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17
czerwca br. na boisku Klubu
Sportowego Lipno odby∏a si´ im-
preza z okazji Âwi´ta St´szewa.

Ju˝ od godzin porannych, trwa∏ VI Powiato-
wy Konkurs „St´szewska Triola”. Wzi´∏o
w nim udzia∏ 43 solistów oraz zespo∏y z a˝
12 gmin. Oto wyniki:

Kategoria wiekowa 7–10 lat:
I miejsce – Patrycja Wybieralska – gmi-

na Kórnik,
II miejsce – Aleksandra Koper – gmina

Kleszczewo,
III miejsce – Anna Rzeênikowska – gmi-

na Mosina.

W kategorii wiekowej 11–13 lat miano
laureata przyznano dwóm osobom: Annie
Jarmuszkiewicz – gmina Komorniki oraz
Marcie Rojewskiej – gmina Suchy Las. 

I miejsce – Anna Adamska – gmina Do-
piewo,

II miejsce – Katarzyna Jerzykiewicz –
gmina St´szew,

III miejsce – Adrianna Chrzanowska –
gmina Suchy Las.

W kategorii wiekowej 14–16 lat przyzna-
no miano laureata Ewelinie Szambelan –
gmina Kostrzyn.

Âwi´to St´szewa

dokoƒczenie na str. 2
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I miejsce – Paulina B∏ociszewska – gmi-
na St´szew,

II miejsce – Sylwia Szczerba – gmina
Buk,

II miejsce – Ewa Wiliƒska – gmina Ko-
strzyn,

III miejsce – Kinga Kwiatkowska – gmi-
na Czerwonak, 

Wyró˝nienia: Kinga ¸uczak – gmina
Puszczykowo,

Ma∏gorzata Gajewska – gmina Mosina,
Agnieszka Dworak – gmina Kostrzyn.
Kategoria wiekowa 17–19 lat:
Tytu∏ laureata otrzyma∏a Lidia Jakrzew-

ska – gmina Tarnowo Podgórne.
Wyró˝nienie otrzyma∏a Barbara Kraw-

czyk – gmina Tarnowo Podgórne.
WÊród wszystkich zespo∏ów przyznano: 
I miejsce – „Metamorfoza” – gmina

Kórnik,

II miejsce – „Akord” – gmina Kostrzyn,
III miejsce – troje: Karolina Mroczek, Ma-

ria Motyl i Jakub Karpisiak – gmina Muro-
wana GoÊlina. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy
za udzia∏ oraz nagrod´ ksià˝kowà. Laureaci,
nagrodzeni i wyró˝nieni otrzymali: discma-
ny, statuetki, p∏yty, ksià˝ki oraz dyplomy. 

Po po∏udniu rozpoczà∏ si´ blok rodzinny,
w którym przygotowano wiele atrakcji dla
najm∏odszych. Dzieci bawi∏y si´ przy zna-
nych im piosenkach, taƒczy∏y, uczestniczy-
∏y w grach i konkursach. Olbrzymie zainte-
resowanie wzbudzi∏ pokaz w´˝y: boa i pyto-
na. Maluchy mog∏y dotknàç i pog∏askaç w´-
˝y, co dla niektórych by∏o nie lada prze˝y-
ciem. 

Kolejne atrakcje zapewni∏ kabaret PAKA,
który rozbawi∏ starszà widowni´. Po nim,
na scen´ wkroczy∏ zespó∏ „Karpatia”, grajà-
cy tradycyjny folklor Rumunii, Mo∏dawii,
W´gier, S∏owacji i Polski, czyli krajów po∏à-

czonych ze sobà pasmem Karpat. Ten specy-
ficzny i ciekawy rodzaj muzyki zaintereso-
wa∏ wiele osób. Zespó∏ spotka∏ si´ z tak cie-
p∏ym przyj´ciem, ˝e po zakoƒczonym wy-
st´pie powróci∏ na scen´, aby bisowaç. 

Wieczorem rozpoczà∏ si´ koncert Andrze-
ja Cierniewskiego, a po nim zabawa tanecz-
na przy muzyce zespo∏u Incydent. 

W trakcie trwania imprezy odby∏o si´
tak˝e wiele dodatkowych konkursów.
Rozstrzygni´ty zosta∏ m.in.: VIII Konkurs
pn: „Pi´kny Ogród naszej gminy – dom
i jego otoczenie”. W tym roku nagrody
otrzymali:

– Adam Palacz z ¸odzi,
– Stefania i Stanis∏aw Matuszczak z Za-

parcina,
– Teresa i Jerzy Kowalczykowie z Wron-

czyna,
– Miros∏awa i Eugeniusz Suchora z Mo-

drza,
– Krystyna i Czes∏aw Cichy ze Strykowa,

dokoƒczenie ze str. 1

Odwa˝ni ochotnicy chwytajà w´˝e Osoby nagrodzone i wyró˝nione w konkursie „St´szewska Triola”

Kabaret PAKA rozbawia publicznoÊç Uczestnicy zawodów w´dkarskich wraz z organizatorami
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– El˝bieta Banaszak ze Strykowa,
– Daniela i Mieczys∏aw Jujka ze Skrzynek,
– Mirela Michalak ze Skrzynek,
– ̧ ucja i Grzegorz P∏ócieniczak ze St´szewa,
– Maria i Wojciech ̧ ukowscy ze St´szewa. 
Nad jeziorem Lipno odby∏y si´ natomiast

zawody w´dkarskie, których wyniki przed-
stawiajà si´ nast´pujàco:

I miejsce – B∏a˝ej Przybylski, II miejsce –
Tomasz Gotowicz, III miejsce – Mateusz
Bensch, IV miejsce – Przemys∏aw Muth,
V miejsce – Mateusz Fechner, VI miejsce –
Mateusz Boiƒski, VII miejsce – Miko∏aj Skrzy-
dlewski, VIII miejsce – Jakub K´dzierski, IX
miejsce – Marcin Janus, X miejsce – Woj-
ciech Woêniak. 

Podczas Âwi´ta St´szewa rozegrany zo-
sta∏ tak˝e mecz hokeja na trawie oraz mecz
pi∏ki no˝nej pomi´dzy KS Lipno St´szew
a LZS Wronczyn. Uczestnicy imprezy mieli
tak˝e okazj´ obejrzeç wystaw´ malarskà Do-
roty Skibiƒskiej ze Skrzynek. 

J.Z.

28
czerwca odby∏a si´ kolejna sesja
Rady Miejskiej Gminy St´szew.
Porzàdek sesji zapowiada∏ si´

wyjàtkowo ciekawie. Uj´to w nim (poza
sprawozdaniem burmistrza z dzia∏alnoÊci
mi´dzysesyjnej oraz uchwa∏ami, które mia-
∏y zostaç podj´te) prezentacj´ informacji do-
tyczàcych „Mikroregionu WPN” oraz odpo-
wiedê Komisji Rewizyjnej na wniosek Prze-
wodniczàcego Samorzàdu Mieszkaƒców
w St´szewie z∏o˝onego na sesji w dniu 
29 maja 2006 r. 

Na poczàtku jednak burmistrz przedsta-
wi∏ sprawozdanie z dzia∏alnoÊci za okres od
30 maja do 28 czerwca. W minionym czasie
uda∏o si´ rozpoczàç (wspólnie z Urz´dem
Pracy) prace spo∏ecznie u˝yteczne. Plano-
wane by∏y one ju˝ wiosnà, ale wzgl´dy for-
malne spowodowa∏y, ˝e uda∏o si´ je zorga-
nizowaç dopiero teraz. Bezrobotni bioràcy
udzia∏ w tym przedsi´wzi´ciu wykonywaç
b´dà g∏ównie prace porzàdkowe na terenie
ca∏ej gminy, co z pewnoÊcià przyczyni si´ do
poprawy jej wizerunku. W tym okresie kon-
tynuowane by∏y tak˝e prace budowlane.
Przede wszystkim przy kanalizacji sanitar-
nej w St´szewie (na ulicach: KoÊciaƒskiej,
Polnej, Lipowej, Krótkiej i Szkolnej). Prace
na ul. Szkolnej zaplanowano na okres wa-
kacyjny, aby nie by∏y one ucià˝liwe czy nie-

bezpieczne dla uczniów Gimnazjum. Trwa-
∏y te˝ prace drogowe, remonty chodników
oraz budowa drogi w Wielkiejwsi. Gmina
prowadzi∏a tak˝e rozmowy z przedstawi-
cielami Wielkopolskiego Zarzàdu Dróg Wo-
jewódzkich w sprawie budowy chodnika
w B´dlewie i Tomiczkach. Zarzàd nie wyra-
zi∏ zgody, aby to gmina by∏a inwestorem
w tych przedsi´wzi´ciach. Zamierza∏ on
sam wykonaç te zdania, a jednoczeÊnie nie
posiada na to Êrodków finansowych. Spra-
wa ta by∏a wi´c tematem rozmów na komi-
sjach Rady Miejskiej, gdzie ustalono, ̋ e gmi-
na przeka˝e niezb´dne Êrodki finansowe
tak, aby budowa chodników mog∏a zostaç
zrealizowana. W ostatnich tygodniach
przekazano te˝ plac budowy pod oczysz-
czalni´ Êcieków Witoblu. Odby∏y si´ rów-
nie˝ przetargi na wykonanie kanalizacji sa-
nitarnej dla Wronczyna i Zaparcina, wodo-
ciàgu w Skrzynkach, sprzeda˝ lokali itp.
Prowadzone by∏y te˝ rozmowy majàce na
celu pozyskanie nowych inwestorów. Zor-
ganizowana zosta∏a akcja promocyjna na-
szych terenów inwestycyjnych. Rozstrzy-

gni´ty zosta∏ tak˝e konkurs na stanowisko
prezesa spó∏ki Przemys∏owych Zak∏adów
Zielarskich w Strykowie. Nowym prezesem
zosta∏ Marian Âledê. W Szkole Podstawowej
w St´szewie oddane zosta∏o do u˝ytku Mia-
steczko Ruchu Drogowego. Dzi´ki temu dzie-
ci z terenu gminy majà du˝o wi´ksze mo˝li-
woÊci poznania tematyki bezpieczeƒstwa
na drogach. Odby∏y si´ równie˝ spotkania
z sàsiednimi gminami: Buk, Komorniki, Do-
piewo w sprawie wspó∏pracy przy realiza-
cji programu Leader+. Gminy te jak na ra-
zie nie zdecydowa∏y si´ na udzia∏ w tym
programie. Jak co roku przygotowany zo-
sta∏ wypoczynek letni dla dzieci z terenu
gminy. Dla ponad 300 uczniów zorganizo-
wano pó∏kolonie. Odby∏o si´ tak˝e wiele im-
prez m.in.: Âwi´to St´szewa, 80-lecie KS Lip-
no, impreza z okazji Dnia Dziecka pod na-
zwà Gmina M∏odym itd. 

Po sprawozdaniu burmistrza Ma∏gorza-
ta Ornoch-Tab´dzka – prezes Stowarzysze-
nia Partnerzy dla Samorzàdu zaprezento-

Wystawa obrazów Doroty Skibiƒskiej Wyst´p zespo∏u „Karpatia”

XXXIV Sesja Rady

dokoƒczenie na str. 4
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wa∏a informacje na temat projektu „Mi-
kroregion WPN – Zielone P∏uca Wielkopol-
ski”. W projekcie tym biorà udzia∏ gminy
oko∏oparkowe czyli te, które wchodzà
w sk∏ad tzw: mikroregionu WPN. Gminy te
majà ze sobà wspó∏pracowaç, promujàc
jednoczeÊnie „Mikroregion WPN”. Cele, ja-
kie sà przy tej okazji realizowane to m.in.
stworzenie: raportu o stanie zagospodaro-
wania rekreacyjno-turystycznego na tere-
nie mikroregionu, strategii Zrównowa˝o-
nego Rozwoju Turystyki oraz folderu pro-
mujàcego mikroregion, bazy informacji tu-
rystycznej, budowa produktu turystyczne-
go mikroregionu WPN, szkolenia, badania,
konferencje itp. 

Kolejny punkt programu zdominowa∏
w∏aÊciwie ca∏à sesj´. Dotyczy∏ on informacji
Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku
Przewodniczàcego Samorzàdu Mieszkaƒ-
ców w St´szewie z∏o˝onego na sesji w dniu
29 maja 2006 r. Z racji tego, ˝e dyskusja na
ten temat by∏a d∏uga, burzliwa i wymaga
szczegó∏owego wyjaÊnienia, opisujemy jà
poni˝ej. 

