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Szanowni Mieszkaƒcy!
Min´∏y kolejne cztery lata dzia∏alnoÊci

samorzàdu. 12 listopada mieszkaƒcy naszej
gminy b´dà wybieraç osoby, którym powie-
rzà zarzàdzanie gminà na najbli˝sze cztery
lata. Ka˝dy mieszkaniec posiadajàcy prawa
wyborcze b´dzie móg∏ wyraziç swoje stano-
wisko. Wa˝ne jest, aby wybrani radni pa-
mi´tajàc o swoich wyborcach potrafili do-
strzec dobro ca∏ej gminy. Wczytujàc si´
w propozycje niektórych komitetów mo˝na
jednak odnieÊç wra˝enie, ̋ e zosta∏y powo∏a-
ne do „za∏atwienia” indywidualnych intere-
sów czy sporów z gminà. To niebezpieczne
myÊlenie, które nie powinno byç zaakcepto-
wane. 

Z niektórych programów kandydatów
na radnych mo˝na dowiedzieç si´, ˝e b´dà
dzieliç bud˝et na wieÊ i miasto. Chcia∏bym
przestrzec przed takim myÊleniem. O ile
jeszcze 15, mo˝e nawet 10 lat temu podczas
konstruowania bud˝etu takie kryterium by-
∏o stosowane, o tyle obecnie nie znajduje ono
uzasadnienia. Dzisiaj realizujemy inwesty-
cje wspólne dla ca∏ej gminy. Kiedy buduje-
my nowà oczyszczalni´ w Witoblu, czynimy
to z myÊlà o mieszkaƒcach wiosek i miasta.
Modernizujàc szko∏y robimy to zarówno na
wsiach jak i w mieÊcie. Coraz wi´cej przed-
si´wzi´ç ma charakter ju˝ nie tylko gminny,
ale powiatowy a nawet wojewódzki. Tak
dzieje si´ na przyk∏ad w ochronie Êrodowi-
ska, a w szczególnoÊci w gospodarce odpa-
dami. W tej dziedzinie gmina ju˝ sama nie
mo˝e rozwiàzywaç tych problemów. Dlate-
go jesteÊmy aktywnym cz∏onkiem zwiàzku
mi´dzygminnego Centrum Zagospodarowa-
nia Odpadów „SELEKT”, które ma zbudowaç
na styku gminy St´szew i Czempiƒ du˝e cen-
trum segregacji odpadów. 

Najbli˝sze cztery lata b´dà jeszcze wi´k-
szym wyzwaniem gminy w pozyskiwaniu
Êrodków zewn´trznych na realizacj´ no-
wych inwestycji. W minionej kadencji zdo-
byliÊmy spore doÊwiadczenie w si´ganiu po
pieniàdze Unii Europejskiej. W latach 2007 –
2013 majà pojawiç si´ nowe programy po-
mocowe, z których gmina musi skorzystaç,
aby móc si´ rozwijaç. Zapewne wiele osób
nie zdaje sobie z tego sprawy, ale wraz
z wstàpieniem Polski do Unii Europejskiej na-
∏o˝ono na nas wiele obowiàzków, których
czas realizacji nieuchronnie si´ zbli˝a. Dla
nas powa˝nym wyzwaniem b´dzie spe∏nie-
nie wymagaƒ w gospodarce odpadami. Dla-
tego chcàc byç nale˝ycie przygotowanym do
nowych zadaƒ uczestniczymy w wa˝nych
mi´dzygminnych przedsi´wzi´ciach, i dlate-
go wa˝ne jest aby osoby, które b´dà kierowaç
naszà gminà przez najbli˝sze cztery lata do-
strzega∏y te nowe wyzwania. Jak zawsze
wierz´ w màdroÊç mieszkaƒców, którzy po-
trafià oddzieliç rzeczywistoÊç od iluzji. 

Z pewnoÊcià du˝o uwagi nale˝y poÊwi´-
ciç szko∏om. I to zarówno w sferze material-
nej jak i pedagogicznej. Z pewnym zaskocze-
niem przyjmuj´ deklaracj´ nauczycieli ubie-
gajàcych si´ o publiczne funkcje, kiedy mó-
wià, ˝e trzeba poprawiç system nauczania
skoro sami zajmujà si´ tym od wielu lat. To
znaczy, ˝e nie jest dobrze. Podobnie w dzie-
dzinie bezpieczeƒstwa trzeba b´dzie wiele
zmieniç. Przyznajà to sami policjanci, któ-
rzy równie˝ twierdzà, ˝e trzeba bezpieczeƒ-
stwo poprawiaç. Widocznie do tej pory mie-
li na to za ma∏o czasu. DoÊwiadczenie mi-
nionych czterech lat pokazuje, ˝e trzeba si´
zastanowiç ponownie nad porzàdkiem pu-
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blicznym i bezpieczeƒstwem mieszkaƒców
i ich mienia. Niestety pomimo sporych na-
k∏adów ze strony gminy ciàgle spotykam si´
z przyk∏adami niedostatecznej starannoÊci
o porzàdek publiczny i bezpieczeƒstwo.

Szanowni Paƒstwo. W tegorocznych wy-
borach zg∏oszono mojà kandydatur´ na bur-
mistrza. Paƒstwa g∏osy podsumujà mojà ka-

dencj´. Poniewa˝ jestem jedynym kandyda-
tem b´dzie to dla mnie szczególne g∏osowa-
nie. Minione cztery lata by∏y dla mnie szcze-
gólne. Po raz pierwszy sam kierowa∏em gmi-
nà. Brak zarzàdu dawa∏o si´ niekiedy od-
czuç. Choç na burmistrzu spoczywa obecnie
znacznie wi´ksza odpowiedzialnoÊç ni˝ jesz-
cze osiem lat temu, to jednak teraz mo˝na
cz´sto szybciej podejmowaç decyzje w bie˝à-
cych sprawach. A przecie˝ to codzienne spra-

wy sà dla ka˝dego mieszkaƒca najwa˝niej-
sze i to tym indywidualnym sprawom naj-
wi´cej czasu poÊwi´cam. Drzwi gabinetu
burmistrza sà otwarte dla ka˝dego. 

Licz´ na Paƒstwa udzia∏ w dniu wybo-
rów. Je˝eli otrzymam od Paƒstwa mo˝li-
woÊç sprawowania urz´du przez kolejne
cztery lata b´d´ wraz z radnymi pracowa∏
nad dalszym rozwojem naszej gminy.

W∏odzimierz Pinczak

Kandydaci Komitetu Wyborczego PSL sà ludêmi sprawdzonymi
w samorzàdzie, wielokrotnie udowodnili, ˝e potrafià skutecznie
dzia∏aç, starajà si´ dotrzymywaç s∏owa, realizujàc zobowiàzania
i obietnice. W Radzie Miejskiej, której kadencja w∏aÊnie mija, spoÊród
15 radnych a˝ 7 reprezentowa∏o PSL. Pomimo tak licznej reprezenta-
cji starali si´ oni byç obiektywni, s∏uchali g∏osu pozosta∏ych rad-
nych, dzi´ki czemu wspó∏praca uk∏ada∏a si´ pozytywnie. 

Kandydaci na radnych z komitetu PSL, starajà si´ prowadziç po-
lityk´, w której nie by∏oby podzia∏u na miasto i wieÊ. Nie dokonujà
rozgraniczenia na potrzeby mieszkaƒców miasta i potrzeby miesz-
kaƒców wsi. Wszystkie ich dzia∏ania prowadzone by∏y i b´dà dla do-
bra gminy jako ogó∏u. 

Ich du˝ym atutem jest te˝ fakt, ˝e chocia˝ niektórzy z kandyda-
tów byli radnymi ju˝ od kilku kadencji, nigdy nie mia∏y miejsca ̋ ad-
ne niepokojàce sytuacje – ˝aden radny nie zrobi∏ nic, co naruszy∏o-
by dobre imi´ gminy St´szew czy Rady Miejskiej. Nie podj´li te˝ ˝ad-
nych dzia∏aƒ niezgodnych z prawem (np.: korupcja). 

Propozycje dotyczàce dzia∏aƒ na najbli˝sze 4 lata, to, w wielu przy-
padkach realizacja planów, które przyj´te zosta∏y ju˝ przez odchodzà-
cà Rad´ (dzia∏ania te okreÊlone zosta∏y m.in.: w Planie Rozwoju Lokal-
nego czy Strategii Rozwoju Gminy St´szew). Nale˝à do nich m. in:
– kontynuacja prac kanalizacyjnych na terenie gminy,
– remonty i budowy gminnych dróg,
– dokoƒczenie budowy oczyszczalni Êcieków w Witoblu,
– dzia∏ania majàce na celu popraw´ infrastruktury oÊwiatowej (in-

westycje w szko∏ach),
– zapewnienie powszechnego dost´pu do internetu (na terenie gmin-

nych miejscowoÊci, np.: w postaci pracowni, punktów interneto-
wych),

– wykorzystanie dofinansowania z Unii Europejskiej na rozwój re-
kreacji i wypoczynku na terenie gminy (np.: Êcie˝ki pieszo-rowero-
we, punkty informacji turystycznej, wspieranie inicjatyw w za-
kresie ratowania zabytków itp.),

– rozpocz´cie budowy sali widowiskowo-sportowej w St´szewie
(przy wykorzystaniu Êrodków unijnych),

– poprawa bezpieczeƒstwa na terenie gminy (mimo ograniczonych
kompetencji gminy, b´dziemy podejmowaç dzia∏ania w tym za-
kresie), 

– budowa drogi ekspresowej S5 (kontynuacja ustaleƒ dot. jej budo-
wy),

– wspó∏praca w ramach Centrum Zagospodarowania Odpadów,
– dzia∏ania z kierunku zachowania równowagi pomi´dzy miesz-

kaƒcami gminy a WPN,
– wspieranie instytucji krzewiàcych kultur´ i wychowanie fizyczne,
– rewitalizacja centrum St´szewa – przy udziale Êrodków unijnych,
– kontynuacja polityki umiarkowanych stawek podatkowych

i op∏at lokalnych.
Przytoczone powy˝ej plany, to tylko niektóre z tych, jakie b´dà re-

alizowane podczas kolejnej kadencji. Nie sposób bowiem w tej chwi-
li wymieniç ich wszystkich. Wieloletnia praktyka pokazuje, ˝e,
w trakcie spotkaƒ i rozmów z mieszkaƒcami gminy poznaç mo˝na
najlepiej wszelkie potrzeby i problemy, które realizowane b´dà na
bie˝àco. 

