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T
egoroczne do˝ynki gminne odby∏y si´
w niedziel´, 20 sierpnia w B´dlewie. Przy-
by∏o na nie wiele osób, a otoczenie parku

oraz pi´kna pogoda spowodowa∏y, ̋ e wszyscy
Êwietnie si´ bawili. Dla dzieci przygotowano
mnóstwo atrakcji. By∏ dmuchany zamek, zje˝-
d˝alnia, karuzela i kolejka oraz stoiska z za-
bawkami i ró˝nymi przysmakami.

UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ mszà Êwi´tà
polowà odprawionà na terenie b´dlewskie-
go parku. Ksiàdz proboszcz Tadeusz ¸uko-
wiak poÊwi´ci∏ przyniesione
przez przedstawicieli gminnych
wsi wieƒce do˝ynkowe oraz po-
dzi´kowa∏ wszystkim rolnikom
za wysi∏ek, jaki wk∏adajà ka˝de-
go dnia w swojà prac´. 

WÊród goÊci, którzy przybyli
na tegoroczne Êwi´to plonów
znaleêli si´ m.in.: przewodniczà-
cy Rady Miejskiej Gminy St´szew
– Miros∏aw Potrawiak, przedsta-
wiciel marsza∏ka Województwa
Wielkopolskiego – Wojciech Jan-
kowiak, radni Powiatu Poznaƒ-
skiego: Mariola Konieczna,
Krzysztof Robaszyƒski i Tadeusz
Knop, radni gminy St´szew, so∏-
tysi wszystkich wsi itd. Starosta-
mi do˝ynek byli: Marlena Gierko
i Miros∏aw Ka∏ek. Wszystkich
zgromadzonych przywitali: bur-
mistrz gminy St´szew – W∏odzi-
mierz Pinczak oraz so∏tys B´dle-
wa – Miros∏aw Ka∏ek. Burmistrz

pogratulowa∏ rolnikom zbiorów, przypomi-
najàc jednoczeÊnie o trudnej sytuacji (spo-
wodowanej suszà), z jakà wszyscy musieli
si´ borykaç. Zapewni∏ jednoczeÊnie, ˝e do∏o-
˝y wszelkich staraƒ, aby pomóc tym gospo-
darzom z gminy St´szew, którzy ponieÊli
straty w wyniku suszy. So∏tys przedstawi∏
natomiast krótkà histori´ wsi B´dlewo. Po-
wiedzia∏ te˝, i˝ jest mu bardzo mi∏o, ˝e mo-
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Burmistrz cz´stuje zgromadzonych chlebem
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˝e wspólnie ze zgromadzonymi obchodziç
Êwi´to zbiorów. 

Nast´pnie rozpocz´∏a si´ tradycyjna cere-
monia do˝ynkowa. Prowadzi∏y jà zespo∏y
„Modrzanki” oraz Kapela Dudziarska „Koêla-
ry”. Podczas tej ceremonii, zgodnie ze starym
obyczajem burmistrz pocz´stowa∏ wszystkich
zgromadzonych chlebem, wypieczonym z te-
gorocznego zbo˝a. Zarówno goÊcie jak i gospo-

darze do˝ynek, podobnie jak w latach ubie-
g∏ych „obtaƒcowali” tak˝e wieƒce ˝niwne. 

Na scenie pojawi∏y si´ te˝ zespo∏y: „Weso∏a
Gromada”, Zespó∏ PieÊni i Taƒca „Polanie”
z Trzcianki oraz ARHED. W sk∏ad tego ostat-
niego wchodzà m∏odzi wykonawcy z terenu
gminy St´szew: Weronika Szypura, Kalina
Bernaczyk oraz Magdalena i Micha∏ Lubaƒscy. 

Dla dzieci i m∏odzie˝y zaplanowano blok
rodzinny, który prowadzony by∏ przez cz∏on-
ków zespo∏u BAS. W tym czasie odbywa∏y

si´ liczne konkursy, za udzia∏ w których
mo˝na by∏o otrzymaç ciekawe nagrody. 

W godzinach wieczornych wystàpi∏ ka-
baret CIACH, a po nim rozpoczà∏ si´ koncert
zespo∏u Happy End. 

Ze specjalnie przygotowanym repertu-
arem wystàpi∏a tak˝e jedna z mieszkanek
gminy St´szew – Weronika Szypura. Wszy-
scy zgromadzeni bawili si´ nast´pnie przy
muzyce zespo∏u BAS. 

J.Z.

dokoƒczenie ze str. 1

GoÊci powita∏ burmistrz oraz so∏tys B´dlewa

Burmistrz przyjmuje chleb z ràk starostów do˝ynek Modrzanki wraz z Kapelà Dudziarskà Koêlary Tegoroczne wieƒce do˝ynkowe

Oryginalna ekspozycja przygotowana przez mieszkaƒców B´dlewa

Wyst´p kabaretu „CIACH” Recital Weroniki Szypury
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W
ciàgu ostatnich tygodni realizowano
oraz zakoƒczono kilka kolejnych inwe-
stycji na terenie gminy St´szew. Jednà

zwa˝niejszych spraw by∏a termomodernizacja
budynku Szko∏y Podstawowej oraz Przedszkola
wSt´szewie. Oba obiekty zosta∏y ocieplone oraz
pomalowane. W Szkole Podstawowej powsta∏o
tak˝e wyjÊcie ewakuacyjne oraz podjazd dla
osób niepe∏nosprawnych. W przedszkolu nato-
miast wymieniona zosta∏a stolarka okienna
i drzwiowa, dokonano konserwacji dachu. Po-
wsta∏a tak˝e dodatkowa sala dla dzieci. 

W tym czasie realizowane te˝ by∏y ró˝ne
prace drogowe oraz remonty chodników. Za-

koƒczono m.in. prace na ul. Chrobrego
w St´szewie, gdzie remontowana by∏a jezd-
nia i powsta∏ nowy chodnik. Podobny re-
mont mia∏ te˝ miejsce na ul. Szkolnej, Ku-
Ênierskiej i KoÊcielnej. 

Do koƒca zbli˝a si´, trwajàca od kilku
miesi´cy budowa kanalizacji na ul. KoÊciaƒ-
skiej i ulicach przyleg∏ych. W trakcie tych
prac nie oby∏o si´ bez k∏opotów oraz utrud-
nieƒ w ruchu drogowym. Spowodowane by-
∏y one m.in.: koniecznoÊcià zag´szczenia
gruntów oraz odbudowy nawierzchni. Pra-
ce kanalizacyjne przebiegajà mimo wszyst-
ko zgodnie z harmonogramem. 

Obecnie powstajà te˝ rurociàgi t∏oczne
i kolektor sanitarny. Prace te zwiàzane sà
z budowà nowej oczyszczalni Êcieków w Wi-
toblu i majà na celu po∏àczenie istniejàcej
ju˝ st´szewskiej oczyszczalni z tà nowopow-
stajàcà. 

W planach sà ju˝ oczywiÊcie kolejne in-
westycje. Og∏oszone zosta∏y m.in.: przetargi
na budow´ wodociàgu B´dlewo – Zaparcin
i Wronczyn – Modrze oraz na budow´ kana-
lizacji sanitarnej i deszczowej w D´bnie. Ta
ostatnia inwestycja zaplanowana zosta∏a
do realizacji na lata 2006–2007. 

J.Z.

28
sierpnia odby∏a si´ XXXV Sesja
Rady Miejskiej Gminy St´szew.
Zdominowana zosta∏a ona

przez dwa tematy: modernizacj´ stacji ba-
zowej telefonii komórkowej w Kràplewie
oraz kwesti´ doprowadzenia pràdu do
dzia∏ek nad jez. Strykowskim. Pierwszy
z tematów jest aktualny ju˝ od jakiegoÊ
czasu. Tym razem jeden z protestujàcych
przeciwko modernizacji mieszkaƒców Krà-
plewa poruszy∏ go tak˝e na sesji. Zanim
jednak do tego dosz∏o, burmistrz gminy
przedstawi∏ sprawozdanie z dzia∏alnoÊci
mi´dzysesyjnej. 

W przedstawionym sprawozdaniu mó-
wi∏ on mi´dzy innymi o tegorocznych ˝ni-

wach i kl´sce suszy, jaka dotkn´∏a rolników.
Burmistrz poinformowa∏, ˝e w celu oszaco-
wania strat dzia∏a∏a gminna komisja szaco-
wania skutków suszy. Powiedzia∏ tak˝e, ˝e
przed du˝ym wyzwaniem, w upalne tygo-
dnie stanà∏ Zak∏ad Komunalny, który mu-
sia∏ zadbaç o utrzymanie ciàg∏oÊci dostawy
wody. Upalne ˝niwa zakoƒczy∏y si´ do˝yn-
kami, które w tym roku odby∏y si´ 20 sierp-
nia, w B´dlewie. 