Na sesji przyj´to tak˝e nast´pujàce
uchwa∏y: 
– w sprawie zmiany uchwa∏y bud˝etowej

na 2006 rok,
– w sprawie zakresu i formy informacji

o przebiegu wykonania bud˝etu gminy St´-
szew za I pó∏rocze roku bud˝etowego oraz
informacji, o której mowa w art. 197 pkt 1
ustawy o finansach publicznych.
W uchwale tej okreÊlono, ˝e burmistrz spo-
rzàdza informacj´ o przebiegu wykonania
bud˝etu w formie pisemnej w postaci tabe-

larycznej i opisowej. Informacja ta musi
uwzgl´dniaç stan nale˝noÊci i zobowiàzaƒ,

– w sprawie zaciàgni´cia po˝yczki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Postano-
wiono zaciàgnàç po˝yczk´ na realizacj´
zadania inwestycyjnego pod nazwà „Bu-
dowa oczyszczalni Êcieków w miejscowo-
Êci Witobel”, do kwoty 6 000 000,00 z∏.
W tym do realizacji w 2006 roku do kwoty
1 960 000,00 z∏, do realizacji w 2007 roku
do kwoty 4 040 000,00 z∏. Sp∏ata po˝yczki
zostanie sfinansowana z dochodów w∏a-
snych gminy,

– w sprawie zaciàgni´cia po˝yczki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Postano-
wiono zaciàgnàç po˝yczk´ na sfinansowa-
nie zadania inwestycyjnego pod nazwà
„Budowa rurociàgów t∏ocznych oraz ka-
na∏u grawitacyjnego odprowadzajàcego
Êcieki na oczyszczalni´ Êcieków w miejsco-
woÊci Witobel”, do kwoty 700 000,00 z∏, do
realizacji w 2006 roku. Sp∏ata po˝yczki zo-
stanie sfinansowana z dochodów w∏a-
snych gminy,

– w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki
Publicznej w St´szewie.

– w sprawie odwo∏ania Kierownika Urz´du
Stanu Cywilnego. Ze stanowiska tego od-
wo∏any zosta∏ dotychczasowy kierownik
w zwiàzku z przejÊciem na emerytur´,

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

– w sprawie nadania nazwy rondu w St´-
szewie. Zgodnie z tà uchwa∏à, rondu
w St´szewie po∏o˝onemu na skrzy˝owa-

niu ulic Dàbrowskiego, Bukowskiej i B∏o-
nie nadano nazw´ „Rondo im. Jana Paw∏a
II”. Uchwa∏a ta podj´ta zosta∏a na wnio-
sek samorzàdowców oraz licznej grupy
mieszkaƒców. Nazwanie ronda imieniem
Jana Paw∏a II jest wyrazem pami´ci
i wdzi´cznoÊci spo∏ecznoÊci St´szewa dla
Wielkiego Rodaka, a jednoczeÊnie z∏o˝e-
niem ho∏du Ojcu Âwi´temu,

– w sprawie nabycia przez Gmin´ St´szew
nieruchomoÊci po∏o˝onej w St´szewie. Na-
bycie tej nieruchomoÊci (cz´Êci dzia∏ki) jest
niezb´dne w celu wykonania dojazdu do
nieruchomoÊci przeznaczonych w miej-
scowym planie zagospodarowania prze-
strzennego pod budownictwo mieszkanio-
we, a po∏o˝onych w rejonie ulic Kana∏o-
wej, Laskowej i Szpitalnej. Nabyciu podle-
ga tylko cz´Êç nieruchomoÊci, niezb´dna
do zapewnienia dojazdu do terenów
mieszkaniowych,

– w sprawie nabycia przez Gmin´ St´szew nie-
ruchomoÊci po∏o˝onych w Miros∏awkach.
NieruchomoÊci, o których mowa w uchwale
stanowià drogi. Ich przej´cie pozwoli na ure-
gulowanie stanu terenowo-prawnego dróg
po∏o˝onych w Miros∏awkach,

– w sprawie uchwalenia Statutu Urz´du
Miejskiego Gminy St´szew,

– w sprawie sprzeda˝y zabudowanej nieru-
chomoÊci po∏o˝onej w Trzebawiu. Nieru-
chomoÊç, o której mowa przeznaczono do
sprzeda˝y w trybie przetargu nieograni-
czonego. Jest ona zabudowana pawilonem
by∏ego sklepu, w którym do niedawna
funkcjonowa∏ „klub wiejski”. Obecnie jest
to obiekt niezagospodarowany wymaga-
jàcy nak∏adów finansowych. 

J.Z.

N
a ostatniej sesji Rady Miejskiej, która
odby∏a si´ 28 czerwca br. tematem,
na który najd∏u˝ej dyskutowano by-

∏a kwestia wniosku jaki z∏o˝y∏ Przewodni-
czàcy Samorzàdu Mieszkaƒców Zygmunt
Matuszewski do Komisji Rewizyjnej Rady.
Wniosek, o którym mowa zawiera∏ 7 pytaƒ
dotyczàcych g∏ównie zasad wyp∏acania diet
i pobierania za nie (nies∏usznie wed∏ug Prze-
wodniczàcego) podatku. Do∏àczone by∏o do
niego tak˝e oÊwiadczenie opatrzone obraêli-
wymi i napastliwymi uwagami odnoszàcy-

mi si´ do burmistrza i pracowników Urz´du
Miejskiego. 

Rozpatrzeniem wniosku Zygmunta Ma-
tuszewskiego zaj´∏a si´ Komisja Rewizyjna.
Na ostatniej sesji przewodniczàcy Komisji
Rewizyjnej Zenon Kempa odczyta∏ pismo
z odpowiedzià na pytania Przewodniczàce-
go Samorzàdu Mieszkaƒców. Cytujemy je
poni˝ej: 

„W zwiàzku z przekazanym przez Pana
wnioskiem, w trakcie XXXIII Sesji Rady Miej-
skiej Gminy St´szew z dnia 29.05.2006 r.

cz∏onkowie Komisji Rewizyjnej informujà, i˝
rozpatrzyli jego treÊç na posiedzeniu w dniu
8.06.2006 r. i 14.06.2006 r. 

W piÊmie swym zwraca si´ Pan z proÊbà
o przeprowadzenie post´powania wyjaÊnia-
jàcego w sprawie dotyczàcej nies∏usznego –
jak Pan twierdzi – pobierania podatku od
diet so∏eckich w latach 2003–2005. Wobec te-
go oczekuje Pan tak˝e pisemnego wyjaÊnie-
nia w siedmiu kwestiach. 

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej prze-
s∏uchani zostali: Hanna Pietrzyk – Skarbnik
Gminy, Wanda Jurga – G∏ówna Ksi´gowa
Gminy, a tak˝e Burmistrz Gminy. Ich udzia∏
podyktowany by∏ tutaj koniecznoÊcià usto-
sunkowania si´ do podniesionych przez Pa-
na kwestii. 

dokoƒczenie ze str. 3
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Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu
Paƒskiego wniosku, zawartych w nim zapy-
taƒ i interpelacji przekazuje swe stanowisko
i ustala co nast´puje:

1) Z uzyskanych informacji od Pani Wan-
dy Jurgi ustalono, ˝e w roku 2003 nie by∏o
˝adnej sugestii z Pana strony odnoÊnie po-
datku od diet, wymiana zdaƒ mi´dzy Pa-
nem, a Panià Wandà Jurgà ogranicza∏a si´
tylko do pytania – odpowiedê typu „czy die-
ta wp∏yn´∏a ju˝ na konto i kiedy” oraz pyta-
nia odnoÊnie sfinansowania z bud˝etu gmi-
ny zakupu artyku∏ów biurowych.

Sprawa opodatkowania lub nie opodat-
kowania diet przewodniczàcych jednostek
pomocniczych zosta∏a wywo∏ana na gru-
dniowej sesji 2005 roku przez so∏tysa D´bna.
W zwiàzku z powy˝szym 9.01.2006 r. wystà-
piono do I Urz´du Skarbowego w Poznaniu
o interpretacj´ przepisu. 

Odpowiedê z Urz´du Skarbowego z datà
30.03.2006 r. wp∏yn´∏a do Urz´du Gminy St´-
szew 5.04.2006 r.

2) Przed wystàpieniem o interpretacj´
przepisów do Urz´du Skarbowego konsulto-
wano ustnie spraw´ podatku od diet prze-
wodniczàcych jednostek pomocniczych
z radcà prawnym Urz´du. W wyniku prze-
prowadzonych rozmów radca zwróci∏ uwa-
g´ i udost´pni∏ materia∏y b´dàce wyrokami
i orzeczeniami Naczelnego Sàdu Admini-
stracyjnego oraz Izb Skarbowych (wyrok
NSA Poznaƒ z dn. 10.09.1998 r. sygn. akt II
S.A. / Po 15/98;

Wyrok NSA 10.05.2005 r. FSK 2536/04;
orzeczenie Izby Skarbowej w Lublinie z dn.
15.12.2005 r. nr PD 2-4117/211/I/2005) wska-
zujàce na brak jednolitego okreÊlenia s∏owa
dieta i zaleci∏, aby o opini´ w tej kwestii wy-
stàpiç do w∏aÊciwego Urz´du Skarbowego.

3) Od stycznia 2004 r. diety przewodni-
czàcych jednostek pomocniczych nie uleg∏y
zmianie o wysokoÊç potràcanego podatku,
a zmieni∏y si´ zasady wyp∏acania inkasa
dla so∏tysów – zmniejszono inkaso z 5% na
3% na rzecz podwy˝szenia diet. 

Nadmieniç nale˝y, ˝e w wyniku powy˝-
szych zmian Pan jako Przewodniczàcy Sa-
morzàdu Mieszkaƒców w St´szewie zyska∏
na wyp∏acie diety, a nie straci∏ na wyp∏acie
inkasa, bowiem takiego Pan nie pobiera.

Decyzj´ zmieniajàcà wysokoÊç inkasa
i diet podejmowali radni na sesji co potwier-
dza uchwa∏a Rady nr X/103/2003 z dn.
25.11.2003 § 2 pkt 3.

Diety ulegajà corocznej podwy˝ce
w zwiàzku ze zmianà kwoty bazowej okre-
Êlonej w bud˝ecie paƒstwa. 

Wobec powy˝szego, badajàca spraw´ Ko-
misja Rewizyjna pragnie zwróciç uwag´ kole-
gom Radnym na fakt, ̋ e w wyniku zmian za-
sad wynagradzania so∏tysów z tytu∏u inkasa
i diet potraktowano wszystkich przewodni-
czàcych jednostek pomocniczych jednakowo,
mimo, ˝e Przewodniczàcy Samorzàdu Miesz-
kaƒców nie straci∏ z tytu∏u inkasa (poniewa˝
go nie dotyczy), które obni˝ono z 5% na 3%,
w zamian za to podwy˝szajàc diety. 

W zwiàzku z tym Komisja Rewizyjna su-
geruje, aby wysokoÊç diet przewodniczà-
cych jednostek pomocniczych przedyskuto-
waç na Komisjach Rady.

4) Na skutek potràcenia podatku od diet
bud˝et nie poniós∏ ˝adnych strat, bowiem
z bud˝etu gminy wyp∏ywa∏y kwoty diet
w wysokoÊci brutto 81% dla przewodniczà-
cych jednostek pomocniczych (zgodnie
z tym co uchwalili radni), a 19% (w formie
podatku) odprowadzono do bud˝etu paƒ-
stwa. Stwierdziç nale˝y, ˝e z odprowadzone-
go podatku, do bud˝etu gminy wraca∏o
27%, a wi´c bud˝et gminy nie straci∏
40.000,00 z∏ a zyska∏ 10.900,00 z∏. 

5) W roku 2004 w trakcie kompleksowej
kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
dotyczàcej roku bud˝etowego 2003 nie wy-
kazano nieprawid∏owoÊci w tym zakresie.

6) Cz∏onek Komisji Rewizyjnej b´dàcy za-
razem so∏tysem i radnym po otrzymaniu in-
formacji i wàtpliwoÊciach dotyczàcych po-
datku od diet wiedzàc, ˝e Urzàd wystàpi∏
o interpretacj´ do Urz´du Skarbowego cze-
ka∏ na stanowisko Urz´du Skarbowego. Na-
st´pnie na spotkaniu z so∏tysami 5.05.2006 r.
zosta∏ poinformowany, tak jak pozostali so∏-
tysi o mo˝liwoÊci wystàpienia do Urz´du
Skarbowego z indywidualnym wnioskiem
o stwierdzenie nadp∏aty i zwrot podatku.
Pracownicy Urz´du zaoferowali pomoc
w tym zakresie. 

