´ o kontakt pod 

nr. tel. 061 847 92 66
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O G ¸O S Z E N I E  O K O N KU R S I E

Burmistrz Gminy St´szew og∏asza konkurs na kandydata na stanowisko:

– dyrektora Szko∏y Podstawowej w Jeziorkach
– dyrektora Szko∏y Podstawowej w St´szewie.

1. Do konkursu mo˝e przystàpiç osoba, która spe∏nia nast´pujàce wymagania: 
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która:

a) posiada wy˝sze wykszta∏cenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczycie-
la w danej szkole, bàdê posiada wy˝sze wykszta∏cenie zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym lub ukoƒczy∏a kolegium nauczycielskie albo
nauczycielskie kolegium j´zyków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w tej szkole,

b) posiada ukoƒczone studia wy˝sze lub studia podyplomowe z zakresu zarzàdzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresy zarzàdzania oÊwiatà prowa-
dzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

c) posiada co najmniej pi´cioletni sta˝ pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pi´cioletni sta˝ pracy dydaktycznej na stanowisku nauczy-
ciela akademickiego,

d) uzyska∏a :
– w okresie pi´ciu lat bezpoÊrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora co najmniej dobrà ocen´ pracy w szkole, albo w okresie roku bezpo-

Êrednio przed przystàpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora pozytywnà ocen´ dorobku zawodowego, bàdê,
– pozytywnà ocen´ pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wy˝szej, je˝eli stanowisko dyrektora mia∏aby objàç bezpoÊrednio po usta-

niu zatrudnienia w szkole wy˝szej,
e) posiada aktualne zaÊwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazaƒ zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
f) nie by∏a karana karà dyscyplinarnà , o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela oraz nie toczy si´ prze-

ciwko niej post´powanie dyscyplinarne,
g) nie by∏a karana za przest´pstwo umyÊlnie oraz nie toczy si´ przeciwko niej post´powanie karne,
h) nie by∏a karana zakazem funkcji kierowniczych zwiàzanych z dysponowaniem Êrodkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 usta-

wy z dnia 26 listopada 1988 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami),
2) do udzia∏u w konkursie mogà przystàpiç równie˝ kandydaci nie b´dàcy czynnymi nauczycielami w chwili og∏aszania konkursu, o ile:

a) ukoƒczyli studia wy˝sze magisterskie,
b) posiadajà co najmniej pi´cioletni sta˝ pracy,
c) posiadajà wykszta∏cenie i przygotowanie zawodowe odpowiadajàce kierunkowi kszta∏cenia w szkole,
d) spe∏niajà wymagania kwalifikacyjne okreÊlone w punkcie 1b, 1e–1h.

2. Oferty osób przyst´pujàcych do konkursu powinny zawieraç:
1) uzasadnienie przystàpienia do konkursu wraz z koncepcjà funkcjonowania i rozwoju szko∏y,
2) ˝yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajàcy w szczególnoÊci informacj´ o sta˝u pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub

sta˝u pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzajàce posiadanie wymaganego wykszta∏cenia – w przy-

padku osoby b´dàcej nauczycielem;
4) dyplom ukoƒczenia studiów wy˝szych oraz dokumenty potwierdzajàce posiadanie wymaganego sta˝u pracy, wykszta∏cenia i przygotowania zawodo-

wego – w przypadku osoby nie b´dàcej nauczycielem;
5) dyplom ukoƒczenia studiów wy˝szych lub studiów podyplomowych z zakresu zarzàdzania albo zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu kursu kwalifikujàcego

z zakresu zarzàdzania oÊwiatà;
6) ocen´ pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagaƒ, jakim po-

winna odpowiadaç osoba zajmujàca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkó∏ i placówek;
7) zaÊwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazaƒ zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oÊwiadczenie, ˝e kandydat nie by∏ karany karà dyscyplinarnà, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304) oraz nie toczy si´ przeciwko niemu post´powanie dyscyplinarne;
9) oÊwiadczenie, ˝e kandydat nie by∏ karany za przest´pstwo pope∏nione umyÊlnie oraz nie toczy si´ przeciwko niemu post´powanie karne;
10) oÊwiadczenie, ˝e kandydat nie by∏ karany zakazem pe∏nienia funkcji kierowniczych zwiàzanych z dysponowaniem Êrodkami publicznymi, o którym

mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45 poz. 391, Nr 65,
poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz.1611);

11) oÊwiadczenie, ˝e kandydat wyra˝a zgod´ na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawà z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Kandydaci sk∏adajà orygina∏y dokumentów, o których mowa w punktach od 3–7 lub urz´dowo poÊwiadczone kopie tych dokumentów.