W minionym okresie odby∏o si´ tak˝e
walne zgromadzenie Ochotniczej Stra˝y Po-
˝arnej gminy St´szew, na którym wybrane
zosta∏y nowe w∏adze OSP. 

W tym czasie trwa∏y tak˝e wakacje. Jak
co roku gmina zorganizowa∏a ró˝ne formy

wypoczynku dla dzieci i m∏odzie˝y z terenu
gminy. Nale˝a∏y do nich m.in.: pó∏kolonie
i kolonie. Dofinansowano tak˝e obozy spor-
towe i harcerskie. Innym z tematów by∏o
spotkanie Rady Wielkopolskiego Parku Naro-
dowego, gdzie omawiany by∏ projekt planu
ochrony Parku. 

Trwa∏y tak˝e prace w ramach Centrum
Zagospodarowania Odpadów. Mia∏y one na
celu wybór technologii segregacji odpadów.
Burmistrz poinformowa∏, ˝e ze wst´pnych
ustaleƒ wynika, i˝ przedsi´wzi´cie to b´dzie
bardzo kosztowne, liczone nawet w dziesiàt-
kach milionów. 

Zakoƒczono realizacj´ 
kolejnych inwestycji

Sesja Rady Miejskiej
Budynek Szko∏y Podstawowej zosta∏ ocieplony i pomalowany Nowa nawierzchnia drogi i chodnik na ul. Chrobrego St´szewskie przedszkole po remoncie

dokoƒczenie na str. 4
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Gmina podpisa∏a te˝ umow´ z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej na budow´ oczyszczal-
ni Êcieków w Witoblu. Dofinansowanie wy-
nosi w sumie 6 mln z∏ z czego w przypadku
wywiàzania si´ gminy ze wszystkich ob-
ostrzeƒ, umorzone zostanie 1,5 mln z∏.
W minionym czasie trwa∏y tak˝e rozmowy
na temat zorganizowania imprezy REMES
Cup. Odbywa si´ ona w Opalenicy i cieszy si´
coraz wi´kszym zainteresowaniem, dlatego
te˝ burmistrz gminy St´szew prowadzi∏ roz-
mowy z burmistrzem Opalenicy, aby cz´Êç
tej imprezy zorganizowana zosta∏a w gmi-
nie St´szew. 

W okresie letnim trwa∏y te˝ intensywne
prace inwestycyjne i remontowe. Realizo-
wane by∏y ró˝ne prace drogowe i remonty
chodników – zakoƒczono m.in. remont na-
wierzchni ul. Chrobrego w St´szewie. Trwa-
∏a te˝ budowa rurociàgów t∏ocznych, termo-
modernizacja budynków oÊwiatowych itd.
Jednym z najwa˝niejszych tematów by∏o
wykonanie kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. KoÊciaƒskiej. Burmistrz poinformowa∏,
˝e w trakcie prac wyst´powa∏y spore utrud-
nienia spowodowane m.in.: koniecznoÊcià
zag´szczenia gruntów oraz odbudowy na-
wierzchni. Pomimo tego, prace przebiegajà
jednak zgodnie z harmonogramem. 

Innà kwestià by∏o wystàpienie gminy do
Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnio-
skiem o umo˝liwienie dzieciom z terenu
gminy nauki j´zyka angielskiego od pierw-
szej klasy szko∏y podstawowej. Minister-
stwo wyda∏o pozytywnà opini´, co oznacza,
˝e od 1 wrzeÊnia gminni pierwszoklasiÊci
uczà si´ angielskiego. Ministerstwo zapew-
ni∏o jednoczeÊnie Êrodki finansowe na ten
cel, do koƒca roku kalendarzowego. 

W minionym okresie nastàpi∏o tak˝e roz-
liczenie po˝yczek pobranych przez gmin´
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodo-
wiska i Gospodarki Wodnej. Przeznaczone
by∏y one na realizacj´ bardzo ró˝norodnych
zadaƒ inwestycyjnych – od budowy kanali-
zacji i oczyszczalni Êcieków w Strykowie,
kanalizacji Modrza, po kanalizacj´ St´sze-
wa, D´bienka itp. Zadania te zosta∏y w ca∏o-
Êci rozliczone, a po˝yczki umorzone w nale-
˝ytej cz´Êci. 

Po sprawozdaniu burmistrza rozpocz´∏a
si´ d∏uga i burzliwa dyskusja na temat mo-
dernizacji stacji telefonii komórkowej
w Kràplewie. Protestujàcy przeciw temu
mieszkaniec Kràplewa poinformowa∏, i˝ nie
podoba mu si´ post´powanie burmistrza,

który wydajàc decyzj´ Êrodowiskowà
w sprawie modernizacji nie skonsultowa∏
si´ podobno z zainteresowanymi tà kwestià
mieszkaƒcami. Pyta∏ te˝ burmistrza, czy nie
by∏o mo˝liwoÊci odmówienia operatorowi.
Przytoczy∏ przy tym przyk∏ady z innych
gmin, w których to w∏adze nie zgodzi∏y si´
na budow´ masztów telefonii komórkowej.
PodkreÊla∏ tak˝e, ˝e nikt nie mo˝e daç gwa-
rancji na to, ˝e oddzia∏ywanie stacji bazo-
wej nie spowoduje w przysz∏oÊci ˝adnych
chorób. 

Na kwestie te odpowiedzia∏ burmistrz,
który przypomnia∏, ˝e wydajàc decyzj´
w tej sprawie, gmina za˝àda∏a od inwesto-
ra stosownych ekspertyz, które zosta∏y do-
starczone. Chcàc mieç ca∏kowità pewnoÊç,
czy z inwestycji tej wynikajà ewentualne
zagro˝enia, gmina powo∏a∏a tak˝e niezale˝-
nego eksperta, który wypowiedzia∏ si´ w tej
sprawie. Z jego ekspertyz wynika, ˝e nie b´-
dzie negatywnego wp∏ywu pola magnetycz-
nego na cz∏owieka. Co do kwestii odmowy
pozwolenia na modernizacj´, burmistrz
podkreÊli∏, ̋ e w tym konkretnym przypadku
mowa jest wy∏àcznie o modernizacji istnie-
jàcej ju˝ od dawna stacji, a nie o jej budowie.
W Êwietle przepisów prawnych, sytuacja
jest taka, ˝e gdyby gmina nie wyda∏a pozy-
tywnej decyzji Êrodowiskowej, inwestor
móg∏by ˝àdaç od niej odszkodowania. Tym
bardziej, ˝e spe∏ni∏ on wszystkie wymogi
formalne i nie ma ˝adnych dokumentów
Êwiadczàcych o szkodliwoÊci tej inwestycji.
Burmistrz podkreÊli∏ te˝, ˝e od wydanej de-
cyzji Êrodowiskowej, tak jak i od ka˝dej in-
nej decyzji przys∏uguje mo˝liwoÊç odwo∏a-
nia si´. Przypomnia∏ tak˝e, ˝e gmina wyda-
∏a tylko decyzj´ Êrodowiskowà, okreÊlajàcà
warunki, jakie musi spe∏niç inwestor. Nie
jest to przecie˝ równoznaczne z wydaniem
pozwolenia na rozbudow´ stacji. Burmistrz
apelowa∏, aby mieszkaƒcy dostarczyli mu
argumentów pochodzàcych od ekspertów,
które spowodowa∏by wydanie decyzji nega-
tywnej, ale nic takiego nie otrzyma∏. Po ana-
lizie dokumentów, w posiadaniu których
jest gmina, nie mo˝na by∏o wi´c podjàç in-
nej decyzji. Burmistrz podkreÊli∏ te˝, ̋ e rozu-
mie obawy mieszkaƒców i, ˝e sytuacja ta
jest na tyle trudna, ̋ e nie ma tu dobrych roz-
wiàzaƒ. 

Na sesji toczy∏a si´ tak˝e dyskusja na te-
mat doprowadzenia pràdu na teren dzia∏ek
nad jeziorem Strykowskim w Strykowie.
Wywo∏ana zosta∏a ona przez w∏aÊcicielk´
jednej z tych dzia∏ek. Zada∏a ona burmi-
strzowi bardzo konkretnie jedno pytanie –
kiedy b´dzie pràd? Przypomnia∏a te˝, ˝e

plan zagospodarowania przestrzennego dla
tych dzia∏ek jest ju˝ od roku, a w kwestii do-
prowadzenia pràdu nie mo˝na nic zrobiç
(pomimo faktu, ˝e mieszkaƒcy majà podpi-
sane umowy z Eneà). 