7) Na spotkaniu z so∏tysami w dniu
5.05.2006 r. (nie jak w Pana wniosku
10.05.2006 r.) Burmistrz przypomnia∏, za ja-
kie czynnoÊci wyp∏acane sà diety przewod-
niczàcym jednostek pomocniczych i zwróci∏
uwag´, ˝e przewodniczàcy majà ró˝ne obo-
wiàzki i ró˝ne koszty funkcjonowania,
a wysokoÊç diety jest jednakowa dla wszyst-
kich. Wypowiedê by∏a podyktowana wnio-
skami Pana jako Przewodniczàcego Samo-
rzàdu Mieszkaƒców o przekazaniu materia-
∏ów biurowych oraz ˝àdaniem rozliczenia
delegacji s∏u˝bowej na wyjazd do Grodziska. 

Zaznaczyç nale˝y, ˝e delegacja nie zosta-
∏a wystawiona przez Urzàd, a ta czynnoÊç
podlega wykonaniu w ramach obowiàzków.

Inni przedstawiciele samorzàdu, so∏tysi,
radni a nawet byli radni wykonywali te obo-
wiàzki uwa˝ajàc, ˝e pobierana dieta stano-
wi stosownà rekompensat´. W sytuacji, gdy
Pan jako Przewodniczàcy Samorzàdu Miesz-
kaƒców ma znacznie mniejszy zakres obo-
wiàzków i koszty funkcjonowania w sto-
sunku do innych so∏tysów, automatycznie
nasuwa si´ wniosek dotyczàcy koniecznoÊci
zró˝nicowania diet.

Na podstawie powy˝szych danych Komi-
sja z przykroÊcià zauwa˝a, ˝e kierowane do
niej przez Przewodniczàcego Samorzàdu
Mieszkaƒców wnioski dotyczà g∏ównie jego
osobistej sytuacji. Zdaniem Komisji Samo-
rzàd Mieszkaƒców jako jednostka pomocni-
cza gminy, powinien zajmowaç si´ jedynie
zbiorowymi potrzebami mieszkaƒców St´-
szewa oraz wspieraç organy gminy w reali-
zacji zadaƒ wykonywanych na rzecz miesz-
kaƒców. 

Podsumowujàc, Komisja Rewizyjna oraz
osoby obecne na posiedzeniu w dniu
8.06.2006 r.i 14.06.2006 r. majà nadziej´, ˝e
po przytoczonych wy˝ej faktach media
obiektywnie i rzetelnie podejdà do tematu.
Przedstawià stanowisko nie tylko Przewod-
niczàcego Samorzàdu Mieszkaƒców w St´-
szewie, ale uwzgl´dnià równie˝ zdanie dru-
giej strony.

Cz∏onkowie Komisji chcà jednoczeÊnie
zakomunikowaç, ˝e nie po raz pierwszy
zwo∏ujà posiedzenie z powodu osoby Pana
Zygmunta Matuszewskiego i g∏oszonych
przez niego zarzutów.

W przesz∏oÊci parokrotnie tematem ich
obrad by∏y sprawy zwiàzane w∏aÊnie z Prze-
wodniczàcym Samorzàdu Mieszkaƒców i co
wa˝ne to zawsze on by∏ stronà przeprasza-
jàcà. 

Cz∏onkowie Komisji sà zgodni co do tego,
˝e prowokacyjne i cz´sto bezzasadne dzia∏a-
nia pana Matuszewskiego powodowane sà
ch´cià specyficznego promowania swojej
osoby, w zwiàzku ze zbli˝ajàcymi si´ wybo-
rami samorzàdowymi. 

Najbardziej przykre jest, ˝e pan Matu-
szewski takim post´powaniem, próbami pu-
blicznego dyskredytowania pracowników
urz´du oraz w∏adz gminy szkodzi jej wize-
runkowi, poddaje w wàtpliwoÊç szczeroÊç
i zaanga˝owanie osób pracujàcych na jej do-
bre imi´ i presti˝. Zapomina chyba o tym, ˝e
sam b´dàc Przewodniczàcym Samorzàdu
Mieszkaƒców w St´szewie powinien zawsze
pracowaç dla dobra gminy, miasta St´szew

dokoƒczenie na str. 6
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i jego mieszkaƒców. Powinny to byç te˝ ta-
kie dzia∏ania, którym nie b´dzie mo˝na za-
rzuciç nic niew∏aÊciwego”. 

Po odczytaniu tego pisma przez prze-
wodniczàcego Komisji Rewizyjnej rozpocz´-
∏a si´ dyskusja, która do spokojnych zdecy-
dowanie nie nale˝a∏a. Przewodniczàcy Sa-
morzàdu stwierdzi∏ z rozbrajajàcà szczero-
Êcià, ̋ e nie spodziewa∏ si´ ̋ adnych rewelacji
po pracy Komisji Rewizyjnej. Pojawia si´,
wi´c od razu pytanie, po co w takim razie
ca∏e to zamieszanie?

Kilka kwestii postanowi∏ wyjaÊniç radny
Marian Trojanowski, który jest tak˝e so∏ty-
sem. Przypomnia∏ on, ˝e od 20 lat (od kiedy
jest so∏tysem) podatek od diety zawsze by∏
i nikt nigdy nie mia∏ z tym ˝adnych proble-
mów. Doda∏ te˝, ̋ e jest 20 so∏tysów i nikomu
nie dzieje si´ krzywda, tylko Przewodniczà-
cemu Samorzàdu jest êle. Przypomnia∏, ˝e
na spotkaniu 5 maja, burmistrz poinformo-
wa∏, i˝ mo˝na z∏o˝yç wniosek do Urz´du
Skarbowego o zwrot podatku i pracownicy
Urz´du s∏u˝à tu pomocà. PodkreÊli∏, ˝e trze-
ba by∏o to zrobiç, a nie szkalowaç gmin´
w gazecie. Radny Trojanowski kontynu-
owa∏: „…Dzia∏ania pracowników Urz´du
nie wynika∏y ze z∏ej woli, bo oni nie zabrali
tych pieni´dzy dla siebie, to wynika∏o z prze-
pisów. Regionalna Izba bada∏a spraw´ i nic
nie wykaza∏a. JeÊli burmistrz poinformo-
wa∏, ˝e mo˝na sk∏adaç wniosek do Urz´du
Skarbowego i pracownicy s∏u˝à pomocà, to
trzeba by∏o to zrobiç, a Pan jeszcze na tym
zebraniu ubli˝a∏ burmistrzowi. Pan sobie tu
robi wojenk´. Uwa˝am, ˝e radnym mo˝na
byç i o ile wiem ju˝ Pan na radnego kandy-
dowa∏, ale g∏osów zaufania nie otrzyma∏.

Teraz jeszcze Pan mówi, ˝e komisja rewizyj-
na coÊ tam sobie w Pana sprawie napisa∏a.
WczeÊniej mieliÊmy chyba ze trzy razy po-
siedzenia Komisji w Paƒskiej sprawie i na
koƒcu zawsze Pan przeprasza∏…” 

Do wypowiedzi Mariana Trojanowskiego
do∏àczy∏ radny Zbigniew Krawczyk, który
poprosi∏ Przewodniczàcego Matuszewskiego,
aby okreÊli∏, czy mówi w imieniu „Pana Ma-
tuszewskiego” czy samorzàdu. UÊwiadamia∏
zgromadzonych: „…˚ebyÊcie paƒstwo wie-
dzieli, ˝e to wszystko, co mówi∏ Pan Zyg-
munt Matuszewski nie mówi∏ jako przedsta-
wiciel samorzàdu. Bo na zebraniu samorzà-
du, na którym by∏em wszystkiego si´ wy-
par∏. Jego najbli˝si pracownicy nie wiedzieli,
˝e on wyst´puje w takiej sprawie. To ju˝ jest
walka a konto zbli˝ajàcych si´ wyborów…” 

W dyskusji g∏os zabra∏ tak˝e burmistrz,
który po raz kolejny przypomnia∏, ˝e to nie
on, a Rada ustala wysokoÊç diet. Na poczàtku
kadencji by∏a to kwota 583, 45 z∏, którà na-
st´pnie zmieniono na 941,45 z∏ kwartalnie.
Burmistrz przypomnia∏, ˝e od 4 lat uczestni-
czy w zebraniach Samorzàdu i jest to jedyna
Rada so∏ecka, którà burmistrz tak cz´sto od-
wiedza. Z przykroÊcià jednak stwierdza, ˝e
na tych spotkaniach ciàgle padajà te same
pytania, burmistrz udziela na nie odpowie-
dzi, wydaje si´, ˝e wszystko jest jasne, a przy
nast´pnym spotkaniu sà te same pytania. Po-
informowa∏ on tak˝e, ˝e: „Chcia∏bym, aby
Pan Matuszewski przyjà∏ do wiadomoÊci, ˝e
takimi dzia∏aniami nie robi na z∏oÊç mnie,
Urz´dowi, pracownikom, tylko szkodzi gmi-
nie, w której wszyscy mieszkamy. My jako
gmina prowadzimy dzia∏ania majàce na ce-
lu promocj´ terenów inwestycyjnych, podej-
mujemy szereg dzia∏aƒ w celu pozyskania in-
westorów, a równoczeÊnie w prasie pojawia-

jà si´ artyku∏y szkodzàce naszym dzia∏a-
niom… PowinniÊmy wszyscy dbaç o dobry
wizerunek gminy. Nie b´dzie tu mnie i wielu
z nas, a gmina St´szew pozostanie…” Bur-
mistrz doda∏ tak˝e, ˝e „…nie mo˝e byç tak,
˝e fa∏szywe oskar˝enia, poparte niekompe-
tencjà psujà pozytywny wizerunek gminy.
Przewodniczàcy Samorzàdu jest tak˝e zobo-
wiàzany dbaç o jej dobre imi´…” 

Przewodniczàcy Matuszewski w odpo-
wiedzi stwierdzi∏, ˝e nie chcia∏ wywo∏ywaç
˝adnej wojny. Sugerowa∏ pewne rzeczy
urz´dnikowi, jeÊli si´ myli∏, to wystarczy∏o
mu powiedzieç, ˝e jest w b∏´dzie i by∏oby po
sprawie. Burmistrz odpowiedzia∏, ˝e ty-
dzieƒ przed sesjà by∏o zebranie z so∏tysami,
na którym wszystkie kwestie problematycz-
ne zosta∏y wyjaÊnione. Wiele osób wystàpi-
∏o z wnioskiem o zwrot diety, pomimo, ˝e
Przewodniczàcy Matuszewski równie˝ to
zrobi∏, to na sesji postanowi∏ rozdmuchaç
ca∏à spraw´. Tà d∏ugà i burzliwà dyskusj´
zakoƒczy∏ radny Stanis∏aw Matuszewski,
sk∏adajàc wniosek o zamkni´cie sprawy.

Chyba ka˝dy uczestnik czerwcowej sesji
Rady odniós∏ takie samo wra˝enie – ca∏a
sprawa, jakà rozpoczà∏ Zygmunt Matu-
szewski by∏a niepotrzebna. Kwestia podat-
ku od diet zosta∏a wyjaÊniona. ˚aden z so∏-
tysów nie ma co do tego wàtpliwoÊci. Co
wi´c pozosta∏o po sesji – wielki niesmak
i przekonanie o tym, ˝e, chocia˝ wybory sa-
morzàdowe odb´dà si´ dopiero na jesieni,
niektórzy ju˝ teraz postanowili rozpoczàç
bardzo specyficznà „kampani´”. Przyznali
to z resztà uczestnicy ostatniej sesji. Oby tyl-
ko prywatne aspiracje i ambicje niektórych
osób nie przys∏oni∏y im tego, co najwa˝niej-
sze – dobra gminy i jej mieszkaƒców. 

red.

K
ilka miesi´cy temu na ul. Poznaƒ-
skiej w St´szewie dosz∏o do wypad-
ku. W jego wyniku, kierowca samo-

chodu osobowego, jadàcy z nadmiernà
pr´dkoÊcià, zjecha∏ z jezdni na chodnik,
„Êcinajàc” stajàce na nim s∏upki. Sprawa ta
by∏a g∏oÊna i wzbudzi∏a spore kontrower-
sje. Wszyscy zdawali sobie bowiem spraw´
z tego, jak tragicznie móg∏ zakoƒczyç si´
ten wypadek, gdyby chodnikiem przecho-
dzili akurat ludzie. Na szcz´Êcie tak si´ nie

dokoƒczenie ze str. 5
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sta∏o. Jedyny problem, jaki pozosta∏, to bra-
kujàce s∏upki oraz znaki drogowe, które zo-
sta∏y uszkodzone. 

