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16
czerwca br. mieszkaƒcy gminy
St´szew mieli okazj´ bawiç si´
na imprezie z okazji Âwi´ta St´-

szewa. Rozpocz´∏a si´ ona ju˝ o 10.00 rano
Powiatowym Konkursem Piosenki „St´-
szewska Triola” 2007. By∏a to ju˝ VII edycja
„Trioli”. W konkursie wzi´∏o udzia∏ 17 pod-
miotów wykonawczych z 7 gmin Powiatu
Poznaƒskiego: Buk, Czerwonak, Kostrzyn,
Mosina, Tarnowo Podgórne, Kleszczewo, St´-
szew. W dwóch kategoriach wykonawczych
konkursu: soliÊci oraz zespo∏y, wystàpi∏o 
27 osób. Ka˝dy podmiot wykonawczy pre-
zentowa∏ dwa utwory w j´zyku polskim. Je-
den z nades∏anej przez organiaztora wraz
z regulaminem p∏yty, a – drugi dowolny. Ko-
misja artystyczna w sk∏adzie: przewodni-

czàcy – Katarzyna Buda – muzyk oraz cz∏o-
nek – Janusz Piàtkowski – muzyk, dokona∏a
oceny uczestników i przyzna∏a nast´pujàce
nagrody i wyró˝nienia:

SOLIÂCI I DUETY:

I KATEGORIA WIEKOWA (7–10 lat)
I miejsce – Katarzyna Starosta – Buk,

„Namaluj´ Polsk´”, „Do grajàcej szafy grosik
wrzuç”,

II miejsce – Anita Rzadkiewicz – Mosina,
„Ko∏ysanka dla misia”, „Ragtime w starym
domu”,

III miejsce – Patryk Meyer – Czerwonak,
„Wyliczanki z pami´tnika”, „Moje bajki”

Âwi´to St´szewa

dokoƒczenie na str. 2

Powitanie goÊci przyby∏ych na Âwi´to St´szewa

Nowy numer st´szewskiej policji

0660 907 885
czytaj na str. 6



WIEÂCI
ST¢SZEWSKIE

2 2/2007

II KATEGORIA WIEKOWA (11–13 lat)
I miejsce: Maria Nitoƒ – Mosina, „Roz-

bieg”, „Tyle s∏oƒca w ca∏ym mieÊcie”
wyró˝nienie: Zuzanna Goêdzik – Tarno-

wo Podgórne, „Pod moim balkonem”, „Od-
puÊç sobie wrzuç na luz”.

III KATEGORIA WIEKOWA (14–16 lat)
I miejsce: Agnieszka Dworak – Kostrzyn,

„Moja mi∏oÊç najwi´ksza”, „Ten”,
wyró˝nienie: Ewa Wiliƒska – Kostrzyn,

„Julia i ja”, „Moje serce to jest muzyk”,

ZESPO¸Y:

I miejsce: Zespó∏ reprezentujàcy Gimna-
zjum nr 1 w Mosinie, „Piosenka stracha”,
„O mnie si´ nie martw”

wyró˝nienie: Zespó∏ „AKORD” – Ko-
strzyn, „Józek nie daruj´ Ci tej nocy”, „Taƒcz
g∏upia, taƒcz”

Oprócz wy˝ej wymienionych nagrodzo-
nych osób wystàpili: Aleksandra Koper –

Kleszczewo, Zuzanna Stefens – St´szew, Ewa
Rybarska – St´szew, Weronika Szymczak –
Czerwonak, Aleksandra Skrzypczak – St´-
szew, Zespó∏ „AJE”: Anita B∏a˝ejewska i Ewe-
lina Budasz – Kleszczewo, Magdalena Sta-
siak – Czerwonak, Emilia Borkowska – Tar-
nowo Podgórne, Zespó∏ reprezentujàcy Gim-
nazjum nr 1 w Mosinie: Joanna Smogulecka,

Paulina Bilska, Joanna Stachowiak, Mateusz
Jab∏oƒski oraz Zespó∏ „AKORD” z Kostrzyna:
Katarzyna Kostka, Agnieszka Dworak, Ewa
Wiliƒska.

W trakcie trwania „Trioli”, w ramach
prezentacji artystycznych pojawi∏y si´ tak-
˝e na scenie zespo∏y taneczne z gminnych
szkó∏. Swoje uk∏ady choreograficzne przed-
stawi∏y: „Iskierki” oraz zespó∏ „Impresja” ze
Szko∏y Podstawowej w St´szewie, zespó∏
taƒca Raap ze Szko∏y Podstawowej w Trze-
bawiu, zespó∏ taƒca wspó∏czesnego z Zespo-
∏u Szkolno-Przedszkolnego w Modrzu, zespó∏
taƒca standardowego z Zespo∏u Szkolno-
-Przedszkolnego w Jeziorkach, zespó∏ taƒca

wspó∏czesnego i instrumentalny z Gimna-
zjum w Strykowie.

W tym samym czasie uczniowie Szko∏y
Podstawowej w Strykowie wystàpili
z przedstawieniem „Zielony Kapturek”, gim-
nazjaliÊci ze Strykowa przedstawili „Randk´
z Ciemnym”, a gimnazjaliÊci ze St´szewa –
„Legend´ St´szewa”.

Na p∏ycie boiska zorganizowano nato-
miast konkurencje sportowe dla dzieci. Bra-
∏y one udzia∏ w rzucie podkowà, rowero-
wym torze przeszkód, marszu na szczu-
d∏ach, wyÊcigu w workach itp.

Po po∏udniu rozpoczà∏ si´ „blok rodzin-
ny”, czyli wyst´py artystów skierowane do
najm∏odszych mieszkaƒców, którzy przyby-
li na imprez´ wraz z rodzicami. Dzieci za-
praszane by∏y na scen´, gdzie mog∏y wyka-
zaç si´ talentem wokalnym. Taƒczy∏y
i uczestniczy∏y w grach oraz konkursach
specjalnie dla nich przygotowanych.

Starsi mogli w tym czasie obejrzeç mecz
old bojów. Rozegrany pomi´dzy dru˝ynà

dokoƒczenie ze str. 1

Dzieci z ochotà uczestniczy∏y w przygotowanych dla nich konkursach Gwiazda wieczoru – Joanna Liszowska

„Mizgalski Band” zagra∏ najwi´ksze przeboje Pokaz taƒca standardowego
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z gminy St´szew, a dru˝ynà z zaprzyjaênio-
nej niemieckiej gminy – Zahna. Pi∏karze
walczyli o puchar przechodni burmistrza
gminy St´szew i burmistrza Zahny. Roz-
grywki zakoƒczy∏y si´ wynikiem 4:1 dla na-
szej dru˝yny.

Kolejne atrakcje zapewni∏ dobrze znany
mieszkaƒcom gminy zespó∏ „Arhed”, a po

nim – zespó∏ „Mizgalski Band”. Jego cz∏onko-
wie wykonywali covery piosenek polskich
i zagranicznych. ArtyÊci zgromadzili bardzo
licznà widowni´, która bawi∏a si´ i Êpiewa-
∏a wraz z zespo∏em.

Na g∏ównej scenie rozstrzygni´ta zosta∏a
równie˝ IX edycja konkursu „Pi´kny ogród
naszej gminy”. W tym roku wÊród wyró˝-
nionych znaleêli si´:

Alina i Pawe∏ Woziwodzcy z Rybojedzka,
Mieczys∏awa i Jerzy Koêliƒscy ze Stryko-

wa,
Janina Majchrzak ze Strykowa,
Ewa i Zdzis∏aw Krym ze St´szewa,
Jolanta i Andrzej Karpisiak ze St´szewa,

Barbara i Mariusz Âwiergiel ze St´szewa,
Joanna i Peter Morrow ze St´szewa,
Jadwiga i Grzegorz Kurasz ze St´szewa,
Iwona i W∏adys∏aw Szwedowicz ze St´-

szewa,
El˝bieta Keller ze St´szewa
Burmistrz doceni∏ inicjatyw´ mieszkaƒ-

ców ul. Kosickiego w St´szewie, którzy

w szczególny sposób dbajà o porzàdek na
tej ulicy i zdobià jà zielenià. Dyplomy otrzy-
mali:

Katarzyna Ciesielska,
Barbara Czerniejewicz,
Ma∏gorzata Krzy˝agórska,
Maria Kr´c,
Irena KoÊciuszko,
Helena Wojciechowska,
Magdalena Lipka,
Miros∏awa Szymanowska,
Miko∏aj Majewicz.
Zorganizowana zosta∏a tak˝e aukcja,

której dochód przeznaczony by∏ na rzecz do-
finansowania obozu treningowego m∏odzie-

˝y KS Lipno. Mieszkaƒcy licytowali: du˝y,
skórzany fotel, z∏oty pierÊcionek oraz prze-
kazanà przez pi∏karzy Lecha Poznaƒ koszul-
k´ Zbigniewa Zakrzewskiego wraz z podpi-
sami wszystkich zawodników.

W godzinach wieczornych na scenie po-
jawi∏ si´ w koƒcu goÊç, na którego wszyscy
czekali. O 21.30 rozpoczà∏ si´ bowiem wy-

st´p Joanny Liszowskiej. Aktorka i piosen-
karka przyciàgn´∏a na st´szewski stadion
t∏umy. Jej wyst´p spotka∏ si´ z du˝ym aplau-
zem.