Burmistrz rozpoczà∏ od wyjaÊnienia, ˝e
wspomniany plan zagospodarowania jest
od roku, a dzia∏ki istniejà na tym terenie
wiele lat. To, ˝e zosta∏y ona zalegalizowane
jest wyrazem dobrej woli gminy i Rady
Miejskiej, które podj´∏y trud uporzàdkowa-
nia sytuacji prawnej tych dzia∏ek. Spora ich
cz´Êç by∏a, bowiem wczeÊniej kwalifikowa-
na „pod spychacz”, gdy˝ zosta∏y one niele-
galnie wyodr´bnione. W trakcie ustalania
planu zagospodarowania przestrzennego,
energetyka zobowiàza∏a si´ dostarczyç
energi´ elektrycznà na te tereny i to od niej
nale˝y wymagaç wywiàzania si´ z tego
obowiàzku. Burmistrz poinformowa∏ zgro-
madzonych, ˝e wniosek w sprawie dopro-
wadzenia pràdu do strykowskich dzia∏ek
zosta∏ z∏o˝ony do Rady Miejskiej Gminy St´-
szew. Rada wystosowa∏a w tej kwestii pi-
smo do energetyki, w którym prosi o przy-
spieszenie dzia∏aƒ w Strykowie. Doda∏ on
tak˝e, i˝ sà problemy co do w∏asnoÊci grun-
tów, na których majà staç urzàdzenia ener-
getyczne. Ten temat tak˝e nale˝y uzgodniç
z w∏aÊcicielami dzia∏ek, bo wtedy b´dzie ∏a-
twiej o realizacj´ tego planu na dzia∏kach. 

Przedstawicielka w∏aÊcicieli strykow-
skich dzia∏ek poczu∏a si´ ura˝ona stwierdze-
niem burmistrza, ˝e „dzia∏ki by∏y pod spy-
chacz”. Kwesti´ tà wyjaÊni∏ prowadzàcy se-
sj´, przewodniczàcy Rady, który wyt∏uma-
czy∏, ˝e stwierdzenie, i˝ dzia∏ki sà „pod spy-
chacz” oznacza∏o tylko tyle, ˝e wiele z nich,
przez kilkanaÊcie lat by∏o w Êwietle obowià-
zujàcego prawa nielegalnych, a domki sta-
wiane by∏y tam „na dziko”. Zapewni∏ on jed-
noczeÊnie, ˝e radni sà zdania, i˝ pràd na
dzia∏kach jest potrzebny. Wystosowane zo-
sta∏o wi´c pismo do energetyki. Przewodni-
czàcy doda∏ dalej, ̋ e z tego, co wie, w∏aÊcicie-
le dzia∏ek z∏o˝yli wniosek o zmian´ planu za-
gospodarowania przestrzennego. Zapewni∏,
˝e radni b´dà starali si´ go w miar´ szybko
rozpatrzyç, bo pewnie ta zmiana planu jest
konieczna. Doda∏, ˝e ze strony gminy zosta-
nie zrobione wszystko, co mo˝liwe. Nikt nie
jest jednak w stanie odpowiedzieç teraz, kie-
dy b´dzie pràd, poniewa˝ bezpoÊrednio odpo-
wiedzialny jest za to zak∏ad energetyczny. 

Na sesji podj´te zosta∏y tak˝e nast´pujà-
ce uchwa∏y:
– w sprawie zmiany uchwa∏y bud˝etowej

na 2006 rok. W bud˝ecie dokonano zwi´k-
szenia dochodów o kwot´ 27 970,00 z∏.

dokoƒczenie ze str. 3
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Plan dochodów po zmianach wynosi
23 613 460,00 z∏. Dokonano tak˝e zwi´k-
szenia wydatków o kwot´ 201 220,00 z∏.
Plan wydatków po zmianach wynosi wi´c
33 050 503,00 z∏,

– 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 sprawie przeznaczenia cz´Êci umorzo-
nej po˝yczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu. Kwot´ 173 250,00 z∏ pozosta-
jàcà w dyspozycji gminy St´szew z tytu∏u
umorzenia cz´Êci po˝yczki zaciàgni´tej na
budow´ kanalizacji sanitarnej w Modrzu
postanowiono przeznaczyç na budow´ ka-
nalizacji sanitarnej w St´szewie, 

– w sprawie wyra˝enia zgodny na realiza-
cj´ inwestycji. Rada Miejska wyrazi∏a zgo-
d´ na realizacj´ inwestycji pod nazwà:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowoÊci D´bno” w latach
2006–2007. Potwierdzono jednoczeÊnie, ˝e
w bud˝ecie gminy zabezpieczone zosta∏y
Êrodki finansowe na ten cel,

– w sprawie przystàpienia do sporzàdzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego – fragment wsi Rybojedz-
ko, gmina St´szew. Tereny przewidziane
w planie do zmiany u˝ytkowania przyle-
gajà do terenów ju˝ eksploatowanych gór-
niczo (˝wirownie), na których z∏o˝a ulega-
jà wyczerpaniu. Na terenach obj´tych tà
uchwa∏à stwierdzono równie˝ wyst´po-
wanie z∏ó˝ kruszywa. Stanowià one obec-
nie grunty orne klasy IV i V i nie sà wyko-
rzystywane rolniczo. Prawid∏owe rozwià-
zanie problemu eksploatacji nowych z∏ó˝
na terenie Rybojedzka powinno nastàpiç
poprzez przeprowadzenie procedury
uchwalenia planu miejscowego uwzgl´d-
niajàcej uzyskanie wszystkich mo˝liwych
uzgodnieƒ i opinii w celu ustalenia prawi-
d∏owych rozwiàzaƒ uk∏adu funkcjonalno-
-przestrzennego na przedmiotowym ob-
szarze, regulujàcych zasady w∏aÊciwego
zagospodarowania terenu oraz obs∏ugi ko-
munikacyjnej i infrastrukturalnej,

– w sprawie przystàpienia do sporzàdzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego – fragment wsi Tomiczki
i Jeziorki, gmina St´szew. Uchwa∏a ta zo-
sta∏a podj´ta z podobnych powodów, co
uchwa∏a powy˝ej,

– w sprawie przystàpienia do sporzàdzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego – fragment wsi Trzebaw.

Trzebaw jest wsià le˝àcà ca∏kowicie w ob-
r´bie Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Fakt ten jest powodem szeregu ograniczeƒ
we wprowadzaniu nowej zabudowy na
tereny obecnie niezamieszka∏e. W zwiàz-
ku z tymi obostrzeniami, prawid∏owe roz-
wiàzanie problemu nowej zabudowy na
terenie Trzebawia powinno nastàpiç po-
przez przeprowadzenie procedury uchwa-
lenia planu miejscowego uwzgl´dniajàcej
uzyskanie wszystkich mo˝liwych uzgod-
nieƒ i opinii w celu ustalenia prawid∏o-
wych rozwiàzaƒ uk∏adu funkcjonalno-
-przestrzennego na przedmiotowym ob-
szarze, regulujàcych zasady w∏aÊciwego
zagospodarowania terenu oraz obs∏ugi ko-
munikacyjnej i infrastrukturalnej,

– w sprawie zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy
Trzebawskiej – dzia∏ki nr ewid. 1673, 1676
i 1664/2,

– w sprawie nadania imienia Gimnazjum
w St´szewie. Rada pedagogiczna, Rada Ro-
dziców oraz Samorzàd Uczniowski z∏o˝yli
wniosek o nadanie Gimnazjum w St´sze-
wie imienia Powstaƒców Wielkopolskich.
Wniosek ten poprzedzi∏y dyskusje doty-
czàce wyboru patrona. W wyniku tych
rozmów i przeprowadzonej wÊród m∏o-
dzie˝y ankiety zadecydowano, ˝e Gimna-
zjum w St´szewie nosiç b´dzie nazw´ Po-
wstaƒców Wielkopolskich. Nazwa ta b´-
dzie mia∏a szczególny charakter dla wielu
rodzin mieszkajàcych na terenie gminy,
których przodkowie byli uczestnikami
walk powstaƒczych,

– w sprawie nabycia przez gmin´ St´szew
nieruchomoÊci po∏o˝onej w Wielkiejwsi.
Nabycie cz´Êci nieruchomoÊci, o której mo-
wa w uchwale jest niezb´dne w celu po-
szerzenia drogi gminnej,

– w sprawie nabycia przez gmin´ St´szew
nieruchomoÊci po∏o˝onej w St´szewie. Na-
bycie cz´Êci nieruchomoÊci, o której mowa
w uchwale jest niezb´dne w celu poszerze-
nia drogi gminnej,

– w sprawie zamiany przez gmin´ St´szew
nieruchomoÊci po∏o˝onej w Strykowie. Ra-
da Miejska Gminy St´szew wyrazi∏a zgod´
na zamian´ dzia∏ki 545 b´dàcej w∏asno-
Êcià gminy na cz´Êç dzia∏ki 526, b´dàcej
w∏asnoÊcià osoby fizycznej. Zamiana ta
ma na celu poszerzenie drogi oraz utwo-
rzenie miejsc parkingowych. Prowadzone
prace wykaza∏y na koniecznoÊç obj´cia za-
mianà równie˝ dzia∏ek 525 i 341 po∏o˝o-
nych w Strykowie. Zamianà obj´te zosta-
nà dzia∏ki wydzielone z podzia∏u dzia∏ek

525, 526, 341 niezb´dne do poprawienia
obs∏ugi komunikacyjnej cmentarza
w Strykowie,

– w sprawie wyra˝enia zgodny na udziele-
nie bonifikaty od op∏aty z tytu∏u prze-
kszta∏cenia prawa u˝ytkowania wieczy-
stego w prawo w∏asnoÊci nieruchomoÊci
przeznaczonych na cele mieszkaniowe. 