KtoÊ mo˝e zapytaç, dlaczego powraca-
my do tematu sprzed kilku miesi´cy? Od-
powiedê jest prosta. Chcemy poinformo-
waç, ˝e sprawcy wypadków, w których
niszczone jest gminne mienie ponoszà
wszelkie koszty zwiàzane z naprawà wy-

rzàdzonych przez nich szkód. Tak te˝ sta∏o
si´ w przypadku kierowcy, który zniszczy∏
s∏upki i znaki na ul. Poznaƒskiej. Zosta∏y
one naprawione z jego ubezpieczenia OC.
Podobnie z resztà zakoƒczy∏a si´ sprawa
dwóch m∏odych mieszkaƒców Strykowa,
którzy zniszczyli stojàcà przy drodze figur-
k´. Ona tak˝e zosta∏a odbudowana z Êrod-
ków finansowych pochodzàcych z ich

ubezpieczenia. Ka˝dy podobny przypadek
traktowany b´dzie w taki sam sposób.
Gmina dà˝y do tego, aby sprawcy odpo-
wiedzieli za wyrzàdzone szkody, których
naprawa pokryta b´dzie na ich koszt bàdê
te˝ z ich ubezpieczenia od odpowiedzialno-
Êci cywilnej. Ukarani zostanà oni tak˝e
mandatem. 

red.

O
statnie tygodnie by∏y wyjàtkowo
aktywnym czasem, w którym reali-
zowanych by∏o wiele gminnych in-

westycji. Kontynuowano budow´ kanali-
zacji sanitarnej w St´szewie. Prace te
trwa∏y ostatnio na ulicach: KoÊciaƒskiej,
Polnej, Lipowej, Krótkiej i Szkolnej. Budo-
wa kanalizacji na ul. Szkolnej zakoƒczona
ma zostaç do koƒca wakacji. Prace na tej
ulicy celowo zaplanowane zosta∏y na
okres wakacyjny, po to, aby nie by∏y one
niebezpieczne dla uczniów st´szewskiego
Gimnazjum. 

Trwa∏y tak˝e prace drogowe. Na ul. 
P. Skargi i 25 Stycznia w St´szewie wybudo-
wano chodnik. Na ul. Chrobrego remonto-
wana by∏a jezdnia i powsta∏ nowy chodnik,
natomiast w Wielkiejwsi budowana by∏a
droga. 

Gmina prowadzi∏a tak˝e rozmowy
z przedstawicielami Wielkopolskiego Zarzà-

du Dróg Wojewódzkich w sprawie budowy
chodnika w B´dlewie i Tomiczkach. Problem
polega na tym, ˝e Wielkopolski Zarzàd, któ-
ry powinien zrealizowaç te inwestycje, nie
ma na to Êrodków finansowych. Sprawa ta
by∏a wi´c tematem rozwa˝aƒ na komisjach
Rady, gdzie radni podj´li decyzj´ o przekaza-
niu niezb´dnych Êrodków finansowych z bu-
d˝etu gminy, po to, aby inwestycje te mog∏y
jednak zostaç zrealizowane. O dalszym cià-
gu tej sprawy b´dziemy informowaç w ko-
lejnych wydaniach „WieÊci”. 

W ostatnich tygodniach rozpocz´∏y si´
tak˝e prace przygotowawcze do realizacji
kolejnej du˝ej i d∏ugo oczekiwanej inwe-
stycji, jakà jest budowa oczyszczalni Êcie-
ków w Witoblu. Przekazany zosta∏ ju˝
plac budowy pod oczyszczalni´. Mo˝na si´
wi´c spodziewaç, ̋ e prace wkrótce si´ roz-
pocznà. 

J.Z.

Inwestycje gminne

Budowa chodnika na ul. B. Chrobrego

Na ul. P. Skargi powsta∏ chodnik

Kanalizacja budowana by∏a m.in. na ul. KuÊnierskiej



WIEÂCI
ST¢SZEWSKIE

8 5/2006

Z
racji tego, ˝e wybory tu˝ tu˝, dla dzien-
nikarzy rozpoczà∏ si´ goràcy okres. Wie-
le z gazet poszukuje „sensacji”. Przed-

stawiciele mediów zaczynajà si´ interesowaç
gminami, a g∏ównie ich w∏adzami. Podobnie
dzieje si´ tak˝e w gminie St´szew. Ju˝ teraz
odwiedzajà jà dziennikarze prasowi i radio-

wi, starajàc si´ dokonywaç podsumowaƒ,
rozliczeƒ tego, co uda∏o si´ osiàgnàç w ciàgu
ostatnich kilku lat. Coraz cz´Êciej zaczynajà
si´ te˝ pojawiaç nowe publikacje i gazety,
przepe∏nione tekstami o tematyce zwiàzanej
z dzia∏alnoÊcià lokalnego samorzàdu. Dodaç
nale˝y, ˝e nie wszystkie one opierajà swojà

wiedz´ na rzetelnych êród∏ach informacji.
Mo˝na przypuszczaç nawet, ˝e cz´Êç z nich
za cel swego dzia∏ania obra∏a sobie opisywa-
nie jedynie „dra˝liwych tematów”, które
przedstawiç majà samorzàd w negatywnym
Êwietle. Niejednokrotnie z resztà nie znajdujà
one pokrycia w rzeczywistoÊci. 

Oby tylko osoby publikujàce te informa-
cje nie zapomnia∏y o podstawowych zasa-
dach dziennikarskich, a ich teksty by∏y rze-
telne i oparte na prawdzie. 

red.

Gmina pod lupà

O
d 3 do 14 lipca trwa∏y na terenie gmi-
ny pó∏kolonie letnie dla dzieci. Zorga-
nizowane zosta∏y one, jak co roku

przez gmin´, a odbywa∏y si´ we wszystkich
gminnych szko∏ach. Zorganizowano je tak˝e
dodatkowo w B´dlewie i Sapowicach. Dzieci
mieszkajàce na terenie St´szewa mog∏y tak-
˝e uczestniczyç w pó∏koloniach zorganizo-
wanych w st´szewskiej Szkole Podstawowej.
Tam trwa∏y one jednak od 10 do 21 lipca. 

Dzieciom zapewniono fachowà opiek´
oraz wiele atrakcji. Programy pó∏kolonii ofe-
rowa∏y uczestnikom mnóstwo mo˝liwoÊci
sp´dzenia wolnego czasu. Dzieci bra∏y udzia∏
w zabawach nad jeziorami, wycieczkach ro-
werowych, podchodach, zaj´ciach sporto-
wych itd. Najwi´cej radoÊci dostarczajà jed-
nak zawsze wyjazdy do kina, ZOO, na p∏y-
walni´ czy kr´gle. W tym roku pojawi∏y si´
tak˝e nowe pomys∏y sp´dzenia wolnego cza-
su np.: warsztaty wikliniarskie czy wyjazd

do stadniny koni. Po-
za tym 15 dzieci wy-
jecha∏o na kolonie do
Niechorza. Gmina
zorganizowa∏a tak˝e
wyjazd kolonijny dla
40 dzieci. Sp´dzi∏y
one w Rudnie 10 dni. 

Uczestnicy pó∏ko-
lonii mieli tak˝e orga-
nizowane wspólne
zaj´cia, na przyk∏ad
wyjazdy czy zabawy
dzieci z kilku miejsco-
woÊci. Na podobny
pomys∏ wpadli opie-

Wakacje w gminie

P
rzypominamy, ̋ e od 1 wrzeÊnia br. obo-
wiàzuje nowy okres zasi∏kowy. Zasady
przyznawania Êwiadczeƒ rodzinnych

nie uleg∏y zmianie w stosunku do roku ubie-
g∏ego. Wype∏nione wnioski wraz z komple-
tem dokumentów mo˝na sk∏adaç w:

OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej
ul. Poznaƒska 11,
62-060 St´szew

tel. 061 819 71 24
lub

061 813 40 62
W GODZINACH PRACY URZ¢DU MIEJSKIEGO TJ: 

PON: 8.00–16.00
WT–PT: 7.00–15.00 

Terminy wyp∏aty Êwiadczeƒ rodzinnych
i opiekuƒczych okreÊlone w ustawie sà na-
st´pujàce:

– dla wniosków z∏o˝onych do 31.07.2006 r. –
wyp∏ata do 30 wrzeÊnia 2006 r.,

– dla wniosków z∏o˝onych do 30.09.2006 r. –
wyp∏ata do 31 paêdziernika 2006 r.

PRAWO DO ÂWIADCZE¡ RODZINNYCH
NABYWAJÑ RODZINY, KTÓRYCH DOCHÓD NA
OSOB¢ NIE PRZEKRACZA 504 Z¸ LUB 583 Z¸,
JEÂLI W RODZINIE WYCHOWUJE SI¢ DZIECKO
NIEPE¸NOSPRAWNE. 

Do wniosku nale˝y do∏àczyç nast´pujàce
podstawowe dokumenty:
– zaÊwiadczenia z urz´du skarbowego o do-

chodzie rodziny za 2005 rok,
– skrócony odpis aktu urodzenia dziecka

(w przypadku starania si´ po raz pierwszy
o przyznanie Êwiadczeƒ rodzinnych),

– kserokopi´ dowodu osobistego wniosko-
dawcy,

– oraz w zale˝noÊci od rodzaju dodatku do
zasi∏ku rodzinnego, o który strona si´ ubie-
ga dodatkowe dokumenty wymienione
w Rozporzàdzeniu Ministerstwa Polityki
Spo∏ecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w spra-
wie sposobu i trybu post´powania w spra-
wach o Êwiadczenia rodzinne 
(Dz.U. z 2005 r. Nr 105 poz. 881) oraz Rozpo-
rzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecz-
nej z dnia 27 marca 2006 r. zmieniajàcym
rozporzàdzenie w sprawie sposobu i trybu
post´powania w sprawach o Êwiadczenia
rodzinne (Dz. U. z 2006 r. Nr 58 poz. 401). 

OD 1 WRZEÂNIA 2006 R. ÂWIADCZENIA
RODZINNE WSZYSTKIM UPRAWNIONYM
WYP¸ACAå B¢DZIE GMINA W¸AÂCIWA ZE
WZGL¢DU NA MIEJSCE ZAMIESZKANIA
OSOBY UBIEGAJÑCEJ SI¢ O POMOC.

Informacja na temat Êwiadczeƒ rodzinnych!

Rodzice ˝egnajà dzieci wyje˝d˝ajàce do Rudna
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kunowie pó∏kolonistów z Trzebawia i B´dle-
wa. 5 lipca dzieci z B´dlewa przyjecha∏y na ro-
werach do Trzebawia. Chocia˝ podró˝ bardzo
je zm´czy∏a, to, jak tylko rozpalono ognisko,
obie grupy ochoczo ruszy∏y piec kie∏baski. Ni-
kogo nie zrazi∏ nawet upa∏. Nast´pnie dzieci
wzi´∏y udzia∏ w zaj´ciach sportowych. Na ko-
lejne dni zaplanowano tak˝e wiele atrakcji.
By∏ m.in.: wyjazd na kr´gielni´ i do ZOO. 

Okazuje si´, ˝e pó∏kolonie organizowane
przez gmin´ cieszà si´ coraz wi´kszym zain-
teresowaniem. W niektórych miejscowo-
Êciach by∏o nawet wi´cej osób ch´tnych ni˝
wolnych miejsc. 

Gmina dofinansowa∏a tak˝e wiele in-
nych form wypoczynku dla dzieci. Nale˝a-
∏y do nich m.in.: obóz sportowo-wypo-
czynkowy dla dru˝yn m∏odzie˝owych, or-

ganizowany w G∏ucho∏azach przez KS Lip-
no, obóz sportowy organizowany przez
UKS 2, dzia∏ajàcy przy Szkole Podstawo-
wej w St´szewie, obóz harcerski dla dzieci
i m∏odzie˝y, w G∏ucho∏azach czy kolonie
prowadzone przez siostr´ zakonnà i kate-
chetk´ dzia∏ajàce przy Szkole Podstawo-
wej w St´szewie.

J.Z.

80-lecie Klubu Sportowego Lipno
Dzieci piekà kie∏baski Pó∏koloniÊci z Trzebawia i B´dlewa

24
czerwca, przy wyjàtkowo pi´k-
nej i upalnej pogodzie zorganizo-
wane zosta∏y obchody 80-lecia

Klubu Sportowego Lipno St´szew. Mniej for-
malna cz´Êç imprezy rozpocz´∏a si´ ju˝
dzieƒ wczeÊniej, kiedy to rozegrany zosta∏
mecz pomi´dzy Klubem Lipno St´szew
a pierwszoligowym klubem Groclin Dysko-
bolia Grodzisk Wielkopolski. 