W¸ODZIMIERZ PINCZAK – kandydat na burmistrza Gminy St´szew

Lat 45, wykszta∏cenie wy˝sze – ukoƒczy∏
Akademi´ Rolniczà w Poznaniu. Dokszta∏ca∏ si´
na Uniwersytecie Warszawskim, w zakresie za-
rzàdzania i samorzàdu. 

W samorzàdzie gminy dzia∏a od 1990 roku,
a burmistrzem jest od 1994 roku. Jako samorzà-
dowiec z d∏ugoletnim doÊwiadczeniem, potrafi
skutecznie rozwiàzywaç problemy gminy i jej

mieszkaƒców w powiecie i województwie. Od poczàtku swej pracy
na stanowisku burmistrza gminy St´szew podejmowa∏ on aktywne
dzia∏ania majàce na celu zwi´kszenie atrakcyjnoÊci gminy oraz po-

dokoƒczenie ze str. 1

Prezentacja kandydatów
w wyborach samorzàdowych w 2006 r.

(materia∏y dostarczone przez Komitety Wyborcze)
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praw´ warunków ˝ycia jej mieszkaƒców. Jest on cz∏owiekiem ak-
tywnym, otwartym na kontakty z ludêmi, potrafiàcym wys∏uchaç
ich potrzeb. Zna wi´kszoÊç mieszkaƒców i jest znany w Êrodowisku.
Unika konfliktów, szukajàc kompromisu przy rozwiàzywaniu naj-
trudniejszych spraw. Potrafi jednak walczyç w s∏usznej sprawie.
Wszystkie te cechy powodujà, ̋ e jest on doskona∏ym kandydatem na
burmistrza gminy St´szew. 

Kandydaci PSL do Rady Miejskiej Gminy St´szew
Okr´g nr 1 (St´szew – cz´Êç miasta le˝àca na lewym brze-

gu rzeki Samicy z wy∏àczeniem ca∏ej ul. Wojska Polskiego)
KRZYSZTOF GROBELNY – lat 43, mgr in˝. zoo-

technik. Mieszkaniec St´szewa.

Okr´g nr 2 (St´szew – cz´Êç miasta le˝àca na prawym brze-
gu rzeki Samicy ∏àcznie z ca∏à ul. Wojska Polskiego)

WITOLD BIA¸AS – lat 45, radny minionej ka-
dencji. Mieszkaniec St´szewa.

Okr´g nr 3 (D´bno, D´bienko, Drogos∏awiec, WielkawieÊ,
Kràplewo, Zamys∏owo, Twardowo, Srocko Ma∏e WieÊ)

MACIEJ JÓèWIAK – lat 44, przedsi´biorca
bran˝y budowlanej, prezes KS Lipno. Mieszka-
niec D´bna. 

HENRYK OLEJNICZAK – lat 48, radny minio-
nej kadencji, hodowca i dzia∏acz spo∏eczny.
Mieszkaniec Zamys∏owa.

Okr´g nr 4 (B´dlewo, Srocko Ma∏e PGR, ¸ódê, ¸ódê leÊni-
czówka, Trzebaw, Górka, Witobel)

MIROS¸AW POTRAWIAK – lat 52, przewodni-
czàcy Rady Miejskiej Gminy St´szew minionej
kadencji. Mieszkaniec ¸odzi. 

HENRYK ZAWADZKI – lat 44, radny minionej
kadencji. Mieszkaniec Witobla.

Okr´g nr 5 (Modrze, Modrze – leÊniczówka, ˚ydowo, Sm´-
tówko, Dro˝d˝yce, Wronczyn, Zaparcin, Strykowo, Strykówko) 

STEFAN KOCIEMBA – lat 66, dzia∏acz spo∏ecz-
ny, rolnik. Mieszkaniec Dro˝d˝yc.

JAROS¸AW KRUPA – lat 39, kierownik grupy
remontowo-budowlanej. Mieszkaniec Stryko-
wa.

MARIAN TROJANOWSKI – lat 61, rolnik, rad-
ny minionej kadencji. Mieszkaniec Modrza.

Okr´g nr 6 (Sapowice, Antonin, S∏upia, Jeziorki, Piekary,
Skrzynki, Tomiczki, Tomice, Rybojedzko, Miros∏awki)

MIROS¸AW BR¢K – lat 48, handlowiec, radny
minionej kadencji. Mieszkaniec Miros∏awek.

ZENON KEMPA – lat 50, prezes GS, radny mi-
nionej kadencji. Mieszkaniec Sapowic. 
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Kandydaci do Rady Miejskiej Gminy St´szew
Okr´g wyborczy Nr 1

Waldemar Janus lat 51, zamieszka∏y St´-
szew ul. Skorupki 21/14. 

Prowadz´ dzia∏alnoÊç handlowà. Samoobro-
na RP. 

Okr´g wyborczy Nr 4
Piasecka Aleksandra Jadwiga, lat 53, pra-

cownik „LAKE-HOTELU”, absolwentka LO, za-
mieszka∏a w B´dlewie, zg∏oszona przez KW Sa-
moobrona RP. 

Kandydaci do Rady Miejskiej Gminy St´szew

Okr´g nr 1 (St´szew – cz´Êç miasta le˝àca na lewym brzegu
rzeki Samicy z wy∏àczeniem ca∏ej ul. Wojska Polskiego)

BENEDYKT SZAJKOWSKI – lat 51, geodeta,
radny minionej kadencji. Mieszkaniec St´sze-
wa.

Okr´g nr 2 (St´szew – cz´Êç miasta le˝àca na prawym brze-
gu rzeki Samicy ∏àcznie z ca∏à ul. Wojska Polskiego)

RYSZARD POSPIESZNY – lat 53, handlowiec,
radny minionej kadencji. Mieszkaniec St´sze-
wa.

MICHA¸ WEYCHAN – lat 52, technik rolnik,
radny minionej kadencji. Mieszkaniec St´sze-
wa.

Okr´g 5 (Modrze, Modrze – leÊniczówka, ˚ydowo, Sm´tów-
ko, Dro˝d˝yce, Wronczyn, Zaparcin, Strykowo, Strykówko) 

BRONIS¸AW DERDA – lat 53, rolnik, radny
minionej kadencji. Mieszkaniec Modrza.

KOMITET WYBORCZY SAMOOBRONA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
LISTA NR 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZÑDNYCH I NIEZALE˚NYCH
LISTA NR 18

Wszyscy kandydaci z Komitetu Wyborczego Wyborców Samorzàdnych i Niezale˝nych to radni minionej kadencji, a zatem ludzie, którzy
ju˝ sprawdzili si´ w dzia∏aniach na rzecz gminy St´szew. Lata praktyki, jakà zdobyli w zarzàdzaniu gminà gwarantujà wi´c stabilnoÊç oraz
pewnoÊç, ˝e plany, jakie poczynione zosta∏y podczas mijajàcej kadencji, realizowane b´dà podczas kolejnych 4 lat. 
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Kandydaci do Rady Miejskiej Gminy St´szew
z ramienia:

KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW
POROZUMIENIE OBYWATELI POPIERANEGO

PRZEZ PLATFORM¢ OBYWATELSKÑ

Wspólny program:
1. Pozyskiwanie funduszy unijnych
2. Stworzenie przyjaznych warunków do inwestowania na tere-

nie gminy
3. Wykorzystanie walorów turystycznych gminy
4. Pomoc rolnikom w uzyskiwaniu dodatkowych êróde∏ docho-

dów, np. z agroturystyki
5. W∏aÊciwe zagospodarowanie oÊrodków wypoczynkowych
6. Budowa hali widowisko-sportowej sportowego z zapleczem

rozrywkowym dla m∏odzie˝y
7. Staranie si´ o przyspieszenie budowy obwodnicy ramowej
8. Ponowne poczynienie staraƒ o wybudowanie szko∏y Êredniej

Dodatkowo S∏awomir WiÊniewski kandydujàcy w Strykowie
deklaruje:

1. Stworzenie równych szans dla m∏odzie˝y ze Êrodowisk wiej-
skich

2. Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i m∏odzie˝y
3. Modernizacja dróg gminnych

S∏awomir WiÊniewski
Okr´g wyborczy nr 5 (Modrze, Modrze –

LeÊniczówka, ˚ydowo, Sm´tówko, Dro˝d˝y-
ce, Wronczyn, Zaparcin, Strykowo, Stry-
kówko)

Jestem ˝onaty (Agnieszka), mam córk´ Jowi-
t´ (3 lata). Ukoƒczy∏em studia na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1 wrze-

Ênia 1994 r. jestem nauczycielem – ucz´ fizyki. Obecnie pracuj´
w Gimnazjum w St´szewie i Strykowie. Przez ostatnie 3 lata pe∏ni-
∏em funkcj´ Dyrektora Liceum Ogólnokszta∏càcego dla Doros∏ych
w St´szewie. Interesuj´ si´ politykà i sportem. Wolny czas sp´dzam
z mojà najbli˝szà rodzinà, poniewa˝ uwa˝am, ˝e zaprocentuje to
w przysz∏oÊci. Jestem cz∏onkiem Platformy Obywatelskiej od 2005 ro-
ku i uwa˝am, ˝e jest to dobry kierunek dla Polski.

Znam potrzeby mojego Êrodowiska!

Piotr Thiem
Okr´g wyborczy nr 3 (D´bno, D´bienko,

Drogos∏awiec, WielkawieÊ, Kràplewo, Za-
mys∏owo, Twardowo, Srocko Ma∏e WieÊ)

• Wiek: 53 lata
• Wykszta∏cenie: Êrednie
• Stan cywilny: ˝onaty, dwoje doros∏ych

dzieci.

• Dzia∏alnoÊç spo∏eczna:
• Rada Pracownicza Paƒstwowego OÊrodka Maszynowego w St´-

szewie
• Komitet Telefonizacji w St´szewie
• Radny Rady Miejskiej Gminy St´szew w latach 1994–1998
• Prezes Oddzia∏u Akcji Katolickiej w St´szewie
• Przewodniczàcy Ko∏a Platformy Obywatelskiej w St´szewie

CZAS NA ZMIANY!

