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11stycznia br. odbył się 17. finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Tematem tegorocznej

zbiórki było wczesne wykrywanie nowo-
tworów u dzieci.

W naszej gminie, po raz kolejny padł re-
kord zebranej kwoty pieniędzy. Jest to
29 476,75 zł!!!!

Tegoroczny, gminny finał WOŚP rozpo-
czął się o godz. 9.30 orkiestrowym gotowa-
niem na rynku w Stęszewie. Zorganizowano
też loterię fantową. W południe wszyscy
zgromadzeni mogli spróbować harcerskiej

grochówki, którą serwowały naszym miesz-
kańcom członkinie PCK Barbara Makuch,
Aleksandra Hadryan, Irena Wojtkowiak.

Popołudniowa część imprezy zorganizo-
wana została w stęszewskim Gimnazjum.
Były występy: zespołu CANTARE, uczniów
stęszewskiego Gimnazjum, przedszkolaków
ze Stęszewa, uczniów stęszewskiej Szkoły

Podstawowej, uczniów zespołu szkolno-
-przedszkolnego w Modrzu, uczniów Gimna-
zjum w Strykowie, zespołu wokalno-instru-

17. finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy

dokończenie na str. 2

LicytacjaWolontariusze WOŚP wraz z Kapelą Dudziarską

Członkinie PCK serwowały grochówkęZespół Cantare
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mentalnego z Dopiewa, uczniów Szkoły Pod-
stawowej z Jeziorek. Odbył się też pokaz tań-
ca towarzyskiego oraz występ kapeli „Junki
z Buku”.

Wręczono również nagrody w konkursie
na najładniejszą iluminację świąteczną
oraz w konkursie plastycznym „Duży Obraz
– Mam Serce”. Przeprowadzone zostały tak-
że licytacje, z których dochód zasilił konto
Orkiestry.

Wieczorem, podobnie jak w całej Polsce,
również w Stęszewie rozbłysło Światełko do
Nieba.

J.Z.

Pokaz tańca towarzyskiego Kapela Junki z Buku Występ przedszkolaków ze Stęszewa

Rozdanie nagród w konkursie na najładniejszą iluminację

dokończenie ze str. 1

29 grudnia 2008 roku odbyła się ko-
lejna sesja Rady Miejskiej Gminy
Stęszew. Swoje sprawozdanie

przedstawił na niej jak zawsze burmistrz
Gminy. Objęło ono okres działalności mię-
dzysesyjnej, czyli od 20 listopada do 29 grud-
nia 2008 roku.

Burmistrz poinformował, że w okresie
tym przygotowywano i składano wnioski
o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Doty-
czyły one m. in.: budowy boiska Orlik na te-
renie KS Lipno w Stęszewie oraz pozyskania
dofinansowania w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Wniosek taki został złożony, przeszedł pozy-
tywnie weryfikację i ocenę. Uzyskał on
12,4 pkt, co dało mu niestety dopiero 58
miejsce, na 160 wniosków. Wielkopolska
dysponuje kwotą ok. 30 mln, w ramach po-
wyższego programu. Jest to dość niska kwo-
ta, jak na tak duże województwo.

W celu zwiększenia szans na pozyskanie
unijnego dofinansowania, gminy tworzą

stowarzyszenia. Tak jak np.: stowarzyszenie
LEADER, którego członkiem jest też gmina
Stęszew. Burmistrz poinformował, że
w ostatnim czasie stowarzyszenie to złoży-
ło wniosek o rejestrację.

W omawianym okresie trwały prace
związane z budową kanalizacji sanitarnej
w Zamysłowie, Witoblu, Dębnie, Dębienku
i Stęszewie. Trwała też rozbudowa oczysz-
czalni ścieków w Strykowie, budowa drogi
w Tomiczkach oraz remont ulicy Kościań-
skiej i Łąkowej w Stęszewie. Zakończone zo-
stały prace na stęszewskim targowisku oraz
na boisku w Strykowie.

Burmistrz przypomniał także, że odbyło
się spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły
Podstawowej w Stęszewie. Rodzice i dyrek-
cja szkoły przedstawili swoje argumenty,
a gmina – informacje wynikające z posiada-
nych dokumentów. Później odbyło się też
spotkanie z dyrektorem szkoły, w celu omó-
wienia konkretnych sposobów rozwiązania
zaistniałych problemów. Sprawa ta była

także omawiana na komisjach Rady Miej-
skiej. Burmistrz sądzi, że w 2009 roku szereg
z postulowanych przez rodziców spraw uda
się zrealizować. Spora część z tych spraw
znalazła się z resztą w planach budżeto-
wych na 2009 rok.

W okresie przedświątecznym odbyło się
wiele spotkań opłatkowych z różnymi gru-
pami społecznymi. Jak każdego roku,
uczniowie gminnych szkół otrzymali paczki
świąteczne. Po raz pierwszy odbyło się tak-
że spotkanie opłatkowe na stęszewskim
Rynku. Burmistrz poinformował, że na spo-
tkanie to przyszło wielu mieszkańców gmi-
ny, w związku z tym, podobna forma przed-
świątecznej imprezy powtarzana będzie
w kolejnych latach.

Już na poprzedniej sesji burmistrz infor-
mował, że przygotowywane były pomiesz-
czenia dla karetki pogotowia ratunkowego
w Stęszewie. Wstępne ustalenia były takie,
że podstacja pogotowia miała zacząć dzia-
łać na terenie naszej gminy od początku no-

XXIII sesja Rady Miejskiej
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wego roku. Gmina wydała promesy dla
dwóch firm, chcących świadczyć takie usłu-
gi. Okazuje się jednak, że dysponenci środ-
ków finansowych na uruchomienie tej dzia-
łalności są póki co na etapie ogłaszania kon-
kursu na realizację tego świadczenia.
W związku z takim opóźnieniem podstacja
nie może zostać uruchomiona od stycznia
br. Pomieszczenia są jednak już gotowe.

Burmistrz poinformował, że powrócił
ostatnio temat drogi S5. Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła, że na
tą chwilę jej budowa jest przedsięwzięciem
nierealnym. Podczas spotkania w gminie
Kościan, posłowie PO zapewniali jednak, że
budowa drogi musi zostać zrealizowana do
EURO 2012. Z zaprezentowanych na spotka-
niu dokumentów wynika jednak, że najbar-
dziej interesujący nas fragment (od auto-
strady do Wronczyna) nie zostanie w naj-
bliższym czasie wybudowany, bo brak na to
pieniędzy.

W omawianym okresie odbyła się uro-
czystość z okazji 60-lecia Biblioteki Publicz-
nej w Stęszewie. Była ona okazją do podsu-
mowania działalności bibliotekarskiej oraz
wyróżnienia najbardziej aktywnych czytel-
ników.

Burmistrz poinformował, że listopad 2008
był miesiącem, w którym doszło do poważ-
nych problemów z odbiorem surowców wtór-
nych. Już od dawna mieszkańcy gminy za-
chęcani byli do segregacji odpadów, do wy-
rzucania śmieci do stających na ulicach
kubłów. Ostatnio jednak ceny odbioru surow-
ców wtórnych spadły tak drastycznie, że fir-
my tym się zajmujące nie chcą odbierać od-
padów. W skupie surowców wtórnych płacą

bowiem 1 zł za tonę makulatury i 1 grosz za
tonę plastiku (PET). Ceny te nie pokrywają
w najmniejszym stopniu kosztów odbioru
odpadów. Gmina musiała więc podjąć decy-
zję o zwiększeniu dofinansowania tego
przedsięwzięcia. W 2009 roku koszty dofinan-
sowania wyniosą 130 000 zł, a w roku ubie-
głym przedsięwzięcie to kosztowało
20 000 zł. Różnica jest więc ogromna. Pomi-
mo tak dużych kosztów, gmina nie chce rezy-
gnować z wprowadzonego systemu segrega-
cji odpadów, gdyż włożono wiele wysiłku
i środków finansowych na jego uruchomie-
nie i poprawne działanie.

