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N
a sesji w dniu 5 grudnia, Rada Miejska uchwali∏a stawki po-
datkowe, jakie b´dà obowiàzywa∏y w 2007 roku. Stawki te ule-
g∏y zmianom, w stosunku do roku ubieg∏ego. JeÊli b´dziemy je

porównywaç, to odnieÊç mo˝na wra˝enie, ˝e zosta∏y one w wielu
przypadkach podwy˝szone. Nie jest to prawdà, gdy˝ podczas ustala-
nia wysokoÊci podatków, zawsze nale˝y zwracaç uwag´ na to, jakie
sà stawki maksymalne (ustalane ka˝dego roku przez rzàd). W zale˝-
noÊci od tego jak zmieni∏y si´ te stawki maksymalne – zmieniajà si´
te˝ stawki podatków na terenie gminy. JeÊli wi´c maksymalna staw-
ka podatku ulegnie w danym roku podwy˝szeniu to nieuniknione
b´dzie, ˝e sam podatek te˝ ulegnie podwy˝szeniu w stosunku do ro-
ku ubieg∏ego.

Generalnie stawki podatków na terenie gminy St´szew sà ni˝sze
od stawek maksymalnych o ok. 20% – poza nielicznymi wyjàtkami.

W przypadku podatku od Êrodków transportowych nie ma pod-
wy˝szenia wi´kszego ni˝ 5% w stosunku do roku ubieg∏ego, a bywa-
jà tak˝e obni˝ki. Ârednio stawki w podatku od Êrodków transporto-
wych wzros∏y o 2% w stosunku do roku ubieg∏ego. Przy tym podat-
ku stawki minimalne uleg∏y troch´ obni˝eniu i to da∏o mo˝liwoÊç
umniejszenia podatków dla tych pojazdów, które by∏y praktycznie
bliskie stawce maksymalnej.

Stawka podatku rolnego równie˝ uleg∏a zmianie – w roku 2005
wynosi∏a: 22,30 za 1q ˝yta, a w tym roku 28,42 z∏. Tu nale˝y braç jed-

nak pod uwag´ fakt, ˝e stawki te sà ustalane w zale˝noÊci od tego
jaka jest maksymalna stawka ustalona w komunikacie GUS. Od tej
wartoÊci Rada mo˝e dopiero obni˝aç podatek. Stawka maksymalna
wynosi a˝ 37,81 z∏. Tak˝e, jak widaç gmina i tak dokona∏a obni˝enia
podatku rolnego.

W przypadku podatku od nieruchomoÊci, stawki sà w wi´kszo-
Êci przypadków ni˝sze o 20% od stawek maksymalnych. Wyjàtkiem
sà budynki rekreacji indywidualnej – tu zaproponowano stawk´
maksymalnà. W przypadku gruntów zwiàzanych z indywidualnym
budownictwem mieszkaniowym – podatki obni˝ono o 65% w sto-
sunku do stawki maksymalnej.

Kwestie stawek podatkowych spotykajà si´ cz´sto z niezrozumie-
niem. Osoby nie znajàce dok∏adnie tych spraw i mechanizmów usta-
lania podatków wysnuwajà niejednokrotnie b∏´dne wnioski. Przy-
k∏adem mog∏a byç pani so∏tys z D´bna, która na ostatniej sesji Rady
mia∏a ˝al do radnych, którzy jakoby nie obni˝ajà podatków, chocia˝
wielu z nich to obiecywa∏o. W rzeczywistoÊci jest wr´cz przeciwnie
– radni podatki obni˝ajà – opowiedzieli si´ za przyj´ciem wszyst-
kich przedstawionych powy˝ej uchwa∏. Nale˝y podkreÊliç, ˝e osobà,
która by∏a przeciw uchwalonym, obni˝onym stawkom podatko-
wym by∏ m.in.: radny z D´bna (z jej komitetu wyborczego).

Poni˝ej przedstawiamy podj´te przez Rad´ uchwa∏y podatkowe.

Podatek od nieruchomoÊci
UCHWA¸A Nr II/11/2006
Rady Miejskiej Gminy St´szew
z dnia 5 grudnia 2006 roku

Rada Miejska Gminy St´szew uchwala, co nast´puje:
§ 1. OkreÊla si´ podatek od nieruchomoÊci:

1. Od budynków mieszkalnych lub ich cz´Êci za 1m2 powierzchni u˝ytkowej – 0,46
2. Od budynków rekreacji indywidualnej za 1 m2 powierzchni u˝ytkowej – 6,23
3. Od pozosta∏ych budynków lub ich cz´Êci w tym zaj´tych na prowadzenie odp∏atnej 

statutowej dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego przez organizacje po˝ytku publicznego 
za 1 m2 powierzchni u˝ytkowej – 3,12

4. Od powierzchni u˝ytkowej budynków lub ich cz´Êci zwiàzanych z prowadzeniem 
dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich cz´Êci zaj´tych 
na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej za 1 m2 powierzchni u˝ytkowej – 14,88

5. Od powierzchni u˝ytkowej budynków lub ich cz´Êci zaj´tych na prowadzenie 
dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia∏em siewnym 
za 1 m2 powierzchni u˝ytkowej – 6,93

6. Od powierzchni u˝ytkowej budynków lub ich cz´Êci zaj´tych na prowadzenie dzia∏alnoÊci 
gospodarczej w zakresie udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych za 1 m2 powierzchni u˝ytkowej – 3,00

7. Od budowli – 2% ich wartoÊci
8. Od powierzchni gruntów zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej 

bez wzgl´du na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków za 1 m2 powierzchni – 0,55
9. Od powierzchni gruntów :

a) pod jeziorami, zaj´tych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnychza 1 ha powierzchni – 3,65
b) pozosta∏ych w tym zaj´tych na prowadzenie odp∏atnej statutowej dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego 

przez organizacje po˝ytku publicznego za 1 m2 powierzchni – 0,15
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§ 2. 1. Pobór podatku od nieruchomoÊci od osób fizycznych odbywa si´ w czterech ratach ustalonych w decyzji wymiarowej
2. Podatek p∏atny jest na konto Urz´du Miejskiego Gminy St´szew
3. Zarzàdza si´ pobór podatku od osób fizycznych w drodze inkasa.

Wyznacza si´ na inkasentów so∏tysów i ustala dla nich wynagrodzenie za inkaso w wysokoÊci 3% od zebranych kwot.
4. Termin rozliczenia zebranych kwot – w terminie 3 dni od ustalonego terminu p∏atnoÊci

§ 3. Traci moc Uchwa∏a Rady Miejskiej Gminy St´szew Nr XXVIII/298/2005 z dnia 23 listopada 2005 roku
§ 4. Wykonanie uchwa∏y powierza si´ Burmistrzowi Gminy St´szew
§ 5. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega og∏oszeniu w Dzienniku Urz´dowym Województwa Wielkopolskiego.

