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Początek nowego roku skłania do dokony-
wania podsumowań i ocen tego, co dzia-
ło się w ciągu minionych miesięcy. Rok 

2004 obfitował w gminie w wiele ważnych 
wydarzeń i inwestycji. Rozpoczął się on burz-
liwie, protestami stęszewskich lekarzy. Jeszcze 
przez kilka kolejnych miesięcy podejmowa-
no próby ustabilizowania sytuacji na rynku 
usług medycznych w gminie. Próby te zakoń-
czyły się sukcesem. Obecnie mieszkańcy mają 
możliwość wyboru lekarza rodzinnego spośród 
tych, którzy przyjmują w ośrodku zdrowia, 
gabinecie „Promed” w Stęszewie lub gabinecie 
w Strykowie. Na terenie gminy utworzone zo-
stały także dwa gabinety rehabilitacyjne, labo-
ratorium diagnostyczne oraz punkt apteczny.

Wiele emocji wzbudzała także kwestia 
funkcjonowania w Urzędzie filii Wydziału Ko-
munikacji Starostwa Powiatowego. Jak wiemy, 
uzgodniono, że na terenie powiatu poznańskie-
go pozostanie tylko pięć takich filii. Jedna z nich 
mieści się w Stęszewie. W ciągu minionego roku 
wielokrotnie zastanawiano się, czy utrzymanie 
Punktu Rejestracji Pojazdów było trafnym posu-
nięciem. Pojawiały się bowiem różnego rodzaju 
problemy, których rozwiązanie nie zawsze było 
łatwe. Dodatkowym powodem przemawiają-
cym za tym, aby zlikwidować Punkt był fakt, 
że gmina zmuszona była ponieść wszystkie 
koszty jego uruchomienia i funkcjonowania, 
w zamian nie otrzymując żadnej możliwości 
wpływu na jego pracę. Po wielu dyskusjach 
władz gminy i Starostwa Powiatowego, uzna-
no, że Punkt będzie istniał nadal, jednocześnie 
podjęto rozmowy, których efektem byłoby 
zwiększenie możliwości wpływu gminy na 
jego działanie. Wydaje się, że, pomimo poja-
wiających się problemów, istnienie filii na tere-
nie gminy jest dobrym rozwiązaniem i nawet 
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konieczność ponoszenia kosztów związanych 
z jej utrzymaniem jest uzasadniona.

Miniony rok to także czas realizacji wielu 
nowych inwestycji. Trwały prace mające na 
celu poprawę jakości dróg gminnych, rozbudo-
wano sieć kanalizacji, zabiegano też o pozyska-
nie środków finansowych z funduszy unijnych 
itp. Remonty nawierzchni dróg przeprowadzo-
ne zostały m.in.: na ul. Kanałowej, Poznańskiej 
i Powstańców Wielkopolskich w Stęszewie. 
Remontowana była także droga Dębno - Wypa-
lanki. W Łodzi powstał chodnik prowadzący 
na cmentarz, a przed Urzędem Gminy wybu-
dowano nowy parking. Decyzję o jego budowie 
podjęto po tym, kiedy zdecydowanie wzrosła 
liczba petentów. Związane to było z urucho-
mieniem Punktu Rejestracji Pojazdów.

W ubiegłym roku trwały także prace ma-
jące na celu rozbudowę sieci kanalizacyjnej. 
Na terenie Gimnazjum w Stęszewie powstała 
nowa kanalizacja oraz przepompownia ście-
ków. W Dębienku na ul. Łąkowej i Nowej rów-
nież wybudowano kanalizację sanitarną. Pra-
ce trwały także w Stęszewie na ul. Chrobrego. 
Ważną i kosztowną inwestycją jest budowa 
kanalizacji sanitarnej w Modrzu. Trwa ona 
już od kilku miesięcy, a planowana była dużo 
wcześniej. Środki finansowe miały jednak 
pierwotnie pochodzić z funduszu SAPARD. Kie-
dy okazało się, że gmina nie otrzyma potrzeb-
nej kwoty, pojawiła się konieczność sfinanso-
wania tego przedsięwzięcia z innych źródeł.

Gmina nie zdecydowała się na współpra-
cę z wodociągami poznańskimi. Mogłoby to 
bowiem oznaczać utratę kontroli nad cenami 
wody i znaczne podwyższenie jej stawek. Jed-
nocześnie gmina zmuszona jest samodzielnie 

dokoñczenie na str. 2
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dokonywać tak kosztownych inwestycji jak 
budowa kanalizacji.

Kolejne z prowadzonych w zeszłym roku 
prac to m.in.: budowa świetlicy w Witoblu, 
zaplecza sportowego w Trzebawiu, remonty 
gminnych szkół. Gmina zakupiła także mate-
riały budowlane niezbędne do powstania za-
plecza sportowego w Jeziorkach. W szkołach 
w Stęszewie i Modrzu przygotowano sale, 
w których powstały pracownie komputero-
we, w SP w Stęszewie wymieniono parkiety 
(na te zgodne z wymogami Sanepidu). Prze-
prowadzony został także remont szkoły w Je-
ziorkach. Został on dofinansowany z środków 
Unii Europejskiej. Odnowiono zaplecze ku-
chenne, kilka klas, wymieniono część okien. 
Gmina dodatkowo doposażyła szkołę w nie-
zbędne sprzęty kuchenne oraz zakupiła nowe 
wykładziny. W minionym roku powstało 

także Centrum Zagospodarowania Odpadów 
w Czempiniu. Jego cel to realizacja przedsię-
wzięcia jakim jest budowa zakładu utylizacji 
odpadów komunalnych, z którego będzie ko-
rzystała także gmina Stęszew. 

Rok 2004 to również czas ubiegania się 
o środki pomocowe z Unii Europejskiej. Gmina 
starała się wykorzystać każdą z możliwości 
uzyskania dodatkowych funduszy zarówno na 
inwestycje jak i inne cele. Udało się na przykład 
bezpłatnie uzyskać żywność dla potrzebujących 
rodzin z gminy. Otrzymano ją z Europejskiej Fe-
deracji Banków Żywności. Zgodnie z zawartym 
porozumieniem będzie ona dostarczana przez 
okres 5 lat.

Gmina nie tylko ubiega się o pomoc na 
realizację zadań własnych, ale także dofinan-
sowuje te, które do jej zadań nie należą, np.: 
funkcjonowanie poradni psychologiczno-peda-
gogicznej, filii Wydziału Komunikacji czy drogi 
powiatowe (chodnik w Skrzynkach czy Droż-

dżycach). Od zeszłego roku, mieszkańcy gminy 
mogą korzystać z pomocy prawnej. W Urzędzie 
Gminy, w ostatni poniedziałek każdego miesią-
ca konsultacji udziela prawnik.

Tak jak we wcześniejszych latach, tak 
i w roku ubiegłym organizowanych było wie-
le imprez i spotkań. Uczestniczyć mogliśmy 
w Święcie Stęszewa, Dożynkach, które odby-
ły się w Trzebawiu, Dniu Matki, Seniora czy 
w spotkaniach opłatkowych.

Przypomnieć należy, że gmina pracuje już 
nad pozyskaniem kolejnych środków finan-
sowych na nowe inwestycje. W planach jest 
m.in. rozbudowa sieć kanalizacyjnej. W Wito-
blu budowana będzie natomiast nowa oczysz-
czalnia ścieków. 

Rok 2004 r. to również czas spotkań w spra- 
wie budowy światłowodu oraz rozmowy doty-
czące drogi ekspresowej S5. Ich efekty pozna-
my z pewnością w kolejnych miesiącach.

(J.Z.)

Na ostatniej sesji, która miała miejsce 
31 stycznia br. rozgorzała dyskusja 

na temat sytuacji finansowej szkół z terenu 
gminy. Została ona wywołana informacją Mi-
nisterstwa Finansów, o obniżeniu subwencji 
oświatowej dla gminy na 2005 r. o 1 660 872 zł. 
Przybyli na sesję dyrektorzy szkół podkreślali, 
że tak trudnej sytuacji nie było nigdy wcze-
śniej. Burmistrz poinformował, że oczekuje na 
wyjaśnienia od Ministerstwa Edukacji, w jaki 
sposób subwencja była naliczana. Wiadomo 
jednak, że z racji tego, iż miasto Stęszew prze-
kroczyło 5 tys. mieszkańców, sposób jej obli-
czenia został zmieniony.

Dyskusja na temat obniżonej subwencji 
trwała długo i okazuje się, że ma ona swój 
„ciąg dalszy”. Informacje o trudnej sytuacji 
szkół dotarły do uczniów oraz ich rodziców. 
Zostały one jednak przekazane w nierzetel-
ny sposób. Wielu rodziców dowiedziało się 
bowiem, że subwencja została zmniejszona, 
a gmina nie chce pomóc szkołom w tej trud-
nej sytuacji. Może warto, więc uświadomić 
rodziców i uczniów, iż w rzeczywistości jest 
inaczej, a stwierdzenia (jakie usłyszał bur-
mistrz), że „gmina nie chce do niczego doło-
żyć pieniędzy” są krzywdzące i obraźliwe.
Wyjaśnijmy więc kilka kwestii:
•  po pierwsze, subwencja rzeczywiście zosta-
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ła umniejszona o 1 660 872 zł. Władze gmi-
ny nie miały jednak na to żadnego wpływu. 
O sposobie jej naliczania i o jej wysokości 
zadecydowało Ministerstwo Edukacji i Mi-
nisterstwo Finansów,

•  kiedy do gminy dotarła informacja o obni-
żeniu subwencji, pierwsze co zrobili bur-
mistrz i przewodniczący Rady to wysto-
sowali protest do Ministerstwa Edukacji, 
Prezesa Rady Ministrów, przewodniczącego 
Sejmowej Komisji Samorządu Terytorial-
nego, przewodniczącego Sejmowej Komisji 
Finansów Publicznych, a także do Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego w Stęszewie, 
Związku Miast i Miasteczek Polskich, Sto-
warzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp.,

•  kolejnym krokiem było podjęcie przez Radę 
decyzji o przekazaniu dla szkół 30 000 zł., 
które wpłynęły do gminy z tytułu zwiększe-
nia podatku dochodowego od osób fizycz-
nych. Nie jest to oczywiście wystarczająca 
kwota, ale dzięki niej uda się chociaż tro-
chę zmniejszyć powstałą „dziurę” w budże- 
cie szkół,

•   subwencja na 2004 r. wynosiła 6 955 851 zł, 
gmina dołożyła jeszcze do tej kwoty 
1 731 855 zł – świadczy to o tym, że pa-
mięta ona o szkołach i zawsze im pomaga. 
Przypomnieć należy, że budżet szkół sta-

dokoñczenie ze str. 1

Obni¿ono subwencjê

4 styczeñ (wtorek)
•  spotkanie burmistrza z mieszkañcami Trzeba-

wia i Sapowic w sprawie ustalenia planu zago-
spodarowania przestrzennego

5 styczeñ (œroda)
•  spotkanie Rady Gminnej LZS w sprawie wy-

boru przewodnicz¹cego i omówienia planów 
na nowy rok

6 styczeñ (czwartek)
•  spotkanie w Sapowicach dotycz¹ce uzgodnie-

nia miejscowego planu (pod budownictwo 
mieszkaniowe i letniskowe)

7 styczeñ (pi¹tek)
•  spotkanie noworoczne u prezydenta Poznania

8 styczeñ (sobota)
•  spotkanie noworoczne u wojewody i marsza³ka 

Województwa Wielkopolskiego  

9 styczeñ (niedziela)
•  udzia³ burmistrza w zebraniu sprawozdawczo-

-wyborczym stêszewskiego Ko³a Wêdkarskiego

nowi 50% całego budżetu gminy. Kolejne 
50% musi więc wystarczyć na inwestycje 



2/2005 3

gminne, dofinansowanie przedszkoli, Mu-
zeum, Domu Kultury, bibliotek i in.,

•  wśród planowanych inwestycji gminnych 
jest, co roku wiele tych, które dotyczą szkół. 
Dla przykładu, w roku ubiegłym, z środków 
finansowych gminy został odnowiony par-
kiet w SP w Stęszewie, przeprowadzono w niej 
także remont boiska i drogi na jej terenie. 
W szkole w Stęszewie i Modrzu przygotowa-
no pomieszczenia na pracownie kompute-
rowe. W Gimnazjum w Stęszewie powstało 
ogrodzenie boiska i kanalizacja sanitarna. 
W trakcie remontu szkoły w Jeziorkach gmi- 
na doposażyła ją w niezbędne sprzęty ku-

chenne i zakupiła nowe wykładziny. Poza 
tym, pamiętać należy, że to gmina finansu-
je prowadzenie zajęć dodatkowych (sporto-
wych, wyrównawczych, kółek zaintereso-
wań). Działania te mówią same za siebie…

•  do burmistrza dociera wiele informacji 
o tym, w jaki sposób próbuje się tłumaczyć 
konieczność wprowadzenia oszczędności. 
Rezygnacja z pewnych zajęć kwitowana jest 
często stwierdzeniem: „burmistrz tak kazał”. 
Rodzice uczniów muszą pamiętać, że to nie 
burmistrz, ale dyrektorzy szkół określają, na 
czym należy zaoszczędzić. To oni podejmują 
decyzję, czy zlikwidować SKS,

czy może inne zajęcia (i czy w ogóle trzeba 
jakieś likwidować). Burmistrz już na sesji pod-
kreślał, że nie należy zmniejszać liczby zajęć 
tylko ograniczyć płatności za nie.