Katarzyna Szwarc
Okr´g wyborczy nr 2 (St´szew – cz´Êç

miasta le˝àca na prawym brzegu rzeki Sa-
micy ∏àcznie z ca∏à ulicà Wojska Polskiego)

Jestem rodowità St´szewiankà. Mam troje
dzieci (Marcin – 21, Ania – 20, Ola – 10). Z zawo-
du jestem technikiem ekonomistà. 

Prowadzi∏am pub Studzienka w St´szewie,
gdzie organizowa∏am koncerty i inne imprezy dla m∏odzie˝y. Pragn´
kontynuowaç swojà prac´ spo∏ecznà dla m∏odzie˝y. Interesuj´ si´ ar-
chitekturà, budownictwem oraz politykà. Lubi´ dobrà muzyk´ oraz
sport.

Jestem cz∏onkiem Platformy Obywatelskiej.
Rozwój gminy – szansà dla mieszkaƒców!

Marian Kunc
Okr´g wyborczy nr 2 (St´szew – cz´Êç

miasta le˝àca na prawym brzegu rzeki Sa-
micy ∏àcznie z ca∏à ulicà Wojska Polskiego)

Mam 59 lat. Jestem ˝onaty (Urszula), mam
czwórk´ pe∏noletnich dzieci (Mariola, Agniesz-
ka, Dawid, Bartosz). Ukoƒczy∏em Technikum
¸àcznoÊci w Poznaniu, nast´pnie Policealne Stu-

dium Zawodowe ze specjalnoÊcià technik elektronik. Moja aktyw-
noÊç zawodowa by∏a zwiàzana z telekomunikacjà. Obecnie jestem
na Êwiadczeniu przedemerytalnym i dlatego swój wolny czas chc´
poÊwieciç mieszkaƒcom St´szewa. Interesuj´ si´ politykà i sportem.
Lubi´ przeja˝d˝ki rowerowe. Jestem cz∏onkiem Platformy Obywatel-
skiej.

Moim celem jest stworzenie nowych miejsc pracy!

Witold Olejniczak
Okr´g wyborczy nr 1 (St´szew – cz´Êç

miasta le˝àca na lewym brzegu rzeki Sami-
cy z wy∏àczeniem ca∏ej ulicy Wojska Pol-
skiego)

Mam 47 lat. Posiadam Êrednie wykszta∏ce-
nie. Mieszkam od urodzenia w St´szewie. Z za-
wodu jestem technikiem mechanikiem. Po czte-

rech latach pobytu w Kanadzie chcia∏bym przenieÊç tamtejsze roz-
wiàzania na nasz rodzimy grunt. Interesuj´ si´ politykà oraz foto-
grafià.

MyÊl´, ˝e znam potrzeby mojego Êrodowiska!

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE OBYWATELI
LISTA NR 19



WIEÂCI
ST¢SZEWSKIE

6 8/2006

Kandydaci Popierani przez PO

Aleksander Murkowski
Okr´g wyborczy nr 1 (St´szew – cz´Êç

miasta le˝àca na lewym brzegu rzeki Sami-
cy z wy∏àczeniem ca∏ej ulicy Wojska Pol-
skiego)

Mam 33 lata. Od 8 lat jestem ˝onaty – dwoje
dzieci. Ukoƒczy∏em Akademi´ Rolniczà w Pozna-
niu. Pracuj´ na stanowisku Dyrektora Handlo-

wego w firmie brata – INTER-GUMI. Od wrzeÊnia b. r. pe∏ni´ równie˝
funkcj´ przewodniczàcego Rady Rodziców Szko∏y Podstawowej w St´-
szewie. Interesuj´ si´ sportem. W wolnych chwilach pracuj´ w swoim
ogrodzie. Zale˝y mi bardzo na dynamicznym rozwoju naszego miasta.

Nasze miasto zas∏uguje na wi´cej!

Miko∏aj Majewicz
Okr´g wyborczy nr 2 (St´szew – cz´Êç

miasta le˝àca na prawym brzegu rzeki Sa-
micy ∏àcznie z ca∏à ulicà Wojska Polskiego)

Mam 28 lat. Od urodzenia mieszkam w St´-
szewie. Z moim miastem wià˝´ swojà przy-
sz∏oÊç. Chcia∏bym zrobiç coÊ dobrego dla spo-
∏ecznoÊci st´szewskiej. Jestem ˝onaty (Joanna).

Ukoƒczy∏em Wy˝szà Szko∏´ Komunikacji i Zarzàdzania w Poznaniu.
Jestem in˝ynierem logistykiem. Prowadz´ firm´ us∏ugowo-handlo-
wo-transportowà. Moim hobby jest modelarstwo kolejowe. Od kilku
lat wystawiam swojà kolekcj´ modeli kolejek i samochodów ci´˝a-
rowych na Mi´dzynarodowych Targach Poznaƒskich.

CZAS NA ZMIANY!

Barbara Sikorska 
Lista nr 21
Okr´g wyborczy nr 5 (Modrze, Modrze –

LeÊniczówka, ˚ydowo, Sm´tówko, Dro˝d˝y-
ce, Wronczyn, Zaparcin, Strykowo, Stry-
kówko)

Piel´gniarka rodzinna. 
Niezale˝na kandydatka na Radnà.

Kandydat na radnego Miasta i gminy
St´szew – okr´g wyborczy numer 4

PIOTR PAWLAK – lat 41, ˝onaty, trzy córki,
obecnie Policjant Komisariatu Policji w St´sze-
wie – zajmuje si´ sprawami nieletnich. W 2000
i 2001 roku najlepszy dzielnicowy Powiatu Po-
znaƒskiego.

Lubi´ swojà prac´, poniewa˝ daje mi sporo
satysfakcji oraz pozwala na cz´sty kontakt z ludêmi, przez co zwy-
k∏e problemy mieszkaƒców nie sà mi obce. Staram si´ czynnie
uczestniczyç w ˝yciu gminy swojà dzia∏alnoÊcià wspieram wszyst-
kie szko∏y na terenie miasta i gminy St´szew.

PROGRAM WYBORCZY:
– rozwój kultury, oÊwiaty i sportu zw∏aszcza wÊród dzieci i m∏odzie˝y,
– dalszy rozwój infrastruktury miasta i wsi,
– zapewnienie mieszkaƒcom miasta i gminy wi´kszego poczucia

bezpieczeƒstwa,
– rozbudowa i modernizacja dróg

MyÊl´, ˝e jako radny mog´ przyczyniç si´ do dalszego rozwoju
miasta i wsi gminy St´szew. Zapewniam, ˝e g∏osujàc na mnie doko-
nasz trafnego wyboru. Moimi atutami sà nie tylko m∏ody wiek i do-
tychczasowe sukcesy, ale przede wszystkim realny program i wyka-
zywana ju˝ nie raz determinacja w dà˝eniu do celu.

Szanowny wyborco! Dostrzegam i czuj´ Twoje problemy. Chc´ je
rozwiàzywaç jako Twój przedstawiciel. Prosz´ o poparcie na liÊcie
wyborczej. 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA PAWLAKA
LISTA NR 22

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARY SIKORSKIEJ
LISTA NR 21
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Tomasz Balcerek okr´g nr 2
lat 51
Zdecydowa∏em si´ kandydowaç do Rady

Miejskiej Gminy St´szew zach´cony licznymi
g∏osami poparcia mieszkaƒców naszej gminy. 

Moje doÊwiadczenie zarówno zawodowe (je-
stem magistrem in˝ynierem mechanikiem), jak
i w pracy samorzàdowej (radny Rady Miejskiej

Gminy St´szew w latach 1994–2002, obecnie cz∏onek Zarzàdu Samo-
rzàdu Mieszkaƒców St´szewa) daje gwarancj´ podejmowania traf-
nych decyzji w pracach Rady i efektywnego wydatkowania publicz-
nych pieni´dzy.

Ponadto, w Paƒstwa imieniu, zg∏aszaç b´d´ na forum Rady
wszystkie postulaty i inicjatywy majàce na celu popraw´ warun-
ków ˝ycia w naszej gminie.
Prosz´ o poparcie mojej kandydatury w dniu 12 listopada br.

Leszek Ksià˝kiewicz, fotograf, lat 36, ˝onaty 
Kandydat niezale˝ny na radnego

w Okr´gu Wyborczym nr 2, Lista nr 25 
Urodzi∏em si´ w piàtek 13, ale cyfr´ t´ uwa-

˝am za szcz´Êliwà… 
Mam ˝on´ i dwójk´ dzieci. Od 12 lat prowa-

dz´ zak∏ad fotograficzny ABC FOTO. Lubi´ swojà
prac´, bo daje mi sporo satysfakcji oraz pozwa-

la na cz´sty kontakt z ludêmi, przez co zwyk∏e problemy nie sà mi
obce. Popieram rozwój kultury i sportu (zw∏aszcza wÊród dzieci
i m∏odzie˝y) i dlatego jestem zwolennikiem budowy w St´szewie
kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Pozwoli∏oby to zagospodaro-
waç czas wolny naszej m∏odzie˝y. Chcia∏bym mocniej zaanga˝owaç
si´ w ˝ycie gminy wi´c postanowi∏em kandydowaç na radnego
w Wyborach Samorzàdowych. MyÊl´, ˝e jako „nowy radny” mog´
przyczyniç si´ do dynamicznego rozwoju naszego miasta. Popieram! 

– rozwój kultury, oÊwiaty i sportu,
– rozbudow´ i modernizacj´ dróg,
– dalszy rozwój infrastruktury,
– wspieranie miejscowych firm (obni˝enie podatków).
Szanowny wyborco! Serdecznie dzi´kuj´ za poparcie na liÊcie wy-

borczej. 

Kandydat na radnego do Rady Miejskiej Gmi-
ny St´szew

STANIS¸AW MATUSZEWSKI
Nauczyciel, wykszta∏cenie wy˝sze, cz∏onek

SLD, radny minionej kadencji.
G∏osuj na sprawdzonego kandydata!
Postaw na doÊwiadczenie!
OKR¢G WYBORCZY NR 1
LISTA 27

Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa
Krawczyka

KANDYDAT NA RADNEGO DO RADY MIEJSKIEJ
GMINY ST¢SZEW

Okr´g Wyborczy nr 1 – lista nr 26
Lat 53, ˝onaty, dwoje dzieci, wykszta∏cenie

Êrednie techniczne, prowadzi w∏asnà dzia∏al-
noÊç gospodarczà. Radny II, III i IV Kadencji Ra-

dy Miejskiej Gminy St´szew. Pracowa∏ w Komisji Bud˝etu, Finansów,
Inwestycji, Rolnictwa, Ochrony Ârodowiska, Gospodarki Komunalnej
i Przestrzennej oraz w Komisji Rewizyjnej.

