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O
d stycznia do marca br. trwa∏y
w gminie St´szew wybory nowych
w∏adz w jednostkach pomocniczych

gminy. Mieszkaƒcy so∏ectw decydowali, kto
zostanie ich so∏tysem, a mieszkaƒcy St´sze-
wa wybierali nowego przewodniczàcego Sa-
morzàdu Mieszkaƒców. 

Podobnie, jak cztery lata temu wybory cie-
szy∏y si´ du˝ym zainteresowaniem. W tym ro-

ku jednak pad∏ swoisty rekord frekwencji. Dla
wielu osób zebrania wyborcze sta∏y si´ bo-
wiem tak˝e okazjà do poruszenia nurtujàcych
spraw. Du˝o pytaƒ kierowanych by∏o do bur-
mistrza. Mieszkaƒcy gminy pytali m.in.: o pla-
ny dotyczàce remontów dróg, chodników, ka-
nalizacji itp. W niektórych wsiach dyskusje na
te tematy by∏y burzliwe. W ka˝dym jednak
przypadku zosta∏y one wyjaÊnienie. 

Poni˝ej przedstawiamy wyniki wybo-
rów so∏tysów i rad so∏eckich. Dodaç nale˝y,
˝e w kilku wsiach nastàpi∏a zmiana na sta-
nowisku so∏tysa. Sta∏o si´ tak w: Miros∏a-
wach, Piekarach, S∏upii, Strykowie, Tomi-
cach, Wielkiejwsi i Zamys∏owie. W St´sze-
wie wybrano tak˝e nowego przewodniczà-
cego Samorzàdu Mieszkaƒców. 

B¢DLEWO:
So∏tys: Miros∏aw Ka∏ek,
Rada so∏ecka: Regina Komasa, Sylwester Piàtkowski, Bernard Le-
Êny, Andrzej Szymkowiak.

D¢BNO:
So∏tys: Jolanta Szypura,
Rada so∏ecka: Urszula Adam, Stanis∏aw Szlufik, W∏adys∏aw Jezio-
recki, Zbigniew Kawka, Wojciech Che∏kowski, Marian Cieniawa, An-
drzej Jóêwiak.

DRO˚D˚YCE:
So∏tys: Grzegorz Michalak,
Rada so∏ecka: Czes∏aw Karczmarek, Stefan Kociemba, Marian Ra-
tajczak, Jaros∏aw Urbaniak.

JEZIORKI:
So∏tys: Piotr Rozumek,
Rada so∏ecka: Roman Bendlewski, Artur Deja, Henryk Gomu∏a.

¸ÓDè:
So∏tys: Kazimiera Kalema,
Rada so∏ecka: Józef Tomczak, Stanis∏aw Ró˝niakowski, Franciszek Szajek.

MIROS¸AWKI:
So∏tys: Anna Ro˝ek,
Rada so∏ecka: Piotr CieÊlarek, Roman Klemczyƒski, Bogumi∏a Lu-
dwiczak, Edward Tyszecki.

MODRZE: 
So∏tys: Marian Trojanowski,
Rada so∏ecka: Roman Ksoƒ, Piotr Maik, Zbigniew Maik, Krzysztof
Robaszyƒski, Wies∏aw Ro˝ek, Józef Szypura.

PIEKARY:
So∏tys: Marcin Kalemba,
Rada so∏ecka: Marek Matuszewski, Anna Po∏ka, Zbigniew Po∏ka,
W∏adys∏aw Wiórek.

SAPOWICE:
So∏tys: Adam So∏tysiak,
Rada So∏ecka: Rafa∏ Nowaczyk, Wies∏aw Nowicki, Dariusz Pupka,
Patrycja Pupka, Tadeusz Krupa, Micha∏ Kaczmarek, Zenon Kempa.

SKRZYNKI:
So∏tys: Andrzej Zi´tek,
Rada so∏ecka: Mieczys∏aw Muchowski, Maria Luksteid, Andrzej So-
larski, Andrzej Wdowiak.

S¸UPIA:
So∏tys: Grzegorz Pietruszyƒski,
Rada so∏ecka: Pawe∏ Czapczyk, Pawe∏ Kowalczyk, Mieczys∏aw Ko-
walczyk, Katarzyna Kaczmarek.

STRYKOWO:
So∏tys: Tomasz Szymaƒski,
Rada so∏ecka: Henryk Bendowski, Wojciech Korbas, Roman Brzost-
kowski, Andrzej Krzy˝aƒski, S∏awomir WiÊniewski, Tadeusz Bàkow-
ski, Grzegorz Hejman.

SROCKO MA¸E: 
So∏tys: Franciszek Kuik,
Rada so∏ecka: Jan Bródka, Edward Rybarski, Jacek Witkowski.

TOMICE:
So∏tys: Barbara Kowalczyk,
Rada So∏ecka: Zofia WoÊkowiak, W∏adys∏aw Mytko, Mieczys∏aw Zemler.

TOMICZKI:
So∏tys: Hanna S∏oma,
Rada so∏ecka: Ryszard Anio∏a, Wies∏awa Kempa, Anna Klorek, Zdzi-
s∏aw Walkowiak.

TRZEBAW:
So∏tys: Zygmunt Ci´˝ki,
Rada so∏ecka: Tomasz Jerzykiewicz, Roman Nowak, Danuta Wsz´-
dyby∏, Agnieszka Czajka, Ma∏gorzata Foltyn.

TWARDOWO:
So∏tys: Tadeusz Lasecki,
Rada so∏ecka: ¸ucjan Jakubiak, Leszek Rybarczyk, Henryk Strykow-
ski, Marcin Szkudlarek, Krzysztof Wojciechowski.

WIELKAWIEÂ:
So∏tys: Andrzej Ratajczak,
Rada so∏ecka: Renata BanaÊ, Wiktor Gatniejewski, Lidia Michalak,
S∏awomir Krupa.

WITOBEL:
So∏tys: Ryszard Borak,
Rada so∏ecka: Krzysztof Kuciƒski, Piotr Pawlak, Janina W´c∏awek.

WRONCZYN:
So∏tys: Zygmunt Jankowiak,
Rada so∏ecka: Zenon Adamek, Marian Zajdel, Wies∏awa Szczeszek,
Ewa Matysiak.

ZAMYS¸OWO:
So∏tys: Henryk Olejniczak,
Rada so∏ecka: W∏odzimierz Pinczak, Maria P∏otkowiak, Pawe∏ Ra-
wecki, Iwona Szczeszek, Piotr Kaƒdu∏a.

ST¢SZEW:
Przewodniczàcy: Roman Urbanek,
Zarzàd: Miros∏aw Zaporski, Marian Majorczyk, Zbigniew Dotka,
W∏odzimierz Kroczek, Grzegorz Szwarc, Miros∏aw Pieterek, Malwina
Korzeniewska.

Wybory so∏tysów
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P
rzed ka˝dà sesjà Rady Miejskiej odby-
wajà si´ komisje, na których radni
majà okazj´ wyraziç opini´ dotyczàcà

uchwa∏, jakie przyj´te majà zostaç na sesji.
Podczas posiedzeƒ komisji opiniujà oni te˝
wnioski i bie˝àce sprawy zwiàzane z dzia-
∏alnoÊcià gminy. 

Ostatnie komisje odby∏y si´ w dniach 
13 i 14 marca br. Poruszono na nich kwestie
dotyczàce:

1. ustalenia wysokoÊci stawki procento-
wej op∏aty adiacenckiej z tytu∏u wzrostu
wartoÊci nieruchomoÊci w wyniku podzia-
∏u. Kwestie tych op∏at uregulowane sà
w ustawie o gospodarce nieruchomoÊcia-
mi. W wyniku podzia∏u nieruchomoÊci
wzrasta ich wartoÊç, dlatego te˝ w∏aÊcicie-
le i u˝ytkownicy wieczyÊci powinni po-
nieÊç wspomnianà op∏at´. Wynosi ona nie
wi´cej ni˝ 50% ró˝nicy mi´dzy wartoÊcià
nieruchomoÊci przed i po podziale. Warto-
Êci te sà ustalane na podstawie tzw. opera-
tu szacunkowego sporzàdzanego przez rze-
czoznawc´ majàtkowego. WysokoÊç sta-
wek op∏at adiacenckich z tego tytu∏u waha
si´ od 30–50%. 

2. ustalenia wysokoÊci stawki procento-
wej op∏aty adiacenckiej z tytu∏u wzrostu
wartoÊci nieruchomoÊci spowodowanej bu-
dowà urzàdzeƒ infrastruktury technicznej.
Równie˝ te kwestie uregulowane sà w usta-
wie o gospodarce nieruchomoÊciami. Zgod-
nie z nimi w∏aÊciciele nieruchomoÊci i u˝yt-
kownicy wieczyÊci uczestniczà w kosztach
budowy urzàdzeƒ infrastruktury technicz-
nej poprzez wnoszenie na rzecz gminy
ww. op∏at. Budowa urzàdzeƒ infrastruktu-
ry technicznej to: budowa drogi, urzàdzeƒ
wodociàgowych, kanalizacyjnych, ciep∏ow-
niczych, elektrycznych, gazowych i teleko-
munikacyjnych. Przepisy dotyczàce op∏at
adiacenckich nie dotyczà jednak nierucho-
moÊci przeznaczonych w planie, bàdê wyko-
rzystywanych na cele rolne i leÊne. Op∏ata
adiacencka w tym przypadku wynosi nie
wi´cej ni˝ 50% ró˝nicy mi´dzy wartoÊcià
nieruchomoÊci przed wybudowaniem
a wartoÊcià po wybudowaniu drogi lub
urzàdzeƒ. WartoÊci te sà równie˝ ustalane
na podstawie operatu szacunkowego spo-
rzàdzanego przez rzeczoznawc´ majàtko-

wego. WysokoÊç stawek op∏at adiacenckich
z tego tytu∏u waha si´ od 30–50%. 

Radni Gminy St´szew podj´li decyzj´
o nie wprowadzaniu op∏at adiacenckich.
Uznali bowiem, ̋ e (pomimo mo˝liwoÊci uzy-
skania w ten sposób dodatkowych docho-
dów dla gminy) wprowadzenie op∏at by∏oby
krzywdzàce dla cz´Êci mieszkaƒców. Gdyby
przyj´to takie rozwiàzanie, ci, na których
nieruchomoÊci powstaje w∏aÊnie (na przy-
k∏ad) droga, zmuszeni byliby do uiszczenia
op∏aty adiacenckiej. Za to te osoby, którym
droga zosta∏a wybudowana na przyk∏ad pó∏
roku temu nie ponieÊli by ju˝ kosztów op∏a-
ty adiacenckiej. Nie chcàc doprowadziç do
sytuacji, w której w∏aÊciciele gminnych nie-
ruchomoÊci potraktowani zostaliby nie-
sprawiedliwie – radni odrzucili mo˝liwoÊç
wprowadzenia op∏at adiacenckich. Tym
bardziej, ˝e cz´Êç prowadzonych inwestycji
jest ju˝ na „pó∏metku” realizacji. Kolejnym
argumentem za odrzuceniem op∏at adia-
cenckich by∏ fakt, ˝e by∏yby one znacznym
obcià˝eniem finansowym dla mieszkaƒców.

3. budowy hali widowiskowo-sportowej
w gminie St´szew. Kwestia ta wywo∏ana zo-
sta∏a ju˝ przy okazji wyborów samorzàdo-
wych. Z pomys∏em takim wystàpi∏y niektó-
re komitety wyborcze. W zwiàzku z tym, i˝
istnieje mo˝liwoÊç pozyskania Êrodków fi-
nansowych na ten cel – radni powrócili do
tematu budowy hali. Na chwil´ obecnà naj-
wa˝niejszà kwesti´ jest ustalenie ostatecz-
nej lokalizacji hali. Kiedy radni o tym
zdecydujà, b´dzie mo˝na podjàç kolejne
dzia∏ania. Opracowana zostanie koncepcja
architektoniczna, stanowiàca podstaw´ do
przygotowania kompletnej dokumentacji
projektowej. Kwestia budowy hali poruszo-
na zosta∏a równie˝ na zebraniu samorzàdu
mieszkaƒców St´szewa, nie spotka∏a si´ nie-
stety z wi´kszym zainteresowaniem. Dlate-
go te˝ radni nie podj´li ostatecznej decyzji
dotyczàcej lokalizacji tej inwestycji. Sà oni
jednak przekonani, ˝e hala widowiskowo-
-sportowa powinna powstaç. Powrócà wi´c
do tematu jej budowy w najbli˝szym czasie. 

4. dofinansowania zakupu samochodu
dla st´szewskiej policji. Do gminy wp∏ynà∏
wniosek Komendanta Komisariatu Policji
w St´szewie. Dotyczy∏ on dofinansowania

zakupu radiowozu. Radni podj´li dyskusje
na ten temat przypominajàc, w jaki sposób
do tej pory pomagali policji. Z gminnych
Êrodków kupowane by∏y m.in.: radiowozy,
paliwo, alkotesty, urzàdzenia do wykrywa-
nia narkotyków, radary drogowe, sprz´t
komputerowy. W roku 2006 zarezerwowano
tak˝e w bud˝ecie gminy Êrodki finansowe
na remont dachu budynku komisariatu.
Radni podkreÊlili, ˝e pomimo tak znacznego
wsparcia przekazywanego st´szewskiej po-
licji, wspó∏praca pomi´dzy gminà a komisa-
riatem nie uk∏ada si´ najlepiej. Nadal s∏y-
chaç te˝ g∏osy niezadowolenia mieszkaƒ-
ców z poziomu bezpieczeƒstwa na terenie
gminy. Skar˝à si´ oni na bezkarnoÊç spraw-
ców aktów wandalizmu, niszczàcych mie-
nie prywatne oraz publiczne. Osobnà kwe-
stià jest zanieczyszczanie Êrodowiska po-
przez tworzenie dzikich wysypisk Êmieci.
Sprawcy tych wykroczeƒ nadal pozostajà
bezkarni. Radni uznali, ˝e w takiej sytuacji
zgodzà si´ na dofinansowanie zakupu radio-
wozu, ale oczekujà zdecydowanej zmiany
postawy st´szewskiej policji. Liczà na wi´k-
sze zaanga˝owanie w prac´ na rzecz utrzy-
mania bezpieczeƒstwa mieszkaƒców. 

5. rozk∏adu godzin aptek ogólnodost´p-
nych na terenie powiatu poznaƒskiego. Rad-
ni zapoznali si´ z przes∏anym przez powiat
pismem. Zaakceptowali dotychczasowy roz-
k∏ad godzin pracy aptek dzia∏ajàcych na te-
renie gminy St´szew. Zasugerowali jednak,
aby st´szewskie apteki pe∏ni∏y tak˝e, na
zmian´ dy˝ury w niedziele. Mieszkaƒcy
mieliby tym sposobem mo˝liwoÊç wykupie-
nia potrzebnych leków równie˝ w te dni.
Swoje sugestie przekazali do starostwa po-
wiatowego.

6. utworzenia lokalnej grupy dzia∏ania
na terenie gminy Buk, Dopiewo, St´szew
w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiej-
skiego na lata 2007–2013 – dzia∏ania Leader.
Celem tego dzia∏ania mia∏oby byç opraco-
wanie wspólnej lokalnej strategii rozwoju
obszarów wiejskich. Przyczyni si´ to do w∏à-
czenia lokalnych spo∏ecznoÊci wiejskich
w planowanie i wdra˝anie ró˝nych inicja-
tyw. Rada postanowi∏a, i˝ decyzj´ w tej kwe-
stii podejmie w póêniejszym terminie. 

J.Z.

Z posiedzenia komisji



WIEÂCI
ST¢SZEWSKIE

4 1/2007

19
marca br. odby∏a si´ V sesja Rady
Miejskiej Gminy St´szew. Po
przyj´ciu porzàdku obrad oraz

protoko∏u z ostatniej sesji, g∏os zabra∏ bur-
mistrz, który przedstawi∏ sprawozdanie
z dzia∏alnoÊci mi´dzysesyjnej. Dotyczy∏o
ono okresu od 8 lutego do 19 marca. 

W tym czasie kontynuowano prace in-
westycyjne w Witoblu (budowa oczyszczal-
ni Êcieków) oraz w St´szewie i D´bnie (budo-
wa kanalizacji sanitarnej). Przygotowywa-
no te˝ projekt kanalizacji sanitarnej dla Wi-
tobla, Zamys∏owa i Sapowic. Przeprowadzo-
ne zosta∏y przetargi na: pe∏nienie funkcji in-
spektora nadzoru budowlanego, na sporzà-
dzenie planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla wsi D´bno i D´bienko, na dostaw´
materia∏ów do utwardzenia dróg grunto-
wych na terenie gminy itd. Zorganizowano
6 przetargów na sprzeda˝ dzia∏ek po∏o˝o-
nych we Wronczynie oraz podpisano 1 akt
notarialny dotyczàcy zbycia dzia∏ki w tej
miejscowoÊci. 

W minionym okresie odby∏y si´ spotka-
nia dotyczàce wype∏niania wniosków unij-
nych. Zosta∏a tak˝e przeanalizowana dzia-
∏alnoÊç Domu Kultury. Ustalono, ˝e stworzo-
ne zostanà nowe, ciekawe formy sp´dzania
czasu dla dzieci i m∏odzie˝y. Dyskutowano
tak˝e nad pomys∏em stworzenia, w budyn-
ku Domu Nauczyciela klubu m∏odzie˝owe-
go. Pomys∏ ten nie uzyska∏ jednak akceptacji
ze strony mieszkaƒców budynku. W minio-
nym okresie odby∏y si´ tak˝e zebrania wiej-
skie, na których wybierani byli so∏tysi. Roz-
patrywano te˝ wiele indywidualnych
spraw mieszkaƒców. 

Po przyj´ciu sprawozdania burmistrza,
kierownik OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej – Mi-
ros∏awa Walkowiak przedstawi∏a sprawoz-
danie z jego dzia∏alnoÊci oraz z dzia∏alnoÊci
Gminnej Komisji Rozwiàzywania Proble-
mów Alkoholowych w roku 2006. 