Na zakończenie sprawozdania burmistrz
przypomniał, że 27 grudnia 2008 obchodzili-
śmy 90. rocznicę wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego. Obchody rocznicowe trwały
w całym województwie. Podobnie było też
w naszej gminie.

Po sprawozdaniu burmistrza, przyjęto
uchwały w sprawie:
– budżetu Gminy Stęszew na rok 2009,
– zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok,
– udzielenia pomocy finansowej w udzie-

lenia pomocy finansowej w 2009 roku
dla Powiatu Poznańskiego na funkcjono-
wanie filii Wydziału Komunikacji Staro-
stwa Powiatowego w Poznaniu na tere-
nie gminy Stęszew. Gmina przekaże Po-
wiatowi środki finansowe w kwocie
10 654,00 zł,

– udzielenia pomocy finansowej w 2009 ro-
ku dla Powiatu Poznańskiego na utrzyma-
nie filii Poradni Psychologiczno – Pedago-
gicznej w gminie Stęszew. Gmina przeka-
że Powiatowi środki finansowe w kwocie
25 000,00 zł,

– udzielenia pomocy finansowej w 2009 ro-
ku Powiatowi Poznańskiemu przez gminę
Stęszew na zakup sprzętu medycznego dla
Szpitala w Puszczykowie. Gmina przekaże
Powiatowi środki finansowe w kwocie
28 000,00 zł,

– uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązy-
wania Problemów Społecznych w Gminie
Stęszew na lata 2008–2017,

– ustalenia cen za usługi komunalne o cha-
rakterze użyteczności publicznej. Ustalo-
no następujące ceny za usługi komunalne:

a) za pojemnik 110 l – 11,21 zł + VAT,
b) za pojemnik 120 l – 12,22 zł + VAT,
c) za pojemnik 240 l – 24,44 zł + VAT,
d) za pojemnik 1100 l – 74,77 zł + VAT,
e) za jeden m³ odpadów luzem – 89,00 zł + VAT.

Składowanie zmieszanych odpadów ko-
munalnych na wysypisku w Srocku Małym
– dla jednostek posiadających zgodę z urzę-
dów gmin, które uczestniczyły w budowie
wysypiska wynosi – 158,88 zł + VAT za jed-
ną tonę.

Ceny innych niż wymienione usług
świadczonych przez Zakład Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie
wzrastają o wartość wskaźnika wzrostu cen
i usług (inflacja) w roku 2008.

Wzrost cen za usługi komunalne spowo-
dowany jest wzrostem opłaty za składowa-
nie niesegregowanych (zmieszanych) odpa-
dów komunalnych z 75,00 zł za tonę do
100,00 zł za tonę,

– miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej rezydencjonalnej dla
fragmentu wsi Trzebaw, gmina Stęszew.

red.

Budżet na 2009 rok
Poniżej prezentujemy uchwałę budżetową Gminy Stęszew na rok 2009, która podjęta została na grudniowej sesji Rady Miejskiej.

Uchwała Nr XXIII/219/2008
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie budżetu Gminy Stęszew na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) oraz
art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Miejska Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości: – 31 522 848,00

– dochody bieżące w kwocie – 29 907 848,00
– dochody majątkowe w kwocie – 1 615 000,00

zgodnie z załącznikiem nr 1
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2. Dochody, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracjirządowej

i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3 506 828,00
zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości – 33 412 848,00
zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości – 23 885 848,00
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10 418 727,00
b) dotacje – 1 907 644,00
w tym:
– podmiotowe dla zakładów budżetowych – 1 244 900,00
– podmiotowe dla instytucji kultury – 509 090,00
– celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytków

przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 50 000,00
– celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego – 40 000,00
– wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 63 654,00
c) wydatki na obsługę długu – 300 000,00
2) wydatki majątkowe w 2009 roku w wysokości – 9 527 000,00

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3 506 828,00
zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych realizowanych z budżetu gminy w 2009 roku oraz wydatki
na wieloletnie programy inwestycyjne
zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie – 200 000,00
i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – 192 000,00

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w wysokości – 8000,00

§ 5.1. Deficyt budżetu w kwocie – 1 890 000,00
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5

§ 6. Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w wysokości – 50 000,00
2) celowe w wysokości – 488 000,00
a) na organizowanie i prowadzenie działalności sportowej – 202 000,00
b) na organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej

i szkolenia młodzieży, organizowanie imprez oraz obsługę
uroczystości patriotycznych na terenie Gminy – 16 000,00

c) na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 10 000,00
d) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 20 000,00
e) na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – 250 000,00

(w tym wzrost wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń)

§ 7. Określa się plany przychodów i wydatków:
1) zakładów budżetowych;
– przychody w wysokości – 5 694 300,00
– wydatki w wysokości – 5 804 800,00
zgodnie z załącznikiem nr 6
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§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody – 200 000,00
2) wydatki – 475 000,00
zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
w kwocie: – 4 335 000,00
z tego na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek – 4 335 000,00

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w

załączniku nr 4
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

§11. Upoważnia się Burmistrza do:
1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami

w ramach działu (za wyjątkiem zmian kwot wydatków na inwestycje, zmian dotacji)
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę

budżetu.

§12.1. Dopuszcza się możliwość zarachowania zwrotów na umniejszenie wydatków w ciągu roku budżetowego, a po upływie roku bu-
dżetowego na dochody budżetu Gminy.

2. Wprowadza się możliwość udzielania zaliczek pod warunkiem rozliczeń do końca roku budżetowego.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku, podlega publikacji w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Wielkopolskiego.

Plan DOCHODÓW dla Gminy wygląda następująco:
Dział – Rolnictwo i łowiectwo: 1100,00 zł,
Dział – Gospodarka mieszkaniowa: 1 979 100,00 zł,
Dział – Administracja publiczna: 97 850,00 zł,
Dział – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 2228,00 zł,
Dział – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem: 16 862 227,00 zł,
Dział – Różne rozliczenia: 8 672 502,00 zł,
Dział – Oświata i wychowanie: 301 641,00 zł,
Dział – Ochrona zdrowia: 61 000,00 zł,
Dział – Pomoc społeczna: 3 538 200,00 zł,
Dział – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 7000,00 zł,