Kandyduj´ w okr´gu wyborczym nr 1 obejmujàcym po∏ow´ mia-
sta St´szew. Wed∏ug mnie g∏ówne zadanie stojàce przed radnymi
V kadencji to doprowadzenie do wybudowania nowej oczyszczalni
Êcieków i zakoƒczenie prac kanalizacyjnych w St´szewie. Na forum
Rady b´d´ reprezentowa∏ mieszkaƒców St´szewa i przedstawia∏ co-
dzienne problemy dà˝àc jednoczeÊnie do poprawy warunków ˝ycia.
W pracach Rady wykorzystam doÊwiadczenie zdobyte w trzech po-
przednich kadencjach. Wszystkim osobom, które poprà mojà kandy-
datur´ w dniu 12 listopada br. serdecznie dzi´kuj´. 

Zapami´taj!
Radny niezale˝ny do Rady Miejskiej Gminy St´szew
ZBIGNIEW KRAWCZYK
Okr´g wyborczy nr 1 – lista nr 26 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
TOMASZA BALCERKA

LISTA NR 23

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
LESZKA KSIÑ˚KIEWICZA

LISTA NR 25

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
ZBIGNIEWA KRAWCZYKA

LISTA NR 26

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
STANIS¸AWA MATUSZEWSKIEGO

LISTA NR 27
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Mariola Konieczna
Radna Powiatu Poznaƒskiego II kadencji.

Wiceprzewodniczaca Komisji Ochrony Ârodowi-
ska i Rolnictwa oraz cz∏onek Komisji Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystyki. 

Urodzona w 1966 r. Wykszta∏cenie wy˝sze:
absolwentka wydzia∏u ogrodniczego Akademii
Rolniczej w Poznaniu. M´˝atka, ma dwóch sy-

nów: Szymona i Marcina. Wraz z m´˝em Tadeuszem prowadzi 30 ha
gospodarstwo ogrodnicze w Trzebawiu. Organizatorka i wspó∏orga-
nizatorka na terenie gminy imprez kulturalnych o tematyce histo-
rycznej. Inicjatorka staraƒ Powiatu Poznaƒskiego Poznaƒskiego
o zmian´ krzywdzàcych kryteriów dochodowych dla dzieci rolni-
ków ubiegajàcych si´ o stypendia. Dzi´ki jej zaanga˝owaniu Mini-
ster Ârodowiska uchyli∏ zakaz prowadzenia produkcji rolnej na
gruntach nale˝àcych do Wielkopolskiego Parku Narodowego. Inicja-
torka staraƒ zmierzajàcych do poprawy finansowania melioracji.

Pracujàc w Komisji Kultury spowodowa∏a prawie 2 krotny
wzrost dotacji dla naszego Domu Kultury w St´szewie. 

Dzi´ki jej staraniom pomoc otrzyma∏a M∏odzie˝owa Kapela
Dudziarska, konkurs „St´szewska Triola”, Muzeum Regionalne,
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Strykowie, Klub Sportowy Lipno
St´szew. 

Dofinansowanie na remonty otrzyma∏y te˝ zabytkowe koÊcio∏y
w Tomicach, ¸odzi i Modrzu. Uda∏o si´ jej namówiç fundacj´ „Kie-
rowcy – Dzieciom” do zasponsorowania st´szewskiej Szkole Podsta-
wowej pracowni ruchu drogowego i wyposa˝enia „miasteczka ru-
chu drogowego”. 

Jako najwi´kszy sukces II kadencji Rady Powiatu uznaje urato-
wanie szpitala w Puszczykowie, którego istnienie w poprzedniej ka-
dencji by∏o powa˝nie zagro˝one. Tak jak dotychczas ubiegajàc si´
o nast´pnà kadencj´ chcia∏aby dzia∏aç z mieszkaƒcami gminy St´-
szew i dla nich.

Zainteresowania: hodowla i rekreacja konna. Jej frekwencja na
sesjach Rady Powiatu – 100% 

Krzysztof Robaszyƒski
44 lata, zamieszka∏y w Modrzu.
Praca zawodowa – prezes SKR w St´szewie
Radny Powiatu I i II kadencji vice Przewodni-

czàcy Rady II kadencji. 
Nale˝´ do ludzi pracowitych i ambitnych.

Du˝o wymagam od siebie i tak samo od innych.
Jestem konsekwentny w dzia∏aniu i cz´sto

uparty w dà˝eniu do okreÊlonego celu. Przez dwie kadencje w Radzie
Powiatu pracowa∏em w komisjach: transportu, dróg, komunikacji
i finansów. Niewàtpliwym sukcesem by∏o za∏atwienie prawie 3 mln
z∏ na napraw´ i modernizacj´ powiatowych dróg i chodników
w gminie St´szew. Niezwykle wa˝ne zadanie, jakie uda∏o si´ pomyÊl-
nie rozwiàzaç to utrzymanie w St´szewie filii Wydzia∏u Komunika-
cji Starostwa Powiatowego, które to wspó∏finansowane jest ze Êrod-
ków gminy. Ponadto nale˝y podkreÊliç wspieranie dzia∏aƒ zmierza-
jàcych do uratowania Powiatowego Szpitala w Puszczykowie. Nale-
˝y te˝ wspomnieç o kontynuacji z I kadencji programu zbiórki i se-
gregacji odpadów oraz wspieranie kultury lokalnej. Nie nale˝´ do lu-
dzi, którzy obiecujà. Jestem realistà z oÊmioletnim doÊwiadczeniem
w pracy Rady Powiatu. Obiecywanie czegokolwiek na zasadzie zy-
skania poklasku w moim przekazaniu jest nieodpowiedzialne i nie-
uczciwe. Gdybym zosta∏ radnym chcia∏bym pracowaç w dotychcza-
sowych komisjach problemowych aby kontynuowaç dzia∏ania w za-
kresie naprawy i modernizacji dróg i chodników na drogach powia-
towych nasze gminy. Ponadto b´d´ skutecznie zabiega∏ aby wspie-
raç dotychczasowe dzia∏ania zwiàzane z ochronà Êrodowiska i po-
maga∏ w pozyskiwaniu Êrodków na kultur´ lokalnà i sport. Potrze-
by w ka˝dej dziedzinie naszego ˝ycia i gospodarki sà bardzo du˝e.
Znam potrzeby ludzi i wiem co dla nich jeszcze trzeba zrobiç. B´d´
podejmowa∏ dzia∏ania z myÊlà o mieszkaƒcach gminy St´szew. 

Leszek Bernaczyk
Lista wyborcza nr 5 (okr´g – gminy: Buk, Dopiewo i St´-

szew)

Jestem ̋ onaty (Lidia), mam dwoje dzieci (¸u-
kasz – 23, Kalina – 18). 

Ukoƒczy∏em studia na Politechnice Poznaƒ-
skiej. Od 1 wrzeÊnia 1983 r. pracuj´ w Szkole
Podstawowej w St´szewie. Od 15 lat jestem dy-
rektorem szko∏y. Moja szko∏a jest przyjazna dla
uczniów i rodziców. 

Pasjonuje mnie rozumne wykorzystanie
technologii informacyjnych w nauczaniu oraz kierowaniu szko∏à.
Lubi´ tenis, siatkówk´, szachy oraz przeja˝d˝ki rowerem po WPN.

Przez 15 lat udowodni∏em, ˝e potrafi´ skutecznie kierowaç i za-
rzàdzaç du˝à, nowoczesnà szko∏à!

Jako radny powiatu poznaƒskiego chcia∏abym zajàç si´ nast´pu-
jàcymi sprawami:

• podniesienie jakoÊci szkó∏ prowadzonych przez powiat dla
sprostania konkurencyjnoÊci placówek prowadzonych przez
miasto Poznaƒ

• dzia∏anie w kierunku poprawy bezpieczeƒstwa uczniów
w szkole i podczas dojazdu do szko∏y dà˝enie do wybudowania
w St´szewie szko∏y Êredniej

Kandydaci PSL do Rady Powiatu z terenu gminy St´szew

Kandydat do Rady Powiatu Poznaƒskiego z ramienia PO

KANDYDACI NA RADNYCH DO RADY POWIATU
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Danuta Parczuk lat 52, zam´˝na, trzy córki,
rodowita mieszkanka Gminy St´szew, wy-
kszta∏cenie wy˝sze: Uniwersytet im. A. Mickie-
wicza w Poznaniu, 

Kandydat do Rady Powiatu – Lista Nr 16,
pozycja 2

Jestem zwiàzana od pokoleƒ z historià i tra-
dycjami st´szewskimi.

Jako nauczyciel i pedagog, oraz dyrektor Gimnazjum w St´sze-
wie, z racji wykonywanego zawodu, oraz zainteresowaƒ jestem za-
wsze aktywna w regionalnych przedsi´wzi´ciach. 

Znam problemy mieszkaƒców naszej Gminy, w wielu przypad-
kach uda∏o mi si´ pomóc.

Wykorzystam kobiecà intuicj´, dotychczasowe doÊwiadczenie
w pracy samorzàdowej, aby skutecznie dzia∏aç w Paƒstwa spra-
wach. 

KANDYDAT NIEZALE˚NY NA RADNEGO DO
RADY POWIATU

TADEUSZ KNOP
Lista Wyborców nr 16
Pozycja na liÊcie nr 3
– lat 54, ˝onaty, dwoje dzieci,
– wykszta∏cenie wy˝sze, absolwent uczelni:

Akademia Rolnicza Poznaƒ, SGGW War-
szawa, Politechnika Szczeciƒska

– specjalista w zakresie bezpieczeƒstwa ruchu drogowego i ob-
s∏ugi nieruchomoÊci,

– radny mijajàcej kadencji Rady Powiatu, Przewodniczàcy Komi-
sji Statutowej i Spraw Organizacyjnych, cz∏onek Komisji Finan-

sów i Gospodarowania Mieniem Powiatu, Komunikacji i Bu-
downictwa, Powiatowej Komisji Bezpieczeƒstwa i Porzàdku
Publicznego. 

