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Wdniu 5 marca br. w Urzędzie Gminy
podpisana została umowa z firmą
FALCK w sprawie wydzierżawienia

pomieszczeń dla ratowników medycznych
oraz garażu dla karetki, znajdujących się
w budynku przy ul. Poznańskiej 11a.

Podpisana umowa jest efektem przeszło
dwuletnich starań gminy Stęszew urucho-
mienie podstacji pogotowia.

Gmina, stwarzając warunki lokalowe
dla zespołu ratowniczego przyczyniła się
do tego, iż karetka wypadkowa, od pierw-

szych dni marca stacjonuje w Stęszewie
24 godziny na dobę.

Utworzenie w Stęszewie podstacji zespo-
łu ratownictwa medycznego wpłynie
z pewnością na poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców gminy. Szczególnie w sytu-
acji, gdy coraz częściej dochodzi do wypad-
ków drogowych.

Za poprawne funkcjonowanie podstacji
pogotowia odpowiada Narodowy Fundusz
Zdrowia, z którym firma FALCK zawarła kon-
trakt na wykonywanie tego typu świadczeń.

Chcąc wezwać pogotowie ratunkowe, na-
leży dzwonić pod numer: 999 lub 061 866 00 66,
skąd dyspozytor będzie dysponował zespół
do wyjazdu.

red.

Stęszewska podstacja
pogotowia już działa

Poprzedni okres programowania w Unii
Europejskiej na lata 2004–2006 zaowo-
cował pozyskaniem dla naszej gminy

dotacji z Unii Europejskiej na budowę i re-
mont sieci wodociągowej na terenie Gminy
Stęszew. W tymże to okresie udało się również
pozyskać środki finansowe z innego źródła za-
granicznego – Banku Światowego na inwe-
stycję dotyczącą remontu świetlicy i pomiesz-
czeń szkolnych w Szkole w Jeziorkach.

W nowym okresie programowania UE
na lata 2007–2008 roku jako pierwsze „ru-
szyły” konkursy w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego w lu-
tym 2008 roku, w których to gmina składa-

ła wnioski (jeden z nich właśnie przeszedł
ocenę formalną, drugi na nią oczekuje).

I kwartał 2009 roku to również czas
pierwszych konkursów dotyczących działań
samorządowych w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Właśnie w tym to temacie podjęta zosta-
ła w ubiegłych latach współpraca gmin Stę-
szew, Dopiewo i Buk. Wykorzystanie poten-
cjału tego terenu oraz troska o stan jezior za-
owocowała pomysłem wspólnego działania
gminy na rzecz przywrócenia właściwych
warunków środowiska oraz wykorzystania
cennych zasobów przyrodniczych gmin dla
poprawy jakości życia jej mieszkańców. Po-

Szanse na Fundusze
dla naszej gminy

Podpisanie umowy Wnętrze karetki Jedno z pomieszczeń przeznaczonych przez gminę

1 lutego (niedziela)
• Dopiewo – otwarcie Gimnazjum w Skórzewie,

2 lutego (poniedziałek)
• zebranie wiejskie w Twardowie i Srocku Małym,
• spotkanie w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej

w Trzebawiu,

3 lutego (wtorek)
• zebranie wiejskie w Mirosławach,

4 lutego (środa)
• Niepruszewo – spotkanie Lokalnej Grupy Działania Leader

w celu doprowadzenia do zarejestrowania stowarzyszenia
oraz złożenia wniosków o dofinansowanie z UE,

5 lutego (czwartek)
• zebranie wiejskie w Modrzu,

6 lutego (piątek)
• Urząd Miasta Poznania – spotkanie Rady Aglomeracji Po-

znańskiej,
• zebranie z mieszkańcami Stęszewa,

K A L E N D A R I U M
B U R M I S T R Z A
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I SPOTKANIA
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łączenie sił ma na celu działanie na rzecz
wspólnego rozwoju tego obszaru z wspar-
ciem środków funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej w ramach osi IV LEADER Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na la-
ta 2007–2013 (PROW).

W lutym 2007 w Urzędzie Miejskim Gmi-
ny Stęszew odbyło się pierwsze z cyklu spo-
tkanie dotyczące utworzenia Lokalnej Grupy
Działania na terenie gmin Buk, Dopiewo i Stę-
szew. W trakcie spotkania omówiono korzy-
ści utworzenia LGD w ramach osi IV LEADER
PROW na lata 2007–2013 na terenie trzech
gmin dla poprawy jakości życia mieszkań-
ców i możliwość wsparcia tych działań ze
środków finansowych z Unii Europejskiej.

Pomysł utworzenia LGD został przedsta-
wiony, a następnie przedyskutowany na ko-
misjach Rady Gminy i spotkał się z ich pozy-
tywną opinią.

W lipcu 2007 roku w Urzędzie Miasta
i Gminy Buk zostało zawarte porozumienie
pomiędzy Gminami Buk, Dopiewo i Stęszew
reprezentowanymi przez „włodarzy” gmin
w sprawie wspólnej realizacji inicjatywy Le-
ader oś czwarta PROW 2007–2013.

Z początkiem 2008 roku na sesjach rad
gmin zapadły uchwały dotyczące woli utwo-
rzenia Lokalnej Grupy Działania z udziałem
gmin jako członka zwyczajnego.

W lutym 2008 roku odbyło się spotkanie
założycielskie Lokalnej Grupy Działania.

Rok 2008 to rok ciężkiej pracy, gdyż
w miesiącach kwiecień – maj 2008 został
zorganizowany cykl warsztatów szkolenio-
wych dla członków LGD przybliżający te-
matykę osi IV LEADER Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Na-
stępnie rozpoczęte zostały intensywne pra-
ce dążące do przygotowania strategii, któ-
ra jest obok mnóstwa dokumentów obo-
wiązkowym załącznikiem przy ubieganiu
się o przyznanie dofinansowania. Nie za-
brakło „problemów” – kilkakrotnie należa-
ło uzupełnić dokumenty złożone do Sądu,
aby uzyskać rejestrację w Krajowym Reje-
strze Sądowym, aż w końcu, w dniu 23
stycznia 2009 r. Stowarzyszenie – Lokal-
na Grupa Działania „Źródło” zostało zareje-
strowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Następnie w dniu 4 lutego 2009 r. odbyło się
Walne Zebranie członków Stowarzyszenia,

na którym wybrane zostały organy stowa-
rzyszenia tj. Zarząd, Rada oraz Komisja Re-
wizyjna.

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Dzia-
łania „Źródło” składa się z przedstawicieli
instytucji publicznych, przedstawicieli
sektora społecznego oraz gospodarczego
z trzech gmin: Buk, Dopiewo i Stęszew, któ-
rzy to podjęli działania na rzecz rozwoju
tego terenu.

Finałem wspólnego współdziałania
„na tym obszarze” było złożenie w dniu 12
lutego 2009 r. wniosku o dofinansowanie
wraz z wymaganymi dokumentami w ra-
mach konkursu o wybór Lokalnej Grupy
Działania w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu.

Trudno przewidzieć, jaka będzie oce-
na wniosku przez Urząd Marszałkowski, na-
tomiast ilość pracy, zaangażowanie wielu
osób w ziszczenie tego projektu napawa
optymizmem, że te wszystkie starania za-
kończą się sukcesem.

D.S.

Azbest jest zaliczany do najgroźniej-
szych zanieczyszczeń na ziemi, a jego
włókna są praktycznie niezniszczalne.

Obecnie wiadomo, że może być szkodliwy
dla zdrowia – włókna azbestowe, niewi-
dzialne gołym okiem, wdychane z powie-
trzem do płuc, stanowią ryzyko poważnych
chorób układu oddechowego. Produkcja, im-
port i stosowanie wyrobów zawierających
azbest są w Polsce zakazane od wrze-
śnia 1998 roku.

Od 2006 r. Gmina Stęszew współorgani-
zuje ze Starostwem Powiatowym Program
dofinansowania likwidacji wyrobów zawie-
rających azbest. Program realizuje cele Kra-
jowego Programu Usuwania Azbestu, w któ-
rym zakłada się likwidację wyrobów zawie-
rających azbest z terenu naszego kraju
do 2032 roku. Oferowana pomoc skierowa-
na jest do osób fizycznych zameldowanych
na terenie powiatu poznańskiego, które zde-
cydują się na likwidację wyrobów zawiera-
jących azbest z terenów, których są właści-

cielem, użytkownikiem lub zarządcą. Po-
moc polega na demontażu, transporcie
i przekazaniu do utylizacji wyrobów zawie-
rających azbest z terenu nieruchomości na-
leżących do osób, które złożą wniosek
w urzędzie gminy. Środki na realizację pro-
gramu pochodzą z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu, Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Stęszewie.