W ramach zadaƒ zleconych OPS przy-
zna∏ zasi∏ki sta∏e dla 22 osób na ∏àcznà kwo-
t´ 92 392,00 z∏ oraz zasi∏ki okresowe dla 
52 osób na ∏àcznà kwot´ 86 153,00 z∏ (w tym
54 940,00 z∏ – dotacja z bud˝etu paƒstwa).
W ramach zadaƒ w∏asnych OÊrodek udzieli∏
nast´pujàcych form pomocy:
– do˝ywianie dzieci w sto∏ówkach szkol-

nych – dla 113 dzieci,
– us∏ugi opiekuƒcze – dla 19 osób,

– zasi∏ki celowe i w naturze (na zakup opa-
∏u, odzie˝y, obuwia, przyborów szkolnych
itd.) – 272 rodzin,

– op∏acenie pobytu 2 bezdomnych osób
w OÊrodku dla Bezdomnych w Poznaniu,

– op∏acenie pobytu 3 osób w domu pomocy
spo∏ecznej,

– wynagrodzenie dla 2 osób, które zatrud-
nione zosta∏y w Zak∏adzie Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej (w ramach
prac spo∏ecznie u˝ytecznych). 

Z pomocy OÊrodka skorzysta∏y ogó∏em
322 osoby. W ramach pomocy dla rolników
dotkni´tych kl´skà suszy w 2006 roku przy-
znano pomoc dla 227 rolników. 131 rodzin
skorzysta∏o te˝ z pomocy OÊrodka w formie
dodatków mieszkaniowych. Zasi∏ki rodzin-
ne i dodatki otrzyma∏o 1008 rodzin. Âwiad-
czenia piel´gnacyjne – 23 osoby. Zasi∏ki pie-
l´gnacyjne – 140 osób. Zaliczki alimentacyj-
ne – 41 rodzin. Jednorazowà zapomog´ z ty-
tu∏u urodzenia dziecka wyp∏acono dla 
88 dzieci. ̧ àczna kwota wydatków na wyp∏a-
t´ ww. Êwiadczeƒ wynios∏a 1 369 520,00 z∏.
OPS by∏ koordynatorem pó∏kolonii dla 
300 dzieci z terenu gminy – w ramach akcji
„Lato”. Otrzyma∏ tak˝e z Kuratorium OÊwia-
ty 20 skierowaƒ na kolonie do Niechorza
oraz 3 miejsca na koloniach w Zajàczkowie. 

Kierownik OPS przedstawi∏a te˝ spra-
wozdanie z dzia∏alnoÊci Gminnej Komisji
Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych
za rok 2006. W tym czasie w siedzibie OPS
dzia∏a∏ Punkt Konsultacyjny. Poza pracowni-
kami OPS, dy˝ur pe∏nili w nim tak˝e specja-
lista z Poradni Odwykowej oraz radca praw-
ny. Funkcjonowa∏o tak˝e 9 Êwietlic o charak-
terze opiekuƒczo-wychowawczym. Sfinan-
sowano 2 szkolenia dla nauczycieli. Dla 
40 dzieci z rodzin zagro˝onych patologià zor-
ganizowano w okresie wakacji letnich kolo-
nie w Rudnie. Dzieƒ 6 grudnia zosta∏ wpisa-
ny w Gminny Program Profilaktyki i Rozwià-
zywania Problemów Alkoholowych jako
Dzieƒ bez Alkoholu w Gminie St´szew. Z tej
okazji dzieci otrzyma∏y s∏odkie upominki,
a w szko∏ach zorganizowano zabawy, gry
i konkursy. Gminna Komisja wyda∏a 42 po-
stanowienia na sprzeda˝ i podawanie napo-
jów alkoholowych. Jej cz∏onkowie uczestni-
czyli te˝ w 3 akcjach majàcych na celu kon-
trole sklepów, w których sprzedawany jest
alkohol. 39 osob zosta∏o wezwanych do sta-

wienia si´ na komisj´, w ramach leczenia od-
wykowego. Obowiàzek badania przez bieg∏e-
go psychologa zastosowano w stosunku do
21 osób. Do sàdu skierowano natomiast 
22 wnioski o wszcz´cie post´powania
w sprawie leczenia odwykowego oraz usta-
nowienia nadzoru kuratora sadowego na
czas trwania procesu leczenia odwykowego.
Dobrowolne leczenie odwykowe podj´∏y 
4 osoby. Z porad Punktu Konsultacyjnego
skorzysta∏o 55 osób, w tym 14 osób ucz´sz-
cza∏o na terapi´ systematycznie. W ewiden-
cji prowadzonej przez Gminnà Komisj´ figu-
ruje 68 osób z problemem alkoholowym. 

Po przyj´ciu sprawozdaƒ, Rada podj´∏a
nast´pujàce uchwa∏y:
– w sprawie zmiany uchwa∏y bud˝etowej

na 2007 rok. Dokonano zwi´kszenia do-
chodów gminy o kwot´ 269 359,00 z∏ oraz
zwi´kszenia wydatków o kwot´
1 627 359,00 z∏, 

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Poznaƒskiemu przez Gmin´
St´szew. Rada Miejska podj´∏a decyzj´
o udzieleniu Powiatowi pomocy finanso-
wej w kwocie 20 000,00 z∏ z przeznacze-
niem na zakup sprz´tu medycznego dla
szpitala w Puszczykowie, 

– w sprawie sprzeda˝y lokali w Strykowie
przy ul. Parkowej 7. Rada wyrazi∏a zgod´
na sprzeda˝ w drodze przetargu lokali do
adaptacji na mieszkania po∏o˝onych
w Strykowie. Do sprzeda˝y przeznaczone
zosta∏y lokale na parterze budynku przy
ul. Parkowej 7, które do niedawna wyko-
rzystywane by∏y jako pomieszczenia biu-
rowe Rolno-Przemys∏owych Zak∏adów
Zielarskich „Strykowo”. Postanowiono, ˝e
sprzeda˝ tych lokali nastàpi w drodze
przetargu, a nabywcy we w∏asnym zakre-
sie zaadaptujà je na mieszkania, 

– w sprawie sprzeda˝y w trybie bezprzetar-
gowym nieruchomoÊci po∏o˝onej w St´-
szewie. Rada wyrazi∏a zgod´ na sprzeda˝
w trybie bezprzetargowym nieruchomo-
Êci o pow. ok. 100 m2 wydzielonej z dzia∏ki
nr 1664/48 po∏o˝onej przy ul. Trzebaw-
skiej. Sprzeda˝ nast´puje na rzecz w∏aÊci-
ciela dzia∏ki nr 1664/23. Wnioskowana
nieruchomoÊç wydzielona zostanie
z dzia∏ki 1664/48, która na wysokoÊci pose-
sji po∏o˝onych przy ul. Trzebawskiej nr 24
i 26 stanowi zb´dny pas terenu. Obszar ten

V Sesja Rady MiejskiejV Sesja Rady Miejskiej
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nie mo˝e byç zagospodarowany jako od-
r´bna nieruchomoÊç. Sprzeda˝ mo˝e na-
stàpiç w trybie bezprzetargowym ponie-
wa˝ przedmiotem zbycia jest cz´Êç nieru-
chomoÊci niezb´dna do poprawy warun-
ków zagospodarowania nieruchomoÊci
przyleg∏ej, stanowiàcej w∏asnoÊç osoby,
która zamierza nabyç tà nieruchomoÊç, 

– w sprawie u˝yczenia nieruchomoÊci po∏o-
˝onej w Modrzu. Rada wyrazi∏a zgod´ na
zawarcie z Parafià Rzymskokatolickà
w Modrzu 20-letniej umowy u˝yczenia
nieruchomoÊci stanowiàcej dzia∏k´ 
nr 315 o pow. 400 m2. Z wnioskiem o u˝y-
czenie Parafii p.w. Êw. Idziego w Modrzu
dzia∏ki nr 315 wystàpi∏ proboszcz tej˝e pa-
rafii. NieruchomoÊç ta stanowi drog´ do-
jazdowà do g∏ównego wejÊcia do koÊcio∏a
oraz do wikariatu i organistówki, 

– w sprawie wydzier˝awienia przez Gmin´
St´szew nieruchomoÊci po∏o˝onych w Stry-
kowie. NieruchomoÊci o ogólnej powierzch-
ni 71,3147 ha, po∏o˝one w Strykowie zosta-
nà wydzier˝awione na rzecz Rolno-Prze-
mys∏owych Zak∏adów Zielarskich „Stryko-
wo” – Spó∏ki z o.o. Roczny czynsz dzier˝aw-
ny ustalono w wysokoÊci 167,58 q pszenicy.
Dzier˝awca zobowiàza∏ si´ do dba∏oÊci
o powierzone mienie oraz regularne op∏aty
z tytu∏u dzier˝awy nieruchomoÊci, 

– w sprawie ustalenia odp∏atnoÊci za przed-
szkola prowadzone przez gmin´ St´szew.
Ustalono miesi´cznà odp∏atnoÊç za Êwiad-
czenia prowadzonych przez gmin´ przed-
szkoli w wysokoÊci:
– przedszkole czynne 6 godzin – 50,00 z∏,
– przedszkole czynne 7 godzin – 100,00 z∏,
– przedszkole czynne 9 godzin – 120,00 z∏,
– przedszkole czynne 10 godzin – 130,00 z∏. 
Ustalona odp∏atnoÊç nie obejmuje kosz-

tów wy˝ywienia. Odp∏atnoÊç za przedszko-
la zostanie obni˝ona o 50% za drugie i kolej-

ne dziecko z rodziny ucz´szczajàce do przed-
szkola. JednoczeÊnie zastrze˝ono, ˝e drugie
i kolejne dziecko z rodziny zostanie przyj´te
do przedszkola za odp∏atnoÊcià okreÊlonà
powy˝ej, o ile w poszczególnych grupach
wiekowych b´dà wolne miejsca. Zni˝ka
w odp∏atnoÊci nie obejmuje kosztów wy˝y-
wienia. Grupa przedszkolna 10 – godzinna
zostanie utworzona wtedy, gdy zg∏osi si´ 
10 lub wi´cej osób. 
– w sprawie powiadomienia o obowiàzku

z∏o˝enia oÊwiadczenia lustracyjnego.
Uchwa∏à tà Rada Miejska powiadomi∏a
skarbnika gminy o obowiàzku z∏o˝enia
oÊwiadczenia dotyczàcego pracy lub s∏u˝-
by w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa
lub wspó∏pracy z tymi organami w okresie
do dnia 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.,

– w sprawie powiadomienia o obowiàzku
z∏o˝enia oÊwiadczenia lustracyjnego.
Uchwa∏a ta dotyczy obowiàzku z∏o˝enia
oÊwiadczenia przez sekretarza gminy. 

Na ostatniej sesji, Rada Miejska nie przy-
j´∏a natomiast trzech uchwa∏:
– w sprawie ustalenia wysokoÊci stawki

procentowej op∏aty adiacenckiej z tytu∏u
wzrostu wartoÊci nieruchomoÊci w wyni-
ku podzia∏u,

– w sprawie ustalenia wysokoÊci stawki
procentowej op∏aty adiacenckiej z tytu∏u
wzrostu wartoÊci nieruchomoÊci spowo-
dowanej budowà urzàdzeƒ infrastruktu-
ry technicznej. 

Kwestie op∏at adiacenckich wyjaÊniamy
w tekÊcie dotyczàcym prac komisji Rady, 
– w sprawie pokrywania kosztów dotacji,

udzielonych dla niepublicznych przed-
szkoli. Uchwa∏a ta nak∏ada∏a na gmin´ zo-
bowiàzanie, pokrycia kosztów dotacji
udzielanych przez inne gminy dla przed-
szkoli niepublicznych, na dzieci zamiesz-
ka∏e w gminie St´szew, ucz´szczajàce do

przedszkoli niepublicznych na terenie in-
nych gminy. Burmistrz gminy mia∏ za-
wrzeç porozumienia z innymi gminami,
okreÊlajàce szczegó∏owe zasady pokrywa-
nia kosztów udzielonych dotacji. Uchwa∏a
ta nie zosta∏a jednak przyj´ta. 

Podczas dyskusji g∏os zabra∏a so∏tys so-
∏ectwa D´bno, która zwróci∏a si´ do dyrekto-
ra banku GBS z proÊbà, aby so∏tysi wp∏aca-
jàcy pieniàdze z zebranych we wsiach po-
datków mogli byç obs∏ugiwani poza kolej-
noÊcià. Dyrektor wyjaÊni∏, ˝e nie ma nieste-
ty takiej mo˝liwoÊci, gdy˝ bank nie mo˝e fa-
woryzowaç ˝adnych klientów. 

Kolejnà kwesti´ poruszyli mieszkaƒcy 
ul. Trzebawskiej w St´szewie. Zg∏osili oni
problem z kanalizacjà, podkreÊlajàc, ˝e nie
zale˝nie od pogody w niektórych miejscach
„stoi woda”. Burmistrz podkreÊli∏, ˝e sytu-
acja ta nie ma nic wspólnego z kanalizacjà,
ale z poziomem wód gruntowych. Jest on bo-
wiem bardzo wysoki. Dlatego te˝ nie nale˝y
budowaç wysokich piwnic. Doda∏ te˝, ˝e
mieszkaƒcy ul. Brzozowej wykonali przydo-
mowe oczyszczalnie Êcieków, które sà, byç
mo˝e powodem problemów, (mo˝liwe, ˝e
Êcieki wyp∏ywajà w jakimÊ miejscu i zale-
wajà powierzchniowo). Zaproponowa∏ te˝,
aby podjàç rozmow´ dotyczàcà znalezienia
rozwiàzania tej sytuacji. 

Jeden z mieszkaƒców Strykowa zapyta∏
te˝ dyrektora banku GBS, czy rozpatrzono
ju˝ kwesti´ instalacji bankomatu we wsi.
PodkreÊli∏ on, ˝e latem miejscowoÊç ta „t´t-
ni ̋ yciem”, poniewa˝ nad jezioro przyje˝d˝a
wiele osób. Dyrektor odpowiedzia∏, ˝e kwe-
stia ta zosta∏a poddana gruntownej anali-
zie, ale nie podj´to jeszcze ostatecznej decy-
zji. Poinformowa∏ tak˝e, ˝e do okresu letnie-
go, wakacyjnego bank ostatecznie wypowie
si´ w sprawie zainstalowania bankomatu. 

J.Z.

W
ciàgu ostatnich miesi´cy realizo-
wane by∏y kolejne inwestycje
gminne. Przez ca∏à zim´ trwa∏a bu-

dowa oczyszczalni Êcieków w Witoblu. Pra-
ce te wykonywane sà zgodnie z harmono-
gramem, dlatego te˝ mo˝na si´ spodziewaç,
˝e zakoƒczone zostanà tak jak przewidywa-
no – w sierpniu. Obecnie wykonane ju˝ zo-
sta∏y: 2 bloki (reaktory) biologiczne, 2 komo-

ry stabilizacji osadu, rurociàgi mi´dzyobiek-
towe oraz budynek techniczny. 

Trwajà te˝ prace przy budowie kolejnej
cz´Êci kanalizacji sanitarnej St´szewa. Tego-
roczny etap (zlewnia P3) obejmuje ul. Kr´tà,
Kórnickà, B∏onie i KoÊciaƒskà. Powstanie
tam ∏àcznie prawie 3 km kolektora sanitar-
nego, rurociàgu t∏ocznego oraz przykanali-
ków.

Inwestycje gminne

Trwa budowa kanalizacji w St´szewie
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Kanalizacja sanitarna powstaje tak˝e
w D´bnie. Skanalizowane zostanà ul.: Po-
wstaƒców Wlkp., Nowa, Podgórna, Czere-
Êniowa i Kasztanowa. Wybudowany zosta-
nie kolektor sanitarny wraz z przykanalika-
mi – o ∏àcznej d∏ugoÊci ponad 2,5 km.

Ju˝ od paru miesi´cy trwajà tak˝e prace
zwiàzane z budowà windy. Powstaje ona
przy oÊrodku zdrowia na ul. P. Skargi. Reali-
zacja tej inwestycji nie przebiega jednak tak
sprawnie i na chwil´ obecnà wykonawca
ma ju˝ 4 miesiàce opóênienia. 

J.Z. Oczyszczalnia w Witoblu

13
lutego br. odby∏a si´ uroczystoÊç wr´czenia medali za
D∏ugoletnie Po˝ycie Ma∏˝eƒskie 20 parom ma∏˝eƒskim
z terenu gminy St´szew. 

Jak ka˝dego roku, jubilatów powitali: burmistrz gminy W∏odzi-
mierz Pinczak wraz z przewodniczàcym Rady Miejskiej Miros∏awem
Potrawiakiem oraz panià kierownik Urz´du Stanu Cywilnego – Ewà
Sieradzkà. Pary ma∏˝eƒskie z∏o˝y∏y sobie podzi´kowania za wspól-
nie sp´dzone lata oraz zapewnienie o wzajemnej mi∏oÊci i szacunku.
Burmistrz gminy wr´czy∏ im natomiast medale „Za d∏ugoletnie po-
˝ycie ma∏˝eƒskie”. Medale te przyznawane sà przez Prezydenta RP. 

Wszystkim parom jubilatów przekazano tak˝e pamiàtkowe dy-
plomy i bukiety kwiatów. 

WÊród uczestników tegorocznej uroczystoÊci znaleêli si´:
Stefania i Leon WiÊniewscy z D´bienka,
Krystyna i Stanis∏aw Michalak z Kràplewa,
Feliksa i Józef Sankiewicz z Modrza, 
Wiktoria i Stanis∏aw Jaworscy z Modrza,
Stefania i Stefan So∏tysiak z Sapowic,

Krystyna i Wenancjusz Szwarc ze Skrzynek,
Stanis∏awa i Stefan Strykowscy ze S∏upii,
Maria i Henryk Gatniejewscy ze St´szewa,
Zofia i Bronis∏aw Ratajczak ze St´szewa,
Kazimiera i Henryk Nowak ze St´szewa,
W∏adys∏awa i Hieronim Kopeç ze St´szewa,
Teresa i Leonard Alejscy ze St´szewa,
Joanna i Jan Gawron ze St´szewa,
Anna i Henryk Kosmacz ze St´szewa,
Irena i Kazimierz Polaczyk ze St´szewa,
Klementyna i Franciszek Janyszka ze Strykowa,
Teresa i Zenon M∏ynarek ze Strykowa,
Barbara i Stanis∏aw Kuênik ze Strykowa,
Zofia i W∏adys∏aw Urbaniak z Tomiczek,
Maria i Leon ¸yskawa z Trzebawia. 