Cz´Êç formalna sobotniej uroczystoÊci
rozpocz´∏a si´ otwarciem wystawy okolicz-
noÊciowej w Muzeum Regionalnym w St´-
szewie. Nast´pnie wszyscy zgromadzeni
uczestniczyli w uroczystej Mszy Âw. w inten-
cji sportowców w koÊciele p.w. Âw. Trójcy
w St´szewie. Po mszy, korowód goÊci, orga-
nizatorów i sportowców przeszed∏ na sta-
dion KS Lipno, przy akompaniamencie orkie-
stry d´tej. Na stadionie rozpocz´∏a si´ uro-
czysta akademia. Wszystkich przyby∏ych
powita∏ prezes KS Lipno – Jan Alejski. WÊród
zaproszonych goÊci by∏y w∏adze gminy,
przedstawiciele ró˝nych klubów sporto-
wych, aktualni i byli sportowcy KS Lipno, ki-
bice, harcerze itd. Prezes Alejski przedstawi∏

rys historyczny dzia∏alnoÊci klubu. Wspo-
mnia∏ o Kazimierzu Stawskim, który w 1926
roku przekaza∏ grunt pod stadion. Zastrzeg∏
on jednoczeÊnie, ̋ e tworzony wtedy klub po-
winien nosiç nazw´ od st´szewskiego jezio-

ra, czyli w∏aÊnie Lipno. Na uroczystoÊci
obecny by∏ m.in.: wnuk Kazimierza Staw-
skiego, który przekaza∏ dzia∏aczom gratu-
lacje i ogromny puchar. Wielu z zaproszo-
nych goÊci zabra∏o g∏os, niektórzy wr´cza-
li te˝ pamiàtkowe dyplomy i odznaczenia.
Jako pierwszy przemówi∏ burmistrz gmi-
ny W∏odzimierz Pinczak. PodkreÊli∏ on, ˝e
historia Klubu wype∏niona jest nie tylko
wieloma osiàgni´ciami sportowymi, ale
i przyk∏adami poÊwi´cenia dla idei sportu
i kultury fizycznej, które majà du˝e zna-
czenie dla wychowania m∏odzie˝y i roz-
woju lokalnej spo∏ecznoÊci oraz przyczy-
niajà si´ do promocji naszej gminy. Podzi´-
kowa∏ Zarzàdowi jak i dzia∏aczom, trene-
rom i sportowcom reprezentujàcym Klub
Lipno St´szew. Szczególnie pogratulowa∏
tym, którzy przyczynili si´ do powstania

Klubu. Kolejno przemawiali tak˝e: przewod-
niczàcy Rady Miejskiej Gminy St´szew, re-
prezentant Zarzàdu Polskiego Hokeja na Tra-
wie, Jacek Wawrzyniak – syn Karola Waw-

GoÊci wita prezes klubu Jan Alejski

dokoƒczenie na str. 10
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rzyniaka, który reaktywowa∏ Klub, radny
powiatowy i jednoczeÊnie prezes Klubu
Orze∏ Modrze – Krzysztof Robaszyƒski, repre-
zentanci Korony Bukowiec – zaprzyjaênio-
nego z Lipnem klubu, przedstawiciele Wiel-
kopolskiego i Polskiego Zwiàzku Pi∏ki No˝nej
itd. Wszyscy oni z∏o˝yli gratulacje Zarzàdo-

wi i sportowcom KS Lipno, ˝yczàc jednocze-
Ênie wielu sukcesów. 

Po oficjalnej cz´Êci spotkania rozpocz´∏y
si´ rozgrywki pi∏karskie oraz mi´dzynaro-
dowy turniej Old Boys w hokeju na trawie.
Bra∏a w nim udzia∏ dru˝yna z Hamburga.
M∏odzicy rywalizowali natomiast w powia-
towym turnieju w pi∏ce no˝nej im. Karola
Wawrzyniaka, a „Oldboye” Lipna St´szew

zmierzyli si´ z KORONÑ Bukowiec. Wieczo-
rem odby∏a si´ zabawa taneczna. 

Nale˝y dodaç, ˝e na 80-leciu KS Lipno po-
jawi∏o si´ bardzo wielu by∏ych sportowców
Klubu. Dla nich by∏ to szczególnie wa˝ny
dzieƒ. Mieli bowiem okazj´ do spotkania
dawno niewidzianych kolegów i wspomina-
nia wspólnych, sportowych osiàgni´ç. 

J.Z.

dokoƒczenie ze str. 9

M∏odzi hokeiÊci otrzymujà sprz´t sportowy Uroczysty przemarsz na stadion KS Lipno

Uczestnicy uroczystoÊciGrupa odznaczonych medalem 80-lecia Lipna

1
czerwca, w Szkole Podstawowej w St´-
szewie odby∏o si´ uroczyste otwarcie
Miasteczka Ruchu Drogowego oraz

pracowni wychowania komunikacyjnego.

Miasteczko to powsta∏o na szkolnym boisku,
gdzie zosta∏y wymalowane skrzy˝owania,
pasy itd. oraz ustawione znaki drogowe.
Dzi´ki temu dzieci mogà w praktyce uczyç

si´ zasad bezpieczeƒstwa drogowego oraz,
poprzez zabaw´ przyswajaç obowiàzujàce
rowerzystów i kierowców przepisy. 

Projekt Miasteczka sfinansowany zosta∏
przez Gmin´ St´szew oraz przez Fundacj´
„Kierowcy – Dzieciom”. Wraz z Miastecz-
kiem powsta∏a tak˝e pracownia wychowa-
nia komunikacyjnego. 1 czerwca oficjalnie
otwarto oba te obiekty. W realizacj´ tego
przedsi´wzi´cia zaanga˝owanych by∏o wie-
le osób. Wszystkie one przyby∏y na uroczy-

Otwarcie Miasteczka
Ruchu Drogowego



stoÊç otwarcia Miasteczka. Za swojà pomoc
i zaanga˝owanie, goÊcie otrzymali podzi´-
kowania i kwiaty od uczniów st´szewskiej
szko∏y. Dyrektor SP w St´szewie opowie-
dzia∏, w jaki sposób uda∏o si´ zrealizowaç
oba przedsi´wzi´cia, podzi´kowa∏ tak˝e
m.in.: burmistrzowi gminy W∏odzimierzo-
wi Pinczakowi, Wies∏awowi Garbatowskie-
mu – prezesowi Fundacji „Kierowcy – Dzie-
ciom” oraz radnej powiatowej Marioli Ko-
niecznej. Ksiàdz proboszcz Jan Ma∏eta pob∏o-
gos∏awi∏ nast´pnie nowy obiekt. Kilkoro
uczniów zaprezentowa∏o natomiast, w jaki
sposób, bezpiecznie i zgodnie z przepisami

nale˝y si´ poruszaç
rowerem po drogach. 

GoÊcie zaproszeni
zostali te˝ do nowej
pracowni wychowa-
nia komunikacyjne-
go. Wszyscy zgroma-
dzeni mogli obejrzeç
tam krótkie przedsta-
wienie przygotowane
przez uczniów Szko∏y
Podstawowej specjal-
nie na tà okazj´. 

J.Z.
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Oficjalne otwarcie miasteczka

Uczniowie przygotowali krótkie przedstawienie

Dzieci prezentujà, jak bezpiecznie poruszaç si´ po drodze

W
sobot´, 3 czerwca o godzinie
10.00 na stadionie KS Lipno roz-
pocz´∏a si´ impreza pod has∏em

„Gmina M∏odym”. Termin okaza∏ si´ bar-
dzo trafny, poniewa˝ przez ca∏y dzieƒ
Êwieci∏o s∏oƒce. Festyn zorganizowany
przez gmin´ St´szew dla najm∏odszych

jej mieszkaƒców zgromadzi∏ t∏umy. Jego
program by∏ bardzo urozmaicony, a na

dzieci czeka∏o wiele
atrakcji.

Ka˝dy móg∏ spró-
bowaç swoich si∏
w ró˝nych zawodach
sportowych i spraw-
noÊciowych np.:
w skokach w wor-
kach, jeêdzie rowe-
rem w jak najwol-
niejszym tempie,
rzutach lotkami, cho-
dzeniu na szczu-
d∏ach itd. Konkuren-
cje te rozgrywane by-
∏y na p∏ycie boiska.

Na zwyci´zców czeka∏y przygotowane na-
grody. 

RównoczeÊnie, publicznoÊç zgromadzo-
na pod scenà podziwia∏a wyst´py wokalne
uczestników VII Gminnego Konkursu Pio-
senki „St´szewska Triola”. Nie oby∏o si´ tak-
˝e bez pokazów tanecznych w wykonaniu
zespo∏ów „Iskierki” ze Szko∏y Podstawowej
w St´szewie oraz „Cieƒ Ksi´˝yca” z Gimna-
zjum w St´szewie. 

Dodatkowà atrakcjà by∏y przejazdy mini
– pojazdami czy te˝ przeja˝d˝ka na kucyku.
D∏ugie kolejki tworzy∏y si´ natomiast
w miejscu, gdzie wykonywano malunki na
twarzach dzieci. Organizatorzy imprezy za-
pewnili tak˝e wszystkim uczestnikom s∏od-

Gmina M∏odym

Imprez´ otworzy∏ burmistrz dokoƒczenie na str. 12
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ki pocz´stunek w postaci dro˝d˝ówek i na-
poju. 

Ostatnim akcentem festynu, a zarazem
najwa˝niejszym punktem jego programu
by∏ koncert zespo∏ów hip – hopowych: WBU,
ZDN i OWAL. O tym, ̋ e wyst´py bardzo podo-
ba∏y si´ publicznoÊci Êwiadczy∏y gromkie
brawa, którymi nagrodzono artystów. Po
dniu pe∏nym wra˝eƒ, który na d∏ugo pozo-
stanie w pami´ci, dzieci uÊmiechni´te wra-
ca∏y do domu. 

(O.S.)

Dzieci i m∏odzie˝ uczestniczàce w imprezie Jedna z konkurencji – skoki w workach

Wyst´p Owala rozrusza∏ m∏odzie˝Losowanie nagród za udzia∏ w konkursach

dokoƒczenie ze str. 11

Przeja˝d˝ka kucykiem by∏a jednà z atrakcji
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25
maja br. na sali sesyjnej Urz´du
Miejskiego Gminy St´szew zorga-
nizowany zosta∏ Gminny Dzieƒ

Matki i Ojca. Tegoroczne Êwi´to mia∏o szcze-
gólnà wymow´, po∏àczone bowiem zosta∏o
z jubileuszem X-lecia zespo∏u „Modrzanki”.
Wszystkich goÊci, którzy bardzo licznie
przybyli na imprez´ powita∏ burmistrz gmi-
ny W∏odzimierz Pinczak oraz dyrektor Do-
mu Kultury Barbara Bawer. Nast´pnie na
scenie pojawi∏y si´ jubilatki – „Modrzanki”,

które jak zwykle przedstawi∏y ciekawy
i bardzo dowcipny program. Zosta∏ on jak
zawsze przygotowany przez Weronik´ Pola-
czek i sk∏ada∏ si´ z piosenek oraz zabawnych
scenek. Cz∏onkinie zespo∏u przebra∏y si´
w zabawne stroje, a jedna z paƒ zosta∏a na-
wet „przywieziona” na scen´ w dzieci´cym
wózku. „Modrzankom” przygrywa∏ Kazi-
mierz Gibczyƒski, który na co dzieƒ pracuje
z zespo∏em „Weso∏a Gromada” oraz Przemek
Przybylski, który gra na instrumentach kla-

wiszowych. Zaprezentowany przez „Mo-
drzanki” program artystyczny rozbawi∏
wszystkich goÊci do ∏ez. 

Po prezentacji swojego programu, cz∏on-
kinie zespo∏u uhonorowane zosta∏y przez
burmistrza W∏odzimierza Pinczaka, kwia-
tami i dyplomami z okazji swego jubileuszu.
Bukiety kwiatów oraz podzi´kowania otrzy-
ma∏y te˝ od innych osób m.in.: od radnej po-

GoÊcie zaproszeni na uroczystoÊç

Gminny Dzieƒ Matki i Ojca

Burmistrz wraz z Weronikà PolaczekWszystkich zgromadzonych powita∏ burmistrz Na uroczystoÊci wystàpi∏a Kalina Bernaczyk

dokoƒczenie na str. 14

Zosia Grobelna recytowa∏a wiersz
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wiatowej Marioli Koniecznej oraz przedsta-
wicielek gminnego zespo∏u – „Weso∏a Gro-
mada”. W imieniu „Modrzanek” g∏os zabra-
∏a Weronika Polaczek. By∏a ona wyjàtkowo
wzruszona. Podzi´kowa∏a wszystkim za
wiele ciep∏ych s∏ów, kwiaty i dyplomy. 