Plan WYDATKÓW dla Gminy wygląda następująco:
Dział – Rolnictwo i łowiectwo: 50 800,00 zł,
Dział – Leśnictwo: 5000,00 zł,
Dział – Transport i łączność: 1 300 000,00 zł,
Dział – Gospodarka mieszkaniowa: 134 000,00 zł,
Dział – Działalność usługowa: 160 000,00 zł,
Dział – Administracja publiczna: 3 358 254,00 zł,
Dział – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 2228,00 zł,
Dział – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 182 000,00 zł,
Dział – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem: 46 950,00 zł,
Dział – Obsługa długu publicznego: 300 000,00 zł,
Dział – Różne rozliczenia: 70 000,00 zł,
Dział – Oświata i wychowanie: 11 326 431,00 zł,
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Dział – Ochrona zdrowia: 238 000,00 zł,
Dział – Pomoc społeczna: 4 641 800,00 zł,
Dział – Edukacyjna opieka wychowawcza: 99 000,00 zł,
Dział – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 9 433 295,00 zł,
Dział – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 844 090,00 zł,
Dział – Kultura fizyczna i sport: 1 221 000,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych realizowanych z budżetu gminy w 2009 roku przedstawia się następująco:
– budowa wodociągu – 30 000 zł,
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Dębno i Dębienko – 740 000 zł,
– budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witobel – Zamysłowo I etap – 2 048 000 zł,
– budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witobel – Zamysłowo II etap – 610 000 zł,
– budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witobel – Zamysłowo III etap – 2 000 000 zł,
– rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strykowie – 2 200 000 zł,
– budowa kanalizacji sanitarnej w Sapowicach – 300 000 zł,
– budowa kanalizacji sanitarnej w Trzebawiu – 300 000 zł,
– dokumentacja projektowa – kanalizacja sanitarna Sapowice – 135 000 zł,
– dokumentacja kanalizacji sanitarnej osiedla przy ul. Trzebawskiej w Stęszewie – 60 000 zł,
– budowa boiska w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – 554 000 zł,
– budowa boiska hokejowego – 400 000 zł.
Kwota wydatków inwestycyjnych łącznie to: 9 377 000 zł.

Pełna wersja uchwały budżetowej (wraz ze wszystkimi załącznikami) umieszczona jest na gminnej stronie internetowej.
red.

M inęły dwa lata nowego okresu pro-
gramowania Unii Europejskiej
2007–2013, a nas nadal otaczają

wszechobecne i mocno brzmiące kampanie
reklamowe dotyczące możliwości pozyska-
nia środków finansowych w ramach fundu-
szy strukturalnych. Wszystko to skłania do
podsumowania mijających dwóch pierw-
szych lat nowego okresu programowania
Unii Europejskiej pod kątem aktywności sa-
morządów w „walce” o środki unijne na re-
alizację gminnych przedsięwzięć.

Początek „maratonu” o fundusze struk-
turalne dla samorządów rozpoczął się w lu-
tym 2008 roku kiedy to Zarząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego ogłosił nabór na skła-
danie wniosków preselekcyjnych o środki
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata
2007–2013 (WRPO). Zarząd ogłosił nabór
wniosków dla działania 2.2: Poprawa do-
stępności do regionalnego i ponadregional-
nego układu drogowego (drogi wojewódzkie
w miastach na prawach powiatu, powiato-
we i gminne) w dwóch schematach:

Schemat I: Drogi w granicach admini-
stracyjnych miast powyżej 50 tys. miesz-
kańców – gdzie do rozdysponowania w ra-
mach konkursu było ok. 140 000 000,00 zł

Schemat II: Drogi w granicach admini-
stracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkań-
ców oraz na obszarach wiejskich gdzie do
rozdysponowania było w ramach konkursu
ok. 100 000 000,00 zł.

Gmina Stęszew złożyła wniosek w ra-
mach schematu II. Nabór trwał do 21 marca
2008 roku. Wnioski w ramach schematu II
mogły składać powiaty i Gminy z woje-
wództwa wielkopolskiego. Dla schematu II
w ramach konkursu przyjęto 178 wniosków
o łącznej wartości całkowitej projektów
811 911 934,00 zł z czego łączna wnioskowa-
na kwota o dofinansowanie wyniosła
381 590 018,58 zł. Przypomnijmy, że wartość
dofinansowania przeznaczonego na inwe-
stycje w ramach tego schematu wyniosła
100 000 000 zł. Co oznacza, że wnioskowana
przez samorządy kwota dofinansowanie
projektów w ramach tego schematu przero-
sła prawie czterokrotnie kwotę przeznaczo-
na na dofinansowanie w ramach konkursu.

Jeśli spojrzymy na alokację środków w tym
działaniu to na lata 2007–2013 to mamy
kwotę 76 821 000 €. Jeśli przyjmiemy dla ce-
lów szacunkowych kurs 1 € = 4 zł, aby oce-
nić rozdysponowanie środków w konkursie
to w ramach pierwszego konkursu zostało
rozdysponowane ok. 60 000 000 €. A rok 2013
za 5 lat!!!

Krótko jeszcze wspomnijmy o kryteriach
dostępu w ramach ogłoszonego konkursu.
Beneficjent może złożyć w danym konkursie
jeden projekt. Projekt musi dotyczy ciągu
drogowego o minimalnej długości 0,5 km.
Dofinansowania w tym działaniu nie otrzy-
mają drogi o charakterze osiedlowym. Prefe-
rowane są inwestycje, które dotyczą dróg łą-
czących się z drogami wyższego rzędu a naj-
wyżej punktowane są inwestycje
realizowane na drogach łączących się z dro-
gami krajowymi. Preferowane są również
inwestycje polegające na budowie obwod-
nic miast.

Gmina Stęszew złożyła wniosek na: „Bu-
dowę drogi gminnej Tomiczki – Tomice”.
Wniosek został oceniony w sposób następu-
jący:

Brodaczom nie dają – aktywność samorządów
w ubieganiu się o środki unijne, w ramach WRPO



WIEŚCI
STĘSZEWSKIE

71/2009

W czerwcu 2008 roku Zarząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego ogłosił nabór wnio-
sków o dofinansowanie projektów z EFRR
w ramach WRPO 2007–2013 dla Działania
5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej,
w tym kształcenia ustawicznego Schemat
I „Projekty z zakresu wsparcia infrastruktu-
ry edukacyjnej”. Alokacja środków z EFRR
w ramach konkursu dla Schematu I wynosi-
ła 10 000 000 €. (Przy przyjęciu 1 € = 4 zł to
ok. 40 000 000 zł)

Dla porównania skali środków przezna-
czonych na wsparcie projektów edukacyj-

nych do roku 2013 w Działaniu 5.2 Rozwój
infrastruktury edukacyjnej, w tym kształce-
nia ustawicznego zostało przeznaczone
14 070 000,00 €.

W ramach ogłoszonego przez Zarząd
konkursu do 14 lipca 2008 roku w sumie zło-
żonych zostało 165 wniosków: o łącznej
wartości projektów: 617 889 757,32 zł z cze-
go łączna wnioskowana wartość dofinanso-
wania wyniosła 436 669,66 zł. Czyli zapo-
trzebowanie Gmin na środki unijne w tym
konkursie przewyższyło przewidzianą pule
środków – 10 krotnie.

W ramach oceny wniosków: 162 zostały
ocenione pozytywnie i skierowane do dal-
szej oceny, 2 wnioski zostały ocenione nega-
tywnie i odrzucone oraz 1 wniosek został
wycofany przez Gminę.