Podsumowanie minionej kadencji:
– najaktywniejszy radny z naszego okr´gu wyborczego – 17 z∏o-

˝onych wniosków i interpelacji,
– inicjator wielu dzia∏aƒ majàcych wp∏yw na popraw´ bezpie-

czeƒstwa mieszkaƒców (ograniczenia kradzie˝y samochodów,
bezpieczna droga dzieci do szko∏y, poprawa oznakowania
dróg),

– zabiega∏em skutecznie o dodatkowe Êrodki finansowe na
wsparcie wielu inwestycji (g∏ównie w zakresie drogownictwa),

– aktywny udzia∏ przy ratowaniu szpitala w Puszczykowie
i utworzeniu Wydzia∏u Komunikacji w St´szewie. 

Je˝eli zostan´ wybrany, zajm´ si´ sprawami:
– wykorzystam doÊwiadczenie z minionej kadencji w zakresie

poprawy funkcjonowania powiatu w wielu dziedzinach (roz-
wój budownictwa, ochrona Êrodowiska, bezpieczeƒstwo,
ochrona zdrowia),

– b´d´ zabiega∏ o rozpocz´cie i terminowà realizacj´ budowy ob-
wodnicy St´szewa w ramach inwestycji ∏àczàcej drogi nr 5
i drogi nr 11,

– w ramach szybszego niesienia pomocy chorym, a szczególnie
rannym w wypadkach drogowych, zadbam o sprawniejsze
dzia∏anie pogotowia ratunkowego w wi´kszym stopniu wyko-
rzystujàc lotnicze pogotowie (zakup drugiego Êmig∏owca).

Wyborco wybierz!
DoÊwiadczenie, Wiedz´ i Niezale˝noÊç
Powiedz Nie: uk∏adom partyjnym i brakowi kompetencji

El˝bieta PAWLICZAK
Kandydat do Rady Powiatu Poznaƒskiego
Popierana przez KW PIS 
Lista nr 4, miejsce 2
> mgr farmacji, doktor nauk medycznych,

specjalista analityki klinicznej. 
> Absolwentka i pracownik Akademii Me-

dycznej w Poznaniu.
> 55 lat, zam´˝na, córki Kinga i Marzena
> radna I kadencji Rady Powiatu Poznaƒskiego
o B´dàc Przewodniczàcà Komisji Zdrowia i polityki Spo-

∏ecznej wprowadzi∏am:
o Program Badaƒ tarczycy dzieci wiejskich zakoƒczony raportem

o ich celowoÊci 
o By∏am inicjatorem i twórcà powstania filii Poradni Psycholo-

giczno-Pedagogicznej w St´szewie
o By∏am pomys∏odawcà opracowania (po zebraniu danych)

Struktury i organizacji opieki zdrowotnej w powiecie po-
znaƒskim

o Zabiega∏am o utworzenie szko∏y Êredniej w St´szewie
Gdy obdarzycie mnie Paƒstwo mandatem zaufania to b´d´ pro-

mowaç:
ZDROWIE
> U∏atwienie dost´pu do Êwiadczeƒ medycznych i lekarzy spe-

cjalistów
> Wprowadzenie programów profilaktycznych i szeroko poj´-

tych zagadnieƒ promocji zdrowia wykorzystujàc finansowa-
nie z bud˝etu powiatu

EDUKACJA
> Zwi´kszenie szansy edukacyjnej m∏odzie˝y wiejskiej
> Wyrównanie dysproporcji w dost´pie do edukacji
> Utworzenie szko∏y ponadgimnazjalnej w St´szewie – konty-

nuacja prac rozpocz´tych w I kadencji
Gwarantuj´ moim wyborcom wp∏yw na decyzje radnych

PROSZ¢ O PA¡STWA G¸OS I POPARCIE

Kandydaci niezale˝ni do Rady Powiatu z terenu gminy St´szew

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i SprawiedliwoÊç do Rady Powiatu 
z terenu gminy St´szew
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Henryk Krzy˝aƒski, lat 60,
Zamieszka∏y w St´szewie, kandydat do Rady

Powiatu Poznaƒskiego.
– by∏y rany Powiatu Poznaƒskiego I Kadencji,
– obecny cz∏onek – dzia∏acz Samorzàdu

Mieszkaƒców w mieÊcie St´szewie.
Do∏o˝´ wszelkich staraƒ by Gmina St´szew

by∏a widoczna w rozwoju na terenie Powiatu
Z pozdrowieniem Henryk Krzy˝aƒski 

HENRYK GOMU¸A
Kandydat do Rady Powiatu Poznaƒskiego

KKW SLD+SUPL.+PD+UP Lewica i Demokraci. 
OKR¢G WYBORCZY Nr 1
LISTA Nr 6
POZYCJA NA LIÂCIE 3
WIEK: 46 lat,
RODZINA: ˝onaty, pi´cioro dzieci

WYKSZTA¸CENIE: zawodowe – tapicer
PRZYNALE˚NOÂå PARTYJNA: bezpartyjny
PRACA: 30 lat pracy w zawodzie, obecnie pracuje w Teatrze No-

wym w Poznaniu na stanowisku tapicer – dekorator
DZIA¸ALNOÂå SPO¸ECZNA:
1994–1998 Radny Miasta i Gminy St´szew
1998–2002 Radny Miasta i Gminy St´szew oraz cz∏onek Zarzàdu 
od 2001 Cz∏onek Zarzàdu KS-LIPNO ST¢SZEW, prowadz´ klub spor-

towy w Jeziorkach
W Radzie Powiatu zamierzam pracowaç w komisjach Komunika-

cji, Budownictwa i Infrastruktury – Kultury, Kultury Fizycznej i Tu-
rystyki

Jestem osobà otwartà, aktywnie dzia∏ajàcà, nie bojàcà si´ wy-
zwaƒ i trudnoÊci.

Z przyjemnoÊcià poÊwi´c´ swój wolny czas w interesie wyborców
Henryk Gomu∏a 

Aleksander Buksalewicz 
ur. 3.01.1962 r.
zam. B´dlewo, ul. Szkolna 3/ 4
62-060 St´szew
wykszta∏cenie: wy˝sze magisterskie
Od urodzenia mieszkam we wsi B´dlewo,

gm. St´szew. Jestem ˝onaty, posiadam dwoje
dzieci: syn – Bogumi∏ (15 lat), córka – Barbara

(13 lat). Pochodz´ z rodziny, w której rodzice byli nauczycielami. Je-
stem absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu (kierunek – geografia, specjalnoÊç – nauczycielska). Od 23 lat je-
stem nauczycielem. Pracuj´ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Modrzu oraz w Gimnazjum w Strykowie. Z pasjà wykonuj´ swój
zawód. Osiàgam wiele sukcesów sportowych, które sà owocem pra-
cy pozalekcyjnej z dzieçmi. Jestem kierownikiem Âwietlicy Opiekuƒ-
czo-Wychowawczej przy szkole w Modrzu. Moje hobby to sport oraz
praca na dzia∏ce. Od 1983 roku jestem cz∏onkiem Zwiàzku Nauczy-
cielstwa Polskiego. Obecnie jestem cz∏onkiem zarzàdu ZNP i aktyw-
nie uczestnicz´ w jego pracach. W przysz∏oÊci chcia∏bym aktywnie
w∏àczyç si´ w dzia∏ania, które pozwolà podnieÊç rang´ oÊwiaty
i choç w cz´Êci pozwolà wyrównaç ˝yciowy start dzieci z obszarów
wiejskich. 

Ma∏gorzata Bober Pleskot – St´szewianka –
kandydat niezale˝ny na radnà do Sejmiku Wo-
jewódzkiego.

Lista nr 6 
Pozycja 11
Ma∏gorzata Bober Pleskot – absolwentka

Akademii Rolniczej ukoƒczy∏a równie˝ Studium
Pedagogiczne i Studium Zarzàdzania Biznesem

w Nothingham w Anglii.
Do 1990 roku pracowa∏a w szkolnictwie i oÊwiacie rolniczej.

Przez kolejnych 10 lat by∏a wspó∏w∏aÊcicielem i dyrektorem firmy
z bran˝y opakowaƒ spo˝ywczych. Od 2001 roku jest Prezesem Zarzà-
du spó∏ki prawnej ECOR PRODUCT, prowadzàcej dzia∏alnoÊç poligra-
ficznà i produkcyjnà w zakresie produkcji opakowaƒ przyjaznych
Êrodowisku dla przemys∏u spo˝ywczego oraz przedstawicielem mi´-
dzynarodowych grup: Renolit i Rexam na rynku polskim. Spó∏ka
ECOR systematycznie zmniejsza bezrobocie poprzez tworzenie no-
wych stanowisk pracy, obecnie zatrudnia 101 osób. 

Ambicjà Ma∏gorzaty Bober Pleskot jest poprawianie warunków
˝ycia i pracy nie tylko swoich pracowników, ale równie˝ mieszkaƒ-

ców regionu. Kreowanie nowoczesnej polityki gospodarczej z wyko-
rzystaniem funduszy unijnych, podnoszenia poziomu oÊwiaty i kul-
tury w naszych gminach. Uzyskane doÊwiadczenia zdobyte przez 16
lat pracy biznesowej Ma∏gorzata Bober Pleskot pragnie wykorzystaç
w dzia∏aniach samorzàdowych dla dobra i rozwoju naszego regionu. 

Wojciech Jankowiak
Kandydat do Sejmiku Województwa Wielko-

polskiego
Lista nr 1. 
Wiem jak:
– rozwijaç potencja∏ Wielkopolski,
–pozyskaç Êrodki unijne dla Wielkopolan,
– sprawnie kierowaç administracjà

Kandydaci Komitetu Koalicyjnego Wyborców SLD+SDPL+PD+UP 
Lewica i Demokraci do Rady Powiatu z terenu gminy St´szew

Kandydaci na radnych do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
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W
zwiàzku z pojawiajàcymi si´ wàt-
pliwoÊciami i pytaniami, w jaki
sposób powo∏ywane by∏y teryto-

rialne i obwodowe komisje wyborcze, poni-
˝ej przedstawiamy najwa˝niejsze przepisy
okreÊlajàce sposób powo∏ywania tych komi-
sji. 

Na terenie gminy St´szew, podczas prze-
prowadzania samorzàdowych wyborów te-
rytorialnych dzia∏a jedna komisja teryto-
rialna (Miejska Komisja Wyborcza) oraz sie-
dem komisji obwodowych (zgodnie z liczbà
obwodów gminy). Dotyczà ich nast´pujàce
przepisy: 

1. Miejska Komisja Wyborcza powo∏ywa-
na jest w sk∏adzie od 7 do 9 osób, spoÊród wy-
borców zg∏oszonych przez pe∏nomocni-
ków wyborczych komitetów wybor-
czych, lub osoby przez nich upowa˝nio-
ne. 