Podatek rolny
UCHWA¸A Nr II/10/2006
Rady Miejskiej Gminy St´szew 
z dnia 5 grudnia 2006 roku 

Rada Miejska Gminy St´szew uchwala, co nast´puje:
§ 1. Obni˝a si´ cen´ 1 q ˝yta do wysokoÊci – 28,42 z∏ , która stanowi podstaw´ wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy St´szew.
§ 2. 1. Pobór podatku rolnego od osób fizycznych odbywa si´ w czterech ratach ustalonych w decyzji wymiarowej.

2. Podatek p∏atny jest na konto Urz´du Miejskiego Gminy St´szew.
3. Zarzàdza si´ pobór podatku od osób fizycznych w drodze inkasa.

Wyznacza si´ na inkasentów so∏tysów i ustala dla nich wynagrodzenie za inkaso w wysokoÊci 3 % od zebranych kwot.
4. Termin rozliczenia zebranych kwot – w terminie 3 dni od ustalonego terminu p∏atnoÊci.

§ 3. Traci moc Uchwa∏a Rady Miejskiej Gminy St´szew Nr XXVIII/299/2005 z dnia 23 listopada 2005 r.
§ 4. Wykonanie uchwa∏y powierza si´ Burmistrzowi Gminy St´szew.
§ 5. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega og∏oszeniu w Dzienniku Urz´dowym Województwa Wielkopolskiego

Podatek od Êrodków transportowych
UCHWA¸A NR II/9/2006
RADY MIEJSKIEJ GMINY ST¢SZEW
Z DNIA 05 GRUDNIA 2006 ROKU

§ 1 OkreÊla si´ podatek od Êrodków transportowych w wysokoÊci:
1. od samochodu ci´˝arowego o dopuszczalnej masie ca∏kowitej od 3,5 tony i poni˝ej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 r.

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w∏àcznie 530,00 z∏
b) pow. 5,5 tony do 9 ton w∏àcznie 670,00 z∏
c) pow. 9 ton do poni˝ej 12 ton 886,00 z∏

2. od samochodu ci´˝arowego o dopuszczalnej masie ca∏kowitej od 3,5 tony i poni˝ej 12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 r.
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w∏àcznie 530,00 z∏
b) pow. 5,5 tony do 9 ton w∏àcznie 666,00 z∏
c) pow. 9 ton do poni˝ej 12 ton 880,00 z∏

3. od samochodu ci´˝arowego o dopuszczalnej masie ca∏kowitej równej lub wy˝szej ni˝ 12 ton – w zale˝noÊci od liczby osi, dopuszczal-
nej masy ca∏kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku okreÊla za∏àcznik nr 1 do niniejszej uchwa∏y.

4. od ciàgnika siod∏owego lub balastowego przystosowanego do u˝ywania ∏àcznie z naczepà, lub przyczepà o dopuszczalnej masie ca∏-
kowitej zespo∏u pojazdów, wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 r.
a) od 3,5 tony do poni˝ej 12 ton 1278,00 z∏

5. od ciàgnika siod∏owego lub balastowego przystosowanego do u˝ywania ∏àcznie z naczepà, lub przyczepà o dopuszczalnej masie ca∏-
kowitej zespo∏u pojazdów, wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 r.
a) od 3,5 tony do poni˝ej 12 ton 1264,00 z∏

6. od ciàgnika siod∏owego lub balastowego przystosowanego do u˝ywania ∏àcznie z naczepà, lub przyczepà o dopuszczalnej masie ca∏-
kowitej zespo∏u pojazdów równej lub wy˝szej ni˝ 12 ton – w zale˝noÊci od liczby osi i rodzaju zawieszenia, stawki podatku okreÊla
za∏àcznik Nr 2 do niniejszej uchwa∏y.

7. od przyczepy lub naczepy, które ∏àcznie z pojazdem silnikowym posiadajà dopuszczalnà mas´ ca∏kowità od 7 ton do poni˝ej 12 ton,
wyprodukowanej do dnia 31 grudnia 1994 r., z wyjàtkiem zwiàzanych wy∏àcznie z dzia∏alnoÊcià rolniczà prowadzonà przez podat-
nika podatku rolnego.
a) od 7 ton do poni˝ej 12 ton 140,00 z∏



WIEÂCI
ST¢SZEWSKIE

4 10/2006

8. od przyczepy lub naczepy, które ∏àcznie z pojazdem silnikowym posiadajà dopuszczalnà mas´ ca∏kowità od 7 ton do poni˝ej 12 ton,
wyprodukowanej po dniu 31 grudnia 1994 r., z wyjàtkiem zwiàzanych wy∏àcznie z dzia∏alnoÊcià rolniczà prowadzonà przez podat-
nika podatku rolnego.
a) od 7 ton do poni˝ej 12 ton 130,00 z∏

9. od przyczepy lub naczepy, które ∏àcznie z pojazdem silnikowym posiadajà dopuszczalnà mas´ ca∏kowità równà lub wy˝szà ni˝ 12
ton, z wyjàtkiem zwiàzanych wy∏àcznie z dzia∏alnoÊcià rolniczà prowadzonà przez podatnika podatku rolnego – w zale˝noÊci od licz-
by osi i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe okreÊla za∏àcznik nr 3 do niniejszej uchwa∏y.

10. od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 r. w zale˝noÊci od liczby miejsc do siedzenia
a) mniejszej ni˝ 30 880,00 z∏
b) równej lub wy˝szej ni˝ 30 1380,00 z∏

11. od autobusu wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 r. w zale˝noÊci od liczby miejsc do siedzenia
a) mniejszej ni˝ 30 800,00 z∏
b) równej lub wy˝szej ni˝ 30 1370,00 z∏

§ 2 Traci moc Uchwa∏a Rady Miejskiej Gminy St´szew XXVIII/301/2005 z dnia 23 listopada 2005 r.
§ 3 Wykonanie uchwa∏y powierza si´ Burmistrzowi Gminy St´szew
§ 4 Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem 01 stycznia 2007 r. i podlega og∏oszenia w Dzienniku Urz´dowym Województwa Wielkopolskiego.