Dodaç nale˝y, ˝e podczas Âwi´ta St´sze-
wa odby∏y si´ tak˝e, (jak co roku) zawody
w´dkarskie nad jez. Lipno. Warto podkreÊliç,
˝e wÊród m∏odzie˝y niezrzeszonej trzy
pierwsze miejsca zaj´∏y dziewcz´ta. By∏y to:
Natalia Jóêwiak – 1 miejsce, Natalia Stan-
kowska – 2 miejsce, Anna Jóêwiak – 3 miej-
sce. Wszystkie trzy m∏ode w´dkarki odebra-
∏y nagrody z ràk burmistrza gminy.

J.Z.

Polska i niemiecka dru˝yna zmierzy∏y si´ na boisku

Wyst´p zespo∏u „Arhed” Zwyci´ska trójka zawodów w´dkarskich

Zwyci´zcy konkursu „St´szewska Triola”
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25
kwietnia br. odby∏a si´ VI sesja
Rady Miejskiej Gminy St´szew.
By∏a to uroczysta sesja, gdy˝

podczas niej radni udzielili absolutorium
burmistrzowi gminy. Zanim jednak do tego
dosz∏o, burmistrz przedstawi∏ sprawozda-
nie z dzia∏alnoÊci za ca∏y 2006 rok.

Na wst´pie poinformowa∏, ˝e sprawoz-
danie absolutoryjne ma charakter finanso-
wego rozliczenia si´ z dzia∏alnoÊci za 
2006 rok, które w formie szczegó∏owej zosta-
∏o przekazane Komisji Rewizyjnej oraz Re-
gionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Bud˝et Gminy St´szew za 2006 rok prze-
widywa∏ realizacj´ dochodów w kwocie
24 967 345,00 z∏. Wykonano je natomiast
w kwocie 26 156 543,02 z∏, co stanowi
104,76% planu. Dochody takie sà wynikiem
przede wszystkim dzia∏alnoÊci zmierzajàcej
do windykowania nale˝noÊci z zaleg∏ych
lat. Wià˝à si´ tak˝e z rozwojem gminy. Po-
wsta∏o, bowiem wiele nowych podmiotów
gospodarczych, które podlega∏y opodatko-
waniu. Wydatki wykonane mia∏y zostaç
w kwocie 34 510 388,00 z∏. Zrealizowano je
natomiast w kwocie 32 574 539,37 z∏, co sta-
nowi 94,39% planu. Powsta∏y deficyt, pokry-
ty zosta∏ z po˝yczek, zaciàgni´tych z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Po˝yczki
te po spe∏nieniu wymaganych warunków
umarzalne sà w 20%.

Nie wykonanie bud˝etu w 100% spowo-
dowane zosta∏o kilkoma powodami. Przede
wszystkim ni˝szymi cenami robót uzyski-
wanymi na przetargach w stosunku do tych
kwot, które by∏y przewidywane w kosztory-
sach inwestorskich. Innym powodem by∏a
kwestia budowy kanalizacji sanitarnej
w Sapowicach. Utrudnienia zwiàzane z uzy-
skaniem pozwolenia na budow´ spowodo-
wa∏y, ˝e inwestycji tej nie uda∏o si´ zrealizo-
waç. 

Burmistrz poinformowa∏ te˝, ̋ e po˝yczki
zaciàgni´te z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu przeznaczone zosta∏y na budo-
w´: oczyszczalni Êcieków w Witoblu, kolek-
tora t∏ocznego oraz budow´ kanalizacji sa-
nitarnej w St´szewie.

W minionym roku realizowano te˝ wiele
innych inwestycji. Do najwa˝niejszych nale-
˝a∏y:
– wybudowanie wodociàgu B´dlewo –

Wronczyn – Modrze

– budowa przydomowych oczyszczalni Êcie-
ków w Modrzu,

– wybudowanie kanalizacji deszczowej
przy ul. Powstaƒców Wielkopolskich
w D´bnie,

– wybudowanie kanalizacji deszczowej
przy ul. Kwiatowej w Skrzynkach,

– wybudowanie ul. ¸àkowej w D´bienku,
– wybudowanie ul. Kr´tej w Wielkiejwsi.

W ramach remontów drogowych, wyko-
nano wiele inwestycji i by∏y to remonty na-
wierzchni chodników oraz dróg na terenie
ca∏ej gminy.

W minionym roku powstawa∏y tak˝e do-
kumentacje projektowe dotyczàce kolejnych
etapów budowy kanalizacji na terenie gminy.
Prace te wykonane majà zostaç w D´bienku,
Sapowicach, Witoblu, Zamys∏owie, Wronczy-
nie i Zaparcinie. Je˝eli chodzi o inwestycje
zwiàzane z oÊwiatowà to bardzo du˝e nak∏ady
przeznaczono na termomodernizacj´ budyn-
ków oÊwiatowych (Szko∏a Podstawowa w St´-
szewie, przedszkole w St´szewie i budynek bi-
blioteki w Strykowie). Mniejszym zadaniem in-
westycyjnym, wykonanym w roku 2006 by∏a
budowa sanitariatów przy budynkach wiej-
skich w miejscowoÊci Piekary oraz D´bno.

Gmina stara∏a si´ tak˝e o pozyskiwanie
Êrodków zewn´trznych – krajowych oraz
unijnych. Z∏o˝ono 4 wnioski do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu, które zosta∏y
rozpatrzone pozytywnie. Z∏o˝ono te˝ 
3 wnioski do ZPORR, które zosta∏y pozytyw-
nie zaopiniowane jednak˝e Êrodków finan-
sowych nie uda∏o si´ uzyskaç. Przyczynà te-
go by∏a m.in. ma∏a iloÊç Êrodków do przyzna-
nia oraz fakt, ˝e gmina nie spe∏nia wszyst-
kich parametrów, zgodnie, z którymi przy-
znawana jest pomoc. Mamy na przyk∏ad sto-
sunkowo niewielkie bezrobocie, co dyskwali-
fikuje nas podczas starania si´ o dofinanso-
wanie inwestycji. Gmina z∏o˝y∏a te˝ 2 wnio-
ski do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
i LeÊnych. Sà one rozpatrywane.

Jako podsumowanie cz´Êci sprawozda-
nia dotyczàcej inwestycji gminnych, bur-
mistrz poinformowa∏, ˝e w minionym roku
wykonano je za ponad 13 mln z∏, co da∏o
38% wydatków ca∏ego bud˝etu gminy St´-
szew.

Burmistrz przypomnia∏ te˝, ˝e w 2006 ro-
ku wspó∏pracowano z Urz´dem Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Starostwem Powiato-
wym oraz z sàsiednimi gminami. Efektem

by∏y m.in. postanowienia o kolejnych remon-
tach dróg, budowy chodników: w Dro˝d˝y-
cach, Modrzu, Skrzynkach, Tomiczkach itd.

Na uwag´ zas∏uguje te˝ fakt, ˝e w wyni-
ku wspó∏pracy z Powiatem Poznaƒskim
kontynuowana jest wspó∏praca w zakresie:
utrzymania filii Wydzia∏u Komunikacji,
utrzymania Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej oraz dofinansowania powiatowe-
go szpitala w Puszczykowie (zakup sprz´tu
medycznego).

W ostatnich miesiàcach 2006 roku podj´-
to tak˝e dzia∏ania majàce na celu stworze-
nie koncepcji wspólnej promocji miasta Po-
znania oraz gmin Powiatu Poznaƒskiego.

Burmistrz podkreÊli∏, ˝e w ubieg∏ym ro-
ku dobrze uk∏ada∏a si´ te˝ wspó∏praca z jed-
nostkami organizacyjnymi gminy oraz z or-
ganizacjami dzia∏ajàcymi na jej terenie tj.
z Polskim Czerwonym Krzy˝em, Zwiàzkiem
Harcerstwa Polskiego, Zwiàzkiem Komba-
tantów, Zwiàzkiem Emerytów i Rencistów,
Klubami Sportowymi (owocem tej wspó∏-
pracy by∏o m.in. podj´cie klubu Lech Poznaƒ
oraz Groclin na p∏ycie boiska KS Lipno),
Ochotniczà Stra˝à Po˝arnà.

Rok 2006 by∏ szczególny ze wzgl´du na
takie wydarzenia jak:
– kl´ska suszy w rolnictwie, która spowodo-

wa∏a rzàdowà akcj´ pomocy wyp∏acanà
przez gmin´,

– uruchomienie programu pilota˝owego
pod nazwà „prace spo∏eczno-u˝yteczne”,
dzi´ki któremu kilku mieszkaƒców gminy
uzyska∏o sta∏à prac´,

– przekazanie gminie ca∏oÊci zadaƒ z zakre-
su Êwiadczeƒ rodzinnych. Od po∏owy mi-
nionego roku wszystkie Êwiadczenia ro-
dzinne wyp∏acane sà przez gmin´.

Ponadto, w 2006 roku gmina organizo-
wa∏a imprezy o charakterze kulturalno-in-
tegracyjnym. By∏y to m.in. Dni St´szewa, do-
˝ynki, Dzieƒ Seniora, Dzieƒ Matki itd.