– w sprawie prawa pierwokupu nierucho-
moÊci. Gmina zrezygnowa∏a z prawa pier-
wokupu nieruchomoÊci po∏o˝onej w Stry-
kowie przy ul. Polnej,

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Poznaƒskiemu przez gmin´
St´szew. Postanowiono udzieliç pomocy fi-
nansowej w wysokoÊci 20 000,00 z∏. z prze-
znaczeniem na zakup sprz´tu medyczne-
go dla szpitala w Puszczykowie,

– w sprawie wyra˝enia opinii potwierdza-
jàcej celowoÊç realizacji zadania i efek-
tywnoÊci projektowanego przedsi´wzi´-
cia. Rada wyrazi∏a pozytywnà opini´ celo-
woÊci realizacji zadania i efektywnoÊci
projektowanego przedsi´wzi´cia pod na-
zwà „Budowa drogi gminnej Witobel – Za-
mys∏owo”. Wybudowanie tej drogi b´dzie
mia∏o wa˝ny wp∏yw na stworzenie ko-
rzystnych warunków dla funkcjonowania
gospodarstw rolnych. Skutkowaç to b´-
dzie obni˝eniem kosztów utrzymania po-
jazdów, poprawi jakoÊç transportu, stwo-
rzy korzystne warunki gospodarowania,

– w sprawie wyra˝enia opinii potwierdza-
jàcej celowoÊç realizacji zadania i efek-
tywnoÊci projektowanego przedsi´wzi´-
cia. Rada wyrazi∏a pozytywnà opini´ celo-
woÊci realizacji zadania i efektywnoÊci
projektowanego przedsi´wzi´cia pod na-
zwà „Zalesienie gruntu rolnego w miejsco-
woÊci Strykowo”. Wykonanie zalesienia
ma na celu przeciwdzia∏anie erozji i stepo-
wieniu gleb. Zostanie ono wykonane na
gruncie rolnym w miejscowoÊci Strykowo,
wzd∏u˝ drogi gminnej do Antonina. Efek-
tem zalesienia b´dzie ochrona i poprawa
jakoÊci rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Zatrzymane zostanà te˝ procesy degrada-
cji gruntów ornych. 

J.Z.

*** 
Do redakcji „WieÊci St´szewskich” dotar∏

list od mieszkanki Steszewa, która zwraca
si´ z proÊbà o jego opublikowanie. Dotyczy
on omawianej powy˝ej kwestii moderniza-
cji stacji bazowej telefonii komórkowej. Pre-
zentuje ona zupe∏nie inne stanowisko w tej

dokoƒczenie na str. 6
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sprawie ni˝ jeden z mieszkaƒców Kràplewa,
który obecny by∏ na sesji. Kto ma racj´? Opi-
ni´ pozostawiamy czytelnikom. 

„Chcia∏abym wyraziç swojà opini´
w sprawie modernizacji anten telefonii ko-
mórkowej w Kràplewie. 

Od kilku miesi´cy trwa na ten temat dys-
kusja. Padajà ró˝ne argumenty, a jeden
z mieszkaƒców osiedla zaanga˝owa∏ si´
w sposób szczególny w blokowanie moder-
nizacji stacji. Wiele osób bojàc si´ sprzeciwiç
takiej inicjatywie podpisuje listy protesta-
cyjne choç myÊli inaczej. Nie wszyscy miesz-
kaƒcy sà przeciwni tej inwestycji. Wielu
z poÊród nas korzysta z telefonii komórko-
wej (czyni to równie˝ zapewne pan KoÊmi-
der) i rozumiemy, ˝e modernizacja stacji
nadawczych jest nieunikniona, a wr´cz ko-
nieczna. Co wi´cej nowsze urzàdzenia za-
pewne b´dà sprawniejsze a przez to i bez-
pieczniejsze jak równie˝ mogà pozwoliç na
innych nowych us∏ug telekomunikacyj-
nych. Wiele osób wykonuje prac´ wymaga-
jàcà sta∏ego kontaktu z pracodawcà, pra-
cownikami czy kontrahentami. Ze zrozu-
mieniem podchodz´ do obaw o ewentualny
wp∏yw pola elektromagnetycznego na na-

sze zdrowie. Trzeba jednak pami´taç, ˝e
w naszych domach jest mnóstwo urzàdzeƒ,
które emitujà pole elektromagnetyczne
wi´ksze ni˝ nadajniki stacji telefonii komór-
kowej. Prawie ka˝dy ma telefon bezprzewo-
dowy, telewizor, mikrofalówk´, monitor
komputerowy. Je˝eli nasze miasto ma si´
rozwijaç to niezb´dne sà tak˝e inwestycje
w technologie telekomunikacyjne. Ciesz´
si´, ˝e burmistrz nie ugià∏ si´ przed atakami
kilku osób chcàcych nam wszystkim udo-
wodniç, ̋ e wymrzemy, gdy b´dziemy godziç
si´ na korzystanie ze zdobyczy wspó∏czesnej
techniki. Móg∏ kierowaç si´ przedwyborczà
logikà, ale nie uczyni∏ tego i postawi∏ na roz-
wój. W naszej gminie przyda∏oby si´ wi´cej
inwestycji w nowoczesne technologie, np.:
bezprzewodowy internet. Coraz wi´cej osób
korzysta z internetu nie tylko w celach roz-
rywkowych, ale jest to równie˝ sposób wy-
konywania pracy czy prowadzenia w domu
dzia∏alnoÊci gospodarczej. Dzi´ki bezprze-
wodowej telefonii mo˝emy wezwaç pomoc
z ka˝dego miejsca gdzie jej potrzebujemy.
Czy˝ nie denerwujemy si´, gdy przemiesz-
czajàc si´ po kraju nasz telefon traci „za-
si´g”? Co wtedy myÊlimy o miejscu, w któ-
rym si´ znajdujemy? ˚e to jakieÊ opuszczo-
ne miejsce na ziemi, do którego nie dociera

cywilizacja. Czy chcemy aby ktoÊ myÊla∏ tak
o naszej gminie?

Je˝eli oczekujemy, ˝e pojawià si´ u nas
nowe firmy chcàce zainwestowaç nowe
miejsca pracy to musimy stwarzaç im wa-
runki, tak˝e poprzez dost´p do nowoczesnej
∏àcznoÊci. Nie mo˝emy zachowywaç si´ jak
mieszkaƒcy ma∏ego, zaÊciankowego mia-
steczka. Przecie˝ mieszka tutaj mnóstwo
osób chcàcych si´ rozwijaç. Napastliwa
dzia∏alnoÊç kilku czy jednej osoby powodu-
je, ˝e boimy si´ g∏oÊno wyra˝aç to co dla
wi´kszoÊci jest oczywiste – chcemy si´ roz-
wijaç i potrzebujemy do tego nowoczesnych
technologii. Byç mo˝e ktoÊ chce przy okazji
tej sprawy „wyp∏ynàç” w najbli˝szych wy-
borach samorzàdowych. Uwa˝am, ˝e na-
szymi reprezentantami nie powinny byç
osoby bojaêliwe i zakompleksione, a ze takie
nale˝y uznaç tych, którzy we wszystkim co
nowe widzà zagro˝enie.

Prosz´ potraktowaç mój list jako g∏os
w istotnej sprawie. Pozwalam sobie nie pod-
pisaç go poniewa˝ obawiam si´ napastliwo-
Êci przeciwników rozwoju i post´pu. Jestem
jednak przekonana, ˝e mój g∏os nie jest od-
osobniony.”