Organem w∏aÊciwym do przyjmowania
zg∏oszeƒ kandydatów i powo∏ywania Komi-
sji Miejskiej jest komisarz wyborczy w Po-
znaniu. 

2. obwodowe komisje wyborcze powo∏y-
wane sà w sk∏adzie od 7 do 9 osób spoÊród
wyborców zg∏oszonych przez pe∏nomocni-
ków komitetów wyborczych 

3. w sk∏ad obwodowej komisji wyborczej
wchodzi z urz´du, jako jej cz∏onek osoba
wskazana przez burmistrza spoÊród pra-
cowników samorzàdowych gminy lub
gminnych jednostek organizacyjnych. 

4. organem w∏aÊciwym do powo∏ania
obwodowych komisji wyborczych jest Miej-
ska Komisja Wyborcza.

5. zg∏oszenia kandydatów na cz∏onków
obwodowych komisji wyborczych przyjmu-
je burmistrz, dzia∏ajàcy w ramach zapew-
nienia Miejskiej Komisji Wyborczej obs∏ugi
administracyjnej.

6. prawo zg∏aszania kandydatów do
miejskiej i obwodowych komisji wybor-
czych majà pe∏nomocnicy tych komitetów
wyborczych, których zasi´g dzia∏ania obej-
muje danà jednostk´ samorzàdu terytorial-
nego (gmin´)

7. kandydatem do sk∏adu Miejskiej Komi-
sji Wyborczej mo˝e byç osoba, która stale za-
mieszkuje na obszarze dzia∏ania danej rady
miejskiej.

8. kandydatem do sk∏adu obwodowej ko-
misji wyborczej mo˝e byç osoba, która stale
zamieszkuje na obszarze gminy w∏aÊciwej
dla tej komisji i spe∏nia nast´pujàce warun-
ki: (poni˝sze warunki dotyczà zarówno kan-
dydatów do miejskiej jak i obwodowej komi-
sji)

– posiada prawo wybierania czyli – jest
obywatelem Polski,

– najpóêniej w dniu wyborów koƒczy 18
lat,

– nie jest pozbawiona praw publicznych
prawomocnym orzeczeniem sàdu,

– nie jest pozbawiona praw wyborczych
orzeczeniem Trybuna∏u Stanu,

– nie jest ubezw∏asnowolniona prawo-
mocnym orzeczeniem sàdu. 

9. kandydatem do sk∏adu, zarówno ko-
misji miejskiej jak i obwodowej nie mo˝e
byç osoba, która pe∏ni funkcj´ pe∏nomocni-
ka wyborczego komitetu wyborczego, pe∏no-
mocnika finansowego komitetu wyborczego
lub m´˝a zaufania. Nie mo˝e byç nim te˝
osoba wchodzàca w sk∏ad najbli˝szej rodzi-
ny kandydata. 

10. kandydaci do sk∏adu Miejskiej Komi-
sji Wyborczej sà zg∏aszani komisarzowi wy-
borczemu w Poznaniu najpóêniej w 48 dniu
przed dniem wyborów.

11. kandydaci do sk∏adów obwodowych
komisji wyborczych sà zg∏aszani burmi-
strzowi, najpóêniej w 30 dniu przed dniem
wyborów. 

12. burmistrz dokonuje sprawdzenia
prawid∏owoÊci zg∏oszenia kandydatów na
cz∏onków obwodowych komisji wybor-
czych, nast´pnie informacje o wynikach
sprawdzenia prawid∏owoÊci przekazuje
Miejskiej Komisji Wyborczej, która podejmu-
je decyzje w sprawie uwzgl´dnienia zg∏osze-
nia. 

13. organ w∏aÊciwy do powo∏ania danej
komisji (czyli komisarz albo Komisja Miej-

ska) powo∏uje w sk∏ad komisji po jednym
przedstawicielu prawid∏owo zg∏oszonym
przez pe∏nomocników ka˝dego komitetu
wyborczego. Przy tym powo∏ywaniu
uwzgl´dnia si´ kolejnoÊç umieszczenia na-
zwisk kandydatów w zg∏oszeniu. Ta sama
osoba mo˝e byç powo∏ana tylko w sk∏ad jed-
nej komisji wyborczej. 

14. w przypadku, jeÊli do sk∏adu komisji
wyborczej prawid∏owo zg∏oszono wi´kszà
liczb´ kandydatów, ni˝ dopuszczalny sk∏ad
komisji, komisja powo∏ywana jest w naj-
wi´kszym dopuszczalnym sk∏adzie, w try-
bie publicznego losowania. Przy losowaniu
sk∏adu obwodowych komisji wyborczych
musi byç obecnych co najmniej 3 cz∏onków
Miejskiej Komisji Wyborczej, w tym jej prze-
wodniczàcy lub zast´pca przewodniczàce-
go. 

15. losowania kandydatów dokonuje si´
odr´bnie do ka˝dej komisji. Niezale˝nie od
liczby kandydatów zg∏oszonych przez po-
szczególnych pe∏nomocników komitetów
wyborczych, w losowaniu uczestniczy tylko
jeden kandydat z ka˝dego zg∏oszenia do da-
nej komisji (decyduje kolejnoÊç zg∏oszenia
na liÊcie). 

16. nazwiska kandydatów uczestniczà-
cych w losowaniu oznacza si´ numerami,
informujàc o nich obecnych przy losowaniu.
Do jednakowych, nieprzeêroczystych kopert
wk∏ada si´ kartki z wpisanymi numerami
odpowiadajàcymi numerom, którymi ozna-
czono nazwiska kandydatów. Po wymiesza-
niu kopert losuje si´ ich tyle, ile osób nale˝y
wylosowaç do sk∏adu komisji. Wylosowane
numery sà odczytywane i okazywane obec-
nym przy losowaniu oraz sà odczytywane
imiona i nazwiska kandydatów oznaczo-
nych tymi numerami. W czynnoÊciach loso-
wania mogà uczestniczyç inne osoby, pod
nadzorem organu przeprowadzajàcego loso-
wanie. Z przeprowadzonego losowania spo-
rzàdza si´ protokó∏. 

17. sk∏ady komisji podawane sà nie-
zw∏ocznie do publicznej wiadomoÊci. 

red.

Jak tworzone sà 
komisje wyborcze
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26
paêdziernika odby∏a si´ ostatnia
w tej kadencji sesja Rady Miejskiej
Gminy St´szew. Jak zawsze, po

przyj´ciu porzàdku oraz protoko∏u z ostatniej
sesji, g∏os zabra∏ burmistrz W∏odzimierz Pin-
czak, który przedstawi∏ sprawozdanie z dzia-
∏alnoÊci mi´dzysesyjnej. Dotyczy∏o ono okresu
od 28 wrzeÊnia do 26 paêdziernika. W oma-
wianym czasie odby∏o si´ kilka spotkaƒ w ra-
mach Centrum Zagospodarowania Odpadów
w Czempiniu. Rozmowy dotyczy∏y wyboru
technologii sk∏adowania odpadów oraz kwe-
stii finansowych na 2007 rok. W tym czasie
odby∏o si´ tak˝e posiedzenie rady Wielkopol-
skiego Parku Narodowego, dotyczàce planu
ochrony Parku. Szereg zapisów tego planu jest
niekorzystnych dla mieszkaƒców naszej gmi-
ny. W∏adze gminy zabiegajà o to, ˝eby przepi-
sy planu by∏y tak sformu∏owane, aby nie
krzywdzi∏y ani mieszkaƒców ani WPN. Nale-
˝y znaleêç w tej kwestii kompromis. 

Podpisana zosta∏a tak˝e umowa z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej na budow´ kolektora
t∏ocznego mi´dzy oczyszczalnià Êcieków
w Witoblu a oczyszczalnià st´szewskà. Przy-
gotowana zosta∏a tak˝e dokumentacja na
pozyskanie Êrodków z UE na budow´ kanali-
zacji sanitarnej w Sapowicach. Wniosek ten
przeszed∏ pozytywnie wst´pne oceny i jest
obecnie na kolejnym etapie rozpatrywania. 

Prowadzono te˝ rozmowy z nowymi in-
westorami na temat lokalizacji ich przedsi´-
wzi´ç na terenie gminy St´szew. Jeden z in-
westorów postanowi∏ prowadziç swà dzia-
∏alnoÊç w okolicy Strykowa. 

Mieszkaƒcy poruszali te˝ kwesti´ funk-
cjonowania policji, a dok∏adniej numeru
alarmowego 997. Problem polega na tym, ˝e
osoba dzwoniàca pod 997 jest przekierowy-
wana na st´szewski komisariat, w którym
nie ma dy˝urów, sygna∏ urywa si´ wi´c po
kilku chwilach. Burmistrz zaznaczy∏, ˝e ta-
ki sposób post´powania jest b∏´dny, powin-
no byç bowiem tak, ˝e policjant w komisa-
riacie poznaƒskim przyjmie zg∏oszenie
i przeka˝e je w∏aÊciwym jednostkà. Nie po to
jest numer alarmowy 997, aby mieszkaniec
gminy nie mogàc si´ pod niego dodzwoniç,
musia∏ szukaç policji w terenie. 

W minionym okresie odbywa∏y si´ tak˝e
przetargi m.in. na: budow´ kanalizacji desz-
czowej w Skrzynkach, remont chodnika przy
ul. Nowotki i 25 Stycznia w St´szewie, na
wykonanie przydomowych oczyszczalni
Êcieków w Modrzu, budow´ wodociàgu B´-
dlewo – Zaparcin i Wronczyn – Modrze, bu-
dow´ kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w D´bnie, modernizacj´ chodnika na ul. No-
wej w Strykowie, remont chodnika i budow´
kanalizacji deszczowej w B´dlewie, napraw´
oÊwietlenia ulicznego, zimowe utrzymanie
dróg oraz dostaw´ paczek Êwiàtecznych. 

Kontynuowano te˝ prace przy budowie
oczyszczalni Êcieków w Witoblu, przy budo-
wie kanalizacji sanitarnej w St´szewie oraz
budowie kolektora t∏ocznego. Budowany by∏
te˝ chodnik w Trzebawiu, St´szewie oraz na-
wierzchnia przy ul. Szkolnej i KuÊnierskiej
w St´szewie. Remontowana jest te˝ na-
wierzchnia przy ul. Wojska Polskiego 
i 28 Grudnia. Budowana by∏a te˝ nawierzch-
nia ul. ¸àkowej w D´bienku. 

