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22 kwietnia br. w dniu „Święta 
ziemi”, w Trzebawiu została 
otwarta „zielona kla-

sa”. Jest to miejsce przy Szkole 
Podstawowej, które przygotowa-
ne zostało głównie dla dzieci, ale 
także dla innych mieszkańców. 
Trzebaw położony jest na terenie 
Wielkopolskiego Parku Narodowe-
go, znajduje się tam, więc wiele 
pięknych terenów, którymi moż-
na się teraz również rozkoszować
w „zielonej klasie”. Na jej terenie 
posadzono drzewka, zorganizo-
wano miejsca do zabawy i wy-
poczynku. Uzyskanie zgody na 

Otwarcie „zielonej klasy” W numerze

zorganizowanie takiej klasy nie było łatwe. 
Szkoła starała się o „Zielony certyfikat – 
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przedszkole i szkoła przyjazne środowisku” 
już od 2003 roku. Jak usłyszeliśmy od dy-
rektor szkoły Karoliny Róg, podstawowym 
zadaniem, które umożliwia zdobycie tego 
certyfikatu jest upowszechnienie modelu 
placówki oświatowej jako ośrodka zrówno-
ważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój 
to natomiast życie w harmonii z przyro-
dą, nie naruszające zasobów środowiska. 
Przy stworzeniu „zielonej klasy” pracowało 
wiele osób (władze Parku wytyczyły teren, 
udostępniły sadzonki drzew, nauczyciele, 

rodzice i inni mieszkańcy zadbali o zagospo-
darowanie tego miejsca itd.).

Na uroczystość otwarcia „zielonej klasy” 
przybyli różni goście. Pojawili się wszyscy 
dyrektorzy gminnych szkół, burmistrz gmi-
ny, pani wizytator, władze Wielkopolskiego 
Parku Narodowego, sołtys wsi, dzieci, ro-
dzice oraz mieszkańcy Trzebawia. Dyrektor 
Szkoły Podstawowej powitała gości oraz 
przedstawiła krótką historię powstania 
klasy. Następnie głos zabrali pani wizytator 
oraz burmistrz gminy, którzy życzyli, aby 

„zielona klasa” istniała bardzo długo, służąc 
jak największej liczbie osób, aby była coraz 
piękniejsza. Głos zabrali także dyrektorzy 
innych szkół, którzy przekazali pamiątkowe 
drzewko, gratulując i życząc powodzenia. 
Następnie rozpoczęła się część artystyczna, 
przygotowana przez dzieci. Sprawiła ona 
dużo radości zarówno występującym jak 
i widzom. Później przyszła pora na zaba-
wę. Było ognisko, pieczone kiełbaski i inne 
atrakcje.
  (J.Z.)

31 marca w Urzędzie Gminy odby-
ła się XXIII sesja Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew. Po przedstawie-

niu i przyjęciu porządku obrad, burmistrz 
przedstawił sprawozdanie z działalności 
międzysesyjnej, za okres od 1 lutego do
31 marca. Burmistrz mówił między innymi
o tym, że przeprowadzono przetargi na: 
sprzedaż gruntów, usługi geodezyjne, remon-
ty i profilowanie dróg, wykonanie dokumen-
tacji technicznej budowy oczyszczalni ście-
ków wodociągów Witoblu, dostawę żużla, 
dzierżawę mienia gminnego itd. Zakupiono 
dwa nowe mieszkania w Piekarach z prze-
znaczeniem na lokale socjalne. Kontynuowa-
na jest budowa i modernizacja wodociągów 
gminnych. W tym czasie odbył się także kon-
kurs na finansowanie klubów sportowych. 
Klub ze Skrzynek wycofał się z udziału
w konkursie, a oferta klubu KS Lipno została 
odrzucona, gdyż była niekompletna. Trwały 
rozmowy z inwestorami chcącymi inwesto-
wać na terenie naszej gminy, odbyło się szko-
lenie z tematyki Unii Europejskiej, prace nad 
skompletowaniem dokumentacji dotyczącej 
budowy oczyszczalni ścieków w Witoblu, 
zebrania wiejskie, na których mieszkańcy 
przedstawili wiele cennych uwag. Nadal istot-
ną kwestią było obniżenie subwencji oświato-
wej. Złożone zostały protesty oraz wnioski o 
dofinansowanie gminnych szkół. Sprawa ta 
została także nagłośniona w mediach. Kwie-

cień był miesiącem, w którym tworzone były 
projekty organizacyjne funkcjonowania szkół 
od 1 września 2005 roku. Temat ten był przed-
miotem obrad komisji Rady Miejskiej. Inną 
kwestią była informacja, o tym, że w Buku 
zamknięta została filia Wydziału Komunika-
cji, co spowodowało zwiększenie liczby peten-
tów w stęszewskim Urzędzie.

Po wystąpieniu burmistrza, głos zabrał 
kierownik rewirów dzielnicowych Roman 
Urbanek z Komisariatu Policji w Stęszewie, 
który przedstawił sprawozdanie z działalno-
ści komisariatu za rok 2004. W Komisariacie 
nadal pracuje 15 funkcjonariuszy. Wszczęli oni 
i przeprowadzili w 2004 roku 156 dochodzeń 
i 14 śledztw. Łącznie stwierdzili 208 różnego 
rodzaju przestępstw – ich wykrywalność wy-
niosła 70,6%. W 2004 roku, na terenie gminy 
zanotowano: 1 usiłowanie zabójstwa, 1 rozbój, 
34 włamania, 10 kradzieży pojazdów, 37 kra-
dzieży, 1 pobicie i 86 innych przestępstw. Na 
gorącym uczynku przestępstwa zatrzymano 
48 osób. Ujawniono 692 różnego rodzaju wy-
kroczenia. W ramach prewencji kryminalnej 
zorganizowano 129 spotkań z lokalną spo-
łecznością. Mł. asp. Piotr Pawlak, w ramach 
prewencji kryminalnej i programu „Bezpiecz-
na Szkoła” przeprowadził w szkołach 55 po-
gadanek z dziećmi i młodzieżą. We wrześniu 
ubiegłego roku policja rozbiła 8-osobową gru-
pę przestępczą, której udowodniono: dwie kra-
dzieże samochodów, posiadanie narkotyków, 
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Sesja Rady Miejskiej Gminy
włamanie do biblioteki w Granowie, kradzież 
kół od samochodu oraz 4 paserstwa. Roman 
Urbanek poinformował także, że dealerzy nar-
kotyków z terenu gminy, wobec których toczy-
ło się postępowanie przed sądem, otrzymali 
wyroki 2 i 3 lat pozbawienia wolności.

Następnie, głos zabrała Mirosława Wal-
kowiak – kierownik Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, która przedstawiła sprawozdanie
z działalności Ośrodka oraz Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
– za rok 2004. OPS przyznał (w ramach za-
dań zleconych) kwotę 139 714,52 zł. m.in. 
na: zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, okre-
sowe, rodzinne, pielęgnacyjne itd. W ramach 
zadań własnych Ośrodek udzielił następują-
cych form pomocy:
•  dożywianie dzieci w stołówkach – dla

109 dzieci,
•  usługi opiekuńcze – dla 18 osób,
•  zasiłki celowe i w naturze (na zakup opału, 

odzieży, obuwia, przyborów szkolnych itd.),
•  sprawienie pogrzebu – 1 osoba,
•  opłacenie pobytu 2 bezdomnych osób

w Ośrodku dla Bezdomnych w Poznaniu,
•  opłacenie pobytu w Ośrodku Interwencji 

Kryzysowej w Kobylnicy dla matki z troj-
giem dzieci,

•  opłacenie pobytu i leczenia w szpitalu dla 
1 osoby.