Mieszkanka St´szewa

8
wrzeÊnia w St´szewie obchodzona by-
∏a 1 rocznica og∏oszenia NajÊwi´tszej
Maryi Panny Patronkà Miasta St´sze-

wa. Jak wszyscy z pewnoÊcià pami´tajà, rok
wczeÊniej na st´szewskim Rynku odby∏a si´

uroczystoÊç z tej samej okazji, na której go-
Êciem specjalnym by∏ Arcybiskup Metropoli-
ta Stanis∏aw Gàdecki. 

Tegoroczne uroczystoÊci rocznicowe roz-
pocz´∏y si´ w KoÊciele pw. Âw. Trójcy. Pro-

gram artystyczny przygotowany zosta∏
przez Ilon´ Szymanowskà i Iren´ Maçko-
wiak, a poprowadzony przez Barbar´ Bawer.
Popisy zespo∏ów wokalno-instrumental-
nych, z terenu gminy i nie tylko, poprzedza-

dokoƒczenie ze str. 5

UroczystoÊç rocznicowa

Burmistrz gminy, przewodniczàcy Rady oraz ksiàdz proboszcz na chwil´ przed z∏o˝eniem kwiatów Kapliczka Matki Boskiej
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ne by∏y krótkimi wyst´pami recytatorskimi
dzieci i m∏odzie˝y. WÊród recytujàcych zna-
leêli si´: Jan Dalc, Magdalena LeÊniczak, Iza
Michalak, S∏awomir Fràckowiak, Zuzanna
FabiÊ, Jadwiga Krym, Katarzyna Pieterek,
Alicja Bartkowiak, Rita K´dziora. 

UroczystoÊç rozpocz´∏a Kapela Dudziar-
ska „Koêlary”, która przy dêwi´kach dud

wesz∏a do koÊcio∏a. Wystàpi∏ tak˝e Zespó∏
dzieci´cy z Tomic, Zespó∏ „Paciorki Ró˝aƒca”
ze St´szewa, M∏odzie˝owy Zespó∏ Instru-
mentalno-Wokalny ze St´szewa, Zespó∏ Âpie-
waczy „Modrzanki” oraz Zespó∏ Wokalny
z Granowa. 

Po zakoƒczeniu uroczystoÊci w koÊciele
wszyscy zgromadzeni przeszli na st´szew-

ski Rynek, pod kapliczk´, gdzie delegacje z∏o-
˝y∏y kwiaty. Przed kapliczkà Matki Boskiej
wart´ pe∏nili harcerze oraz poczty sztanda-
rowe. Nast´pnie, podobnie jak w roku ubie-
g∏ym, procesja z figurà Matki Boskiej St´-
szewskiej przesz∏a do Sanktuarium, gdzie
zakoƒczono uroczystoÊç. 

J.Z.

29
sierpnia br. w Urz´dzie Miejskim
Gminy St´szew odby∏a si´ uro-
czystoÊç wr´czenia nagród bur-

mistrza. Nagrody te przyznawane sà absol-
wentom szkó∏ gimnazjalnych, którzy wy-
ró˝niajà si´ dobrymi i bardzo dobrymi oce-
nami w nauce, wzorowym zachowaniem
oraz zaanga˝owaniem w ˝ycie szko∏y. Wy-
typowani do nagrody przez dyrektorów
szkó∏ uczniowie otrzymujà z ràk burmi-
strza nagrod´ pieni´˝nà. Ma byç ona dla
nich nie tylko formà wyró˝nienia, ale tak-
˝e pomocà finansowà, którà b´dzie mo˝na
wykorzystaç w kolejnym etapie nauki.

Na tegorocznà uroczystoÊç przyby∏o 
22 uczniów wraz z rodzicami. Obecna by-
∏a tak˝e dyrektor Gimnazjum w St´szewie
– Danuta Parczuk oraz dyrektor Gimna-
zjum w Strykowie – Dorota Woroch. 

Wszystkich goÊci powita∏ burmistrz
gminy W∏odzimierz Pinczak. Pogratulowa∏
on wyró˝nionym uczniom zapa∏u, ambicji
i wyników, z jakimi ukoƒczyli gimnazjum.
PodkreÊli∏ te˝, ˝e ma nadziej´, i˝ nie stracà
oni ch´ci do nauki i w nowych szko∏ach b´-
dà nadal „Êwieciç przyk∏adem”. 

Gratulacje z∏o˝y∏y te˝ obie panie dyrek-
tor, zaznaczajàc, ˝e tegoroczni nagrodzeni
sà wyjàtkowo licznà grupà, w której ka˝-
dy z uczniów uzyska∏ bardzo wysokà Êred-
nià. ˚yczy∏y im te˝, aby w kolejnych latach

nauki udawa∏o im si´ zdobywaç podobne
wyró˝nienia. Wyrazy uznania przekazane
zosta∏y tak˝e rodzicom absolwentów.

Nast´pnie, ka˝dy z uczniów zosta∏ zapro-
szony do osobistego odebrania nagrody i dy-
plomu, z ràk burmistrza gminy. Po tym
wzruszajàcym momencie, rozpocz´∏a si´
mniej oficjalna cz´Êç spotkania, na której

absolwenci mieli okazj´ pochwaliç si´, do ja-
kich szkó∏ zostali przyj´ci. Wyró˝niona m∏o-
dzie˝ wybra∏a m.in.: V, VIII, XVIII, XIX, XXI Li-
ceum Ogólnokszta∏càce w Poznaniu, Liceum
Ogólnokszta∏càce w Grodzisku, Zespó∏ Szkó∏
Geodezyjno-Drogowych, Technikum Poligra-
ficzno-Administracyjne itp. 

J.Z.

Nagrody burmistrza

Grupa nagrodzonych z burmistrzem i panià dyrektor

Uroczyste przejÊcie do Sanktuarium Wyst´p Kapeli Dudziarskiej Koêlary „Paciorki Ró˝aƒca” ze St´szewa
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C
zy wiecie Paƒstwo, który koÊció∏ w oko-
licy St´szewa od 1463 roku s∏u˝y swoim
wiernym? Czy wiecie, gdzie od 1524 ro-

ku znajduje si´ jedna z dwunastu zachowa-
nych do dziÊ w Europie tablic nagrobnych
z pracowni braci Vischerów z Norymbergii?
Gdzie od XV wieku do chwili obecnej spoczy-
wajà w podziemiach Êwiàtyni fundator ko-
Êcio∏a wraz z rodzinà?

W Tomicach, 6 km od St´szewa, znajduje
si´ koÊció∏, który ze wzgl´du na swojà war-
toÊç historycznà zosta∏ w 1932 roku wpisa-
ny do Rejestru Zabytków Polski. Zwiedzajàc
go mo˝na bezpoÊrednio dotknàç historii naj-
bli˝szej okolicy od Êredniowiecza po dzieƒ
dzisiejszy. 

Aktualny stan Êwiàtyni nie wystawia
jednak dzisiejszym czasom najlepszego
Êwiadectwa. KoÊció∏ wymaga komplekso-
wego remontu, w przeciwnym razie pos∏u-
˝y wiernym jeszcze najwy˝ej na trzy lata.
Aby uratowaç obiekt potrzebne sà nak∏ady
finansowe, które przekraczajà mo˝liwoÊci
Parafii pod wezwaniem Êw. Barbary. 

Pojawi∏a si´ szansa – wpisanie obiektu
do projektów dofinansowania z funduszy
strukturalnych UE na lata 2007–2013, któ-
rych celem jest ratowanie dziedzictwa kul-
turowego.

Sà to ostatnie tak du˝e dofinansowania
obiektów zabytkowych w Polsce w najbli˝-
szych pi´ciu latach, z powodu planu przy-
j´cia nowych paƒstw do UE.

25 tysi´cy z∏otych wynosi koszt przygoto-
wania kompleksowej dokumentacji budow-
lano-konserwatorskiej ratujàcej Êwiàtyni´
wraz z wycenà prac. Dokument ten pos∏u˝y
do uzyskania niezb´dnych funduszy z UE.
Sum´ t´ Parafia musi – a nie jest w stanie –
wy∏o˝yç do koƒca grudnia 2006 roku. 

150 tysi´cy z∏otych to kwota, którà Pa-
rafia zobowiàzana jest posiadaç jako
wk∏ad w∏asny w momencie sk∏adania
aplikacji o dofinansowanie z funduszy
strukturalnych UE.

Parafia b´dzie si´ staraç o wsparcie
w pozyskaniu cz´Êci Êrodków równie˝ w In-
stytucjach Samorzàdowych oraz Minister-
stwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ksiàdz Proboszcz Parafii wraz ze wszyst-
kimi osobami, którym uratowanie koÊcio∏a
le˝y na sercu prosi osoby prywatne oraz fir-
my o wsparcie finansowe wy˝ej wymienio-
nych wydatków. 