Gmina dofinansowywa∏a te˝ wiele zadaƒ
nie nale˝àcych do jej kompetencji. Zakupi∏a
na przyk∏ad radar dla st´szewskiej policji.

Burmistrz podkreÊli∏, ˝e w ostatnich la-
tach, (a w roku 2006 szczególnie), zauwa˝o-
no przyrost interesantów, odwiedzajàcych
Urzàd Gminy. Dla porównania: w roku 2004
prowadzono 3500 spraw, a w roku 2006 –
prawie 15 000 spraw.

Rok 2006 to tak˝e rok wyborczy. Gmina
przygotowywa∏a od strony technicznej wybo-
ry do wszystkich szczebli: gminy, powiatu, wo-

Absolutorium dla burmistrza
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jewództwa wielkopolskiego. Burmistrz zwróci∏
tak˝e uwag´ na fakt, ˝e w gminie St´szew nie
by∏o problemu ze sk∏adaniem przez radnych
wymaganych przepisami oÊwiadczeƒ.

Doda∏ te˝, ˝e w Poznaniu mia∏o miejsce
spotkanie wszystkich gmin Powiatu Po-
znaƒskiego z prezydentem Poznania. Pro-
wadzono rozmowy, w jaki sposób wykorzy-
staç okazj´, jakà niesie ze sobà Euro 2012.
Gminy z Powiatu Poznaƒskiego majà prze-
cie˝ wiele do zaoferowania. Taka impreza
jest szansà na zrealizowanie inwestycji, któ-
rych nie mo˝na by by∏o wykonaç do 2012 ro-
ku (np. budowa drogi S-5). Rzàd od∏o˝y∏ re-
alizacj´ tego zadania na lata póêniejsze, ale
w Êwietle wydarzeƒ sportowych, które b´dà
mia∏y miejsce w 2012 roku wydaje si´, ˝e
mo˝e ono zostaç wczeÊniej zrealizowane.

Na zakoƒczenie swojego sprawozdania
burmistrz przypomnia∏, ˝e reprezentowa∏
gmin´ w ró˝nych strukturach, organizacjach,
stowarzyszeniach, instytucjach. Zawsze sta-
ra∏ si´ byç aktywny i dzia∏aç w taki sposób,
aby przedstawiaç gmin´ w pozytywnym
Êwietle. Podzi´kowa∏ on nast´pnie radnym
i so∏tysom (szczególnie tym, którzy nie pe∏nià
ju˝ tych funkcji) za dobra wspó∏prac´. Podzi´-
kowa∏ równie˝ pracownikom urz´du oraz in-
stytucji jednostek organizacyjnych gminy.

Po sprawozdaniu burmistrza, g∏os zabra-
∏a skarbnik gminy Hanna Pietrzyk, która
przedstawi∏a sprawozdanie z wykonania bu-
d˝etu gminy za 2006 rok. Omówi∏a w nim
wykonanie planu dochodów i wydatków.
Radni poprosili burmistrza o wyjaÊnienie kil-
ku kwestii zwiàzanych z wykonaniem bu-
d˝etu. Pytali m.in. dlaczego nie uzyskano
jeszcze pozwolenia na budow´ kanalizacji sa-
nitarnej w miejscowoÊci Sapowice. Bur-
mistrz wyjaÊni∏, ̋ e firma, która przygotowu-
je dokumentacj´ technicznà, napotyka ciàgle
na trudnoÊci wynikajàce z podzia∏ów geode-
zyjnych dzia∏ek rolniczych na docinku Stry-
kowo – Sapowice. Sytuacja ta powoduje, ˝e
ka˝dorazowo po dokonaniu takiego podzia-
∏u, dokumentacja wraca ponownie do uzgod-
nieƒ. Tym sposobem ju˝ trzeci rok gmina cze-
ka na rozpocz´cie inwestycji w Sapowicach.

Radni pytali tak˝e, jakie sà szanse na to,
˝e z∏o˝one wnioski unijne, o których mówi∏
burmistrz zostanà pozytywnie rozpatrzone
i gmina otrzyma dofinansowanie. Bur-
mistrz wyjaÊni∏, ˝e w przypadku mniej-
szych projektów szanse na uzyskanie pomo-
cy z Unii sà doÊç du˝e. W ubieg∏ym roku uda-
∏o si´ otrzymaç dofinansowanie na takie ce-
le. By∏y to m.in. remont kuchni w Szkole Pod-
stawowej w Jeziorkach czy te˝ otwarcie pra-
cowni komputerowych w szko∏ach. Nato-

miast podczas rozpatrywania wniosków
o dofinansowanie du˝ych inwestycji, brane
sà pod uwag´ ró˝ne parametry np. dochód
na jednego mieszkaƒca, poziom bezrobocia
itp. Powodujà one, ˝e nasza gmina nie ma
szans na uzyskanie dodatkowych Êrodków.
PodkreÊli∏ dodatkowo, ˝e w planach na lata
2007–2013 strumieƒ Êrodków skierowany
jest na tzw. wschodnià Êcian´ Polski.

Jeden z radnych zapyta∏ jak wyglàda
kwestia dofinansowania hali widowiskowo-
-sportowej, która ma byç budowana na tere-
nie gminy. Burmistrz wyjaÊni∏, ˝e w przy-
padku dofinansowania tej inwestycji ze
Êrodków unijnych rokowania sà w∏aÊciwie
˝adne. Nie ma praktycznie szans na to, aby
uzyskaç fundusze z Unii. Plany sà wi´c takie,
aby staraç si´ o dofinansowanie ze Êrodków
krajowych. Z∏o˝ono ju˝ nawet pewne obiet-
nice ze strony Urz´du Marsza∏kowskiego, ale
jest to jeszcze otwarta sprawa.

Na sesji odczytano tak˝e dwie uchwa∏y
Sk∏adu Orzekajàcego Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Poznaniu. W jednej z uchwa∏
czytamy, ˝e wniosek z∏o˝ony przez Komisj´
Rewizyjnà o udzielenie absolutorium z tytu-
∏u wykonania bud˝etu za 2006 rok zosta∏
uzasadniony. Druga dotyczy wyra˝enia po-
zytywnej opinii o przed∏o˝onym przez Bur-
mistrza sprawozdaniu z wykonania bud˝e-
tu za rok 2006.

Nast´pnie Rada, w obecnoÊci 15 radnych
w g∏osowaniu jawnym jednog∏oÊnie udzieli-
∏a absolutorium dla Burmistrza Gminy St´-
szew za 2006 rok.

W kolejnej cz´Êci sesji przyj´to 7 uchwa∏.
Dotyczy∏y one:
– zgody na przekazanie Powiatowi Poznaƒ-

skiemu przez Gmin´ St´szew pomocy finan-
sowej z bud˝etu gminy. Uchwa∏a ta dotyczy
udzielenia z bud˝etu gminy pomocy finan-
sowej Powiatowi Poznaƒskiemu z przezna-
czeniem na remont dróg. Pomoc ta zostanie
przekazana w formie dotacji celowej ze
Êrodków bud˝etu na 2007 rok w wysokoÊci
50 000,00 z∏. Powiat Poznaƒski przyjà∏
w planie do wykonania na 2007 r. zadania
dotyczàce remontu chodników w Dro˝d˝y-
cach, Skrzynkach oraz ulicy Bukowskiej
w Jeziorkach – na wniosek mieszkaƒców
tych miejscowoÊci oraz gminy St´szew,

– wyra˝enia zgody na udzielenie bonifikaty
od op∏aty z tytu∏u przekszta∏cenia prawa
u˝ytkowania wieczystego w prawo w∏a-
snoÊci nieruchomoÊci przeznaczonych na
cele mieszkaniowe. Uchwa∏a ta dotyczy
udzielenia bonifikaty w wysokoÊci 80% od
op∏aty z tytu∏u przekszta∏cenia prawa
u˝ytkowania wieczystego w prawo w∏a-

snoÊci nieruchomoÊci przeznaczonej na
cele mieszkaniowe po∏o˝onej w St´szewie
przy ul. Mickiewicza, stanowiàcej dzia∏k´
nr 622 o pow. 488 m2,

– sprzeda˝y lokali mieszkalnych po∏o˝o-
nych w St´szewie i Strykowie. Radni wy-
razili zgod´ na sprzeda˝ w drodze przetar-
gu lokalu mieszkalnego nr 14 po∏o˝onego
w St´szewie przy ul. P. Skargi 32 oraz loka-
lu mieszkalnego nr 3 i nr 13 po∏o˝onych
w Strykowie przy ul. Parkowej 7,

– pokrywania kosztów dotacji udzielonych
dla niepublicznych przedszkoli. Uchwa∏a
ta nak∏ada∏a na gmin´ zobowiàzanie do-
tyczàce pokrycia kosztów dotacji udziela-
nych przez inne gminy. Dotacje te udziela-
ne by∏y dla przedszkoli niepublicznych, na
dzieci zamieszka∏e w gminie St´szew,
a ucz´szczajàce do przedszkoli niepublicz-
nych na terenie innych gminy. Do zawar-
cia porozumieƒ z innymi gminami, okre-
Êlajàcych szczegó∏owe zasady pokrywa-
nia kosztów udzielonych dotacji upowa˝-
niono burmistrza gminy,

– zmiany uchwa∏y bud˝etowej na 2007 rok.
Dokonano zwi´kszenia dochodów o kwot´
19 436,00 z∏ oraz zwi´kszenia wydatków
o kwot´ 19 436,00 z∏. Dochody zwi´kszone
zosta∏y, gdy˝ wp∏yn´∏a kwota 19 436,00 z∏,
która przeznaczona jest na pomoc mate-
rialnà dla uczniów (stypendia),

– nabycia przez Gmin´ St´szew nierucho-
moÊci po∏o˝onej w Zamys∏owie. Radni wy-
razili zgod´ na nabycie przez Gmin´ St´-
szew nieruchomoÊci stanowiàcej dzia∏k´
302/14 z obr´bu Zamys∏owo. Dzia∏ka ta
znajduje si´ miedzy dzia∏kami spó∏dziel-
czymi. Stanowi ona drog´ i wzd∏u˝ niej
budowana b´dzie kanalizacja. Wobec tego
nabycie tej nieruchomoÊci przez gmin´
jest konieczne.