ZA¸ÑCZNIK NR 1
do uchwa∏y Nr II/9/2006 Rady Miejskiej Gminy St´szew

z dnia 05 grudnia 2006 roku
Stawki podatku od Êrodków transportowych dla samochodów ci´˝arowych o dopuszczalnej masie ca∏kowitej równej, lub wy˝szej ni˝ 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa ca∏kowita Stawka podatku w z∏otych
(w tonach)

Nie mniej ni˝ Mniej ni˝ OÊ jezdna (osie jezdne) Inne systemy zawieszenia 
z zawieszeniem pneumatycznym osi jezdnych

lub zawieszeniem uznanym za równowa˝ne

Dwie osie

12 13 948 962
13 14 1084 1098
14 15 1148 1174
15 18 1556 1568

Równej lub wy˝szej ni˝ 18 1766 1778

Trzy osie

12 15 1240 1254
15 17 1536 1550
17 19 1550 1562
19 23 1660 1672
23 25 1980 1994
25 26 2022 2136

Równej lub wy˝szej ni˝ 26 2100 2200

Cztery osie i wi´cej

12 23 1820 1832
23 25 1800 1892
25 27 1930 1942
27 29 2200 2216
29 31 2200 2452
31 32 2200 2452

Równej lub wy˝szej ni˝ 32 2400 2452
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ZA¸ÑCZNIK NR 2
do uchwa∏y Nr II/9/2006 Rady Miejskiej Gminy St´szew

z dnia 5 grudnia 2006 roku
Stawki podatku od Êrodków transportowych dla ciàgników siod∏owych i balastowych przystosowanych do u˝ywania ∏àcznie z naczepà,

przyczepà o dopuszczalnej masie ca∏kowitej zespo∏u pojazdów równej lub wy˝szej ni˝ 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa ca∏kowita Stawka podatku w z∏otych
zespo∏u pojazdów; przyczepa, naczepa + pojazd

silnikowy (w tonach)

Nie mniej ni˝ Mniej ni˝ OÊ jezdna (osie jezdne) Inne systemy zawieszenia
z zawieszeniem pneumatycznym 

lub uznanym za równowa˝ne

Dwie osie

12 18 1380 1392
18 25 1440 1468
25 31 1500 1526
31 40 1810 1860

Równej lub wy˝szej ni˝ 40 2010 2310

Trzy osie i wi´cej

12 25 1440 1736
25 36 1650 1818
36 40 1820 1822

Równej lub wy˝szej ni˝ 40 2136 2416

ZA¸ÑCZNIK NR 3
do uchwa∏y Nr II/9/2006 Rady Miejskiej Gminy St´szew

z dnia 05 grudnia 2006 roku
Stawki podatku od Êrodków transportowych przyczep i naczep, które ∏àcznie z pojazdem silnikowym posiadajà dopuszczalnà mas´ ca∏ko-

wità równà, lub wy˝szà ni˝ 12 ton, z wyjàtkiem zwiàzanych wy∏àcznie z dzia∏alnoÊcià rolniczà prowadzonà przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa ca∏kowita Stawka podatku w z∏otych
zespo∏u pojazdów; przyczepa, naczepa + pojazd 

silnikowy (w tonach)

Nie mniej ni˝ Mniej ni˝ OÊ jezdna (osie jezdne) Inne systemy zawieszenia
z zawieszeniem pneumatycznym 

lub uznanym za równowa˝ne

1 oÊ

12 18 158 172
18 25 204 360
25 28 330 572

Równej lub wy˝szej ni˝ 28 340 582

Dwie osie

12 23 240 350
23 28 260 370
28 33 620 856
33 38 860 1302

Równej lub wy˝szej ni˝ 38 1160 1710

Trzy osie

12 28 760 1052
28 36 860 1120
36 38 960 1220

Równej lub wy˝szej ni˝ 38 1050 1312
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24
listopada br. odby∏a si´ pierwsza
sesja nowej Rady Miejskiej Gminy
St´szew. Jej posiedzenie otworzy∏

radny Stanis∏aw Matuszewski. Jest on bo-
wiem najstarszym radnym, a z racji tego, ̋ e
nie wybrano wtedy jeszcze nowego prze-
wodniczàcego, zadanie rozpocz´cia sesji
przypad∏o w∏aÊnie jemu. Sesja ta mia∏a
szczególny charakter i szczególny przebieg.

Na poczàtku wszyscy zgromadzeni od-
Êpiewali hymn paƒstwowy. Nast´pnie g∏os
zabra∏ Roman Danielewicz – przewodniczà-
cy Miejskiej Komisji Wyborczej. Wr´czy∏ on
burmistrzowi oraz radnym zaÊwiadczenia
o ich wyborze. Pogratulowa∏ im te˝ i ˝yczy∏
owocnej pracy. Radni z∏o˝yli póêniej Êlubo-
wanie, w którym obiecali sprawowaç god-
nie i rzetelnie swoje obowiàzki, majàc za-
wsze na wzgl´dzie dobro gminy i jej miesz-
kaƒców.

Na sesji powo∏ano tak˝e przewodniczà-
cego Rady, cz∏onków sta∏ych komisji Rady
oraz cz∏onków Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczàcym Rady Miejskiej Gminy
St´szew wybrany zosta∏ jednog∏oÊnie Miro-
s∏aw Potrawiak. Jego zast´pcami zostali: Ry-
szard Pospieszny i Benedykt Szajkowski.

W sk∏ad Komisji Bud˝etu, Finansów, Rol-
nictwa, Ochrony Ârodowiska, Gospodarki
Komunalnej i Przestrzennej weszli: Zbi-
gniew Krawczyk, Henryk Szelàg, Jaros∏aw
Krupa, Marian Trojanowski, Maciej Jóêwiak,
Benedykt Szajkowski oraz Ryszard Pospiesz-
ny. Komisja wybra∏a ze swego grona prze-
wodniczàcego, którym zosta∏ Marian Troja-
nowski.

W sk∏ad Komisji OÊwiaty, Kultury, Spor-
tu, Zdrowia, Opieki Spo∏ecznej i Porzàdku
Publicznego weszli: Barbara Sikorska, Mi-
cha∏ Weychan, Stanis∏aw Matuszewski, Ze-
non Kempa, Henryk Zawadzki, Miros∏aw
Br´k i Leszek Ksià˝kiewicz. Jej przewodni-
czàcym zosta∏ Zenon Kempa.

Cz∏onkami Komisji Rewizyjnej zostali:
Zbigniew Krawczyk, Zenon Kempa i Marian
Trojanowski.

Nast´pnie burmistrz W∏odzimierz Pin-
czak podzieli∏ si´ z nowo wybranymi radny-
mi informacjami na temat sytuacji gminy.

Poinformowa∏ on, ˝e dochody na rok
2006 zaplanowane zosta∏y na kwot´
24 831 000,00 z∏, a ich wykonanie to
20 708 000,00 z∏, co stanowi 83%. Wydatki

zaplanowano na kwot´ 34 474 000,00 z∏,
a ich wykonanie – 22 424 000,00 z∏, co stano-
wi 65%.