Z pomocy Ośrodka skorzystało ogółem
612 osób. Ośrodek wypłacił łącznie 1819 do-



3/2005 3

datków mieszkaniowych. Miesięcznie z po-
mocy w formie dodatków mieszkaniowych 
korzystają 134 rodziny. Od 1 maja 2004 roku 
Ośrodek realizuje Ustawę o świadczeniach 
rodzinnych. Zasiłki rodzinne i dodatki otrzy-
muje 495 rodzin. Świadczenia pielęgnacyjne 
otrzymują 24 osoby. Zasiłki pielęgnacyjne – 48 
osób. W ubiegłym roku Ośrodek zorganizował 
bal karnawałowy dla 60 niepełnosprawnych 
dzieci z gminy, półkolonie letnie, współorga-
nizował także spotkania wigilijne. 

W roku 2004 odbyło się 12 spotkań Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych. Podjęto na nich m.in. decyzje o funkcjo-
nowaniu Punktu Konsultacyjnego, czynnego 
w każdy poniedziałek od 16.00 do 19.00 w sie-
dzibie OPS. Dyżur pełnił tam między innymi 
radca prawny. Komisja zadbała o utrzyma-
nie 8 świetlic opiekuńczo – wychowawczych.
Sfinansowała ona dwa szkolenia dla przedsię-
biorców prowadzących handel napojami alko-
holowymi oraz szkolenia dla różnych innych 
grup zawodowych. 6 grudnia był w gminie 
Dniem bez Alkoholu. Z tej okazji zorganizo-
wano dla dzieci gry i zabawy oraz zakupiono 
dla nich słodycze i upominki. Komisja wydała
48 postanowień na sprzedaż i podawanie napo-
jów alkoholowych. Jej członkowie uczestniczy-
li w 4 akcjach policyjnych, mających na celu 
kontrolę sklepów, w których sprzedawany jest 
alkohol. Wezwano 25 osób na komisję w zakre-
sie leczenia odwykowego. Obowiązek badania 
przez biegłego psychologa zastosowano wobec 
11 osób. Do sądu skierowano 15 wniosków
o wszczęcie postępowania w sprawie leczenia 
odwykowego i ustanowienia nadzoru kurato-
ra sądowego. Chęć dobrowolnego leczenia za-
deklarowało 15 osób. Z porad Punktu Konsul-
tacyjnego skorzystało 45 osób, w tym 14 osób 
uczęszczało na terapię systematycznie.

Po przyjęciu sprawozdań, podjęto nastę-
pujące uchwały:
•  w sprawie przeznaczenia części umorzo-

nej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu. Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu umorzył 30 % pożyczki, która 
zaciągnięta była na budowę oczyszczal-
ni ścieków dla wsi Strykowo i Modrze. 
Rada Miejska Gminy Stęszew postanowi-
ła przeznaczyć umorzoną część pożyczki
(180 000,00 zł) na budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej w Sapowicach,   

•  w sprawie likwidacji środka specjalnego. 
Uchwała ta dotyczy finansowania wyży-
wienia dzieci w szkolnych stołówkach. 
Wyjaśniono, że nie należy dosłownie ro-
zumieć, iż taka forma pomocy zostanie 
zlikwidowana. Zmianie ulegnie jedynie 
sposób jej finansowania,

•  w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2005 rok. Dokonano zwiększenia do-
chodów o kwotę 323 356 zł. Środki te po-
stanowiono przeznaczyć na: remont dróg 
powiatowy, remont sieci wodociągowej 
w ramach ZPORR, remont dróg gminnych, 
funkcjonowanie stołówek, wypłatę zasił-
ków na dożywianie. Plan dochodów po 
zmianach wynosić będzie 21 192 582 zł,
a plan wydatków 24 685 332 zł,  

•  w sprawie zatwierdzenia planu przycho-
dów i wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Plan ten dotyczy roku 2005. Czytamy 
w nim, że stan środków obrotowych na 
początek roku 2005 wynosi 115.000,00 zł. 
Przychody bieżące to: 50.000,00 zł. Wydat-
ki na realizację przedsięwzięć związanych 
z gospodarką odpadami to: 30.000,00 zł,
a wydatki na realizację zadań moderni-
zacyjnych służących ochronie gospodarki 
wodnej: 135.000,00 zł, 

•  w sprawie zwolnienia z podatku od nie-
ruchomości podatników, którzy zwięk-
szyli zatrudnienie tworząc nowe miejsca 
pracy na terenie gminy Stęszew i okre-
ślenia warunków udzielania pomocy
w formie zwolnienia. Uchwała ta jest
w całości opublikowana na kolejnych 
stronach „Wieści”, 

•  w sprawie prawa pierwokupu nierucho-
mości. Gmina zrezygnowała z prawa pier-
wokupu nie zabudowanej nieruchomości 
położonej w Słupi (działka nr 183/34) oraz 
nie zabudowanej nieruchomości położonej 
w Strykowie (działka nr 647),   

•  w sprawie zamiany nieruchomości. Za-
miana ta dotyczy dwóch nieruchomości 
położonych w Stęszewie. Jedna z nich 
należy do gminy, a druga do prywatnego 
właściciela. Zamiana ta ma na celu uregu-
lowanie stanu własności użytkowanych 
gruntów, 

•  w sprawie wyrażenia zgody na obcią-
żenie hipoteką nieruchomości położonej
w Stęszewie. Obciążona ma zostać nieru-
chomość należąca do gminy – na wyso-

kość 1 400 000,00 zł. Hipoteka ta ma po-
służyć jako zabezpieczenie w przypadku 
nieprawidłowego wykonania umowy o do-
finansowanie projektu „Budowa sieci wo-
dociągowej w Antoninie oraz remont sieci 
wodociągowej na terenie gminy Stęszew”. 
Zabezpieczenie takie jest niezbędne do uzy-
skania dofinansowania wspomnianego 
projektu w ramach Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju Regionalne-
go Priorytet 3 – Rozwój Lokalny,

•  w sprawie wyrażenia zgody na poddanie 
się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu 
postępowania cywilnego. Jest to kolejna 
forma zabezpieczenia niezbędna do uzy-
skania dofinansowania projektu „Budo-
wa sieci wodociągowej w Antoninie oraz 
remont sieci wodociągowej na terenie 
gminy Stęszew”,

•  w sprawie wyrażenia zgody na wystawie-
nie weksla. To trzecia z form zabezpiecze-
nia, niezbędna do uzyskania dofinansowa-
nia wspomnianego wcześniej projektu, 

•  w sprawie utraty mocy uchwały nr
XXI/224/2004 Rady Miejskiej Gminy Stęszew 
z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Stęszew 
we wsi Skrzynki dla działek nr 89/1 i 89/2 
oraz uchwały nr XXI/225/2004 Rady Miej-
skiej Gminy Stęszew z dnia 30 grudnia 
2004 roku w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Stęszew fragment wsi Stryko-
wo i Sapowice. Wyłożenie projektów tych 
planów do publicznego wglądu nastąpiło 
w terminie krótszym niż 7 dni. Nie wypeł-
niono tym samym dyspozycji przepisu art. 
17 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym,

•  w sprawie zmiany uchwały nr XIII/138/2004
z dnia 16 lutego 2004 roku w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego- 
fragment wsi Strykowo ul. Poznańska-To-
warowa. Zmiana ta dotyczy wyłączenia 
z zakresu opracowywanego planu działki 
448/11 i 448/12,    

•  w sprawie wyrażenia zgody na rozpo-
częcie i realizację inwestycji. Uchwała 
ta dotyczy budowy oczyszczalni ścieków
w miejscowości Witobel w latach 2005-2006.

dokoñczenie na str. 4
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Uchwała Nr XXIII/239/2005 
Rady Miejskiej Gminy Stęszew

z dnia 31 marca 2005 roku

w sprawie: zwolnienia z podatku od 
nieruchomości podatników, którzy 
zwiększyli zatrudnienie tworząc 
nowe miejsca pracy na terenie gmi-
ny Stęszew i określenia warunków 
udzielania pomocy w formie zwol-
nienia.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 
9, poz. 84 ze zmianami ) w związku z art. 7 
ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku 
o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) 
Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.
1.  Zwalnia się na okres jednego roku z podat-

ku od nieruchomości grunty, budynki i bu-
dowle stanowiące własność podatników 
podatku od nieruchomości prowadzących 
na tych nieruchomościach działalność 
gospodarczą pod warunkiem zwiększenia 
zatrudnienia poprzez utworzenie nowego 
stanowiska pracy i zatrudnienia pracow-
nika w pełnym wymiarze czasu pracy 
przez okres co najmniej 1 roku na podsta-
wie umowy o prace.