Wszystkim jubilatom sk∏adamy serdeczne gratulacje oraz ˝ycze-
nia wielu wspólnych lat ˝ycia w zdrowiu i szcz´Êciu. 

J.Z.

UroczystoÊç jubileuszowa

fot. L. Ksià˝kiewicz
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21
marca br. dzieci i m∏odzie˝
z gminnych szkó∏ obchodzi∏y
pierwszy dzieƒ wiosny. W Szkole

Podstawowej w St´szewie zorganizowano
z tej okazji imprez´ dla uczniów klas I–III. 

Pomimo tego, ˝e za oknem pada∏ nieste-
ty g´sty Ênieg, w szkole by∏o ju˝ zupe∏nie
wiosennie. Uczniowie oraz nauczyciele

ubrani kolorowo, bawili si´ podczas zorgani-
zowanych konkursów i quizów. Ka˝da z klas
przygotowa∏a te˝ w∏asny, krótki wyst´p,
podczas którego dzieci Êpiewa∏y piosenki
i recytowa∏y u∏o˝one wierszyki. Przygoto-
wano te˝ specjalne „odstraszacze wiosny” –
kolorowe grzechotki, które mia∏y na dobre
po˝egnaç zim´. 

Wspólna zabawa trwa∏a kilka godzin.
Na sali gimnastycznej, gdzie si´ ona odby-
wa∏a by∏o bardzo kolorowo i weso∏o. Dzieci
wraz z wychowawczyniami wykaza∏y si´
du˝à fantazjà podczas prezentacji przygoto-
wanych wyst´pów. 

J.Z.

Pierwszy dzieƒ wiosny

16.01 – 20.02.2007 wystawa fotografii „BEZKRWAWE ¸OWY” wy-
po˝yczonej z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji
Kultury w Poznaniu – wielu autorów – najlepsze prace z 2004 roku.
Grupy szkolne nie tylko ze St´szewa, bra∏y udzia∏ w konkursie wie-
dzy dotyczàcej ww. wystawy. Konkurs wygra∏a Nina Âwi∏∏o z Zespo-
∏u Szkolno-Przedszkolnego w Modrzu za najlepszà wypowiedê: „Bez-
krwawe ∏owy” to jakby polowanie bez broni, zabijania. „Polujàcy”
zdobywa jednak trofea: fotografie – bez przelewania krwi. Nauczy-
ciel, pani Genowefa Oleksiak – przyrodnik, która z wieloma grupa-
mi zwiedza∏a wystaw´ napisa∏a: „Wystawa „Bezkrwawe ∏owy” sta-
wia nam pytanie:… Dlaczego cz∏owiek niszczy, zabija, zatruwa,
wi´zi… Kto da∏ Jemu takie prawo…”.

14.02.2007 impreza „Muzyka na Walentynki”.

16.02.2007 nagranie gry kapeli dudziarskiej „Koêlary” dla Radia Mer-
kury – program „Wielkopolska na wynos”.

18.02.2007 dyskoteka dla m∏odzie˝y – prowadzenie, efekty Êwietlne
„ROBERTO” czyli Robert Strauchmann.

26.02.2007 nagranie programu z cyklu „Niepokonani” dla TVP3. „Po-
dzi´kowanie dla Pani Dyrektor Barbary Bawer za wy-
wiad dotyczàcy twórczoÊci Marioli Wower – malarki st´-
szewskiej, majàcej 6 wystaw w Domu Kultury w St´sze-
wie” Joanna Choszczyk (emisja – kwiecieƒ, sobota, TVP3,
godz. 16.00).

27.02.2007 impreza z cyklu „PrzyjemnoÊci dla cia∏a i ducha”, podczas
której autor wystawy metaloplastyki „Smutna i Bolesna
Twarz Jezusa i Jego Matki w sztuce sakralnej” pan Marian
GrzeÊkowiak z Poznania przybli˝y∏ technik´ i motywy
swego tworzenia dzieciom klas piàtych ze Szko∏y Podsta-
wowej w St´szewie. W programie znalaz∏o si´ równie˝
aktywizujàce dzia∏anie plastyczne „s∏owne skojarzenia
z wystawà u∏o˝one w kszta∏cie symboli chrzeÊcijaƒ-
skich”. Wystaw´ tworzy 150 prac – pi´knie opisanych
i eksponowanych. Nauczycielka ze St´szewskiego Gimna-
zjum, pani Sylwia Styczyƒska napisa∏a: „Dzi´kujemy za

Z kroniki Domu Kultury w St´szewie…

Jedna z klas wyst´puje na scenie Kolorowo ubrani uczniowie witali wiosn´

Klasa VI b (SP St´szew) z wychowawczynià p. G. Oleksiak
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zorganizowanie tej niezwyk∏ej wystawy, w której prze-
sz∏oÊç przenika si´ z teraêniejszoÊcià, religia z wielkim ar-
tyzmem, co sk∏ania nas do refleksji i zatrzymania si´
w zadumie nad wa˝nymi sprawami”. Wystawa trwa do
10 kwietnia. 

9.03.2007 teatrzyk dzieci´cy „Ró˝owa Papuga” z Domu Kultury wy-
stawi∏ przedstawienie dla dzieci pt. „Grajàce skrzaty”
w sali gimnastycznej w Przedszkolu w St´szewie. Scena-
riusz na podstawie wierszy Zbigniewa Dmitrocy wzboga-
cony muzykà instrumentów ludowych napisa∏a i sztuk´
re˝yserowa∏a Barbara Bawer. Autorkà scenografii i kostiu-
mów jest Maria Bia∏a.

14.03.2007 rozstrzygni´cie Gminnego Konkursu Plastycznego dla
dzieci i m∏odzie˝y „Kiedy dzwoni´ po stra˝ po˝arnà” zor-
ganizowanego na proÊb´ Starostwa Powiatowego w Po-
znaniu. Konkurs og∏osi∏ Komendant G∏ówny Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej Z-ca Szefa Obrony Cywilnej Kraju w War-
szawie. Komisja dokona∏a wyboru prac dostarczonych
z ró˝nych instytucji i postanowi∏a zakwalifikowaç do po-
wiatowych eliminacji IX edycji Ogólnopolskiego Konkur-
su Plastycznego dla dzieci i m∏odzie˝y prace nast´pujà-

cych osób: grupa 6–8 lat: Filip D∏u˝niewski (Modrze), gru-
pa 9–12 lat: Kamila Kowalak (Modrze), grupa 13–16 lat:
Joanna Hampel (Strykowo), grupa uczniów niepe∏no-
sprawnych: Magdalena Dywan (St´szew). Wyró˝nienia
otrzymali: grupa 6–8 lat: Emanuela Ratajczak (Modrze),
Paulina Skonieczna (Trzebaw) i Anna Tomczak (Modrze),
grupa 9–12 lat: Magdalena Gierko (Modrze) i Sara Gaw-
ron (Modrze), grupa 13–16 lat: Joanna Luleczka (Stryko-
wo) i Bartosz J´drzejczak (Strykowo), grupa uczniów nie-
pe∏nosprawnych: Marcin Strykowski (St´szew).

15.03.2007 otwarcie wystawy: „Prace plastyczne wykonane w Przed-
szkolu w St´szewie: „Ozdoby wielkanocne” – wystaw´
przygotowa∏a pani Dorota Graczyk.

16.03.2007 V Gminny Konkurs Recytatorski „Wiosenne Przebudze-
nie”. Udzia∏ wzi´∏o 24 dzieci ze wszystkich szkó∏ gminy
St´szew. W kategorii wiekowej klas I–III – I miejsce i no-
minacj´ do Konkursu Powiatowego zdoby∏ Kamil ˚ywic-
ki ze Szko∏y w Jeziorkach. II miejsce – Olga Kasperczak –
Szko∏a Podstawowa w Strykowie, III miejsce – Damian
Wojtkowiak – Szko∏a Podstawowa w Trzebawiu. Wyró˝-
nienia otrzyma∏y: Ewa Rybarska i Joanna Urbaniak.
W kategorii wiekowej klas IV–VI – I miejsce i nominacj´
do Konkursu Powiatowego otrzyma∏a Weronika Po∏ka ze
Szko∏y w Jeziorkach. II miejsce – Adrianna Kubel – Szko-
∏a Podstawowa w St´szewie, III miejsce – Paulina Krupa
– Zespó∏ Szkolno-Przedszkolny w Modrzu. Wyró˝nienia
otrzymali: Adam Robaszyƒski i Pawe∏ Pietrzak. W katego-
rii wiekowej gimnazjum I miejsce i nominacj´ do Konkur-
su Powiatowego otrzyma∏a Olga Koczorowska z Gimna-
zjum w St´szewie. II miejsce – Norbert Ogoniak – Gimna-
zjum w St´szewie, III miejsce – Piotr Majorczyk – Gimna-
zjum w Strykowie. Wyró˝nienie otrzyma∏a Malwina Po-
∏ka – Gimnazjum w St´szewie. Oprócz wy˝ej wymienio-
nych zaprezentowali si´: Nina Kromolicka, Ariadna Skup-
niewicz, Emanuela Ratajczak, Monika Piàtkowska, Mi-
chalina Olejniczak, Zuzanna Stefens, Monika Szulda, Ka-
tarzyna Flak. Recytatorów ocenia∏y: Barbara Bawer, An-
na Krupecka, Alicja Skrzypczak.

Teatrzyk „Ró˝owa Papuga”

Uczestnicy konkursu recytatorskiego – kategoria wiekowa klas I–III

Spotkanie m∏odzie˝y z autorem wystawy panem Marianem GrzeÊkowiakiem
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T
radycje wielkanocne sà na trwale za-
korzenione w kulturze naszego miasta
i ca∏ego regionu. Nic wi´c dziwnego, ˝e

tak˝e najm∏odsze pokolenie St´szewa anga-
˝uje si´ w utrwalenie tych tradycji. Swojà
wiedz´, zdobywanà w domu rodzinnym
i w przedszkolu, dzieci zaprezentowa∏y
w pracach plastycznych. Aby wszyscy
mieszkaƒcy St´szewa i okolic mogli podzi-
wiaç dzie∏a przedszkolaków wychowaw-
czyni grupy 3–4 latków p. Dorota Graczyk

zebra∏a prace wszystkich grup wiekowych,
wykonywane ró˝nymi technikami plastycz-
nymi i zorganizowa∏a, we wspó∏pracy z Do-
mem Kultury, wystaw´ pt. „Ozdoby wielka-
nocne”.

Uroczysta otwarcie wystawy nastàpi∏o
dnia 15.03.2007 r.

Zach´camy do jej zwiedzania w st´szew-
skim Domu Kultury do dnia 11.04.2007 r.

To naprawd´ warto zobaczyç!

Wystawa – „Ozdoby wielkanocne”

Ozdoby przygotowane przez dzieci

D
nia 6 lutego br. nasza szko∏a, tak jak
i ca∏a Polska obchodzi∏a Dzieƒ Bez-
piecznego Internetu. Dzieƒ ten ustano-

wiony zosta∏ z inicjatywy Komisji Europej-
skiej. W dniach od 6 do 14 lutego wszyscy
uczniowie mieli okazj´ uczestniczyç w zaj´-
ciach edukacyjnych dotyczàcych bezpieczeƒ-
stwa dzieci w Internecie, podczas których

poznawali zagro˝enia czyhajàce na nich
w Êwiecie wirtualnym, a tak˝e zasady bez-
piecznego i efektywnego korzystania z Sieci.
Zaj´cia przeprowadzone zosta∏y w oparciu
o projekt edukacyjny Fundacji Dzieci Niczyje
w ramach kampanii „Dziecko w Sieci”. 

W klasach m∏odszych i klasach 4. zaj´cia
przeprowadzili nauczyciele kszta∏cenia zin-
tegrowanego i wychowawcy wraz z biblio-
tekarzem w Internetowym Centrum Infor-
macji Multimedialnej, natomiast w klasach
5. i 6. informatycy w pracowni informatycz-
nej. Na pierwszej lekcji uczniowie obejrzeli
ciekawe filmy, teledyski a tak˝e wys∏uchali

piosenek poÊwi´conych tej tematyce, pod-
czas drugiej zaÊ uczyli si´ jak post´powaç
w Sieci w sytuacjach ryzykownych, a tak˝e
w zale˝noÊci od wieku przeglàdali ciekawe
witryny internetowe poÊwi´cone zagadnie-
niom bezpieczeƒstwa w sieci, rozwiàzywali
krzy˝ówki, wype∏niali karty pracy i koloro-
wanki. Na kole informatycznym uczniowie
wykonywali krótkie audycje radiowe tzw.
podcasty, a dziennikarze w gazetce szkolnej
zamieÊcili artyku∏y na temat przebiegu tej
akcji w naszej szkole.

Urszula Radogostowicz
nauczyciel i bibliotekarz

Dzieƒ Bezpiecznego Internetu
w Szkole Podstawowej w St´szewie

W
ramach programu wyrównywania
szans wspó∏finansowanego ze Êrod-
ków Unii Europejskiej i gminnych

w naszej szkole odby∏y si´ zaj´cia z j´zyka an-
gielskiego z wykorzystaniem technik kompu-
terowych. Dzi´ki zdobytym funduszom mo˝-
na by∏o zakupiç dodatkowe programy kom-
puterowe do nauki j´zyka angielskiego oraz
papier i kolorowy tusz do drukarek.

Zaj´cia prowadzone by∏y przez panià El˝-
biet´ Majewicz i Urszul´ Radogostowicz
w dwóch grupach wiekowych. Tematyka za-
j´ç dla klas czwartych obejmowa∏a program
nauczania dla klasy czwartej i skupia∏a si´ na

utrwalaniu wiedzy zdobytej na lekcjach po-
przez korzystanie z programu komputerowe-
go „J´zyk angielski dla nastolatków” oraz „Sky
Starter”. Klasy piàte zajmowa∏y si´ poszerza-
niem wiadomoÊci na temat krajów angloj´-
zycznych poprzez wyszukiwanie zadanych
informacji w Internecie, a nast´pnie kopiowa-
niem i tworzeniem w∏asnej teczki na temat
wybranego kraju. Uczniowie mieli do wyboru
kraje: UK, USA, Australia, Irlandia i poszuki-
wali nast´pujàcych informacji: nazwa kraju,
stolica, flaga, god∏o, waluta, zabytki, sporty,
zwierz´ta – wszystko w j´zyku angielskim.
Program zakoƒczy∏ si´ wykonaniem ˝yczeƒ

bo˝onarodzeniowych dla wybranej osoby lub
osób przez uczestników obu grup. Prace wyko-
nane zosta∏y przy u˝yciu technik komputero-
wych równie˝ w j´zyku angielskim.

Zaj´cia cieszy∏y si´ du˝ym zainteresowa-
niem. Wzi´∏o udzia∏ ogó∏em 36 uczniów. Wie-
lu z nich chcia∏oby znowu podró˝owaç po
Êwiecie, chocia˝by przy u˝yciu komputera.

El˝bieta Majewicz, Urszula Radogostowicz

Uczniowie oglàdajà przygotowanà prezentacj´

Zaj´cia z j. angielskiego

Multimedialne podró˝e
z j´zykiem angielskim
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O
d 27 listopada 2006 r. Gimnazjum
w Strykowie posiada nowoczesnà,
Êwietnie wyposa˝onà multimedialnà

pracowni´ do nauki j´zyków obcych.
Inicjatorkà tego niezwykle praktycznego

przedsi´wzi´cia by∏a Pani Dorota Woroch –
Dyrektor Gimnazjum w Strykowie. Chcàc
zrealizowaç marzenia uczniów o pracowni
j´zyków obcych Pani Dyrektor z poczàtkiem
roku szkolnego 2006/2007 rozpocz´∏a stara-
nia o pozyskanie sojuszników do realizacji
tego przedsi´wzi´cia oraz zdobycia niezb´d-
nych Êrodków finansowych.

Inicjatywa utworzenia pracowni spotka-
∏a si´, jak zwykle, z ˝yczliwym zrozumie-
niem i pomocà finansowà w∏adz samorzà-
dowych oraz poparciem projektu przez Bur-
mistrza Gminy St´szew.

Po konsultacjach z nauczycielami j´zy-
ków obcych z Gimnazjum w Strykowie oraz
bioràc pod uwag´ opini´ uczniów zlecono
wykonanie pracowni odpowiednim fa-

chowcom. Wykonawstwo pracowni j´zyko-
wej powierzono firmie Pana Adama Boro-
wieckiego „AV Projekt”, która spisa∏a si´ na
medal. Koszt inwestycji wyniós∏ 14 000 z∏.

Marzenia uczniów sta∏y si´ rzeczywisto-
Êcià. Nasza m∏odzie˝ mo˝e uczyç si´ j´zy-
ków obcych w prawdziwie nowoczesnych
warunkach. Zaj´cia odbywajà si´ w gru-
pach, co zdaniem nauczycieli j´zyków ob-
cych, stwarza uczniom mo˝liwoÊç efektyw-
niejszej i ciekawszej nauki. W pracowni jest
16 przy∏àczeniowych stanowisk uczniow-
skich, co stwarza komfort pracy dla ka˝dego
ucznia. Dzi´ki wyposa˝eniu stanowisk
w s∏uchawki z mikrofonami dynamicznymi
uczniowie majà mo˝liwoÊç wykonywania
çwiczeƒ konwersacyjnych indywidualnie,
parami lub w grupach. Precyzj´ j´zykowà
wykonywanych zadaƒ ocenia nauczyciel,
który dzi´ki pulpitowi sterujàcemu mo˝e ∏à-
czyç si´ z ca∏à grupà lub indywidualnie
z ka˝dym uczniem. Ma on w ten sposób mo˝-

liwoÊç kontrolowania pracy uczniów, kory-
gowanie b∏´dów, pomocy uczniom z trudno-
Êciami edukacyjnymi. To stanowisko „do-
wodzenia” nauczyciela zosta∏o ustawione
w taki sposób, by uczniowie mogli mieç
z nauczycielem tak˝e kontakt wzrokowy. 