– wydzier˝awienia przez Gmin´ St´szew
nieruchomoÊci po∏o˝onej w Tomicach. Ra-
da wyrazi∏a zgod´ na wydzier˝awienie
w trybie przetargu nieograniczonego, na
okres 15 lat, przez Gmin´ St´szew nieru-
chomoÊci po∏o˝onej w Tomicach a stano-
wiàcej dzia∏k´ 79 o powierzchni 0,27 ha.

Po przyj´ciu uchwa∏, g∏os zabra∏a dyrek-
tor Szko∏y Podstawowej w Trzebawiu – Ka-
rolina Róg. Poinformowa∏a ona, ˝e zakoƒ-
czono procedury zwiàzane z wyborem imie-
nia dla szko∏y. Razem z przedstawicielkà Ra-
dy Rodziców oraz Rady Pedagogicznej z∏o˝y-
∏a wi´c na r´ce Burmistrza wniosek o nada-
nie Szkole Podstawowej w Trzebawiu imie-
nia Ma∏ych Przyrodników. UroczystoÊci z tej
okazji zaplanowano na wrzesieƒ 2007 roku.

J.Z.
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S
t´szewscy policjanci otrzymali nowy telefon komórkowy. Zo-
sta∏ on oficjalnie przekazany na sesji Rady Miejskiej, która od-
by∏a si´ 28 czerwca br. Przeznaczenie tego telefonu jest jedno

– zapewnienie mieszkaƒcom gminy sta∏ego kontaktu ze st´szew-
skimi policjantami i mo˝liwoÊci zg∏oszenia wszelkich niepokojà-
cych sygna∏ów. 

Poni˝ej podajemy numer telefonu, pod którym czuwaç b´dà
gminni stró˝e prawa:

tel. 0660 907 885

M
ieszkaƒcy gminy St´szew, którzy
nie majà dost´pu do Internetu ju˝
od dawna czekajà na informacje

o mo˝liwoÊci jego uruchomienia. W tej spra-
wie interweniowa∏o ju˝ wiele osób – nie tyl-
ko sami zainteresowani, ale tak˝e so∏tysi
wsi, burmistrz gminy, a nawet reprezentujà-
cy nasz teren pos∏owie. MusieliÊmy jednak
d∏ugo czekaç na reakcj´ ze strony Telekomu-
nikacja Polskiej.

Mo˝na jednak przypuszczaç, ˝e w naj-
bli˝szym czasie coÊ si´ zmieni. Dost´p do
Internetu majà mieç zapewniony bo-

wiem mieszkaƒcy Jeziorek i okolicznych
wsi. Informacja w tej sprawie dotar∏a
niedawno do gminy. Przedstawiciel TP SA
obieca∏, ˝e w ciàgu najbli˝szych tygodni
na te tereny dostarczony zostanie sygna∏
internetowy.

Informujemy o tej sprawie na ∏amach
„WieÊci” z nadziejà, ˝e tym razem nie skoƒ-
czy si´ wy∏àcznie na obietnicach ze strony
TP SA i, ˝e wkrótce nie tylko mieszkaƒcy Je-
ziorek b´dà mogli korzystaç z Internetu.

red.

15
maja br., w Sali Renesansowej
poznaƒskiego Ratusza burmi-
strzowie i wójtowie 17 podpo-

znaƒskich gmin oraz prezydent miasta Po-
znania i starosta poznaƒski podpisali poro-
zumienie o wspó∏pracy pomi´dzy samorzà-
dami aglomeracji poznaƒskiej.

Sygnatariusze porozumienia wyrazili
tym samym ch´ç wspó∏pracy w nast´pujà-
cych dziedzinach:
– wspierania inicjatyw gospodarczych,
– dzia∏aƒ na rzecz marketingu i promocji,

gospodarki komunalnej, transportu zbio-
rowego, edukacji, polityki przestrzennej,
opieki zdrowotnej,

– podejmowania dzia∏aƒ zwiàzanych z tu-
rystykà i ekologià,

– rozwiàzywania pro-
blemów dotyczàcych
mieszkaƒców aglome-
racji.

Uczestnicy porozu-
mienia utworzyli Rad´
Aglomeracji, jako Sta∏à
Konferencj´ Wójtów
i Burmistrzów gmin
podpoznaƒskich oraz
Prezydenta Miasta Po-
znania i Starosty Po-
znaƒskiego, która zbie-
raç si´ b´dzie raz w mie-
siàcu. Na poczàtku prace
koncentrowaç si´ b´dà
wokó∏ wspólnej polityki

transportowej oraz gospodarki odpadami.
Zawarte porozumienie jest jednym z pierw-
szych tego typu dokumentów w Polsce.

red.
Podpisano porozumienie

Burmistrz przekazuje zakupiony telefon

Burmistrz W∏odzimierz Pinczak podpisuje porozumienie

Dost´p do Internetu
w Jeziorkach

Komórka dla st´szewskiej policji
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4
czerwca br. odby∏a si´ w Tomiczkach
uroczystoÊç z okazji Dnia Matki i Ojca.
Zaproszone z terenu ca∏ej gminy osoby

powita∏ burmistrz W∏odzimierz Pinczak
oraz dyrektor Domu Kultury – Barbara Ba-
wer. Podczas kilkugodzinnego spotkania,

goÊcie mogli obejrzeç przygotowany specjal-
nie dla nich program artystyczny.

Jako pierwszy na scenie pojawi∏ si´ ze-
spó∏ „Modrzanki”, któremu tym razem po-
maga∏y: Kapela Dudziarska „Koêlary” oraz

dzieci´cy zespó∏ taƒca ludowego z gminy
St´szew. „Modrzanki” przygotowa∏y wido-
wisko obrz´dowe pt. „Jesienne zwyczaje
wsi Êrodkowej Wielkopolski” które, jak za-

wsze by∏o autorstwa Weroniki Polaczek.
Dowcipne dialogi i piosenki rozbawi∏y pu-
blicznoÊç.

Kolejno na scenie wystàpi∏a „Weso∏a
Gromada” wraz z przygrywajàcym jej Kazi-
mierzem Gibczyƒskim. Cz∏onkinie zespo∏u

zaprezentowa∏y krótki okazjonalny pro-
gram. W repertuarze pojawi∏y si´ znane
wszystkim piosenki biesiadne, dzi´ki cze-
mu, ca∏a sala Êpiewa∏a wraz z „Weso∏à Gro-
madà”.

Zespó∏ „Arhed”, w sk∏adzie: Kalina Berna-
czyk, Magdalena Lubaƒska, Weronika Szy-
pura oraz Micha∏ Lubaƒski zapewni∏ nie la-
da prze˝ycia. Wszyscy zgromadzeni

z ogromnà uwagà s∏uchali perfekcyjnie
przygotowanych przez m∏odzie˝ utworów.
Przy okazji wyst´pu zespo∏u, dyrektor Domu
Kultury – Barbara Bawer zaprezentowa∏a
nagrod´, którà „Arhed” otrzyma∏ dzieƒ
wczeÊniej na Ogólnopolskim Festiwalu Pio-

senki im. Seweryna Krajewskiego w Brzezi-
nach. Zespó∏ zajà∏ tam II miejsce.

Jako ostatni na scenie pojawili si´ artyÊci
z Teatru Muzycznego w Poznaniu. Wystàpi-
li oni w ramach programu – „Popo∏udnie

z operetkà”. Swym Êpiewem uprzyjemnili
oni uroczystoÊç tak bardzo, ˝e nikt nie mia∏
ochoty jej koƒczyç.

J.Z.

Dzieƒ Matki i Ojca

Wspólny wyst´p „Modrzanek” „Weso∏a Gromada”

„Arhed” Wspólna zabawa z artystami operetki
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30
maja 2007 roku odby∏a si´ 
VIII edycja Gminnego Konkursu
Piosenki „St´szewska Triola”, zor-

ganizowanego przez Dom Kultury w St´sze-
wie. W konkursie wzi´∏o udzia∏ 29 podmio-
tów wykonawczych ze wszystkich szkó∏ gmi-
ny St´szew. Ka˝dy prezentowa∏ dwa utwory
– jeden z nades∏anej przez organizatora wraz
z regulaminem p∏yty, a drugi dowolny.