Gmina Stęszew złożyła wniosek o dofi-
nansowanie projektu pn.: „Budowa przy-
szkolnego, wielofunkcyjnego boiska sporto-
wego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Modrzu” i uzyskała w ocenie 30 pkt na 47
pkt

Wniosek został oceniony w sposób nastę-
pujący:

Nazwa kryterium Punktacja
Średnia liczba punktów
uzyskana przez Gminę

Określone we wniosku wskaźniki wpływają na osiągnięcie wskaźni-
ków docelowych działania

1–3 2

Komplementarność projektu z innymi realizowanymi od 2004 r ze
środków własnych bądź środków europejskich

0/2 0

Wpływ projektu na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyj-
ność inwestycyjną obszaru na którym będzie realizowany poprzez:
budowę obwodnic, objęcie zasięgiem terenów inwestycyjnych, do-
stęp do infrastruktury społecznej inne np. ekonomiczne

0–10 6

Projekt prowadzący do zmniejszenia wypadków drogowych
– wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu

0–9 6,5

Projekt stanowi kontynuacje budowy / przebudowy innej drogi gmin-
nej powiatowej, wojewódzkiej poza terenami gminy, powiatu, woje-
wództwa

0/2 0

Współdziałanie w realizacji projektu (jst, PKP) 0/4 0

Długość wybudowanej drogi 2/4/6/8/10 4

Bezpośrednie połączenie z drogą wyższej kategorii 0/3/6/9 6

Zakwalifikowanie drogi to kategorii: 0/3/6/9 3

RAZEM 58 27,5

Nazwa kryterium Punktacja
Średnia liczba punktów
uzyskana przez Gminę

Określone we wniosku wskaźniki wpływają na osiągnięcie wskaźni-
ków docelowych działania

1–3 3

Aktywność edukacyjna szkoły wykraczająca poza podstawy pro-
gram nauczania

0–3 3

Komplementarność projektu z innymi realizowanymi od 2004 r. środ-
ków europejskich

0/2 0

Uzasadnienie merytoryczne potrzeby realizacji projektu 0–14 7,5



WIEŚCI
STĘSZEWSKIE

8 1/2009

Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę for-
malną i strategiczną lecz dofinansowania
nie uzyskał. (132 miejsce)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego
w IV kwartale 2008 roku ogłosił nabór na
składanie wniosków preselekcyjnych o środ-
ki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego dla działania 3.4 Gospodarka Wod-
no-Ściekowa – kwota do rozdysponowania
w tym działaniu to kwota 150 000 000 zł.
Oferty konkursowe można było składać od
08.10.2008–05.12.2008 rok. Gmina Stęszew

złożyła wniosek dotyczący rozbudowy
oczyszczalni ścieków w Strykowie.

Działanie skierowane jest dla aglomeracji
znajdujących się w Krajowym Programie
Oczyszczania Ścieków Komunalnych o od 2000
do 15 000 RLM. Dofinansowywane będą projek-
ty o minimalnej wartości 1 000 000 zł. Dla zgła-
szanych do dofinansowania ze środków EFRR
w ramach WRPO kanalizacji sanitarnych obo-
wiązuje – metodyka „wskaźnika 120” czyli,
aby uzyskać wsparcie tego typu inwestycji
musi zostać spełniona zasada minimum 120

osób na 1 km wybudowanej sieci kanalizacyj-
nej. Taki wskaźnik jest spełniony w przypadku
budowy kanalizacji sanitarnej w ścisłej zabu-
dowie – natomiast, jeśli do danej miejscowo-
ści, należy wybudować rurociąg tłoczny to
spełnienie tego kryterium staje się nie realne.

Co do liczby wniosków i kwoty wniosko-
wanego dofinansowania obecnie nie znamy
jeszcze danych, natomiast wiemy, że chęć
uczestnictwa deklarowała większość gmin
województwa wielkopolskiego.

D.S.

J ak różne są koleje składanych wnio-
sków o dofinansowanie ze źródeł krajo-
wych planowanych do realizacji przed-

sięwzięć można się przekonać analizując
kroki Gminy na tej płaszczyźnie w mijają-
cym 2008 roku.

A rozpoczęło się dość intensywnie z po-
czątkiem stycznia 2008 roku, Burmistrz
zgłosił udział Gminy Stęszew w programie:
„Moje Boisko – Orlik 2012”. Zgodnie z wymo-
gami programu w grudniu 2008 zostały zło-
żone wymagane dokumenty, które zostaną
obecnie poddane weryfikacji w Departa-
mencie Sportu i Turystyki Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wielkopolskiego.

W lutym 2008 roku otrzymaliśmy infor-
mację o zaplanowaniu pomocy finansowej
dla Gminy przez Wojewódzki Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu (WFOŚIGW) dotyczącej dwóch
wnioskowanych o dofinansowanie inwesty-
cji kanalizacyjnych. Zaplanowana została
pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW na

realizację projektów pn.:” Budowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej dla Wsi Witobel – Zamy-
słowo – I etap” oraz projekt pn: „Budowa sie-
ci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sapowice”.
Po przeprowadzonej procedurze przetargo-
wej oraz po weryfikacji złożonej dokumen-
tacji – 5 sierpnia Burmistrz podpisał pierw-
szą w 2008 roku umowę o dofinansowaniu
przedsięwzięcia ze środków WFOŚIGW w Po-
znaniu.

W miesiącu marcu Ministerstwo Sportu
Turystyki ogłosiło nabór do programu „Bu-
dowa wielofunkcyjnych boisk sportowych
ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”.
W ramach zgłaszanego do konkursu projek-
tu mogło powstać boisko o nawierzchni syn-
tetycznej o wymiarach: 22 m x 44 m. Na re-
alizację programu przeznaczono w 2008 ro-
ku kwotę: 20 000 000 zł. W kwietniu został
przesłany wniosek o dofinansowanie przed-
sięwzięcia pn.: „Budowa wielofunkcyjnego
boiska sportowego w Strykowie”. W ramach
konkursu wpłynęło 409 wniosków na kwotę

77 544 000 zł. Gmina Stęszew nie uzyskała
wsparcia tej inwestycji z tego źródła.

W kwietniu 2008 roku po przeprowadzo-
nej kontroli Gmina uzyskała dofinansowa-
nie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
w Poznaniu do zrealizowanej inwestycji pn.:
„Budowa – drogi gminnej Witobel – Zamy-
słowo”

W maju 2008 uzyskaliśmy informację, że
Sejmik Województwa Wielkopolskiego
uchwalił „Program rozwoju bazy sportowej
w województwie Wielkopolskim na lata
2008–2010”, dofinansowanego ze środków
pochodzących Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej. W „Programie” znalazło się 90
obiektów sportowych z terenu Wielkopolski
w tym zgłoszona do Programu budowa hali
widowiskowo-sportowej w Stęszewie (Moż-
liwe do uzyskania dofinansowanie do 1/3
standardowej wartości przedsięwzięcia, jed-
nak nie więcej niż 1 500 000,00 zł).

W miesiącu maju 2008 roku Burmistrz
złożył wniosek o dofinansowanie przez

Doświadczenia gminy w roku 2008 w zakresie
ubiegania się o środki krajowe na inwestycje

Nazwa kryterium Punktacja
Średnia liczba punktów
uzyskana przez Gminę

Projekt zlokalizowany na terenach wiejskich lub w małych miejsco-
wościach

0/9 9

Projekt dla placówek prowadzących działalność na rzecz dzieci i mło-
dzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych

0/2 0

Projekt zakłada tworzenie nowych pracowni z zakresu nauk ścisłych 0/2 0

Wpływ projektu na poprawę nauczania 0–12 7,5

RAZEM 47 30
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J ak bywa w zwyczaju, na początku każ-
dego roku przychodzi czas na podsumo-
wanie roku minionego. Z przyjemno-

ścią mówimy o osiągnięciach wielkich, za-
stanawiamy się nad tym czego nie udało się
zrobić, często jednak zapominamy, czy po-
mijamy sprawy małe, te nie widoczne go-
łym okiem, a jak bardzo ważne!. Warto za-
tem wspomnieć o tych sprawach, które uda-
ło się osiągnąć w 2008 roku dla małych grup
mieszkańców naszej gminy.

Niewątpliwym sukcesem jest urucho-
mienie pomocy dla niepełnosprawnych,
uczących się dzieci. Gmina wystąpiła do
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych o zakwalifikowanie na-

szej gminy do pilotażowego programu
UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wy-
kształcenia przez osoby niepełnosprawne
zamieszkujące tereny wiejskie. Zostaliśmy
zakwalifikowani do realizacji w/w progra-
mu, którego realizacja jest przewidziana do
2013 roku. Powyższym programem zostało
objęte 23 dzieci.