Nasza pracownia powsta∏a z myÊlà
o wyrównywaniu szans edukacyjnych m∏o-
dzie˝y uczàcej si´ na wsi z mo˝liwoÊciami,
jakie stwarzajà uczniom placówki miejskie.
A ˝e w ma∏ej wiejskiej szkole mo˝na uczyç
skutecznie i osiàgaç bardzo dobre wyniki dy-
daktyczne i wychowawcze – udowodnili-
Êmy wielokrotnie. Dzi´ki istniejàcej pracow-
ni, m∏odzie˝ bardzo ch´tnie i z du˝ym zaan-
ga˝owaniem rozwija swe umiej´tnoÊci j´zy-
kowe. Mamy nadziej´, ̋ e systematyczna na-
uka j´zyków obcych w nowych, lepszych
warunkach dobrze przygotuje naszà m∏o-
dzie˝ do egzaminu gimnazjalnego z j´zyka
obcego. Nale˝y mieç zatem nadziej´, ˝e sta-
rania Pani Dyrektor oraz przychylna posta-
wa W∏adz Gminy prze∏o˝à si´ wkrótce na
sukces dydaktyczny i zwyczajnà uczniow-
skà radoÊç uczenia si´ w europejskim stylu.

Lidia Merek – Kowalczyk 
Nauczyciel Gimnazjum w Strykowie

W europejskim stylu

30
stycznia br. w sali sesyjnej Urz´-
du Gminy rozstrzygni´ty zosta∏
konkurs dotyczàcy Powstania

Wielkopolskiego. Jest on organizowany ka˝-
dego roku przez Muzeum Regionalne w St´-
szewie, przy wsparciu st´szewskiego Ko∏a
Kombatantów, pod patronatem burmistrza
gminy. Biorà w nim udzia∏ uczniowie gmin-

nych szkó∏ podstawowych i gimnazjalnych.
GimnazjaliÊci uczestniczà w konkursie wie-
dzy, a uczniowie szkó∏ podstawowych –
w konkursie plastycznym. 

Wszystkich zgromadzonych powita∏ bur-
mistrz gminy, który podzi´kowa∏ za du˝e zainte-
resowanie konkursem. Doda∏ te ,̋ ˝e ma nadzie-
j ,́ i  ̋b´dzie ono wzrasta∏o w kolejnych latach. 

Podczas styczniowego spotkania nastà-
pi∏a uroczysta chwila, w której Gimnazjum
w St´szewie otrzyma∏o honorowà odznak´
„Za Zas∏ugi dla ZKRPiBWP”. Przyzna∏ jà Za-
rzàd G∏ówny Zwiàzku Kombatantów RP
i By∏ych Wi´êniów Politycznych w uznaniu
za wytrwa∏oÊç i skutecznoÊç w spo∏ecznym
dzia∏aniu na rzecz rozwoju ruchu komba-

Co wiem o Powstaniu Wielkopolskim
Multimedialna pracownia Zaj´cia w pracowni
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Rada Miejska Gminy St´szew przyj´∏a
uchwa∏´ dotyczàcà regulaminu utrzymania

czystoÊci i porzàdku na terenie Miasta i Gmi-
ny St´szew. W celu zapoznania z jego treÊcià

wszystkich mieszkaƒców gminy – drukuje-
my go poni˝ej. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r. 
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach (tekst jednolity: Dz.U.
z 2005 roku, Nr 236 poz. 2008) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorzàdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1808, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568
oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128,)
oraz po zasi´gni´ciu opinii Paƒstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Poznaniu, uchwala si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Gmina tworzy odpowiednie warunki do utrzymania czystoÊci

i porzàdku poprzez:

a) tworzenie polityki ekologicznej i wspó∏dzia∏anie w tym zakresie
z sàsiednimi gminami,

b) propagowanie zachowaƒ proekologicznych ludnoÊci,
c) dofinansowanie do urzàdzeƒ, materia∏ów, sprz´tu s∏u˝àcego do

sk∏adowania i unieszkodliwiania odpadów,
d) utrzymanie, rozbudow´ i modernizacje z zastosowaniem naj-

nowszych technologii wysypiska odpadów komunalnych,
e) budow´, utrzymanie i modernizacje oczyszczalni Êcieków,
f) utrzymanie szaletów publicznych,
g) wydawanie zezwoleƒ na Êwiadczenie us∏ug polegajàcych na

usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów ko-
munalnych oraz przeprowadzanie kontroli podmiotów spraw-
dzajàcych przestrzeganie warunków zawartych w decyzji i wy-
nikajàcych z Regulaminu,

h) bie˝àcà kontrol´ w zakresie niniejszego Regulaminu
i) kierowanie na podstawie kodeksu wykroczeƒ na drog´ karnà spraw

w stosunku do osób nie stosujàcych si´ do niniejszego regulaminu.
2. Regulamin obowiàzuje:

Regulamin utrzymania czystoÊci

tanckiego i krzewienia jego pi´knych trady-
cji. 

Laureatami konkursu wiedzy histo-
rycznej na temat Powstania Wielkopol-
skiego 1918/1919 zostali:
1 miejsce – Jakub Kontek – Gimnazjum
w St´szewie,
1 miejsce – Zofia Ratajczak – Gimnazjum
w Strykowie,
2 miejsce – Monika Mruk – Gimnazjum
w St´szewie,
2 miejsce – Joanna Górnowicz – Gimnazjum
w Strykowie,
3 miejsce – Adam Krawczyk – Gimnazjum
w St´szewie.

Wyró˝nienia:
– Katarzyna Pieterek – Gimnazjum w St´-
szewie,
– Szymon Bamber – Gimnazjum w St´szewie,
– Aleksandra Skorupa – Gimnazjum w St´-
szewie.

WÊród laureatów konkursu plastycz-
nego na temat Powstania Wielkopol-
skiego 1918/1919 znaleêli si´:
1 miejsce – Maja Szymaƒska – kl. VI SP Modrze,
2 miejsce – Maja Szymaƒska – kl. VI SP Modrze,

3 miejsce – Klaudia Cierzyƒska – kl. VI SP St´szew.
Wyró˝nienia:

– Tomasz Blejwas – kl. VI SP Modrze,
– Anna Bendowska – kl. VI SP Modrze,
– Edyta Haremza – kl. V SP Modrze,
– Agnieszka Nowaczyk – kl. VI SP Modrze,
– Julia Kempa – kl. VI SP Modrze,
– Karolina Kowalczyk i Paulina Krupa – kl.
VI SP Modrze,

Nagrody za uczestnictwo: 
– Karolina Kowalczyk – kl. VI SP Modrze,
– Nina Âwi∏∏o – kl. VI SP Modrze,
– Barbara P∏otkowiak – kl. IV SP St´szew,
– Magdalena Kuêniarek – kl. VI SP Modrze,
– Julita Borowska – kl. VI SP Modrze,
– Julia Kempa – kl. VI SP Modrze,
– Karolina KoÊla – kl. VI SP Modrze. 

J.Z.

Uczestnicy konkursu

UCHWA¸A NR XXXVI/390/2006 RADY MIEJSKIEJ GMINY ST¢SZEW
z dnia 28 wrzeÊnia 2006 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystoÊci i porzàdku na terenie Miasta i Gminy St´szew
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a) w∏aÊcicieli nieruchomoÊci wg zamieszczonej ni˝ej definicji,
b) jednostki wywozowe,
c) eksploatatora wysypiska odpadów komunalnych,
d) wykonawców robót budowlanych,
e) jednostki u˝ytkujàce tereny s∏u˝àce komunikacji publicznej,
f) eksploatatora oczyszczalni Êcieków i punktów zlewnych,
g) wszystkich korzystajàcych z terenów b´dàcych w∏asnoÊcià gminy.

3. Ilekroç w Regulaminie jest mowa o:
a) ustawie – nale˝y rozumieç ustaw´ z dnia 13 wrzeÊnia 1996 ro-

ku o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminie (Dz.U. z 1996 r.,
Nr 132, poz. 622 ze zmianami, tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r., Nr
236 poz. 2008)

b) w∏aÊcicielach nieruchomoÊci – nale˝y rozumieç tak˝e:
• wspó∏w∏aÊcicieli,
• u˝ytkowników wieczystych,
• dzier˝awców,
• jednostki organizacyjne i osoby posiadajàce nieruchomoÊci

w zarzàdzie lub u˝ytkowaniu,
• inne podmioty w∏adajàce nieruchomoÊciami,
• podmioty lub osoby sprawujàce zarzàd nieruchomoÊcià wspól-

nà, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
o w∏asnoÊci lokali (Dz.U. z 1994 r., Nr 85, poz. 388), lub w∏aÊci-
cieli nieruchomoÊci, je˝eli zarzàd nie zosta∏ wybrany,

c) odpadach komunalnych – rozumie si´ przez to odpady po-
wstajàce w gospodarstwach domowych, a tak˝e odpady nie za-
wierajàce odpadów niebezpiecznych pochodzàce od innych wy-
twórców odpadów, które ze wzgl´du na swój charakter lub sk∏ad
sà podobne do odpadów powstajàcych w gospodarstwach domo-
wych,

d) odpady ulegajàce biodegradacji – rozumie si´ przez to odpa-
dy, które ulegajà rozk∏adowi tlenowemu i beztlenowemu przy
udziale mikroorganizmów,

e) odpadach zmieszanych – rozumie si´ odpady komunalne nie
gromadzone selektywnie,

f) odpadach wielkogabarytowych – rozumie si´ odpady komu-
nalne, które wskutek swoich rozmiarów lub wagi nie mogà byç
gromadzone w pojemnikach,

g) odpadach niebezpiecznych – rozumie si´ odpady, których de-
finicje okreÊla ustawa o odpadach, 

h) gromadzenie odpadów – rozumie si´ przez to czynnoÊç segre-
gowania i umieszczania odpadów w pojemnikach na ten cel wy-
znaczonych przez w∏aÊcicieli nieruchomoÊci,

i) odbieraniu odpadów – rozumie si´ czynnoÊç odbierania odpa-
dów od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci i przekazywaniu ich na wy-
znaczone w Regulaminie miejsce unieszkodliwiania, wykonywa-
nà przez prowadzàcego dzia∏alnoÊç na podstawie odr´bnej decy-
zji w zakresie odbierania odpadów,

j) stacjach zlewnych – nale˝y przez to rozumieç instalacje i urzà-
dzenia zlokalizowane przy oczyszczalniach Êcieków s∏u˝àce do
przyjmowania nieczystoÊci ciek∏ych dowo˝onych pojazdami ase-
nizacyjnymi ze zbiorników bezodp∏ywowych; 

k) nieczystoÊciach ciek∏ych – nale˝y przez to rozumieç Êcieki gro-
madzone przejÊciowo w zbiornikach bezodp∏ywowych;

l) zbiornikach bezodp∏ywowych – rozumie si´ przez to instala-
cje i urzàdzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoÊci cie-
k∏ych w miejscu ich powstawania,

m) zak∏ad utylizacji odpadów komunalnych – nale˝y przez to
rozumieç legalnie dzia∏ajàcy obiekt s∏u˝àcy prowadzeniu odzy-

Wydarzy∏o si´
w ostatnich miesiàcach 

W ciàgu ostatnich kilku miesi´cy, w gminie mia∏o miejsce
kilka wydarzeƒ, o których wczeÊniej nie uda∏o nam si´ napi-
saç. Dlatego te˝ informujemy o nich teraz:

– Betlejemskie Âwiate∏ko Pokoju – ju˝ po raz drugi m∏o-
de pokolenie harcerzy st´szewskich przywioz∏o je do St´szewa.
Przekazane zosta∏o na r´ce burmistrza gminy. Otrzyma∏ je tak-
˝e ksiàdz proboszcz Jerzy Pioch z parafii w Tomicach. Jest on bo-
wiem kapelanem b. ∏ukowskiego oÊrodka ZHP, do którego nale-
˝à st´szewskie dru˝yny. 

– Spotkanie noworoczne harcerzy – odby∏o si´ ono
w Urz´dzie Gminy. Uczestniczyli w nim harcerze seniorzy, har-
cerze oraz grupa zuchów. Podczas spotkania harcerze seniorzy
wybrali swojego patrona druha Krzy˝agórskiego, który przez
lata by∏ opiekunem harcerstwa st´szewskiego.

– Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy – XV jej fina∏
odby∏ si´ 14 stycznia br. Sztab Orkiestry znajdowa∏ si´ jak za-
wsze w Domu Kultury w St´szewie. Zbiórk´ pieni´dzy rozpo-
cz´to ju˝ o godzinie 8.00. Przez ca∏y dzieƒ trwa∏y loterie fanto-
we, konkursy i wyst´py, podczas których zaprezentowali si´
m.in: gimnazjaliÊci ze St´szewa – z fragmentem sztuki
„ZEMSTA”, harcerze i zuchy, Kapela Dudziarska, zespó∏ „Arhed”,
zespó∏ „Dream” z Poznania itd. Przeprowadzono te˝ licytacj´
oko∏o 50 przedmiotów na ∏àcznà kwot´ 1790 z∏. 

O godz. 20.00 mieszkaƒcy St´szewa t∏umnie uczestniczyli
w pokazie sztucznych ogni („Êwiate∏ko do nieba”). W XV Jubi-
leuszowym Finale Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy
w gminie St´szew zebrano kwot´ 18 517,79 z∏.

– XI Przeglàd Kol´d w Modrzu – odby∏ si´ on 21 stycznia
br. Wzi´∏o w nim udzia∏ osiem zespo∏ów i chórków dzieci´cych
oraz m∏odzie˝owych. Jako pierwsze wystàpi∏y dzieci z Chórku
Parafialnego Parafii Êw. Marcina z Granowa, a po nich – z Chór-
ku Parafialnego Parafii Êw. Barbary w Tomicach. Wykonywa-
nym piosenkom towarzyszy∏a odpowiednia inscenizacja. Kolo-
rowo ubrane dzieci z Chórku Parafialnego „Paciorki Ró˝aƒca”
z Parafii Êw. Trójcy w St´szewie, swoim Êpiewem zachwyci∏y
zgromadzonà t∏umnie widowni´. Po nich wystàpi∏ Chórek Pa-
rafialny „Armia Pana” Parafii Êw. Maksymiliana ze Strykowa.
Dzieci Êpiewajàce i grajàce w chórku, wprowadzi∏y wszystkich
w wyjàtkowy nastrój. Ich wyst´pom towarzyszy∏y bowiem
dêwi´ki gitar i b´bnów afrykaƒskich. Jako kolejna wystàpi∏a
dobrze wszystkim znana Kapela Dudziarska „Koêlary, a po niej
– dzieci z Chórku Parafialnego Parafii Wszystkich Âwi´tych ze
S∏upii i zespó∏ z Gimnazjum w St´szewie. Jako ostatnie wystà-
pi∏y dzieci z Chórku Zespo∏u Szkolno-Przedszkolnego w Mo-
drzu. Wspólne kol´dowanie zakoƒczy∏o si´ póênym popo∏u-
dniem, a dzieci i m∏odzie˝ bioràce udzia∏ w XI Przeglàdzie, za
swoje wyst´py zosta∏y nagrodzone gromkimi oklaskami. 