Na zakończenie przypomnijmy, że pod-
czas styczniowej sesji zarówno burmistrz jak 
i radni obiecali, że będą próbować odzyskać 
utracone środki finansowe wykorzystując 
wszelkie możliwości. Wbrew niektórym opi-
niom, problem utraty 1 700 000 zł jest równie 
dotkliwy dla władz gminy jak i dla dyrekcji 
czy nauczycieli szkół.

                                   red.
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11 styczeñ (wtorek)
•  odbiór kanalizacji sanitarnej w Dêbnie i na 

ul. Chrobrego w Stêszewie
•  spotkanie z mieszkañcami Strykowa

12 styczeñ (œroda)
•  burmistrz otrzyma³ z Ministerstwa Finan-

sów informacjê o obni¿eniu subwencji 
oœwiatowej 

13 styczeñ (czwartek)
•  zebranie z dyrektorami szkó³ w sprawie sytu-

acji finansowej na rok 2005 – po obni¿eniu 
subwencji

14 styczeñ (pi¹tek)
•  spotkanie przedstawicieli gminy Stêszew, 

Dopiewo i Buk w sprawie zagospodarowania 
Ÿróde³ka Tomice-¯arnowiec

•  spotkanie noworoczne w Starostwie Powiatu 
Grodziskiego

15 styczeñ (sobota)
•  spotkanie burmistrza ze stêszewskimi harce-

rzami

Sesja Rady Miejskiej Gminy
31 stycznia odbyła się XXII sesja 

Rady Miejskiej Gminy Stęszew. 
Burmistrz przedstawił na niej 

sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 
za okres od 30 grudnia 2004 r. do 31 stycznia 
2005 r. W tym czasie odbyło się kolejne posie-
dzenie zarządu Centrum Zagospodarowania 
Odpadów w Czempiniu. Podjęto następne 

klubów sportowych. 31 stycznia odbyło się 
spotkanie Rady Naukowej Parku, gdzie oma-
wiana była m.in.: sprawa przebiegu drogi 
ekspresowej S5, a w szczególności – przejść 
dla zwierząt i przejścia na wysokości rzeki Sa-
micy (okolica Drogosławca). Burmistrz próbo-
wał przekonać Radę, że plany dotyczące tego 
ostatniego przejścia należy przemyśleć. Teren 
ten jest bowiem zurbanizowany i poruszanie 
się zwierząt będzie tam utrudnione. 

Po przyjęciu sprawozdania burmistrza, 
podjęta została decyzja w sprawie przejęcia 
dróg. Burmistrz wyjaśnił te kwestie. Pierwsza 
z nich dotyczyła przejęcia dróg powiatowych. 
Na terenie gminy jest ich 63 km, z tego 50 km- 
zaproponowano gminie. Przejęcie ich byłoby 
korzystne, pod warunkiem, że gmina otrzy-
małaby środki finansowe na ten cel. Tak się 
jednak nie stało, dlatego też podjęto decyzję 
o nie przejmowaniu tych dróg. Są one w złym 
stanie, a konieczność ich remontu byłaby 
dużym obciążeniem finansowym. Propozy-
cję przejęcia dróg złożyła także Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Doty-
czy ona fragmentu drogi zbiorczej pomiędzy 
ul. Bukowską a Grodziską. Odcinek ten jest 
właściwie jeszcze nie dokończony, poza tym, 
jak dotąd był mało eksploatowany, a już wi-
dać zły stan nawierzchni. Decyzja o przejęciu 
tej drogi byłaby więc przedwczesna. Postano-
wiono tego nie robić. 

Kolejnym punktem sesji było przyjęcie 
następujących uchwał:

działania mające na celu realizację przedsię-
wzięcia, jakim jest budowa zakładu utylizacji 
odpadów komunalnych. 

Burmistrz poinformował, że trwały pra-
ce nad przygotowaniem kolejnych wniosków 
o dotacje na inwestycje gminne. Wcześniej, 
pozytywną weryfikację przeszedł wniosek 
dotyczący wymiany rur azbestowych w wo-
dociągach gminnych. Po weryfikacji wojewo-
dy wrócił on jednak do marszałka i trudno 
niestety powiedzieć, kiedy dojdzie do ostatecz-
nego rozstrzygnięcia. Burmistrz podkreśla, że 
będzie zmuszony podjąć starania o przyspie-
szenie biegu tej sprawy, tym bardziej, że pro-
cedura przetargowa jest na ukończeniu. 

W minionym okresie odbyły się kontrole 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. Dotyczyły one reali-
zacji zadań dofinansowanych przez Fundusz. 
Kontrole te nie wykazały żadnych nieprawi-
dłowości. 

Nadal trwają prace budowlane w Modrzu, 
gdzie powstaje kanalizacja sanitarna. Odbyły 
się także spotkania z mieszkańcami Sapowic 
i Trzebawia, w sprawie przystąpienia do 
zmiany planu zagospodarowania przestrzen-
nego fragmentów tych wsi. Przeprowadzono 
też kolejne przetargi na: usługi geodezyjne, 
sprawowanie funkcji inspektora nadzoru, 
drukowanie „Wieści Stęszewskich”, wymianę 
i utrzymanie oznakowania drogowego. 

W swoim sprawozdaniu, burmistrz po-
informował także , że powstało Gminne Koło 
PCK oraz, że tworzony jest ZHP w Stęszewie. 
Ogłoszono również konkurs na finansowanie dokoñczenie na str. 4
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–  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 
2005 rok. Zmiany te dotyczą obniżenia sub-
wencji oświatowej o 1 660 872,00 zł. oraz 
zwiększenia podatku dochodowego od osób 
fizycznych o 30 164 zł. Tę ostatnią kwotę 
postanowiono przekazać na oświatę w celu 
zmniejszenia różnicy jaka powstała po ob-
niżeniu subwencji,

–  w sprawie nabycia przez Gminę Stęszew 
nieruchomości położonej w Modrzu. 
Rada wyraziła zgodę na odpłatne naby-
cie przez gminę tej nieruchomości, stano-
wiącej część działki nr 68. Zakup jej jest 
konieczny z uwagi na realizację celu pu-
blicznego, jakim jest budowa przepom-
powni ścieków dla kanalizacji sanitarnej 
w Modrzu. Nabyciu podlega tylko część 
działki 68, niezbędna do funkcjonowania 
przepompowni,

–  w sprawie nabycia przez Gminę Stęszew nie-
ruchomości położonych w Rybojedzku stano-
wiących działki 125/10 i 125/16. Właściciel 
tych działek wniósł o przejęcie ich przez gmi-
nę. Są one drogami dojazdowymi do działek 
stanowiących kompleks mieszkaniowo- re-
kreacyjny. Przejęcie ich przez gminę pozwoli 
na uregulowanie stanu terenowo-prawnego 
dróg położonych w tym rejonie,

–  w sprawie nabycia przez Gminę Stęszew 
nieruchomości położonej w Strykowie, 
stanowiącej działkę 561/3. Właściciele 
tej nieruchomości wnieśli o przejęcie jej 
przez gminę. Działka 561/3 stanowi dro-
gę dojazdową do nieruchomości sąsied-
niej – działki 561/2, będącej własnością 
gminy Stęszew. Dlatego też jej przejęcie 
jest uzasadnione,

–  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu 
nieruchomości położonej w Strykowie. 
Do gminy wpłynął wniosek o sprzedaż 
ok. 2 ha z nieruchomości stanowiącej 
działkę 451/1, położoną w Strykowie i prze- 
znaczoną pod aktywizację gospodarczą. 
Dokładna powierzchnia, która podlegać 
będzie sprzedaży, określona zostanie w wy- 
niku podziału. Zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami, sprzedaż nieruchomości 
następuje w trybie przetargu, a cena 
ustalana jest na podstawie wartości nie-
ruchomości określonej przez rzeczoznaw-
cę majątkowego,

–  w sprawie nabycia przez Gminę Stęszew 
lokali mieszkalnych w Piekarach. Rada 
wyraziła zgodę na odpłatne nabycie przez 
gminę lokali mieszkalnych w Piekarach, 
przy ul. Dobieżyńskiej 3. Lokale te zostały 
przeznaczone do sprzedaży w drodze prze-

targu przez Agencję Nieruchomości Rol-
nych. W przypadku nabycia ich przez gmi-
nę, zostaną one przeznaczone na potrzeby 
mieszkańców, jako lokale socjalne,

–  w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – fragment wsi Trzebaw. 
Trzebaw jest wsią leżącą całkowicie w ob-
rębie Wielkopolskiego Parku Narodowego 
i zgodnie z zapisami „Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stęszew” znajduje 
się w strefie „szczególnej polityki prze-
strzennej uwarunkowanej współpracą 
z Parkiem”, zakładającej szereg ograni-
czeń we wprowadzaniu nowej zabudo-
wy na tereny obecnie niezamieszkane. 
W związku z powyższymi obostrzenia-
mi, prawidłowe rozwiązanie problemu 
nowej zabudowy na terenie Trzebawia 
powinno nastąpić poprzez uchwalenie 
planu miejscowego, uwzględniając uzy-
skanie wszystkich możliwych opinii w 
celu ustalenia prawidłowych rozwiązań 
układu przestrzennego na wspomnia-
nym obszarze, regulujących zasady po-
działu terenu oraz obsługi komunikacyj-
nej i infrastrukturalnej.

(J.Z.)

dokoñczenie ze str. 3

Bezpodstawna
interwencja?

N a ręce burmistrza gminy wpłynęło 
zażalenie od mieszkańców Dębna, 
którym pracownicy Towarzystwa 

Opieki nad Zwierzętami zabrali psy. Do 
zdarzenia tego doszło 5 lutego br. Jak piszą 
rozżaleni właściciele zwierząt, podczas ich 
nieobecności, na teren posesji wtargnęli 
pracownicy Towarzystwa i uprowadzili 
1,5- roczną sukę wraz z 4 szczeniętami. 
Kiedy zaalarmowani przez sąsiada właści-
ciele psów wrócili do domu, zastali tylko 
przymknięte drzwi bramy (które wcześniej 
zamknięte były na kłódkę). Po zwierzętach 
nie było śladu. Nie było też żadnej infor-

macji wyjaśniającej, co zaszło na posesji, 
gdzie są psy i dlaczego Towarzystwo inter-
weniowało. Dopiero na posterunku policji 
małżeństwo z Dębna dowiedziało się, jaki 
był przebieg całego zdarzenia. Policja we-
zwana została przez Komendę z Poznania 
w celu „osłony” pracowników Towarzy-
stwa. Kiedy dotarli jednak na miejsce, ci 
już byli na posesji i łapali psy. Takie za-
chowanie oburzyło właścicieli zwierząt. 
O zajściu powiadomili Wojewódzki Inspek-
torat Weterynarii. Zażądali też wyjaśnień 
od Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. 
Jak informują, kierownik Towarzystwa nic 

nie wiedział o całym zajściu, nie odnoto-
wał też żadnych skarg na złe traktowanie 
psów przez ich właścicieli. 