W 2008 r. dofinansowanie do kosztów de-
montażu, transportu i unieszkodliwiania
wyrobów zawierających azbest przyznawa-
ne było w wysokości 70% całościowych
kosztów tych działań, przy 30% udziale wła-
snym wnioskodawcy. Wniosek należało po-
brać i złożyć w urzędzie gminy. Z dofinanso-
wania skorzystało 18 osób. Do unieszkodli-
wienia przekazano 23 089 kg odpadów
zawierających azbest. Całkowity koszt brut-

to wykonanych prac demontażowych
i unieszkodliwiania wyniósł 28 500,52 zł
z czego kwota dofinansowania wynio-
sła 19 950,43 zł brutto. Limit dofinansowa-
nia dla Gminy Stęszew wynosił 32 732 zł,
z czego nie wykorzystano 12 781,57 zł.

W 2009 roku program dofinansowania li-
kwidacji wyrobów zawierających azbest bę-
dzie kontynuowany. Informacje o regulami-
nie, sposobie udzielania pomocy finansowej
oraz terminie i sposobie składania wnio-
sków zostaną umieszczone na stronie inter-
netowej urzędu gminy www.steszew.pl
oraz na tablicach i słupach ogłoszeniowych.
Zachęcamy mieszkańców naszej gminy
do skorzystania z programu. Jednocześnie
przypominamy o obowiązku składania i co-
rocznej aktualizacji informacji o azbeście
w urzędzie gminy. Ankietę dotyczącą azbe-
stu można pobrać ze strony internetowej
www.steszew.pl lub w pokoju nr 1 urzędu
gminy.

M.K.

Program dofinansowania likwidacji
wyrobów zawierających azbest

na terenie Gminy Stęszew
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• Szkoła Podstawowa w Jeziorkach – rozstrzygnięcie konkur-
su o Powstaniu Wielkopolskim,

• zebranie wiejskie w Sapowicach,

7 lutego (sobota)
• Puszczykowo – spotkanie członków stowarzyszenia Mikro-

regionu WPN,

8 lutego (niedziela)
• zebranie gminnej rady LZS – spotkanie członków wszyst-

kich gminnych klubów w celu ustalenia zasad działania
w 2009 roku,

9 lutego (poniedziałek)
• spotkanie z artystą plastykiem Jackiem Antowskim, w spra-

wie pozyskania środków unijnych na realizację działań
o charakterze kulturalnym na terenie gminy, cel – kształto-
wanie wrażliwości kulturalnej wśród dzieci i młodzieży z te-
renu gminy,

10 lutego (wtorek)
• zebranie wiejskie w Tomiczkach,

K A L E N D A R I U M
B U R M I S T R Z A
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I SPOTKANIA

12 lutego odbyła się kolejna sesja Ra-
dy Miejskiej Gminy Stęszew. Jak za-
wsze, po przyjęciu porządku sesji,

głos zabrał burmistrz gminy, który przedsta-
wił sprawozdanie z działalności międzysesyj-
nej, za okres od 29 grudnia do 12 lutego.

Burmistrz poinformował, że w tym
czasie odbyły się dwa spotkania Zarządu
Centrum Zagospodarowania Odpadów.
Miały one na celu określić kierunki działań
Centrum w 2009 roku.

Udało się w końcu, po wielu trudach zare-
jestrować stowarzyszenie Leader, w skład któ-
rego wchodzą gminy Stęszew, Dopiewo i Buk.
Gminy przygotowują się teraz do złożenia
wniosków o dofinansowanie ich projektów.
Ukonstytuowały się także władze stowarzy-
szenia, w skład których wszedł oczywiście
przedstawiciel naszej gminy.

Zarejestrowane zostało także stowarzy-
szenie Mikroregionu Wielkopolskiego Parku
Narodowego. Udział gminy w obu wspo-
mnianych stowarzyszeniach ma się przy-
czynić do łatwiejszego pozyskiwania środ-
ków finansowych z Unii Europejskiej.

W omawianym okresie przeprowadzono
przetargi na: obsługę geodezyjną inwestycji,
wycenę lokali, oznakowanie dróg, dzierżawę
gruntów w Tomicach i Srocku Małym.

Wybrano także inspektorów nadzoru róż-
nych, gminnych inwestycji.

Kontynuowane również były, pomimo zi-
my, prace związane z budową kanalizacji sa-
nitarnej w Stęszewie i Witoblu.

Omawiane były też kwestie budowy drogi
S5. Geodeci podjęli już działania w terenie, prze-
prowadzali spotkania z właścicielami gruntów,
po których biec ma droga oraz z ich sąsiadami.

W minionym czasie w całej Polsce grała
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W gmi-
nie Stęszew padł kolejny rekord zebranej kwo-
ty – uzyskaliśmy 29 476,72 zł.

Trwały prace związane z uruchomieniem
podstacji pogotowia ratunkowego w Stęsze-
wie. Wstępnie ustalono, że miało ono rozpocząć
swą działalność od stycznia br. Okazało się jed-
nak, że procedury konkursowe znacznie się
przedłużyły, efektem czego jest wydłużenie
czasu oczekiwania na uruchomienie podstacji.

Na terenie gminy nadal odbywają się szko-
lenia dla mieszkańców. Ostatnio były to m.
in.: szkolenie komputerowe, pracowników ad-
ministracyjno-biurowych oraz kierowców
wózków widłowych.

W połowie stycznia odbyły się też kolejne
badania profilaktyczne. Tym razem była to
mammografia, z której niestety nie skorzysta-
ło tyle mieszkanek gminy, ile by mogło.

Gmina złożyła także wnioski do Urzędu
Marszałkowskiego, dotyczące dofinansowa-
nia szeroko rozumianej kultury.

Podpisano też, w Urzędzie Marszałkow-
skim, umowę dotyczącą budowy boiska spor-
towego, w ramach programu „Moje boisko Or-
lik 2012”. Boisko to ma powstać w Stęszewie.
Gmina jest przygotowana do tej inwestycji
od strony formalnej. Ostateczny termin zakoń-
czenia tego zadania to 30 listopada 2009 roku.

Od 1 stycznia, w związku z dużym zapo-
trzebowaniem, zwiększyła się liczba dyżurów
prawnika przy Ośrodku Pomocy Społecznej.
Przyjmuje on teraz dwa razy w miesiącu.

Burmistrz poinformował także, że składa-
ne były wnioski o dofinansowanie remontów
gminnych zabytków. Kościół w Tomicach
otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Kul-
tury w wysokości 350000 zł.

Po sprawozdaniu burmistrza, przyjęto na-
stępujące uchwały:

– w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na 2009 rok,

– w sprawie zatwierdzenia planu przy-
chodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

– w sprawie udzielenia w roku 2009 dota-
cji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisa-
nych do rejestru zabytków położonych na te-
renie gminy Stęszew. Uchwała ta dotyczy
udzielenia z budżetu Gminy Stęszew dotacji
Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Barbary
w Tomicach na wykonanie wzmocnienia
murów kościoła pw. Św. Barbary w Tomicach
w wysokości – 40000,00 złotych nie więcej
jednak niż 100% rzeczywistego udokumento-
wanego kosztu prac,

– w sprawie nabycia przez gminę Stę-
szew nieruchomości położonych w miejsco-
wości Zamysłowo. Uchwała ta dotyczy wy-
rażenia zgody na nabycie przez Gminę Stę-
szew nieruchomości położonych
w Zamysłowie, stanowiących: działkę
nr 252/6, działkę nr 253/1 oraz działkę nr 472.
Nabycie tych nieruchomości jest niezbędne
w związku z koniecznością uregulowania
stanu prawnego oraz właściwego zagospo-
darowania pasa drogi lokalnej,

– w sprawie nabycia przez gminę Stęszew
nieruchomości położonych w miejscowościach:
Wronczyn, Witobel i Zamysłowo. Uchwała ta do-
tyczy wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę
Stęszew nieruchomości położonych: w Zamysło-
wie – stanowiącej działkę nr 248/3, Wronczynie –
stanowiącej działkę nr 477 oraz w Witoblu – sta-
nowiącej działkę nr 249. Nabycie powyższych
nieruchomości jest niezbędne w związku z pro-
wadzoną przez gminę inwestycją – budową sie-
ci kanalizacyjnej,

– w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w miej-
scowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew.
Obszar objęty planem obejmuje tereny zainwe-
stowane oraz tereny stanowiące potencjalne
tereny inwestycyjne, gdzie obserwowane są
konflikty pomiędzy istniejącą zabudową
mieszkaniową a istniejącymi terenami prze-
znaczonymi pod funkcje usługowe i produk-
cyjne (w tym m.in. fermy drobiu), a także ze
względu na położenie w bezpośrednim są-
siedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego
oraz w obszarze Natura 2000 – konflikt pomię-
dzy potencjalnymi zamierzeniami inwestycyj-
nymi (m. in. budowa nowych lub rozbudowa

XXIV sesja Rady Miejskiej
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istniejących ferm drobiu) w tym rejonie a wy-
mogami ochrony środowiska i zasadami zrów-
noważonego rozwoju. Celem planu jest mini-
malizacja tych konfliktów, umożliwienie reali-
zacji różnych form zagospodarowania tego
obszaru przy równoczesnej dbałości o środowi-
sko przyrodnicze i poprawę warunków życia
mieszkańców. Rozwiązania planu są zgodne

z polityką przestrzenną Gminy określoną
w Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Stęszew,

– w sprawie wydzierżawienia na
okres 10 lat budynku użytkowego położone-
go w Strykowie przy ul. Parkowej 7.