J.Z.
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sku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w szczegól-
noÊci mogà to byç sk∏adowiska, spalarnie, sortownie, kompo-
stownie, zak∏ady przetwarzania odpadów wielkogabaryto-
wych, budowlanych, surowców wtórnych;

n) firma wywozowa – to zak∏ad b´dàcy gminnà jednostkà orga-
nizacyjnà lub przedsi´biorc´ w rozumieniu odpowiednich prze-
pisów, posiadajàcego wydane przez Burmistrza St´szewa ze-
zwolenie na wykonanie us∏ug zwiàzanych z post´powaniem
z odpadami komunalnymi lub nieczystoÊciami ciek∏ymi,

Rozdzia∏ II
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA

CZYSTOÂCI I PORZÑDKU NA TERENIE
NIERUCHOMOÂCI 

§ 2
1. Obowiàzek utrzymania czystoÊci na terenach nieruchomoÊci cià-

˝y na ich w∏aÊcicielach, poprzez:
1) wyznaczenie miejsc do gromadzenia odpadów oraz wyposa˝e-

nie nieruchomoÊci w zestaw do gromadzenia odpadów komu-
nalnych,

2) zawarcie pisemnej umowy w zakresie odbioru odpadów komu-
nalnych oraz nieczystoÊci ciek∏ych z podmiotem posiadajàcym
zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci w takich zakresach,

3) utrzymywanie pojemników do gromadzenia odpadów komu-
nalnych w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym na
twardej równej powierzchni oraz w granicach nieruchomoÊci,
w miejscu dost´pnym dla jednostek wywozowych,

4) korzystanie przy usuwaniu odpadów komunalnych i opró˝nia-
niu zbiorników bezodp∏ywowych z terenu nieruchomoÊci wy-
∏àcznie z us∏ug podmiotu posiadajàcego zezwolenie na prowa-
dzenie dzia∏alnoÊci w tym zakresie,

5) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odpa-
dów wielkogabarytowych, niebezpiecznych oraz odpadów z re-
montów,

6) obowiàzek w∏aÊciciela nieruchomoÊci w rozumieniu ustawy nie
dotyczà nieruchomoÊci niezabudowanych do czasu rozpocz´cia
budowy czy innej dzia∏alnoÊci zwiàzanej z powstawaniem od-
padów,

7) uprzàtanie b∏ota, Êniegu, lodu i innych zanieczyszczeƒ z po-
wierzchni chodników przylegajàcych do nieruchomoÊci, 

8) oczyszczanie przystanków komunikacji z b∏ota, Êniegu lodu
i innych zanieczyszczeƒ na tych terenach nale˝y do obowiàz-
ków jednostek u˝ytkujàcych tereny s∏u˝àce komunikacji pu-
blicznej,

9) obowiàzek utrzymania czystoÊci i porzàdku w odniesieniu do
dróg publicznych nale˝y do Zarzàdu Dróg, a w odniesieniu do
dróg gminnych do gminy,

10) usuwanie z terenu nieruchomoÊci wraków pojazdów mecha-
nicznych,

11) piel´gnacj´ i utrzymanie estetycznego wyglàdu ogrodów jorda-
nowskich, terenów zielonych, kwietników, klombów, zarówno
komunalnych jak i b´dàcych w∏asnoÊcià osób fizycznych
i prawnych,

12) utrzymanie nieruchomoÊci niezabudowanych w stanie wol-
nym od zachwaszczenia,

13) utrzymanie od∏ogowanych nieruchomoÊci rolnych w stanie
tzw. czarnego ugoru,

14) utrzymanie lasów w stanie zgodnym z ich planami urzàdzenia.
2. W∏aÊciciele nieruchomoÊci oraz podmioty zobowiàzane na pod-

stawie ustawy o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach, zo-
bowiàzani sà do utrzymania czystoÊci i porzàdku w cz´Êciach nie-
ruchomoÊci s∏u˝àcych do u˝ytku publicznego, przez:

1) uprzàtanie b∏ota, Êniegu, lodu i innych zanieczyszczeƒ z po-
wierzchni nieruchomoÊci (np. z chodników, podwórzy, przejÊç,
bram, itp.) w przypadku zabudowy wielorodzinnej i wspólnoto-
wej, 

2) usuwanie chwastów z terenu nieruchomoÊci,
3) uprzàtanie (w szczególnoÊci zamiatanie, zbieranie, zmywanie

itp.) zanieczyszczeƒ z pomieszczeƒ i urzàdzeƒ budynków wielo-
lokalowych przeznaczonych do wspólnego u˝ytku wg. wywie-
szonych harmonogramów i terminów, ustalanych przez wspól-
noty mieszkaƒców, 

4) gromadzenie uprzàtni´tego z chodników po∏o˝onych wzd∏u˝
nieruchomoÊci b∏ota, Êniegu i lodu, na skraju chodnika od stro-
ny jezdni, z zachowaniem mo˝liwoÊci odp∏ywu wody do kanali-
zacji w sposób niezagra˝ajàcy istniejàcej zieleni,

5) gromadzenie uprzàtni´tego z przystanków komunikacyjnych
oraz dróg publicznych b∏ota, Êniegu i lodu, przy kraw´dzi jezdni
poza terenem przystanku komunikacyjnego w sposób pozwala-
jàcy na zatrzymywanie si´ pojazdów, wysiadanie i wsiadanie
pasa˝erów, 

6) usuni´cie z miejsc zagra˝ajàcych bezpieczeƒstwu ruchu pojaz-
dów i pieszych uprzàtni´tego b∏ota, Êniegu i lodu z chodników
po∏o˝onych wzd∏u˝ nieruchomoÊci, z dróg publicznych, z przy-
stanków komunikacyjnych,

7) usuni´cie sopli lodowych i nawisów Êniegu z dachów i gzymsów
budynku niezw∏ocznie po ich pojawieniu si´, 

8) podjecie dzia∏aƒ usuwajàcych bàdê co najmniej ograniczajà-
cych ÊliskoÊç chodnika, piasek popió∏ u˝yty do tych celów nale-
˝y usunàç z chodnika niezw∏ocznie po ustaniu przyczyn jego za-
stosowania

9) niezw∏oczne usuwanie odpadów powsta∏ych w wyniku remon-
tu i modernizacji lokali (np. gruzu itp.),

10) utrzymanie w nale˝ytym stanie czystoÊciowo – porzàdkowym
oraz technicznym placów zabaw przeznaczonych do wspólne-
go u˝ytku, dokonywanie corocznej wymiany piasku w pia-
skownicach dla dzieci,

11) utrzymywanie ogrodzeƒ w nale˝ytym stanie technicznym, 
12) na targowiskach i gie∏dach ich zarzàdcy winni umieÊciç infor-

macje o warunkach prowadzenia handlu,
13) utrzymanie rowów odwadniajàcych przy drogach i torach

w stanie dro˝noÊci i wykoszenia,
14) utrzymywanie nasypów i wykopów, poprowadzonych wzd∏u˝

ciàgów komunikacyjnych w stanie wykoszonym,
15) utrzymywanie rowów melioracyjnych w stanie dro˝noÊci,

3. Zarzàdcy dróg i ciàgów pieszych zobowiàzani sà umieÊciç odpo-
wiednià liczb´ koszy ulicznych na drobne odpadki komunalne,
wykonanych z materia∏ów niepalnych. 

4. Inwestorzy z chwilà rozpocz´cia budowy zobowiàzani sà do za-
warcia umowy na wywóz odpadów z placu budowy, z podmiotem
posiadajàcym zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci w tym za-
kresie. Utrzymanie czystoÊci i porzàdku na terenie budowy nale˝y
do wykonawcy robót budowlanych.
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§ 3
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami mo˝e odbywaç

si´ na terenie nieruchomoÊci pod warunkiem, ˝e powstajàce Êcie-
ki podczyszczane sà za pomocà piaskowników lub separatorów
przed odprowadzeniem do kanalizacji lub gromadzone w sposób
umo˝liwiajàcy ich usuni´cie; w szczególnoÊci Êcieki takie nie mo-
gà byç bezpoÊrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub
do ziemi, a tak˝e sp∏ywaç na nieruchomoÊci sàsiednie.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samocho-
dowymi mogà odbywaç si´ na terenie nieruchomoÊci pod warun-
kiem, ˝e nie sà ucià˝liwe dla sàsiednich nieruchomoÊci, a powsta-
jàce odpady b´dà gromadzone w sposób umo˝liwiajàcy ich usu-
ni´cie zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

§ 4
1. Na terenie nieruchomoÊci zabrania si´ spalania odpadów takich

jak: tworzywa sztuczne, guma, odzie˝ oraz innych odpadów ko-
munalnych, poza odpadami dopuszczonymi do spalania w domo-
wych instalacjach i urzàdzeniach centralnego ogrzewania, kuch-
niach i piecach. Do odpadów dopuszczonych do spalania nale˝à:
trociny, wióry, Êcinki, drewno, korek i kora oraz papier i tektura,
niezawierajàce substancji niebezpiecznych, impregnatów, folii itp.
Dopuszcza si´ spalanie suchych pozosta∏oÊci roÊlinnych poza in-
stalacjami i urzàdzeniami, je˝eli spalanie to nie narusza odr´b-
nych przepisów oraz nie powoduje ucià˝liwoÊci dla sàsiadów i za-
dymiania dróg.

2. Zabrania si´ wypalania traw i trzcinowisk.
3. Zabrania si´ odprowadzania nieczystoÊci ciek∏ych do rowów

otwartych, zbiorników wodnych, kanalizacji deszczowej oraz
pompowania ich na pola, ∏àki, itp. Zabrania si´ równie˝ wprowa-
dzania gnojowicy i gnojówki do sieci kanalizacyjnej lub miesza-
nia tych Êcieków ze Êciekami komunalnymi.

4. Zabrania si´ niszczenia elewacji budynków, ogrodzeƒ i innych
obiektów. Zabrania si´ tak˝e umieszczania na nich plakatów, re-
klam, og∏oszeƒ oraz malowania hase∏ i rysunków, bez uzyskania
zgody w∏aÊciciela. W przypadku obiektów zabytkowych dodatko-
wo Konserwatora Zabytków.

5. W∏aÊciciele nieruchomoÊci zobowiàzani sà do odprowadzania nie-
czystoÊci ciek∏ych do kanalizacji sanitarnej lub, je˝eli jej brak, do
zbiornika bezodp∏ywowego lub do przydomowej oczyszczalni
Êcieków bytowych.

6. Opró˝nianie zbiorników bezodp∏ywowych rozliczane jest w opar-
ciu o wskazania licznika poboru wody lub, gdy brak licznika,
w oparciu o zapisane w § 5 ust. 2 normy, które wynikajà z treÊci
Rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.
w sprawie okreÊlenia norm zu˝ycia wody (Dz.U. z 2002 r. Nr 8, poz.
70); ustala si´ nast´pujàcy przelicznik: 1m3 wody – 0,8 m3 Êcieków. 

7. W przypadku stwierdzenia nieszczelnoÊci zbiornika bezodp∏ywowe-
go kosztami ekspertyzy, wywozu nieczystoÊci ciek∏ych i czyszczenia
obcià˝ony zostanie w∏aÊciciel nieruchomoÊci. W∏aÊciciel zobowiàza-
ny jest do usuni´cia nieszczelnoÊci w terminie dwóch tygodni od mo-
mentu stwierdzenia tego faktu i powiadomienia o tym gminy.

8. W∏aÊciciele nieruchomoÊci zabudowanych, wyposa˝onych
w szczelne zbiorniki bezodp∏ywowe do gromadzenia nieczystoÊci
ciek∏ych, zobowiàzani sà na w∏asny koszt do przy∏àczenia nieru-
chomoÊci do istniejàcej sieci kanalizacyjnej:

1) w odniesieniu do sieci ju˝ istniejàcych w tym rejonie – w termi-
nie nie d∏u˝szym ni˝ w ciàgu jednego roku od dnia wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej uchwa∏y,

2) w odniesieniu do sieci w trakcie realizacji lub wybudowanych
w przysz∏oÊci – w terminie nie d∏u˝szym ni˝ jeden rok, liczàc od
dnia jej wybudowania i przekazania do eksploatacji,

3) warunki techniczne wykonania i odbioru przy∏àcza wymagajà
uzgodnieƒ z eksploatatorem sieci kanalizacji sanitarnej.

§ 5
1. Na terenie gminy majàc na uwadze zasady utrzymania czystoÊci

i porzàdku, zabrania si´:
1) Postoju pojazdów mechanicznych na drogach publicznych i pla-

cach, poza miejscami dozwolonymi z tym, ˝e postój samocho-
dów ci´˝arowych mo˝liwy jest wy∏àcznie w miejscach do tego
przeznaczonych,

2) Niszczenia lub uszkadzania obiektów ma∏ej architektury,
3) Umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, og∏o-

szeƒ itp.,
4) Zakopywania odpadów oraz pad∏ych zwierzàt,
5) Wykorzystania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia

nieczystoÊci ciek∏ych i wód opadowych,
6) Zajmowania pasa drogowego bez zgody Zarzàdcy Dróg.

§ 6
1. Wykonywanie przez w∏aÊcicieli nieruchomoÊci obowiàzków wy-

nikajàcych z zapisów niniejszego Regulaminu podlega kontroli;
w przypadku stwierdzenia niewykonywania tych obowiàzków,
burmistrz wydaje decyzj´ nakazujàcà ich wykonanie. Wykonanie
decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968).

2. Burmistrz dokonuje kontroli wykonywania obowiàzku zawarcia
przez w∏aÊcicieli nieruchomoÊci umów na wywóz odpadów i nie-
czystoÊci p∏ynnych oraz dowodów p∏acenia za te us∏ugi.

3. W przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiàzków opisa-
nych w rozdziale nr II niniejszego Regulaminu, burmistrz, wyda-
je z urz´du decyzj´, w której ustala obowiàzek uiszczania op∏at,
ich wysokoÊç, terminy uiszczania oraz sposób udost´pniania
urzàdzeƒ w celu ich opró˝nienia; decyzji tej nadaje si´ rygor na-
tychmiastowej wykonalnoÊci; decyzja obowiàzuje przez rok; do
op∏at wymierzonych wy˝ej wymienionà decyzjà stosuje si´ prze-
pisy dzia∏u III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podat-
kowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póên. zm.).

Rozdzia∏ III
RODZAJE URZÑDZE¡ PRZEZNACZONYCH 

DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
NA TERENIE NIERUCHOMOÂCI 

ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH

§ 7
1. W∏aÊciciel nieruchomoÊci zapewnia utrzymanie czystoÊci i porzàd-

ku przez wyposa˝enie nieruchomoÊci w pojemniki i kontenery
o odpowiedniej pojemnoÊci, uwzgl´dniajàcej cz´stotliwoÊç i sposób
pozbywania si´ odpadów z nieruchomoÊci, z zastrze˝eniem ust. 2. 

2. Odpady komunalne nale˝y gromadziç jedynie w zamkni´tych
i szczelnych pojemnikach lub kontenerach, wy∏àcznie do tego ce-
lu przeznaczonych, o minimalnej pojemnoÊci, uwzgl´dniajàcej
nast´pujàce normy:
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1) dla budynków mieszkalnych 15 l na mieszkaƒca, jednak co naj-
mniej jeden pojemnik 110 l na ka˝dà nieruchomoÊç (opró˝niane
raz w miesiàcu), dopuszcza si´ mo˝liwoÊç opró˝niania ? pojem-
nika za po∏ow´ ceny

2) dla szkó∏ wszelkiego typu – 3 l na ka˝dego ucznia (studenta)
i pracownika (opró˝niane raz na tydzieƒ),

3) dla ˝∏obków i przedszkoli – 3 l na ka˝de dziecko i pracownika
(opró˝niane raz na tydzieƒ),

4) dla lokali handlowych – 50 l na ka˝de 10 m2 powierzchni ca∏ko-
witej, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na lokal (opró˝-
niane raz na tydzieƒ),

5) dla punktów handlowych poza lokalem – 50 l na ka˝dego za-
trudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na ka˝dy
punkt (opró˝niane codziennie),

6) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyj-
ne (opró˝niane raz na tydzieƒ),

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden
pojemnik 110 l (opró˝niane raz na tydzieƒ),

8) dla zak∏adów rzemieÊlniczych, us∏ugowych i produkcyjnych
w odniesieniu do pomieszczeƒ biurowych i socjalnych – pojem-
nik 110 l na ka˝dych 10 pracowników (opró˝niane raz na ty-
dzieƒ),

9) dla szpitali, internatów, koszar, sanatoriów, hoteli, pensjonatów
itp. – 20 l na jedno ∏ó˝ko (opró˝niane raz na tydzieƒ),

10) dla ogródków dzia∏kowych – 20 l na ka˝dà dzia∏k´ w okresie od
1 marca do 31 paêdziernika ka˝dego roku i 5 litrów poza tym
okresem (opró˝niane raz na 2 tygodnie).

3. W przypadkach okreÊlonych w ust. 2 pkt 4 i 5, jeÊli jest prowadzo-
na dzia∏alnoÊç spo˝ywcza lub gastronomiczna oraz w ust. 2 pkt 6
i 7, nale˝y dodatkowo, na zewnàtrz poza lokalem, ustawiç dosta-
tecznà liczb´ koszy na odpady.

4. Do zbierania okresowo zwi´kszonych iloÊci odpadów komunal-
nych, oprócz typowych pojemników lub kontenerów, mogà byç
u˝ywane worki w kolorze czarnym.

5. Odpady komunalne niemieszczàce si´ w typowych urzàdzeniach
do zbierania odpadów nale˝y gromadziç w specjalnie do tego celu
dostosowanych kontenerach lub na wyznaczonym do tego celu
miejscu na terenie nieruchomoÊci.

6. Odpady powsta∏e w wyniku remontu i modernizacji lokali, np.
gruz, nale˝y gromadziç w specjalnych kontenerach, uniemo˝li-
wiajàcych pylenie, które dostarcza firma uprawniona do trans-
portu odpadów.

7. Wyroby zawierajàce azbest wymagajà specjalnego post´powania
i selektywnego gromadzenia podczas remontu i modernizacji lokali.

8. Pojemniki i inne urzàdzenia do zbierania odpadów powinny byç
ustawione w miejscach ∏atwo dost´pnych, zarówno dla ich u˝yt-
kowników, jak i dla pracowników przedsi´biorcy prowadzàcego
dzia∏alnoÊç w zakresie odbierania odpadów, w sposób niepowodu-
jàcy nadmiernych ucià˝liwoÊci i utrudnieƒ dla mieszkaƒców nie-
ruchomoÊci lub osób trzecich. 

9. Zabrania si´ umieszczania w pojemnikach i kontenerach na odpa-
dy komunalne odpadów niebezpiecznych i medycznych okreÊlo-
nych w ustawie o odpadach.

10. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleƒce,
przystanki tramwajowe i autobusowe itp.) odpady komunalne
nale˝y gromadziç w koszach ulicznych.

11. W∏aÊciciele terenów, na których organizowane sà imprezy maso-
we, majà obowiàzek zapewnienia dostatecznej liczby pojemni-

ków bàdê kontenerów do gromadzenia odpadów oraz odpowied-
niej iloÊci szaletów przenoÊnych w liczbie 1 szalet na 100 osób. 

12. Organizator imprezy masowej, nie póêniej ni˝ 30 dni przed plano-
wanym terminem jej rozpocz´cia, jest zobowiàzany wystàpiç
z wnioskiem o opini´ do Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeƒ-
stwie imprez masowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 106, poz. 680 z póên. zm.)

13. W∏aÊciciele nieruchomoÊci zobowiàzani sà do prowadzenia se-
lektywnej zbiórki odpadów komunalnych powsta∏ych na terenie
nieruchomoÊci. 

14. Zestaw pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunal-
nych w zabudowie wielorodzinnej winien sk∏adaç si´ z 3–4 po-
jemników: po jednym pojemniku na szk∏o bia∏e i kolorowe, two-
rzywa sztuczne i makulatur´. Do selektywnego gromadzenia od-
padów nale˝y stosowaç pojemniki o nast´pujàcych ujednolico-
nych kolorach i pojemnoÊciach: 
• niebieskim, z przeznaczeniem na makulatur´ o pojemnoÊci 

0,1 – 2,5 m3,
• ˝ó∏tym, z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne o pojemnoÊci

0,1 – 2,5 m3,
• zielonym, z przeznaczeniem na szk∏o kolorowe o pojemnoÊci

0,1 – 2,5 m3,
• bia∏ym, z przeznaczeniem na szk∏o bia∏e o pojemnoÊci 0,1 – 2,5 m3.
Pojemniki winny posiadaç logo lub nazw´ przedsi´biorcy prowa-
dzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie odbierania odpadów i oznaczenia
okreÊlajàce rodzaj gromadzonych odpadów.