Nast´pnie na scenie pojawi∏y si´ dziew-
cz´ta z Gimnazjum w Strykowie oraz ze
Szko∏y Podstawowej w Modrzu. Obie grupy
zaprezentowa∏y, specjalnie przygotowane
uk∏ady taneczne. WÊród innych wykonaw-
ców wymieniç nale˝y Zosi´ Grobelnà, która
recytowa∏a wiersz; „Weso∏à Gromad´”, któ-
ra zaprezentowa∏a znane wszystkim pio-
senki. Da∏o to doskona∏à okazj´ do „rozru-
szania” goÊci, którzy Êpiewali razem z ze-

spo∏em. Nie mog∏o
oczywiÊcie zabrak-
nàç Kapeli Dudziar-
skiej „Koêlary”. 

GoÊcie zaproszeni
na uroczystoÊç mieli
tak˝e okazj´ obejrzeç
wystaw´ r´kodzie∏a
artystycznego Teodo-
zji Ludwiczak. Wzbu-
dzi∏a ona spore zain-
teresowanie, a autor-
ka otrzyma∏a podzi´-
kowanie za swà prac´
od burmistrza gminy
oraz dyrektor Domu
Kultury w St´szewie. 

J.Z.

dokoƒczenie ze str. 13

„Modrzanki” z kwiatami i dyplomami

O
statniego maja biblioteka przy ul. Po-
znaƒskiej goÊci∏a pana Burmistrza
W∏odzimierza Pinczaka oraz wszyst-

kich pracowników Biblioteki Publicznej
w St´szewie. Dobrà okazjà dla Êwi´towania
Dnia Bibliotekarza by∏o oficjalne otwarcie
w naszej bibliotece bezp∏atnej czytelni inter-
netowej dost´pnej dla mieszkaƒców gminy.
Powsta∏a ona w oparciu o ministerialny pro-
gram IKONA polegajàcy na uruchamianiu
punktów powszechnego dost´pu do Interne-
tu w bibliotekach publicznych wszystkich
gmin województwa. G∏ównym celem pro-
gramu jest zapewnienie jak najszerszej gru-
pie spo∏ecznoÊci lokalnej ∏atwego, po-
wszechnego i bezp∏atnego dost´pu do sie-

ci Internet. Ministerstwo Nauki i Informaty-
zacji wyposa˝y∏o bibliotek´ w 3 komputery
PC wraz z systemem operacyjnym, pakietem
biurowym i programem antywirusowym.

W St´szewie czytelnicy mogà korzystaç
z dost´pu do Internetu w godzinach otwar-
cia biblioteki, zgodnie z regulaminem, który
stanowi m.in.:
– ze stanowisk komputerowych zainstalo-

wanych w czytelni internetowej mogà ko-
rzystaç wszystkie zainteresowane osoby
po wczeÊniejszym porozumieniu z dy˝u-
rujàcym bibliotekarzem i wpisaniu si´ do
rejestru odwiedzin,

– biblioteka nie pobiera op∏at za korzystanie
z Internetu oraz z innych programów za-

instalowanych na
komputerach,
– stanowiska kompu-

terowe w czytelni in-
ternetowej s∏u˝à
przede wszystkim do
poszukiwania infor-
macji i materia∏ów
niezb´dnych w zdo-
bywaniu wiedzy
i samokszta∏ceniu,

– nie nale˝y wykorzy-
stywaç komputerów
do przeglàdania
stron pornograficz-
nych i propagujà-
cych przemoc,

– u˝ytkownicy mogà dokonywaç rezerwacji
stanowiska komputerowego u dy˝urnego
bibliotekarza,

– w bibliotece istnieje mo˝liwoÊç wydruko-
wania wybranych plików po uprzednim
uzgodnieniu z dy˝urujàcym biblioteka-
rzem,

– bibliotekarze majà prawo kontrolowaç
prac´ u˝ytkowników i w razie konieczno-
Êci natychmiast przerwaç sesj´, gdy u˝yt-
kownik wykonuje czynnoÊci niepo˝àdane. 

Dyrektor Biblioteki 
Publicznej w St´szewie 

Anna Krupecka

Czytelnia internetowa

Nowe stanowiska komputerowe

Sprz´t zosta∏ od razu sprawdzony
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W
Szkole Podstawowej w Trzebawiu
co roku odbywajà si´ konkursy eko-
logiczne. Do tej pory by∏y to kon-

kursy szkolne. Obecna – trzecia ju˝ jego edy-
cja mia∏a zasi´g gminny. Aby zapewniç
obiektywnà ocen´ do jury zaproszono osoby
spoza szko∏y. Zaproszenie to w tym roku
przyj´∏a pani Beata Lis przedstawiciel Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego, pani Barba-
ra Kowalczyk pracujàca w Urz´dzie Gminy
St´szew – Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska oraz
pani Danuta WiÊniewska emerytowana na-
uczycielka z Trzebawia. GoÊciem honoro-
wym by∏a pani Mariola Konieczna – radna
do powiatu, mieszkanka Trzebawia, która
zafundowa∏a medale: z∏oty, srebrny i bràzo-

wy. Fundatorem nagród w postaci przepi´k-
nych ksià˝ek by∏ burmistrz gminy St´szew.

Konkurs sk∏ada∏ si´ z dwóch etapów,
pierwszy, wewnàtrzszkolny mia∏ za zadanie
wytypowania z ka˝dej ze szkó∏ kandydatów
do etapu drugiego – gminnego. W styczniu
ka˝da ze szkó∏ otrzyma∏a regulamin kon-
kursu i zakres wiadomoÊci do przyswojenia.

7 czerwca 2006 roku do trzebawskiej szko-
∏y przyjecha∏y dzieci nauczania zintegrowa-
nego ze szkó∏: Strykowo, Modrze, St´szew i Je-
ziorki. Pierwszà szko∏´ reprezentowa∏y dzie-
ci: Dennis Suchocki, Micha∏ Rybarski i Krzysz-
tof Buda, ze szko∏y z Modrza przyjecha∏y:
Przemys∏aw Maik, Joanna Kàkolewska i Mar-
cin Lubaƒski, ze St´szewa:Maria Szymankie-
wicz, Pawe∏ Pietrzak i Pawe∏ Piskorek, z Jezio-

rek przyjecha∏y: Micha∏ Ro-
˝ek, Aleksandra Piechocka
i Marta Matuszewska. Szko-
∏´ trzebawskà reprezento-
wa∏y dzieci: Kasia Piechnik,
Joasia Furtak i Maciej Frà-
czak, wszyscy z klasy trze-
ciej. Ka˝dy z uczestników
konkursu mia∏ za zadanie
wype∏niç test sk∏adajàcy
si´ z trzech cz´Êci: cz´Êç
A test wyboru, cz´Êç B pyta-
nia otwarte i cz´Êç C uzu-
pe∏nienie tekstu z lukami.
Za pytania testowe ka˝de
dziecko mog∏o otrzymaç

∏àcznie 30 punktów. Dodat-
kowe 3 punkty mo˝na by∏o
otrzymaç za przygotowany
wczeÊniej i przywieziony
pomys∏ na logo konkursu.
Organizatorki konkursu
przygotowa∏y równie˝ py-
tania dodatkowe na wypa-
dek dogrywki, co okaza∏o
si´ potrzebne w walce
o trzecie miejsce.

Po sprawdzeniu testów
i ocenie prac plastycznych
okaza∏o si´, ˝e pierwsze
miejsce i 32 punkty zdoby-
∏a Kasia Piechnik ze szko∏y
w Trzebawiu, miejsce dru-

gie i 30 punktów Maciej Fràczak równie˝
z Trzebawia, miejsce trze-
cie z sumà 29 punktów (po
„zaci´tej walce” z Joasià
Kàkolewskà) – Pawe∏ Pie-
trzak reprezentujàcy szko-
∏´ ze St´szewa. Ka˝dy
z tych dzieci otrzyma∏ me-
dal, nagrod´ ksià˝kowà
oraz dyplom za zaj´cia da-
nego miejsca. Pozostali
uczestnicy konkursu rów-
nie˝ otrzymali ksià˝ki jako
nagrody pocieszenia oraz
dyplomy pamiàtkowe.

Po emocjach konkurso-
wych nastàpi∏ czas na re-

laks, wszyscy zebrani obejrzeli bajk´ autor-
stwa Aleksandry i Julii Ludwiczak w wyko-
naniu dzieci ze szko∏y w Trzebawiu. Nast´p-
nie wszyscy przeszli do Zielonej Klasy i tam
przy ognisku sma˝yli kie∏baski i jedli przy-
gotowane ciasta.

Obserwatorzy konkursu stwierdzili, ˝e
wszystkie dzieci reprezentowa∏y wysoki po-
ziom wiedzy ekologicznej i przyrodniczej.
Panie, które przygotowywa∏y konkurs: Re-
nata WiÊniewska i Aleksandra Ludwiczak
spoÊród prac plastycznych przywiezionych
przez dzieci wybiorà tà, która stanie si´ logo
konkursu ekologicznego, organizowanego
co roku w trzebawskiej szkole. 

Aleksandra Ludwiczak 
nauczycielka Szko∏y Podstawowej 

w Trzebawiu

Trójka zwyci´zców

Uczestnicy konkursu

Wyst´p uczniów z Trzebawia

Ekologiczny Konkurs Gminny 
w Szkole Podstawowej w Trzebawiu
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T
egoroczny konkurs ekologiczny pt: „Ra-
port o stanie czystoÊci Gminy St´szew”
adresowany by∏ do wszystkich

uczniów klas IV–VI szkó∏ podstawowych
w gminie St´szew. Organizatorem konkursu
by∏a Szko∏a Podstawowa w Jeziorkach,
a fundatorem nagród – Gmina St´szew. Za-
daniem konkursowym, w I etapie klaso-
wym by∏o wykonanie albumu ze zdj´ciami
miejsc, w których wyst´pujà w naszej gmi-
nie dzikie wysypiska Êmieci. SpoÊród tych

prac wy∏oniono 3 z ka˝dej klasy. II etapem
by∏o wy∏onienie 3 najlepszych prac w szko-
le do etapu gminnego. Nale˝a∏o je dostarczyç
do Szko∏y Podstawowej w Jeziorkach. 

Etap gminny odby∏ si´ 19 maja br.
w Szkole w Jeziorkach. Sk∏ada∏y si´ na nie-
go: napisanie testu sprawdzajàcego wiedz´
ekologicznà, prezentacja zdj´ç z dzikimi wy-
sypiskami Êmieci, propozycja zmian. W ko-
misji zasiadali nauczyciele przyrody z ka˝-
dej szko∏y podstawowej w gminie oraz
przedstawiciel referatu ochrony Êrodowiska
Urz´du Gminy – Barbara Kowalczyk.

Uczniowie oceniani byli w 4 kategoriach: al-
bum, test, prezentacja, propozycja zmian.
Na konkurs zaproszony zosta∏ tak˝e bur-
mistrz W∏odzimierz Pinczak, który wys∏u-
cha∏ prezentacji uczniów oraz propozycji
zmian, a tak˝e odpowiedzia∏ na nurtujàce
uczniów zagadnienia dotyczàce ekologii
w naszej gminie. W trakcie przerwy mi´dzy
napisaniem testu a prezentacjà, uczniowie
klas III zaprezentowali teatrzyk ekologiczny
pt: „Dzieƒ Ziemi”. 

Zwyci´zcami konkursu ekologicznego
zostali:

I miejsce: Jakub Kontek – kl. VI, SP Jezior-
ki,

II miejsce: Olga Koczorowska – kl. VI, SP
Jeziorki,

III miejsce: Barbara Buksalewicz – kl. VI,
SP Modrze.

W konkursie wzi´li tak˝e udzia∏: 
Sara Kieç – SP Jeziorki,
Monika Pi´ta – SP Jeziorki,
Klaudia Mazurek – SP St´szew,
Filip Szczepaƒski – SP St´szew,

Marta Malicka – SP St´szew,
Kornelia Mruk – SP St´szew,
Mateusz Blejwas – SP Modrze,
Mi∏osz Patelka – SP Modrze,
Martyna Kàkol – SP Modrze. 

J.Z.