W roku 2008, w ramach funduszy Unii
Europejskiej na realizacji Programu Opera-
cyjnego – Kapitał Ludzki wystąpiliśmy do
Wojewódzkiego Urzędu Pracy o pozyskanie
środków na aktywizację osób bezrobotnych.
Pozyskaliśmy kwotę 57 123,20 zł.

W ramach tych środków został zrealizo-
wany projekt dotyczący aktywizacji zawo-

dowej 5 długotrwale bezrobotnych kobiet
w wieku aktywności zawodowej, będących
jednocześnie klientkami OPS.

Zostały zorganizowane warsztaty psy-
chologiczne, a także kursy:
– bukieciarstwo – florystyka,
– obsługa kas fiskalnych i terminali płatni-

czych z elementami fakturowania i kom-
puterowej obsługi sprzedaży.

Gmina wyraziła wolę współpracy z Po-
wiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu
w ramach projektu „NOWA SZANSA”
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Ww. program dotyczy aktywizacji za-
wodowej osób bezrobotnych w regionie.

Gmina – swoim mieszkańcom

WFOŚiGW inwestycji pn.: „Budowa kanali-
zacji sanitarnej dla wsi Witobel – Zamysło-
wo – Etap II (ulice Twardowska i cz. ulicy
Wrocławskiej” a w miesiącu czerwcu o dofi-
nansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa ka-
nalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
w miejscowościach Dębno i Dębienko”.
Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie
przez WFOŚIGW w Poznaniu, a umowy o do-
finansowaniu zostały podpisane 24 wrze-
śnia 2008 r.

W sierpniu złożono również do WFOŚ
i GW w Poznaniu dwa kolejne wnioski o do-
finansowanie dwóch inwestycji z zakresu
gospodarki ściekowej. Burmistrz złożył
wniosek o dofinansowanie inwestycji pn.:
„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla wsi
Witobel – Zamysłowo (ulice Moderska, Stę-
szewska oraz część ulicy Wrocławskiej) oraz
w Stęszewie (ulica Dojazdowa) – III ETAP”
oraz inwestycji pn.: „Rozbudowa oczyszczal-
ni ścieków w miejscowości Strykowo”.
Wnioski rozpatrzone zostały pozytywnie. Po
przeprowadzonej procedurze przetargowej
oraz po weryfikacji złożonych dokumentów
– 4 grudnia zostały przez Burmistrza podpi-
sane umowy o dofinansowaniu.

W listopadzie 2008 roku Gmina uzyskała
dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa –
drogi gminnej w miejscowości Wielkawieś –
II etap” z Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych w Poznaniu.

Listopad to również ubieganie się Gminy
o środki w ramach ogłoszonego przez Woje-
wodę naboru wniosków w ramach progra-

mu wieloletniego pod nazwą: „Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008–2011”. Wnioski należało złożyć w Wy-
dziale Zarządzania Funduszami Europejski-
mi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu w nieprzekraczalnym terminie
do: 21.11.2008 rok. W aspekcie tego konkur-
su znaczenia nabiera znaczenie sformuło-
wani: „wyścig z czasem”. Złożony został
wniosek o dofinansowanie projektu pn.:
„Budowa drogi gminnej Tomiczki – Tomice”.
Wnioski złożyło w ramach naboru 155
gmin. Łączna wartość wnioskowanego dofi-
nansowania przez Gminy to kwota
113 363 000 zł. W ramach programu do roz-
dysponowania było 31 250 000 zł Nie otrzy-
maliśmy wsparcia na realizację wniosko-
wanego projektu. Gmina Stęszew otrzyma-
ła 12,4 pkt w ocenie (najwyżej oceniona
gmina uzyskała 18,07 pkt) – zajmując tym
samym 58 miejsce.

Dodać należy, że wnioski o dofinansowa-
nie złożone w ramach „Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008–2011” oceniane były według trzech
kryteriów:
– wpływ realizacji projektu na poprawę bez-

pieczeństwa ruchu drogowego (0–10 pkt),
– spójność drogi objętej wnioskiem z siecią

dróg na obszarze województwa (0–10 pkt),
– partnerska współpraca (0–10 pkt).

Projekt maksymalnie, w ramach oceny
mógł uzyskać 30 pkt.

W miesiącach październik i listopad Bur-
mistrz złożył wnioski do WFOŚ i GW w Po-

znaniu o zaplanowanie w 2009 roku pomo-
cy finansowej na realizacje dwóch inwesty-
cji kanalizacyjnych tj.: „Budowy kanalizacji
sanitarnej dla miejscowości Trzebaw” oraz
„Budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi
Sapowice – II etap”. Obecnie nie znamy jesz-
cze wyników.

Istotnym dla samorządu w procedurach
aplikacyjnych o środki zewnętrzne na inwe-
stycje gminne jest również fakt, posiadania
na moment ogłoszenia konkursów – pozwo-
leń na budowę. W związku z powyższym
przygotowanie wniosku aplikacyjnego nie-
rozerwalnie wiąże się z posiadaniem przez
Gminę dokumentacji budowlano-wyko-
nawczej zgłaszanej do dofinansowania in-
westycji, której koszty przygotowania zo-
stają poniesione niezależnie od wyników
konkursów. Na podstawie przeprowadza-
nych procedur przetargowych koszty wyko-
nania dokumentacji budowlano-wykonaw-
czej w zależności od rodzaju inwestycji wy-
noszą od kilku do kilkudziesięciu tysięcy
złotych.

Na koniec należy zadać sobie pytanie czy
warto czynić te wszystkie starania o pozy-
skanie środków na realizację inwestycji ze
źródeł zewnętrznych? Na pewno pojawia
się rozczarowanie, gdy wnioski nie otrzy-
mują wsparcia. Natomiast, jeśli patrzymy
w aspekcie potrzeb inwestycyjnych oraz
efektów jakim jest na pewno poprawa stan-
dardu życia mieszkańców naszej gminy – to
warto.

D.S.
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W minionych latach Powiatowy Urząd
Pracy w ramach własnych środków przyj-
mował bezrobotnych na terenie gminy. Od
2008 roku tylko gminy, które zawarły poro-
zumienie z PUP unijnych ramach funduszy
unijnych mają zagwarantowaną obsługę
bezrobotnych w obrębie ich miejsca za-
mieszkania.

Mając na uwadze potrzeby naszych
mieszkańców, w 2008 roku na własną rękę
podjęliśmy starania o zorganizowanie na te-
renie naszej gminy kursów i szkoleń związa-
nych ze zdobyciem przez naszych mieszkań-
ców zawodu lub przekwalifikowaniem.

Ostatecznie udało się nam uzgodnić z fir-
mą szkoleniową organizację następujących
kursów:

– operator wózków jezdniowych,

– spawacz metodą TIG,
– spawacz metodą MAG,
– obsługa komputera,
– księgowość,
– kadry, płace, ZUS.
Zainteresowanie okazało się bardzo du-

że. Wszyscy oczekiwali szybkiego przepro-
wadzenia kursów. Niestety, aby przeprowa-
dzić szkolenia w pierwszej kolejności należy
pozyskać środki finansowe na opłacenie
szkoleń. Najlepszym sposobem jest pozyska-
nie funduszy unijnych, a to wymaga czasu,
i załatwienia wielu biurokratycznych for-
malności. Europejski Fundusz Społeczny
obowiązuje do 2013 roku, zatem zadania
w formie organizacji szkoleń są realizowane
sukcesywnie i w ramach przyjętego harmo-
nogramu.