15. W zabudowie jednorodzinnej do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, stosuje si´ worki foliowe. Worki powinny posia-
daç oznaczenia okreÊlajàce rodzaj gromadzonych odpadów lub
powinny spe∏niaç wymogi dotyczàce kolorów pojemników, okre-
Êlone w § 7 ust. 14. Dostawa i odbiór worków jest bezp∏atna. Do
selektywnej zbiórki s∏u˝à tak˝e pojemniki, zlokalizowane w mie-
Êcie i ka˝dym so∏ectwie przy obiektach u˝ytecznoÊci publicznej.

16. Zabrania si´ wrzucania innych odpadów do pojemników i wor-
ków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów. 

17. Dopuszcza si´ unieszkodliwianie odpadów ulegajàcych biodegra-
dacji poprzez ich kompostowanie na terenie zabudowy jednoro-
dzinnej, w sposób niestwarzajàcy ucià˝liwoÊci dla otoczenia. 

Rozdzia∏ IV
CZ¢STOTLIWOÂå I SPOSÓB POZBYWANIA SI¢

ODPADÓW KOMUNALNYCH LUB NIECZYSTOÂCI
CIEK¸YCH Z NIERUCHOMOÂCI 

ORAZ Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH 
DO U˚YTKU PUBLICZNEGO

§ 8
1. Odpady z terenu nieruchomoÊci nale˝y usuwaç nie rzadziej ni˝ je-

den raz na miesiàc, a w przypadku placówek handlowo – us∏u-
gowych zlokalizowanych poza budynkami wprowadza si´ obo-
wiàzek codziennego usuwania odpadów.

2. Odpady z terenu rozproszonej zabudowy wiejskiej z minimalnym
udzia∏em odpadów ulegajàcych biodegradacji nale˝y usuwaç nie
rzadziej ni˝ jeden raz w miesiàcu.
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3. Cz´stotliwoÊç wywozu odpadów surowcowych w workach po-
winna byç realizowana, zgodnie z harmonogramem ich wywozu,
uzgodnionego pomi´dzy w∏aÊcicielem nieruchomoÊci a jednostkà
wywozowà jednak nie rzadziej ni˝ jeden raz w miesiàcu.

4. W przypadku nieruchomoÊci, na których organizowane sà impre-
zy masowe, wprowadza si´ obowiàzek niezw∏ocznego usuwania
odpadów po zakoƒczeniu imprezy oraz z terenów przyleg∏ych, je-
˝eli wyst´puje taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane im-
prezà).

5. Odbieranie odpadów komunalnych wielkogabarytowych zapew-
nia system zorganizowanych „wystawek”. Harmonogram wysta-
wek og∏asza Gmina lub jednostka wywozowa.

6. W∏aÊciciele nieruchomoÊci zobowiàzani sà do opró˝niania pojem-
ników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz koszy
ulicznych z cz´stotliwoÊcià zapewniajàcà niedopuszczenie do ich
przepe∏nienia. 

7. W∏aÊciciele nieruchomoÊci sà zobowiàzani do przechowywania
przez okres jednego roku dowodów p∏acenia lub dowodów po-
twierdzeƒ za us∏ugi w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych i opró˝niania zbiorników bezodp∏ywowych, w celu okazania
wymienionych dokumentów instytucjom kontrolnym, posiadajà-
cym uprawnienia do przeprowadzania kontroli.

8. W przypadku stwierdzenia nie wywiàzywania si´ przez w∏aÊci-
cieli nieruchomoÊci z obowiàzków wynikajàcych z niniejszej
uchwa∏y Rady Miejskiej Gminy St´szew, a w szczególnoÊci w za-
kresie zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych,
opró˝nianie zbiorników bezodp∏ywowych oraz uporzàdkowania
terenów nieruchomoÊci i miejsc publicznych lub braku dokumen-
tów potwierdzajàcych wykonywanie tych obowiàzków, Gmina
organizuje obiór odpadów i opró˝nianie zbiorników bezodp∏ywo-
wych lub inne obowiàzki w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, na koszt w∏a-
Êciciela nieruchomoÊci, pobierajàc op∏at´ w wysokoÊci kosztu tej
us∏ugi okreÊlonego w górnych stawkach za ww. czynnoÊci. Staw-
ki okreÊla odr´bna uchwa∏a Rady Miejskiej Gminy St´szew.

9. Wykonanie czynnoÊci wymienionych w (8 ust. 8 powierza si´ Za-
k∏adowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibà
przy ul. Mosiƒskiej 15 62-060 St´szew. Ró˝nica pobranych
op∏at i poniesionych kosztów na wykonanie ww. czynnoÊci przez
zak∏ad przekazywana jest na Gminny Fundusz Ochrony Ârodowi-
ska i Gospodarki Wodnej.

10. W przypadku znalezienia substancji w postaci niewybuchów,
niewypa∏ów i materia∏ów wybuchowych nale˝y powiadomiç
Policj´ a w zakresie pozosta∏ych rodzajów substancji niebezpiecz-
nych dla zdrowia i ˝ycia ludnoÊci oraz Êrodowiska, Paƒstwowà
Stra˝ Po˝arnà.

§ 9
1. Stawki op∏at ponoszonych przez w∏aÊcicieli nieruchomoÊci za

us∏ugi, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czy-
stoÊci i porzàdku w gminach ustala si´ w drodze uchwa∏y Rady
Miejskiej Gminy St´szew, której treÊç podaje si´ do wiadomoÊci
w sposób zwyczajowo przyj´ty.

2. JeÊli odpady komunalne sà zbierane i transportowane w sposób se-
lektywny, wówczas na odpady niesegregowane stosuje si´ stawki
okreÊlone w uchwale, o której mowa w ust. 1, ni˝sze o 10%.

3. Podstawà do zastosowania ni˝szej stawki b´dzie stwierdzenie
przez pracowników Zak∏adu Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej, ̋ e w pojemniku na odpady zmieszane, nie znajdujà si´ su-
rowce wtórne. 

4. Stawki op∏at podlegajà zmianie, uwzgl´dniajàcej obowiàzujàcy
w danym roku wskaênik wzrostu cen towarów i us∏ug konsump-
cyjnych, publikowany przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycz-
nego. Zmiany stawek uchwala Rada Miejska Gminy St´szew.

§ 10
W∏aÊciciel nieruchomoÊci nieskanalizowanej jest zobowiàzany

do opró˝niania zbiorników bezodp∏ywowych (szamb) z cz´stotliwo-
Êcià zapewniajàcà niedopuszczenie do ich przepe∏nienia.

§ 11
Odpady komunalne nale˝y usuwaç wy∏àcznie na sk∏adowiska

odpadów komunalnych. 
Sk∏adowiskiem wytypowanym do sk∏adowania odpadów komu-

nalnych jest sk∏adowisko zlokalizowane w Srocku Ma∏ym.
Dopuszcza si´ sk∏adowanie odpadów z terenu Miasta i Gminy St´-

szew, poza ww. lokalizacjami jedynie w przypadku wyra˝onej pi-
semnej zgody na sk∏adowanie odpadów z Miasta i Gminy St´szew
przez w∏aÊciciela sk∏adowiska.

§ 12
1. NieczystoÊci ciek∏e nale˝y usuwaç wy∏àcznie do stacji zlewnych. 
2. Wykonanie czynnoÊci zwiàzanych o odbiorem i transportem od-

padów komunalnych i nieczystoÊci ciek∏ych na terenie Miasta
i Gminy St´szew powierza si´ podmiotom posiadajàcym aktual-
ne decyzje wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy St´szew na
odbiór odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci
oraz zezwolenie na opró˝nianie zbiorników bezodp∏ywowych
i transport nieczystoÊci ciek∏ych lub gminnej jednostce organiza-
cyjnej.

3. Wykaz podmiotów udost´pniony jest mieszkaƒcom na stronie inter-
netowej Miasta i Gminy St´szew oraz w sposób zwyczajowo przyj´ty.

§ 13
1. Wymagania techniczne dla samochodów specjalistycznych s∏u˝à-

cych do odbioru odpadów i nieczystoÊci ciek∏ych, okreÊlone zosta-
nà zarzàdzeniem Burmistrza Miasta i Gminy St´szew i zapisane
w zezwoleniach na odbieranie odpadów komunalnych i opró˝nia-
nie zbiorników bezodp∏ywowych. 

2. W zakresie odbierania odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nie-
ruchomoÊci przedsi´biorca zobowiàzany jest do:

– posiadania samochodu specjalistycznego (z aktualnie wa˝nym
przeglàdem technicznym) s∏u˝àcego do przewozu odpadów ko-
munalnych gwarantujàcego bezpieczeƒstwo, estetyk´ i higien´
podczas Êwiadczenia us∏ug,

– posiadania udokumentowanej gotowoÊci odbioru odpadów ko-
munalnych przez przedsi´biorc´ prowadzàcego dzia∏alnoÊç
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

– realizacji selektywnej zbiórki odpadów,
3. W zakresie opró˝niania zbiorników bezodp∏ywowych i transpor-

tu nieczystoÊci ciek∏ych przedsi´biorca zobowiàzany jest do:
– posiadania samochodu asenizacyjnego do transportu nieczysto-

Êci ciek∏ych (z aktualnie wa˝nym przeglàdem technicznym)
gwarantujàcego bezpieczeƒstwo, estetyk´ i higien´ podczas
Êwiadczenia us∏ug,

– zachowania czystoÊci i higieny podczas Êwiadczenia us∏ug oraz
szczególnej dba∏oÊci o szczelnoÊç zbiornika asenizacyjnego,

– udokumentowania gotowoÊci odbioru nieczystoÊci ciek∏ych
przez stacj´ zlewnà,

– zapewnienia odbioru wciàgu 48 godzin od przyj´cia zg∏oszenia.
4. Do odbierania odpadów budowlanych i zielonych mo˝na u˝ywaç

samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub
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skrzyniowych; powinny one byç przykryte, aby nie powodowa∏y
podczas transportu zanieczyszczenia i zaÊmiecenia terenu.

5. Do odbierania odpadów opakowaniowych (∏àcznie) wraz z papie-
rem, tekturà, tekstyliami i metalami, wielkogabarytowych i nie-
bezpiecznych nale˝y u˝ywaç samochodów specjalnie w tym celu
przystosowanych i wyposa˝onych, tak aby ich transport nie po-
wodowa∏ zanieczyszczenia i zaÊmiecenia terenu.

6. Zanieczyszczenia powstajàce w wyniku za∏adunku i transportu
odpadów oraz nieczystoÊci p∏ynnych pracownicy podmiotu
uprawnionego majà obowiàzek natychmiast je usunàç.

7. Pojazdy, o których mowa w ust. 2 i 3 winny byç myte w miar´ po-
trzeb, aby zapewniç ich odpowiednià czystoÊç.

Rozdzia∏ V
MAKSYMALNY POZIOM ODPADÓW

KOMUNALNYCH ULEGAJÑCYCH
BIODEGRADACJI DOPUSZCZONYCH 

DO SK¸ADOWANIA NA SK¸ADOWISKACH

§ 14
1. W celu ograniczenia iloÊci odpadów komunalnych ulegajàcych

biodegradacji sk∏adowanych na sk∏adowiskach, dopuszcza si´
unieszkodliwianie odpadów ulegajàcych biodegradacji poprzez
kompostowanie na terenie nieruchomoÊci w zabudowie jednoro-
dzinnej w sposób niestwarzajàcy ucià˝liwoÊci dla otoczenia. 

2. Do czasu zorganizowania systemu odbioru i przerobu odpadów
biodegradacji na terenie zabudowy wielorodzinnej, dopuszcza si´
nieselektywne gromadzenie tych odpadów w kontenerach prze-
znaczonych na odpady komunalne.

3. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia
ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegajàcych biodegra-
dacji kierowanych do sk∏adowania:

1) do 31 grudnia 2010 roku do nie wi´cej ni˝ 75% wagowo ca∏kowi-
tej masy odpadów ulegajàcych biodegradacji, 

2) do 31 grudnia 2013 roku do nie wi´cej ni˝ 50%, 
3) do 31 grudnia 2020 roku do nie wi´cej ni˝ 35%, w stosunku do

masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995, b´dà to nast´-
pujàce iloÊci:

w mieÊcie: 
– 115 kg/osob´/rok w roku 2010, 
– 76 kg/osob´/rok w roku 2013,
– 53 kg/osob´/rok w roku 2020,
na wsi:
– 38 kg/osob´/rok w roku 2010,
– 25 kg/osob´/rok w roku 2013, 
– 18 kg/osob´/rok w roku 2020.
Obowiàzek ten zrealizujà przedsi´biorcy, którzy uzyskajà zezwo-

lenie na odbiór odpadów od mieszkaƒców nieruchomoÊci. 
4. Zgodnie z zapisami KPGO i treÊcià niniejszego Regulaminu, pod-

mioty uprawnione sà zobowiàzane w kolejnych latach wyselek-
cjonowaç spoÊród odpadów komunalnych przekazywanych przez
jednà osob´ i poddaç odzyskowi oraz recyklingowi iloÊci odpadów
podane w ust. 3.

Rozdzia∏ VI
WYMAGANIA WYNIKAJÑCE Z GMINNEGO

PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 15
1. Wprowadza si´ zakaz sk∏adowania wymienionych ni˝ej odpadów

takich jak:
a) akumulatory, baterie,
b) przeterminowane lekarstwa,
c) Êrodki ochrony roÊlin i opakowania po tych Êrodkach,
d) opakowania po chemii gospodarczej,
e) lampy rt´ciowe,
f) odpady zawierajàce azbest,
g) opony samochodowe,
h) odpady medyczne,
i) odpady weterynaryjne,
j) martwe zwierz´ta,
k) zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny,
l) inne odpady niebezpieczne,

wraz z innymi odpadami komunalnymi w pojemnikach przezna-
czonych na odpady komunalne.
2. Gmina organizuje, wspó∏finansuje zbiórk´ lub informuje (w spo-

sób zwyczajowo przyj´ty) o mo˝liwoÊciach pozbywania si´ odpa-
dów, wymienionych w ust. 1. 

3. Gmina, poprzez podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych, które sà obowiàzane do selek-
tywnego ich odbierania oraz do ograniczania iloÊci odpadów ule-
gajàcych biodegradacji, kierowanych do sk∏adowania, zapewnia
warunki funkcjonowania systemy selektywnego zbierania i od-
bierania odpadów komunalnych, aby by∏o mo˝liwe ograniczanie
sk∏adowania odpadów komunalnych ulegajàcych biodegradacji.

4. Gmina podaje do publicznej wiadomoÊci wymagania, jakie muszà
spe∏niaç przedsi´biorcy ubiegajàcy si´ o uzyskanie zezwoleƒ na
odbiór odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci;
w wymaganiach tych szczegó∏owo okreÊla, w oparciu o Regula-
min, zasady selekcji odpadów przez w∏aÊcicieli, zasady ich odbio-
ru oraz dalszego post´powania z nimi przez przedsi´biorców.

5. Gmina, wydajàc zezwolenie na odbiór odpadów od w∏aÊcicieli nie-
ruchomoÊci, poprzez okreÊlenie szczegó∏owych zasad odbioru i po-
st´powania, zobowiàzuje przedsi´biorców do odbierania wszyst-
kich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstajàcych w go-
spodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, odpa-
dów budowlanych z remontów i odpadów niebezpiecznych.

6. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych
oraz osiàgni´cie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowa-
niowych, realizowane jest poprzez selektywne zbieranie ich przez
w∏aÊcicieli nieruchomoÊci i selektywny ich odbiór przez przedsi´-
biorców, a w dalszej kolejnoÊci przez w∏aÊciwe post´powanie z nimi.

7. Informacje nt. miejsc odbioru oraz firm zajmujàcych si´ zbiera-
niem, transportem i utylizacjà odpadów, przekazywane sà za po-
Êrednictwem lokalnych mediów, strony internetowej Miasta
i Gminy oraz informacji wywieszonych na terenie Urz´du Gminy.
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Rozdzia∏ VII
OBOWIÑZKI OSÓB UTRZYMUJÑCYCH

ZWIERZ¢TA DOMOWE, MAJÑCE NA CELU
OCHRON¢ PRZED ZAGRO˚ENIEM 
LUB UCIÑ˚LIWOÂCIÑ DLA LUDZI 

ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW
PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO U˚YTKU

§ 16
Osoby utrzymujàce zwierz´ta domowe sà zobowiàzane do zacho-

wania bezpieczeƒstwa i Êrodków ostro˝noÊci, zapewniajàcych
ochron´ przed zagro˝eniem lub ucià˝liwoÊcià dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do u˝ytku publicznego,
ponoszà te˝ pe∏nà odpowiedzialnoÊç za zachowanie tych zwierzàt.

§ 17
1. Do obowiàzków osób utrzymujàcych zwierz´ta domowe,

a w szczególnoÊci psy, nale˝y:
1) zarejestrowanie psa;
2) systematyczne szczepienie psa przeciwko wÊciekliênie;
3) oznakowanie psa; 
4) wyposa˝enie psa w obro˝´; 
5) prowadzenie psa na uwi´zi, a psa rasy uznawanej za agresyw-

nà lub psa w inny sposób zagra˝ajàcego otoczeniu z na∏o˝onym
kagaƒcem;

6) sta∏y skuteczny dozór nad psami i innymi zwierz´tami domo-
wymi, z zastrze˝eniem ust.3;

7) niewprowadzanie psów i innych zwierzàt domowych bez zgody
w∏aÊciciela, do obiektów u˝ytecznoÊci publicznej, z wy∏àcze-
niem obiektów przeznaczonych dla zwierzàt, jak schroniska,
lecznice, wystawy itp.; postanowienie to nie dotyczy osób niewi-
domych, korzystajàcych z pomocy psów – przewodników; 

8) usuwanie niezw∏ocznie zanieczyszczeƒ pozostawionych przez
psy i inne zwierz´ta w obiektach i na innych terenach przeznaczo-
nych do u˝ytku publicznego, a w szczególnoÊci na chodnikach,
jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych (zieleƒcach,
parkach, pasach rozdzia∏u dróg itp.); postanowienie to nie dotyczy
osób niewidomych, korzystajàcych z psów – przewodników.