W minionym okresie oddana zosta∏a te˝
do u˝ytku sala gimnastyczna, która powsta-
∏a w st´szewskim przedszkolu. B´dà z niej
korzystaç zarówno dzieci z przedszkola jak
i uczniowie Zespo∏u Szkó∏ Specjalnych. Od-
by∏y si´ tak˝e w tym czasie uroczystoÊci
w st´szewskich szko∏ach z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej. 

Miniony okres to tak˝e przygotowania
do wyborów samorzàdowych. Komisarz
wyborczy powo∏a∏ Miejskà Komisj´ Wybor-
czà, która zajmuje si´ dalszà procedurà
przeprowadzenia wyborów, Urzàd Gminy
zapewnia jedynie organizacj´ wyborów od
kwestii technicznych. 

Po sprawozdaniu burmistrza, przewod-
niczàcy Rady przedstawi∏ informacj´ doty-
czàcà oÊwiadczeƒ majàtkowych z∏o˝onych
przez radnych. Poinformowa∏ on, ˝e wszyst-
kie oÊwiadczenia z∏o˝one zosta∏y w termi-
nie i prawid∏owo. Burmistrz poinformowa∏
natomiast, ̋ e oÊwiadczenia majàtkowe pra-
cowników Urz´du zosta∏y skierowane do
kontroli do Urz´du Skarbowego.

Nast´pnie przyj´te zosta∏y uchwa∏y
w sprawie:
– zmiany uchwa∏y bud˝etowej na 2006 rok, 

– zmiany Studium uwarunkowaƒ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego
gminy St´szew w cz´Êci dotyczàcej terenu
po∏o˝onego w miejscowoÊci Rybojedzko,
Tomiczki i Jeziorki oraz Skrzynki. Cz´Êcio-
wa zmiana studium uwarunkowaƒ i kie-
runków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy St´szew w zakresie terenów
przeznaczonych na cele eksploatacji kru-
szywa naturalnego opracowana zosta∏a
na wniosek inwestorów. Zgodnie z przepi-
sami Ustawy Prawo geologiczne i górnicze
uzyskanie koncesji na eksploatacj´ kru-
szywa naturalnego jest mo˝liwe pod wa-
runkiem stosownego przeznaczenia tere-
nów w studium uwarunkowaƒ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego
gminy. W wyniku przeprowadzenia
w/w zmiany studium bud˝et gminy zosta-
nie zasilony zwi´kszonymi dochodami
z tytu∏u podatku od nieruchomoÊci oraz
nowymi wp∏ywami z tytu∏u op∏aty eks-
ploatacyjnej. Ponadto takie zagospodaro-
wanie terenu mo˝e wp∏ynàç na utworze-
nie kilkunastu nowych miejsc pracy, 

– zmiany Studium uwarunkowaƒ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego
gminy St´szew w cz´Êci dotyczàcej terenu
po∏o˝onego w miejscowoÊci Trzebaw. Aby
pozytywnie rozpatrzyç nap∏ywajàce
wnioski w sprawie zmiany przeznaczenia
w/w terenów oraz okreÊliç sposoby ich za-
gospodarowania i zabudowy w zwiàzku
z lokalizacja Trzebawia w granicach WPN,
nale˝y sporzàdziç miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego. Warun-
kiem przystàpienia do sporzàdzenia ni-
niejszego planu jest zgodnoÊç przewidy-
wanych rozwiàzaƒ planu z ustaleniami
Studium. Je˝eli ustalenia te nie pokrywajà
si´, nale˝y dokonaç niezb´dnych zmian,

– zmiany uchwa∏y nr IX/81/1999 Rady Miej-
skiej Gminy St´szew z dnia 15.09.1999r.
dotyczàcej miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenów zabudo-
wy mieszkaniowej we wsi Witobel – dzia∏-
ka nr ewid. 162/4. Na obszarze obj´tym ni-
niejszym planem trwa realizacja budow-
nictwa mieszkaniowego. Brak mo˝liwoÊci
wykorzystania wód opadowych z po∏aci
dachowych do nawadniania zieleni w ob-
r´bie indywidualnej dzia∏ki nie pozwala
inwestorom na zgodne z prawem u˝ytko-
wanie tych budynków. Aby umo˝liwiç in-
westorom zakoƒczenie budów i oddanie
budynków do u˝ytkowania niezb´dne by-
∏o dokonanie zmiany ustaleƒ ww. planu, 

– zmiany uchwa∏y nr XVIII/163/2000 Rady
Miejskiej Gminy St´szew z dnia 6.12.2000 r.

Ostatnia sesja 
Rady Miejskiej
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dotyczàcej miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy St´szew dla
terenu po∏o˝onego we wsi Skrzynki – dzia∏-
ka nr 93/2, 132/1, 133/1, 130/4, 90/1, 109/10
i 109/16. Uchwa∏a ta podj´ta zosta∏a z takich
samych powodów jak uchwa∏a powy˝ej,

– zmiany uchwa∏y nr XXV/233/2001 Rady
Miejskiej Gminy St´szew z dnia 26.11.2001
r. dotyczàcej zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy
St´szew dla terenu po∏o˝onego we wsi
Skrzynki – dzia∏ki od nr 93/10 do 93/18
przy ul. Dworcowej. Uchwa∏a ta podj´ta
zosta∏a z takich samych powodów jak
uchwa∏a powy˝ej,

– zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej w rejonie ulicy Trzebaw-
skiej i Mosiƒskiej w St´szewie. Uchwa∏a ta
podj´ta zosta∏a z takich samych powodów
jak uchwa∏a powy˝ej,

– uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Steszew dla terenu po∏o˝onego w rejo-
nie ul. Mosiƒskiej – dzia∏ka nr 1659/5
i cz´Êç dzia∏ki nr 1660/15. Uchwa∏a ta pod-
j´ta zosta∏a z takich samych powodów jak
uchwa∏a powy˝ej,

– przystàpienia do sporzàdzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego –
fragment wsi Skrzynki, gmina St´szew, 

– przystàpienia do sporzàdzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego – cz´Êç wsi Sapowice,

– sprzeda˝y nieruchomoÊci po∏o˝onej
w Strykowie. Wywo∏anie uchwa∏y nastà-
pi∏o w zwiàzku z wnioskiem o sprzeda˝
ok. 1 ha z nieruchomoÊci stanowiàcej
dzia∏k´ o numerze ewid. 612/2, po∏o˝onej
w Strykowie, przeznaczonej pod aktywi-
zacj´ gospodarczà. Rada Gminy wyrazi∏a
zgod´ na sprzeda˝, 

– nabycia przez Gmin´ St´szew nieruchomo-
Êci po∏o˝onej w St´szewie. Rada Gminy wy-
razi∏a zgod´ na nabycie nieruchomoÊci po-
∏o˝onej w St´szewie – stanowiàcej drog´.
Decyzj´ te podj´to w wyniku wniosku pod-
pisanego przez mieszkaƒców ulic Brzozo-
wej, Akacjowej, Bluszczowej, Jarz´binowej
i Klonowej. Dzia∏ka, o której mowa ∏àczy ul.
Akacjowà z ul. Trzebawskà. Jej nabycie po-
zwoli na zapewnienie w∏aÊciwej obs∏ugi
komunikacyjnej terenów mieszkalnych, 

– sprzeda˝y urzàdzeƒ kot∏owni. Wspólnota
Mieszkaniowa wystàpi∏a z wnioskiem
o zbycie na jej rzecz urzàdzeƒ sk∏adajà-
cych na kot∏owni´ gazowà. Urzàdzenia
znajdujà si´ w pomieszczeniu po∏o˝onym
w budynku na sàsiednich dzia∏kach 882/1

i 890 w St´szewie przy ul. Piotra Skargi 28.
W pomieszczeniu, w którym znajdujà si´
zbywane pomieszczenia zlokalizowana
jest równie˝ kot∏ownia dla budynku „Do-
mu Nauczyciela”. Zbywane urzàdzenia
s∏u˝à wy∏àcznie zaspakajaniu potrzeb
cz∏onków Wspólnoty Mieszkaniowej; sà
po∏àczone jedynie z sàsiednià nierucho-
moÊcià. Zbycie urzàdzeƒ pozwoli zarzà-
dzaç Wspólnocie kosztami zwiàzanymi
z dostarczaniem ciep∏a i ciep∏ej wody do
lokali mieszkalnych cz∏onków Wspólnoty.
Wraz ze zbyciem urzàdzeƒ konieczne b´-
dzie oddanie w najem cz´Êci pomieszcze-
nia, w którym si´ one znajdujà.

– zasad wynajmowania lokali wchodzà-
cych w sk∏ad mieszkaniowego zasobu
gminy St´szew,

– zmieniajàcej uchwa∏´ nr XXIII/251/2005
z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie re-
gulaminu udzielania pomocy materialnej
dla uczniów. W uchwale tej dokonano
zmiany grup dochodowych, od których
mo˝na ubiegaç si´ o stypendium. Ustalono
nast´pujàce grupy dochodowe:
1. dochód miesi´czny na cz∏onka rodziny

ucznia do kwoty 220 z∏ (I grupa),
2. dochód miesi´czny na cz∏onka rodziny

ucznia wy˝szy ni˝ 220 z∏ i nieprzekra-
czajàcy 275 z∏ (II grupa),

3. dochód miesi´czny na cz∏onka rodziny
ucznia wy˝szy nià 275 z∏ i nieprzekar-
czajàcy 351 z∏ (IIIgrupa). 

Po przyj´ciu uchwa∏ rozpocz´∏a si´ dys-
kusja na temat poruszony przez burmistrza,
a dotyczàcy funkcjonowania numeru alar-
mowego policji – 997. Komendant stwier-
dzi∏, ˝e nie ma czegoÊ takiego jak przekie-
runkowanie rozmowy z komendy w Pozna-
niu do posterunku w St´szewie. Dy˝urny ko-
mendy jest zobowiàzany do przyj´cia zg∏o-
szenia i poinformowania o nim odpowied-
niego patrolu policji. PodkreÊli∏, ˝e s∏yszy
o czymÊ takim po raz pierwszy. Komendant
poprosi∏ te˝ o uÊciÊlenie, kto i kiedy dzwoni∏,
aby mo˝na by∏o dojÊç do tego, który z po-
znaƒskich dy˝urnych tak postàpi∏. 