3. Oferty nale˝y sk∏adaç w zamkni´tych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szko∏y Podstawowej
w Jeziorkach” i „Konkurs na stanowisko dyrektora Szko∏y Podstawowej w St´szewie” do dnia 16 maja 2006 roku do godz. 15.00 w sekretariacie
Urz´du Miejskiego Gminy St´szew ul. Poznaƒska 11, 62-060 St´szew. 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo∏ana przez Burmistrza Gminy St´szew. Post´powania konkursowe zostanà przeprowadzone w dniu
17 maja 2006 roku w Urz´dzie Miejskim Gminy St´szew:
– o godzinie 1000 dla Szko∏y Podstawowej w Jeziorkach
– o godzinie 1200 dla Szko∏y Podstawowej w St´szewie.
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OG¸ASZA
nieograniczony przetarg ustny

na sprzeda˝ nieruchomoÊci nie zabudowanych po∏o˝onych we Wronczynie przeznaczonych w planie zago-
spodarowania przestrzennego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dane dotyczàce poszczególnych nieruchomoÊci:

Lp. Nr dzia∏ki Pow. w m2 Nr K.W. Rodzaj zabudowy Po∏o˝enie ul. Cena Wadium
1 131/1 869 45323 wolnostojàca Wronczyn 9300,– 930,–

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

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

Warunki przetargu:
Przetarg odb´dzie si´ w poniedzia∏ek 19 czerwca 2006 r. o godz. 10.45 w sali sesyjnej Urz´du Miejskiego Gminy St´szew ul. Poznaƒska 11.
Wadium ze wskazaniem okreÊlonej dzia∏ki nale˝y wp∏aciç do dnia 16 czerwca 2006 r. na konto Urz´du nr 10 9048 0007 0027 3550 6000

0004 GBS w Mosinie O/St´szew.
Wadium zwraca si´ uczestnikowi przetargu na jego konto w ciàgu 3 dni od dnia zamkni´cia lub odwo∏ania przetargu.
Wadium wp∏acone przez osob´, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia si´ przez tà oso-

b´ od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedajàcego.
Wylicytowana cena nieruchomoÊci winna byç wp∏acona najpóêniej 7 dni przed wyznaczonà datà zawarcia aktu notarialnego.
Koszty notarialne i sàdowe ponosi nabywca.
Przetarg z wa˝nej przyczyny mo˝e zostaç odwo∏any o czym niezw∏ocznie poinformuje si´ w formie w∏aÊciwej do og∏oszenia.
Dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç w Urz´dzie Miejskim Gminy St´szew ul.Poznaƒska 11 pokój nr 1 tel. 061 819 71 49. 

O G ¸ O S Z E N I E  

Dyrektor Zespo∏u Szkó∏ im. J i W∏. Zamoyskich w Rakietnicy i Spo-
∏eczny Komitet Organizacyjny Zjazdu informujà, ˝e dnia 16.09.2006 r.
odb´dzie si´ uroczystoÊç Jubileuszu 60-lecia szko∏y. Z tej okazji orga-
nizowany jest Zjazd Absolwentów. Do udzia∏u w zjeêdzie zapraszamy
wychowanków i absolwentów wszystkich roczników naszej szko∏y. 

Podstawowy koszt uczestnictwa to 30 z∏. od absolwenta lub 50 z∏.
od ma∏˝eƒstwa absolwentów – przeznaczony jest na organizacj´ uro-
czystoÊci, wydanie folderu okolicznoÊciowego o szkole, pamiàtkowe-
go znaczka i ufundowanie i ufundowanie ksi´gi pamiàtkowej. 

Zapraszamy tak˝e wszystkich ch´tnych na okolicznoÊciowy „Bal ab-
solwenta”, organizowany w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym oraz
Hotelu Exploris na jeziorem Kierskim. Koszt to 120 z∏ od osoby. 