Podczas dyskusji głos zabrała m.in. pani
sołtys sołectwa Dębno, która pytała, co

z obiecaną poprawą warunków bezpieczeń-
stwa na krajowej 5, przy wjeździe do Dębna.
Poprosiła też ona o zorganizowanie spotka-
nia z sołtysami, celem wyjaśnienia kwestii
niesprawiedliwego (jej zdaniem) naliczania
diet. Sprawa ta wyjaśniona została na odręb-
nym zebraniu.

red.

Wewtorkowy wieczór 3 marca
2009 roku w Domu Kultury
w Stęszewie obył się wernisaż

rzeźbiarza Eugeniusza Tacika z Binina gmina
Ostroróg. W galerii znalazło się ponad trzy-
dzieści rzeźb z drewna (lipa, osika, topola,
dąb) oraz 21 drewnianych płaskorzeźb o bar-
dzo różnorodnej tematyce.

Cykl pięciu płaskorzeźb o sporych wy-
miarach opatrzył rzeźbiarz nazwami:
1 – przemyślenia, 2 – odnajdywanie, 3 – szu-
kanie siebie, 4 – strach, 5 – życie. Galeria
rzeźby pana E. Tacika to dobre miejsce, aby
pokazać młodym ludziom (w ramach edu-
kacji artystycznej) choćby na fotografii
– etapy powstawania rzeźb monumental-
nych, które są fragmentem krajobrazu we
Wronkach, Międzychodzie, Lubaszu, Dzieka-

nowicach, Niedźwiedziu oraz w Mniszkach.
Kolekcjonerzy takich kontynentów jak: Eu-
ropa, Australia czy Ameryka Północna za-
pragnęli mieć prace rzeźbiarza – samouka
z Wielkopolski. Autor pokazuje swe prace na
różnych imprezach w całej Polsce, gdyż bar-
dzo sobie ceni kontakt z ludźmi, będąc weso-
łym człowiekiem.

W stęszewskiej galerii niektóre rzeźby opa-
trzył „komentarzem” np. rzeźby muzykantów
grających na harmonii, bębnie, i kontrabasie
nazwał „Zespół „Szur – Szur” z Binina”.

W czasie wernisażu zaśpiewał Dziecięcy
Zespół Wokalny „Cantare” z Domu Kultury

w Stęszewie, który pod batutą pani Katarzy-
ny Budy wykonał kilka ładnych piosenek.
Fragment jednej:

„Czasem los pod nogi rzuca kłody,
wyboistą drogą trzeba iść…
Lecz pamiętaj znowu będzie słońce
Więc się śmiej, a cieplej zrobi się…”

Pan Eugeniusz Tacik w Stęszewie otrzy-
mał: „Dyplom gratulacyjny i miano Nietuzin-
kowego Pasjonata” ponieważ:

– Nie jest pedagogiem, a uczył dzieci –
ćwicząc ich zmysł wyobraźni przestrzennej,

– Nie studiował w Akademii, a potrafi ry-
sować, planować, patrzeć i działać plastycz-
nie w drewnie,

– Nie nosi okularów, a zobaczył co w na-
szym życiu piękne, co wartościowe, co ułom-
ne, a co warte kpiny,

– Nie jest psychologiem, a pomaga obdaro-
wując drugiego człowieka dobrym słowem
i optymizmem.

Rzeźbiarz – samouk z pasją jak o sobie mó-
wi ofiarował organizatorom wystawy rzeźbę
dudziarza, gdyż poznawszy młodych ludzi
z kapeli dudziarskiej „Koźlary” z D. K. rzekł
„nie mogło być inaczej”

Wystawę można było oglądać do 21 mar-
ca 2009 r. w Domu Kultury w Stęszewie
ul. Poznańska 11.

Barbara Bawer – dyrektor Domu Kultury
– kurator wystawy

Wernisaż Rzeźbiarza w Domu
Kultury w Stęszewie

11 lutego (środa)
• Urząd Miasta Poznania – spotkanie rady Aglomeracji Poznań-

skiej w sprawie utworzenia Centrum Badań Metropolitalnych,
• zebranie w Szkole Podstawowej w Trzebawiu w sprawie za-

sad jej dalszego funkcjonowania,
• zebranie wiejskie w Trzebawiu,

12 lutego (czwartek)
• podpisanie umowy z GBS Mosina na prowadzenie konta

podstawowego gminy,
• Urząd Marszałkowski – podpisanie umowy na budowę boiska

sportowego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012,

13 lutego (piątek)
• Strykowo – spotkanie z nauczycielami i dyrekcją tamtej-

szych szkół,
• walne zgromadzenie stowarzyszenia Centrum Zagospoda-

rowania Odpadów,

15 lutego (niedziela)
• spotkanie członków założycieli Stowarzyszenia Mikroregio-

nu WPN,

17 lutego (wtorek)
• zebranie wiejskie w Zamysłowie,
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17 marca w Szkole Podstawowej
w Stęszewie odbył Finał Powiatu
Poznańskiego w Koszykówce

Dziewcząt Szkół Podstawowych. W turnieju

spotkały się zwycięskie drużyny z zawodów
półfinałowych: SPStęszew,SP1Swarzędz,SP
3 Luboń. Drużyna gospodarzy nie dała szans
przyjezdnym zespołom i zdobyła złoty medal.

Zwycięska drużyna wystąpiła w skła-
dzie: Weronika Sikora, Małgorzata Kalemba,
Anna Minkisiewicz, Justyna Dawidowicz,
Kamila Witczak, Joanna Furtak, Joanna No-
wacka, Kinga Maćkowiak, Wiktoria Miecz-
nik, Natalia Piasta, Michalina Lulkiewicz,
Lidia Kawka. Trenerem zwycięskiego zespo-
łu jest p. Marian Cieniawa.

Gratulujemy i życzymy kolejnych zwy-
cięstw w koszykarskich zmaganiach na
Mistrzostwach Rejonu!
Klasyfikacja końcowa
I miejsce – SP Stęszew
II miejsce – SP 3 Luboń
III miejsce – SP 1 Swarzędz

JP

Złoty medal dla stęszewskich koszykarek

Uczestnicy Mistrzostw Powiatu w Koszyko ́wce Dziewcza ̨t Szko ́ł
Podstawowych Złota druz ̇yna koszykarek wraz z trenerem M.Cieniawa ̨

24 lutego odbyło się w Urzędzie
Miejskim Gminy Stęszew spotka-
nie z wicewojewodą Wielkopol-

ski Przemysławem Pacią. Spotkanie to
zorganizowane zostało z myślą o lokalnych
przedsiębiorcach. Mieli oni bowiem okazję
podyskutować na nim o bieżącej sytuacji

gospodarczej, wymienić się opiniami
i wysłuchać zdania Wojewody.

Wcześniej gmina zorganizowała także
szkolenie z zakresu pozyskiwania dotacji
z funduszy Unii Europejskiej na rozwój
przedsiębiorstw.

red.

Spotkanie w wicewojewodą

Uczestnicy spotkania z wicewojewodą Wielkopolski

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
OGŁASZA

KONKURS NA NAZWĘ
MAŁEGO PARKU PRZY URZĘDZIE GMINY UL. POZNAŃSKA 11

Propozycję nazwy można złożyć do 30.04.2009 r.:
– pismo na adres Urzędu Gminy Stęszew

– osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Stęszew
– przesłać na skrzynkę: urzadgminy@steszew.pl

Ogłoszenie wyników konkursu w czasie trwania Festynu w dniu 2.05.2009 r.

• spotkanie w sprawie zagospodarowania lokalu przy ul. Par-
kowej w Strykowie,

18 lutego (środa)
• inauguracja 2 grup szkoleniowych z zakresu obsługi kom-

putera (szkolenie ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego),

• zebranie wiejskie w Wielkiejwsi,

19 lutego (czwartek)
• Poznań – spotkanie z przedstawicielami NSZZ Solidarność

w sprawie współpracy z gminą dotyczącej obchodów roczni-
cowych w 2009 roku,

• szkolenia dla przedsiębiorców,
• podsumowanie działalności rolno-przemysłowych zakła-

dów zielarskich w Strykowie,

20 lutego (piątek)
• spotkanie z Jackiem Antowskim w celu dopracowania szcze-

gółów wniosku o dofinansowanie działalności kulturalnej
z Europejskiego Funduszu Społecznego,
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P od koniec lutego w Szkole Podstawo-
wej w Stęszewie odbyły się siatkarskie
zmagania szkół podstawowych w ra-

mach Mistrzostw Gminy w Mini Siatkówce
Dziewcząt i Chłopców. Zwyciężyły drużyny
gospodarzy zarówno w kategorii dziewcząt
i chłopców.

Złote medalistki SP Stęszew: Miecznik
Wiktoria, Nowacka Joanna, Konieczna Alek-
sandra, Fajkowska Karolina, Michalak Ad-
rianna, Olejniczak Michalina, Marciniak Le-
na, Kawka Lidia, Jeziorecka Julia, Wolas Kin-
ga. Trener: Marian Cieniawa.