Burmistrz poinformowa∏, ˝e dzwoni∏
osobiÊcie, gdy˝ zosta∏ poproszony o inter-
wencj´ przez mieszkaƒców gminy. Nie mo-
gli oni bowiem zaparkowaç swoich samo-
chodów na parkingu przy cmentarzu, gdy˝
„zastawiony” by∏ on przez dwa tiry. Bur-
mistrz w∏aÊnie wtedy próbowa∏ interwenio-
waç dzwoniàc pod 997. Doda∏, ˝e, w tym sa-
mym czasie st´szewscy policjanci tankowa-
li paliwo na stacji po∏o˝onej obok parkingu
i nie podj´li interwencji. Nast´pnego dnia,
burmistrz ponownie zatelefonowa∏ pod 997

i wtedy w∏aÊnie jego rozmowa zosta∏a prze-
kierowana na posterunek w St´szewie,
gdzie po kilku sygna∏ach po∏àczenie zosta∏o
urwane. Ponowi∏ on wi´c prób´ i poprosi∏,
aby komisariat poznaƒski powiadomi∏
o problemie z tirami posterunek st´szewski.
Niestety z jego informacji wynika, ˝e tiry
sta∏y na parkingu jeszcze do póênych godzin
popo∏udniowych. Dlatego te˝ burmistrz
zwróci∏ si´ na piÊmie do komendanta Ko-
mendy Miejskiej w Poznaniu o wyjaÊnienie
tego problemu oraz innych kwestii. 

Komendant posterunku w St´szewie po-
informowa∏, ˝e ustalone zostanie, kto by∏
kierowcà tirów w czasie, kiedy parkowa∏y
one w St´szewie. Wobec osób tych zostanà
wyciàgni´te konsekwencje. Doda∏, ˝e to nie
jest tak, ˝e nic nie zosta∏o w tej sprawie zro-
bione. Doda∏ te˝, ˝e przez trzy kadencje nie
wychodzi∏y na sesji ˝adne problemy doty-
czàce dzia∏alnoÊci steszewskiej policji. Uwa-
˝a on, i˝ problem ten wyp∏ynà∏, z powodu
tego, ˝e komendant kandyduje na radnego
Rady Miejskiej Gminy St´sezw. 

Burmistrz poinformowa∏, ˝e w ostatnim
czasie wielokrotnie informowany by∏ o ró˝-
nych problemach dotyczàcych dzia∏alnoÊci
st´szewskiego posterunku, nie tylko na sesji,
ale tak˝e na spotkaniach z mieszkaƒcami,
w szko∏ach itd. Doda∏ te˝, ̋ e niepotrzebna by-
∏a aluzja dotyczàca wyborów, poniewa˝ jest
ona nieprawdziwa i nieodpowiednia w mo-
mencie, kiedy koƒczy si´ ostatnia sesja Rady.

***
Dodaç nale˝y, ˝e, po rozmowie dotyczà-

cej dzia∏alnoÊci posterunku policji, jaka mia-
∏a miejsce na sesji, ju˝ kolejnego dnia zaob-
serwowaç mo˝na by∏o w mieÊcie wyjàtko-
wà aktywnoÊç policjantów. Gorliwie dbali
oni o to, aby na st´szewskich ulicach pano-
wa∏ porzàdek.

red.

Do sprzeda˝y bezpoÊredniej
bielizny francuskiej i bi˝uterii 
poszukujemy konsultantek

tel. 512 388 133

St´szewskie Zak∏ady Meblar-
skie „STEMEB” poszukujà pra-
cowników na stanowisko: sto-
larz, pomoc stolarska. Zg∏osze-
nia pod adresem ul. Lipowa 6
w St´szewie tel. (061) 813 41 66
e-mail: stemeb@stemeb.com.pl
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paêdziernika br. dokonano
otwarcia nowej sali gimnastycz-
nej w przedszkolu w St´szewie.

Sala ta s∏u˝yç b´dzie nie tylko przedszkola-
kom, ale tak˝e uczniom st´szewskiego Ze-

spo∏u Szkó∏ Specjalnych. Sal´ tà planowano
utworzyç ju˝ od dwóch lat. Przez ten czas
pojawia∏y si´ ró˝ne koncepcje, gdzie mia∏a-

by ona powstaç. Ostatecznie ustalono, ˝e na
sal´ gimnastycznà zaadaptowane zostanie
pomieszczenie w budynku przedszkola. Jej
przygotowanie, wyposa˝enie w niezb´dny

sprz´t oraz przygotowanie szatni wynios∏o
bud˝et gminy 75 000 z∏. 

Na uroczystym otwarciu sali gimna-
stycznej pojawili si´ m.in: burmistrz gminy
W∏odzimierz Pinczak, dyrekcja Zespo∏u Eko-

nomiczno-Administracyjnego Szkó∏, dy-
rektor st´szewskiego przedszkola, dyrektor
Zespo∏u Szkó∏ Specjalnych, ksiàdz pro-
boszcz Jan Ma∏eta, przedstawiciele Rady
Rodziców, nauczyciele oraz uczniowie.
Zgromadzonych powita∏a dyrektor Zespo-
∏u Szkó∏ – Jadwiga Balcerek. Podzi´kowa∏a
ona tak˝e wszystkim, którzy przyczynili
si´ do wybudowania sali. Burmistrz gmi-

ny opowiedzia∏ natomiast, jak dosz∏o do jej
powstania i ˝yczy∏ dzieciom, aby s∏u˝y∏a
ona rozwijaniu ich sprawnoÊci fizycznej.
Ksiàdz proboszcz poÊwi´ci∏ nowy obiekt,
a nast´pnie dokonano symbolicznego prze-
ci´cia wst´gi. Kolejnym punktem programu
by∏y wyst´py przygotowane zarówno przez
przedszkolaków jak i uczniów Zespo∏u
Szkó∏. 

J.Z.
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Sala gimnastyczna 
w st´szewskim przedszkolu

Firma Nordenia Polska Poznaƒ Sp. z o.o., nale˝àca do koncernu NORDENIA INTERNATIONAL AG, dzia∏ajàce-
go w wielu krajach Êwiata producenta opakowaƒ foliowych, zatrudniajàcego oko∏o 3000 pracowników,
w zwiàzku z dalszym rozwojem dzia∏alnoÊci poszukuje do swojego zak∏adu w Dopiewie osób na stanowiska:

OBS¸UGA LAMINARKI (NR REFER. L/HR)

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
– wykszta∏cenia min. zawodowego, preferowane

Êrednie techniczne
– podstawowej znajomoÊci obs∏ugi komputera
– uregulowanego stosunku do s∏u˝by wojskowej
– umiej´tnoÊci pracy w zespole
– gotowoÊci do pracy w systemie zmianowym 
– mile widziane doÊwiadczenie na podobnym 

stanowisku

POMOCNIK DRUKARZA (NR REFER. PD/HR)

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
– wykszta∏cenia min. zawodowego, preferowane

Êrednie (techniczne lub szko∏a poligraficzna)
– mile widziane doÊwiadczenie na podobnym 

stanowisku
– umiej´tnoÊci pracy w zespole
– uregulowanego stosunku do s∏u˝by wojskowej
– gotowoÊci do pracy w systemie zmianowym

PRACOWNIK MIESZALNI
I MAGAZYNU FARB (NR REFER. MF/HR)

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
– wykszta∏cenia min. Zawodowego, preferowane

Êrednie (techniczne lub szko∏a poligraficzna)
– umiej´tnoÊci rozpoznawania kolorów 
– podstawowej znajomoÊci obs∏ugi komputera

– uprawnieƒ na wózek wid∏owy
– umiej´tnoÊci pracy w zespole
– mile widziane doÊwiadczenie na podobnym 

stanowisku
– uregulowanego stosunku do s∏u˝by wojskowej
– gotowoÊci do pracy w systemie zmianowym

PRACOWNIK W DZIALE
PRZYGOTOWANIA CYLINDRÓW 
(NR REFER. C/HR)

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
– wykszta∏cenia min. zawodowego
– podstawowej znajomoÊci obs∏ugi komputera
– uprawnieƒ na wózek wid∏owy 
– umiej´tnoÊci pracy w zespole
– uregulowanego stosunku do s∏u˝by wojskowej
– gotowoÊci do pracy w systemie zmianowym 

MAGAZYNIER (NR REFER. M/HR)

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
– wykszta∏cenia min. zawodowego, preferowane

Êrednie
– podstawowej znajomoÊci obs∏ugi komputera
– uprawnieƒ na wózek wid∏owy 

oraz doÊwiadczenia w obs∏udze
– umiej´tnoÊci pracy w zespole
– uregulowanego stosunku do s∏u˝by wojskowej
– gotowoÊci do pracy w systemie zmianowym

List motywacyjny i CV prosimy dostarczyç do firmy lub przes∏aç 
(z dopiskiem na kopercie „Dzia∏ Personalny + numer referencyjny”) na poni˝szy adres: 

NORDENIA POLSKA POZNA¡ Sp. z o.o. 
62-070 Dopiewo, ul. Wyzwolenia 34/36 

lub e-mail: justyna.adamczak@nordenia.com 

Informacje o firmie sà dost´pne na stronie: www.nordenia.pl
Prosimy o do∏àczenie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

Uprzejmie informujemy, ˝e odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Nowa sala

GoÊci powita∏a dyrektor zespo∏u szkó∏ – Jadwiga Balcerek

Wyst´p uczniów Zespo∏u Szkó∏

Swój wyst´p przygotowa∏y te˝ przedszkolaki
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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: 
pon. 12.00–19.00
wt. 8.00–15.00
Êr. 12.00–19.00
czw. 8.00–19.00
pt. 12.00–19.00
pierwsza sobota miesiàca 8.00–13.00
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.

Informator miejski
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W zwiàzku z ograniczonym limitem porad, 
nale˝y dokonaç wczeÊniejszej rejestracji 
telefonicznej pod nr tel. 061 813 50 19

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.

Rehabilitacja
„FIZJO+” Maciej Rychlik
Strykowo, ul. T. KoÊciuszki 20
tel. 0508 272 577

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. 9.00–12.00

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

Us∏ugi Finansowe
Partner Banku BPH SA
St´szew, ul. Poznaƒska 3
tel. 061 819 53 95
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