W kwestii zad∏u˝enia gminy, burmistrz
poinformowa∏, ˝e podpisano umowy na po-
˝yczki m.in.: z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu, na ∏àcznà kwot´ 7 950 000,00
z∏. Z tego 6 000 000,00 z∏ przeznaczone b´-
dzie na budow´ oczyszczalni Êcieków w Wi-
toblu, 1 250 000,00 z∏ – na budow´ kanaliza-
cji sanitarnej w St´szewie, 700 000,00 z∏ – na
budow´ rurociàgu t∏ocznego ∏àczàcego sta-
rà, st´szewskà oczyszczalni´ z nowà. Ârodki
te w wi´kszoÊci wykorzystane b´dà w 2007
roku. Po˝yczki te sà umarzalne w 25%. Dla
kwoty prawie 8 000 000,00 z∏ umorzone zo-
stanie 1 987 500,00 z∏.

Burmistrz poinformowa∏ te˝, ˝e wiele
z rozpocz´tych w 2006 roku zadaƒ inwesty-
cyjnych jest w trakcie realizacji. Nale˝à do
nich m.in.: budowa oczyszczalni Êcieków
w Witoblu, budowa rurociàgu t∏ocznego
i kolektora grawitacyjnego (na odcinku Wi-
tobel – St´szew), budowa sieci wodociàgo-

wej B´dlewo – Zaparcin i Wronczyn – Mo-
drze, budowa windy przy OÊrodku Zdrowia
w St´szewie, budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w D´bnie, budowa kanalizacji
sanitarnej w St´szewie – zlewnia P3, budo-
wa przydomowych oczyszczalni Êcieków
w Modrzu, budowa nawierzchni ul. ¸àko-
wej w D´bienku, budowa chodnika na 
ul. Nowej w Strykowie, remont chodnika
i wykonanie dokumentacji deszczowej w B´-
dlewie, budowa chodnika w D´bnie i St´sze-
wie na ul. 25 Stycznia, budowa chodnika
w Skrzynkach przy ul. Dworcowej, budowa
chodnika w Modrzu, nawierzchni jezdni
w ¸odzi i B´dlewie. Na koniec swojego spra-
wozdania, burmistrz podzi´kowa∏ Miejskiej
Komisji Wyborczej za aktywnà prace pod-
czas wyborów. Podzi´kowa∏ tak˝e i pogratu-
lowa∏ kandydatom, którzy brali udzia∏
w wyborach i weszli w sk∏ad nowej Rady.
Doda∏, ̋ e liczy na to, i˝ ich wzajemna wspó∏-
praca przez kolejne 4 lata b´dzie owocna dla
gminy St´szew.

J.Z.

Sesja inauguracyjna

Radni w tajnym g∏osowaniu wybrali przewodniczàcego i wiceprzewodniczàcych
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Harmonogram wywozu 
odpadów sta∏ych

Miasto i Gmina St´szew – rok 2007

UWAGA:
1. W przypadku nag∏ej awarii sprz´tu lub innych zdarzeƒ wywóz nastàpi w dniu nast´pnym po dniu przewidzianym w harmonogra-

mie (informacja tel. 061 813 41 82).
2. Osoby, które w wyznaczonym terminie b´dà mia∏y odpady do wywozu, prosi si´ o zawieszenie w widocznym miejscu (pojemnik, bra-

ma itp.) tabliczek informacyjnych dostarczonych przez ZGKiM w St´szewie.
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grudnia br. odby∏a si´ kolejna sesja Ra-
dy Miejskiej Gminy St´szew. Po przyj´-
ciu porzàdku obrad oraz protoko∏u

z ostatniej sesji, mia∏ miejsce uroczysty mo-
ment z∏o˝enia Êlubowania przez burmistrza
gminy. Âlubowa∏ on, ˝e dochowa wiernoÊci
prawu, a powierzony mu urzàd sprawowaç
b´dzie tylko dla dobra publicznego i pomyÊl-
noÊci mieszkaƒców gminy.

Nast´pnie burmistrz przedstawi∏ spra-
wozdanie z dzia∏alnoÊci mi´dzysesyjnej. By∏
to przede wszystkim czas realizacji zaplano-
wanych inwestycji. Nale˝a∏y do nich:
– budowa nawierzchni dróg i ulic (ul. Woj-

ska Polskiego w St´szewie, Bukowska, ¸à-
kowa w D´bienku, Szkolna w ¸odzi),

– budowa chodników w D´bnie, Tomiczkach,
Modrzu, Skrzynkach, B´dlewie, Strykowie
i St´szewie (ul. 25 Stycznia i Nowotki),

– budowa oczyszczalni Êcieków w Witoblu,
– budowa kanalizacji sanitarnej w Stesze-

wie (przepompownia na ul. ¸àkowej i Po-
lnej),

– budowa rurociàgu t∏ocznego,
– kanalizacja deszczowa na ul. Kwiatowej

w Skrzynkach,
– wodociàg spinajàcy Modrze, Wronczyn

i B´dlewo – zapewni on dostaw´ wody do
tych miejscowoÊci,

Rozpocz´∏y si´ prace zwiàzane z budowà
windy w OÊrodku Zdrowia w St´szewie.

Powstaje te˝ kanalizacja deszczowa i sani-
tarna w D´bnie. Jest to jednak dopiero poczà-
tek prac, b´dà one trwa∏y jeszcze w roku 2007.

W minionym okresie odby∏y si´ przetar-
gi na zadania, które realizowane b´dà przez
2007 rok. Odby∏y si´ te˝ przetargi zwiàzane
z zimowym utrzymaniem dróg, wykona-
niem us∏ug geodezyjnych, przetarg na wy-
cen´ nieruchomoÊci, dostaw´ paczek Êwià-
tecznych itd.

Odby∏o si´ tak˝e walne zgromadzenie
Centrum Zagospodarowania Odpadów
w Czempiniu, na którym uchwalono bud˝et
na 2007 rok. Przyj´to te˝ zadania do realiza-
cji na kolejny rok.

W tym czasie zorganizowane zosta∏y ba-
dania mammograficzne dla mieszkanek
gminy St´szew. Przez trzy dni kobiety
w wieku od 50 do 69 lat mog∏y si´ bezp∏at-
nie zbadaç w mammobusie, który sta∏ przy
Urz´dzie Gminy.

W omawianym okresie podpisano tak˝e
6 aktów notarialnych, aktów dotyczàcych

sprzeda˝y dzia∏ek przeznaczonych pod za-
budow´ mieszkaniowà w St´szewie.

Z∏o˝ono te˝ wnioski o dofinansowanie
przedsi´wzi´ç inwestycyjnych, które podej-
mowane b´dà w 2007 roku.