2.  Kwota zwolnienia wynosi 600 zł, na jed-
no nowoutworzone stanowisko pracy,
a w przypadku większej liczby stano-

wisk pracy, stanowi iloczyn tej kwoty 
i liczby zatrudnienia pracowników
w związku z utworzonymi nowymi 
stanowiskami.

3.  Zwolnienie, o którym mowa w ust.
1 ma zastosowanie wyłącznie w przy-
padku zatrudnienia osób zameldowa-
nych na pobyt stały na terenie gminy 
Stęszew.

4.  Zwolnienie nie może przekraczać pełnej 
kwoty rocznego podatku od nierucho-
mości i obowiązuje od miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym zaist-
niały okoliczności określone w niniejszej 
uchwale.

5.  Zwolnienie dotyczy nowych stanowisk 
pracy powstałych po dniu 1 maja 2004 
roku.

Środki finansowe na realizację tej inwe-
stycji są zabezpieczone w budżecie gminy. 
Będzie ona przez cały czas finansowana
z tego źródła,    

•  w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczę-
cie i realizację inwestycji. Inwestycje te 
rozpocząć się mają w Stęszewie i trwać 
od 2005 do 2007 roku. Rozbudowana ma 
zostać kanalizacja sanitarna (kolektory, 
rurociągi tłoczne, przyłącza do budynków, 
przepompownie ścieków). Przedsięwzięcie 
to finansowane będzie z budżetu gminy,   

•  w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczę-
cie i realizację inwestycji. Uchwała ta do-
tyczy budowy sieci wodociągowej w Anto-
ninie oraz remont sieci wodociągowej na 
terenie gminy Stęszew. Wykonanie tego 
zadania jest zgodne ze Strategią Rozwoju 
Gminy Stęszew oraz Planem Rozwoju Lo-
kalnego Miasta i Gminy Stęszew, 

•  w sprawie wyrażenia zgody na rozpo-
częcie i realizację inwestycji. Rozpoczęta 
zostanie budowa kanalizacji sanitarnej
w Sapowicach. Prace Planowane są na 

lata 2005-2007. Rada Gminy potwierdzi-
ła, że w budżecie gminy istnieją środki 
finansowe niezbędne do realizacji tej in-
westycji. 

•  w sprawie regulaminu udzielania pomocy 
materialnej dla uczniów. W regulaminie 
tym określone zostały: sposób ustalania 
wysokości stypendium szkolnego, formy 
stypendium, tryb i sposób jego udzielania, 
tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

(J.Z.)

Chcąc pomóc przedsiębiorcom 
działającym na terenie gminy 
Stęszew, którzy tworzą nowe 

miejsca pracy, burmistrz gminy przedstawił 
radnym koncepcję uchwały, którą publiku-
jemy poniżej. Pomysł zwolnienia z podatku 
od nieruchomości przedsiębiorców został 
zaakceptowany przez radnych i wtedy 

Zwolnienia podatkowe
dla przedsiêbiorców

rozpoczęły się prace nad przygotowaniem 
projektu. W trakcie tworzenia został on 
przedstawiony prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. Prezes ocenił 
zgodność projektu uchwały z obowiązujący-
mi przepisami i wydał pozytywną opinię na 
jej temat, umożliwiając w ten sposób gminie 
jej podjęcie. Uchwała ta została przesłana 

do Regionalnej Izby Obrachunkowej i nieste-
ty wtedy pojawił się problem. W ostatnich 
dniach otrzymaliśmy, bowiem informację, 
że RIO podważyła paragraf drugi tej uchwa-
ły. W związku z tym konieczne będzie znale-
zienie rozwiązania tego problemu. Będzie on 
z pewnością tematem dyskusji na kolejnej 
sesji Rady Miejskiej.



3/2005 5

Czy zainwestuj¹
w naszej gminie?

Od pewnego czasu głośno jest
o problemach firmy Volks-
wagen, związanych z bra-

kiem możliwości rozbudowy fabryki 
mieszczącej się w Poznaniu-Antoninku. 
Zablokowało to rozwój firmy. Coraz czę-
ściej zaczęły się, więc pojawiać głosy, że 
VW zamierza odejść z Poznania.

Na taką wiadomość zareagował bur-
mistrz gminy Stęszew, który od razu 
złożył firmie ofertę inwestycyjną. Przed-
stawił w niej gminne tereny pod inwe-

stycje, poziom podatków, ceny gruntów 
itd. Oferta ta spotkała się z dużym zain-
teresowaniem ze strony Volkswagena, co 
więcej – znalazła się wśród kilku najbar-
dziej atrakcyjnych.

 Na obecnym etapie nie można jesz-
cze jednoznacznie powiedzieć, czy firma 
Volkswagen zdecyduje się ostatecznie na 
rozbudowę swoich zakładów poza Pozna-
niem, a jeśli tak, to czyją ofertę wybie-
rze. Wiadomo jednak, że funkcjonowanie 
na terenie naszej gminy jednego z naj-

§ 2.
1.  Zwolnienie przyznaje się na pisemny 

wniosek przedsiębiorcy złożony nie póź-
niej niż 3 miesiące od daty utworzenia 
nowego miejsca. Do wniosku winna 
być dołączona deklaracja miesięcznych 
zaliczek PIT-4 na podatek, deklaracja 
rozliczeniowa DRA, kopia przelewu skła-
dek ZUS za miesiąc w którym dokonano 
zwiększenia zatrudnienia, i za miesiąc 
poprzedzający, wraz z imiennym wyka-
zem zatrudnionych pracowników, oraz 
zaświadczenie z udzielonej pomocy de 
minimis.

2.  Zwolnienie przedsiębiorców, którzy utwo-
rzyli nowe stanowiska pracy po dniu
1 maja 2004 roku a przed dniem wejścia 
w życie niniejszej uchwały przyznaje 
się na wniosek złożony nie później niż 
3 miesiące, od daty wejścia w życie 
uchwały.

§ 3.
1.  Przedsiębiorca w terminie 30 dni od za-

kończenia kwartału w czasie trwania 
zwolnienia zobowiązany jest do składa-
nia deklaracji rozliczeniowych DRA, wraz 
z kopią przelewu składek, oraz deklaracji 
miesięcznych zaliczek na podatek PIT-4.

2.  Przedsiębiorca na pisemne wezwanie or-
ganu podatkowego podczas trwania zwol-
nienia zobowiązany jest do składania in-
nych informacji dotyczących potwierdze-
nia uprawnienia do stosowania zwolnie-
nia w terminie 30 dni od daty doręczenia 
wezwania.

§ 4.
1.  Przedsiębiorca zobowiązany jest pisemnie 

powiadomić organ podatkowy o utracie 
warunków zwolnienia z podatku od nieru-
chomości najpóźniej w terminie 14 dni od 
dnia powstania okoliczności powodujących 
utratę warunków zwolnienia.

2.  Przedsiębiorca, który w terminie określo-
nym w ust. 1 zawiadomi organ podatko-
wy o utracie warunków do zwolnienia z 
podatku od nieruchomości traci prawo do 
tego zwolnienia poczynając od miesiąca, 
w którym utracił warunki.

3.  Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiąz-
ku terminowego zawiadomienia organu 
podatkowego o utracie warunków do 
zwolnienia od podatku od nieruchomości, 
tarci prawo do tego zwolnienia poczynając 
od początku roku podatkowego, w którym 
utracił te warunki co powoduje zwrot po-
datku wraz z należnymi odsetkami.