9) niewprowadzanie psów i innych zwierzàt domowych na teren pla-
ców gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, pla˝, kàpielisk, boisk szkol-
nych i ogródków przedszkolnych oraz na tereny obj´te zakazem na
podstawie odr´bnych uchwa∏ Rady Miejskiej Gminy St´szew

2. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z na∏o˝onym kagaƒcem, w przypad-
ku ras uznanych za niebezpieczne i mieszaƒców tych ras, jest do-
zwolone jedynie w miejscach ma∏o ucz´szczanych przez ludzi
i tylko w sytuacji, gdy posiadacz ma mo˝liwoÊç sprawowania
kontroli nad jego zachowaniem. 

3. Zwolnienie ze smyczy psów bez kagaƒca, w przypadku ras uznanych
za niebezpieczne i mieszaƒców tych ras, jest dozwolone wy∏àcznie na
terenie nieruchomoÊci nale˝ycie ogrodzonej, w sposób uniemo˝liwia-
jàcy jej opuszczenie przez psa i wykluczajàcy dost´p osób trzecich, od-
powiednio oznakowanej tabliczkà ze stosownym ostrze˝eniem.

4. Osoby posiadajàce na obszarze miasta i gminy psy uznawane za
agresywne zobowiàzane sà do uzyskania zezwolenia na utrzyma-
nie psa takiej rasy w Urz´dzie Miejskim Gminy St´szew. Zasady

uzyskania zezwoleƒ okreÊlajà odr´bne przepisy (Rozporzàdzenie
Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 28 kwietnia
2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresyw-
ne – Dz.U. Nr 77, poz. 687).

5. Psy rasowe i rasopodobne obronne iagresywne u˝ywane do pilnowania
posesji i przedsi´biorstw nale˝y szczególnie zabezpieczyç przed wydo-
staniem si´ ich na zewnàtrz ogrodzenia lub trzymaç na odpowiedniej
uwi´zi oraz umieÊciç w widocznym miejscu tabliczk´ ostrzegawczà
z napisem „UWAGA! Z∏y pies!” lub o treÊci równoznacznej. Ponadto wej-
Êcia do posesji powinny byç wyposa˝one w sygnalizacje dêwi´kowà.

6. Utrzymujàcy gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub
u˝ytkowych zobowiàzani sà zabezpieczyç je przed wydostaniem
si´ z pomieszczenia.

7. Zwierz´ta egzotyczne, pozostawione bez opieki, b´dà oddawane
do ogrodów zoologicznych.

§ 18
1. Osoby utrzymujàce psa zobowiàzane sà do jego zarejestrowania

i oznakowania w terminie 14 dni od wejÊcia w posiadanie psa.
2. Rejestracja i oznakowanie psa nast´puje po okazaniu aktualnego

zaÊwiadczenia potwierdzajàcego przeprowadzenie szczepienia
psa przeciwko wÊciekliênie.

3. Zg∏oszenia psów do rejestracji przyjmuje Urzàd Miasta i Gminy Re-
ferat Ksi´gowoÊci Podatkowej.

4. Znaczki identyfikacyjne wydawane sà nieodp∏atnie przy rejestra-
cji psów.

5. Osoba utrzymujàca psa ma obowiàzek jego wyrejestrowania
w podmiocie okreÊlonym w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia pad-
ni´cia psa.

6. W przypadku zmiany osoby utrzymujàcej psa dotychczasowy po-
siadacz i nowy posiadacz sà zobowiàzani zawiadomiç podmiot
okreÊlony w ust. 3 w terminie 14 dni o tej zmianie. 

§ 19
1. Wy∏apywanie bezdomnych zwierzàt b´dzie prowadzi∏ podmiot,

który posiada niezb´dne urzàdzenia i Êrodki przy pomocy, których
zwierz´ta b´dà umieszczone w schronisku

2. W∏aÊciciele lub inne osoby, pod której opiekà zwierz´ta dotàd
trwale pozosta∏y i zosta∏y umieszczone w doraênym schronisku
dla zwierzàt poprzez wy∏apanie, sà zobowiàzani przy odbiorze
zwierzàt do pokrycia kosztów wy∏apania, umieszczenia w schro-
nisku oraz koniecznego leczenia do dnia wydania.

3. O fakcie zauwa˝enia bezdomnego psa lub zwierz´cia podejrzane-
go o wÊcieklizn´ nale˝y informowaç pracowników Referatu Rol-
nictwa i Ochrony Ârodowiska Urz´du Miasta i Gminy St´szew.

Rozdzia∏ VIII
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMYWANIA
ZWIERZÑT GOSPODARSKICH NA TERENACH
WY¸ÑCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ,

W TYM TAK˚E ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA
OKREÂLONYCH OBSZARACH

§ 20
1. Na terenach wy∏àczonych z produkcji rolniczej dopuszcza si´

utrzymywanie zwierzàt gospodarskich, z wyjàtkiem nierucho-
moÊci:
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1) o zabudowie wielorodzinnej i budynkach zamieszkania zbioro-
wego (poza budynkami gospodarczymi przeznaczonymi do tego
celu); 

2) na których usytuowane sà budynki u˝ytecznoÊci publicznej;
§ 21

1. Zezwala si´ na utrzymywanie na terenach nieruchomoÊci wy∏à-
czonych z produkcji rolniczej, poza obszarami uj´tymi w § 20 ust.
1, w iloÊciach niepowodujàcych ucià˝liwoÊci dla otoczenia.

2. Prowadzàcy chów zwierzàt gospodarskich na terenach wy∏àczo-
nych z produkcji rolnej, zobowiàzani sà przestrzegaç zapisów ni-
niejszego Regulaminu, a ponadto:

– przestrzegaç przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
– gromadziç i usuwaç nieczystoÊci, które nie sà obornikiem i gno-

jówkà, w sposób przewidziany dla Êcieków,
– sk∏adowaç obornik w odleg∏oÊci co najmniej 10 m od linii rozgra-

niczajàcej drogi publicznej, na terenie p∏askim, tak aby odcieki
nie mog∏y przedostawaç si´ na teren sàsiednich nieruchomoÊci
lub do wód powierzchniowych, rowów itp. 

– przeprowadzaç deratyzacj´ pomieszczeƒ, w których prowadzo-
na jest hodowla zwierzàt, dwa razy do roku wiosnà i jesienià, re-
alizowanà przez podmiot uprawiony,

– pszczo∏y trzymaç w ulach, ustawionych w odleg∏oÊci, co naj-
mniej 10 m od granicy nieruchomoÊci w taki sposób, aby wyla-
tujàce i przylatujàce pszczo∏y nie stanowi∏y ucià˝liwoÊci dla
w∏aÊcicieli nieruchomoÊci sàsiednich.

3. Pad∏e zwierz´ta i szczàtki zwierzàt podlegajà przekazaniu przez
ich w∏aÊcicieli do zak∏adów utylizujàcych padlin´. Ka˝dorazowo
po zakoƒczeniu czynnoÊci wy˝ej wymienionej „odbiorca padliny”
powinien dokonaç dezynfekcji miejsca jej sk∏adowania u posiada-
cza padliny.

4. Zw∏oki lub cz´Êci bezdomnych zwierzàt podlegajà przekazaniu do
zak∏adów utylizujàcych padlin´ przez w∏aÊcicieli nieruchomoÊci,
na których si´ one znalaz∏y.

§ 22
1. Dla zapewnienia skutecznej ochrony urzàdzeƒ zaopatrzenia

w wod´ oraz ograniczenia ucià˝liwoÊci w zabudowie wiejsko-
-osiedlowej ustala si´ minimalne odleg∏oÊci sk∏adowania pryzm
kiszonki, obornika i innych materia∏ów ucià˝liwych dla Êrodowi-
ska od:

a) hydrantu ppo˝. 50 m
b) zasuwy sieciowej 50 m
c) sieci wodociàgowej 20 m
d) budynku mieszkalnego 30 m
e) od granicy dzia∏ki sàsiedniej 4 m

2. Wymagania w zakresie utrzymywania zwierzàt gospodarskich
na terenach przeznaczonych pod produkcj´ rolniczà, nale˝y dosto-
sowaç do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki ̊ ywno-
Êciowej z dnia 7 paêdziernika 1997 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaç budowle rolnicze i ich usy-
tuowanie oraz rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 2 wrzeÊnia 2003 r. w sprawie minimalnych warunków
utrzymywania poszczególnych gatunków zwierzàt gospodar-
skich oraz innych przepisów szczegó∏owych.

3. W∏aÊciciele zwierzàt gospodarskich odpowiadajà za zanieczysz-
czania i szkody powodowane przez te zwierz´ta u osób trzecich. 

Rozdzia∏ IX
OBSZARY PODLEGAJÑCE OBOWIÑZKOWEJ

DERATYZACJI ORAZ TERMINY 
JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 23
W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaênych przenoszonych

na ludzi i zwierz´ta przez szczury i myszy w przypadku ich wyst´powania
zobowiàzuje sí  w∏aÊcicieli nieruchomoÊci do przeprowadzenia deratyzacji. 
1. W∏aÊciciele nieruchomoÊci zobowiàzani sà do przeprowadzania

deratyzacji na terenie nieruchomoÊci, na w∏asny koszt, co naj-
mniej raz w roku lub ka˝dorazowo w przypadku pojawienia si´
gryzoni na terenie nieruchomoÊci. W szczególnoÊci deratyzacje
nale˝y przeprowadzaç w nast´pujàcych miejscach: w´z∏y cie-
p∏ownicze i przy∏àcza, korytarze, pomieszczenia piwniczne, os∏o-
ny Êmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne i magazyny. 

2. Do zwalczania szczurów imyszy nale˝y u˝ywaç preparatów (trutek) ogól-
nodost´pnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia, o wysokiej
skutecznoÊci i relatywnie ma∏ej toksycznoÊci dla Êrodowiska naturalnego.

3. Trutk´ nale˝y wk∏adaç dwukrotnie w ciàgu roku: I termin – ma-
rzec – kwiecieƒ, II termin wrzesieƒ – paêdziernik, w iloÊci i we-
d∏ug instrukcji stosowania danego preparatu.

§ 24
W przypadku wyst´powania populacji gryzoni stwarzajàcej za-

gro˝enie sanitarne Burmistrz Miasta i Gminy St´szew okreÊla obsza-
ry i terminy przeprowadzenia obowiàzkowej deratyzacji oraz poda-
je do wiadomoÊci poprzez obwieszczenie. Obowiàzkowej deratyzacji
podlegajà wszystkie nieruchomoÊci na terenie gminy w tym szcze-
gólnie budynki mieszkalne, obiekty spo˝ywcze, u˝ytecznoÊci pu-
blicznej, miejsca gromadzenia odpadów, sieci kanalizacyjnej itp.

Rozdzia∏ X
PRZEPISY KO¡COWE

§ 25
Do prowadzenia kontroli wype∏niania obowiàzków okreÊlonych

w niniejszej uchwale powo∏ani sà upowa˝nieni pracownicy Urz´du
Miejskiego Gminy St´szew w∏aÊciwi w sprawach ochrony Êrodowi-
ska i infrastruktury technicznej.

§ 26
Rada Miejska Gminy St´szew zastrzega sobie prawo do wprowadzania

zmian w niniejszym regulaminie zwiàzanych z rozbudowà systemu gospo-
darki odpadami oraz zmianami wynikajàcymi ze zmian w ustawodaw-
stwie polskim.

§ 27
Wykonanie uchwa∏y powierza si´ Burmistrzowi Miasta i Gminy

St´szew.
§ 28

Traci moc uchwa∏a nr XXXVIII/254/98 Rady Miejskiej Gminy St´-
szew z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie szczegó∏owych zasad utrzy-
mania czystoÊci i porzàdku na terenie gminy.

§ 29
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia

w Dzienniku Urz´dowym Województwa Wielkopolskiego.
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R
ozpocz´∏a si´ V edycja Ogólnokrajo-
wego Konkursu Bezpieczne Gospodar-
stwo Rolne. Jego organizatorami sà:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego, Paƒ-
stwowa Inspekcja Pracy oraz inne instytu-
cje i organizacje dzia∏ajàce na rzecz popra-
wy bezpieczeƒstwa pracy w gospodar-
stwach rolnych oraz producenci maszyn
i urzàdzeƒ rolniczych o ile zadeklarujà swój
udzia∏ w organizacji konkursu.

Celem konkursu jest promocja zasad
ochrony zdrowia i ˝ycia w gospodarstwach
rolnych.

Udzia∏ w konkursie mogà braç pe∏nolet-
nie osoby prowadzàce produkcyjnà dzia∏al-
noÊç rolniczà, które wype∏nià i podpiszà for-
mularz „Zg∏oszenie udzia∏u w konkursie”
i z∏o˝à do najbli˝szej Placówki Terenowej lub
Oddzia∏u Regionalnego KRUS w nieprzekra-
czalnym terminie do 30 kwietnia. 

Formularz zg∏oszeniowy drukujemy po-
ni˝ej. Jest on te˝ dost´pny w Placówkach Te-
renowych lub Oddziale Regionalnym i na
stronie internetowej: www.krus.gov.pl. (na
stronie równie˝ regulamin Konkursu). 

W zg∏oszonych do Konkursu gospodar-
stwach oceniane b´dà elementy wp∏ywajà-

ce na bezpieczeƒstwo pracy. Dla laureatów
Konkursu przewidziano cenne nagrody
i wyró˝nienia.

Szczegó∏owe informacje o Konkursie
mo˝na uzyskaç w Oddziale Regionalnym
KRUS w Poznaniu, ul. Âw. Marcin 46/50 nr
tel. 061-8559935, 8559936 i Placówkach Tere-
nowych KRUS.

W∏aÊciciele trzech najbezpieczniejszych
gospodarstw etapu regionalnego i woje-
wódzkiego poprzednich edycji (laureaci) nie
mogà braç udzia∏u w konkursie przez okres
trzech kolejnych lat. Serdecznie zapraszamy
do wzi´cia udzia∏u w konkursie.

…………………………………………………………
imi´ i nazwisko

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………
dok∏adny adres i numer telefonu

ZG¸OSZENIE UDZIA¸U W KONKURSIE*
„BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE” 

Ja ni˝ej podpisany, posiadacz gospodarstwa rolnego o powierzchni ……………………………… ha, po∏o˝onego

w …………………………………………………………………………………………………, zg∏aszam swoje gospodarstwo do Konkursu

„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

JednoczeÊnie wyra˝am zgod´ na:

1. Wizytacj´ i ocen´ mojego gospodarstwa przez Komisje Konkursowe,

2. Podawanie informacji do publicznej wiadomoÊci (wy∏àcznie do celów zwiàzanych z przebiegiem Konkursu) o mo-

im gospodarstwie i zaj´tym miejscu.

Gospodarstwo prowadz´ wspólnie z …………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku uzyskania w Konkursie nagrody rzeczowej zobowiàzuj´ si´ do uiszczenia podatku dochodowego od

osób fizycznych zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami podatkowymi (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176, ze zmianami)

Data wp∏ywu do PT lub OR KRUS

………………………………………………………… …………………………………………………………

czytelny podpis uczestnika

*) Zg∏oszenie nale˝y przekazaç do PT lub OR KRUS

Konkurs KRUS

✃
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W
iosna to czas gruntownych po-
rzàdków. Sprzàtamy nasze ogro-
dy i domy, planujemy remonty.

Cz´sto przygotowujàc si´ do powa˝niej-
szych dzia∏aƒ przeglàdamy domowe bi-
blioteczki i stwierdzamy, ˝e wiele pozycji
ju˝ nam si´ nie przyda. Robimy przeglàd
ksià˝ek, by wygospodarowaç jednà lub
dwie pó∏ki na kompakty, filmy DVD, nowe
ksià˝ki lub inne cenne zbiory. Co jednak
zrobiç z ksià˝kami? Sà w dobrym stanie,
przeczytaliÊmy je raz lub dwa razy, dzieci
z nich wyros∏y, nie chcemy do nich wracaç,
lecz nie mamy zamiaru ich wyrzucaç.
Wówczas wpadamy na pomys∏, by zanieÊç
je do biblioteki, tam si´ z pewnoÊcià przy-
dadzà. Ale skoro nie interesujà ju˝ nas, to
z wielkim prawdopodobieƒstwem nie za-
interesujà tak˝e innych.

OczywiÊcie biblioteka zabiega o wzbo-
gacanie swej oferty ksià˝kowej, jednak

podstawowym kryterium oceny ksi´go-
zbioru biblioteki jest jego aktualnoÊç. Bi-
blioteki nie ocenia si´ na podstawie tego,
ile ma ksià˝ek w ogóle, lecz o ile nowych
pozycji wzbogaci∏a si´ w ostatnim roku.
To jest najwa˝niejszym dà˝eniem bibliote-
karzy.

Czytelnicy przychodzà do biblioteki pu-
blicznej oczekujàc, i˝ otrzymajà tu nowe
atrakcyjne pozycje, najlepiej pachnàce
jeszcze farbà drukarskà. Zw∏aszcza m∏o-
dzi czytelnicy bardzo du˝à uwag´ przy-
wiàzujà do szaty graficznej ksià˝ek. Zda-
rza si´, ˝e utwory drukowane kilkanaÊcie
lat temu stojà na pó∏kach do czasu, gdy za-
kupione zostanie nowsze wydanie przy-
ciàgajàce wzrok wspó∏czesnà ok∏adkà.
Wówczas ksià˝ka o˝ywa i znów bywa czy-
tana. Jest to obraz skrajny, lecz podobnie
bywa z lekturami. Uczniowie poszukujà
wydaƒ z opracowaniami, jako ostatecz-

noÊç traktujàc wersje tych˝e opracowaƒ
pozbawione.