Pojawiają się, więc pytania, dlaczego 
pracownicy Towarzystwa zabrali psy i z ja- 
kiego powodu?. Obowiązują ich przecież 
określone procedury postępowania. Czy nie 
powinni najpierw porozmawiać z właści-
cielami zwierząt i zorientować się, jaka jest 
rzeczywista sytuacja? Czy w przypadku 
gdyby odkryli jakieś nieprawidłowości je-
dynym rozwiązaniem jest odebranie psów 
i wreszcie, dlaczego weszli na prywatną po-
sesję, bez wiedzy i zgody właścicieli? Spra-
wa ta budzi wiele emocji. Mamy nadzieję, 
że wkrótce powody interwencji pracowni-
ków Towarzystwa będą znane.

Wiemy już dziś, że zwierzęta zostały 
zwrócone właścicielom. Wydaje się więc, 
że interwencja Towarzystwa była (delikat-
nie mówiąc) nieporozumieniem….

(J.Z.)
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16 styczeñ (niedziela)
•  Tarnowo Podgórne – spotkanie dotycz¹ce 

spraw kultury i funkcjonowania oœrodków 
kultury na terenach gmin

17 styczeñ (poniedzia³ek)
•  spotkanie z mieszkañcami Trzebawia w spra-

wie proponowanych zapisów w planie zago-
spodarowania przestrzennego

•  spotkanie z przedstawicielami firm, które 
chcia³yby inwestowaæ na terenie gminy

18 styczeñ (wtorek)
•  posiedzenie zarz¹du Centrum Zagospodarowania 

Odpadów w Czempiniu w sprawie opracowania 
strategii budowy zak³adu utylizacji odpadów

19 styczeñ (œroda)
•  Kleszczewo – spotkanie burmistrzów i wójtów 

Powiatu Poznañskiego w sprawie przejêcia 
dróg powiatowych

20 styczeñ (czwartek)
•  podpisanie aktów notarialnych w sprawie 

zamiany nieruchomoœci miêdzy gmin¹ a skar-
bem pañstwa

26 lutego, w stęszewskim Gim-
nazjum rozegrany został VI 
Halowy Turniej w Piłce Noż-

nej Sołectw o Puchar Burmistrza Gminy 
Stęszew. W turnieju tym wzięło udział 
8 drużyn. Byli wśród nich reprezentanci 
Stęszewa, Wronczyna, Jeziorek, Dębna, 
Strykowa, Skrzynek, Modrza, Trzeba-
wia. Gościnnie wystąpili także przed-
stawiciele przedsiębiorstwa Romana 
Dyby ze Stęszewa. Uroczystego otwar-
cia Turnieju dokonał burmistrz gminy, 
który powitał drużyny oraz zgroma-
dzoną publiczność i życzył wszystkim 
dobrej zabawy. Następnie rozpoczęły 
się eliminacje.

VI Halowy Turniej
w Pi³ce No¿nej So³ectw

o Puchar Burmistrza Gminy Stêszew

Ich wyniki przedstawiają się następująco:

Trzebaw – Strykowo 0:9
Wronczyn – Goście  3:5
Dębno – Jeziorki  1:6
Stęszew – Trzebaw  10:0
Modrze – Wronczyn 3:7

Po przerwie mecze rozegrali:

Skrzynki – Dębno  2:4
Strykowo – Stęszew 3:8
Modrze – Goście  0:10
Jeziorki – Skrzynki 9:3

Do finału dotarły trzy drużyny: ze Stęszewa, 
Wronczyna i Jeziorek.
Jako pierwszy zmierzył się Stęszew z Wron-
czynem. Steszew wygrał 3:2
Drugi mecz rozegrał Wronczyn z Jeziorkami. 
Wronczyn wygrał 5:2.
W trzecim meczu finałowym walczyły Je-
ziorki ze Stęszewem. Stęszew wygrał 8:3.

Ostateczna klasyfikacja przedstawia się 
następująco:

1. Stęszew,  5. Dębno,
2. Wronczyn,  6. Skrzynki,
3. Jeziorki,  7. Modrze,
4. Strykowo,  8. Trzebaw.

Królem strzelców został Wiesław Krzyżań-
ski ze Stęszewa, a najlepszym bramkarzem 
– Waldemar Szypura, również ze Stęszewa.

Rozgrywki wzbudziły wiele emocji. Nie-
które z drużyn walczyły tak zaciekle, że zda-
rzyło się kilka fauli, a nawet żółta karta. Każde 
z sołectw miało swoich kibiców, a drużyna ze 
Strykowa – cheerleaderki, które głośno dopin-
gowały zawodników. Po Turnieju przyszedł 
czas na wręczenie pucharów i dyplomów oraz 
na pamiątkowe zdjęcia.

(J.Z.)

Zwyciêska dru¿yna ze Stêszewa
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Przypominamy, że mieszkańcy gminy 
Stęszew mają obowiązek wykonania pod-
łączenia urządzeń sanitarnych do sieci 
kanalizacji. Dokonać tego należy w okre-
ślonych terminach:
•  do 31 marca 2005 r. – dla mieszkańców 

Stęszewa,
•  do 30 kwietnia 2005 r. – dla mieszkań-

ców Stęszewa (ul. Chrobrego) i Dębien-
ka (ul. Nowa i Łąkowa),

•  do 31 marca 2005 r. – dla mieszkańców 
Strykowa.

Po tych terminach, powołana komisja 
przeprowadzi kontrolę wykonania podłą-
czenia posesji do kanalizacji sanitarnej. 
Jednocześnie informujemy, że w przypad-
ku nie dopełnienia tego obowiązku, prze-
widziana jest odpowiedzialność karna.

W celu podłączenia posesji do sieci 
kanalizacji, należy zgłosić się do Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
(ul. Mosińska 15, 62-060 Stęszew), który 
określi warunki techniczne podłączenia.

INFORMACJA
DLA MIESZKAÑCÓW 

GMINY

•  spotkanie z prezesem firmy „Greenkett Polska”, 
w sprawie jej funkcjonowania na terenie Dêbna

•  spotkanie z okazji 100-lecia Zwi¹zku Nauczy-
cielstwa Polskiego

21 styczeñ (pi¹tek)
•  spotkanie z samorz¹dem mieszkañców Stêsze- 

wa (omówienie bie¿¹cych spraw)
•  zebranie z nauczycielami w stêszewskim Gim-

nazjum w sprawie zmian zwi¹zanych z obni-
-¿eniem subwencji oœwiatowej   

22 styczeñ (sobota)
•  spotkanie burmistrza ze Zwi¹zkiem Emerytów 

i Rencistów w Stêszewie
•  Buk – udzia³ w Powiatowym Przegl¹dzie Kolêd
•  zebranie z mieszkañcami Stêszewa  

25 styczeñ (wtorek)
•  udzia³ w zebraniu Zwi¹zku Kombatantów 
•  rozmowy z przedstawicielami powiatu w spra- 

wie przejêcia dróg powiatowych

26 styczeñ (œroda)
•  spotkanie z kierownikami œwietlic opiekuñczo- 

wychowawczych w sprawie ustalenia planu 
zajêæ na okres ferii

Z okazji
zbliżających się

Świąt Wielkanocnych,
dużo zdrowia,
pogody ducha,
pomyślności

oraz smacznego jajka
i mokrego dyngusa
życzą wszystkim

Burmistrz Gminy Stęszew,
Rada Miejska Gminy Stęszew

oraz redakcja
„Wieści Stęszewskich”
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25 stycznia br. obchodzona była 
60- rocznica wyzwolenia Stę-
szewa. Z tej okazji, pod pomni-

kiem na Rynku w Stęszewie kwiaty złożył 
burmistrz gminy oraz przedstawiciele 
Koła Kombatantów. Tego dnia wręczone 
zostały też nagrody dla uczniów biorą-
cych udział w konkursie historycznym na 
temat: „Co wiem o Powstaniu Wielkopol-
skim” i plastycznym o tej samej tematyce. 
Konkursy te zostały zorganizowane przez 
stęszewskie Koło Kombatantów i dyrekto-
ra Muzeum- Bogdana Czerwińskiego, pod 
patronatem burmistrza gminy. W zmaga-
niach historycznych udział brała młodzież 
z Gimnazjum w Stęszewie i Strykowie. 
Konkurs plastyczny, przeznaczony był dla 
dzieci ze szkół podstawowych. Uczestni-
czyli w nim uczniowie z Jeziorek, Modrza 
i Stęszewa. Wyróżnione dzieci przyjęły 
z rąk burmistrza dyplomy i nagrody książ-
kowe.

Oto lista nagrodzonych:

Konkurs plastyczny dla Szkół Podstawowych:

I miejsce – Jagoda Wasiewicz,

I miejsce – Hubert Waliszak,

II miejsce – Monika Pięta,

II miejsce – Zofia Ratajczak,

III miejsce – Mariusz Nowicki,

III miejsce – Justyna Gidaszewska,

III miejsce – Ewelina Jędrzejczak.

Wyró¿nienia:

Weronika Marek,

Dariusz Wojciechowski,

Krystian Kaźmierczak,

Monika Augustyniak,

Szymon Kiciński,

Marta Maik,

Mateusz Młynarek,

Dominika Borak,

Izabela Wojtkowiak,

Anna Kaźmierczak,

Jakub Szymanowski,

Kornelia Mruk,

W rocznicê wyzwolenia Stêszewa

Patryk Rozumek,

Klaudia Marek,

Anna Bartunek.

Konkurs historyczny:

I miejsce – Dariusz Hałas

 – Gimnazjum Stęszew,

I miejsce – Michał Szczudlak

 – Gimnazjum Strykowo,

II miejsce – Bogumił Buksalewicz

 – Gimnazjum Strykowo,

III miejsce – Piotr Szczudlak

 – Gimnazjum Strykowo.

Wyró¿nienia:

(wszyscy z Gimnazjum w Strykowie):

Magdalena Lubańska,

Krzysztof Kaźmierczak,

Magdalena Frydrych,

Katarzyna Kowalczyk,

Radosław Kasperczak.

(J.Z.)

27 styczeñ (czwartek)
•  spotkanie z nauczycielami Szko³y Podstawo-

wej w Stêszewie w sprawie sytuacji finanso-
wej po obni¿eniu subwencji oœwiatowej

28 styczeñ (pi¹tek)
•  zebranie cz³onków Centrum Zagospodarowa-

nia Odpadów w Czempiniu

30 styczeñ (niedziela)
•  Modrze – udzia³ w Przegl¹dzie Kolêd

31 styczeñ (poniedzia³ek)
•  spotkanie z rad¹ naukow¹ Wielkopolskiego 

Parku Narodowego w sprawie przebiegu dro-
gi ekspresowej S5, uzgodnienia planów zago-
spodarowania przestrzennego oraz inwestycji 
na terenach przyleg³ych do Parku

1 luty (wtorek)
•  udzia³ w pracach kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu

2 luty (œroda)
•  £ódŸ – spotkanie noworoczne rolników Woje-

wództwa Wielkopolskiego

Pod pomnikiem na Rynku z³o¿ono wi¹zanki kwiatów
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26 stycznia br. do Zespołu Szkół Spe-
cjalnych w Stęszewie przybył, po 
raz kolejny Francuz Robert Barthe. 

Odwiedza on tę szkołę już od kilku lat. Przy każ-
dej wizycie, prezentuje najmłodszym uczniom 
ciekawe przedstawienia. Mają one na celu, nie 
tylko sprawienie radości dzieciom, ale także 
przybliżenie im ojczyzny Roberta – Francji. 

W każdej z inscenizacji „przemyca” on 
drobne elementy kultury francuskiej (zdjęcia, 
piosenki itp.). Przy okazji ostatniej wizyty 
zaprezentował kolejną historię. Przedstawie-
nie, chociaż w małej sali, przygotowane było 
z dużą pieczołowitością. Robert zadbał o opra-
wę muzyczną, odpowiednie oświetlenie oraz 

o to, aby każda scenka była zrozumiała dla 
dzieci. Narratorem była Karolina Kaczmarek 
– uczennica stęszewskiej Szkoły Podstawo-
wej, a Robert przedstawiał każdą część wi-
dowiska przy pomocy różnych rekwizytów. 
Wykorzystał także grę światła i cienia, przy-
grywał na akordeonie itd. 