4.  Przedsiębiorca, który wprowadził organ 
podatkowy w błąd, co do spełnienia 
warunków, od których uzależnione jest 
zwolnienia z podatku od nieruchomości 
traci prawo do tego zwolnienia za cały 
okres zwolnienia, co powoduje zwrot 
podatku objętego zwolnieniem wraz
z należnymi odsetkami.

§ 5.
1.  Udzielenie pomocy będzie następować 

zgodnie z warunkami określonymi w 
rozporządzeniu KE nr 69/2001 z dnia 12 
stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania 
art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do 
pomocy w ramach zasady de minimis.

2.  Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc 
są zobowiązani do złożenia wszystkich 
niezbędnych dokumentów związanych 
z pomocą de minimis.

§ 6.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmi-
strzowi Gminy Stęszew.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

większych pracodawców i inwestorów 
dałoby olbrzymie możliwości. Fabryka
w samym tylko Poznaniu zatrudnia obec-
nie ponad 6 000 pracowników.

Należy podkreślić, że nie ma żadnych 
przeciwwskazań, aby inne firmy zainte-
resowane naszą ofertą i chcące inwesto-
wać na terenie gminy Stęszew nie mogły 
tego zrobić. Każdy nowy inwestor ma 
możliwość podjęcia stosownych rozmów.  

(J.Z.)
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Wygląd stęszewskiego dworca PKP 
odstrasza z pewnością nie tylko 
przyjezdnych, ale także miesz-

kańców gminy. Budynek jest brudny, za-
niedbany, a jego ściany – pokryte graffiti. 
Jak podkreślili na marcowej sesji radni, w 
ostatnim czasie, dworcowa poczekalnia 
stała się miejscem „imprez alkoholowych”. 
Osoby czekające na pociąg nie wchodzą już 
nawet do środka budynku i wolą pozostać 
na dworze. Władze gminy interweniowa-
ły w tej sprawie już wielokrotnie. Posta-

nowiono nawet wziąć sprawy we własne 
ręce i odnowiono budynek PKP. Porządek 
nie utrzymał się jednak długo.

W jednym z ostatnich pism, jakie 
przesłał burmistrz do PKP, zwraca uwa-
gę, że pomimo podejmowanych przez 
gminę działań, majątek Kolei jest stale 
niszczony, gdyż brak nad nim nadzoru. 
Od pewnego czasu dochodzi tam także 
do kradzieży (m.in.: włazów kanalizacyj-
nych) stanowiących niebezpieczeństwo 

Interwencja
w sprawie dworca PKP

1.  Burmistrz Stęszewa, działając na podsta-
wie art. 11 ust. 2 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 ze zmianami) oraz uchwa-
ły Rady Miejskiej Gminy Stęszew nr
XX/211/2004 z dnia 23 listopada 2004 
roku w sprawie programu współpracy 
Gminy Stęszew z organizacjami poza-
rządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego, zgodnie z § 10 Zarządzenia nr 
7 Burmistrza Stęszewa z dnia 14.01.2005 
roku w sprawie powołania komisji kon-
kursowej i określenia regulaminu jej 
prac, ogłasza co następuje:

2.  W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia
20 stycznia 2005 r. dotyczące konkursu 
na realizację zadań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu w roku 
2005 nadesłano 9 ofert, tj. po jednej na 
każde zadanie oznaczone numerycznie
w ww. ogłoszeniu z wyjątkiem zadania 
nr 8, tj. organizacja szkolenia i zawodów 
w piłce nożnej w miejscowości Skrzynki, 
na które ofert nie złożono.

3.  W związku z powyższym na realizację 
zadania w Skrzynkach zabezpieczono 
kwotę 11,5 tys. zł stanowiącą różnicę 
pomiędzy kwotą 167.250,00 zł – zamie-
-szczoną w ogłoszeniu o konkursie,
a 155.750,00 zł – uzyskaną po kalkulacji 
przewidywanych kosztów realizacji po-
zostałych zadań.

4.  W ramach kwoty dotacji ustalonej po 
zabezpieczeniu powyższej kwoty, na po-
szczególne zadania przeznaczono:
• na zadanie nr 1 – 61.900,00
• na zadanie nr 2 – 3.000,00
• na zadanie nr 3 – 15.000,00
• na zadanie nr 4 – 15.000,00
• na zadanie nr 5 – 15.000,00
• na zadanie nr 6 – 15.000,00
• na zadanie nr 7 – 10.550,00
• na zadanie nr 9 – 4.500,00
• na zadanie nr 10 – 15.800,00

5.  Po dokonaniu wszystkich czynności ko-
niecznych i wystarczających do przepro-
wadzenia postępowania konkursowego
i jego rozstrzygnięcia komisja konkurso-
wa stwierdziła, iż wymagania spełniają 
następujący oferenci:

1)  Tornado Trzebaw – oferta realizacji 
zadania nr 3

2)  LZS Wronczyn – oferta realizacji zada-
nia nr 4

3)  Orzeł Modrze – oferta realizacji zada-
nia nr 5

4)  Spójnia Strykowo – oferta realizacji 
zadania nr 6

5)  Okoń Sapowice – oferta realizacji za-
dania nr 9

6.  Na wsparcie realizacji powyższych za-
dań przez ww. oferentów przeznaczono 
kwoty wskazane w pkt.4, których łączna 
wartość wynosi 64.500,00.

7.  Wymagań konkursowych nie spełnił ofe-
rent KS „Lipno Stęszew”. W zw. z powyż-
szym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) 
oferty złożone przez KS „Lipno” Stęszew na 
realizację zadań o numerach 1, 2, 7, 10 zosta-
ły przez komisję konkursową odrzucone.

8.  Kwota dotacji niewykorzystanej w związku
z odrzuceniem ofert wskazanych w pkt. 7 
wyniosła 91.250,00 zł.

red.

WYNIKI KONKURSU

dla podróżnych. Burmistrz zwrócił się
z prośbą o natychmiastową zmianę sposo-
bu zarządzania tym obiektem. Podkreślił, 
że obecny wygląd dworcowych budyn-
ków szkodzi wizerunkowi zarówno PKP 
jak i gminy. Nie pozostaje więc teraz nic 
innego, jak poczekać na podjęcie działań 
ze strony Polskich Kolei i mieć nadzieję, 
że zainteresują się one wreszcie sytuacją 
na dworcu w Stęszewie.   

(J.Z.)
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Do burmistrza docierają coraz 
częściej informacje od miesz-
kańców gminy, o problemie 

z regulowaniem opłat za energię. Polega 
on na utrudnionym dostępie do miejsc,
w których można zapłacić rachunek oraz 
na zbyt wysokiej prowizji w nich pobie-
ranej. Burmistrz skierował w tej sprawie 
pismo do zakładu energetyki, w którym 
zasugerował, możliwość uruchomienia 
na terenie gminy punktu poboru opłat. 
Pomysł był taki, aby pracownicy tej firmy 
przyjeżdżali w umówiony dzień tygodnia 

czy miesiąca i zbierali należne opłaty. Po-
siada ona przecież w Stęszewie zakład,
w którego budynku można by zorganizo-
wać taki punkt. 

W odpowiedzi burmistrz otrzymał 
pismo, w którym podziękowano za za-
interesowanie, wyrażono zrozumienie 
dla problemów mieszkańców i równie 
kulturalnie poinformowano, że nie ma 
możliwości uruchomienia punktu pobo-
ru opłat ani w gminie Stęszew ani gdzie-
kolwiek indziej. Jak czytamy, firma prze-
prowadziła analizy, z których wynika, 

Jak rozwi¹zaæ kwestiê op³at?
że rozpowszechnienie takiej formy dzia-
łania nic by nie dało. Koszty utrzymania 
punktów poboru byłyby bowiem na tyle 
wysokie, że musiałby znaleźć odzwier-
ciedlenie w wysokości opłat za energię. 
Poza tym, chcąc zachować równości 
wszystkich klientów, zakład energetyki 
musiałby otworzyć takie punkty wszę-
dzie. Wygląda więc na to, że sytuacja 
niestety nie ulegnie zmianie. 