Złoci medaliści SP Stęszew: Michał Pawo-
łek, Keller Aleksander, Woś Amadeusz, Gren-
da Mateusz, Kowalak Piotr, Czarny Seba-
stian, Piskorek Paweł, Jąder Kamil, Wyrwas
Marek, Zalesiński Albert. Trener: Dagmara
Cieniawa.

Srebrne medalistki SP Jeziorki: Królik
Klaudia, Lipigórska Angelika, Buda Daria,
Matuszewska Marta, Malczyk Roksana,
Paczkowska Joanna, Stefens Zuzanna, Ej-
chorst Kamila, Zdanowicz Sara, Zgrabczyń-
ska Jessika. Trener: Cezary Molenda.

Srebrni medaliści SP Jeziorki: Pietruszyń-
ski Adam, Bendowski Bartosz, Kalemba Ma-
teusz, Karolczak Mateusz, Witkowski Da-
niel, Marciniak Patryk, Witkowski Mateusz,
Kijak Miłosz, Pieta Marek, Bednarek Mate-
usz. Trener: Cezary Molenda.

JP

Mistrzostwa Gminy w Piłce Siatkowej
Szkół Podstawowych

Srebrne druz ̇yny siatkarskieZłote druz ̇yny siatkarskie

Tuż przed feriami zimowymi w Szkole
Podstawowej w Stęszewie odbyły się
Mistrzostwa Powiatu w Piłce

Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych.
W wielkim finale spotkały się cztery
drużyny: SP Stęszew, SP Murowana Goślina,
SP 1 Swarzędz, SP Rogalinek. Siatkarski
turniej dostarczył wiele sportowych emocji
nie tylko przybyłym kibicom, ale przede

wszystkim zawodniczkom i ich trenerom.
Po zaciętym pojedynku drużyna gospodarzy
uległa siatkarkom z Murowanej Gośliny,
które zdobyły złoty medal.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
I miejsce – SP Murowana Goślina
II miejsce – SP Stęszew
III miejsce – SP 1 Swarzędz
IV miejsce – SP Rogalinek

Srebrna drużyna ze Stęszewa wystąpiła
w składzie: Kinga Maćkowiak, Wiktoria
Miecznik, Natalia Piasta, Weronika Sikora,
Adrianna Michalak, Małgorzata Kalemba,
Karolina Fajkowska, Lena Marciniak, Lidia
Kawka, Michalina Olejniczak, Joanna
Nowacka, Julia Jeziorecka.
Trener: Marian Cieniawa

JP

Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Piłce
Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych

Konsultacje z trenerem podczas gry Srebrne medalistki ze Ste ̨szewa wraz z trenerem M.Cieniawa ̨ Zwycie ̨ska druz ̇yna siatkarek z Murowanej Gos ́liny
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Dnia 6 lutego 2009 r. w Zespole Szkolno
– Przedszkolnym w Jeziorkach, odbył
się konkurs poezji patriotycznej zaty-

tułowany „Tobie Polsko”. Była to kolejna
edycja konkursu. Tym razem zapropono-
wano, aby uczniowie przygotowali wiersze
poświęcone ojczyźnie, mówiące o miłości
do kraju ojczystego. Celem konkursu było
uczczenie 90. rocznicy odzyskania niepod-

ległości przez Polskę oraz wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego. Konkurs adresowany

był do uczniów szkoły podstawowej z po-
działem na dwie kategorie wiekowe: klasy
I – III i klasy IV–VI. Do konkursu zgłoszono
uczniów z 4 szkół z gminy Stęszew i 4 szkół
z zaprzyjaźnionej gminy Buk. W sumie w
konkursie wzięło udział 49 uczniów. Mimo,
iż w wierszach patriotycznych poruszana
jest bardzo trudna tematyka, obca młode-
mu pokoleniu, uczestnicy konkursu wyka-

zali się dużą dojrzałością. Z wielkim zaan-
gażowaniem, wskazującym na zrozumie-
nie tematu, recytowali przygotowane
wiersze. Uczniowie z Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Modrzu przygotowali

również kostiumy. Wspaniale prezentowali
się na tle przygotowanych tematycznie de-
koracji. Trudny „orzech do zgryzienia” mia-
ło jury oceniające uczniów, w skład które-
go wchodzili nauczyciele poszczególnych
szkół. Wśród uczniów prezentujących wy-
równany poziom trudno było wyłonić zwy-
cięzców. Po długich obradach ogłoszono
wyniki. Wyróżniono następujących
uczniów:

Pierwsza grupa wiekowa.
I miejsce – Agnieszka Roszczak – Buk
II miejsce – Sandra Beszterda – Buk
III miejsce – Klaudia Ignasiak – Otusz
IV miejsce – Karolina Kontek – Jeziorki
Druga grupa wiekowa.
I miejsce – Joanna Napierała – Niepruszewo
II miejsce – Julia Domagała – Niepruszewo
III miejsce – Katarzyna Piechnik – Stęszew

IV miejsce – Zuzanna Springer – Buk
Uczniowie wybierali również „ulubień-

ca publiczności”. Najwięcej głosów oddano
na Agnieszkę Roszak z Buku i Zuzannę Ste-
fens z Jeziorek.

Podczas trwania konkursu panowała
bardzo miła atmosfera. Publiczność w sku-
pieniu słuchała recytowanych wierszy.
Dziękujemy, że tak wielu uczestników przy-
było na nasz konkurs, nauczycielom za
wkład pracy włożony w przygotowanie
uczniów.

Hanna Buksalewicz-Maciejewska
– nauczycielka

„Tobie Polsko”
Międzyszkolny Konkurs Poezji Patriotycznej

Jury konkursu Powitanie p. Maria Słomin ́ska - dyr. Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Jeziorkach

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Modrzu

Zwycie ̨zcy - klasy I-III (j. w. od lewej – I, II, III i IV miejsce)

Zwycie ̨zcy - klasy IV-VI (j. w. od lewej – I, II, III i IV miejsce)

• spotkanie z komendantem stęszewskiej policji w celu omó-
wienia współpracy komisariat – gmina,

• zebranie wiejskie w Drożdżycach,

21 lutego (sobota)
• Turniej Piłkarski o Puchar Sylwestra Dotki,
• Hala AWF Poznań – turniej o mistrzostwo Polski w hokeju

halowym z udziałem młodzików KS Lipno,

22 lutego (niedziela)
• Warszawa – spotkanie dotyczące reform oraz skutków fi-

nansowych kryzysu gospodarczego,

23 lutego (poniedziałek)
• spotkanie z przedstawicielami gminnego ZHP celem omó-

wienia działalności w roku 2009,
• otwarcie wystawy w Muzeum Regionalnym w Stęszewie,

24 lutego (wtorek)
• spotkanie z przedstawicielami firm realizujących szkolenia

z udziałem środków unijnych (z zakresu podnoszenia kwa-
lifikacji kadry pracowników różnych zawodów),

• szkolenie przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania środ-
ków unijnych, zorganizowane przez gminę oraz spotkanie
z wojewodą (omówienie sytuacji kryzysowej w kraju),

25 lutego (środa)
• Urząd Marszałkowski – spotkanie dotyczące możliwości po-

zyskania środków unijnych na najbliższy rok,
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9 lutego w Szkole Podstawowej w Stę-
szewie odbyły się Mistrzostwa Gminy
w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców.

Gminne zmagania koszykarskie dostarczy-
ły wiele emocji zarówno zawodnikom, tre-
nerom jak i przybyłym kibicom. Stęszew-
skie drużyny były niepokonane, bez proble-
mu poradziły się z przeciwnikami.

Klasyfikacja końcowa turnieju w katego-
rii dziewcząt i chłopców była ta sama.

I miejsce – SP Stęszew
II miejsce – SP Modrze
III miejsce – SP Jeziorki

Złota drużyna koszykarek: Kinga
Maćkowiak, Natalia Piasta, Weronika Siko-
ra, Adrianna Michalak, Małgorzata Kalem-
ba, Justyna Dawidowicz, Kamila Witczak,
Michalina Lulkiewicz, Karolina Fajkowska,
Lena Marciniak, Lidia Kawka, Zuzanna Jan-
kowiak.

Trener – Marian Cieniawa.
Najwięcej punktów dla drużyny zdoby-

ła: Natalia Piasta.
Złota drużyna koszykarzy: Marcin

Waselczyk, Patryk Madaj, Dawid Alejski,
Jan Konieczny, Bartosz Drożdżyński, Jakub

Ławniczak, Łukasz Minkisiewicz, Patryk
Borowski, Paweł Piskorek, Kamil Kaźmie-
rowski, Mateusz Grenda, Marek Wyrwas.

Trener – Joanna Przespolewska
Najwięcej punktów dla drużyny zdobył:

Marcin Waselczyk.
Stęszewskie drużyny swoim sukcesem

zapewniły sobie udział w Półfinale Powiatu
w Koszykówce, które odbędą się w marcu.
Życzymy dalszych sukcesów!