Innym problemem jest ograniczonoÊç
przestrzeni bibliotecznej. Czytelnik dociera
do ksià˝ek, gdy sà one dobrze wyekspono-
wane – w przeciwnym razie stajà si´ nie-
przeniknionà szarà masà. Dlatego bibliote-
karze muszà dbaç o miejsce dla nowych
ksià˝ek i wzbogacanie listy tytu∏ów, nie
zaÊ gromadziç wszystkie dokumenty dru-
kowane.

Z tej przyczyny zdarza si´, ˝e biblioteka
odmawia przyj´cia ksià˝ek ofiarowanych
przez mieszkaƒców, a pochodzàcych z ich
domowych magazynów. Ch´tnie przyjmo-
wane sà ksià˝ki nowe i b´dàce w kr´gu za-
interesowaƒ czytelników. Prosimy o zrozu-
mienie, i˝ nasze odmowy wynikajà z dobrze
rozumianego interesu u˝ytkowników bi-
blioteki. 

Anna Krupecka

O
d blisko roku w Bibliotece Publicznej
w St´szewie funkcjonuje czytelnia in-
ternetowa, która cieszy si´ du˝ym za-

interesowaniem wÊród mieszkaƒców,
zw∏aszcza mieszkaƒców m∏odych.

Do skorzystania z ∏àczy internetowych
i w∏àczenia si´ w spo∏eczeƒstwo informacyj-
ne pragniemy zach´ciç równie˝ starszych
czytelników, szczególnie osoby obawiajàce
si´ komputera.

Je˝eli jeszcze nigdy nie pos∏ugiwa∏eÊ si´
komputerem, bo nie o nim nic – przyjdê do
biblioteki; je˝eli twoje dziecko przesiaduje
przed ekranem, a Ty nie wiesz, czym ono si´
zajmuje – przyjdê do biblioteki; je˝eli potrze-
bujesz informacji z dziedziny handlu, kultu-
ry, edukacji, prawa, funkcjonowania Twojej
gminy – czy wielu innych – przyjdê do bi-
blioteki; je˝eli chcesz wysy∏aç poczt´ inter-
netowà – równie˝ przyjdê do biblioteki.

Pomo˝emy ci przebrnàç przez pierwsze
trudnoÊci w obcowaniu z komputerem –
dalej b´dzie ju˝ ∏atwiej. W kwietniu biblio-
teka rozpoczyna cykl zaj´ç komputero-
wych dla doros∏ych. Im mniej wiesz, tym
wi´cej mo˝esz skorzystaç. Zaj´cia odby-
waç si´ b´dà w grupach 3-osobowych,
przez 3,4 tygodnie. Zapisy przez ca∏y kwie-
cieƒ w bibliotece.

Anna Krupecka

Wiosenne porzàdki 
w domowych biblioteczkach

Internet dla opornych 
– kurs komputerowy
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Og∏oszenia

Piekarnia dzia∏ajàca na polskim rynku od 15 lat 
zatrudni:

PIEKARZA I POMOCNIKA PIEKARZA
oraz

OPERATORA LINII PRODUKCYJNEJ
Wymagania:

• Wykszta∏cenie min. zawodowe
• Mile widziane doÊwiadczenie
• SprawnoÊç fizyczna, zr´cznoÊç, zdolnoÊci 

manualne
• Pe∏na dyspozycyjnoÊç (praca w systemie 

III zmianowym)
• Umiej´tnoÊç szybkiego dostosowania si´ 

do pracy w zespole
• RzetelnoÊç wykonywania pracy
• Brak przeciwwskazaƒ zdrowotnych do obs∏ugi

maszyn w ruchu oraz prac fizycznych
• Ksià˝eczka sanepidowska

Oferujemy:
• Wynagrodzenie godzinowe + premia
• Zwracamy koszty dojazdu do pracy osobom 

doje˝d˝ajàcym z poza Poznania

Aplikacje – CV prosz´ przesy∏aç na podany:
– adres: BENUS sp. z o.o.

60-001 Poznaƒ, ul. Wykopy 5
– e-mail: sekretariat@benus.pl

BALMA
Wiodàcy producent mebli biurowych w Polsce
obecnie poszukuje kandydatów na stanowiska:

– Mistrz produkcji stolarskiej

– Stolarz – monter 

– Operator maszyn 

NOTI
Dynamicznie rozwijajàcy si´ producent mebli tapi-

cerowanych poszukuje kandydatów na stanowiska:

– Krojczy

– Szwacz

– Tapicer

C.V. wraz z listem motywacyjnym prosimy przesy∏aç
na adres: 

Fabryka Mebli BALMA S.A. 
ul. Poznaƒska 167 

62-080 Tarnowo Podgórne 
Dzia∏ Kadr

kadry@balma.com.pl

Prosimy o zamieszczenie klauzuli:
„Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb

procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawà z dnia
29.08.1997. Dz.U. nr 133, poz. 883)”.

Lake Hotel przyjmie do pracy 
w charakterze kelnera. 

tel. kontaktowy: 0604 479 649

Sprzedam mieszkanie
3-pokojowe w Szczepowicach 63 m2. 

Nowe okna, drzwi, niski czynsz. 
tel. 061 443 17 14, 889 291 834

Do wynaj´cia biura i magazyny. 
St´szew, ul. Lipowa 6. 
Kontakt pod numerem 

061 813 41 66

Przyjm´ kierowców
kat. C+E od zaraz. 

tel. kontaktowy: 0609 659 932

Firma w Steszewie pilnie zatrudni
osoby z doswiadczeniem i do przyuczenia 

na stanowisko tapicera.
tel. 061 8195 480

Sprzedam dzia∏k´ budowlanà, 700 m2, 
przy ul. Kórnickiej w St´szewie. 

Cena 40 000 (netto). 
tel. 0608 762 777

Samotna z dwójkà dzieci 
poszukuje pokoju do wynaj´cia, równie˝ za opiek´. 

tel. 0667 338 229

Pomog´ dorywczo w gospodarstwie rolnym.
Posiadam kwalifikacje na ró˝ne maszyny rolnicze. 

tel. 061 813 55 66
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Urzàd Miejski Gminy St´szew 
ul. Poznaƒska 11
czynny: pon. 8.00–16.00, wt.–pt. 7.00–15.00
centrala – 061 819 71 20, 061 813 40 11
sekretariat – 061 819 71 22
fax – 061 813 42 87
www.steszew.pl
urzadgminy@steszew.pl
burmistrz@steszew.pl 
Geodezja – 061 819 71 49
Unia europejska – 061 819 71 25
LeÊnictwo, Ochrona Ârodowiska, 
Rolnictwo – 061 819 71 25
Budownictwo – 061 819 71 26
Zamówienia Publiczne – 061 819 71 41
Drogi – 061 819 71 41
Obrona Cywilna – 061 819 71 35
Obs∏uga Informatyczna – 061 819 71 35
Skarbnik – 061 819 71 28
Ksi´gowoÊç Bud˝etowa – 061 819 71 31
Ksi´gowoÊç Podatkowa – 061 819 71 39
Podatki – 061 819 71 30
Komputerowa Ewidencja LudnoÊci – 061 819 71 33
Urzàd Stanu Cywilnego – 061 819 71 29
Dzia∏alnoÊç Gospodarcza – 061 819 71 33
Obs∏uga Rady – 061 819 71 36
Promocja Gminy – 061 819 71 36
Komunikacja i Op∏ata 
Transportowa – 061 819 71 32
Radca Prawny i G∏. Specjalista 
ds. Administracyjno-Prawnych – 061 819 71 42
Ubezpieczenie Spo∏eczne Rolników – 061 819 71 40

Zespó∏ Ekonomiczno Administracyjny Szkó∏ 
ul. Poznaƒska 11
tel. 061 819 71 37
czynny: pon. 8.00–16.00, wt.–pt. 7.00–15.00

OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej 
ul. Poznaƒska 11
tel. 061 819 71 24
czynny: pon. 8.00–16.00, wt.–pt. 7.00–15.00 

Zak∏ad Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej
ul. Mosiƒska 15
Czynny jest codziennie z wyjàtkiem wolnych 
sobót i niedzieli w godz. 7.00–15.00
tel. 061 813 41 82
Awarie sieci wodno-kanalizacyjnej mo˝na zg∏a-
szaç przez ca∏y tydzieƒ, 24h na dob´ pod nr. tel.
061 813 42 21, 061 813 41 82, kom. 0604 806 068 

Pogotowie gazowe
ul. Mosiƒska 12
Awarie sieci gazowej mo˝na zg∏aszaç codzien-
nie pod nr. tel. 061 813 41 69

Pogotowie Energetyczne
ul. Wojska Polskiego 1 – St´szew, tel. 061 813 43 95
Opalenica (24 h na dob´), tel. 061 447 90 00

Stra˝ Po˝arna
ul. Poznaƒska 11a, St´szew, tel. 061 813 43 98
ul. Bukowska 2a, Strykowo, tel. 061 813 45 31 

Policja 
ul. Poznaƒska 19, 62-060 St´szew
tel. 061 813 43 97 lub 061 813 59 97
Przez ca∏à dob´ mo˝na dzwoniç do Komendy
Miejskiej w Poznaniu pod bezp∏atny nr tel. 997
R. Urbanek – kierownik rewirów dzielnicowych:
0605 192 906
P. Pawlak – asystent ds. nieletnich: 0605 192 910
J. Konieczny – rejon nr 1: 0605 192 908
B. CieÊlarek – rejon nr 2: 0605 192 907
P. Lasecki – rejon nr 3: 0605 192 909 

Muzeum Regionalne
ul. Rynek 8, 62-060 St´szew
czynne codziennie z wyjàtkiem poniedzia∏ku
w godzinach: 10.00–14.00
tel. 061 813 40 12

Dom Kultury
ul. Poznaƒska 11, 62-060 St´szew
czynny: pon., wt., czw., pt. 9.00–20.00
Êr., sob. 9.00–15.00
tel. 061 813 40 71
www.domkulturysteszew.com.pl 
domkulturysteszew@wp.pl 

BIBLIOTEKI

Biblioteka Publiczna w St´szewie
ul. Poznaƒska 11, 62-060 St´szew
tel. 061 813 40 92
czynna: 
pon. 12.00–19.00
wt. 8.00–15.00
Êr. 12.00–19.00
czw. 8.00–19.00
pt. 12.00–19.00
pierwsza sobota miesiàca 8.00–13.00
Filia w B´dlewie
tel. 061 814 50 17
Filia w Strykowie
tel. do szko∏y: 061 813 40 52
Filia w Jeziorkach
tel. do szko∏y: 061 819 60 87
Filia w Trzebawiu
Filia w Sapowicach 

ZDROWIE

NZOZ Przychodnia Zespo∏u Lekarza Rodzin-
nego „Medicus” s.c. w St´szewie, ul. Piotra
Skargi 22, tel. 061 813 42 61.
Gabinet czynny: od poniedzia∏ku do piàtku 
od 8.00 do 18.00 – porady i wizyty.
Âwiadczenia lekarza rodzinnego sà udzielane
tak˝e w Dojazdowym Punkcie Lekarskim 
w Jeziorkach, ul. Ogrodowa 1 – od poniedzia∏ku
do piàtku.

Opieka lekarska poza godzinami pracy przychod-
ni tj. od 18.00 do 8.00 oraz w niedziele i Êwi´ta: 
Wyjazdowa – pogotowie tel. 061 866 00 66. 
Ambulatoryjna: szpital w Puszczykowie, 
ul. Kraszewskiego 11, tel. 061 633 65 00 
Piel´gniarka Êrodowiskowa – od poniedzia∏ku
do piàtku od 8.00 do 12.00 – gabinet, 
od 14.00 do 18.00 – Êrodowisko. 
Zapewnia ciàg∏oÊç leczenia przez ca∏à dob´
w ramach nocnej i Êwiàtecznej wyjazdowej
opieki piel´gniarskiej – tel. 0606 241 687

„Medicor” sp. z o.o.
St´szew, ul. Piotra Skargi 22, tel. 061 813 42 61
Udziela Êwiadczeƒ specjalistycznych w zakresie:
ginekologii, chirurgii, laryngologii, neurologii
i ortopedii. 

NZOZ OÊrodek Zdrowia „Stra˝ak”
w Strykowie, ul. Bukowska 56, tel. 061 813 42 91. 
Gabinet czynny: pon., Êr., pt. 8.00–16.00
16.00–18.00 – porady telefoniczne pod nr. kom.
0606 288 458
wt., czw. 10.00–18.00
8.00–10.00 – porady telefoniczne pod nr. kom.
szczepienia: wt. 16.30–18.00, pt. 8.00–9.30
wizyty domowe: codziennie 13.00–14.30

Gabinet Podstawowej Opieki Zdrowotnej
„PROMED” Piotr Roguszczak
St´szew, ul. Reya 6
tel. 061 813 56 03, kom. 0606 892 161
Gabinet czynny:
pon.–pt. 8.00–18.00
Lekarz przyjmuje pon.–Êr.
Gabinet: 8.00–12.00
Wizyty domowe: 14.00–15.30
Gabinet: 16.00–18.00
czwartek:
gabinet: 8.00–12.00
wizyty domowe: 14.00–15.30
dzieci zdrowe (szczepienia): 16.00–18.00
piàtek:
gabinet: 8.00–14.00
wizyty domowe: 14.00–15.30 
Gabinet oferuje tak˝e bezp∏atne us∏ugi okuli-
styczne w ramach NFZ. Po wyczerpaniu limitu,
us∏ugi te mogà byç tak˝e oferowane odp∏atnie. 
Nag∏e zachorowania: Dzia∏ Pomocy Doraêniej,
Poznaƒ, ul. Kasprzaka 16, tel. 061 866 25 35

Pediatryczny Gabinet Lekarski
ul. Laskowa 15 
tel. 061 813 46 04, kom. 0501 463 008
przyj´cia p∏atne: poniedzia∏ki i Êrody:
10.00–12.00
piàtki: 16.00–18.00
Orzeczenia lekarskie powypadkowe bezp∏atne
dla szkó∏ i przedszkoli gminy St´szew.

NZOZ Przychodnia Specjalistyczna
„ JAKUBOWSKA – MEDICA”
ul. KoÊciaƒska 22, 62-060 St´szew.

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

dr med. Jadwiga Rejmaniak specjalista 
laryngolog i foniatra
ul. Narutowicza 19, 62-060 St´szew,
tel. 061 813 41 59
kom. 0603 599 016

Gabinet Lekarski Medycyny Pracy
lek. med. Renata Turbaƒska
ul. Âlusarska 2, 62-060 St´szew
Gabinet czynny: wtorki i czwartki 17.00–19.00
Rejestracja: tel. 061 813 44 38
kom. 0606 629 783

„Zdrowie” Praktyka Piel´gniarska 
i Po∏o˝nej – Czapliƒska, Ignasiak, 
Niedêwiedê, Sikorska, Kowalska s.c. 
ul. Piotra Skargi 22, 62-060 St´szew
tel. 061 819 54 39
Mariola Czapliƒska – po∏o˝na Êrodowiskowa:
tel. 0693 743 875,
Agnieszka Ignasiak – piel´gniarka Êrodowiskowa:
tel. 0605 951 205,
Halina Kowalska – piel´gniarka Êrodowiskowa:
tel. 0600 971 102,
Anna Niedêwiedê – piel´gniarka Êrodowiskowa:
tel. 0600 631 917,
Barbara Sikorska – piel´gniarka Êrodowiskowa:
tel. 0504 821 566.

Niepubliczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
„DIAGMED”
ul. Reya 2/4, 62-060 St´szew
tel./fax 061 819 51 06 
Gabinet czynny:
pon.–pt. 7.00–15.00
sob. 9.00–11.00

Lekarz Stomatolog 
Iwona Zantkiewicz-Bajerlein
ul. Poznaƒska 4a, 62-060 St´szew
Gabinet czynny:
pon.–pt. 10.00–20.00
sob. 10.00–13.00 

Gabinet Stomatologiczny Katarzyna 
i Artur Bartoszek
ul. P. Skargi 22, 62-060 St´szew
tel. 061 813 44 53
kom. 0602 706 945

Indywidualna Spec Praktyka
Prywatny Gabinet Stomatologiczny 
Dla Dzieci i M∏odzie˝y
Barbara Kucharska
ul. Szkolna 1, 62-060 St´szew
tel. 061 819 54 07
Godziny przyj´ç: poniedzia∏ek: 13.00–18.00
wtorek: 8.00–13.30
Êroda: 8.00–13.30

czwartek: 13.00–18.00
piàtek: 8.00–13.30

Pracownia Techniki Dentystycznej 
Anna Borys
Odp∏atna naprawa i wykonywanie protez. 
tel. 061 813 44 80, 061 842 70 97, 
kom. 0693 139 499

Gabinet Dermatologiczny 
lek. med. Jolanta Rosa
ul. Wojska Polskiego 6
62-060 St´szew
tel. kom. 0507 023 607
Gabinet czynny jest we wtorki w godzinach od
16.00 do 18.00. W pilnych przypadkach, 
po uzgodnieniu telefonicznym, tak˝e w inne dni
tygodnia. 

Gabinet Rehabilitacyjny „Revita”
St´szew ul. Mosiƒska 8, 
tel. 0694 147 575
Gabinet czynny: 
pon.–pt. 9.30–17.00
Prywatny Gabinet Lekarski – przyjmujà:
lekarz specjalista ortopedii i chirurgii urazowej
tel. 0600 448 418
lekarz specjalista rehabilitacji medycznej 
tel. 0608 626 439
porady i zabiegi lekarskie, tak˝e wizyty domowe.

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

APTEKI

St´szew, ul. Poznaƒska 3, „Pod Or∏em”
tel. 061 813 42 54
czynna: pon.–pt. 8.00–20.00, sob. 8.00–13.00

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

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

Punkt apteczny „Melisana”
Jeziorki, Pl. Parkowy 7 (obok szko∏y)
czynna: pon.–pt. 8.00–17.00
sob. 9.00–12.00

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

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

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

BANKI

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

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

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

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