Komisja artystyczna w sk∏adzie:
p. Karol Napieralski – przewodniczàcy –

pedagog muzyczny, kierownik artystyczny
grupy „Erato”

p. Barbara Bawer – dyrektor Domu Kul-
tury w St´szewie,

dokona∏a oceny wykonawców i postano-
wi∏a przyznaç nast´pujàce nagrody i wyró˝-
nienia:

I KATEGORIA WIEKOWA (7–10 lat)
I miejsce i nominacja do konkursu po-

wiatowego: Ewa Rybarska (Modrze)
Zuzanna Stefens (Jeziorki)
II miejsce: Sandra Grelak (Trzebaw)
III miejsce: Izabela Kaêmierczak (Strykowo)
wyró˝nienia: Anna Hejman (Strykowo)
Kinga Kaczmarek (Modrze)

II KATEGORIA WIEKOWA (11–13 lat)
I miejsce i nominacja do konkursu powia-

towego: Aleksandra Skrzypczak (Modrze)
II miejsce: Katarzyna Jerzykiewicz (St´-

szew)
III miejsce: Jessica Stenclik (Modrze)
wyró˝nienia: Adrianna Kubel (St´szew)
Wiktoria Burkusz (Jeziorki)
Daria Buda i Klaudia Królik (Jeziorki)

III KATEGORIA WIEKOWA (14–16 lat)
I miejsce: Agnieszka Sommerfeld (Stryko-

wo)
II miejsce: Joanna Górnowicz (Strykowo)
III miejsce: Marlena Budziak (Strykowo)
W konkursie uczestniczyli równie˝: Klau-

dia Kaczmarek, Danuta Górecka, Daniel Ma-
ciejewski, Monika Szulda, Zuzanna Krzy˝aƒ-
ska, Hubert Ogoniak, Olga Kasperczak, Karo-
lina Kleszcz, Weronika Wolna, Karolina Tra-
fas, Beata ¸opatka, Aleksandra Jaworowicz,
Milena Urbanek oraz Justyna ¸ojek.

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy
za udzia∏ a wyró˝nieni i nagrodzeni nagro-
dy ksià˝kowe oraz statuetki.

Barbara Bawer
Dyrektor Domu Kultury w St´szewie

„St´szewska Triola” – etap gminny

3
maja w ca∏ej Polsce obchodzono 216 Rocz-
nic´ Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uro-
czystoÊci z tej okazji trwa∏y tak˝e na Ryn-

ku w St´szewie. Rozpocz´∏y si´ ona mszà Êwi´-
tà w st´szewskim KoÊciele. Nast´pnie, wszyscy,
przy dêwi´ku werbli przeszli na Rynek, gdzie
rozpocz´∏a si´ druga, oficjalna cz´Êç uroczysto-

Êci. Przed pomnikiem zgromadzi∏o si´ wiele
m∏odzie˝y. Byli wÊród nich harcerze, którzy pe∏-
nili wart´ przy pomniku. Przyby∏y tak˝e dele-
gacje z wieƒcami kwiatów oraz przedstawicie-
le ró˝nych pocztów sztandarowych.

Po odegraniu hymnu, przybyli goÊcie z∏o-
˝yli wiàzanki kwiatów pod pomnikiem na

Rynku. M∏odzie˝ przygotowa∏a krótkie, oko-
licznoÊciowe wyst´py. Do zgromadzonych
przemówi∏ Marceli Sza∏a – ze st´szewskiego
Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´ê-
niów Politycznych oraz burmistrz gminy –
W∏odzimierz Pinczak. Podzi´kowa∏ on
wszystkim za przybycie i wyrazi∏ zadowole-
nie, ˝e tak szczególnà uroczystoÊç móg∏ ob-
chodziç wraz z mieszkaƒcami St´szewa.

J.Z.

UroczystoÊç 3-majowa
I kategoria wiekowa

Burmistrz dzi´kuje zgromadzonym za przybycie Reprezentacje pocztów sztandarowych Wiàzanki kwiatów z∏o˝one pod pomnikiem

II kategoria wiekowa III kategoria wiekowa
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1
maja br. na boisku sportowym
w Skrzynkach, przy s∏onecznej, choç
wietrznej pogodzie rozegrany zosta∏

Turniej o Puchar Burmistrza Gminy St´szew.
Zawody te na sta∏e wpisa∏y si´ ju˝ w kalen-
darz gminnych imprez o charakterze sporto-
wym. Udzia∏ w turnieju zadeklarowa∏o 

8 dru˝yn. Z przyczyn kadrowych na zawody
nie dotar∏ jednak zespó∏ z Modrza, oddajàc
tym samym mecze walkowerem.

Zawody rozegrane zosta∏y w systemie –
ka˝dy z ka˝dym. Dru˝yny w drodze losowa-
nia zosta∏y podzielone na 2 dwie grupy:

Grupa „A”: Okoƒ Sapowice, Lipno St´-
szew, Spójnia Strykowo,
Lipno II Jeziorki.

Grupa „B”: Tornado
Trzebaw, LZS Wronczyn,
T́ cza Skrzynki.

Kibice obecni na tur-
nieju mieli okazj´ obejrzeç
emocjonujàce, zaci´te
oraz rozegrane w dobrym
stylu mecze eliminacyjne
dru˝yn walczàcych
o miejsce w finale.

Po zakoƒczeniu rundy
eliminacyjnej awans do fi-
na∏u z Grupy „A” uzyska∏o
Lipno St´szew. Z Grupy

„B” natomiast do meczu fina∏owego zakwa-
lifikowa∏o si´ Tornado Trzebaw.

W spotkaniu fina∏owym, w normalnym
czasie gry nie pad∏a ˝adna bramka, dlatego
te˝ o zwyci´stwie zadecydowa∏a seria rzu-
tów karnych. Pod tym wzgl´dem lepsza oka-
za∏a si´ dru˝yna ze St´szewa, która pokona-
∏a rywala 5:4.

Klasyfikacja dru˝yn po zakoƒczeniu tur-
nieju przedstawia∏a si´ nast´pujàco:

1 – Lipno St´szew,
2 – Tornado Trzebaw,
3 – LZS Wronczyn,
4 – Spójnia Strykowo,
5 – T́ cza Skrzynki,
6 – Okoƒ Sapowice,
7 – Lipno II Jeziorki,
8 – Orze∏ Modrze.
Na zakoƒczenie turnieju sekretarz gminy

Bernard LeÊny wr´czy∏ kapitanowi zwyci´-
skiej dru˝yny puchar.

(O.S.)

Turniej o Puchar Burmistrza Gminy St´szew

M
ajówka zorganizowana przez Dom
Kultury w St´szewie zosta∏a zatytu-
∏owana „Przyrodo ma”. Scen´ na

kó∏kach pozyskano od firmy Konar i usta-
wiono przy ulicy Poznaƒskiej oraz przyozdo-
biono stosownà dekoracjà.

Program artystyczny rozpoczà∏ si´
o godz. 17.00, przedstawieniem pt. „Grajàce
Skrzaty” w wykonaniu dzieci z teatrzyku
dzieci´cego „Ró˝owa Papuga” z Domu Kultu-

ry w St´szewie. Muzyka ludowa grana przez
ch∏opaków – skrzatów – Darka i Paw∏a za-
brzmia∏a wyraênie i g∏oÊno. Teatralna poet-
ka w kreacji Zosi Grobelnej to postaç barw-
na, ˝ywo reagujàca na dialogi pozosta∏ych
postaci: komara, motyli, taty, mamy, Ewy,
Marka i zajàca. S∏owa poety Zbigniewa Dmi-
trocy: „Wyobraênia to kraina, która wsz´-
dzie si´ zaczyna, musisz jednak mi uwie-
rzyç, ˝e nikt jej nie zdo∏a zmierzyç” – by∏y

swoistym przeryw-
nikiem i refrenem ca-
∏ego przedstawienia
(scenariusz i re˝yse-
ria B. Bawer).

Do drugiego eta-
pu konkursu wiedzy
ekologicznej „Czysty
Âwiat – Wspólne Do-
bro” zaproszonych
zosta∏o siedmioro
dzieci klas piàtych
z ca∏ej gminy. WÊród
najlepszych znalaz∏y
si´ dzieci ze szkó∏

w Jeziorkach, Modrzu i St´szewie. Nagrody
za pierwszy etap wr´czono 34 osobom.

Recital Weroniki Szypury z Modrza, któ-
ra w minionym roku promowa∏a swojà
pierwszà p∏yt´ „Rozwiana”, zaskoczy∏
wszystkich pozytywnie. Tytu∏y utworów
zaÊpiewanych przez Weronik´: „Senza pie-
ta”, „Nigdy si´ nie dowiesz”, „Ró˝owa kula”,
„Zdradzi∏a mnie nadzieja”, „Unchainet me-
lody”.

Zaproszono tak˝e przedstawiciela Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego, pana An-
drzeja Purcela, specjalist´ do spraw dydak-
tycznych, który ocenia∏ odpowiedzi uczest-
ników konkursu wiedzy o WPN. Przygoto-
wany zestaw pytaƒ nie nale˝a∏ do najprost-
szych, by∏ natomiast êród∏em bardzo cieka-
wych informacji o WPN. W przestrzeni festy-
nu zainstalowano barwny baner z informa-
cjami o WPN. Przywieziono pokaênà liczb´
nagród, upominków oraz materia∏ów rekla-
mujàcych Park.