JP

Mistrzostwa Gminy w Koszykówce
Dziewcząt i Chłopców

Pamiątkowe zdje ̨cie wszystkich uczestniko ́w turnieju Reprezentacja Koszykarska Szkoły Podstawowej w Ste ̨szewie Złota Druz ̇yna Koszykarzy wraz z trenerka ̨ J. Przespolewska ̨

W środę 4 lutego Szkoła Podstawowa w
Stęszewie była organizatorem Półfi-
nału Powiatu w Siatkówce Dziew-

cząt. Do sportowych zmagań przystąpiły zwy-
cięskie drużyny z Mistrzostw Gminy – druży-
na gospodarzy SP Stęszew, SP Tarnowo
Podgórne i SP Niepruszewo. Siatkarki ze Stęsze-
wa pod okiem trenera Mariana Cieniawy wy-

grały oba spotkania i tym samym zapewniły
sobie awans do Finału Powiatu, który odbędzie
się 12 lutego. Życzymy dalszych sukcesów!

Klasyfikacja końcowa
I miejsce – SP Stęszew
II miejsce – SP Tarnowo Podgórne
III miejsce – SP Niepruszewo

Zwycięska drużyna wystąpiła w skła-
dzie: Maćkowiak Kinga, Miecznik Wiktoria,
Nowacka Joanna, Jankowiak Zuzanna, Ko-
nieczna Aleksandra, Fajkowska Karolina, Mi-
chalak Adrianna, Piasta Natalia, Marciniak
Lena, Kawka Lidia, Kalemba Małgorzata.

Wczwartek5 lutegoreprezentacjasiatkarzy
ze Stęszewa wraz z trenerką Dagmarą Cienia-
wą brała udział w Półfinale Powiatu w Mosinie.
Po zaciętym pojedynku stęszewscy siatkarze
ulegli drużynie gospodarzy i zajęli II miejsce.

Klasyfikacja końcowa
I miejsce – SP Mosina
II miejsce – SP Stęszew
III miejsce – SP Niepruszewo
Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Stę-

szewie: Michał Pawołek, Keller Aleksander,
Woś Amadeusz, Grenda Mateusz, Kowalak
Piotr, Czarny Sebastian, Piskorek Paweł, Ją-
der Kamil, Wyrwas Marek, Zalesiński Albert.

JP

Kolejne zmagania siatkarskie

Reprezentacja stęszewskich siatkarzy wraz z trenerka ̨
Dagmarą Cieniawa ̨

Zwycięska drużyna siatkarek wraz z trenerem Marianem
Cieniawą
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21 stycznia w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Jeziorkach zo-
stał zorganizowany Dzień Babci

i Dziadka.
Mimo niesprzyjającej aury dziadkowie

nie zawiedli swoich wnucząt i przybyli do
naszej szkoły.

Tegoroczne spotkanie miało nieco inny
charakter niż zwykle; przed gośćmi zapre-
zentowali się nie tylko uczniowie klas I–III,
ale również uczniowie ze starszych klas.
Chcieliśmy pokazać młode talenty z naszej
szkoły.

Wszystkich gości powitała pani dyrektor
Maria Słomińska. Następnie wystąpili
uczniowie z klasy piątej w montażu słowno-
-muzycznym „Boski Pielgrzym” będącym
obrazem scenicznym w formie pantomimy.

Podczas przedstawienia czytano fragmenty
ewangelii opowiadające historię początków
życia Chrystusa na Ziemi. Całość przeplata-
na była kolędami i pastorałkami śpiewany-
mi przez „chór aniołów”.

Całe przedstawienie przygotowała na-
uczycielka religii p. Aleksandra Łączkowska,

a dekoracje namalowali uczniowie podczas
zajęć świetlicowych prowadzonych przez p.
Danutę Woltyńską-Gryczyńską. Część kolę-
dową zakończyli uczniowie klasy szóstej
grając kolędy na flażoletach.

Następnie na scenie pojawiły się dziew-
czynki z klas młodszych; ubrane w kolorowe
sukienki z wdziękiem zatańczyły dla przy-
byłych, za co nagrodzone zostały gromkimi
brawami. Nie mogło też zabraknąć wierszy
okolicznościowych, mówiących o tym, że

„nie ma jak babcia i dziadek, bez nich byłby
kiepski los”.

Część artystyczną zakończył występ Zu-
zanny Stefens, która to zaśpiewała trzy
utwory, między innymi piosenkę Czesława
Niemena „Dziwny jest ten świat”. Zuzanna
śpiewa w zespole „Erato”, wzięła udział

w wielu konkursach piosenki. Zachwyciła
swoim śpiewem i możliwościami głosowy-
mi zebranych na sali gości.

Po występach zaprosiliśmy gości na ka-
wę i ciastka upieczone przez mamy
uczniów, a dzieci podarowały dziadkom
własnoręcznie zrobione upominki.

Całe spotkanie przebiegło w bardzo miłej
atmosferze, a babcie i dziadkowie nie szczę-
dzili ciepłych słów pod adresem występują-
cych dzieci.

Hanna Buksalewicz-Maciejewska

Babcie i Dziadkowie na spotkaniu w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Jeziorkach

26 lutego (czwartek)
• zebranie wiejskie w Dębnie,
• szkolenie dla rolników,

27 lutego (piątek)
• zebranie wiejskie we Wronczynie,

28 lutego (sobota)
• spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych

w sprawie potrzeb remontowych na drogach leżących na te-
renie naszej gminy,

1 marca (niedziela)
• spotkanie z samorządowcami powiatu grodziskiego,

2 marca (poniedziałek)
• zebranie wiejskie w Słupii,

3 marca (wtorek)
• narada wójtów i burmistrzów w sprawie zasad rozliczania

budżetów,
• zebranie wiejskie w Tomicach,

K A L E N D A R I U M
B U R M I S T R Z A
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I SPOTKANIA Spotkanie z panem

E. Tomkowiakiem w Szkole
Podstawowej w Jeziorkach

Dnia 11 stycznia wieczorem odbyło się
spotkanie uczniów klas IV–VI Szkoły
Podstawowej w Jeziorkach z panem Eli-

giuszem Tomkowiakiem. Był to kolejny punkt
obchodów 90. rocznicy Powstania Wielkopol-
skiego w naszej szkole. Chcieliśmy poznać oso-
bę, dla której historia, a w szczególności Po-
wstanie jest życiową pasją. Pan Tomkowiak
na spotkanie przywiózł swoje cenne ekspona-
ty: chorągwie, odznaki oraz książki, których

jest współautorem. W ciekawy sposób opo-
wiadał o powstańcach i swojej pasji. W jego
głosie wyczuwaliśmy dumę, że jest Wielkopo-
laninem. Starał się wyjaśnić dzieciom znacze-
nie Powstania dla Polski i dlaczego powinni-
śmy zachować je w pamięci. Na koniec dzieci
zadawały pytania, najbardziej interesowało
je, jak zrodziła się pasja zbierania pamiątek,
jak to było i ile miał wtedy lat oraz czy dzieci
pana Eligiusza też interesują się Powstaniem.
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4 marca (środa)
• spotkanie z mieszkańcami Stęszewa dotyczące stanu dróg

osiedlowych w kontekście ich utwardzenia i oświetlenia,
• narada członków grupy Leader – reprezentantów gminy

Stęszew w sprawie wypracowania kierunków działania
w przypadku pozyskania dofinansowania z UE,

• zebranie wiejskie w Witoblu,

5 marca (czwartek)
• spotkanie z Jackiem Antowskim – podsumowanie okresu

przygotowań wniosków o dofinansowanie i określenie za-
kresu wnioskowanych zadań oraz osób odpowiadających
za ich realizację,

• spotkanie dotyczące uruchomienia w Stęszewie podstacji
pogotowia, podpisanie umowy z firmą FALCK na dzierżawę
budynku, zapoznanie się radnych i sołtysów z ofertą firmy
itp.

6 marca (piątek)
• Poznań – konferencja dotycząca aktualnych problemów sa-

morządowych,

K A L E N D A R I U M
B U R M I S T R Z A
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I SPOTKANIA

W drugiej części odbył się konkurs pla-
styczny „Poznaję historię Powstania Wielko-
polskiego”. Zadaniem każdego uczestnika
było narysowanie eksponatu, który najbar-
dziej zapadł im w pamięci (bez podglądania,
bo konkurs odbył się w innej sali). Przewod-
niczącym jury był p. Eligiusz Tomkowiak.
Doceniał przede wszystkim zgodność rysun-
ku z oryginałem. Pierwsze miejsce zajął Do-
minik Balicki, drugie Kasia Kochniarczyk,
trzecie Wiktoria Burkusz. Zwycięzcy zostali
nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami.

Mam nadzieję, że spotkanie zachęci
uczniów do pogłębienia wiedzy historycznej
i przynajmniej kilku uczestników spotkania
zajrzy na stronę internetową pana Tomko-
wiaka, a może chociaż jeden uczeń zacznie
zbierać pamiątki historyczne.