Dzieci oglądały z dużym zaciekawieniem 
wszystko to, co działo się na scenie i żywo re-
agowały na każdą próbę zaangażowania ich 
w występ (śpiewały piosenki, klaskały w rytm 
muzyki itp.). Na zakończenie pożegnały Ro-
berta w jego ojczystym języku. On odwdzię-
czył się, dziękując uczniom po polsku.

(J.Z.)

Goœæ z Francji
Robert Barthe jest z zawodu in-
struktorem sportowym, a z zamiłowania 
– aktorem, pieśniarzem i twórcą tekstów. 
Już od kilku lat współpracuje z Jadwigą 
i Justyną Balcerek. Kilkakrotnie wystawiał 
w Wielkopolsce i Stęszewie swój duży spek-
takl: „La symphonie forestière”. Wygłosił 
także wykład na temat Mont Saint-Michel. 

Obecnie jest bardzo zaangażowany 
w promowanie akcji honorowego odda-
wania szpiku kostnego. Latem 2004 r. zde-
cydował się przejść pieszo wzdłuż Loary 
– najdłuższej rzeki Francji. W każdym na-
potkanym po drodze miasteczku rozma-
wiał z jego mieszkańcami i starał się ich 
zainteresować swoją akcją. Do udziału 
w niej nakłaniał też merów, radnych i sto- 
warzyszenia działające w tych miejsco-
wościach. Wszystko po to, by nagłośnić 
sprawę honorowego oddawania szpiku 
i zachęcić jak najwięcej osób do wpisania 
się do narodowego rejestru dawców. Jego 
piękna akcja nie pozostała bez echa.

K A L E N D A R I U M
NAJWA¯NIEJSZE WYDARZENIA I SPOTKANIA

3 luty (czwartek)
•  Strykowo – udzia³ w Dniu Seniora

4 luty (pi¹tek)
•  Tarnowo Podgórne – spotkanie dotycz¹ce 

schroniska dla zwierz¹t

5 luty (sobota)
•  szkolenie w Poznaniu zorganizowane przez 

WOKISS

7 luty (poniedzia³ek)
•  rozprawa w s¹dzie w Grodzisku Wlkp. dotycz¹ca 

eksmisji mieszkañców gminy Stêszew
•  spotkanie z mieszkañcami Dêbienka

8 luty (wtorek)
•  zebranie wiejskie w Tomiczkach

10 luty (czwartek)
•  spotkanie w Starostwie Powiatowym w spra-

wie ustalenia zakresu inwestycji i remontów 
na drogach powiatowych

12 luty (sobota)
•  zebrania wiejskie w Jeziorkach i Wronczynie

30 stycznia br. odbył się Dziewiąty 
Przegląd Kolęd – „Modrze 2005”. 
Wzięło w nim udział dziesięć ze-

społów i chórów. Znalazły się wśród  nich 
dwa- z Grodziska Wlkp. i Konarzewa, które 
wystąpiły na Przeglądzie po raz pierwszy.

W Modrzu zgromadziło się wiele osób. Sala 
Wiejska wypełniona była po brzegi. Wśród za-
proszonych gości byli m.in.: burmistrz gminy 

Przegl¹d Kolêd
w Modrzu

Stęszew, radni gminni i powiatowi. Dzieci 
z występujących zespołów i chórów były tak-
że oklaskiwane przez swoich rodziców, którzy 
tłumnie przybyli na Przegląd.

Koncert zorganizowany został przez ks. 
proboszcza Rynkiewicza z Parafii św. Idziego 
w Modrzu. Kontynuuje on tradycję wspól-
nego kolędowania, którą zapoczątkował ks. 
Sobkowski.

Dzieci z zainteresowaniem ogl¹daj¹ przedstawienie
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Przegląd rozpoczął się występem Chórku 
Parafialnego Parafii św. Marcina z Granowa. 
Dzieci zaśpiewały: „Zjawiło się nam”, „Ślicz-
na Panienka”, „Bóg się z Panny narodził”. 
Chórek Parafialny Parafii św. Barbary z Tomic 
zaśpiewał: „ Nie było miejsca dla Ciebie”, „Je-
den dzień w roku” i „Z narodzenia Pana”. 

Następnie na scenie pojawiły się dzieci 
z dobrze już znanego zespołu „Cantabile”. 

Ich żywiołowe wykonanie kolęd „Pójdźmy 
wszyscy do stajenki” i „Cicha noc” nagrodzo-
ne zostało gromkimi brawami. Żeński Zespół 
Wokalny przy Parafii św. Faustyny w Grodzi-
sku Wlkp. pojawił się na Przeglądzie po raz 
pierwszy. Wykonał on kolędę „Gdy się Chry-
stus rodzi” oraz „Już się pieśń rozbrzmiewa” 
i „Adeste Fideles”. Jako kolejne wystąpiły dwa 
chórki ze Stęszewa. Jeden z nich działa przy 
Szkole Podstawowej, a drugi – pod nazwą 

W województwie wielkopolskim, od 31 stycz- 
nia do 13 lutego trwały ferie zimowe 

dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych. Domy Kultury 
i inne placówki w województwie przygotowa-
ły na czas zimowego wypoczynku wiele cie-
kawych propozycji spędzenia wolnego czasu. 
W gminie Stęszew zorganizowane zostały zaję-
cia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych. 
Świetlice te działają w 8 gminnych szkołach. 
Głównym ich celem było zapewnienie dzieciom 
bezpiecznego i aktywnego wypoczynku. Więk-
szość uczniów spędzała ferie w domach, dlatego 
też atrakcje, jakie przygotowała gmina były dla 
wielu ciekawą alternatywą. Każda z placówek 
przygotowała plan zajęć, jaki miał być realizo-
wany podczas ferii wraz z listą uczniów, chcą-
cych w nich uczestniczyć. Organizatorzy ferii 
w świetlicach zaproponowali ciekawy pro-
gram. Były w nim m.in.: wycieczki (do Multi-
kina, na pływalnię do Leszna, do McDonalds’a, 
do klubów Niku czy Dynamix), zajęcia muzycz-

Ferie w gminie
ne, plastyczne, sportowe, dyskoteki, zajęcia 
komputerowe, zimowe spacery, gry i konkursy 
zręcznościowe.

W wielu świetlicach plany te były realizo-
wane zgodnie z ustalonym wcześniej  progra-
mem. Zdarzyły się jednak przypadki, kiedy tak 
nie było. Niezapowiedziane wizyty w niektó-
rych placówkach przyniosły rozczarowanie. 
W jednej z nich było tylko dwóch uczniów, 
dwie inne były zamknięte (przy czym, w jed-
nym przypadku nikt nie potrafił odpowiedzieć 
na pytanie, gdzie są dzieci, opiekunowie i dla-
czego świetlica, która miała być w tym czasie 
otwarta „świeci pustkami”). Są to (miejmy 
nadzieję) tylko pojedyncze przypadki, które zo-
staną wyjaśnione. Rodzice powinni pamiętać, 
że gmina zarówno podczas zimowych jak i let-
nich wakacji stara się zapewnić dzieciom jakieś 
atrakcje. Uczniowie mają możliwość spędze- 
nia wolnego czasu ciekawie i bezpiecznie. War-
to więc zachęcić nasze pociechy do skorzystania 
z takiej okazji.                                                (J.Z.)

14 luty (poniedzia³ek)
•  Sielinko – narada w sprawie Narodowego 

Planu Rozwoju

15 luty (wtorek)
•  spotkanie Centrum Zagospodarowania Odpa-

dów w Czempiniu

16 luty (œroda)
•  Komorniki – spotkanie wójtów i burmistrzów 

Powiatu Poznañskiego w sprawie monitoringu 
•   spotkanie w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

17 luty (czwartek)
•  udzia³ w Walnym Zgromadzeniu Centrum Za-

gospodarowania Odpadów w Czempiniu

18 luty (pi¹tek)
•  spotkanie z mieszkañcami Trzebawia w spra-

wie planu zagospodarowania przestrzennego
•  wizyta telewizji TVP3 w sprawie informacji o 

inwestycjach ekologicznych prowadzonych na 
terenie gminy

19 luty (sobota)
•  wizyta przedstawicieli niemieckiej gminy 

Zahna podsumowuj¹ca rok 2004. Okreœlono 
te¿ cele na 2005 r.

Chórek z zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Modrzu

Dzieci z chórku Paciorki Ró¿añca ze Stêszewa

zgromadzonych profesjonalnym przygoto- 
waniem. 

Tegoroczny Przegląd Kolęd w Modrzu 
był już dziewiątym. Przez te wszystkie lata 
zmieniły się występujące zespoły i oklasku-
jąca je publiczność. Jedno pozostało nie-
zmienne – zaangażowanie i trud występu-
jących dzieci oraz atmosfera, jaką udaje im 
się stworzyć.

(J.Z)
„Paciorki Różańca” – 
przy Parafii św. Trójcy. 
Następny chórek – z Ze 
społu Szkolno-Przedsz- 
kolnego w Modrzu za-
śpiewał: „Gdy na ziemi 
Bóg się rodzi” oraz „Ma-
leńka gwiazda”. 

Na koniec pozo- 
stawiono dwa znane, 
gminne zespoły: Mło- 
dzieżową Kapelę Du- 
dziarską „Koźlary”, dzia 
łają cą przy Domu Kul- 
tury w Stęszewie oraz 
zespół „ARHED”. Jak za-
wsze zachwyciły one 
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29 stycznia br. odbyła się w Tomiczkach 
coroczna zabawa, której celem było ze-

branie pieniędzy na potrzeby uczniów szkoły w 
Jeziorkach. Pomysł takiej imprezy realizowany 
jest już od kilku lat. W organizację zabawy za-
angażowana jest rada rodziców, która działa 
przy Szkole Podstawowej w Jeziorkach. Mogą 
oni liczyć na pomoc wielu firm i osób z terenu 
całej gminy oraz Rady Sołeckiej z Tomiczek, któ-
ra zawsze, bezpłatnie udostępnia salę. 

Jednym z punktów imprezy jest loteria 
fantowa, która cieszy się dużym zaintereso-
waniem. Nagrody, jakie można w niej wygrać 
są bardzo atrakcyjne, a dochód z niej (jak 
i z całej zabawy) przeznaczony zostaje na 
wydatki szkolne. Zebrane we wcześniejszych 

latach pieniądze przyczyniły się m.in. do za-
kupu komputerów czy ksero. Z nich także fi-
nansowane są baliki, „Dzień Dziecka” i inne 
uroczystości dla uczniów. 

Zabawa w Tomiczkach cieszy się z roku 
na rok coraz większym zainteresowaniem. 
Dla jej uczestników jest to okazja, aby się spo-
tkać i wspólnie spędzić czas przy muzyce gra-
nej „na żywo”. Mają oni jednocześnie świado-
mość, że cel jest szczytny – szkoła i uczniowie 
otrzymują dodatkowe środki finansowe. 

Organizatorzy pragną podziękować Ra-
dzie Sołeckiej z Tomiczek, rodzicom, firmom 
i osobom prywatnym, które od lat biorą udział 
w przygotowaniu zabawy.

(J.Z.)

Zabawa
w Tomiczkach

K A L E N D A R I U M
NAJWA¯NIEJSZE WYDARZENIA I SPOTKANIA

21 luty (poniedzia³ek)
•  zebranie wiejskie w Twardowie i Srocku Ma³ym

22 luty (wtorek)
•  podpisanie aktów notarialnych na sprzeda¿ 

lokali w zwi¹zku z realizacj¹ uchwa³ Rady 
•  przeprowadzenie kontroli œwietlic opiekuñczo- 

wychowawczych

23 luty (œroda)
•  narada z so³tysami gminy (dotycz¹ca bie¿¹cych 

tematów)
•  szkolenie burmistrzów w zakresie funduszy eu-

ropejskich, zorganizowane przez Spó³dzielcz¹ 
Grupê Bankow¹

24 luty (czwartek)
•  szkolenie dla rolników w Urzêdzie Gminy, 

z zakresu funduszy europejskich     
•  zebrania wiejskie w Wielkiejwsi i Miros³awach
25 luty (pi¹tek)
•  zebrania wiejskie w Tomicach i S³upii

26 luty (sobota)
•  Turniej Pi³ki No¿nej So³ectw o Puchar Burmi-

W dniu 9 stycznia 2005r. Odbyło się wal-
ne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 

koła 121 Stęszew. W zebraniu oprócz wędka-
rzy brali udział zaproszeni goście w osobach: 
V-ce Prezesa Zarządu Okręgu Poznań – Zdzi-
sława Sajny oraz Burmistrza Miasta Stę-
szew Włodzimierza Pinczaka. Prezes Okręgu 
podziękował ustępującemu zarządowi za to, 
że nasze koło jest jednym z najlepiej rozwi-
jających się kół w okręgu poznańskim. Bur-
mistrz podziękował za to, że nasze koło ma 
wielki wkład w kształtowanie młodzieży, 
a wyniki osiągane przez naszych wędkarzy 
rozsławiają Gminę wśród innych gmin wo-
jewództwa wielkopolskiego. A oto nowe wła-
dze koła na lata 2005-2008:

Zarząd koła:
1. Michał Zieliński – Prezes koła,
2. Henryk Majorczyk – V-ce Prezes koła,
3. Mirosław Sieracki – V-ce Prezes koła,
4. Stanisław Zieliński – Sekretarz koła,
5. Włodzimierz Waselczyk – Skarbnik koła,
6. Zbigniew Muth – gospodarz koła,
7. Adam Baranowski – członek koła,

Uwaga wêdkarze!