W 2008 roku zostało przeprowadzone:
– 1 szkolenie dla spawaczy,
– 1 szkolenie komputerowe.
Od 6.01.2009 roku rozpoczęło się szkole-

nie dla operatorów wózków widłowych.
I w tym miejscu należy zwrócić uwagę na
fakt, że przeprowadzenie takich szkoleń nie
jest sprawą łatwą i to wcale nie z przyczyn
organizacyjnych. Okazuje się bowiem, że
wielu zdeklarowanych kandydatów, gdy do-
chodziło do podjęcia konkretnych decyzji
wycofało się z chęci udziału w kursie. I tak
np. dla potrzeb szkolenia operatorów wóz-
ków widłowych, aby zorganizować 12-oso-
bową grupę, musieliśmy skontaktować się
z 42 osobami, z czego 30 osób odmówiło
wzięcia udziału.

M.W.

Inwestycje wykonane w roku 2008
Poniżej prezentujemy zestawienie inwestycji wykonanych w roku 2008 na terenie gminy Stęszew:

INWESTYCJE DROGOWE
1. Budowa drogi Witobel – Zamysłowo
2. Budowa ulicy Czereśniowej w Wielkiejwsi
3. Remont chodników i parkingów przy ul. Parkowej w Stęszewie
4. Remont jezdni ul. Czereśniowej w Dębnie i Poniatowskiego w Stęszewie
5. Remont jezdni ul. Kórnickiej w Stęszewie
6. Remont jezdni ul. Łąkowej w Stęszewie
7. Remont jezdni ul. Nowej, leśnej i Łąkowej w Strykowie
8. Remont jezdni ul. Wiśniowej w Tomiczkach
9. Remont nawierzchni placu przy ul. Chmielniki w Stęszewie
10. Zagospodarowanie skweru przy UMG Stęszew
11. Remont nawierzchni boiska w Strykowie
12. Naprawa nawierzchni jezdni ul. Rekreacyjnej w Rybojedzku
13. Naprawa nawierzchni jezdni ul. Różanej w Stęszewie
14. Zagospodarowanie przystanku w Trzebawiu przy ul. Poznańskiej
15. Dofinansowanie powiatu przy remoncie chodników i jezdni ul. Poznańskiej i Kościańskiej w Stęszewie
16. Dofinansowanie powiatu przy remoncie jezdni ul. Roboczej i Kościuszki w Modrzu
17. Pozostałe wydatki na utrzymanie dróg i ulic w tym: utrzymanie zimowe, utrzymanie i naprawy bieżące jezdni chodników, utrzyma-

nie oznakowania pionowego i poziomego, poboczy, naprawa i utrzymanie urządzeń odwodnienia dróg, wymiana i naprawa oświe-
tlenia ulicznego

ŁĄCZNA KWOTA WYKONANIA INWESTYCJI DROGOWYCH WYNIOSŁA: 4 507 000,00 ZŁ

POZOSTAŁE INWESTYCJE
1. Adaptacja istniejących pomieszczeń na stację pogotowia ratunkowego przy ulicy Poznańskiej 11a w Stęszewie.

Termin realizacji: 17.11.2008–15.12.2008 r.
Koszt inwestycji: 62 000,00 zł
Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Darbud Dariusz Łuczak, ul. Dworcowa 13, 62-060 Skrzynki

2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych o Qdśr = 400 m³/d, Qdmax = 520 m³/d m i budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej w miejscowości Strykowo
Termin realizacji: 14.10.2008–28.11.2009 r.
Koszt inwestycji: 2 524 443,44 zł
Wykonawca: Zakład Budowy Urządzeń Ochrony Środowiska Biomech, Rudka 5, 62-045 Pniewy
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3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, rurociągiem tłocznym oraz przepompowniami ścieków –
3 szt. i o łącznej długości L = 7735,5 m dla miejscowości Witobel i Zamysłowo z materiału Wykonawcy – etap I
Termin realizacji: 19.05.2008–28.08.2009 r.
Koszt inwestycji: 4 067 147,61 zł
Wykonawca: ZINSTAL-IZOL-GAZ Ferdynad Kaczor, ul. Ogrodowa 2/1, 62-073 Ruchocice

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, rurociągiem tłocznym oraz przepompownią ścieków – 1 szt.
i o łącznej długości L = 2054,0 m dla miejscowości Zamysłowo i Witobel z materiału Wykonawcy – etap II
Termin realizacji: 23.07.2008–30.06.2009 r.
Koszt inwestycji: 1 211 554,55 zł
Wykonawca: Zakład Instalacji Sanit. C.O. i Gaz. „SMOLGAZ”, ul. Błażejewskiego 47b, 62-036 Kórnik

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, rurociągiem tłocznym oraz przepompownią ścieków – 1 szt.
i o łącznej długości L = 3852,5 m dla miejscowości Zamysłowo, Stęszew i Witobel z materiału Wykonawcy – etap III
Termin realizacji: 15.10.2008–30.09.2009 r.
Koszt inwestycji: 1 965 266,08 zł
Wykonawca: Zakład Instalacji Sanit. C.O. i Gaz. „SMOLGAZ”, ul. Błażejewskiego 47b, 62-036 Kórnik

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przykanalikami oraz przepompowniami ścieków o łącznej dłu-
gości 2146,0 m w ulicy Powstańców Wlkp/Konarzewska w miejscowości Dębno oraz ulicy Polnej i Krętej w miejscowości Dębienko
Termin realizacji: 23.07.2008–30.06.2009 r.
Koszt inwestycji: 1 327 016,71 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DELTA-PLUS p. z o. o., ul. Energetyków 1, 64-100 Leszno

7. Budowa sieci wodociągowej DN110 o długości 696,0 m wraz z armaturą wodociągową w miejscowości Witobel i Zamysłowo
Termin realizacji: 30.04.2008–31.08.2008 r.
Koszt inwestycji: 55 053,13 zł
Wykonawca: Zakład Instalacji Sanit. C.O. i Gaz. „SMOLGAZ”, ul. Błażejewskiego 47b, 62-036 Kórnik

8. Budowa sieci wodociągowej PVC DN110 o długości L=1 170,0 m w miejscowości Będlewo i Witobel
Termin realizacji: 19.05.2008–31.08.2008 r.
Koszt inwestycji: 60 227,14 zł
Wykonawca: Zakład Ślusarsko Instalatorski Wod.-Kan, C.O. i Gaz, Roboty ziemne, ul. Spokojna 17, 62-045 Pniewy

9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, rurociągiem tłocznym oraz przepompowni ścieków dla miej-
scowości Sapowice
Termin realizacji: 12.06.2008–15.11.2008 r.
Koszt inwestycji: 1 399 264,64 zł
Wykonawca: Zakład Instalacji Sanit. C.O. i Gaz. „SMOLGAZ”, ul. Błażejewskiego 47b, 62-036 Kórnik

Od pewnego czasu pod adresem Gminy
oraz działającego w Stęszewie Domu
Kultury zaczęły pojawiać się zarzuty, że

„młodzież nie ma co ze sobą zrobić” po szkole
i w czasie weekendów. Rodzice twierdzili „że
nic się nie dzieje” oraz, że Dom Kultury nie ofe-
ruje zajęć, mogących zainteresować ich dzieci.