Ka˝da wp∏ata jest cenna i stanowi istot-
ny wk∏ad w zebranie wspomnianej kwoty.

Ksi´gi Darczyƒców KoÊcio∏a w for-
mie wydrukowanej i na p∏ycie DVD b´-
dà co roku, latem uroczyÊcie zakopa-
ne w zalakowanej skrzyni w specjal-
nie wyznaczonym miejscu przy
dzwonnicy.

W ten sposób Darczyƒcy na równi
z fundatorem Miko∏ajem Tomickim
w∏àczà si´ w trwajàcà ju˝ ponad pi´ç-
set lat histori´ Êwiàtyni.

Za pi´ç wieków, podczas kolejnego re-
montu… URATUJ KOÂCIÓ¸ – PRZEJDZIESZ
DO HISTORII

Numer konta: 
521020 4027 0000 100204103370 PKO BP

O. St´szew tytu∏em: Remont koÊcio∏a Êw.
Barbary w Tomicach

Osoby, które chcà zaistnieç w Ksi´dze
Darczyƒców proszone sà o podanie imie-
nia, nazwiska, miejsca zamieszkania. 

O mo˝liwoÊciach odpisu wp∏aty / daro-
wizny od podatku w rocznym zeznaniu po-
datkowym prosimy informowaç si´ w Paƒ-
stwa Urz´dzie Skarbowym

Wi´cej informacji na stronie: www.ste-
szew.pl oraz w kolejnym wydaniu „WieÊci
St´szewskich”

Uratuj KoÊció∏ 
– przejdziesz do historii

KoÊció∏ XV wiek – jak mo˝emy pomóc?
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23
sierpnia na boisku Klubu Sporto-
wego Lipno mia∏a miejsce wyjàt-
kowa „uczta” dla kibiców dru˝y-

ny ze St´szewa oraz poznaƒskiego Lecha. Te-
go dnia odby∏ si´ bowiem mecz KS Lipno St´-
szew – Lech Poznaƒ. Spotkanie to by∏o mo˝-

liwe dzi´ki temu, ˝e Lipno St´szew zaj´∏o
trzecie miejsce w konkursie „Kolejorz kontra
twój klub”. Dodatkowà okazjà by∏o tak˝e
80-lecie KS Lipno St´szew.

Sierpniowy mecz zgromadzi∏ wielu fa-
nów obu dru˝yn, którzy t∏umnie przybyli
na stadion przy ul. Trzebawskiej. Chocia˝
pogoda nie dopisa∏a – by∏o zimno i pada∏
ulewny deszcz – wielu m∏odych ludzi z nie-
cierpliwoÊcià czeka∏o na mo˝liwoÊç zdoby-
cia autografu od Lechitów. Chocia˝ w me-
czu nie wzi´li udzia∏u czo∏owi gracze Lecha,
mo˝na by∏o ich spotkaç poza boiskiem.

Zanim rozpoczà∏ si´ mecz pi´ciu pi∏ka-
rzy Lecha wyrzuci∏o na trybun´ pi∏ki z au-
tografami dru˝yny. Nast´pnie prezes 
KS Lipno przekaza∏ na r´ce Marcina Wa-
chowicza – kapitana Lecha puchar, a bur-
mistrz gminy – pamiàtkowy dyplom.

Nast´pnie rozpocz´∏a si´ gra. Zawodnicy
miejscowego kluby jak i poznaƒskiego „Ko-
lejorza” pierwszà po∏ow´ spotkania rozegra-
li w strugach deszczu. Ju˝ w 12 min po go-
lach zdobytych przez Sach´ i Cambindo, „Ko-
lejorz” prowadzi∏ 2:0. Do 20 min bramkarz

Lipna St´szew zosta∏ pokonany jeszcze dwu-
krotnie. Tym razem przez lini´ obrony

przedarli si´ Scarione i Micaƒski. Dalej gra
zacz´∏a si´ wyrównywaç. W koƒcówce
pierwszej cz´Êci meczu, po rzucie karnym
podyktowanym dla gospodarzy wynik uleg∏
zmianie na 4:1. Wykonawcà „karnego” by∏
Dawid ¸adniak. 

W drugiej po∏owie meczu niewàtpliwie
przewa˝a∏a dru˝yna goÊci, stwarzajàc pod
bramkà przeciwnika kilkanaÊcie strzelec-
kich sytuacji. Wykorzysta∏a pi´ç z nich. Tym
razem celnie do bramki trafiali: Scarione,
Sobczak (dwa razy), Marciniak, bramkarz
Cierzniak (rzut karny). Ostatecznie spotka-
nie zakoƒczy∏o si´ wynikiem 9:1 dla Lecha.
Jednak˝e pi∏karze „Kolejorza” mogli wygraç
znacznie wy˝ej. Dlatego te˝ pomimo wyso-
kiej wygranej, na pochwa∏´ zas∏u˝y∏ bram-
karz Lipna St´szew Grzegorz Trenda. Jego
ofiarne interwencje uchroni∏y lokalnà dru-
˝yn´ przed utratà kolejnych goli.

(O.S.)

Burmistrz gminy i prezes KS Lipno powitali pi∏karzy

Obie dru˝yny na murawie boiska

Kapitan dru˝yny z pucharem i dyplomem

KS Lipno St´szew 
kontra 

KKS Lech Poznaƒ
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27
sierpnia br. na Pracowniczych
Ogródkach Dzia∏kowych w St´-
szewie przy ulicy Kwiatowej ob-

chodzony by∏ „Dzieƒ Dzia∏kowca”. W zwiàz-
ku z tym odby∏o si´ spotkanie, w którym
oprócz Prezesa Zarzàdu POD Jerzego Kacz-
marka, w∏aÊcicieli ogródków dzia∏kowych
uczestniczy∏ równie˝ zaproszony burmistrz
gminy. 

Otwarcia spotkania, jakie mia∏o miejsce
tego dnia w Êwietlicy dzia∏kowej dokona∏
Prezes Zarzàdu POD. Poinformowa∏, ̋ e g∏ów-
nym jego celem jest wymiana poglàdów
mi´dzy dzia∏kowcami, a tak˝e rozmowa na
temat przysz∏oÊci POD. 

Prezes Zarzàdu Jerzy Kaczmarek poru-
szy∏ kwesti´ Êwietlicy, w której dokonano
konserwacji. Zosta∏a ona te˝ gruntownie
wyremontowana. Jednak˝e naprawie ulec
musia∏by jeszcze dach pomieszczenia, gdy˝
nie jest on w najlepszym stanie technicz-
nym. Obecni na spotkaniu mieli okazj´
obejrzeç przygotowane przez dzia∏kowi-
czów kompozycje stworzone z warzyw,
owoców i kwiatów. W czasie swego prze-
mówienia Prezes zach´ca∏ do zag∏osowa-
nia na naj∏adniejszà z nich. Najwi´cej g∏o-
sów otrzyma∏a ekspozycja nr 7. Najbar-
dziej pracowici dzia∏kowicze zostali nagro-
dzeni przez Prezesa Zarzàdu upominkami.

Podczas swego wystàpienia Prezes wielo-
krotnie powtarza∏, i˝ nale˝y dbaç o ogrody
dzia∏kowe, poniewa˝ sà one dobrem wspól-
nym, oazà spokoju, a tak˝e „fabrykà tlenu”
dla miasta i otoczenia. PokreÊli∏ tak˝e, ˝e
gmina w du˝ym stopniu popiera „ruch
dzia∏kowców”, a tak˝e wspiera dzia∏ania
Zarzàdu POD i jego idee, nie tylko w kwe-
stiach finansowych. Doinwestowa∏a m.in.
plac zabaw mieszczàcy si´ na terenie st´-
szewskich ogrodów dzia∏kowych. Jest on
miejscem zabaw nie tylko dzieci u˝ytkowni-
ków dzia∏ek, ale równie˝ stoi otworem dla
maluchów z zewnàtrz. 

Po cz´Êci oficjalnej przyszed∏ czas na gry
i zabawy zorganizowane dla najm∏odszych.
Wieczorem odby∏a si´ natomiast impreza,
na której bawi∏a si´ m∏odzie˝. Oprócz muzy-
ki by∏ równie˝ grill i smaczne kie∏baski. 

(O.S.)