Ustawa z 24 kwietnia 2004 roku o dzia-
łalności pożytku publicznego i wolon-

tariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873) wprowadzi-
ła możliwość przekazania 1 % podatku 
dochodowego przez osoby fizyczne na 
rzecz organizacji publicznego. 

Czym s¹ organizacje
po¿ytku publicznego

Organizacje pożytku publicznego są 
organizacjami pozarządowymi. Nale-
żą do nich stowarzyszenia, fundacje oraz 
utworzone na podstawie przepisów ustaw 
osoby prawne lub jednostki nie posiadają-
ce osobowości prawnej, które nie są jed-
nostkami sektora finansów publicznych 
oraz które nie działają w celu osiągnięcia 
zysku. Mogą być nimi też kościelne osoby 
prawne jeśli ich statuty, czyli specjalne 
regulaminy na podstawie których działa-
ją, to przewidują. Są one ponadto zareje-

8. Józef Gatniejewski – członek koła,
9. Sylwester Chudziński – członek koła.

Komisja Rewizyjna:
1. Jerzy Nowak – Przewodniczący Komisji, 
2. Paweł Dukat – Z-ca Przewodniczącego, 
3. Marcin Grenda – Sekretarz.

Sąd Koleżeński:
1. Roman Sierański – Przewodniczący,
2. Marek Sałata – Z-ca Przewodniczącego,  
3. Bartosz Sieracki – Sekretarz.

Delegaci na Zjazd Okręgu:
1. Henryk Majorczyk,  
2. Eugeniusz Sałata

Zastępcy delegatów:
1. Michał Zieliński, 
2. Mirosław Sieracki.

Nowy Zarząd i organa koła dziękują wszystkim 
wędkarzom obecnym na zebraniu za wybór. 

Henryk Majorczyk
 Koło 121 Stęszew

Dobry
podatek
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strowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
co stanowi gwarancję, że ich działalność nie 
może być sprzeczna z prawem.

Ważne jest, że przekazując część naszego 
podatku na działalność tychże organizacji nie 
finansujemy agend rządowych, lecz podmio-
ty pozarządowe, których celem nie jest osią-
ganie zysku.

Na czym polega ich dzia³alnoœæ
Zgodnie z art. 4 ustawy o pożytku publicz-

nym i wolontariacie działalnością pożytku 
publicznego jest działalność społecznie uży-
teczna, prowadzona przez organizację pozarzą-
dową w sferze zadań publicznych określonych 
w art. 4 ustawy, takich jak np: pomoc spo-
łeczna, działalność charytatywna, ochro-
na i promocja zdrowia, kultura, nauka, 
oświata i wychowanie, promocja i organi-
zacja wolontariatu. Tyle o tym mówi usta-
wa. Upraszczając, działalność organizacji po-
żytku publicznego polega na tym, że podmioty 
niepaństwowe (tzw.: trzeci sektor), zastępują 
państwo w dziedzinach w których często nie 
jest ono w stanie zapewnić obywatelom ochro-
ny ich podstawowych praw. Przekładając to 
na konkretne zadania np. w zakresie pomocy 
społecznej – stowarzyszenie – posiadające sta-
tus organizacji pożytku społecznego, może or-

ganizować noclegownie dla bezdomnych albo 
w zakresie oświaty i wychowania – zapewnić 
stypendia dla uczniów nie będących w stanie 
pokryć samodzielnie kosztów dojazdu do szkół 
czy zakupu drogich podręczników.

Po co je wspieraæ
Nikogo chyba nie trzeba uświadamiać, że 

nie tylko w gospodarce, lecz także wielu innych 
dziedzinach stan rzeczy w Polsce pozostawia 
wiele do życzenia. Galopujące bezrobocie, chaos 
prawny czy znieczulica społeczna klas uprzy-
wilejowanych są tylko czubkiem góry lodowej, 
która nie stopnieje jeśli my czyli społeczeństwo 
pozostaniemy bierni wobec otaczających nas 
problemów. Na szczęście pojawiają się ludzie od-
ważni, aktywni potrafiący przełamywać trud-
ności poprzez tworzenie organizacji pozarzą-
dowych mających pomagać państwu, a często 
je zastępować w zadaniach z którymi sobie nie 
radzi. Pomagając tymże podmiotom pomagamy 
sobie a ponadto mamy pewność, że fundusze 
które ofiarujemy celem wsparcia realizowanych 
przez nie zadań nie trafią do Warszawy, lecz będą 
efektywnie wykorzystywane w terenie.

Jak przekazaæ 1%
Jedną z form pomocy jest to, że podatnik 

świadomie i bez żadnych kosztów może zadecy-
dować na jakie konkretne cele chce przeznaczyć 
1% swojego podatku należnego państwu. Jedy-
ne ograniczenie w tym zakresie, to konieczność 
przekazania środków wyłącznie organizacjom 
pożytku publicznego, a więc takim, które speł-
niają określone warunki, a przede wszystkim 
realizują zadania pożytku publicznego.

Należy podkreślić, że pierwszym rokiem 
za który można było dokonać odliczenia był 
rok 2003. Choć z reguły podatnicy nie wiedzie-
li o takiej możliwości – zgodnie z danymi Mi-
nisterstwa Finansów – za 2003 roku dokonali 
odpisu w łącznej kwocie 10 305 000 złotych. 
Najwięcej środków z odliczeń przekazano Ca-
ritas Polska bo aż 2.547.552 złote.

Mechanizm odpisu 1% jest prosty. Zgod-
nie z artykułem 27d Ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2004 
r. podatnik - osoba fizyczna może w zeznaniu 
rocznym pomniejszyć kwotę należnego po-
datku o kwotę przekazaną na rzecz organiza-
cji pożytku publicznego do wysokości odpo-
wiadającej 1% należnego podatku.

W praktyce po pierwsze powinniśmy 
sprawdzić czy dana organizacja poza rządo-
wa posiada status pożytku publicznego. Listę 
takich organizacji znajdziemy  na stronie in-

ternetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: 
http://www.ms.gov.pl pod hasłem Krajowy Re-
jestr Sądowy, albo bezpośrednio pod adresem: 
http://opp.ms.gov.pl Danymi na ten temat dys-
ponują także terenowe Wydziały KRS w 20 Są-
dach Rejonowych na terenie całego kraju oraz 
Ośrodki Sieci SPLOT (www.splot.ngo.pl). Po 
drugie należy wybrać z listy organizacji pożyt-
ku publicznego jedną (lub więcej organizacji), 
którą podatnik chce wesprzeć. Po trzecie na-
leży zidentyfikować numer konta organizacji 
i dokonać wpłaty na to konto za pośrednic-
twem banku lub poczty. Koniecznym do uzy-
skania odliczenia jest przy tym zachowanie 
dowodu wpłaty na rachunek organizacji po-
żytku publicznego, z którego musi wynikać 
imię, nazwisko i adres wpłacającego, kwota 
wpłaty, nazwa organizacji pożytku publiczne-
go na rzecz której została dokonana wpłata.

Trzeba pamiętać o tym, iż kwota, którą 
wpłaca podatnik jest dowolna, jednak będzie on 
mógł z niej (w zeznaniu rocznym) odliczyć jedy-
nie kwotę do wysokości 1% należnego podatku.

 Można też najpierw obliczyć kwotę podatku 
za dany rok, następnie 1% podatku, który trafia 
na rachunek wybranej organizacji. Uprzednie 
obliczenie podatku daje nam pewność, że do-
kładnie 1% ,,pójdzie” na wybrany cel.

Czwartym krokiem jest odliczenie kwo-
ty odpowiadającej 1% podatku w zeznaniu 
rocznym. Wypełniając zeznanie roczne (PIT) 
podatnik w części „Obliczenia zobowiązania 
podatkowego”, w rubryce „Kwota 1% zmniej-
szenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji 
pożytku publicznego” (np. w PIT-36 to pozy-
cja 181, a w PIT-37 pozycja 111, dla PIT-28 
jest to pozycja 103) wpisuje kwotę dokonanej 
wpłaty, nie większą jednak niż odpowiednik 
1% należnego podatku (czyli kwoty z pozycji 
180 w PIT-36 i pozycji 110 w PIT-37, pozycji nr 
102 w PIT 28). W formularzu PIT należy wpi-
sać kwotę pomniejszenia z zaokrągleniem do 
pełnych dziesiątek groszy w dół. 

NA koniec należy wysłać wypełniony for-
mularz do Urzędu Skarbowego. Urząd uzna 
za prawidłowe pomniejszenie podatku do 
wpłaty, jeśli z całości zeznania wynikła taka 
konieczność lub zwróci nam odliczony 1% 
w przypadku, jeśli z całości naszego zeznania 
wynikła nadpłata podatku.

Marek Rewizorski

Autor pracuje w Urzędzie Miejskim Gminy Stę-
szew jako podinspektor ds. pożytku publicznego 
oraz zamówień publicznych.

strza Gminy
•  spotkanie w Urzêdzie Marsza³kowskim w spra-

wie funduszy strukturalnych
•  wizyta TVP w sprawie œmierci dziecka na te-

renie gminy

28 luty (poniedzia³ek)
•  zebranie wiejskie w Dêbnie

1 i 2 marzec (wtorek, œroda)
•  szkolenie burmistrzów w zakresie odpowie- 

dzialnoœci karnej, zamówieñ publicznych 
i ustawy o finansach publicznych

2 marzec (œroda)
•  zebranie wiejskie w Zamys³owie

3 marzec (czwartek)
•  spotkanie z przedstawicielami SPR Skrzynki 

– w sprawie planu zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie Skrzynek

4 marzec (pi¹tek)
•  zebrania wiejskie w Witoblu i Zamys³owie

5 marzec (sobota)
•  zebranie wiejskie w Skrzynkach 
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W dniu 28 lutego 2005 roku rozpoczęto 
komisyjne rozpatrywanie ofert nadesłanych 
w ramach otwartego konkursu na realizację 
zadań publicznych w 2005 roku z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zakres powyższych zadań został określo-
ny w uchwale Rady Miejskiej Gminy Stęszew 
XX/211/2004 z dn. 23 listopada 2004, w Zarzą-
dzeniu nr 5 Burmistrza Stęszewa z dn. 14.01.2005 
roku oraz w ogłoszeniu o konkursie.

Jak wynika z powyższego Gmina Stęszew 
zdecydowała się na współpracę z organiza-
cjami pozarządowymi w ramach organizacji 
szkolenia i zawodów w takich dyscyplinach 
jak: piłka nożna, szachy i warcaby czy hokej 
na trawie w miejscowościach: Stęszew, Trze-

baw, Wronczyn i Zaparcin, Modrze, Strykowo, 
Jeziorki, Skrzynki, Sapowice.

Należy nadmienić, ze na realizację 
zadań przeznaczono środki w wysokości 
167.250,00 zł czyli o 2.500,00 zł więcej niż w 
roku ubiegłym.

Termin składania ofert upłynął 25.02.2005 r. 
Zgłoszono po 1 ofercie na każde z zadań z wyjąt-
kiem organizacji szkolenia i zawodów w piłce 
nożnej w miejscowości Skrzynki.