Informacje dodatkowe:
– obiad w sto∏ówce szkolnej 20 z∏ od osoby,
– rezerwacja noclegu w internacie szko∏y 20 z∏ od osoby (M. Stu∏-

kowska – tel. 604 947 437),

– rezerwacja noclegu w hotelu Exploris na jeziorem Kierskim (recep-
cja – tel. 061 848 29 80)

Wp∏aty prosimy kierowaç na rachunek bankowy Bank Spó∏dzielczy
w Rakietnicy nr rach. 51 9043 1041 2041 0023 9194 0002 z dopi-
skiem „Zjazd” w terminie do 30.06.2006 r. 

Po zg∏oszeniu swego udzia∏u drogà e-mail lub listownie i dokonaniu
wp∏aty, przeÊlemy zaproszenie, szczegó∏owy program zjazdu oraz an-
kiet´, którà po wype∏nieniu wraz z kserokopià dowodu wp∏aty prosimy
odes∏aç na adres szko∏y. 

Szczegó∏owych informacji udziela:
Sekretariat Zespo∏u Szkó∏ 

ul. Szamotulska 24, 62-090 Rokietnica
tel./fax 061 814 52 34

e-mail: zsrokietnica@powiat.poznan.pl
strona internetowa: www.zsrokietnica.edu.pl
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OG¸ASZA
nieograniczony przetarg ustny na sprzeda˝:

nieruchomoÊci zabudowanej po∏o˝onej w Sapowicach przy ul. Bukowskiej, stanowiàcej dzia∏k´ nr 46/19 o pow. 1649 m2 zapisanà w ksi´dze
wieczystej KW 38358 jako w∏asnoÊç Gminy St´szew.

Ksi´ga wieczysta nie wykazuje obcià˝eƒ. 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 Zabytków. 

Cena wywo∏awcza nieruchomoÊci wynosi 150 000,– z∏
Wadium 15 000,– z∏
Minimalne postàpienie 1500,– z∏
NieruchomoÊç sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznowienie granic odbywa si´ na koszt i staraniem nabywcy.
Warunki przetargu:
Przetarg odb´dzie si´ w poniedzia∏ek 19 czerwca 2006 r. o godz. 10.15 w sali sesyjnej Urz´du Miejskiego Gminy St´szew ul. Poznaƒska 11.

Wadium ze wskazaniem okreÊlonej nieruchomoÊci nale˝y wp∏aciç do dnia 16 czerwca 2006 r. na konto Urz´du nr 10 9048 0007 0027 3550
6000 0004 GBS w Mosinie O/St´szew. Wadium zwraca si´ uczestnikowi przetargu na jego konto w ciàgu 3 dni od dnia zamkni´cia lub odwo∏a-
nia przetargu. Wadium wp∏acone przez osob´, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia si´ przez
tà osob´ od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedajàcego. Wylicytowana cena nieruchomoÊci winna byç wp∏acona najpóêniej
7 dni przed wyznaczonà datà zawarcia aktu notarialnego. Koszty notarialne i sàdowe ponosi nabywca. Przetarg z wa˝nej przyczyny mo˝e zo-
staç odwo∏any o czym niezw∏ocznie poinformuje si´ w formie w∏aÊciwej do og∏oszenia. Dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç w Urz´dzie Miej-
skim Gminy St´szew ul. Poznaƒska 11 pokój nr 1 tel. 061 819 71 49. 

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

OG¸ASZA
nieograniczony przetarg ustny na sprzeda˝:

nieruchomoÊci zabudowanej po∏o˝onej w Tomicach, stanowiàcej dzia∏k´ nr 8/1 o pow. 2660 m2 obr´b Rybojedzko, zapisanà w ksi´dze wie-
czystej KW 45.271 jako w∏asnoÊç Gminy St´szew.