(J.Z)

Wraz z nadejściem wiosny powróci-
ły stare problemy z utrzymaniem 
dróg na terenie gminy. Przebiegają 

przez nią zarówno drogi powia-
towe, wojewódzkie jak i krajowe. 
Część z nich po okresie zimowym 
jest zaniedbana i zarośnięta. Po 
raz kolejny zaczynają się więc po-
jawiać skargi, że stan danej drogi 
może powodować niebezpieczeń-
stwo jazdy. Ostatnio powróciła 
kwestia utrzymania stęszewskie-
go ronda. Jest to bardzo ruchliwe 
miejsce, w którym przecina się 
droga krajowa z wojewódzką
i musi być zadbane. Wszyscy do-
skonale o tym wiemy. Niestety, 
chyba zapomnieli o tym zarząd-
cy tego odcinka. Obecny wygląd 
ronda nie prezentuje się najlepiej, 
a przejeżdżający kierowcy mogą 
odnieść mylne wrażenie, że to 
gmina nie dba o swoją drogę. Nie 

można na to pozwolić. Dlatego też burmi-
strzowi gminy nie pozostało nic innego jak 
interweniować u Generalnej Dyrekcji Dróg 

Problem ze stêszewskim
rondem

Krajowych i Autostrad. Mamy nadzieję, że 
problem zostanie wkrótce rozwiązany.

(J.Z)

Trawa roœnie w najlepsze na stêszewskim rondzie
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Wielu z nas słyszało o działalności róż-
nych organizacji pozarządowych, 
których celem jest realizowanie 

działań często wykraczających poza ogólnie 
przyjęte ramy funkcjonowania państwa w 
zakresie zaspokajania wciąż rosnących po-
trzeb społecznych.

Konkretną formą prowadzenia działalno-
ści przez takie organizacje mogą być stowa-
rzyszenia. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
7 kwietna 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach 
(Dz. U. 1989 r. Nr 20, poz. 104), stowarzyszenie 
jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym 
zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Na-
leży dodać, że wspomniana wyżej ustawa 
jest realizacją uprawnienia wynikającego
z art. 58 ust. 1 Konstytucji (Dz. U. 1997 r. Nr 78, 
poz. 483) zgodnie z którym każdemu zapew-
nia się wolność zrzeszania się. 

Stowarzyszenie czy fundacja?

Osoby pragnące zaangażować się w dzia-
łalność społeczną, a jednocześnie chcące 
nadać swoim działaniom jakąś formę insty-
tucjonalną i prawną, często zastanawiają 
się nad wyborem czy powołać do życia fun-
dację czy stowarzyszenie. Pamiętajmy, że
w praktyce założenie (ufundowanie) fun-
dacji łączy się z koniecznością posiadania 
określonych zasobów pieniężnych. Jeżeli nie 
mamy wolnej do wydatkowania sumy, a tak 
jest niestety najczęściej, powinniśmy się zde-
cydować na założenie stowarzyszenia.

Typy stowarzyszeń

Zgodnie z ustawą Prawo o stowarzy-
szeniach wyróżniamy dwa rodzaje sto-
warzyszeń. Stowarzyszenie w formie pod-
stawowej, do którego założenia (w tym 
uchwalenia statutu i wyboru komitetu zało-
życielskiego) potrzeba co najmniej 15 osób.
Uproszczoną formą stowarzyszenia jest 

stowarzyszenie zwykłe, które mogą zało-
żyć już 3 osoby.

Wyżej wskazane typy stowarzyszeń róż-
nią się nie tylko liczbą założycieli. Stowarzy-
szenie zwykłe w odróżnieniu od typu pod-
stawowego nie działa na podstawie statutu 
lecz regulaminu, nie podlega obowiązkowi 
rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
Nie posiada też osobowości prawnej. Naj-
ważniejsze jest jednak to, że zgodnie z art. 42 
Prawa o stowarzyszeniach stowarzyszenie 
zwykłe nie może powoływać jednostek or-
ganizacyjnych, łączyć się w związki stowa-
rzyszeń, zrzeszać osób prawnych, prowadzić 
działalności gospodarczej oraz co najważ-
niejsze: przyjmować darowizn, spadków 
oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać 
z ofiarności publicznej.

Co do źródeł finansowania, można za-
ryzykować stwierdzenie, że środki na swoją 
działalność uzyskują wyłącznie ze składek 
członkowskich.

Jak wynika z powyższego choć stowarzy-
szenia zwykłe są organizacjami pozarządo-
wymi nie mogą uzyskać statusu organizacji 
pożytku publicznego. Znacznie korzystniejsze 
jest założenie stowarzyszenia w formie pod-
stawowej, którego działalność nie jest w ww. 
sposób ograniczona.

Stowarzyszeniem szczególnym w stosun-
ku do typu podstawowego są stowarzyszenia 
sportowe (określane jako stowarzyszenia kul-
tury fizycznej działające w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze 
fizycznej (Dz. U. 01.81.889). Wyodrębnione są 
one na tej podstawie, że nie prowadzą działal-
ności gospodarczej i nie podlegają rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym, lecz są reje-
strowane przez starostów.

Reasumując, możemy wyróżnić następu-
jące stowarzyszenia:
1)  w typie podstawowym – tworzy je min.

15 osób, działają na podstawie statutu, 
podlegają obowiązkowi rejestracji w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym, posiadają oso-

Formy aktywnoœci obywatelskiej
STOWARZYSZENIA

bowość prawną, mogą prowadzić działal-
ność gospodarczą, 

2)  stowarzyszenia sportowe – tworzy je min. 
15 osób, działają na podstawie statutu, 
podlegają obowiązkowi rejestracji w ewi-
dencji prowadzonej przez starostę, uzysku-
ją osobowość prawną z chwilą wpisu do 
ewidencji, nie mogą prowadzić działalno-
ści gospodarczej,

3)  stowarzyszenia zwykłe – tworzą je osoby 
w liczbie min. 3, działają na podstawie 
regulaminu, nie uzyskują osobowości 
prawnej, nie mogą prowadzić działalności 
gospodarczej,

Zakładanie i rejestracja stowarzyszeń 

Zakładając stowarzyszenie musimy 
pamiętać, że są one określane przez trzy 
właściwości, a mianowicie: dobrowolność, 
trwałość oraz niezarobkowy cel stowarzy-
szenia. Dobrowolność stowarzyszenia pole-
ga na swobodzie tworzenia stowarzyszeń, 
dobrowolności przystąpienia do istniejące-
go stowarzyszenia oraz na nieograniczonej 
swobodzie wystąpienia ze stowarzyszenia. 
Trwałość stowarzyszenia oznacza, że istnieje 
ono niezależnie od konkretnego składu swo-
ich członków (pod warunkiem, że jest ich 
ponad 15). Niezarobkowy cel stowarzyszenia 
przejawia się w tym, że celem stowarzysze-
nia nie może być przysporzenie korzyści ma-
jątkowych członkom stowarzyszenia. Dla-
tego też stowarzyszenia wprawdzie mogą 
prowadzić działalność gospodarczą, lecz 
dochód z tej działalności powinien służyć 
wyłącznie realizacji celów statutowych. Nie 
prawidłowe są sytuacje, w których dochód 
uzyskiwany z tytułu działalności gospodar-
czej jest w całości lub większej części prze-
kazywany na rozwój samej działalności 
gospodarczej a nie na realizację celów sta-
tutowych. Kiedy jesteśmy przekonani, że na-
sza organizacja spełnia te warunki możemy 
przestąpić do właściwej rejestracji.
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Właściwie najprościej zarejestrować sto-
warzyszenia sportowe( stowarzyszenie kul-
tury fizycznej). W celu zarejestrowania sto-
warzyszenia sportowego w ewidencji należy 
złożyć następujące dokumenty:

1)  wniosek komitetu założycielskiego o wpi-
sanie do ewidencji stowarzyszeń kultury 
fizycznej, zawierający między innymi adres 
siedziby i numer telefonu kontaktowego 
(nie ma gotowych druków ani formularzy).