Konkurs ekologiczny
w Jeziorkach

Burmistrz odpowiada na pytania uczniów

Trójka nagrodzonych uczniów

Jedna z uczestniczek konkursu – Olga Koczorowska
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21
maja br. odby∏a si´ w St´szewie,
nad jeziorem Lipno Majówka Co-
untry. Impreza ta zorganizowana

zosta∏a przez gminne ko∏o PCK oraz Urzàd
Miejski Gminy St´szew. Pomimo wietrznej

pogody, nad Lipno przyby∏o wiele rodzin,
które chcia∏y sp´dziç wspólnie czas przy
muzyce country. GoÊci przywita∏ burmistrz
gminy oraz przewodniczàca st´szewskiego
ko∏a PCK. Do wspólnej zabawy zach´ci∏ na-

st´pnie zespó∏ „Dallas Co-
untry”, który prowadzi∏
imprez´. Zespó∏ uczy∏
kowbojskich okrzyków
oraz taƒca. Uczestnicy
Majówki mieli te˝ okazj´
obejrzeç pokaz kr´cenia
lassem czy strzelania ba-
tem meksykaƒskim. Za-
inscenizowano tak˝e po-
kaz pojedynku kowbo-
jów. 

Organizatorzy Ma-
jówki zapewnili tak˝e in-
ne atrakcje. Dzieci bra∏y
udzia∏ w licznych kon-
kursach, w których na-

grodami by∏y s∏odkie upo-

minki. Niektóre z zabaw „wciàgn´∏y” ca∏e
rodziny. Majówka Country da∏a okazj´ do
aktywnego sp´dzenia czasu, zarówno dla
dzieci jak i ich rodziców. 

J.Z.

Majówka nad Lipnem

Remonty w ramach gwarancji

Uczestnicy MajówkiGoÊci przywita∏ burmistrz i przewodniczàca PCK

Dzieci uczestniczy∏y w ró˝nych konkursach Pokaz kowbojskiego pojedynku

N
a terenie gminy powsta∏o wiele no-
wych chodników. Niektórych zdzi-
wiç mo˝e fakt, ˝e, chocia˝ niedawno

zosta∏y one wybudowane, to trwajà na nich
kolejne remonty. KtoÊ mo˝e zarzuciç, ˝e
gmina marnuje w ten sposób pieniàdze.

Wszystkich zainteresowanych uspokajamy
wi´c, ˝e wszelkie tego typu naprawy doko-
nywane sà w ramach gwarancji, jakie da∏
wykonawca. Gmina korzysta z tych gwa-
rancji i, jeÊli zauwa˝one zostajà jakieÊ
uchybienia czy usterki, to zostajà one w ich

ramach naprawione. Bud˝et gminny nie zo-
staje z tego powodu uszczuplony. Prace ta-
kie trwa∏y na przyk∏ad ostatnio przy st´-
szewskim Rynku. 

red.
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W
szyscy wiemy, ˝e lokalne po∏àcze-
nia komunikacyjne na terenie na-
szej gminy nie sà najlepsze. Miesz-

kaƒcy wielokrotnie podnosili kwesti´ uru-
chomienia dodatkowych kursów autobu-
sów. W tej sprawie zosta∏ z∏o˝ony nawet
wniosek przez mieszkaƒców B´dlewa i Sa-

powic. Gmina do∏o˝y∏a wszelkich staraƒ,
aby u∏atwiç tym osobom przemieszczanie
si´ po terenie gminy. Zosta∏y w tym celu uru-
chomione dodatkowe kursy autobusowe.

Niestety, okaza∏o si´, ˝e podj´cie tych dzia-
∏aƒ by∏o najwyraêniej niepotrzebne. Mieszkaƒ-
cy bardzo rzadko korzystali z nowo uruchomio-

nych po∏àczeƒ, co spowodowa∏o, ̋ e ich funkcjo-
nowanie nie by∏o op∏acalne. Nie pokry∏o nawet
10% kosztów. Widoczne jest to szczególnie te-
raz, w okresie letnim. Informujemy wi´c, ˝e
z powy˝szych przyczyn dodatkowe kursy w Sa-
powicach i B´dlewie zostajà odwo∏ane 

red.

K
ilka tygodni temu odby∏o si´ walne
zgromadzenie Ochotniczej Stra˝y Po-
˝arnej (jednostek ze Strykowa, St´sze-

wa i S∏upii), na którym wybrany zosta∏ no-
wy Zarzàd. W jego sk∏ad weszli:

Prezes: Zenon Kempa,
Wiceprezes: Bernard Jankowski (komen-

dant OSP),
Wiceprezes: Marek Staƒka,

Wiceprezes: Tomasz Dotka,
Skarbnik: Grzegorz Pietruszyƒski,
Sekretarz: Robert Anio∏a,
Cz∏onkowie: Tomasz Uryzaj,
Marcin W∏odarczak,
Andrzej Deja.
W sk∏ad Komisji Rewizyjnej weszli:
Przewodniczàcy: Bernard LeÊny,
Cz∏onkowie: Dawid Kubiak,

¸ukasz Polak. 
W sk∏ad nowego Zarzàdu weszli przed-

stawiciele wszystkich trzech jednostek OSP,
co miejmy nadziej´ spowoduje, ˝e nie b´dà
si´ pojawiaç konflikty i zarzuty dotyczàce
niesprawiedliwego podzia∏u Êrodków finan-
sowych. 

J.Z.

Dodatkowe kursy odwo∏ane

Nowy Zarzàd OSP

Plandex przedsi´biorstwem
innowacyjnym

I
nnowacje dzisiaj, to najwa˝niejsza si∏a
nap´dowa rozwoju gospodarki. Sà one
bowiem specyficznym narz´dziem

przedsi´biorczoÊci, a przedsi´biorczoÊç wy-
ra˝ajàca si´ w ciàg∏ym poszukiwaniu no-
wych kombinacji czynników wytwórczych
jest motorem post´pu gospodarczego. Firma
Plandex postawi∏a na wyzwalanie innowa-
cyjnoÊci i podwy˝szanie jakoÊci. Idàc z du-
chem czasu firma stara si´ stworzyç zupe∏-
nie nowy obraz orientacji rynkowej, w któ-
rej innowacje (i serwis) a nie ceny i koszty
stanà si´ g∏ównym elementem konkurencji
i wzmacniania kondycji ekonomicznej
przedsi´biorstwa. 

Plandex nale˝y do grupy najwi´kszych
i najpr´˝niej rozwijajàcych si´ w Polsce pro-

ducentów zabudów samochodów ci´˝aro-
wych. Celem strategicznym firmy jest kon-
sekwentny rozwój oraz oferowanie swoim
Klientom zabudów i przyczep spe∏niajàcych
najwy˝sze normy jakoÊciowe, bezpiecznych
i wyprodukowanych przy wykorzystaniu
technologii przyjaznych dla Êrodowiska na-
turalnego. Cele te sà mo˝liwe do zrealizowa-
nia dzi´ki inwestycjom wspó∏finansowa-
nym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. Plandex zrealizowa∏ dwa takie
projekty: jesienià ubieg∏ego roku – „Popra-
wa konkurencyjnoÊci przedsi´biorstwa po-
przez modernizacj´ procesu produkcyjnego”
oraz wiosnà bie˝àcego roku – „Poprawa
konkurencyjnoÊci przedsi´biorstwa poprzez
wdro˝enie produkcji wielozadaniowych lek-

kich przyczep”. Obie inwestycje zosta∏y wy-
konane w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Wzrost KonkurencyjnoÊci
Przedsi´biorstw dzia∏anie 2.3. Celem SPO
WKP jest poprawa pozycji konkurencyjnej
polskiej gospodarki poprzez wsparcie roz-
woju przedsi´biorstw oraz instytucji otocze-
nia biznesu.

UNIA EUROPEJSKA 
Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego
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13
maja 2006 r. w Szkole Podstawo-
wej w St´szewie zorganizowane
zosta∏y Mistrzostwa Gminy Pra-

cowników OÊwiaty w Tenisie Sto∏owym.
Otwarcia zawodów dokona∏ Stanis∏aw Ma-
tuszewski. Zawody poprowadzi∏a Krystyna
Cudak. Po zaci´tej rywalizacji wy∏oniono
zwyci´zców: 

W kategorii kobiet najlepsze okaza∏y si´:
Joanna Przespolewska – I miejsce,
El˝bieta Jaworowicz – II miejsce,
Hanna K´siska – III miejsce. 
Kategoria m´˝czyzn:
I miejsce – Aleksander Buksalewicz,
II miejsce – Leszek Bernaczyk,
III miejsce – Pawe∏ Cudak.
Podczas turnieju przeprowadzono tak˝e

plebiscyt na najlepszego zawodnika oraz
najlepszà zawodniczk´ turnieju. Najlepsza
zawodniczkà zosta∏a Joanna Przespolew-
ska, a najlepszym zawodnikiem – Aleksan-
der Buksalewicz. 

red.

Mistrzostwa 
w Tenisie Sto∏owym

Uczestnicy mistrzostw

Refleksje 
po-poetyckie

… ktoÊ marudzi, ̋ e rozpocz´cie si´ spóê-
nia. Wiem o tym. Niecierpliwi´ si´ tak˝e, ale
czekamy na goÊci z Poznania. GrzecznoÊç
wymaga, aby ofiarowaç im studencki kwa-
drans. Jest osiemnasta i dwanaÊcie minut.
Rozpoczynamy spektakl – miniatur´ po-
etyckà: „Moi mistrzowie i ja”. Premierowe
przedstawienie mia∏o odbyç si´ w Poznaniu
w Klubie Poetyckim. Plany si´ jednak zmie-
ni∏y i zaprezentowa∏am moich mistrzów
najpierw w Domu Kultury w St´szewie.
I bardzo dobrze! Tu zapuÊci∏am swoje dru-

gie korzenie i to miejsce w∏aÊnie powinno
mieç pierwszeƒstwo. Poeta i poezja ˝yjà
wtedy, kiedy mogà wyjÊç poza granice r´ko-
pisu, zeszytu i mówiç do ludzi. Postanowi-
∏am zatem wyjÊç z wierszami w∏asnymi do
ludu i ja. Szczerze mówiàc wprosi∏am si´
z tym spektaklem do Domu Kultury i – od-
notowuj´ to z niek∏amanà przyjemnoÊcià –
zosta∏am przyj´ta przychylnie. Wprosi∏am
si´ bo: doÊç ju˝ mia∏am narzekaƒ, ˝e nic si´
nie dzieje, ˝e wieje nudà, ˝e nie ma co robiç,
˝e nie ma gdzie pójÊç. Postanowi∏am poka-

zaç, zasugerowaç, ˝e mo˝na „dzianie si´”
zaczàç od siebie. PomyÊla∏am sobie tak˝e, ̋ e
to troszk´ nie fair, ˝e mam wieczory poetyc-
kie i spotkania autorskie w Poznaniu,
a w mojej gminie: nie (niekoniecznie z w∏a-
snej winy).

Wybrawszy 14 spoÊród swoich wierszy,
które powsta∏y z zachwytu pi´knem dzie∏
innych twórców zacz´∏am re˝ysersko-in-
scenizacyjnà prac´, majàc do dyspozycji

dokoƒczenie na str. 20
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najpierw swój osobisty pomys∏ i zapa∏,
a potem ˝yczliwoÊç innych. WymyÊli∏am
sobie, ˝e te wiersze muszà mieç opraw´
muzycznà i tanecznà. I zacz´∏am dla reali-
zacji tego celu wydeptywaç Êcie˝ki, które –
s∏owo honoru! – na ˝adnym odcinku nie
by∏y ani strome, ani cierniste. Rozpocz´∏am
od Agnieszki Skrzypczak z D´bna, która nie
odmówi∏a wsparcia miniatury swojà recy-
tacjà. Agnieszka to niezwyk∏y typ recytato-
ra: niepozorna na próbach rozkwita na pre-
mierze: trema, spojrzenia widzów dzia∏ajà
na Nià mobilizujàco! Potem podrepta∏am
do Pani Ewy Tuskowskiej (D´bnianki z wy-
boru), która z niebywa∏à cierpliwoÊcià wy-
s∏uchiwa∏a moich wierszy „na brudno”
i u∏o˝y∏a do nich przepi´knà opraw´ mu-

zycznà, którà jeszcze pi´kniej zagra∏a na
gitarze klasycznej. Pozyska∏a tak˝e dla mo-
jego pomys∏u pianistk´ Ol´ Skorup´ ze St´-
szewa; dzi´ki jej akompaniowaniu wiersze:
„Westchnienie” i „Kochankowie” nabra∏y
szczególnej urody i wdzi´ku. Pani Stella
Szlejf (równie˝ ze St´szewa), mimo zdro-
wotnych k∏opotów, opracowa∏a choreogra-
fi´, przychodzi∏a dzielnie na próby, a szeÊç
pe∏nych uroku tancerek z zespo∏u „Moonli-
ght shadow”: Paulina Dyba, Dominika Ru-
miƒska, Monika Pempera, Lilianna Wower,
Agnieszka Szypura i Katarzyna Ha∏as, któ-
re przygotowa∏a do wyst´pu „rozÊwietli∏o”
spektakl, jak stwierdzi∏a muzykolog i poet-
ka jednoczeÊnie Pani Maryla Siarkiewicz
z Poznania. Pani Barbara Bawer spe∏ni∏a
moje marzenie i zdoby∏a saksofonist´.
A choç Pan Marek Adamczak z Grodziska

jest bardzo m∏odym cz∏owiekiem, znakomi-
cie wczu∏ si´ w klimat, nawiàzujàcych do
Julio Cortazara i Stanis∏awa Baraƒczaka,
wierszy. Pani Barbara zaj´∏a si´ tak˝e za∏a-
twieniem tysiàca drobiazgów niezb´dnych
dla potrzeb mojego przedsi´wzi´cia, do któ-
rych – co tu du˝o gadaç – poeci zupe∏nie
nie majà g∏owy. Dzi´ki zaanga˝owaniu Pa-
ni Ewy Krym powsta∏ napis (i to w dwóch
wersjach): „Moi mistrzowie i ja”. Nie mog´
nie wspomnieç o ˝yczliwoÊci Pani Arletki
Raczkiewicz, która wozi∏a i odwozi∏a ekip´
na próby i na premier´. Bez wsparcia Pani
Ewuni Nowickiej mój spektakl nadal buja∏-
by w ob∏okach. 