W związku z tymi sygnałami, zdecydo-
wano się na przeprowadzenie wśród stę-
szewskich gimnazjalistów anonimowej an-
kiety, mającej przybliżyć ich oczekiwania
w zakresie organizacji dodatkowych zajęć.
I co się okazało? Spora część ankietowanej
młodzieży nie korzysta z dodatkowych za-
jęć, pozwalających na rozwój własnych za-
interesowań i nie chce w nich uczestniczyć.
Wśród ankietowanych znaleźli się oczywi-
ście również tacy, którzy chcieliby na nie
uczęszczać. Ta część ankietowanych miała
wskazać propozycje, w jakich zajęciach do-

datkowych chciałaby uczestniczyć. Zgłoszo-
ne w ankiecie pomysły były różne. Od tych
bardziej przyziemnych, czyli zorganizowa-
nie zajęć plastycznych, muzycznych (gra na
instrumentach, śpiew), tanecznych, infor-
matycznych, kursu fotografii, kursu języ-
ków obcych czy też organizacja wyjazdów
do kina, teatru, na basen lub udostępnienie
stołów do tenisa stołowego. Po te mniej real-
ne, ponieważ z dodatkowymi zajęciami, ja-
kie mógłby zaoferować Dom Kultury nie
mają nic wspólnego. Mowa tutaj o wskaza-
nych przez młodzież następujących for-
mach dodatkowych zajęć: budowa w Stęsze-
wie takich obiektów jak kino, basen, cen-
trum handlowe, centrum rozrywki. Co
prawda ich realizacja jest możliwa, ale wy-
magałoby to wiele czasu i ogromnych środ-
ków finansowych. Pojawiły się również bar-
dziej absurdalne pomysły np. budowa toru

Formuły 1. Znaleźli się też tacy, którzy chcie-
liby przyswajać sztukę rysowania mangi
i anime czy brać udział w szkoleniu w zakre-
sie piercingu i makijażu. Sztuki walki też
cieszyły się zainteresowaniem (niektórzy
wskazywali nawet, że owszem sztuki walki
tak, ale nie karate). I jeszcze jedno – najle-
piej, żeby po tych zajęciach dobrze się na-
jeść, ale tylko w McDonaldzie, bo jak wynika
z ankiety tego też młodzieży brakuje.

Jak widać, nie wszyscy uczniowie po-
traktowali ankietę w sposób poważny i me-
rytoryczny. Nie taki miał być efekt. Niemniej
jednak sensowne, racjonalne oraz możliwe
do zrealizowania propozycje i sugestie (wy-
nikające nie tylko z ankiety ale i wniosków
zgłaszanych przez mieszkańców Gminy),
przekazane zostały dyrektorowi Domu Kul-
tury, w celu poszerzenia oferty zajęć.

A.S.

Dodatkowe zajęcia dla młodzieży
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W ielu mieszkańców gminy jest wła-
ścicielami dużych, „ostrych” psów,
także tych ras, które uznawane są

za agresywne. Spacer z takim psem wyma-
ga zachowania szczególnej ostrożności.
Niewątpliwie należy zadbać o to, aby pies
był na smyczy, a także miał kaganiec. I cho-
ciaż część miłośników psów oburzy się, że

na spacer wychodzi się po to, aby pies po-
biegał, to o środkach ostrożności trzeba pa-
miętać.

Niestety często zapominają o nich ci
mieszkańcy, którzy wypuszczają swoje psy
by pobiegały po polu czy lesie. Wychodzą
z założenia, że w tak odludnym miejscu nie
powinno się nic złego stać. Czasami jest jed-

nak inaczej. Nawet tam można spotkać bo-
wiem inną osobę i wtedy o kłopoty nie trud-
no. Duże, puszczone bez smyczy psy straszą
z resztą nie tylko innych ludzi i mniejsze psy,
ale także zwierzynę leśną czy polną, gania-
ją za ptakami itd.

Właściciele czworonogów powinni
zwrócić szczególną uwagę na takie sytu-
acje. Nawet wypuszczenie psa na polu nie
daje gwarancji, ze nic złego nie może się
stać.

red.

Zachowajmy ostrożność

W dniu 21 grudnia 2008 r. w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Stęszewie
odbyło się coroczne zebranie

opłatkowe tutejszych pszczelarzy, w któ-
rym udział wzięli zaproszeni goście: Bur-
mistrz Urzędu Miasta i Gminy w Stęsze-
wie inż. Włodzimierz Pinczak i sekretarz
Bernard Leśny oraz komisarz Marcin Wal-
czak – komendant Komisariatu Policji
w Stęszewie.

Prezes Koła, Tadeusz Kwaśniewski,
w serdecznych słowach witając przybyłych
gości, podkreślił znaczenie kontaktów z wła-
dzami lokalnego samorządu. W krótkim
przemówieniu przedstawił najważniejsze
wydarzenia z pracy Koła Pszczelarzy w Stę-
szewie w roku 2007/2008, pomyślnie zreali-
zowane zadania; wspomniał też o przeszko-
dach, utrudniających właściwą pracę
pszczelarzy.

Do najważniejszych wydarzeń mijające-
go roku zaliczono następujące sprawy:
• organizację uroczystości 50-lecia istnienia

Koła Pszczelarzy w Stęszewie, przeprowa-
dzonych łącznie z uroczystościami dożynek
gminnych w dniu 24 sierpnia 2008 roku;

• wybicie pamiątkowego medalu 50-lecia;
• poświęcenie sztandaru organizacyjnego

dla Koła, w 50. rocznicę powstania Koła
Pszczelarzy w Stęszewie (1958–2008).

Zebranie opłatkowe Koła Pszczelarzy w Stęszewie

22 grudnia odbyło się na stęszew-
skim rynku spotkanie wigilijne
pod nazwą „Stęszewskie Świateł-

ko Świątecznej Radości”. Uroczystość ta zor-
ganizowana została dla wszystkich miesz-
kańców gminy, którzy choć na kilka chwil
chcieli się oderwać od przedświątecznego fer-
woru przygotowań. Jej organizatorami byli:
burmistrz Gminy Stęszew, stęszewski szczep
ZHP, Gimnazjum w Stęszewie, stęszewski
Dom Kultury oraz stęszewska parafia.

Po mszy św. odbył się spektakl „Nie było
miejsca dla Ciebie”. Jego twórcami i wyko-

nawcami byli stęszewscy gimnazjaliści
wraz z opiekunką Stellą Szlejf i innymi na-
uczycielami. Po spektaklu, zgromadzeni po-
dzielili się opłatkiem. Osoby, które przyszły
tego wieczora na rynek miały też możliwość
zabrania do domu Betlejemskiego Światełka
Pokoju, które, jak co roku dotarło do naszej
gminy. Były także świąteczne upominki: sło-
dycze, orzechy, bombki, itd. roznoszone przez
„Śnieżynki” i „Św. Mikołajów”. Wszyscy zgro-
madzeni mogli też obejrzeć żłóbek i Świętą
Rodzinę, którą namalowała Danuta Bober.

J.Z.

Stęszewskie Światełko
Świątecznej Radości

Mieszkańcy zabierali do domów Betlejemskie Światłlko Pokoju Na rynku zgromadziło się wiele osób Stęszewski szczep harcerzy uświetnił uroczystość

Żłóbek, jaki stanął na rynku
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Zamierzenia te, bardzo ambitne, mogły
zostać zrealizowane w tej uroczystej formie
i oprawie dzięki połączeniu ich z obchodami
dożynek gminnych i dzięki pomocy Urzędu
Miasta i Gminy. W imieniu Koła Pszczelarzy
prezes Tadeusz Kwaśniewski złożył więc
szczególne podziękowanie burmistrzowi za
udzielenie znacznej pomocy finansowej i or-
ganizacyjnej.