Po sprawozdaniu burmistrza podj´te zo-
sta∏y uchwa∏y w sprawie:
– zmiany uchwa∏y bud˝etowej na 2006 rok,
– uchwalenia gminnego programu profilak-

tyki i rozwiàzywania problemów alkoho-
lowych na rok 2007,

– uchwalenia „Programu Wspó∏pracy Gmi-
ny St´szew z organizacjami pozarzàdowy-
mi oraz innymi podmiotami prowadzàcy-
mi dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego na
2007 rok”. Priorytetem wspó∏pracy w 2007
roku b´dà: organizowanie i prowadzenie
dzia∏alnoÊci sportowej, organizowanie
i prowadzenie dzia∏alnoÊci sportowej
przez uczniowskie kluby sportowe, dzia-
∏alnoÊç kulturalna i oÊwiatowa prowa-
dzona przez organizacje harcerskie, opie-
ka paliatywna,

– podatku od Êrodków transportu,
– podatku rolnego,
– podatku od nieruchomoÊci,

Kwestie podatków opisane zosta∏y
w tym wydaniu „WieÊci St´szewskich”.
– udzielenia pomocy finansowej dla Powia-

tu Poznaƒskiego na utrzymanie filii Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gmi-
nie St´szew. Pomoc ta zostanie udzielona
z bud˝etu gminy w kwocie 25 000,00 z∏,

– udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Poznaƒskiego na funkcjonowanie Filii Wy-
dzialu Komunikacji Starostwa Powiatowe-
go w Poznaniu na terenie gminy St´szew.
Gmina przeka˝e na ten cel 20 000,00 z∏,

– wydzier˝awienia na okres 15 lat przez Gmi-
n´ St´szew nieruchomoÊci po∏o˝onej w Wi-
toblu. Wydzier˝awieniu podlegaç mia∏a
cz´Êç dzia∏ki po∏o˝onej w Witoblu. Wydzier-
˝awienia dokonaç mia∏a firma Polkomtel,
a teren mia∏ byç przeznaczony pod stacj´
bazowà telefonii komórkowej. Uchwa∏a ta
nie zosta∏a przyj´ta przez Rad´,

– zawarcia umowy dzier˝awy. Rada wyra-
zi∏a zgod´ na zawarcie wieloletniej umo-
wy dzier˝awy z NadleÊnictwem Konstan-
tynowo. Dotyczy ona dzia∏ki po∏o˝onej
w Srocku Ma∏ym i stanowi sk∏adowiska
odpadów komunalnych,

– powo∏ania Komisji Inwentaryzacyjnej. Na
mocy tej uchwa∏y powo∏ana zosta∏a

Gminna Komisja ds. Inwentaryzacji Mie-
nia Gminnego w sk∏adzie: Marcin Koz∏ow-
ski, Miros∏awa Lenartowska, Benedykt
Szajkowski,

– zatwierdzenia taryf wody i Êcieków. Tary-
fy wody i Êcieków zatwierdzono w nast´-
pujàcej wysokoÊci: 

za 1 m3 wody – 1,90 z∏ + 7% VAT, 
za 1 m3 Êcieków – 3,34 z∏ + 7% VAT,

– ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza
Gminy St´szew.

Podczas dyskusji, g∏os zabra∏a pani so∏-
tys z D´bna, która przypomnia∏a radnym,
˝e niektórzy z nich obiecywali podczas
kampanii wyborczej, ˝e b´dà za obni˝e-
niem podatków, co nawet wypisywali na
swoich plakatach wyborczych. Na sesji,
podczas g∏osowania nad uchwa∏ami po-
datkowymi rzadko który z nich by∏ prze-
ciw. Oczekiwa∏a wi´c wyjaÊnienia, co si´
sta∏o i czy ju˝ zapomnieli o swoich obietni-
cach. Radny Trojanowski wyjaÊni∏ wi´c jej,
˝e, skoro rzadko który radny by∏ przeciw
przyj´tym uchwa∏om podatkowym to w∏a-
Ênie Êwiadczy o tym, ˝e obni˝ajà oni podat-
ki. Uchwa∏y podatkowe obni˝ajà bowiem
podatki o przesz∏o 20% od stawek maksy-
malnych. Nie mo˝na wi´c mówiç, ˝e radni
podatków nie obni˝ajà. JeÊli stawki podat-
kowe sà wy˝sze w porównaniu z rokiem
ubieg∏ym, to nie znaczy, ˝e Rada je podnio-
s∏a, tylko, ˝e wzros∏y stawki maksymalne
podatków. Radny Trojanowski podkreÊli∏
te˝, ˝e gmina St´szew jest jednà z tych,
w której obowiàzujà najni˝sze stawki po-
datkowe. Podobne argumenty przedstawi∏
tak˝e radny Matuszewski.

J.Z.
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Âlubowanie burmistrza gminy St´szew

II sesja Rady Miejskiej
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9
grudnia br. odby∏ si´ w st´szewskim
Gimnazjum koncert charytatywny. Je-
go has∏o brzmia∏o w tym roku – „Byç

razem”. Odby∏ si´ on ju˝ po raz trzeci. W la-
tach ubieg∏ych towarzyszy∏y mu has∏a „Po-
daruj Êwiate∏ko nadziei” oraz „Mi∏oÊç to ta-
ki dar”. G∏ównym celem koncertów jest ze-
branie Êrodków na wsparcie finansowe dzie-
ci i m∏odzie˝y st´szewskiego Gimnazjum.

Ta wyjàtkowa impreza organizowana
jest zawsze przez uczniów i nauczycieli, we
wspó∏pracy z Towarzystwem Przyjació∏
Dzieci. Dzia∏a ono przy szkole w St´szewie
od poczàtku jej istnienia, czyli od 1998 r. Po-
trzebne fundusze pozyskuje od sponsorów,
ludzi dobrej woli oraz z akcji charytatyw-
nych, w tym koncertów. TPD wspomaga do-
˝ywianie dzieci, zakupuje odzie˝, obuwie,

przybory szkolne, a tak˝e dofinansowuje
wycieczki.

Organizatorzy tegorocznego koncertu
postanowili odwo∏aç si´ do ogniska domo-
wego i wspólnoty wokó∏ niego zgromadzo-
nej – zgodnie z myÊlà Phila Bosmansa: „Je-
dynie mi∏oÊç jest domem, gdzie mo˝esz
˝yç wiecznie”. Koncert sk∏ada∏ si´ z dwóch
cz´Êci.

Cz´Êç pierwsza by∏a dowodem wspania-
∏ej wspó∏pracy nauczycieli, m∏odzie˝y i ro-
dziców. Mo˝na w niej by∏o zobaczyç przed-
stawienie wed∏ug Karola Dickensa
„Âwierszcz za kominem”. Wspólne chwile
umili∏y tak˝e pokazy taneczne oraz Êpiew
m∏odzie˝y i nauczycieli.