Dla dzieci przygotowano gry i zabawyNa spotkanie przyby∏ burmistrz gminy

Zgromadzonych powita∏ prezes POD Jerzy Kaczmarek

Kompozycje z warzyw, owoców i kwiatów Najbardziej podoba∏a si´ kompozycja nr 7

„Dzieƒ Dzia∏kowca”
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M
arianna Kusik urodzona 6 sierpnia
1905 r. obchodzi∏a w bie˝àcym roku
101 urodziny. Z tej okazji jej rodzina

zorganizowa∏a 4 sierpnia uroczystoÊç jubile-
uszowà. Poza najbli˝szymi tzn.: trójkà dzie-
ci (synem i dwoma córkami), wnukami
i prawnukami na przyj´ciu urodzinowym

obecni byli tak˝e: burmistrz gminy W∏o-
dzimierz Pinczak, radni Zenon Kempa i Mi-
ros∏aw Br´k oraz kierownik OSP Miros∏a-
wa Walkowiak. 

O 100 urodzinach pani Marianny pisa-
liÊmy ju˝ w ubieg∏ym roku. Przypomnij-
my, ̋ e jubilatka urodzi∏a si´ w Trzecielinie,

a od wielu lat mieszka w Jeziorkach. Ma 
3 dzieci, 11 wnuków oraz 13 prawnuków. Od
35 lat jest wdowà, ale wszystkie jej dzieci
mieszkajà w Jeziorkach, dzi´ki czemu pani
Kusik nie jest sama. 

Podczas sierpniowego przyj´cia urodzi-
nowego jubilatka otrzyma∏a bukiety kwia-
tów, dyplom oraz drobne upominki. Wznie-
siony zosta∏ tak˝e toast za jej zdrowie. 

J.Z.

W
ostatnim wydaniu „WieÊci St´-
szewskich” pisaliÊmy o otwarciu
w Szkole Podstawowej w St´szewie

Miasteczka Ruchu Drogowego oraz Pracow-
ni Wychowania Komunikacyjnego. Projekty
te zosta∏y sfinansowane przez Gmin´ St´-
szew oraz przez Fundacj´ Pomocy Poszkodo-
wanym w Wypadkach Drogowych „Kierow-
cy – Dzieciom”. 

Ta sama Fundacja prowadzi obecnie no-
wà akcj´ „Na zielonym dajesz przyk∏ad dzie-
ciom”. Akcja polega na umieszczaniu tabli-

czek z takim has∏em, na skrzy˝owaniach,
pod sygnalizatorami Êwietlnymi. Majà one
ostrzegaç, by nie przechodziç przez jezdni´
na czerwonym Êwietle. 

Podobne tabliczki umieszczone zosta∏y
31 sierpnia br. na st´szewskim skrzy˝owa-
niu. Zarówno prezes Fundacji – Wies∏aw
Garbatowski jak i burmistrz gminy – W∏o-
dzimierz Pinczak zadowoleni byli z faktu, ̋ e
uda∏o si´ tego dokonaç jeszcze przed poczàt-
kiem roku szkolnego. Wiadomo bowiem, ˝e
wraz z poczàtkiem roku szkolnego, na uli-

cach pojawia si´ du˝o dzieci, które mogà
staç si´ ofiarami wypadków. 

J.Z.

101 urodziny najstarszej
mieszkanki gminy

Na zielonym dajesz 
przyk∏ad dzieciom

GoÊcie i rodzina na wspólnym zdj´ciu

Burmistrz gminy wraz z solenizantkà

Burmistrz gminy oraz prezes Fundacji zadowoleni, ˝e tablicz-
ki pojawi∏y si´ jeszcze przed 1 wrzeÊnia
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C
o roku ok. 4000 Polek dowiaduje si´,
˝e ma raka szyjki macicy. Po∏owa
z nich umiera, poniewa˝ zg∏osi∏a si´

zbyt póêno do lekarza…
Chcàc zmieniç te zatrwa˝ajàce staty-

styki, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy
Fundusz Zdrowia oraz Polskie Towarzy-
stwo Ginekologiczne zorganizowa∏y
wspólnà Kampani´ Spo∏ecznà „Wybierz
˝ycie”. Jednym z pomys∏odawców akcji
jest prof. dr hab. Marek Spaczyƒski, prezes
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
PodkreÊla on, ˝e Polska pozostaje krajem
unijnym o najwi´kszej liczbie zachorowaƒ
i Êmierci kobiet z powodu nowotworu szyj-
ki macicy. W gorszej sytuacji, wÊród
paƒstw europejskich jest tylko Rumunia.

Rak szyjki macicy zwany jest „cichym
zabójcom” poniewa˝ cz´sto, w poczàtko-
wym stadium nie daje ˝adnych objawów.
Warunkiem wczesnego wykrycia choroby,
pozwalajàcego na ca∏kowite wyleczenie
jest regularne wykonywanie badaƒ cytolo-
gicznych.

Prowadzona kampania „Wybierz
˝ycie” ma zach´ciç wszystkie Polki
w wieku od 25 do 59 roku ˝ycia (czyli
te, u których ryzyko zachorowaƒ jest

najwi´ksze) do zg∏oszenia si´ na bada-
nia. Ka˝da z kobiet w tym wieku, nieza-
le˝nie od miejsca zamieszkania otrzy-
ma listowne zaproszenie na bezp∏atne
badania cytologiczne.

Kontakt dla pacjentek:

Wojewódzki OÊrodek Koordynujàcy 
Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Ginekologiczno-Po∏o˝niczy Szpital 
Kliniczny Akademii Medycznej 
im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu SP ZOZ

ul. Polna 33
60-535 Poznaƒ

tel. 061 841 96 92
fax 061 841 96 93

e-mail: wok@gpsk.am.poznan.pl
infolinia: 061 841 96 95 

Adresy gabinetów ginekologicznych wy-
konujàcych bezp∏atne badania cytologiczne
znaleêç mo˝na na stronie: 

www.gpsk.am.poznan.pl/ptg 
red.

S
t´szewski Dom Kultury przygotowa∏
na miesiàc sierpieƒ program zawiera-
jàcy wiele ciekawych propozycji sp´-

dzenia wolnego czasu przez dzieci. Trwa∏
cykl „BAWMY SI¢” – by∏y dzia∏ania plastycz-
ne, gry, zabawy przy muzyce dla dzieci, pro-
wadzone w ka˝dà sierpniowà Êrod´ (2.08.;
9.08.; 16.08.; 23.08.; 30.08.). We wszystkich
pi´ciu spotkaniach liczba uczestników (od
lat 2 do 13) waha∏a si´ od 20 do 40. Na zaj´-
ciach dzieci z instruktorem projektowa∏y
i wykonywa∏y stroje z folii, papieru i bibu∏y,
malowa∏y na asfalcie. Spotkanie zakoƒczo-
ne zosta∏o pokazem mody w plenerze. W ra-
zie niepogody dzia∏ania plastyczne odbywa-
∏y si´ w sali Domu Kultury – dzieci mi´dzy
innymi „budowa∏y” domy z kartonu i two-

rzy∏y „papierowe miasto”. Ka˝demu spotka-
niu towarzyszy∏y gry i zabawy przy muzy-
ce, bajkowe motyle oraz wafelki od sponso-
ra.

Dla m∏odzie˝y zosta∏y zor-
ganizowane dwie dyskoteki (6
i 18 sierpnia) Êwietnie prowa-
dzone przez Roberta Strauch-
mana. Zrealizowany 26.08. fe-
styn „Hip- hop oraz inna muzy-
ka” pozwoli∏ przyby∏ej m∏o-
dzie˝y wys∏uchaç i zobaczyç
wykonawców lubianej przez
nich muzyki. Wystàpili:
„W Cieniu Ukryci” (Pawlak &
Bubu – Ostrów Wlkp.),
T.U.R.E.K. (Krotoszyn) oraz DJ

Ysiu (Ostrów Wlkp.) Dla m∏odych gustujà-
cych w innego rodzaju muzyce wystàpili:
Magdalena Lubaƒska, Weronika Szypura

Kampania „Wybierz ˝ycie”

Sierpniowa dzia∏alnoÊç Domu Kultury

Festyn „Hip-Hop oraz inna muzyka”



WIEÂCI
ST¢SZEWSKIE

136/2006

oraz Zespó∏ „AKORD” z Kostrzyna Wielkopol-
skiego. Popisy wokalne przeplatane by∏y
taƒcem wspó∏czesnym w wykonaniu zespo-
∏u Gimnazjum w St´szewie.

3 sierpnia otwarto wystaw´ malarstwa
na p∏ótnie i na suszonych liÊciach pani Alicji
¸uczak z Lubonia. Barwne, realistyczne pej-
za˝e letnie i zimowe nie pozbawione sà nut-
ki romantyzmu. 