Bogumiła Błaszyk

Eligiusz A. Tomkowiak (ur. 1958) histo-
ryk – regionalista. Jest członkiem Oddziału
Poznańskiego Stowarzyszenia Miłośników
Dawnej Broni i Barwy, prezesem Koła w Do-
piewie, sekretarzem Oddziału Wielkopolskie-
go i skarbnikiem Zarządu Głównego Towa-
rzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego
1918–1919 w Poznaniu. Od ponad trzydzie-
stu lat zbiera pamiątki historyczne związa-
ne z dziejami Wojska Polskiego od końca XVII
wieku po czasy współczesne. Kolekcjonuje
ordery, odznaczenia, odznaki, medale, doku-
menty, fotografie, mundury, części oporzą-
dzenia i uzbrojenia. Jest autorem ponad 120
publikacji z zakresu historii wojskowości
oraz współautorem 4 tomów Słownika bio-
graficznego „Kawalerowie Virtuti Militari
1792–1945” i „Słownika Biograficznego Po-
wstańców Wielkopolskich 1918–1919”. Wy-
głosił wiele referatów m.in. na Ogólnopol-
skich Seminariach Historyków Powstania
Wielkopolskiego w Kościanie, konferencjach
naukowych i sesjach popularnonaukowych.
Od wielu lat współpracuje ze szkołami na te-
renie powiatu poznańskiego, gdzie dla mło-
dzieży szkolnej organizuje prelekcje, spotka-
nia, pokazy i konkursy historyczne.

Zbiory Eligiusza Tomkowiaka były wielo-
krotnie eksponowane na licznych wysta-
wach, w wielu miastach w Polsce.
Na podstawie: www.eligiusztomkowiak.jdm.pl

Festyn charytatywny
w Jeziorkach

W świątecznym nastroju 11 grudnia
2008 r. w Szkole Podstawowej w Je-
ziorkach odbył się festyn charyta-

tywny. Zebrane pieniądze zostały przekaza-
ne na rehabilitację Oli Pietrzykowskiej. Nie-
spełna 4-letnia Oleńka nie chodzi. Szereg
zabiegów (botox) i systematyczna rehabili-
tacja, na razie nie przynoszą oczekiwanych
efektów.

Dziewczynka należy do fundacji „Sło-
neczko”, która pomaga dzieciom z różnymi
schorzeniami. Duża szansą dla Oli byłyby
turnusy rehabilitacyjne, co najmniej trzy w
ciągu roku. Jednak są one bardzo kosztowne
(3800 zł za 12-dniowy turnus), co przekracza
możliwości finansowe rodziców. Dlatego
Grono Pedagogiczne i Pracownicy Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Jeziorkach posta-
nowili pomóc rodzicom Oli w zdobyciu pie-
niędzy organizując festyn.

W ten grudniowy dzień o godz. 1700 sala
gimnastyczna zapełniła się po brzegi, przy-
było bardzo wielu gości.

Nie zabrakło też najważniejszej osoby te-
go wieczoru – Oleńki, która przybyła razem
z mamą bratem i babcią.

Gdy wszyscy zajęli miejsca, pani dyrek-
tor – Maria Słomińska bardzo serdecznie po-
witała gości i zaprosiła do wysłuchania kon-
certu.

Program artystyczny był bardzo uroz-
maicony. Przybyło wielu wykonawców, któ-
rzy chętnie występowali dla Oluni. Artyści
wieczoru to: Zespół Cantare ze Stęszewa, ze-
spół Silvarerum z Buku, Liliana Skibińska

i Staś Grylewicz, zespół „Koźlary” z Domu
Kultury w Stęszewie z uroczą Karolinką Kon-
tek oraz Zuzia Stefens.

Swoje umiejętności taneczne zaprezento-
wała Angelika Lipigórska ze swoim partne-
rem Kamilem.

dokończenie na str. 12

Dyrektor Maria Słomin ́ska wita gos ́ci Mała Olen ́ka- najwaz ̇niejsza osoba wieczoru

Liliana Skibińska i Staś Grylewicz
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7 marca (sobota)
• wyjazd do Kutna – zapoznanie się z pracą zakładu utyliza-

cji odpadów,

9 marca (poniedziałek)
• udział w pracach komisji rewizyjnej gminy,
• otwarcie wystawy w Muzeum Regionalnym,

10 marca (wtorek)
• udział w pracach gminnej komisji mieszkaniowej,
• udział w pracach komisji rewizyjnej gminy,
• spotkanie z przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich

w Zamysłowie,

11 marca (środa)
• spotkanie z dyrektor Domu Kultury w Stęszewie w celu wy-

pracowania oferty Domu Kultury na 2009 rok,
• spotkanie gminnej spółki wodnej,
• Poznań – udział w zjeździe Stowarzyszenia Gmin i Powia-

tów Wielkopolski,
• zebranie wiejskie w Łodzi,

12 marca (czwartek)
• podpisanie aktów notarialnych – dotyczących nabycia przez

gminę terenów stanowiących gminne drogi,
• spotkanie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego

w Poznaniu i Komendy Wojewódzkiej Policji dotyczące
współpracy z gminą i planowanych przedsięwzięć remonto-
wych w naszym komisariacie,

• zebranie wiejskie w Będlewie,

13 marca (piątek)
• spotkanie i szkolenie przeznaczone dla producentów mleka,
• spotkanie z lekarzami świadczącymi usługi lekarza rodzin-

nego na terenie gminy – rozmowy o możliwości zlecenia
firmie FALCK świadczenia usług zdrowotnych
w godz. 18.00–8.00 i w soboty i niedziele, celem zwiększe-
nia dostępności do opieki zdrowotnej przez całą dobę,

15 marca (niedziela)
• spotkanie Rady Lokalnej Grupy Działania Leader w Nie-

pruszewie,

16 marca (poniedziałek)
• spotkanie w sprawie doskonalenia systemu segregacji od-

padów,

17 marca (wtorek)
• kontrola terenowa prac przy budowie gminnej kanalizacji

sanitarnej (Stęszew, Dębno, Witobel, Zamysłowo),

18 marca (środa)
• Urząd Marszałkowski – negocjacje w sprawie budowy bo-

iska „Orlik”,

19 marca (czwartek)
• spotkanie z dyrektorami szkół z terenu gminy Stęszew,

20 marca (piątek)
• posiedzenie zarządu Centrum Zagospodarowania Odpa-

dów Selekt, celem wypracowania materiałów na Zgroma-
dzenie Związku Międzygminnego CZO Selekt,

22 marca (niedziela)
• Poznań – udział w uroczystości rozdania nagród Wielko-

polski Rolnik Roku.

K A L E N D A R I U M
B U R M I S T R Z A
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I SPOTKANIA

Festyn
charytatywny
w Jeziorkach

dokończenie ze str. 11

Występy przeplatane były licytacją, któ-
rą perfekcyjnie prowadziła pani Grażyna
Sielicka. Na aukcji można było zdobyć „cu-
da” (przepiękne bałwanki, gwiazdki, anioł-
ki) wykonane ręcznie przez p. Annę Deja i p.
Lucynę Gomułę. Do licytacji wystawiono
także prace wykonane przez uczniów i ro-
dziców, np. anioły i szopka z masy solnej,
drewniany wózek, stroiki, makaronowa
choinka.

Ofiarność wszystkich życzliwych ludzi
przeszła wszelkie oczekiwania. Niektóre
przedmioty zostały wylicytowane nawet za
200 zł. Aukcja przebiegała w radosnym na-
stroju, a wylicytowane cudeńka wręczała
Ola, którą noszono na rękach.

Oprócz licytacji dużym powodzeniem
cieszyła się loteria fantowa. Sprzedano 250
losów. Rozeszły się one błyskawicznie, jak
„ciepłe bułeczki”.

W szkole także czekało wiele atrakcji. Na
świątecznym kiermaszu kupowano ozdoby
wykonane przez uczniów, a w kawiarence
można było wypić kawę i zjeść pyszne do-
mowe ciasto.

Podczas warsztatów plastycznych dzieci
wykonywały kartki świąteczne, stroiki, łań-
cuchy choinkowe, ozdabiały pierniki. Du-
żym powodzeniem cieszyła się gra w tenisa
stołowego ze św. Mikołajem.

Festyn zakończył się występem dzieci
z kółka artystycznego z Jeziorek.

Podczas festynu zebrano 5900 zł i 100 eu-
ro. Nikt nie przypuszczał, że zostanie zebra-
na aż tak duża kwota. Rodzice i organizato-
rzy składają gorące podziękowania wszyst-
kim, którzy uczestniczyli w festynie.

Zebrane pieniądze wystarczą na opłace-
nie dwóch turnusów rehabilitacyjnych.
Wszyscy mamy nadzieję, że Oleńka już nie-
długo zacznie chodzić!