W celu przygotowania i przeprowadzenia 
konkursu Zarządzeniem nr 7 Burmistrza Stę-
szewa z dn 14.01.2005 r. została powołana ko-
misja konkursowa. Obecnie jej prace są w toku. 
Członkowie komisji zamknęli już pierwszy 
etap prac, w którym dokonano:

1)  stwierdzenia prawidłowości ogłoszenia 
konkursu oraz ustalono liczbę zgłoszonych 
ofert na poszczególne zadania

2) otwarto koperty z ofertami
3)  ustalono, które oferty spełniają warunki 

ustalone w ogłoszeniu o konkursie

Komisja przystąpiła też niezwłocznie do 
2 etapu konkursu, w którym jej zadaniem jest 
dokonanie prawidłowej analizy merytorycz-
nej zawartości ofert, wybranie najkorzyst-
niejszych ofert oraz określenie i zapropono-
wanie wysokości przyznanych środków na 
realizacje zadań.

Marek Rewizorski

Otwarty konkurs
na realizacjê zadañ publicznych

Od 15 stycznia do 14 kwietnia 2005 r. 
trwać będzie III edycja konkursu „Po-

znański Lider Przedsiębiorczości”. Jego 
organizatorami są: Starosta Poznański, 
Prezydent Miasta Poznania, Prezes Mię-
dzynarodowych Targów Poznańskich oraz 
Prezydent Sejmiku Gospodarczego Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 

Jeœli Twoja firma:
  zalicza się do sektora średnich, małych 

i mikro przedsiębiorstw,
  posiada ciekawą, nowatorską ofertę, wyróż-

nia się dynamizmem i innowacyjnością,
  jest przyjazna ludziom i środowisku oraz 

rzetelnie wywiązuje się ze swoich zobo-
wiązań,

  stanowi przykład sukcesu i dobrej prakty-
ki oraz wykorzystuje nowoczesne metody 
organizacji pracy

zgłoś swój udział w konkursie o ty-
tuł „Poznańskiego Lidera Przedsię-
biorczości”!

Laureaci konkursu otrzymuj¹:
  oficjalne statuetki Konkursu oraz dyplomy,
  prawo do posługiwania się Znakiem i Hasłem 

„Poznański Lider Przedsiębiorczości” przez 
okres dwóch lat od chwili zdobycia tytułu,

  wpis do honorowej księgi Konkursu,
  członkostwo w Klubie Liderów Przedsię-

biorczości,
  prawo do uczestniczenia na preferencyj-

nych warunkach w wybranych imprezach 
MTP. 

Warunki przyst¹pienia do Konkursu:
1.  W Konkursie mogą uczestniczyć przedsię-

biorcy (osoby fizyczne, spółki cywilne lub 
spółki prawa handlowego), którzy:

a)  mają siedzibę i prowadzą działalność na 
terenie Miasta Poznania lub Powiatu Po-
znańskiego
- zatrudniają mniej niż 250 pracowników,
-  osiągają roczny przychód netto ze sprzeda-

ży towarów i usług mniejszy niż 40 mln. 
euro,  

-  suma posiadanych aktywów na koniec 

roku obrotowego nie przekracza warto-
ści 27 mln euro.

b)  prowadzili działalność gospodarczą przy-
najmniej przez dwa lata do momentu 
zgłoszenia się do Konkursu,          

c)  posiadają dobrą kondycję finansową, oce-
nioną na podstawie przedłożonych infor-
macji lub dokumentów finansowych,                        

d)  nie posiadają zaległości wobec organów 
podatkowych i ZUS,             

e)  przestrzegają prawa – w ciągu ostatnich 
5 lat nie byli karani sądownie oraz przez or-
gany skarbowe, PIP, PIH, Sanepid, IOŚ itp.          

2.  Warunkiem przystąpienia do Konkursu 
jest terminowe złożenie wypełnionego 
formularza zgłoszeniowego wraz z kom-
pletem załączników, w zamkniętej koper-
cie opatrzonej napisem- Konkurs o tytuł 
„Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”. 
Zgłoszenia należy dokonać do dnia 
14 kwietnia 2005 r. w Wydziale Działal-
ności Gospodarczej Urzędu Miasta Po-
znania, ul. Matejki 50, 60-770 Poznań. 

Konkurs dla przedsiêbiorców 
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Wniosek winien być podpisany przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania przedsię-
biorstwa. Dane zawarte w wymienionych 
dokumentach objęte są tajemnicą. 

3.  Formularz zgłoszeniowy zawiera następu-
jące informacje:

a) Numery NIP i REGON,
b) Pełne dane teleadresowe przedsiębiorcy,    
c)  Data utworzenia firmy i podjęcia działal-

ności,
d) Forma prawna przedsiębiorcy,       
e) Branża,
f) Oferowane produkty i usługi,
g)  Imiona i nazwiska właścicieli/ głównych 

udziałowców firmy – wraz z informacją 
o posiadanych udziałach,          

h) e-mail i adres strony www,
i)  Liczba zatrudnionych – stosunek pracy.     

4.  Po otrzymaniu zgłoszenia, Organizator 
konkursu prześle jego uczestnikom ankie-
tę nt. sytuacji ekonomicznej przedsiębior-
stwa, zawierającą informacje na temat:
- oferowanego produktu lub usługi,
-  działalności na rzecz pracowników (szko-

lenia, BHP, świadczenia socjalne itp.),
-  posiadanych certyfikatów, patentów, 

wdrożeń, nagród, referencji, kwalifikacji,
- produktów/usług (katalogi, foldery itp.),
-  oświadczenie o nie zaleganiu z płatno-

ściami na poczet organów podatkowych 
i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

-  oświadczenie, iż nie toczy się wobec 
przedsiębiorcy żadne postępowanie kar-
ne, karno-skarbowe, upadłościowe oraz, 
że w ciągu ostatnich pięciu lat nie był 
on karany przez organy kontrolne Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, Państwowej 
Inspekcji Handlowej, Sanepidu, Inspekcji 
Ochrony Środowiska itp.

5.  W przypadku, gdy na podstawie złożonego 
wniosku nie można dokonać jednoznacz-
nej oceny firmy uczestniczącej w Konkur-
sie, Komisja Konkursowa może zwrócić się 
do wnioskodawcy o przedstawienie do-
datkowych informacji lub zaproponować 
przeprowadzenie wizji lokalnej firmy.

6.  Pełna treść Regulaminu Konkursu znajduje 
się na stronie www.lidermsp.poznan.pl

Formularze zgłoszeniowe można otrzy-
mać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, 
ul. Poznańska 11, pok. 21. 

Nieczystoœci na drodze
W dniu 25 stycznia właściciel jednej z posesji Witoblu wylał nieczystości płynne na dro-

gę. Spowodowało to konieczność interwencji policji. Za dokonanie tej – niezgodnej                    
z prawem czynności, sprawca został ukarany mandatem w wysokości 200 zł.  

BURMISTRZ GMINY STÊSZEW
podaje do publicznej wiadomoœci informacjê

o przeznaczeniu do sprzeda¿y:

1/  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej działkę 
1452/2 o pow. 0,4465 ha położoną w Stęszewie przy ul. Dąbrowskiego, cena 
wywoławcza 81.000,- zł + 22% VAT,

2/  w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców pięciu lokali 
mieszkalnych położonych w Skrzynkach przy ul. Dworcowej 1.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszone zostały 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew 
ul. Poznańska 11 tel.(061) 8197-149.

Nieczystoœci wylane na drogê
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14.01.
Wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego dróg i ulic.
Wpłynęły 2 oferty:
  1. REM- DROG z Poznania.
  2. Zakład Remontowo- Budowlany ze Stęszewa.
Wybrano ofertę nr 2 z uwagi na najniższe jednostkowe stawki.

14.01.
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru wg branż.
Zad. 1 branża budowlana. Wpłynęły 3 oferty:
  1. Dariusz Szymkowiak z Lubania
  2. Zakład Remontowo-Budowlany ze Stęszewa
  3. ZUBID z Krosna
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3, gdyż firma  zaproponowała 
najniższe  stawki.
Za nadzór nad pracami do 100 tys. - 2% tej kwoty, za prace powyżej 
100 tys. - 1,5%.  
Zad. 2 branża sanitarna wod. kan. i c.o. Przetarg unieważniono, gdyż 
wpłynęły mniej niż dwie ważne oferty.
Zad. 3 branża elektryczna. Przetarg unieważniono, gdyż nie wpłynęła 
żadna oferta.
Zad. 4 budowa i remonty dróg. Wpłynęły 2 oferty:
  1. ZUBID z Krosna
  2. Zakład Remontowo-Budowlany ze Stęszewa
Wybrano ofertę nr 2. Firma zaproponowała 2% za nadzór nad pracami 
do 100 tys., a 1,5 % za prace powyżej100 tys.    
Zad. 5 budowa i remonty chodników. Przetarg unieważniono, gdyż 
wpłynęły mniej niż dwie ważne oferty.

14.01.
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych.
Wpłynęły 4 oferty:
  1. Firma Handlowa „Trzynastka” ze Stęszewa, za 18.221,47 zł.
  2. „PPH Biur- Pap” z Poznania, za 18.507,13 zł.
  3. „Rodan” z Poznania, za 18.440,13 zł.
  4. Firma „Drzymała” z Poznania, za 18.785,92 zł. 
Wybrano ofertę nr 1 jako tę najkorzystniejszą.

27.01.
Praca równiarką i walcem, profilowanie dróg i ścinanie po-
boczy.
Wpłynęły 3 oferty:
  1. Usługi Budowlano- Drogowe ze Słupi.
  2. Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „Cynk” ze Śremu.
  3. Przedsiębiorstwo SPEC z Kórnika.
Wygrała oferta nr 1 z uwagi na najniższe stawki jednostkowe.

PRZETARGI W 2004 ROKU
podsumowanie

(Kwoty podane w zestawieniu zosta³y wyra¿one w z³otych).

27.01.
Określenie wartości rynkowej działek i lokali oraz inwenta-
ryzacja.
Wpłynęło 5 ofert:
  1. BUDIWEST z Wrześni.
  2. Wycena Nieruchomości z Poznania.
  3. Wycena „Expert” z Poznania.
  4. Biuro Usług Terenowo- Prawnych z Poznania.
  5. Rzeczoznawca Majątkowy z Poznania.
Oferta nr 1 została wykluczona z powodu niezgodności z warunkami 
zamówienia.
Wygrała oferta nr 2 z uwagi na najniższe stawki jednostkowe.

27.01.
Usługi geodezyjne.
Wpłynęły 3 oferty:
  1. Biuro Usług Geodezyjno- Kartograficznych z Poznania.
  2. KATASTER s.c.
  3. „Dragon” Firma Geodezyjna z Poznania.
Oferta nr 1 wygrała z powodu najniższych stawek jednostkowych.  
Oferta nr 2 została odrzucona z powodu niezgodności z istotnymi wa-
runkami zamówienia.

27.01.
Konserwacja i naprawa kserokopiarek.
Wpłynęły 2 oferty:
  1. Sprzedaż i Serwis Urządzeń Biurowych ze Stęszewa.
  2. Prywatne Przedsiębiorstwo MAX z Poznania.
Wybrano ofertę nr 1 z powodu najniższych stawek jednostkowych.

27.01.
Projekt wymiany sieci kablowej na ul. Ogrodowej
– Rynek w Stęszewie.
Przetarg unieważniono na podstawie art. 27 ust.1 pkt 1 – nie wpłynęła 
żadna oferta.

10.02.
Świadczenie usług porządkowych w budynku UMG Stęszew.
Wpłynęły 4 oferty:
  1. Centrum Usług Handlowych z Dębna, za 6.800,00 zł.
  2. Przedsiębiorstwo GOS- ZEC z Poznania, za 2.347,28 zł.
  3. PUH ALL PURE z Poznania.
  4. DANPOL ze Stęszewa.
Oferty 3 i 4 zostały odrzucone z powodu niezgodności z warunkami  
zamówienia.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2.
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24.02.
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru wg branż. 
Zad. 1 branża kan. sanit. wod. kan. i c.o. Wpłynęły 3 oferty:
  1. Projektowanie i nadzory z Opalenicy
  2. inż. Tadeusz Henski z Poznania
  3. mgr inż. Jerzy Grabarczyk z Poznania
Oferta nr 3 została odrzucona z powodu braku referencji, a wygrała 
oferta nr 1 z uwagi na stawki jakie zaproponowała: 1,3 % za nadzór 
nad pracami do 100 tys., a 0,9% za prace powyżej 100 tys.
Zad. 2 branża elektryczna. Przetarg został unieważniony z powodu 
braku ofert.
Zad. 3 budowa i remonty chodników. Wpłynęły 3 oferty:
  1. ZUBID z Krosna
  2. mgr inż. Jerzy Grabarczyk z Poznania
  3. inż. Tadeusz Henski z Poznania
Oferta nr 2 została wykluczona z powodu braku referencji, natomiast 
wygrała oferta nr 3.