W przerwie mo˝na by∏o zakupiç orygi-
nalne, niepowtarzalne i pi´kne ozdoby Êwià-

teczne, wykonane w∏asnor´cznie przez
uczniów. W cz´Êci drugiej wystàpi∏ m.in.:
Zespó∏ Muzyczny „Sonet”.

Jak ka˝dego roku, i tym razem wszyscy
goÊcie znakomicie si´ bawili, a doskona∏e
wyst´py, oprawa muzyczna oraz dekoracje
sprawi∏y, ˝e poczuç mo˝na by∏o prawdziwà
Êwiàtecznà atmosfer´.

red.
Stella Go∏àb-Szlejf

oraz Danuta Tonder

Ozdoby Êwiàteczne cieszy∏y si´ du˝ym zainteresowaniem

Przedstawienie przygotowane przez m∏odzie˝ Wyst´py wokalne zespo∏ów

„Byç razem”

J
ak ka˝dego roku, na terenie gminy zorganizowane zosta∏y spotkania wigilij-
ne. Tym razem odby∏y si´ one w pi´ciu miejscowoÊciach: Tomiczkach, ¸odzi,
Modrzu, Strykowie oraz St´szewie. Trwa∏y one od 12 do 15 grudnia.

Spotkania te sà zawsze doskona∏à okazjà do wspólnego spotkania si´ mieszkaƒ-
ców. W ich trakcie zaproszeni goÊcie Êpiewajà kol´dy, dzielà si´ op∏atkiem i sk∏a-
dajà sobie Êwiàteczne ˝yczenia.

Jest te˝ pora na spokojnà rozmow´ przy goràcej kawie i przygotowanych sma-
ko∏ykach.

J.Z.

Spotkania wigilijne
w gminie St´szew

GoÊcie jednego ze spotkaƒ wigilijnych
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T
radycjà sta∏o si´ ju˝, ˝e przed Âwi´tami
Bo˝ego Narodzenia, najbardziej potrzebu-
jàcy mieszkaƒcy gminy odwiedzani sà

przez burmistrza W∏odzimierza Pinczaka. Pod-
czas tych wizyt przekazuje im on paczki z ˝yw-
noÊcià, które sà nie tylko formà Êwiàtecznych
prezentów, ale stanowià g∏ównie pomoc. Prze-

kazana ˝ywnoÊç zosta∏a zakupiona ze Êrod-
ków, jakie nie zosta∏y wykorzystane podczas
kampanii wyborczej Komitetu Wyborczego PSL. 

Te coroczne spotkania sà dla wielu miesz-
kaƒców doskona∏à okazjà do rozmowy
z burmistrzem, podczas której poruszanych
jest wiele, cz´sto nie∏atwych tematów. 

St´szewskie Ko∏o PCK przeprowadzi∏o
tak˝e akcj´ zbierania ˝ywnoÊci od miesz-
kaƒców gminy St´szew. Przekazywana jest
ona w okresie przedÊwiàtecznym najbar-
dziej potrzebujàcym osobom. 

red.

PrzedÊwiàteczna pomoc 
dla mieszkaƒców

24
listopada br. w Jeziorkach odby∏a
si´ uroczystoÊç ods∏oni´cia Po-
mnika Niepodleg∏oÊci. Znajduje

si´ on przy drodze z Jeziorek do Piekar.
W miejscu, w którym dawniej sta∏ cemento-
wy pomnik przedstawiajàcy or∏a zrywajà-
cego p´tajàce go okowy. Pierwotnie powsta-
∏y pomnik zosta∏ niestety zniszczony. Na je-
go miejscu Kazimierz Gawron – miejscowy
mi∏oÊnik historii postawi∏ brzozowy krzy˝
z koronà cierniowà i blaszanà tabliczkà
z napisem: „Tylko pod tym krzy˝em, tylko
pod tym znakiem, Polska jest Polskà, a Polak
Polakiem”…

W listopadzie 2005 r., nauczycielka histo-
rii w Szkole Podstawowej w Jeziorkach –
Gra˝yna Sielicka postanowi∏a zorganizo-
waç przy brzozowym krzy˝u obchody kolej-
nej rocznicy odzyskania przez Polsk´ niepod-
leg∏oÊci, a w marcu 2006 r. powsta∏ Komitet
Odbudowy Pomnika Niepodleg∏oÊci. Dzi´ki
jego staraniom, w miejscu zniszczonego po-

mnika stanà∏ g∏az, na któ-
rym wmurowano tablic´
z napisem: Bóg, Honor, Oj-
czyzna, a w Szkole Podsta-
wowej w Jeziorkach rozpo-
cz´∏y si´ przygotowania do
uroczystoÊci ods∏oni´cia
pomnika.

Zorganizowano jà 24 li-
stopada br., a przyby∏o na
nià bardzo wiele osób m.in.:
burmistrz gminy, dyrekto-
rzy gminnych szkó∏, cz∏on-

kowie Komitetu Odbudowy Pomnika, na-
uczyciele i uczniowie.

Wszystkich zgromadzonych powita∏a
dyrektor szko∏y w Jeziorkach – Maria S∏o-
miƒska. Nast´pnie g∏os zabra∏a nauczyciel-
ka historii w jezioreckiej szkole – Gra˝yna
Sielicka, która przedstawi∏a histori´ pomni-
ka. Zwróci∏a tak˝e uwag´ na znaczenie
trzech s∏ów wyrytych na p∏ycie pomnika:
Bóg, Honor, Ojczyzna.

Kazimierz Gawron – inicjator odbudowy
pomnika, dokona∏ jego ods∏oni´cia, a ks.
Krzysztof Lewandowski poÊwi´ci∏ go. Dele-Bia∏o-czerwony pochód

Ods∏oni´ty Pomnik Niepodleg∏oÊci
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2
grudnia br. odby∏ si´ w Dopiewie II Fe-
stiwal Piosenki Harcerskiej i Zucho-
wej. W Festiwalu tym po raz kolejny

wzi´li udzia∏ harcerze z gminy St´szew.
M∏odsi – zuchy uczestniczy∏y w nim nato-
miast po raz pierwszy. Harcerze i zuchy mia-

∏y okazj´ zaprezentowaç swoje umiej´tnoÊci
wokalne w dwóch kategoriach:
I kategoria: piosenki harcerskie oraz zuchowe,
II kategoria: piosenki turystyczne.

Harcerze z terenu naszej gminy okazali
najlepsi w obu kategoriach i tym samym ob-

j´li ju˝ – po raz drugi z kolei – tytu∏ zwyci´z-
cy. W nagrod´ wr´czono im puchary oraz
dyplomy. Pochwa∏y nale˝à si´ równie˝ zu-
chom. Oni wywalczyli bowiem drugie miej-
sce (tak˝e w obu kategoriach).

(O.S.)