Cz∏onkowie kapeli du-
dziarskiej „Koêlary”
w dniach 10–13 sierpnia
uczestniczyli w XL Ogól-
nopolskim Konkursie Ga-
w´dziarzy, Instrumentali-
stów i Âpiewaków Ludo-
wych „SABA¸OWIE BAJA-
NIA” w Bukowinie Ta-
trzaƒskiej. Krzysztof Bara-
nowski zagra∏ na dudach
wielkopolskich zdobywa-
jàc II nagrod´. Robert
Strauchman grajàc solo
na skrzypcach przewiàza-
nych wywalczy∏ równie˝

II nagrod´, natomiast Izabella G∏owicka
w trudnej konkurencji Êpiewu ludowego
a’capella wywalczy∏a sobie III miejsce. Ca∏a
kapela „Koêlary” zagra∏a koncert muzyki
wielkopolskiej dla widowni z ca∏ej Polski na
du˝ej scenie w Bukowinie Tatrzaƒskiej „pod
skocznià”.

Przygotowanie i realizacja obrz´du do-
˝ynkowego przez zespo∏y „Modrzanki”

i „Koêlary” na Do˝ynkach Gminnych w B´-
dlewie dnia 20 sierpnia. Zespó∏ „Weso∏a Gro-
mada” zaprezentowa∏ swój program w blo-
ku rozrywkowym. Na do˝ynkach mia∏a
miejsce równie˝ promocja pierwszej p∏yty
Weroniki Szypury, wydanej przez Burmi-
strza Gminy. Jej pierwszy recital zosta∏ bar-
dzo dobrze przyj´ty przez publicznoÊç.

Barbara Bawer 
Dyrektor Domu Kultury w St´szewie

Zaj´cia dla dzieci zorganizowane w Domu Kultury

W
ostatnim czasie zacz´∏y docieraç do
redakcji pytania o to, czy obecny
burmistrz gminy – W∏odzimierz

Pinczak zamierza kandydowaç w zbli˝ajà-
cych si´ wyborach samorzàdowych. Zapyta-
liÊmy wi´c o to „u êród∏a” i, jak si´ dowie-
dzieliÊmy – burmistrz Gminy St´szew pod-
jà∏ decyzj´, ˝e weêmie udzia∏ w listopado-
wych wyborach samorzàdowych. 

red.

Informacja

Z A R Z Ñ D Z E N I E  N R  3 1

BURMISTRZA GMINY ST¢SZEW
z dnia 31 sierpnia 2006 r.

w sprawie: og∏oszenia wykazu komunalnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda˝y na rzecz najemców.

Na podstawie art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (tj. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603
ze zm.) oraz (8 Uchwa∏y Rady Miejskiej Gminy St´szew Nr XXXVI/232/98 z dnia 20.03.1998r. ze zm. w sprawie sprzeda-
˝y komunalnych lokali mieszkalnych 

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

§ 1. Przeznacza si´ do bezprzetargowej sprzeda˝y na rzecz dotychczasowego najemcy lokal mieszkalny nr 5 o po-
wierzchni u˝ytkowej 68,50 m2 w budynku po∏o˝onym na dzia∏ce 47/15 o pow. 3057 m2 w Strykowie przy ul. Nowej 2.
Do lokalu przynale˝à pomieszczenie gospodarcze o pow. 15 m2 oraz strych o pow. 26,9 m2.
Udzia∏ we wspó∏w∏asnoÊci nieruchomoÊci wspólnej wynosi 157/1000.
NieruchomoÊç gruntowa obj´ta jest ksi´gà wieczystà KW 43799 prowadzonà przez Sàd Rejonowy w Grodzisku Wlkp.
Wydzia∏ Ksiàg Wieczystych. Ksi´ga wieczysta nie wykazuje obcià˝eƒ.

§ 2. WartoÊç nieruchomoÊci wynosi 30 500,– z∏.

§ 3. Udziela si´ 6% bonifikaty za ka˝dy rok pracy w „Herbapolu” albo 3% za ka˝dy rok najmu mieszkania – nie wi´cej ni˝ 90%.
Do ceny po uwzgl´dnieniu bonifikaty doliczone zostanà koszty przygotowania nieruchomoÊci do sprzeda˝y.

§ 4. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami pierwszeƒstwo nabycia przy-
s∏uguje poprzednim w∏aÊcicielom zbywanej nieruchomoÊci pozbawionym 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.
BURMISTRZ

mgr in˝. W∏odzimierz Pinczak
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Firma „LIMARO” s.j.
Wiodàcy regionalny producent 

pieczywa i wyrobów cukierniczych

Zatrudni pracowników na stanowiska:

• KIEROWCA – HANDLOWIEC
Wymagania:

➧ DoÊwiadczenie handlowe
➧ DyspozycyjnoÊç
➧ Prawo jazdy kat. B
➧ Dodatkowym atutem b´dzie 

prawo jazdy kat. C

Oferujemy:
➧ Zatrudnienie na umow´ o prac´
➧ Sta∏à pensje oraz wysokie 

premie uzale˝nione od obrotów

• PIEKARZY – CIASTKARZY
Wymagania:

➧ Wykszta∏cenie zawodowe, 
co najmniej roczne doÊwiadczenie

• POMOC PIEKARZA
Wymagania:

➧ M´˝czyzn i kobiety 
do przyuczenia zawodu

• UCZNIÓW I UCZENNICE
Wymagania:

➧ Szkó∏ spo˝ywczych w ramach
praktyk zawodowych wszystkich
klas. Dla najlepszych firma 
oferuje gwarancje zatrudnienia
na bardzo dogodnych warunkach

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny:

KIEROWCA – HANDLOWIEC
tel. 0609 563 085, 061 899 66 00,

061 899 66 01
PIEKARZ – CIASTKARZ, 

POMOC PIEKARZA, UCZNIOWIE
tel. 061 899 66 00 wew. 619

lub osobisty
w godzinach od 10.00 do 16.00

pod adresem:
„Limaro” spó∏ka jawna

ul. Krasickiego 19-21, 62-050 Mosina

dr med. Jadwiga Rejmaniak
specjalista laryngolog i foniatra

ul. Narutowicza 19, 62-060 St´szew
tel. 061 813 41 59, kom. 0603 599 016

T∏umacz przysi´g∏y j´zyka niemieckiego

ul. Narutowicza 19, St´szew

tel. 061 813 41 59, kom. 0603 810 218

Starsze ma∏˝eƒstwo wynajmie dla 
siebie niedu˝e mieszkanie na terenie
gminy. Tel. 061 813 55 66.

Sprzedam nieruchomoÊç rolnà w Stry-
kowie, ok. 19 arów. Bardzo blisko jez.
Strykowskiego. Wszystkie media. 
Cena 1 m2 – 21 z∏. Tel. 061 813 45 53.

Sprzedam 1000 sztuk ceg∏y kratówki.

Tel. 061 813 41 72.

Pomog´ dorywczo w gospodarstwie

rolnym. Posiadam prawo jazdy na 

ciàgnik, kwalifikacje na kombajn i in.

Tel. 061 813 55 66.

Adw. Marcin Lemkowski

z przyjemnoÊcià zawiadamia, 
˝e w St´szewie przy ul. Polnej 4 

rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç

Kancelaria Adwokacka

Kancelaria oferuje szeroki zakres
us∏ug prawniczych (m.in. prawo 

cywilne, karne, pracy, gospodarcze,
zamówieƒ publicznych).

W celu umówienia spotkania prosimy
o wczeÊniejszy kontakt telefoniczny:

tel. 0509 567 003

Wi´cej informacji o Kancelarii:
www.lemkowski.pl

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe
w Szczepowicach, 63 m2, po remoncie,
nowe okna, drzwi, umeblowana kuch-
nia. Tel. 061 443 17 14, 0503 110 770.

Polski Czerwony Krzy˝ 
Ko∏o Terenowe w St´szewie

Z A W I A D A M I A

˝e od dnia 29 sierpnia 2006 roku zosta∏
uruchomiony punkt przyjmowania
i wydawania odzie˝y u˝ywanej oraz
drobnego sprz´tu gospodarstwa do-
mowego dla osób potrzebujàcych po-
mocy. 

Przyjmowanie odzie˝y 
– w ka˝dy wtorek, w godz. 9.00–12.00,

Wydawanie odzie˝y 
– w ka˝dy czwartek, w godz. 9.00–12.00

tel. kontaktowy: 0604 106 334

Lokalizacja punktu – przy parkingu Urz´du
Miejskiego Gminy St´szew, od strony kana∏u
„Samica” (zaplecze pawilonu handlowego). 

Wszystkich ch´tnych zapraszamy 
do wspó∏pracy!Zatrudni´ piekarzy. Tel. 061 813 43 31.

Kupi´ dzia∏k´ budowlanà w St´szewie

do 700 m2. Mo˝e byç z niedu˝ym do-

mem (ok. 80 m2). Tel. 0696 026 555.

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
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

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