24.02.
Projekt przebudowy linii kablowych w Stęszewie Rynek, 
ul. Ogrodowa.
Wpłynęła 1 oferta – Projektowanie i Nadzory z Poznania, za 2.000,00 zł. 
Przetarg został unieważniony na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 1 – wpły-
nęły mniej niż dwie ważne oferty. 

24.02.
Projekty decyzji o warunkach zabudowy.
Wpłynęły 3 oferty:
  1. „Consultor” z Poznania, za 334,28 zł.
  2. INVEST PLAN z Poznania, za 237,90 zł.
  3. Pracownia Architektoniczna z Lubania, za 280,60 zł.
Wybrano ofertę nr 2 jako najkorzystniejszą.

05.04.
Dostawa żużla.
Wpłynęły 2 oferty:
  1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych ze Stęszewa, za 42.900,00 zł.
  2. Transport Ciężarowy ze Stęszewa, za 44.000,00 zł. 
Przetarg został unieważniony na podstawie art. 93. ust. 1 pkt 4 – cena 
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

15.04.
Kolonie.
Wpłynęło 8 ofert:
  1.  Biuro Usługowo Turystyczne „Włóczykij” z Poznania, za 855,00 

zł. za 1 skier.
  2. „Prymus” Sp. z o.o. z Warszawy, za 990,00 zł.
  3. Biuro Turystyczne „Skarbek” z Ustki, za 700,00 zł.
  4.  Przedsiębiorstwo Turystyczne „Hermes-Ewal” z Wrocławia, za 

810,00 zł.
  5. Ośrodek „TOK” z Wałbrzycha, za 490,00 zł.
  6. Agencja Turystyczno Usługowa z Wrocławia, za 563,50 zł.
  7. Bus Media z Katowic, za 990,00 zł.
  8. ATUT Sp. z o.o. z Poznania, za 699,00 zł.

Oferty 3, 4, 5 zostały odrzucone z powodu: braku wykazu zleceń, braku  
danych na temat kadry kierowniczej, braku określenia terminu kolo-
nii, a wygrała oferta nr 6.

15.04.
Przeglądy gazowe.
Wpłynęły 3 oferty:
 bud. mieszk. bud. niemieszk.

  1. Zakład Instalacyjny z Dopiewa 74,90 207,40 
  2. Zakład Projektowania ze Stęszewa 53,50 183,00
  3. Zakład Inst. Sanit. ze Stęszewa 64,20 195,20

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma nr 2.

15.04.
Oczyszczanie kanalizacji deszczowych i rowów.
Wpłynęły 2 oferty:
  1. Poznański Związek Spółek Wodnych z Poznania – według stawek,
  2. PUWI z Poznania – według stawek.

Przetarg został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 – nie wpły-
nęła żadna ważna oferta. Oferty odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1.
nr 1 – źle podano termin wykonania zamówienia /niezgody ze SIWZ/,
nr 2 – brak wyceny ostatniej pozycji w SIWZ.

11.05.
Dostawa żużla na drogi gminne. 
Wpłynęły 3 oferty:
  1. PUH CYNK ze Śremu, za 22.814,99 zł.
  2. SKR Stęszew, za 36.234,00 zł.
  3. Transport Ciężarowy ze Stęszewa, 37.000,00 zł.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1.

11.05.
Wymiana okien UMG Stęszew i świetlicy w Tomiczkach. 
Wpłynęło 6 ofert:
  1. GROBUD z Grodziska Wlkp., za 33.207,67 zł.
  2. ARTEX z Białobrzegów, za 34.067,00 zł.
  3. MAT ROLEKS ze Stęszewa, za 30.072,36 zł.
  4. ROLTECH  z Porażyna, za 38.613,80 zł.
  5. Centrum Okien i Drzwi z Poznania, za 46.246,93 zł.
  6. Wielkopolska Fabryka Okien VARIANT z Poznania, za 29.547,51 zł.
Oferty 2, 3, 4 zostały odrzucone z powodu braku wykazu zleceń i refe-
rencji. Wygrała natomiast oferta nr 6, która została uznana za najko-
rzystniejszą.

11. 05.
Adaptacja pomieszczeń na tajną kancelarię- UMG Stęszew.
Z uwagi na to, że nie wpłynęła żadna oferta, przetarg został unieważ-
niony.

01. 06.
Naprawa skarp przy drodze Rybojedzko- Słupia.
Wpłynęła 1 oferta. Przetarg wygrał Zakład Remontowo Budowlany ze 
Stęszewa, który złożył ofertę na 8.940,73 zł.
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01. 06.
Remont chodnika na ul. Świerczewskiego w Strykowie.
Wpłynęły 3 oferty:
  1. Zakład Remontowo- Budowlany ze Stęszewa, za 29.928,61 zł.
  2. bjj BETON z Dębienka, za 26.746,34 zł.
  3. TOR-MEL z Poznania, za 20.314,04 zł.
Przetarg wygrała oferta nr 3, która została uznana za najkorzyst-
niejszą. 

08. 06.
Roboty wykończeniowe – zaplecze boiska szkolnego w Trze-
bawiu.
Wpłynęły 3 oferty:
  1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane ze Strykowa
  2. Przedsiębiorstwo RADBUD z Koziegłów, za 95.755,49 zł.
  3.  Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Inżynieryjnych z Poznania, za 

90.667,94 zł. 
Oferta nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 – nie 
wyceniono wszystkich pozycji kosztorysowych. Za najkorzystniejszą 
uznana została oferta nr 3. 

25. 06.
Remont chodnika na ul. Powstańców w Stęszewie.
Wpłynęło 6 ofert:
  1. FUH BRUK-LAND z Kościana, za 46.261,48 zł.
  2. Zakład Remontowo-Budowlany ze Stęszewa, za 55.680,25 zł.
  3. Roboty Brukarskie, Posadzkarskie ze Stęszewa, za 46.550,00 zł.
  4. TOR-MEL z Poznania, za 54.098,55 zł.
  5. bjj BETON z Dębienka, za 40.587,69 zł.
  6. Zakład Robót Drogowych z Puszczykowa, za 54.046,00 zł.
Przetarg wygrała oferta nr 5, która została uznana za najkorzyst-
niejszą.

28. 06.
Elewacja budynku Przychodni w Stęszewie.
Wpłynęła jedna oferta – Zakładu Ogólnobudowlanego ze Skrzynek. Zo-
stała ona jednak odrzucona z powodu braku referencji. Przetarg został 
unieważniony na podstawie art. 93 ust1 pkt. 1 – nie wpłynęła żadna 
ważna oferta.

28. 06.
Elewacja strażnicy w Stęszewie i budynku Domu Kultury 
w Będlewie.
Wpłynęły 2 oferty:
  1.  Zakład Ogólnobudowlany „DARBUD” ze Skrzynek,
            za 30.500,00 zł.
  2. Zakład Remontowo- Budowlany z Kowanówka, za 21.483,47 zł. 
Przetarg został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 – cena 
najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

28. 06.
Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego 
– Sapowice.
Przetarg wygrała oferta Pracowni JAG z Puszczykowa, za 52.000,00 zł.

19. 07.
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębienko, uli-
ca Łąkowa i Nowa oraz Stęszew ulica B. Chrobrego.
Wpłynęło 8 ofert:
  1. PHU LITZ z Poznania.
  2. BPK Nogaj z Poznania, za 1.040.200,00 zł.
  3. Zakład Usługowy ze Strykowa, za 770.780,67 zł.
  4. PRiB z Poznania.   
  5. Konsorcjum ze Szczecina.
  6. PRD z Konina.
  7. Pharmgas z Poznania.
  8.  Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Inżynieryjnych z Poznania, za 

719.319,91 zł. 

Oferta nr 1 została odrzucona z powodu braku ceny. Oferty nr 4,5,6,7 
zostały wykluczone z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 9- 
brak zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego. Wygrała oferta nr 8 
z powodu najkorzystniejszej ceny.

20. 07.
Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Szkolnej w Stęsze-
wie.
Wpłynęły 2 ofert:
  1. Konsorcjum Habart-Pharmgas z Poznania, za 131.010,15 zł. 
  2.  Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Inżynieryjnych z Poznania, za 

123.402,29 zł.
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma nr 2, która wygrała 
przetarg.

20. 07.
Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
Wpłynęły 3 oferty:
  1. SEM Z-Elektr. z Łęczycy – rezygnacja z umowy.
  2.  Instalacje Elektryczne Wiśniewski ze Stęszewa,
             za 200.812,00 zł.
  3. Instalacje Elektryczne Konopski ze Stęszewa,
            za 227.896,00 zł. 
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2.

20. 07.
Remont nawierzchni drogi w SP Stęszew.
Wpłynęły 3 oferty:
  1. Roboty Brukarskie, Posadzkarskie ze Stęszewa, za 59.320,87 zł.
  2. bjj BETON z Dębienka, za 79.860,83 zł.
  3. Firma Usł. Handl. z Puszczykowa, za 64.245,47 zł.

Przetarg wygrała firma nr 1, oferując najkorzystniejszą cenę. 

17. 08.
Przeprowadzenie audytu.    
Wpłynęły 3 oferty:
  1. Accord z Wrocławia, za 64.050,00 zł.
  2. A&E Consult z Poznania, za 117.120,00 zł.
  3. Irena Kozieł z Poznania, za 7.500,00 zł.
Wygrała oferta nr 3.
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06. 09.
Wykonanie drenażu na ul. Powstańców w Dębnie.  
Przetarg wygrał Zakład Remontowo Budowlany ze Stęszewa z ofertą- 
15.111,59 zł.

06. 09.
Wykonanie nawierzchni jezdni na ul. Poznańskiej w Stęszewie.
Wygrała firma NCC INDUSTRI z Wrocławia, ceną 117.119,48 zł.

06. 09.
Wykonanie instalacji gazowej z Zamysłowie.
Przetarg został unieważniony ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

06. 09.
Remont nawierzchni jezdni – dojście do cmentarza w Łodzi.
Przetarg wygrał Zakład Remontowo Budowlany ze Stęszewa, ofertą 
– 25.190,67 zł.

07. 09.
Modernizacja ul. Kanałowej w Stęszewie.  
Przetarg wygrała firma STRADA z Środy Wlkp., ceną 412.459,36 zł.

07. 09.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Modrzu.  
Wpłynęło 6 ofert:
  1. Przedsiębiorstwo ANDER z Puszczykowa.
  2. WUPRINŻ z Poznania, za 2.135.283,86 zł.
  3. EKO- KAN- GAZ z Ostrowa Wlkp.
  4. DELTA PLUS z Leszna, za 2. 464.020,50 zł.
  5. Konsorcjum Mazur ze Szczecina.
  6.  Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Inżynieryjnych z Poznania, 

za 1.387.788,23 zł.

Oferty nr 1, 3, 5 zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 
– niezgodne z SIWZ.
Przetarg wygrała oferta nr 6.

05. 10.
Wykonanie dokumentacji techn. urządzeń Melioracyjnych.
Przetarg wygrał Zakład Usługowy z Dopiewa ceną 25.000,00 zł.

10. 11.
Zimowe utrzymanie dróg – zima 2004/2005.
Wpłynęło 5 ofert:
                      posypanie    odśnieżanie
      solą               

  1. DROGOPAL z Opalenicy      89,90 29,70
  2. Zakład Robót Drogowych z Puszczykowa    93,50 35,80
  3. Zakład Remontowo-Budowlany
    ze Stęszewa       85,60 25,68
  4. Przedsiębiorstwo SOLFATER
    z Grodziska Wlkp.      90,80 32,60
  5. DROMOST z Żabna      95,23 37,45

Przetarg wygrała oferta nr 3.