2)  listę członków założycieli (co najmniej 15 
osób) zawierającą: imię i nazwisko, datę
i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania 
i własnoręczny podpis,

3)  listę obecności na zebraniu założycielskim 
z własnoręcznymi podpisami,

4)  protokół zebrania założycielskiego za-
wierający uchwałę członków założycieli 
o powołaniu stowarzyszenia i przyjęciu 
statutu oraz uchwałę o wyborze komitetu 
założycielskiego, upoważnionego do zała-
twiania spraw związanych z wpisaniem 
stowarzyszenia do ewidencji,

5)  statut stowarzyszenia
6)  informację o adresie stałej siedziby stowa-

rzyszenia (zgoda dysponenta lokalu)

Wniosek o rejestrację takich stowarzyszeń 
należy zgłosić na do organu nadzorującego 
(zwykle jest to wydział spraw obywatelskich 
w starostwie powiatowym, właściwym ze 
względu na przyszłą siedzibę) lub w urzędzie 
miasta na prawach powiatu.

Stowarzyszenie zwykłe choć nie podlega 
obowiązkowi rejestracji musi być zgłoszone 
także do starostwa powiatowego (w formie 
pisemnej informacji). Rozpoczyna następ-
nie działalność, jeśli w ciągu 30 dni od dnia 
uzyskania informacji o założeniu stowarzy-
szenia zwykłego, w starostwie powiatowym 
nie zostanie wydany zakaz jego działalno-
ści. Warto zauważyć, że tak w przypadku 
rejestracji stowarzyszenia sportowego jak 
i zgłoszenia utworzenia stowarzyszenia 
zwykłego, adresatem jest starosta jako że 
zgodnie z art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo 
o stowarzyszeniach sprawuje on nadzór nad 
działalnością stowarzyszeń.

Dużo bardziej skomplikowane jest zało-
żenie i rejestracja stowarzyszenia w typie 
podstawowym. Procedurę przedstawiono 
poniżej.

Zebranie założycielskie

Jest to pierwszy krok do założenia sto-
warzyszenia. Na zebraniu powinno stawić 
się co najmniej 15 osób celem podjęcia 
uchwały o powołaniu do życia stowarzy-
szenia. Ponadto należy uprzednio przygo-
tować projekt statutu oraz listę członków 
założycieli z podaniem ich imienia, na-
zwiska, daty i miejsca urodzenia, adresów 
zameldowania, własnoręcznych podpisów. 
Do listy można również dodać wynikające 
z dyspozycji art. 3 ust. 1 ustawy Prawo 
o stowarzyszeniach oświadczenie o po-
siadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej 
zdolności do czynności prawnych i pełni 
praw publicznych. Na zebraniu należy tez 
dokonać wyboru komitetu założycielskie-
go oraz władz stowarzyszenia: zarządu 
oraz organu kontroli wewnętrznej (komisji 
rewizyjnej). Za dalsze czynności rejestra-
cyjne odpowiada specjalnie w tym celu 
powołany komitet.

Postępowanie rejestrowe
   
 Kolejnym etapem jest rejestracja stowa-

rzyszenia w sądzie. Od 1 stycznia 2001 r. są-
dem właściwym dla rejestracji stowarzyszeń 
(jak i fundacji) jest sąd rejonowy mający sie-
dzibę w mieście będącym siedzibą wojewody. 
Niniejszy sąd prowadzi tzw: Krajowy Rejestr 
Sądowy, który składa się z trzech rejestrów. 
Wpisu stowarzyszeń dokonuje się w rejestrze 
stowarzyszeń, innych organizacji społecz-
nych i zawodowych, fundacji oraz publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej.

Do rejestracji stowarzyszenia niezbęd-
ne jest złożenie właściwych dokumentów.  
Podstawowym dokumentem jest wniosek
o rejestrację oznaczony symbolem KRS-
-W20. Pamiętajmy, że wniosek o rejestrację 
stowarzyszenia powinien być podpisany 
przez członków komitetu założycielskiego 
(ew. członków zarządu), a następnie złożony 
do biura podawczego właściwego sądu lub 
nadany w urzędzie pocztowym (listem pole-
conym) na adres sądu. Wszystkie dokumenty 
należy złożyć w dwóch egzemplarzach. Do 
wniosku należy dołączyć: protokół posiedze-
nia walnego zgromadzenia członków, który 
zawierać powinien:

-  uchwałę o powołaniu organizacji, 
- uchwałę w sprawie przyjęcia statutu,
- statut,
-  uchwałę w sprawie wyboru Komitetu Zało-

życielskiego, 
- listę założycieli.
Ponadto władze stowarzyszenia powinny po 
podjęciu na powyższym posiedzeniu przedło-
żyć do sądu:
- uchwałę o powołaniu zarządu,
-  uchwałę o powołaniu organu nadzoru (we-

wnętrznego), przewidzianego w statucie, 
np. Komisji Rewizyjnej.

Powyższe dokumenty mogą być także załącz-
nikami do protokołu.

Postępowanie sądowe jest dwuetapo-
we. W pierwszym etapie sędzia lub referen-
darz sądowy  bada poprawność formalną 
wniosku. Następnie sąd nadaje sprawie 
bieg merytoryczny. Jeżeli stowarzyszenie 
wnosi o wpisanie wyłącznie w rejestrze 
stowarzyszeń, innych organizacji społecz-
nych i zawodowych, fundacji oraz publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej, wów-
czas nie ponosi żadnych kosztów rejestracji 
(jest zwolnione z opłat sądowych) Wpis
w powyższym rejestrze nie podlega rów-
nież ogłoszeniu w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym (art. 49 ust. 2 ustawy o KRS). 
Natomiast jeżeli stowarzyszenie zamierza 
prowadzić działalność gospodarczą i wno-
si jednocześnie o wpis do rejestru przedsię-
biorców, wniosek podlega opłacie w wyso-
kości 1000 zł. Dodatkowo wpis do rejestru 
ogłaszany jest w Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym za co należy zapłacić 500 złotych.
Sąd, przy założeniu że nie ma żadnych 
uchybień formalnych, ma 3 miesiące od 
dnia złożenia wniosku na zarejestrowa-
nie stowarzyszenia. Następnie zgodnie
z art. 13 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzy-
szeniach doręcza organowi nadzorujące-
mu (czyli staroście) odpis wniosku o reje-
strację wraz z załącznikami. Starosta ma
14 dni (licząc od dnia doręczenia wniosku) 
na ustosunkowanie się do niego. Jeżeli
w tym czasie nie zostaną zgłoszone żadne 
zastrzeżenia, stowarzyszenie może działać 
bez przeszkód.

Marek Rewizorski
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11 marca 2005 roku w Poznaniu, Burmistrz gminy Stęszew podpisał z Wojewodą umowę o dofinansowaniu projektu pn: „Budowa 
sieci wodociągowej w Antoninie oraz remont sieci wodociągowej na terenie gminy Stęszew”. Wniosek o dofinansowanie tej 
inwestycji został złożony w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 30 czerwca 2004 roku. 

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, wybrany został wykonawca – firma ZRUG Sp z o.o z Poznania. 21 marca 2005 roku
w Stęszewie podpisana została z tą firmą umowa o realizacji wspomnianego zadania.

W ramach Projektu zostanie wybudowane 2,65 km sieci wodociągowej oraz wyremontowana sieć na długości 6,1 km. Projekt 
zakończy się w IV kwartale 2005 roku.

red. 

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
w ramach Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego

W   Witoblu „wyrosła” ostatnio spora góra śmieci. Było tam 
wszystko: stare doniczki, papiery, worki, a także dość duża 
„kolekcja” butelek po alkoholu. Najgorsze jest to, że pojemnik 

na odpady znajduje się obok powstałego śmietniska. Najwyraźniej ja-
kaś osoba nie miała ochoty pofatygować się kilka kroków dalej, aby 
wyrzucić śmieci w miejsce do tego przeznaczone. Szkoda, że przez 
czyjąś bezmyślność teren naszej gminy traci wiele ze swego uroku.