Jak wypad∏o? Ano tak, ˝e w paêdzierni-
ku b´dzie bis. Na proÊb´ tych, którzy z ró˝-
nych ˝yciowych wzgl´dów nie mogli
przyjÊç 12.05.2006 r. oraz dzi´ki reklamie,

jakà zrobili przedstawieniu goÊcie z Po-
znania. Pragn´ odnotowaç wa˝nà dla
mnie spraw´: obecnoÊç na widowni Pana
Burmistrza W∏odzimierza Pinczaka. Poeci
uwielbiajà marzyç. Marz´ i ja. Dzisiaj
o tym, ˝e r´kopis wiersza „Moi ukochani
poeci” podarowany Panu Burmistrzowi
b´dzie mia∏ dla Niego znaczenie, choç
odrobin´ wi´ksze ni˝ tylko zapisana kart-
ka. Marz´ i o tym, aby w moje Êlady poszli
inni szaleƒcy i zacz´li zawracaç g∏ow´
swoimi pomys∏ami, bowiem samo nic si´
nie zrobi!

Jeszcze raz k∏aniam si´ wszystkim Wi-
dzom.

Anna Muzyka Walawender
13.05.2006 

PS. Do napisania refleksji sk∏oni∏ mnie ar-
tyku∏ Pana Leszka Bernaczyka za-
mieszczony w 4 numerze „WieÊci St´-
szewskich”.

a.m.w

W
dniu 6 maja
2006 roku
odszed∏ z Ko-

∏a St´szew jeden
z najstarszych w´d-
karzy, kolega Stani-
s∏aw Zieliƒski. By∏
cz∏onkiem Ko∏a od
1959 roku. By∏a to postaç najaktywniejsza
w Kole. Wiele lat pe∏ni∏ funkcj´ w Zarzàdzie
Ko∏a. Zosta∏ odznaczony odznakami „Za-
s∏u˝ony dla w´dkarstwa Polskiego” rów-
nie˝ Srebrnà a póêniej Z∏otà Odznakà.

W kwietniu 2006 roku zda∏ egzamin na s´-
dziego Klasy Okr´gowej. Marzeniem Jego
by∏o jeszcze otrzymanie Z∏otej Odznaki
z wieƒcami, jednak nie doczeka∏ ju˝ tego.
Z postawy Jego, zaanga˝owania i serca, ja-
kie w∏o˝y∏ w rozwój w´dkarstwa w na-
szym Kole mo˝e braç przyk∏ad ka˝dy z nas. 

˚yczymy Mu udanych po∏owów w Nie-
biosach. W dowód Jego pami´ci zostanie ro-

zegrany I konkurs pod nazwà „Memoria∏
Stanis∏awa Zieliƒskiego”. O terminie zawo-
dów powiadomimy w´dkarzy w oddziel-
nych og∏oszeniach. 

Niech Jego pami´ç pozostanie w na-
szych sercach na d∏ugie lata. W dowód pa-
mi´ci najlepszemu przyjacielowi – Henryk
Majorczyk, Zarzàd, Organy i w´dkarze Ko-
∏a 121 St´szew.

W dowód pami´ci
Anna Muzyka Walawender

dokoƒczenie ze str. 19
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MULTI SP. Z O.O.

ST¢SZEW 
– BRAN˚A MEBLOWA 

ZATRUDNI 

KIEROWNIKA 
DS. PRODUKCJI

I MONTA˚U

TEL. 061 813 42 51

MULTI SP. Z O.O.
ST¢SZEW – BRAN˚A MEBLOWA 

ZATRUDNI 

STOLARZY

TEL. 061 813 42 51

BEL-WAH Sp. z o.o.
oferuje

BETON TOWAROWY
do B-40

wraz z transportem
˚wirownia Skrzynki

tel./fax 061 819 62 76, kom. 608 085 557

Zamieni´ mieszkanie komunalne 2-pokojowe, 39 m2 w Strykowie (CO,
P Y̧TKI, OKNA PCV) na wi´ksze, najlepiej w St´szewie lub Strykowie.
Mo˝liwoÊç zap∏aty niewielkiego odst´pnego. 

tel. 507 182 866

Z A R Z Ñ D Z E N I E  N R  2 3  

BURMISTRZA GMINY ST¢SZEW
z dnia 05 lipca 2006 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym
(tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoÊciami (tj. z 2004 r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603) oraz (3 Uchwa∏y Rady Miej-
skiej Gminy St´szew Nr XXXIV/363/2006 z 28 czerwca 2006 r. w sprawie: sprzeda˝y zabu-
dowanej nieruchomoÊci po∏o˝onej w Trzebawiu

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

§ 1. Przeznacza si´ do sprzeda˝y w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomoÊç za-
budowanà po∏o˝onà w Trzebawiu, stanowiàcà dzia∏k´ nr 88/2 o pow. 800 m2, zapisanà w ksi´-
dze wieczystej KW 39121 jako w∏asnoÊç Gminy St´szew.
Ksi´ga wieczysta nie wykazuje obcià˝eƒ.

§ 2. NieruchomoÊç zabudowana jest pawilonem handlowo-us∏ugowym, jednokondygnacyjnym
o powierzchni u˝ytkowej 69,76 m2. Budynek jest nieogrzewany, wyposa˝ony w instalacj´ elek-
trycznà i wodociàgowà oraz kanalizacj´ – szambo.

§ 3. Cena wywo∏awcza nieruchomoÊci wynosi 25 000,– z∏ (netto).
Do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokoÊci 22%.

§ 4. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami pierw-
szeƒstwo nabycia przys∏uguje poprzednim w∏aÊcicielom zbywanej nieruchomoÊci pozbawio-
nym prawa w∏asnoÊci przed 05.12.1990 r. je˝eli z∏o˝à wniosek o nabycie w terminie 42 dni od
dnia wywieszenia wykazu za cen´ i na warunkach okreÊlonych w wykazie.

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

1000 sztuk ceg∏y kratówki

tel. 061 813 41 72

SZKOLENIOWIEC 
w St´szewie og∏asza nabór do:

• Szko∏y Policealnej o kierunkach: 
– Technik administracji o specja-

lizacji: Fundusze Unii Europej-
skiej,

– Technik administracji o specja-
lizacji: Kadrowiec,

– Technik informatyk,
– Technik rachunkowoÊci,
– Technik bhp,
– Technik ochrony Êrodowiska,
– Technik rolnik o specjalizacji:

Fundusze Unii Europejskiej,
– Technik obs∏ugi turystycznej

o specjalizacji: Agroturystyka,
– Technik ochrony fizycznej

osób i mienia.
• Trzyletniego Liceum Ogólno-

kszta∏càcego dla Doros∏ych

ZAPISY OD 24 SIERPNIA 2006,
OD 9.00 DO 11.00,

W GIMNAZJUM W ST¢SZEWIE,
UL. SZKOLNA 1. 

Wpisowe – 30 z∏. 
Posiadamy uprawnienia szko∏y pu-
blicznej.
Kszta∏cenie w systemie zaocznym
(zjazdy dwa razy w miesiàcu),
Czesne 80 z∏/miesi´cznie (tylko
przez 10 miesi´cy).

Szko∏a Policealna dla doros∏ych
LIDER w St´szewie 

og∏asza nabór na kierunki:

– Opiekunka Êrodowiskowa 
– 1 rok, 430 godz., 120 z∏/mies.

– Opiekun w domu pomocy 
spo∏ecznej – 2 lata, 100 z∏/mies.

kszta∏cenie w systemie 
zaocznym 

SK¸ADANIE DOKUMENTÓW
I DOK¸ADNA INFORMACJA:
ul. Szkolna 1, 62-060 St´szew

tel. 061 813 41 47

Udzielam korepetycji z matema-
tyki, wszystkie poziomy naucza-
nia, szybko, tanio, du˝e doÊwiad-
czenie w pracy z m∏odzie˝à. 

tel. 509 869 628 

Ucz´ przede wszystkim myÊleç
logicznie.

Sprzedam mieszkanie 
78 m2

z gara˝em i dzia∏kà 
w Jeziorkach. 

tel. 061 819 63 08

Kupi´ mieszkanie 
do 50 m2

na terenie gminy St´szew. 

tel. 061 819 63 08

Zamieni´ mieszkanie
w∏asnoÊciowe

29 m2

na wi´ksze na terenie St´szewa
lub okolicy. 

tel. 501 315 675

Zatrudni´ kosmetyczk´ pilnie!

tel. 604 212 155

Sprzedam nieruchomoÊç rolnà
w Strykowie, ok. 19 arów. 

Bardzo blisko jez. Strykowskiego.
Wszystkie media. 
Cena 1 m2 – 21 z∏

tel. 061 813 45 53

Grupa HUNTERS Sp. z o.o. 
zatrudni pracowników 

do ochrony 
Tel. kontaktowy 

691 018 916 lub 607 331 093

Sprzedam mieszkanie 
w Modrzu

64 m2

Nowe, plastikowe okna, 
2 szafy wn´kowe. 

tel. 601 629 628

Euro Assist Sp. z o.o. 
jest agencjà pracy tymczasowej

oraz agencjà poÊrednictwa 
pracy istniejàca na rynku 

polskim od 8 lat.

Aktualnie poszukujemy 
dla klienta w St´szewie:

Tapicerów
Poszukujemy osób z doÊwiad-
czeniem lub do przyuczenia

Wymagania:
• motywacja do pracy,
• zdolnoÊci manualne.

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

Obowiàzki – prace tapicerskie
przy produkcji krzese∏, 

szycie r´czne

Magazyniera
Wymagania:

• uprawnienia na wózki 
elektryczne,

Obowiàzki – wszelkie prace 
magazynowe oraz operowanie
wózkiem wid∏owym. Praca na

jednà zmian´ – mo˝liwe 
nadgodziny

Polerowacza 
stali nierdzewnej

Wymagane doÊwiadczenie 
co najmniej 1 rok 

na podobnym stanowisku

W razie zainteresowania powy˝szà
ofertà pracy, prosz´ o kontakt 
z naszym biurem w Poznaniu: 

tel. 061 847 92 66.
ul. Mi∏a 13, 60-586 Poznaƒ, 

tel. 061 847 92 66
fax 061 843 57 18 
www.euroassist.pl
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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.

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

APTEKI

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

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

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

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

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

Gimnazjum w Strykowie, ul. Szkolna 10, 
tel. 061 813 40 52
Zespó∏ Szkolno Przedszkolny w Modrzu, 
ul. KoÊciuszki 14, tel. 061 819 57 72
Zespó∏ Szkolno Przedszkolny w Jeziorkach, 
ul. Parkowa 7, tel. 061 819 60 87
Szko∏a Podstawowa w Trzebawiu, ul. Szkolna 1,
tel. 061 813 52 09
Zespó∏ Szkó∏ Specjalnych w St´szewie, 
ul. Wojska Polskiego 18, tel. 061 813 40 96
Przedszkole w St´szewie, ul. Skorupki, 
tel. 061 813 43 45

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

BANKI

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

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

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