10. 11.
Paczki świąteczne dla placówek oświatowych na terenie 
gminy.
Wpłynęły 3 oferty:
  1. PHU WOKA ze Stęszewa, za 12,17 za 1 paczkę.
  2. Kramik Market ze Stęszewa, za 13,95 za 1 paczkę.
  3. PU WODNIK ze Stęszewa, za 13,64 za 1 paczkę.     
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1.

10. 11.
Wykonanie parkingu przy UMG Stęszew.
Przetarg wygrała firma bjj BETON z Dębienka, która zaoferowała wy-
konanie prac za 33.752,64 zł. 

30. 11.
Wykonanie projektu na budowę oczyszczalni ścieków w Wi-
toblu.
Wpłynęły 4 oferty:
  1. Pozprojekt z Poznania, za 219.000,00 zł.
  2. Serwis Inwest z Poznania, za 266.326,00 zł.
  3.  ESKO Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska z Zielonej Góry, za 

97.234,00 zł.
  4. Biuro Projektów z Bydgoszczy, za 309.636,00 zł.

Oferta nr 4 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 – cena 
przewyższa 60 tys. euro.
Przetarg wygrała oferta nr 3. 

06. 12.
Budowa chodnika na ul. Paderewskiego w Stęszewie.
Wpłynęło 5 ofert:
  1. bjj BETON z Dębienka, za 58.106,95 zł.
  2. Solfater z Grodziska Wlkp., za 71.068,57 zł.
  3. Zakład Remontowo-Budowlany ze Stęszewa, za 69.506,60 zł.
  4. Roboty Brukarskie ze Stęszewa.
  5. Tor Mel z Poznania, za 78.526,78 zł.

Oferta nr 4 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 – nie 
wyceniono wszystkich pozycji przedmiaru robót. Wygrała oferta fir-
my nr 1 z uwagi na najniższą cenę. 

20. 12.
Remont sieci wodociągowej na terenie gminy Stęszew.
Przetarg w trakcie rozstrzygania.

20. 12.
Dostawa materiałów biurowych.
Wpłynęło 5 ofert:
  1. Firma Handlowa „Drzymała” z Poznania, za 15.200,00 zł.
  2. Eureka Thiel z Lubonia, za 14.900,00 zł.
  3. Rodan z Poznania, za 14.700,00 zł.
  4. PPH Biur PAP z Lubonia, za 15.335,50 zł.
  5. Firma Handlowa „Trzynastka” ze Stęszewa, za 13.148,93 zł.

Przetarg wygrała oferta nr 5.
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przetarg nieograniczony o wartoœci powy¿ej 60.000 euro

na zorganizowanie letniego wypoczynku nad morzem dla  40 dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z rodzin dotkniętych 
problemem alkoholowym.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 15.07.2005 – 20.08.2005 /14 dni /.

Kryteria oceny: cena 75%, atrakcyjność miejscowości 5%, warunki socjalno-bytowe i warunki zakwaterowania 15%, 
atrakcyjność programu kolonii 5%.

Informacje telefoniczne pod numerami: 81-97-141, 81-97-126 w godzinach 8.00 – 14.00.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia uzyskać można w siedzibie Zamawiającego pokój numer 8 w godz. 
od 8.00 do 14.00 lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 10,00 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, 62-060 Stęszew, 
ul. Poznańska 11 w terminie do dnia 1.04.2005 roku do godziny 9.30.

Koperta musi być oznaczona „Przetarg – na zorganizowanie letniego wypoczynku”.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 1.04.2005 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 23.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Oferenci przystępujący do przetargu musza spełniać warunki ustawy Prawo zamówień publicznych i warunki zawarte 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PRZYJMIEMY:

• piekarzy,
• cukierników

z doświadczeniem 
zawodowym. 

Zgłoszenia oraz CV prosimy 
składać w biurze piekarni: 

TOSMAK
Krosinko, ul. Wiejska 52
Informacja tel: 8 137 269

Poszukuję mieszkania do 
wynajęcia (może być z 

osobnym wejściem do domu)
na terenie gminy Stęszew.

Telefon kontaktowy:
0504 258 555. 

Pracowników Ochrony
do 35 lat, wzrost pow 180 cm.
Tel. Kontaktowy: 0507 198 570

(praca Poznań).

Monika 
USŁUGI FRYZJERSKIE
z dojazdem do klienta

Monika Baranowska 
62-060 Stęszew, 

Zamysłowo
ul. Twardowska 23

tel. kom. 0604 172 002
tel. dom. 061 813 44 90

Og³oszenia
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nieograniczony przetarg ustny na sprzeda¿

1.  Nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stęszewie przy ul. Dąbrowskiego, stanowiącej działkę nr 1452/2 
o pow. 0,4465 ha,  KW 30080 – nie wykazuje obciążeń.

   Cena wywoławcza nieruchomości –  81.000,- zł
   Wadium    –    8.100,- zł
   Minimalne postąpienie  –       810,- zł

2.  Nieruchomości niezabudowanej, położonej w Strykowie przy ul. Poznańskiej, stanowiącej działkę nr 448/11 
o pow. 0,6234 ha, KW 43032 – nie wykazuje obciążeń.

   Cena wywoławcza nieruchomości –  126.110,- zł
   Wadium    –    12.620,- zł
   Minimalne postąpienie  –      1.300,- zł

Dla powyższych nieruchomości Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznowienie granic odbywa się na 
koszt i staraniem nabywcy.

Warunki przetargu:

•  Przetarg odbędzie się w poniedziałek 18 kwietnia 2005r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy 
Stęszew ul. Poznańska 11.

•  Wadium ze wskazaniem określonej działki należy wpłacić do dnia 15 kwietnia 2005 r. na konto Urzędu     
w PKO BP O/Stęszew nr 84 1020 4027 0000 1802 0049 9434.

•  Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu na jego konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

•  Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku 
uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

•  Wylicytowana cena nieruchomości winna być wpłacona najpóźniej 7 dni przed wyznaczoną datą zawarcia aktu 
notarialnego.

•  Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

•  Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany o czym niezwłocznie poinformuje się w formie właściwej do 
ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać:
w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11 pokój nr 1  tel. (061) 819 71 49
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Informator miejski

Urząd Miejski Gminy Stęszew
pon. 8.00 – 16.00
wt. - pt. 7.00 – 15.00
tel. 813 40 11, tel. sekretariat 813 41 68
Ośrodek Pomocy Społecznej
pon. 8.00 – 16.00
wt. - pt. 7.00 – 15.00
tel. 813 40 62
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Czynny jest codziennie z wyjątkiem
wolnych sobót i niedziel w godz. 7.00 – 15.00
tel. 813 41 82
Awarie sieci wodno-kalizacyjnej można
zgłaszać przez cały tydzień, 24 godziny na dobę,
pod numerem telefonu – 813 42 21, 813 41 82,
kom. 0604 806 068
Muzeum Regionalne w Stęszewie
Czynne codziennie w godzinach 10.00 – 14.00
z wyjątkiem poniedziałku – tel. 813 40 12
Gazownia
Awarie sieci gazowej można zgłaszać
codziennie pod numerem telefonu 813 41 69
Energetyka
Stęszew – tel. 813 43 95
Opalenica – tel. 447 73 65 (24 h)
Straż Pożarna
Stęszew – tel. 813 43 98
Strykowo – tel. 813 45 31
Policja
Stęszew – tel. 813 43 97 lub 813 59 97
Przez całą dobę można dzwonić do Komendy 
Miejskiej Policji w Poznaniu pod bezpłatny 
numer tel. 997
Telefony policjantów
Roman Urbanek – 0605 192 906 – kierownik
Rewirów Dzielnicowych
Asystent ds. nieletnich: mł. asp. Piotr Pawlak
– 0605 192 910
Rejon nr 1 – mł. asp. Jacek Konieczny
– 0605 192 908 – Stęszew
Rejon nr 2 – mł. asp. Bogdan Cieślarek
– 0605 192 907 – Krąplewo Wieś, Krąplewo (POM), 
Strykówko, Strykowo, Sapowice, Antonin, 
Rybojedzko, Wielka Wieś, Mirosławki, Tomice, 
Tomiczki, Piekary, Słupia, Jeziorki, Skrzynki, 
Zamysłowo
Rejon nr 3 – mł. asp. Piotr Lasecki
– 0605 192 909 – Dębienko, Dębno, Witobel, 
Trzebaw, Łódź, Będlewo, Wronczyn, Zaparcin, 
Modrze, Drożdżyce, Smętówko, Górka, 
Twardowo, Srocko Małe, Srocko Małe PGR.
Dni i godziny wypożyczeń w bibliotekach
publicznych
Biblioteka Publiczna w Stęszewie
poniedziałek 12.00 – 19.00
wtorek 8.00 – 15.00
środa 12.00 – 19.00
czwartek 8.00 – 19.00
piątek 12.00 – 19.00
pierwsza sobota miesiąca 8.00 – 13.00
tel. 813 40 92

Filia w Będlewie
poniedziałek 12.30 – 16.30
wtorek 12.30 – 16.30
czwartek 12.30 – 16.30
tel. 813 50 17
Filia w Strykowie
wtorek 9.00 – 17.00
środa 13.00 – 17.00
czwartek 9.00 – 15.00
tel. do szkoły 813 40 52
Filia w Jeziorkach
poniedziałek 16.00 – 18.30
wtorek 16.00 – 18.30
czwartek 16.00 – 18.30
piątek 16.00 – 18.30
tel. do szkoły 819 60 87
Filia w Trzebawiu
środa 13.00 – 19.00
piątek 12.00 – 19.00
Filia w Sapowicach
poniedziałek 14.00 – 18.00
środa 10.00 – 14.00
czwartek 14.00 – 18.00
Dom Kultury
poniedziałek 9.00 – 20.00
wtorek 9.00 – 20.00
środa 9.00 – 15.00
czwartek 9.00 – 20.00
piątek 9.00 – 20.00
sobota 9.00 – 15.00
tel. 813 40 71
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 
pon. 8.00 – 16.00, wt. - pt. 7.00 – 15.00
tel. 819 7137, 819 71 38
Ośrodek Zdrowia
Czynny w godz. 7.00 – 18.00, tel. 813 42 61
W godzinach od 18.00 do 8.00 należy
dzwonić pod numer pogotowia
ratunkowego, telefon 866 00 66
Gabinet Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
„Promed”
Stęszew, ul. Reya 6
tel. 813 56 03, tel. kom. 0606 892 161
Gabinet czynny:
pon. - pt. 8.00 – 18.00
Lekarz przyjmuje:
pon. - śr.
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
piątek
gabinet: 8.00 – 14.00
wizyty domowe: 14.00 – 15.30
Nagłe zachorowania: Dział Pomocy Doraźnej, 
Poznań, ul. Kasprzaka 16, tel. 866 25 35
Gabinet lekarski
Strykowo, ul. Bukowska 56
tel. 813 42 91, tel. kom. 0606 288 458

pon., śr., pt. 8.00 – 16.00
16.00 – 18.00 – porady telefoniczne
pod nr telefonu komórkowego.
wt., czw. 10.00 – 18.00
8.00 – 10.00 – porady telefoniczne pod
nr telefonu komórkowego.
Szczepienia: wt. 16.30 – 18.00, pt. 8.00 – 9.30
Wizyty domowe: codziennie 13.00 – 14.30
Gabinet Rehabilitacyjny „Revita”
ul. Mosińska 8, tel: 660 316 910
Godziny przyjęć: pn. - pt.: 9.30 – 17.00
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne 
„Diagmed”
ul. Reya 2/4, tel./fax: 819 51 06
Godziny przyjęć:
pn.-pt.: 7.00 – 15.00, sob: 9.00 – 11.00
Apteki
Stęszew, ul. Poznańska – tel. 813 42 54
pn. - pt. 8.00 – 18.00, sobota 8.00 – 13.00
Stęszew, ul. Chybickiego, „Pod Słońcem”
– tel. 813 48 61
pn. - pt 8.00 – 12.30 i 15.00 – 20.00
sobota 8.00 – 13.00 i 18.00 – 19.00
Stęszew, ul. Poznańska 18, „U złotego źródła” 
tel. 898 53 32
pn. - pt. 8.00 – 20.00, sobota 9.00 – 14.00
Punkt apteczny „Aspirynka”
Strykowo, ul. Bukowska 56
pon., śr., pt. 8.00 – 16.00
wt., czw. 10.00 – 18.00
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