(J.Z.)

Góra œmieci

Œmieci wysypane w Witoblu

N a ulicach gminy pojawia się ostatnio coraz więcej patroli policji. Mieszkańcy pytają często, co dzieje się w danej miejsco-
wości czy na określonej ulicy, gdyż znajduje się tam wiele radiowozów. Informujemy więc, że gmina Stęszew, stęszewska 
policja oraz policja z Poznania podjęły wspólne działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w gminie. Prowa-

dzone są różnego rodzaju akcje, zwiększono liczbę patroli, a wszystko to po to, aby zapobiegać ewentualnym wykroczeniom. 

(J.Z.)

Aby zwiêkszyæ
bezpieczeñstwo
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29 marca w Domu Kultury zorga-
nizowana została uroczystość 
pożegnania odchodzącej na eme-

ryturę Danuty Latosik. Przez lata była ona dy-
rektorem stęszewskiej Biblioteki Publicznej. 
Na spotkanie przybyło wiele osób, koleżanki 
bibliotekarki z gminy Stęszew, z powiatu 
poznańskiego i grodziskiego, panie dyrek-
tor i instruktor z Biblioteki Wojewódzkiej. 
Przybył także burmistrz gminy, który osobi-
ście chciał pożegnać Danutę Latosik. Złożył 
jej podziękowania za lata pracy, wręczając 
kwiaty oraz pamiątkowy prezent. Dyrektor 
stęszewskiej biblioteki, wyraźnie wzruszo-
na, podziękowała wszystkim za przybycie,
a następnie dokonała krótkiego podsumo-
wania swojej pracy. Mówiła o tym, że funk-
cję dyrektora biblioteki sprawowała przez
29 lat. W tym czasie zmieniały się miejsca 
siedziby biblioteki, powstawały kolejne jej fi-
lie, powiększał się księgozbiór. Obecnie jest on 
już całkiem pokaźny, problemem jest jednak 
fakt, że nadal mało w nim nowości – szcze-

gólnie tych potrzeb-
nych uczniom. Trzeba 
pamiętać, że zmienia-
ją się programy na-
uczania w szkołach, 
wprowadzona została 
nowa matura, a to 
wiąże się z konieczno-
ścią zmiany podręcz-
ników. Danuta Latosik 
wspomniała także, że 
w roku 2003 biblioteka 
została skomputery-
zowana. Obecnie już 
ok. 41% księgozbioru 
wprowadzone jest do 
komputera.

Kończąc krótkie wystąpienie, dyrektor 
Latosik podziękowała wszystkim za przy-
bycie, a koleżanką – za miłą i wydajną 
współpracę. Następnie przyszedł czas na 
mniej oficjalną część spotkania. Były kwiaty 
i życzenia. Jednym z najczęściej jej powta-

Wszystkiego najlepszego

Danuta Latosik przyjmuje ¿yczenia

rzanych było to, aby wreszcie miała dużo 
wolnego czasu na czytanie tych wszystkich 
książek, których wcześniej przeczytać nie 
mogła. Przyłączamy się do tych życzeń!. 

(J.Z.)

W wielu regionach Polski, jednym
z Wielkanocych zwyczajów jest od-
wiedzanie domów przez przebrane 

osoby. W zależności od regionu, mają one róż-
ne stroje i różny jest sposób proponowanej 
przez nie zabawy. Wszędzie jednak to wła-
śnie zabawa jest głównym celem. Młodzież 
z Witobla chyba trochę pozazdrościła tych 
zwyczajów i w czasie ostatnich świąt po-
stanowiła wyjść na ulice wsi, aby rozbawić 
mieszkańców. Udało im się to bardzo dobrze. 
Wzbudzili oni spore zainteresowanie. Było 
wesoło i głośno. Młodzieży udało się wcią-
gnąć do zabawy nawet burmistrza. Miesz-
kańcy wsi obserwowali wszystko z dużym
zaciekawieniem i rozbawieniem.   

(J.Z.)

Œwi¹teczna zabawa

Rozbawieni mieszkañcy Witobla
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Dom Kultury w Stęszewie już po raz 
czwarty zorganizował Gminny Kon-
kurs Recytatorski „Wiosenne Przebu-

dzenie”. Odbył się on 18 marca 2005 roku. 
W konkursie wzięło udział 17 osób ze szkół 
podstawowych i gimnazjów naszej gminy. 
Tematyka wierszy dla klas I-IV była dowolna. 
Gimnazjaliści musieli dodatkowo przedsta-
wić fragmenty prozy. Zaprezentowali teksty 
Gombrowicza i Reymonta. W skład komisji 
oceniającej weszli: 
Barbara Bawer – dyrektor Domu Kultury
w Stęszewie – przewodniczący
Danuta Latosik – dyrektor Biblioteki Publicz-
nej w Stęszewie
Alicja Skrzypczak – pracownik Biblioteki 
Publicznej w Stęszewie.

Po analizie zaprezentowanych wier-
szy i prozy, do Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego „Wiosenne Przebudzenie” 
w Murowanej Goślinie, postanowiono no-
minować:
•  w grupie wiekowej klas I-III:       

Adama Robaszyńskiego – Modrze – T. Śli-
wiak „Wilk u dentysty”

•  w grupie wiekowej klas IV-VI:      
Sarę Kieć – Szkoła Jeziorki – L. J. Kern „Dwa 
cietrzewie”

•  w grupie wiekowej klas gimnazjalnych:
Piotra Majorczyka – Strykowo – A. Mickie-
wicz „Zając i żaba”, fragment „Ferdydur-
ke” W. Gombrowicza.

Przyznano również:
•  w grupie wiekowej klas I-III:
•  I miejsce – Michalina Kowalczyk – Szkoła 

Jeziorki – J. Tuwim „Skakanka”
•  II miejsce – Klaudia Królik – Szkoła Jeziorki 

– J. Brzechwa „Kijanki”
w grupie wiekowej klas IV-VI:
•  I miejsce – Paulina Krupa – Szkoła Modrze  

– J. Brzechwa „Żuraw i czapla”
•  II miejsce – Klaudyna Koczorowska- Szkoła 

Jeziorki- L. J. Kern „W telefonowie”
•  w grupie wiekowej klas gimnazjalnych:
•  I miejsce – Marta Danielewicz ze Stęszewa 

– J. Słowacki „Testament mój”, fragment 
„Chłopów” W. Reymonta

•  II miejsce – Barbara Więziołek ze Stęsze-
wa- fragment „Pana Tadeusza” A. Mickie-
wicza i fragment „Ferdydurke” W. Gom-
browicza. 

Oprócz wymienionych osób, w konkursie 
udział wzięli: Dominika Konieczna, Katarzy-
na Piechnik, Monika Winnicka, Martyna Kru-
pa, Natalia Jakubowska, Katarzyna Gindera, 
Adam Bogunki oraz Paulina Drożdżyńska.

Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk bur-
mistrza dyplomy za udział w konkursie oraz 
książki,  a nominowani i nagrodzeni – dyplomy 
i albumy z różnych dziedzin nauki i sztuki.

***
1 kwietnia odbył się w Murowanej Goślinie 

VII  Powiatowy Konkurs Recytatorski „Wiosen-
ne Przebudzenie”. Gmina Stęszew reprezen-
towana była przez laureatów wyłonionych
w V Gminnym Konkursie: Adama Robaszyńskie-
go – kategoria wiekowa klas I-III, Sarę Kieć – ka-
tegoria wiekowa klas IV-VI i Piotra Majorczyka 
– kategoria wiekowa klas gimnazjalnych. 

Piotr Majorczyk został laureatem Kon-
kursu w kategorii gimnazjalistów i otrzymał 
nagrodę – rower górski. Adam Robaszyński 
otrzymał II nagrodę w kategorii najmłod-
szych- discmana. Wszystkim reprezentantom 
naszej gminy serdecznie gratulujemy!    