Na festyn przybyło wielu gości

Na kiermaszu kupowano ozdoby wykonane przez uczniów

Umieje ̨tności taneczne prezentuje Angelika Lipigórska
z partnerem Kamilem

Zespół Cantare ze Stęszewa

Zuzia Stefens
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Urząd Miejski Gminy Stęszew • ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew
OGŁOSZENIE O NABORZE

NA STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM GMINY STĘSZEW
PLANOWANY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Zakres obowiązków:
Prowadzenie ewidencji dochodów • Prowadzenie innych ewidencji dotyczących sprawozdawczości

Przygotowywanie analiz i informacji • Wystawianie faktur
Zakres odpowiedzialności:

– pracownik odpowiada przed Skarbnikiem Gminy za realizację zadań i kompetencji,
– porządkowa i dyscyplinarna ustawa o pracownikach samorządowych z dnia22 marca 1990 roku (Dz.U. Nr 142 poz. 1593 z 2001 r. ze zmianami),

– materialna – art. 114 – 127 kodeksu Pracy
– karna – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88 poz. 553 z 1997 r. ze zmianami)

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW:
– Staż pracy – minimum 2 lata

Wykształcenie:
– niezbędne: średnie ekonomiczne, administracyjne
– pożądane: wyższe ekonomiczne, administracyjne

wiedza specjalistyczna:
– znajomość zagadnień związanych z rachunkowością budżetową

– znajomość ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, kodeks postępowania administracyjnego
– ustawa o samorządzie gminnym

Umiejętności:
konieczne: obsługa komputera (środowisko Windows), obsługa urządzeń biurowych, umiejętność pracy w zespole, umiejętność

redagowania pism, umiejętność logicznego myślenia, umiejętność stosowania aktów prawnych
pożądane: umiejętność negocjacji, znajomość języków obcych

Cechy osobowości:
konieczne: nie poszlakowano opinie uczciwość, odpowiedzialność, solidność, gotowość służenia gminie i jej mieszkańcom,
komunikatywność, punktualność, zaangażowanie, odporność na stres, życzliwość, otwartość, samodzielność, kreatywność

pożądane: wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, prawo jazdy kat B, własny samochód, chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych

WYMAGANE DOKUMENTY:
– list motywacyjny (opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz.U. nr 101. poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.)
– curriculum vitae (opatrzone ww. klauzulą)

– kserokopie świadectw pracy
– kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

– oryginał kwestionariusza osobowego
– własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności

Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 16 kwietnia br. osobiście w Sekretariacie Urzędu pokój nr 3 bądź listownie
(ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew) w kopercie z napisem „Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej” lub tylko w przypadku

dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
(zgodnie z Ustawą z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, tj. Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zmianami) – drogą

elektroniczną na adres urzadgminy@steszew.pl
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenia

Informacja dla mieszkańców gminy

Od lutego, na terenie Stęszewa rozpoczęły działalność dwa gabinety rehabilitacyjne. W obu skorzystać można z rehabilitacji
w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Pierwszy z gabinetów to: Gabinet rehabilitacyjny „Fizjo+” Maciej Rychlik,
mieszczący się przy ul. Łukaszewicza 1, w Stęszewie. Tel. 508 272 577. Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 13.00–18.00, Wtorek: 7.00–12.00, Środa: 13.00–18.00, Czwartek: 7.00–12.00, Piątek: 13.00–18.00, Sobota: 10.00–13.00.
Drugi z gabinetów to Gabinet rehabilitacyjny „Antidotum”, mieszczący się przy ul. Reja 2/4. Tel. 061 819 51 06.
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Ogłoszenia

Wyprzedaż szaf i łóżeczek
dziecięcych z powodu likwidacji

firmy. Stęszew, ul. Lipowa 6, (nad

gazownią) telefon 061 813 41 66

RADA SOŁECKA W SAPOWICACH

WYDZIERŻAWI OBIEKT

ZNAJDUJĄCY SIĘ NAD JEZIOREM

SRTYKOWSKIM (TZW „GRZYBEK”)

I TEREN PRZYLEGŁY

NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

W OKRESIE LETNIM.

KONTAKT: 886 107 068,

KONTAKT DO URZĘDU GMINY:

061 819 71 49

Pilnie poszukuję małego, niedro-

giego mieszkania do wynajęcia

dla kulturalnej osoby. Stęszew

lub okolice.

Kontakt: 607 861 511

Gabinet lekarski
– medycyna ogólna,

– ginekologia – położnictwo,

– badanie kierowców.

Strykowo, ul. Lipowa 6c

Rejestracja tel. 602 704 502

śr. 10.00–12.00

czw. 17.00–19.00

Śrutownik bąk silnik 5,5 kw,
cena do uzgodnienia,

tel. 061 819 67 33

USŁUGI GEODEZYJNE
Dariusz Nawrocki
tel. 0696 291 709

Sprzedam działkę budowlaną
w Stęszewie o powierzchni 958 m².

Działka narożnikowa, w kształcie

prostokąta, położona przy

drodze asfaltowej. Wszystkie

media znajdują się przy działce.

Cena 155000 zł (do negocjacji).

tel. 508 292 845

Kupię dom jednorodzinny

(może być w stanie surowym)

lub mieszkanie w Stęszewie

lub okolicy. Kontakt: 665 796 757

Szanowni Państwo!

Po raz kolejny zachęcamy wszyst-

kich Państwa do przekazania 1%

podatkuza rok 2008 na rzecz na-

szego Stowarzyszenia.

Procedury są bardzo proste:

wystarczy w odpowiedniej rubryce

rozliczenia rocznego PIT wpisać

nazwę:

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób

Niepełnosprawnych „PROMYK”

w Komornikach

NR KRS 0000076193

1% podatku Urząd Skarbowy prze-

leje na konto Stowarzyszenia.

Zebrane pieniądze z akcji 1% na

rzecz OPP nasze Stowarzyszenie

przeznaczy na cele statutowe, re-

habilitację dzieci i młodzieży na-

szych podopiecznych Stowarzy-

szenia.

Z góry dziękujemy za życzliwość.

Im dalej tym, taniej!!!
Usługi:

– transportowe,
– kurierskie,

– przeprowadzki
ceny do negocjacji: 510 069 811,

tomfla@tlen.pl

Złota rączka
– remonty,

– naprawy,

– własny transport

tel. 510 069 811 (faktury VAT)

Ośrodek Szkolenia
Kierowców „MOBIL”

Zaprasza na kurs prawo jazdy

w Stęszewie Zajęcia odbywają się

w każdy wtorek i czwartek

o godzinie 18.00 w Szkole

Podstawowej nr 2 tel. 606 119 636

Uwaga Praca!
Hotel Inter – Szablewski

Mieszczący się

w Dymaczewie Nowym k. Mosiny

Poszukuje:

– Recepcjonistkę

– Kelnerów

– Pokojową

Tel. 061 813 21 12 lub 0515 088 787

BIURO USŁUG

TECHNICZNYCH

mgr Joanna Wawrzyniak

– Wycena nieruchomości

tel. 600 924 391

– Certyfikaty energetyczne

tel. 692 080 535
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OGÓLNOPOLSKI NUMER RATUNKOWY: 112,
POLICJA: ........................................................... 997,
STRAŻ POŻARNA: ......................................... 998,
POGOTOWIE RATUNKOWE: ...................... 999,
POGOTOWIE ENERGETYCZNE: ................. 991,
POGOTOWIE GAZOWE: ............................... 992,
POGOTOWIE WOD.-KAN.: ...... 061 813 42 21,
................ 061 813 41 82, kom. 0506 020 061.

Urząd Miejski Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11
czynny: pon. 8.00–16.00, wt.–pt. 7.00–15.00
centrala – 061 819 71 20, 061 813 40 11
sekretariat – 061 819 71 22
fax – 061 813 42 87
www.steszew.pl
urzadgminy@steszew.pl
burmistrz@steszew.pl
Geodezja – 061 819 71 49
Unia europejska – 061 819 71 25
Leśnictwo, Ochrona Środowiska,
Rolnictwo – 061 819 71 25
Budownictwo – 061 819 71 26
Zamówienia Publiczne – 061 819 71 41
Drogi – 061 819 71 41
Obrona Cywilna – 061 819 71 35
Obsługa Informatyczna – 061 819 71 35
Skarbnik – 061 819 71 28
Księgowość Budżetowa – 061 819 71 31
Księgowość Podatkowa – 061 819 71 39
Podatki – 061 819 71 30
Komputerowa Ewidencja Ludności – 061 819 71 33
Urząd Stanu Cywilnego – 061 819 71 29
Działalność Gospodarcza – 061 819 71 33
Obsługa Rady – 061 819 71 36
Promocja Gminy – 061 819 71 36
Komunikacja i Opłata
Transportowa – 061 819 71 32
Radca Prawny i Gł. Specjalista
ds. Administracyjno-Prawnych – 061 819 71 42
Ubezpieczenie Społeczne Rolników – 061 819 71 40

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
ul. Poznańska 11
tel. 061 819 71 37
czynny: pon. 8.00–16.00, wt.–pt. 7.00–15.00

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 11
tel. 061 819 71 24
czynny: pon. 8.00–16.00, wt.–pt. 7.00–15.00

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej
ul. Mosińska 15
Czynny jest codziennie z wyjątkiem wolnych
sobót i niedzieli w godz. 7.00–15.00
tel. 061 813 41 82
Awarie sieci wodno-kanalizacyjnej można zgła-
szać przez cały tydzień, 24h na dobę pod nr. tel.
061 813 42 21, 061 813 41 82, kom. 0506 020 061