Ksi´ga wieczysta nie wykazuje obcià˝eƒ. NieruchomoÊç zabudowana jest budynkiem dwukondygnacyjnym o powierzchni u˝ytkowej
362,10 m2, z poddaszem u˝ytkowym. Budynek jest nieogrzewany, wyposar˝ony w instalacj´ elektrycznà i wodociàgowà oraz kanalizacj´ – szam-
bo. Budynek uj´ty jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Prowadzenie prac remontowych mogàcych wp∏ynàç na zmian´ wyglàdu obiektu wy-
maga uzyskania opinii Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Cena wywo∏awcza nieruchomoÊci wynosi 150 000,– z∏
Wadium 15 000,– z∏
Minimalne postàpienie 1500,– z∏
NieruchomoÊç sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznowienie granic odbywa si´ na koszt i staraniem nabywcy.
Warunki przetargu:
Przetarg odb´dzie si´ w poniedzia∏ek 19 czerwca 2006 r. o godz. 10.15 w sali sesyjnej Urz´du Miejskiego Gminy St´szew ul.Poznaƒska 11.
Wadium ze wskazaniem okreÊlonej nieruchomoÊci nale˝y wp∏aciç do dnia 16 czerwca 2006 r. na konto Urz´du nr 10 9048 0007 0027 3550

6000 0004 GBS w Mosinie O/St´szew. Wadium zwraca si´ uczestnikowi przetargu na jego konto w ciàgu 3 dni od dnia zamkni´cia lub odwo∏a-
nia przetargu. Wadium wp∏acone przez osob´, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia si´ przez
tà osob´ od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedajàcego. Wylicytowana cena nieruchomoÊci winna byç wp∏acona najpóêniej
7 dni przed wyznaczonà datà zawarcia aktu notarialnego. Koszty notarialne i sàdowe ponosi nabywca. Przetarg z wa˝nej przyczyny mo˝e zo-
staç odwo∏any o czym niezw∏ocznie poinformuje si´ w formie w∏aÊciwej do og∏oszenia. Dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç w Urz´dzie Miej-
skim Gminy St´szew ul.Poznaƒska 11 pokój nr 1 tel. 061 819 71 49. 
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B U R M I S T R Z  G M I N Y  S T ¢ S Z E W

OG¸ASZA
ograniczony przetarg ustny na sprzeda˝:

nieruchomoÊci zabudowanej po∏o˝onej w Trzebawiu, stanowiàcej 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.
Przetarg ograniczony do mieszkaƒców so∏ectwa Trzebaw.
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 wo-
dociàgowà oraz kanalizacj´ – szambo.

Cena wywo∏awcza nieruchomoÊci wynosi 25 000,– z∏ (netto)
Wadium 2500,– z∏
Minimalne postàpienie 300,– z∏

Do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokoÊci 22%.
NieruchomoÊç sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów a wznowienie granic

odbywa si´ na koszt i staraniem nabywcy.

Warunki przetargu:

W przetargu mogà braç udzia∏ tylko mieszkaƒcy so∏ectwa Trzebaw zameldowani na okres
sta∏y.

Przetarg odb´dzie si´ w poniedzia∏ek 19 czerwca 2006 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urz´du
Miejskiego Gminy St´szew ul. Poznaƒska 11.

Wadium ze wskazaniem okreÊlonej nieruchomoÊci nale˝y wp∏aciç do dnia 16 czerwca 2006 r. na
konto Urz´du nr 10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/St´szew.

Wadium zwraca si´ uczestnikowi przetargu na jego konto w ciàgu 3 dni od dnia zamkni´cia lub od-
wo∏ania przetargu.

Wadium wp∏acone przez osob´, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia,
a w przypadku uchylenia si´ przez tà osob´ od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprze-
dajàcego.

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

Koszty notarialne i sàdowe ponosi nabywca.
Przetarg z wa˝nej przyczyny mo˝e zostaç odwo∏any o czym niezw∏ocznie poinformuje si´ w formie

w∏aÊciwej do og∏oszenia.
Dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç w Urz´dzie Miejskim Gminy St´szew ul.Poznaƒska 11 po-

kój nr 1 tel. 061 819 71 49.
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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.

Gabinet rechabilitacyjny 
„FIZJO+” Maciej Rychlik
Strykowo, ul. T. KoÊciuszki 20
tel. 0508 272 577
Gabinet czynny: wtorki i czwartki: 16.00–18.00
(w budynku OÊrodka Zdrowia w St´szewie)

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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