 (J.Z.)

IV Gminny Konkurs Recytatorski 
„Wiosenne Przebudzenie” 2005

Laureaci Konkursu Recytatorskiego
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I Halowy Turniej
w Pi³ce No¿nej

o Puchar Sylwestra Dotki

Ka¿da z dru¿yn otrzyma³a dyplomy i gratulacje

19 marca, w stęszewskim Gim-
nazjum odbył się I Halowy 
Turniej w Piłce Nożnej o Pu-

char Sylwestra Dotki. W Turnieju tym 
zmierzyło się 10 drużyn z terenu gminy. 
Uroczystego otwarcia dokonał burmistrz 
Włodzimierz Pinczak. Następnie rozpo-
częły się rozgrywki.

Oto ich wyniki:
Grupa A Witobel - Sapowice 7:2
Grupa B Modrze - Stęszew 1:4
Grupa A Strykowo - Będlewo 7:0
Grupa B Trzebaw - Skrzynki 3:4
Grupa A Witobel - Wronczyn 3:4
Grupa B Jeziorki - Modrze 0:4
Grupa A Sapowice - Strykowo 1:3
Grupa B Stęszew - Trzebaw 6:3
Grupa A Będlewo - Wronczyn 2:10
Grupa B Skrzynki - Jeziorki 2:6
Grupa A Witobel - Strykowo 1:8
Grupa B Modrze - Trzebaw 3:1

Po przerwie mecze rozegrali:
Grupa A Sapowice - Będlewo 9:1
Grupa B Stęszew - Skrzynki 8:2
Grupa A Strykowo - Wronczyn 2:3
Grupa B Trzebaw - Jeziorki 0:1
Grupa A Witobel - Będlewo 3:0
Grupa B Modrze - Skrzynki 6:1
Grupa A Sapowice - Wronczyn 0:8
Grupa B Stęszew - Jeziorki 3:4

Mecz o III miejsce rozegrała II drużyna 
grupy A z II drużyną z grupy B. Strykowo 
zmierzyło się z Modrzem. Po remisie 2:2,
w rzutach karnych wygrało Modrze.
Mecz o I miejsce rozegrał zwycięzca grupy 
A ze zwycięzcą grupy B. Mecz ten rozegra-
ny został pomiędzy Stęszewem a Wronczy-
nem. Wronczyn wygrał 4:2.   

 (J.Z.)

Warsztaty pszczelarskie
18 marca 2005 roku w Szkole Podstawo-

wej w Trzebawiu mieliśmy przyjem-
ność gościć Marię Jaszczyk- nauczycielkę 
przyrody ze Szkoły Podstawowej w Górznej 
k/Złotowa. Przyjechała ona na nasze za-
proszenie, aby opowiedzieć dzieciom wiele 
ciekawostek związanych z życiem pszczół- 
sama interesuje się pszczelarstwem już od 
lat, kiedyś miała nawet pasieki. Warsztaty 
pszczelarskie zgromadziły wiele dzieci, które 
nie tylko dowiedziały się wiele ciekawostek 
o życiu pszczół, ale jednocześnie zdobyły in-
formacje jak wykorzystać produkty pszczele, 
takie jak: propolis, wosk czy miód. 

Warsztaty były bardzo interesujące, po-
nieważ dzieci uczestniczyły w topieniu wo-
sku pszczelego- każdy uczestnik warsztatów 
mógł sobie zrobić na pamiątkę figurkę lub 
świecę. Pani Maria jest osobą otwartą i chęt-

nie korzysta z zaproszeń innych szkół, za co 
jej bardzo serdecznie dziękujemy. 

Renata Wiœniewska
nauczycielka Sz. P. w Trzebawiu

Dzieci z zainteresowaniem bior¹ udzia³
w warsztatach
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  BURMISTRZ  GMINY  STÊSZEW
OGŁASZA

nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Strykowie przy ul.Parkowej 7 na działce 47/27 o pow. 2309 m2. 

Nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą KW 43794 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. jest 

wolna od obciążeń.

Dane dotyczące lokalu oraz warunki przetargu:
lokal mieszkalny nr 5 składa się z jednego pomieszczenia z doprowadzoną instalacją sanitarną, wymaga adaptacji dla 

celów mieszkalnych

– powierzchnia lokalu    -  41,8 m2

– udział we współwłasności gruntu i budynku -  418/17072

– cena wywoławcza    -  21.000,- zł

– wadium     -    2.100,- zł

– postąpienie     -       250,- zł

•  Przetarg odbędzie się w poniedziałek 30 maja 2005 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew,

ul. Poznańska 11.

•  Wadium należy wpłacić do dnia 27 maja 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 wyznaczona 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.

Og³oszenia

Szlif cylindrów i regeneracja wałów
• motocykle • samochody

• motopompy („Dzik”)

• części do Fiata 126p

Puszczykowo, ul. Poznańska 61

tel. 8-133-153, tel. kom: 0503-116-375

Sprzedam suknię ślubną
(gorset, spódnica, rękawiczki, welon) 

tanio, w dobrym stanie!
tel. 0 601 280 845

MASAŻ LECZNICZY
częściowy i całkowity
kręgosłupa, kończyn 

dolnych, górnych itp.

Gabinet czynny:
od 17.00 do 20.00

Dębienko, ul. Polna 4
tel. 8 135 010

kom. 888 661 593

HOTEL – RESTAURACJA

Delicjusz
� NAUKA JAZDY KONNEJ
� PRZEJAŻDŻKI KONNE
� PRZEJAŻDŻKI BRYCZKAMI

Trzebaw, ul. Poznańska 1, tel. 8 108 108

Zapraszamy!!!
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nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych w Stęszewie  przeznaczonych w planie zagospodarowania 

przestrzennego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dane dotyczące poszczególnych nieruchomości:
Lp. Nr działki Pow. w m2 Nr K.W. Rodzaj zabudowy Położenie ul. Cena Wadium

1 1998 763 43254 zabudowa wolnostojąca Wioślarska 28.539,- 2.860,-

2 2003 700 43259 - „ - -  „  - 26.899,- 2.690,-

3 2004 700 43260 - „ - -  „  - 26.899,- 2.690,-

4 2007 700 43263 - „ - -  „  - 26.899,- 2.690,-

5 2008 979 43264 - „ - -  „  - 33.959,- 3.400,-

6 2012 2086 43268 - „ - Trzebawska 61.009,- 6.100,-

Do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.

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 30 maja 2005r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stę-

szew, ul. Poznańska 11.

•  Wadium ze wskazaniem określonej działki należy wpłacić do dnia 27 maja 2005r. 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 przy-

padku 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 właści-

wej do ogłoszenia.

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

Serdecznie dziêkujemy za przekazane w okresie 
przedœwi¹tecznym przez producentów drobiu:
Jerzego Augustyniaka i Józefa Szymkowiaka 
produkty. Zosta³y one dostarczone przez burmi-
strza do najbardziej potrzebuj¹cych rodzin. 

Wszystkim, którzy wziêli udzia³ w pogrzebie
œp. Romana Ciesielskiego, za modlitwê 
oraz z³o¿one wieñce i kwiaty serdeczne 
podziêkowanie

sk³ada ¿ona z rodzin¹

Podziêkowania
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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
„Zdrowie praktyka pielęgniarska
i położnej” 
ul. Piotra Skargi 22
Godziny przyjęć: 8.00 – 9.00 i 15.00 – 16.00
Kontakt telefoniczny:
Mariola Czaplińska – położna środowiskowa, 
tel: 693 743 875
Agnieszka Ignasiak – pielęgniarka 
środowiskowa, tel: 605 951 205
Halina Kowalska – pielęgniarka środowiskowa, 
tel: 600 971 102
Anna Niedźwiedź – pielęgniarka środowiskowa, 
tel: 600 631 917
Barbara Sikorska – pielęgniarka środowiskowa, 
tel: 504 821 566
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