Pogotowie gazowe
ul. Mosińska 12
Awarie sieci gazowej można zgłaszać codzien-
nie pod nr. tel. 061 813 41 69

Pogotowie Energetyczne
ul. Wojska Polskiego 1 – Stęszew, tel. 061 813 43 95
Opalenica (24 h na dobę), tel. 061 447 90 00

Straż Pożarna
ul. Poznańska 11a, Stęszew, tel. 061 813 43 98
ul. Bukowska 2a, Strykowo, tel. 061 813 45 31

Policja – nr kom. do patrolu 0660 907 885
ul. Poznańska 19, 62-060 Stęszew
tel. 061 813 43 97 lub 061 813 59 97
Przez całą dobę można dzwonić do Komendy
Miejskiej w Poznaniu pod bezpłatny nr tel. 997
P. Pawlak – p.o. kierownika ogniwa prewencji
KP Stęszew: 0519 064 709

Muzeum Regionalne
ul. Rynek 8, 62-060 Stęszew
czynne codziennie z wyjątkiem poniedziałku
w godzinach: 10.00–14.00
tel. 061 813 40 12

Dom Kultury
ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew
czynny: pon., wt., czw., pt. 9.00–20.00
śr., sob. 9.00–15.00
tel. 061 813 40 71
www.domkulturysteszew.com.pl
domkulturysteszew@wp.pl

BIBLIOTEKI

Biblioteka Publiczna w Stęszewie
ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew
tel. 061 813 40 92
czynna:
pon. 12.00–19.00
wt. 8.00–15.00
śr. 12.00–19.00
czw. 8.00–19.00
pt. 12.00–19.00
pierwsza sobota miesiąca 8.00–13.00
Filia w Będlewie
tel. 061 814 50 17
Filia w Strykowie
tel. do szkoły: 061 813 40 52
Filia w Jeziorkach
tel. do szkoły: 061 819 60 87
Filia w Trzebawiu
Filia w Sapowicach

ZDROWIE

NZOZ Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzin-
nego „Medicus” s.c. w Stęszewie, ul. Piotra
Skargi 22, tel. 061 813 42 61.
Gabinet czynny: od poniedziałku do piątku
od 8.00 do 18.00 – porady i wizyty.
Świadczenia lekarza rodzinnego są udzielane
także w Dojazdowym Punkcie Lekarskim

w Jeziorkach, ul. Ogrodowa 1 – od poniedziałku
do piątku.Opieka lekarska poza godzinami pracy
przychodni tj. od 18.00 do 8.00 oraz w niedziele
i święta:
Wyjazdowa – pogotowie tel. 061 866 00 66.
Ambulatoryjna: szpital w Puszczykowie,
ul. Kraszewskiego 11, tel. 061 633 65 00
Pielęgniarka środowiskowa – od poniedziałku
do piątku od 8.00 do 12.00 – gabinet,
od 14.00 do 18.00 – środowisko.
Zapewnia ciągłość leczenia przez całą dobę
w ramach nocnej i świątecznej wyjazdowej
opieki pielęgniarskiej – tel. 0606 241 687

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

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

Gabinet Podstawowej Opieki Zdrowotnej
„PROMED” Piotr Roguszczak
Stęszew, ul. Reya 6
tel. 061 813 56 03, 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 Doraźniej,
Poznań, ul. Kasprzaka 16, tel. 061 866 25 35

Pediatryczny Gabinet Lekarski
ul. Laskowa 15
tel. 061 813 46 04, kom. 0501 463 008
przyjęcia płatne: poniedziałki i środy: 10.00–
12.00
piątki: 16.00–18.00
Orzeczenia lekarskie powypadkowe bezpłatne
dla szkół i przedszkoli gminy Stęszew.

Informator miejski
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NZOZ Przychodnia Specjalistyczna
„ JAKUBOWSKA – MEDICA”
ul. Kościańska 22, 62-060 Stęszew.
W związku z ograniczonym limitem porad,
należy dokonać wcześniejszej rejestracji
telefonicznej pod nr tel. 061 813 50 19

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

Gabinet Lekarski Medycyny Pracy
lek. med. Renata Turbańska
ul. Ślusarska 2, 62-060 Stęszew
Gabinet czynny:
wt. 15.30–17.30
czw. 16.00–18.00
Rejestracja: tel. 061 813 44 38
kom. 0606 629 783

„Zdrowie” Praktyka Pielęgniarska
i Położnej – Czaplińska, Ignasiak,
Niedźwiedź, Sikorska, Kowalska s.c.
ul. Piotra Skargi 22, 62-060 Stęszew
tel. 061 819 54 39
Mariola Czaplińska – położna środowiskowa:
tel. 0693 743 875,
Agnieszka Ignasiak – pielęgniarka środowiskowa:
tel. 0605 951 205,
Halina Kowalska – pielęgniarka środowiskowa:
tel. 0600 971 102,
Anna Niedźwiedź – pielęgniarka środowiskowa:
tel. 0600 631 917,
Barbara Sikorska – pielęgniarka środowiskowa:
tel. 0504 821 566.

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

Lekarz Stomatolog
Iwona Zantkiewicz-Bajerlein
ul. Poznańska 4a, 62-060 Stęszew
Gabinet czynny:
pon.–pt. 10.00–20.00
sob. 10.00–13.00 Gabinet Stomatologiczny Ka-
tarzyna
i Artur Bartoszek
ul. P. Skargi 22, 62-060 Stęszew
tel. 061 813 44 53
kom. 0602 706 945

Indywidualna Spec Praktyka
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Dla Dzieci i Młodzieży – Barbara Kucharska
ul. Szkolna 1, 62-060 Stęszew
tel. 061 819 54 07
Godziny przyjęć: poniedziałek: 13.00–18.00
wtorek: 8.00–13.30

środa: 8.00–13.30
czwartek: 13.00–18.00
piątek: 8.00–13.30

Gabinet Stomatologiczny
Lekarz stomatolog – Paweł Świderski
ul. Rynek 19, 62-060 Stęszew
ttel. 061 670 63 42
Gabinet czynny:
pon–pt. 11.00–19.00
sob. 11.00–14.00
Zabiegi w ramach umowy z NFZ.

Gabinet rehabilitacyjny „Antidotum”
ul. Reja 2/4, Stęszew
Tel. 061 819 51 06

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

Gabinet Dermatologiczny
lek. med. Jolanta Rosa
ul. Wojska Polskiego 6
62-060 Stęszew
tel. kom. 0507 023 607
Gabinet czynny jest we wtorki w godzinach od
16.00 do 18.00. W pilnych przypadkach,
pouzgodnieniutelefonicznym,takżewinnednitygodnia.

Gabinet Rehabilitacyjny
„FIZJO+” Maciej Rychlik
ul. Łukaszewicza 1, Stęszew
tel. 508 272 577
Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 13.00–18.00,
Wtorek: 7.00–12.00,
Środa: 13.00–18.00,
Czwartek: 7.00–12.00,
Piątek: 13.00–18.00,
Sobota: 10.00–13.00.

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

APTEKI
Stęszew, ul. Poznańska 3, „Pod Orłem”
tel. 061 813 42 54
czynna: pon.–pt. 8.00–20.00, sob. 8.00–13.00

Stęszew, ul. Chybickiego 13, „Pod Słońcem”
tel. 061 813 48 61
czynna: pon.–pt. 8.00–12.30 i 15.00–20.00
sob. 8.00–13.00 i 18.00–19.00

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

SZKOŁY
Gimnazjum w Stęszewie, ul. Szkolna 1,
tel. 061 813 41 47

Szkoła Podstawowa w Stęszewie, ul. Poznańska 25,
tel. 061 813 41 92, 061 813 43 55
Szkoła Podstawowa w Strykowie, ul. Bukowska
Gimnazjum w Strykowie, ul. Szkolna 10,
tel. 061 813 40 52
Zespół Szkolno Przedszkolny w Modrzu,
ul. Kościuszki 14, tel. 061 819 57 72
Zespół Szkolno Przedszkolny w Jeziorkach,
ul. Parkowa 7, tel. 061 819 60 87
Szkoła Podstawowa w Trzebawiu, ul. Szkolna 1,
tel. 061 813 52 09
Zespół Szkół Specjalnych w Stęszewie,
ul. Wojska Polskiego 18, tel. 061 813 40 96
Przedszkole w Stęszewie, ul. Skorupki,
tel. 061 813 43 45

POCZTA
Stęszew, ul. Poznańska 21, tel. 061 813 40 25

BANKI
Bank Zachodni WBK S.A.
Stęszew, ul. Poznańska 6, tel. 061 813 53 06

Gospodarczy Bank Spółdzielczy
Stęszew, ul. Rynek 11, tel. 061 813 47 86

PKO Bank Polski
Stęszew, ul. Poznańska 20, tel. 061 819 75 00

Usługi Finansowe Partner Banku PEKAO S.A.
SEIG POLSKA SP. Z O.O.
62-060 Stęszew, ul. Poznańska 3, tel. 061 819 53 95
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