II Festiwal Piosenki 
Harcerskiej i Zuchowej

W
St´szewie zorganizowane zosta∏o
szkolenie dla nauczycieli. Jego tema-
tyka dotyczy∏a: udzielania pomocy

medycznej oraz zagadnieƒ praw i obowiàz-
ków nauczyciela w sytuacji zagro˝enia bez-
pieczeƒstwa osób i mienia w placówce oÊwia-
towej. Szkolenia z obu zagadnieƒ przeprowa-
dzili eksperci: kapitan Krzysztof Prokopczyk
ze Szko∏y Aspirantów w Poznaniu oraz nadko-
misarz Jerzy Sikora – oficer Komendy Woje-
wódzkiej Policji we Wroc∏awiu. Podczas szko-
lenia nauczyciele mogli dowiedzieç si´ m.in.:

jakie dzia∏ania nale˝y podjàç
w przypadku, gdy nieletni
u˝ywa alkoholu lub narkoty-
ków, uprawia nierzàd, bàdê
przejawia inne zachowania
Êwiadczàce o demoralizacji,
dokona czynu karalnego lub
przest´pstwa, a tak˝e, kiedy
na terenie szko∏y znaleziona
zostanie substancja przypo-
minajàca narkotyk.

J.Z.

Szkolenie 
dla nauczycieli

gacje klas i zaproszeni goÊcie z∏o˝yli nato-
miast wiàzanki kwiatów i zapalili znicze.

G∏os zabrali tak˝e: burmistrz gminy
W∏odzimierz Pinczak oraz dyrektor Gimna-
zjum w Strykowie, którzy podkreÊlili
ogromne znaczenie i wymow´ powsta∏ego

pomnika oraz pogratulowali pomys∏odaw-
com.

Na zakoƒczenie, g∏os zabra∏a dyrektor
Maria S∏owiƒska, która serdecznie podzi´ko-
wa∏a wszystkim, którzy przyczynili si´ do
postawienia Pomnika Niepodleg∏oÊci oraz

uÊwietnienia uroczystoÊci ods∏oni´cia go.
Wyrazi∏a te˝ nadziej´, ˝e w tym miejscu,
przy drodze z Jeziorek do Piekar odbywaç si´
b´dà lekcje polskiego czy historii.

red. (na podstawie materia∏ów 
p. Gra˝yny Sielickiej)

Wyst´p zuchów Harcerze odbierajà nagrody

Uczestnicy szkolenia dla nauczycieli
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Z
akoƒczone zosta∏y rozgrywki Sp∏awi-
kowych Zawodów W´dkarskich z cy-
klu Grand Prix 2006 Okr´gu PZW w Po-

znaniu – Liga Amatorska. Klasyfikacja dru-
˝ynowa przedstawia si´ nast´pujàco:

1 miejsce – Ko∏o PZW Lubonianka,
2 miejsce – Ko∏o PZW Mosina Miasto II,
3 miejsce – Ko∏o PZW St´szew (Pawe∏

Fràckowiak, Henryk Majorczyk, Tomasz
Spieczyƒski, Mateusz Fechner (junior)).

Klasyfikacja Indywidualna Seniorów:
1 miejsce – Mazurczak Micha∏ – Ko∏o

PZW Lubonianka,
2 miejsce – Fràckowiak Pawe∏ – Ko∏o

PZW St´szew,
3 miejsce – Skibiƒski Piotr – Ko∏o PZW Lu-

bonianka.
Klasyfikacja Indywidualna Juniorów:
1 miejsce – Ratajczak Damian – Ko∏o

PZW Lubonianka,
2 miejsce – Fechner Mateusz – Ko∏o PZW

St´szew,
3 miejsce – Jasiczak Artur – Ko∏o PZW

Mosina Miasto II.

***
5 listopada rozegrany zosta∏ Pierwszy

Memoria∏ im. Stanis∏awa Zieliƒskiego. Zor-
ganizowany on zosta∏ w miejscowoÊci Cie-
chanów nad rzekà Odrà. Zwyci´˝y∏ w nim
Tomasz Spieczyƒski, na drugim miejscu
uplasowa∏ si´ Witold Jóêwiak, a na trzecim
– Zbigniew Muth.

***
Koƒcowa klasyfikacja przedstawia si´

nast´pujàco:

W´dkarz Roku 2006 – kategoria seniorzy,
sp∏awik (pierwsza dziesiàtka):

1. Pawe∏ Fràckowiak – 10880 pkt,
2. Witold Jóêwiak – 9440 pkt,
3. Roman Sieraƒski – 9150 pkt,
4. Tomasz Spieczyƒski – 7900 pkt,
5. Henryk Majorczyk – 7530 pkt,
6. Aleksander Skowroƒski – 7070 pkt,
7. Tomasz Brodowski – 6060 pkt,
8. Jerzy Zawielak – 5240 pkt,
9. Zbigniew Mianowski – 5040 pkt,
10. Robert Sa∏ata – 4610 pkt.

W´dkarz Roku 2006 – kategoria seniorzy,
spining (pierwsza dziesiàtka):

1. S∏awomir Wlaz∏y – 2100 pkt,
2. Leszek Jab∏ecki – 2020 pkt,
3. Adam Barun – 1850 pkt,
4. Micha∏ Zieliƒski – 1800 pkt,
5. Leszek Sobiesiak – 1560 pkt,
6. Henryk Majorczyk – 1400 pkt,
7. Roman Sieraƒski – 1400 pkt,
8. Witold Jóêwiak – 1320 pkt,
9. Jerzy Nowak – 740 pkt,
10. Zbigniew Muth – 440 pkt.

W´dkarz Roku 2006 – kategoria juniorzy:
1. Mateusz Fechner – 7840 pkt,
2. B∏a˝ej Przybylski – 6340 pkt,
3. Przemys∏aw Muth – 3590 pkt,
4. Tomasz Gotowiec – 1840 pkt,
5. Miko∏aj Skrzydlewski – 1460 pkt,
6. Wojciech Woêniak – 840 pkt,
7. Mateusz Bensch – 390 pkt,
8. Stanis∏aw Jagodziƒski – 160 pkt,
9. Mateusz Boiƒski – 20 pkt,
10. Patryk Nowak – 20 pkt,
11. Marcin Janus – 0 pkt.

W
ciàgu ostatnich kilku tygodni za-
koƒczono realizacj´ kolejnych
gminnych inwestycji. Nale˝a∏a do

nich m.in.: budowa rurociàgów t∏ocznych
oraz kana∏u grawitacyjnego odprowadzajà-
cego Êcieki na oczyszczalni´ Êcieków w Wi-
toblu. Prace te trwa∏y od sierpnia. W ich wy-
niku powsta∏o 1759,5 m rurociàgów t∏ocz-
nych oraz 443 m kana∏u grawitacyjnego.
WartoÊç tej inwestycji to prawie 900 000,00
z∏. Ârodki finansowe na ten cel uda∏o si´
gminie pozyskaç z Wojewódzkiego Fundu-

szu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu. 