Pokazy taƒców standardowych w wyko-
naniu szeÊcioro dzieci ze Szko∏y Taƒca – Gar-
waccy, wÊród których taƒczy∏a mieszkanka

O majówce „Przyrodo ma…”
Zwyci´ska dru˝yna Lipna St´szew

Na majówk´ przysz∏o wiele osób
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gminy St´szew Angelika Lipigórska stano-
wi∏y dodatkowà atrakcj´.

W galeriach Domu Kultury znajdowa∏y
si´ dwie wystawy pokonkursowe: „Równie˝
doniczka” ze Szko∏y Podstawowej w St´sze-

wie (pomys∏odawca p. G. Oleksiak) oraz
„Owoc, warzywo w plastyce” ze Szko∏y Pod-
stawowej w Trzebawiu (pomys∏odawca p. S.
Szymczak). Laureatom pierwszej wystawy
wr´czono nagrody ksià˝kowe i dyplomy.

Zespo∏y taƒca wspó∏czesnego z Gimna-
zjum w St´szewie z instruktorem Panià Stel-
là Szlejf zaprezentowa∏y barwny i dyna-
miczny program. M∏odzie˝y klas trzecich Ze-
spo∏u wr´czono nagrody ksià˝kowe i dyplo-
my, szczególne gratulacje otrzyma∏a Pani
Stella.

Konkurs na „najlepszego gospodarza” to
prosta, pami´ciowa zabawa polegajàca na
zadawaniu pytaƒ dzieciom, które odwiedzi-
∏y stoisko: „Mini-gospodarstwo”, w obejÊciu
którego mo˝na by∏o: ∏owiç ryby z beczki,
ubijaç mas∏o, wbijaç gwoêdzie, wyplataç
koszyki. Zwyci´˝y∏ Karol, który otrzyma∏
narz´dzia do pracy w ogródku.

„Inna loteria” polega∏a na tym, ˝e loso-
wano numery nagród, wÊród których znala-
z∏y si´ roÊliny ozdobne oraz rower. G∏ównà
nagrod´ wylosowa∏ mieszkaniec Poznania.

Pi´kny wiosenny, sobotni wieczór spra-
wi∏, ̋ e równie˝ w zabawie tanecznej uczest-
niczy∏o sporo osób. Muzyka do taƒca serwo-
wana przez Mateusza Kuêniarka podoba∏a
si´. Liczne stragany z zabawkami i nie tylko
pozwoli∏y dokonaç drobnych zakupów.

Aktywizujàce dzia∏anie plastyczne dla
dzieci pod nazwà „Wiosenna ga∏àzka” pod
okiem Pani Marioli by∏o zabawne, a najlep-
szym okaza∏ si´ Dominik Luleczka.

Mieszkaƒcy St´szewa i gminy nie zawie-
dli – przybyli licznie. Wszystkich cz´stowa-
no wafelkami od sponsora.

Majówka „Przyrodo ma…” zosta∏a zor-
ganizowana w ramach realizacji przedsi´-
wzi´cia dotowanego z nagrody od Marsza∏-
ka Województwa Wielkopolskiego (2006 r.):
„Edukacja dzieci i m∏odzie˝y poprzez organi-
zowanie konkursów, widowisk artystycz-
nych zwiàzanych z przyrodà i tradycjà re-
gionu oraz wyposa˝enie Domu Kultury
w St´szewie”.

Barbara Bawer

W
dniach od 16 do 20 kwietnia w na-
szej szkole odby∏ si´ „Festiwal zdro-
wia”. Wielkà troskà nauczycieli od

wielu ju˝ lat jest cz´sto niew∏aÊciwy spo-
sób od˝ywiania naszych uczniów. Nie jest
to problem tylko naszych dzieci ale i dora-
stajàcej m∏odzie˝y na ca∏ym Êwiecie. Bada-
nia wyraênie wskazujà, ˝e z∏y dobór pro-
duktów ˝ywnoÊciowych w diecie m∏odego

cz∏owieka takich jak kaloryczne przekàski,
s∏odkie, gazowane napoje czy jedzenie typu
„fast food” niekorzystnie wp∏ywa na jego
zdrowie, sprawnoÊç fizycznà i wyniki
w nauce. Problem ten jest na tyle powa˝ny,
˝e dyrektor szko∏y wraz z nauczycielami
postanowili wprowadziç w dziedzinie wy-
chowania wi´kszy nacisk na zdrowe od˝y-
wianie.

W kwietniu, kiedy to na naszych sto∏ach
wraz z nadchodzàcà wiosnà pojawia si´
wi´kszy wybór owoców i warzyw rodzi-
mych, zosta∏ zorganizowany projekt eduka-
cyjny pt. „Festiwal zdrowia”. Rozpoczà∏ si´
on apelem, na którym uczniowie ko∏a przy-
rodniczego w formie przedstawienia te-
atralnego przybli˝yli uczniom zbawienny
wp∏yw witamin i mikroelementów w po˝y-

Dzieci uczestniczy∏y w konkursach i loteriach

Pokaz taƒca standardowego

Grupa tancerzy ze st´szewskiego gimnazjum

Projekt edukacyjny „Festiwal zdrowia”
w Szkole Podstawowej w St´szewie
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wieniu, natomiast ca∏oÊç ubarwi∏ kilkoma
piosenkami chór szkolny. Przydzielono rów-
nie˝ zadania do wykonania na ka˝dy po-
ziom wiekowy. Uczniowie sporzàdzali cieka-
we przepisy na zdrowy posi∏ek, ca∏odniowe
jad∏ospisy, ulotki reklamujàce witaminy,
plakaty na temat tradycji ˝ywienia w Pol-
sce, wystaw´ ilustrujàcà sk∏adniki budulco-
we naszego po˝ywienia. Najwi´kszà zaÊ ra-
doÊç czerpali z przygotowywania i cz´sto-
wania kolegów sa∏atkami warzywnymi
i owocowymi oraz apetycznymi kanapkami
b´dàcymi propozycjà drugiego Êniadania.
Degustacja mia∏a miejsce na korytarzach

podczas przerw lekcyjnych i cieszy∏a si´
ogromnà popularnoÊcià. Dodatkowo,
w trakcie lekcji wychowania fizycznego
dzieci poznawa∏y ró˝norakie rozgrzewki
przydatne przed wszelkiego rodzaju zaba-
wami sportowymi, których podczas waka-
cji letnich, mamy nadziej´, nie zabraknie.
Natomiast gazetka szkolna zamieÊci∏a wy-
wiad z panià Katarzynà Bartoszek, leka-
rzem stomatologiem na temat wp∏ywu od-
˝ywiania na stan naszego uz´bienia. Na
og∏oszone konkursy wp∏yn´∏o niespodzie-
wanie du˝o prac, z których najlepsze zosta-
∏y wyró˝nione. Na apelu podsumowujàcym

zosta∏y wr´czone nagrody. Mi∏ym akcentem
by∏a wizyta pana doktora Igora Sabatowi-
cza, pediatry, który z punktu widzenia me-
dycyny przybli˝y∏ uczniom wp∏yw zdrowe-
go od˝ywiania na nasz organizm. Na zakoƒ-
czenie festiwalu dzieci Êpiewa∏y piosenki
o witaminach i sa∏atkach, których nauczy∏y
si´ na lekcjach muzyki.

Za rok spotkamy si´ znowu, by dalej roz-
wijaç wiedz´ i umiej´tnoÊci w tej wa˝nej
dziedzinie. Ju˝ wiemy od uczniów, ˝e czeka-
jà na festiwal z nowymi pomys∏ami.

El˝bieta Majewicz
Urszula Radogostowicz

23
kwietnia 2007 r. w Szkole Podsta-
wowej w St´szewie odby∏ si´
XXX Ogólnopolski Turniej Bezpie-

czeƒstwa w Ruchu Drogowym. By∏ to etap
eliminacji powiatowych. Konkurs ten zorga-
nizowano pod patronatem starosty poznaƒ-
skiego.

W etapie powiatowym udzia∏ wzi´∏o 
12 szkó∏, w tym Szko∏a Podstawowa ze St´-
szewa, Szko∏a Podstawowa z Kostrzyna,
Szko∏a Podstawowa z Lubonia oraz dziewi´ç
Szkó∏ Podstawowych z Poznania.

Turniej sk∏ada∏ si´ z kilku cz´Êci. Nale˝a-
∏y do nich m.in. test wiedzy o ruchu drogo-
wym oraz zawody rowerowe. Po jego zakoƒ-
czeniu, gospodarze, czyli uczniowie Szko∏y
Podstawowej ze St´szewa przygotowali tak-
˝e krótki program artystyczny.

Zdobywcy pierwszego miej-
sca otrzymali puchar starosty
poznaƒskiego. Za zdobycie dru-
giego miejsca, uczniowie ode-
brali natomiast puchar burmi-
strza Gminy St´szew.

1 miejsce zaj´∏a Szko∏a Pod-
stawowa ze St´szewa, 2 – Szko-
∏a Podstawowa z Kostrzyna, 
a 3 – Szko∏a Podstawowa z Lu-
bonia. Najlepszà z poznaƒskich
szkó∏ okaza∏a si´ natomiast
Szko∏a Podstawowa nr 71.
Zgodnie z zasadami Turnieju,
do kolejnego etapu przejÊç po-
winna jedna, zwyci´ska szko∏a
z powiatu oraz jedna z miasta
Poznania. Tak wi´c, powiat 

Festiwal zdrowia w st´szewskiej podstawówce Uczniowie przygotowujà zdrowe kanapki i sa∏atki

Rowerowy tor przeszkód

XXX Ogólnopolski Turniej 
Bezpieczeƒstwa w Ruchu Drogowym
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reprezentowaç b´dzie szko∏a ze St´szewa,
a miasto Poznaƒ – Szko∏a nr 71.

Na zakoƒczenie imprezy, zwyci´zcy ode-
brali puchary oraz nagrody z ràk przedsta-
wiciela Starostwa Powiatowego oraz burmi-
strza Gminy St´szew – W∏odzimierza Pin-
czaka.

Ca∏y turniej, trwajàcy kilka godzin, przy-
bra∏ form´ festynu na Êwie˝ym powietrzu.
Pogoda dopisa∏a, dlatego te˝ uczniowie mo-

gli sp´dziç czas na
szkolnym boisku
oraz w Miasteczku
Ruchu Drogowego,
szkolàc swoje umie-
j´tnoÊci i pog∏´biajàc
wiedz´ w zakresie
bezpieczeƒstwa na
drodze.

J.Z.

W
dniu 1 lutego 2007 r. nastàpi∏o
otwarcie nowopowsta∏ej sali do na-
uki j´zyków obcych. Powsta∏a ona

z inicjatywy i funduszy Rady Rodziców
Szko∏y Podstawowej. Uczyç si´ w niej mo˝e
24 uczniów na 24 stanowiskach wyposa˝o-
nych w s∏uchawki. Do dyspozycji jest rów-
nie˝ nag∏oÊnienie ogólne i urzàdzenia elek-
troniczne takie jak laptop, rzutnik oraz od-
twarzacz DVD i CD. Powi´ksza si´ te˝ zbiór
komputerowych programów do nauki j´zy-
ka angielskiego a tak˝e powstaje bibliotecz-
ka angielskiej literatury dzieci´cej. Dzi´ki
wprowadzonym innowacjom i sta∏emu po-
szerzaniu zbiorów angloj´zycznych lekcje
mogà byç ciekawe, ró˝norodne i bardziej
atrakcyjne dzia∏ajàc na zmys∏y wzroku
i s∏uchu jednoczeÊnie. Miejmy nadziej´, ˝e

korzystanie z nowoczesnych metod naucza-
nia wspartych technikà komputerowà za-
ch´ci uczniów do pilniejszej pracy.

W uroczystoÊci otwarcia pracowni
udzia∏ wzi´li: Burmistrz Miasta
i Gminy St´szew W∏odzimierz
Pinczak, fundatorzy – przedsta-
wiciele Rady Rodziców, Dyrekcja
i nauczyciele. Po uroczystoÊci
otwarcia nastàpi∏a krótka pre-
zentacja mo˝liwoÊci zastosowa-
nia wszystkich urzàdzeƒ w prak-
tyce.

Po ponad czterech miesiàcach
u˝ytkowania sali j´zykowej mo˝-
na zauwa˝yç, ˝e uczniowie ch´t-
niej przychodzà na lekcje, lubià
wykonywaç çwiczenia s∏uchowe

i fonetyczne korzystajàc ze s∏uchawek, roz-
wiàzywaç çwiczenia na komputerze i oglà-
daç prezentacje na du˝ym ekranie.

El˝bieta Majewicz

Puchary i nagrody

Przedstawiciele rady rodziców w nowej sali

Uczniowie prezentujà krótki program artystycznyZwyci´ska reprezentacja SP ze St´szewa

Otwarcie sali j´zykowej w Szkole
Podstawowej w St´szewie
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J
ak co roku, w naszej szkole 22 kwietnia
obchodzimy Mi´dzynarodowy Dzieƒ Zie-
mi. Tradycjà jest porzàdkowanie tere-

nów wokó∏ St´szewa – nad jeziorami Lipno
i D´bskim oraz okolicznych lasów. W akcji tej
biorà udzia∏ uczniowie klas 4. Rano, zaopa-
trzeni w r´kawice ochronne i worki na Êmie-
ci wraz z wychowawcami wyruszajà w wy-
znaczone rejony. Ka˝da klasa ma obowiàzek
sporzàdziç sprawozdanie z iloÊci zebranych

Êmieci. Okazuje si´, ˝e „pomys∏owoÊç”
mieszkaƒców St´szewa ciàgle nas zaskaku-
je. WÊród porozrzucanych Êmieci uczniowie
znajdujà kartony, butelki plastikowe i szkla-
ne, folie, pieluchy jednorazowego u˝ytku,
opony, cz´Êci maszyn, naczynia kuchenne
i inne przedmioty. Dziwi to, gdy˝ w naszym
miasteczku znajduje si´ wiele pojemników
do segregacji Êmieci. Pozosta∏e zaÊ klasy
uczestniczy∏y w konkursie, którego celem

by∏o wykonanie do-
niczki ekologicznej.
Uczniowie wykazali
si´ ogromnà inwen-
cjà. Wykonywali je
z przeró˝nych, pozy-
skanych odpadów.
Wykorzystali mi´dzy
innymi starà znisz-
czonà torebk´, po-
dziurawiony garnek,
konewk´, toster, pnie
drzew czy te˝ wikli-
n´. W zagospodaro-
wane doniczki ka˝dy
uczeƒ posadzi∏ roÊli-
n´. Dzi´ki temu ca∏y
górny korytarz na-

szej szko∏y sta∏ si´ ma∏ym ogrodem botanicz-
nym. Dalsza ekspozycja na proÊb´ pani dy-
rektor Barbary Bawer przeniesiona zosta∏a
do Domu Kultury. SpoÊród wielu ciekawych
prac, najpi´kniejsze zosta∏y nagrodzone.

El˝bieta Mueller
Genowefa Oleksiak

Marta Janecka

Jak obchodziliÊmy 
Mi´dzynarodowy Dzieƒ Ziemi

w Szkole Podstawowej w St´szewie?

Oryginalna ekspozycja

Oryginalna ekspozycja

P O D Z I ¢ K O W A N I E
Wszystkim osobom, które udzieli∏y pomocy podczas 

gaszenia po˝aru na mojej posesji, a szczególnie 
mieszkaƒcom Zamys∏owa, sk∏adam serdeczne 

podzi´kowanie i wyrazy wdzi´cznoÊci.
Aleksandra Konieczna
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Wymiana 
dowodów osobistych!

Jeszcze prawie 3000 mieszkaƒców Gminy St´szew 
nie wymieni∏o dowodów osobistych.

JeÊli chcesz uniknàç kolejek, nie zwlekaj! 
Ju˝ dziÊ zg∏oÊ si´ do Urz´du i wymieƒ dowód!

Przypominamy, ˝e dowody osobiste wydane przed dniem 01 stycznia 2001 r.
zachowujà wa˝noÊç tylko do dnia 31 grudnia 2007 r. Istnieje realne niebezpie-
czeƒstwo, ˝e po tym terminie wielu mieszkaƒców gminy pozostanie bez wa˝-
nego dowodu osobistego!

Po 1 stycznia 2008 r. ksià˝eczkowe dowody osobiste stracà wa˝noÊç!

MIESZKA¡CY GMINY ST¢SZEW MOGÑ SK¸ADAå WNIOSKI 
O WYDANIE DOWODÓW OSOBISTYCH W:

Urz´dzie Miejskim Gminy St´szew
ul. Poznaƒska 11, pok. 16

w godzinach: pon. 8.00–15.00, wt.–pt. 7.00–14.00

Do wniosku nale˝y do∏àczyç:

1. dwie aktualne fotografie o wymiarach 35x45 mm przedstawiajàce osob´ bez nakrycia g∏o-
wy i okularów z ciemnymi szk∏ami w taki sposób, aby ukazywa∏y osob´ w pozycji lewego
pó∏profilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oÊwietlenia twarzy,

2. dowód wp∏aty na kwot´ 30 z∏ za wymian´ dowodu osobistego – dokonanej w kasie Urz´du,

3. w przypadku osób, które nie wstàpi∏y w zwiàzek ma∏˝eƒski – odpis skrócony aktu urodzenia,

4. w przypadku osób, które wstàpi∏y w zwiàzek ma∏˝eƒski – akt ma∏˝eƒstwa z adnotacjà o ak-
tualnie noszonym nazwisku

Z¸O˚ENIE WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO 
ORAZ JEGO ODBIÓR WYMAGA OSOBISTEGO STAWIENNICTWA.
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Z A R Z Ñ D Z E N I E  N R  6 2

BURMISTRZA GMINY ST¢SZEW
z dnia 11 czerwca 2007 r.

w sprawie: og∏oszenia wykazu komunalnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda˝y w trybie przetargu.