Równie˝ w grudniu uda∏o si´ równie˝ za-
koƒczyç dwie inne inwestycje. By∏a to budo-
wa sieci wodociàgowej w B´dlewie, Zaparci-
nie, Wronczynie i Modrzu oraz wykonanie
dokumentacji na budow´ przydomowych
oczyszczalni Êcieków oraz ich budowa. 

Pierwsza z inwestycji trwa∏a od paê-
dziernika br., a jej wartoÊç wynios∏a 127
628,70 z∏. Druga z inwestycji realizowana
by∏a w Modrzu. Jej efektem by∏o powstanie

pi´ciu przydomowych oczyszczalni. Koszt
tych prac to 38 380,00 z∏. 

Zakoƒczono tak˝e kilka inwestycji drogo-
wych. Nale˝a∏y do nich m.in.: budowa na-
wierzchni dróg i ulic (ul. Wojska Polskiego w St´-
szewie, ¸àkowa w D´bienku, Szkolna w ¸o-
dzi).Trwa∏y te˝ prace przy budowie chodników
w D´bnie, Tomiczkach, Modrzu, Skrzynkach, B´-
dlewie, Strykowie i St´szewie (ul. 25 Stycznia
i Nowotki). W Skrzynkach wykonano ponadto
kanalizacj´ deszczowà na ul. Kwiatowej.

J.Z.

Zakoƒczenie sezonu 
w´dkarskiego

Zakoƒczono kolejne 
inwestycje
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Wykaz numerów telefonów osób odpowiadajàcych za drogi gminne
Kto tel. kom. tel. s∏u˝b.

Pinczak W∏odzimierz 061 819 71 22
Burmistrz

LeÊny Bernard 0602 356 475 061 819 71 23
Sekretarz

Alejski Aleksander 0604 715 965 061 819 71 41
UMG St´szew

GrzeÊkowiak Zbigniew 0608 383 314 061 819 54 31
Dyr. ZGKiM

Zimà na drogach gminnych utrzymywane b´dà dojazdy do miejscowoÊci oraz drogi osiedlowe.

Wykaz numerów telefonów osób odpowiadajàcych za drogi krajowe
Kto tel. kom. tel. s∏u˝b.

Henryk Urbaniak 061 813 41 32
Kier. Obwodu w GDDKiA

Dy˝ur do akcji zimowej 061 813 41 32
w Obwodzie Zamys∏owo

Wykaz dróg krajowych w utrzymaniu zimowym
Nr drogi Nazwa drogi Standard utrzymania

5 Poznaƒ – Wroc∏aw II

32 Zielona Góra – St´szew II

Wykaz numerów telefonów osób odpowiadajàcych za drogi wojewódzkie
Kto tel. kom. tel. s∏u˝b.

Dy˝ur w RDW KoÊcian 065 512 17 74 lub 065 512 17 84

Kazimierz Ró˝d˝ka
Kier RDW KoÊcian 065 512 17 74

Andrzej Cià˝kowski
Obwód Racot 065 513 10 83

Zdzis∏aw Kluczyk
„DROGBUD” Gostyƒ 0601 796 034 065 573 91 61

J
ak ka˝dego roku, w celu u∏atwienia
mieszkaƒcom gminy kontaktu z za-
rzàdcami dróg – przedstawiamy poni-

˝ej ich wykaz, wraz z numerami telefonów
osób odpowiedzialnych za zimowe utrzy-
manie poszczególnych odcinków. Przypomi-

namy tak˝e, ˝e obowiàzek utrzymania zi-
mowego chodników nale˝y do w∏aÊcicieli
przyleg∏ych posesji.

Zimowe utrzymanie dróg
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Wykaz dróg wojewódzkich w utrzymaniu zimowym
Nr drogi Nazwa drogi Standard utrzymania

306 Buk – St´szew – Dymaczewo Nowe III

431 Granowo – Dymaczewo Nowe – Kórnik III

Wykaz numerów telefonów osób odpowiadajàcych za drogi powiatowe
Kto tel. kom. tel. s∏u˝b.

Marek Nowicki 061 812 70 90
Dyrektor ZDP Kozieg∏owy

Wies∏aw Jankowiak 0501 029 331 061 813 47 72
Kierownik Obwodu 
Drogowego Zamys∏owo

Wykaz dróg powiatowych w utrzymaniu zimowym
Nr drogi Nazwa drogi Standard utrzymania

2402P Dopiewo – St´szew IV

2457P Trzcielin – Rybojedzko VI

2413P Dopiewo – Skrzynki VI

2493P B´dlewo – Rosnówko (odc. Trzebaw – dr. 5) VI

2494P Trzebaw – St´szew VI

2450P Strykowo – Rybojedzko IV

2451P Strykowo – Modrze III

2452P Modrze – Piotrowo VI

2453P Piotrowo – Dro˝d˝yce VI

2454P Modrze – Maksymilianowo III

2455P Tomice – Piekary VI

2456P Tomiczki – Bielawy III

2459P Granowo – Piekary VI

2498P Kubaczyn – Piekary IV

2458P Buk – Piekary IV

2496P Skrzynki – Buk III

2500P Niepruszewo – Tomiczki III

Przypominamy wszystkim, ˝e obowiàzek utrzymania zimowego chodników nale˝y do w∏aÊcicieli przyleg∏ych posesji.

Nowo otwarty sklep odzie˝owy

„MAGDA” 
poleca:

• sukienki, kostiumy • garsonki, bluzki,
• spódnice, ˝akiety • p∏aszcze, kyrtki

rozmiary 34–58
Sklep czynny: pon.–pt. 9.00–17.00, sob. 8.00–14.00

Zapraszamy!
St´szew, ul. 28 Grudnia 27 (osiedle POM)

„LIDER” W ST¢SZEWIE
Od 1 lutego 2007 r. w budynku Gimnazjum w St´szewie

rozpoczyna dzia∏alnoÊç

SZKO¸A POLICEALNA o kierunkach
• opiekunka Êrodowiskowa – czesne 120 z∏/miesi´cznie

• opiekun w domu pomocy spo∏ecznej – czesne 100 z∏/miesi´cznie

kszta∏cenie w systemie zaocznym
SK¸ADANIE DOKUMENTÓW I DOK¸ADNA INFORMACJA

ul. Szkolna 1, 62-060 St´szew, tel. 061 813 41 47
w godzinach 8.00–15.00
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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 – 061 819 71 29
Dzia∏alnoÊç Gospodarcza – 061 819 71 33
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. 8.00–20.00, 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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