Na podstawie art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (tj. z 2004 r. Dz.U.
Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz (3 Uchwa∏y Rady Miejskiej Gminy St´szew Nr VI/72/2007 z dnia 25
kwietnia 2007 r. w sprawie sprzeda˝y lokali mieszkalnych po∏o˝onych w St´szewie i Strykowie

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

§ 1. Przeznacza si´ do sprzeda˝y w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokale mieszkalne
wymienione w wykazie stanowiàcym za∏àcznik nr 1 do niniejszego zarzàdzenia.

§ 2. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami pierw-
szeƒstwo nabycia przys∏uguje poprzednim w∏aÊcicielom zbywanej nieruchomoÊci pozbawionym
prawa w∏asnoÊci przed 5.12.1990 r. je˝eli z∏o˝à wniosek o nabycie w terminie 42 dni od dnia wy-
wieszenia wykazu za cen´ i na warunkach okreÊlonych w wykazie.

§ 3. Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Za∏àcznik nr 1
do Zarzàdzenia Burmistrza Gminy St´szew
Nr 62 z dnia 11.06.2007 r.

WYKAZ
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda˝y w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Lp. Nr lokalu Pow. lokalu Powierzchnia Udzia∏ we Cena 
i po∏o˝enie mieszkalnego pomieszczeƒ przynale˝nych wspó∏w∏asnoÊci nieruchomoÊci

1 14 46,66 5,10 46/1000 160 000, –
St´szew, ul. P. Skargi 32

2 13 38,10 — 381/17072 65 000, –
Strykowo, ul. Parkowa 7

1) Lokal nr 14 po∏o˝ony jest w budynku wielorodzinnym w St´szewie przy ul. Piotra Skargi 32, na dzia∏ce nr
880/3 o pow. 912 m2. NieruchomoÊç gruntowa obj´ta jest ksi´gà wieczystà KW 41109 prowadzonà przez
Sàd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. Ksi´ga wieczysta nie wykazuj obcià˝eƒ.

2) Lokal nr 13 po∏o˝ony jest w budynku wielorodzinnym w Strykowie przy ul. Parkowej 7, na dzia∏ce nr 47/27
o pow. 2309 m2. NieruchomoÊç gruntowa obj´ta jest ksi´gà wieczystà KW 43794 prowadzonà przez Sàd
Rejonowy w Grodzisku Wlkp. Ksi´ga wieczysta nie wykazuje obcià˝eƒ.
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Z A R Z Ñ D Z E N I E  N R  6 3  

BURMISTRZA GMINY ST¢SZEW
z dnia 11 czerwca 2007 r.

w sprawie: og∏oszenia wykazu nieruchomoÊci przeznaczonych do sprzeda˝y w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.
1591 ze zm.), art. 35 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (tj. z 2004 r. Dz.U.
Nr 261, poz. 2603) oraz (2 Uchwa∏y Rady Miejskiej Gminy St´szew Nr V/63/2007 z dnia 19.03.2007 r.

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

§ 1. Przeznacza si´ do sprzeda˝y w trybie bezprzetargowym nieruchomoÊç oznaczonà w ewidencji gruntów jako dzia∏ka
1664/51 o pow. 124 m2, po∏o˝onà w St´szewie przy ul. Trzebawskiej. Ksi´ga wieczysta KW 36211 nie wykazuje ob-
cià˝eƒ. Sprzeda˝ nast´puje na rzecz w∏aÊciciela sàsiedniej dzia∏ki 1664/23.

§ 2. Cena nieruchomoÊci wynosi 8900, – z∏. Nabywca dodatkowo pokrywa koszty przygotowania nieruchomoÊci do sprze-
da˝y oraz koszty notarialne i sàdowe.

§ 3. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami pierwszeƒstwo nabycia przy-
s∏uguje poprzednim w∏aÊcicielom zbywanej nieruchomoÊci pozbawionym prawa w∏asnoÊci przed 5.12.1990 r. je˝eli z∏o-
˝à wniosek o nabycie w terminie 42 dni od dnia wywieszenia wykazu za cen´ i na warunkach okreÊlonych w wykazie.

§ 4. Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Z A R Z Ñ D Z E N I E  N R  6 1

BURMISTRZA GMINY ST¢SZEW
z dnia 11 czerwca 2007 r.

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

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

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

§ 1. Przeznacza si´ do bezprzetargowej sprzeda˝y na rzecz dotychczasowego najemcy lokal mieszkalny nr 34 o po-
wierzchni u˝ytkowej 77,60 m2 w budynku po∏o˝onym na dzia∏ce 47/27 o pow. 2309 m2 w Strykowie przy ul. Parkowej
7. Udzia∏ we wspó∏w∏asnoÊci nieruchomoÊci wspólnej wynosi 776/17072. NieruchomoÊç gruntowa obj´ta jest ksi´gà
wieczystà KW 43794 prowadzonà przez Sàd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. Wydzia∏ Ksiàg Wieczystych. Ksi´ga wie-
czysta nie wykazuje obcià˝eƒ.

§ 2. WartoÊç nieruchomoÊci wynosi 118 728, – z∏.

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

§ 4. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami pierwszeƒstwo nabycia przy-
s∏uguje poprzednim w∏aÊcicielom zbywanej nieruchomoÊci pozbawionym prawa w∏asnoÊci przed 5.12.1990 r. je˝eli z∏o-
˝à wniosek o nabycie w terminie 42 dni od dnia wywieszenia wykazu za cen´ i na warunkach okreÊlonych w wykazie.

§ 5. Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.
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Og∏oszenia
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TAPICERZY I SZWACZKI

Rzetelny, wieloletni pracodawca w bran˝y meblarskiej „Maver” S.A.

Oferuje od zaraz

PRAC¢ w zak∏adach
w KOSTRZYNIE I WRZEÂNI

Przy du˝ych grupach zapewniamy transport.

Kontakt: Fabryka Mebli „Maver” S.A., 62-300 WrzeÊnia, ul. Dzialkowców 10

tel. 061 437 95 95
Laureat nagród Solidna Firma i Przedsi´biorstwo Fair Play.

Ch´tnie kupi´/wydzier˝awi´ 
dzia∏k´ rekreacyjnà

nad jeziorem w okolicach ¸odzi. 
tel. 0604 550 002

Doinwestuj´ zak∏ad fryzjerski 
lub kosmetyczny.
tel. 0664 215 817

Zapraszamy do nowo otwartego 
gabinetu stomatologicznego

lek. stom. Pawe∏ Âwiderski

St´szew, ul. Rynek 19, tel. 061 670 63 42

Rejestracja: pon.–pt. 11.00–19.00, 
sob. 11.00–14.00. 

Badanie stomatologiczne bezp∏atne

Poszukujemy dyspozycyjnych m∏odych 
m´˝czyzn do dzia∏u wykoƒczeniowego. 

Niezb´dna jest ch´ç nauki, 
mile widziana umiej´tnoÊç klejenia folii 

i wykaƒczania wydruków. 

Praca na terenie Poznania. 

tel. 0516 041 080 w godz. 9:30–16:30 pn.–pt.
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Og∏oszenia

Huntleigh Technology jest firmà brytyjskà, oferujàcà us∏ugi dla bran˝y medycznej. Huntleigh anga˝uje si´
w projektowanie, produkcj´, dystrybucj´ i wynajem sprz´tu medycznego na ca∏ym Êwiecie. Firma dzia∏a w po-
nad 120 krajach, zatrudniajàc ponad 2000 osób.

W styczniu 2007 roku firma Huntleigh Healthcare otworzy∏a nowy oddzia∏ w Komornikach pod Poznaniem.
Jest to pierwsza inwestycja koncernu Huntleigh w Europie Ârodkowo-Wschodniej. Fabryka w Komornikach
b´dzie produkowa∏a nowoczesny sprz´t medyczny, w tym ∏ó˝ka szpitalne, sprz´t rehabilitacyjny i materace
przeznaczone na rynki Europy Zachodniej i Ârodkowej.

Poszukujemy:

Operator/Operatorka linii produkcyjnej
(Komorniki k. Poznania)

Wymagania wobec kandydatów:
• doÊwiadczenie w pracy przy produkcji mile widziane
• uregulowany stosunek do s∏u˝by wojskowej – w przypadku m´˝czyzn
• zaanga˝owanie w wykonywanà prac´
• entuzjazm i pozytywne nastawienie do pracy
• gotowoÊç do pracy zmianowej

Oferujemy:
• umow´ o prac´ na pe∏ny etat
• lekkà prac´
• zatrudnienie w firmie o mocnej pozycji na rynku
• przyjaznà atmosfer´
• dla du˝ej grupy pracowników: dojazd

Osoby zainteresowane ofertà prosimy o przes∏anie dokumentów aplikacyjnych (CV) z dopiskiem Operator/2007
i ze zgodà na przetwarzanie danych osobowych:
Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezb´dnych dla realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawà z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz.Ust. Nr 133 poz. 883”

na adres:
rekrutacja@huntleigh-polska.com

lub
Huntleigh Healthcare Polska

ul. Ks. Wawrzyniaka 2
62-052 Komorniki

Zatrudnimy pracowników i pracownice do produkcji w St´szewie.

tel. 061 813 42 51
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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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Luboniu – filia w St´szewie. 
ul. Janusza Korczaka 2, 62-060 St´szew 
tel. 061 813 48 32
Przyjmuje: psycholog, pedagog, logopeda.

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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