Do niepowodzeń w roku 2007/2008 pre-
zes zaliczył:
• spadek pogłowia pszczół, spowodowany

nieznanymi przyczynami;
• niespotykane dotąd przypadki kradzieży

uli i sprzętu pasiecznego na pasieczy-
skach.
Burmistrz inż. Włodzimierz Pinczak

w swoim zwięzłym wystąpieniu zapewnił
zebranych o zrozumieniu trudności, potrzeb
i zadań tutejszych pszczelarzy. Poinformo-
wał też, że w budżecie Urzędu Miasta i Gmi-

ny zarezerwowane są środki przeznaczone,
jak dotychczas, na zwalczanie chorób
pszczelich, przewiduje się również w przy-
szłości wsparcie finansowe w miarę możli-
wości tutejszego urzędu.

Komisarz Marcin Walczak, komendant
Komisariatu Policji, odniósł się do kradzieży
uli i sprzętu. Znane mu były szczegóły, po-
nieważ przyjmował skargi i prowadził
śledztwo, w czasie którego ujawniono
„pszczelarza” – posiadacza skradzionych
przedmiotów, osobę wykluczoną z grona
pszczelarzy. Komendant zapewnił o skiero-
waniu w teren wzmocnionych patroli celem
poprawy ochrony mienia oraz ścigania bez-
pośrednich sprawców przestępstw.

Leon Prokop nawiązał do niepowtarzal-
nej uroczystości, związanej z jubileuszem
50-lecia koła, w tym wybicia pamiątkowego
medalu oraz poświęcenia ufundowanego
sztandaru jako wydarzenia historycznego,

które stawia Koło Pszczelarzy w Stęszewie
w szeregu prężnych kół z historią i tradycją
w Polskim Związku Pszczelarzy. Wspomniał
też, że żyją jeszcze synowie pszczelarzy –
uczestników Powstania Wielkopolskiego,
którzy przekazują posiadaną wiedzę o ów-
czesnych bohaterach tutejszej ziemi swoim
potomnym, uzupełniając historię.

Po przemówieniach nastąpiło tradycyj-
ne łamanie się opłatkiem oraz wzajemne
składanie serdecznych życzeń bożonarodze-
niowych i noworocznych.

Na zakończenie prezes koła omówił jesz-
cze sytuację i wiadomości z Polskiego Związ-
ku Pszczelarzy.

Wszystko to odbyło się w miłej i niepowta-
rzalnej koleżeńskiej atmosferze przy świą-
tecznym pierniku i kieliszku miodu pitnego.

Leon Prokop
Sekretarz Honorowy

Koła Pszczelarzy w Stęszewie

Wminionym roku obchodziliśmy
dwie ważne dla historii Polski rocz-
nice. Była to rocznica odzyskania

Niepodległości Polski oraz 90. rocznica Po-
wstania Wielkopolskiego. O uroczysto-
ściach, które odbyły się z tych okazji na tere-
nie naszej gminy pisaliśmy już wcześniej.
Poniżej chcielibyśmy jednak przytoczyć kil-
ka bardzo istotnych dat oraz nazwisk osób,
które wpisały się w historię Powstania Wiel-
kopolskiego oraz w historię naszej Gminy.
Oto kalendarium wydarzeń powstańczych,
w których brali udział mieszkańcy Gminy
Stęszew:

12 listopada 1918 r. – na drugi dzień po
wybuchu rewolucji w armii niemieckiej do
Poznania przybywają na zebranie delegaci
z powiatu m. in.: z okręgu Stęszew – miasto
– dr Kazimierz Biały i ks. Kazimierz Sucho-
wiak, celem wyboru Powiatowej Rady Ludo-
wej. W dalszych działaniach prezesem Rady
wybrano Leona Plucińskiego ze Swadzimia,
hr. Czapskiego z Modrza do objęcia Staro-
stwa, a Andrzeja Kopę z Trzcielina do zorga-
nizowania Straży Ludowej w powiecie.

Komendantem Straży Ludowej na mia-
sto Stęszew zostali wyznaczeni byli wojsko-
wi armii niemieckiej Czesław Sobczyński,
dzierżawca stęszewskiego probostwa, a na
wieś Stęszew Witold Pluciński dzierżawca
majątku w Trzebawiu.

W Stęszewie Rada Żołnierska została za-
opatrzona w pewną ilość broni w razie przy-
szłego powstania.

Szybkie zorganizowanie się Polaków
w powiecie jest wynikiem dużego uświado-
mienia narodowego mieszkańców powiatu,
w tym także Stęszewa, działających w ist-
niejących od lat Towarzystwach: Młodych
Przemysłowców, Katolickich, Robotników,
Czytelni Ludowych, Kółka Rolniczego i in.

28 grudnia 1918 r. – dociera do Stę-
szew wiadomość o wybuchu Powstania
w Poznaniu.

Na rozkaz Straży Ludowej podążają do
Dopiewa liczni ochotnicy z tutejszych miej-
scowości pragnący zaciągnąć się w szeregi
powstańcze. Zorganizowano w Dopiewie
oddział 600 powstańców rekrutujących się
z byłych wojskowych. Odesłanym do domu
z powodu braku karabinów polecono, aby
byli gotowi stawić się na każde zawołanie.

Oddział zorganizowano według okręgów
w pięć kompanii. Dowódcami 3. kompanii
składającej się przeważnie z kupców i rze-
mieślników stęszewskich zostaje Czesław
Sobczyński ze Stęszewa, na Stęszew – wieś
Witold Pluciński z Trzebawia.

Dowódcą całego oddziału jest Andrzej
Kopa z Trzcielina. Oddział został zakwatero-
wany we wsi i majątku Dopiewo, później
część w Konarzewie.

1919 r. – w styczniu powstańcy stęszew-
scy biorą udział w walkach przy zdobywa-
niu Ławicy, a także pod Wolsztynem czy
Zbąszyniem, a w czerwcu, na innych fron-
tach Wielkopolski i przy oswobodzeniu Lwo-
wa i na Wołyniu.

9 kwietnia 1919 r. – na stęszewskim
rynku gen. Florian Dubicki w otoczeniu świ-
ty oficerów i licznie zgromadzonych miesz-
kańców uroczyście odbiera zaprzysiężenie
Straży Ludowej.

1 lipca 1919 r. – tego roku zostaje powo-
łany na wikariat w Stęszewie, neoprezbiter
ks. Teodor Zimoch, który tutaj organizuje
wśród młodzieży pozaszkolnej skauting.
Drużyna licząca ok. 30 osób ma charakter
zbliżony do wojskowego. Po przeniesieniu
ks. Zimocha 15 marca 1920 roku do Buku
harcerstwo w tej formie w Stęszewie na kil-
ka lat zanika.

1920 r. – w styczniu stęszewianie –
mieszkańcy naszego miasta i okolicy –
dawni uczestnicy Powstania Wielkopol-
skiego, obecnie jako żołnierze Pułków Wiel-
kopolskich walczą w bitwach na wschod-
nim froncie litewsko-białoruskim pod Lidą,
Nowogródkiem, nad Berezyną. W wojnie
warszawskiej uczestniczą w grupie uderze-
niowej gen Rydza-Śmigłego, we wrześniu
w bitwie nad Niemnem, która przesądziła
o losach wojny.

Kalendarium powstańcze
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W Powstaniu Wielkopolskim i wojnie pol-
sko-bolszewickiej wielu Stęszewian zostaje
rannych, niektórzy giną w walkach. Dwaj
z nich dr Kazimierz Biały i podporucznik Ka-
zimierz Kosicki, bohaterowie z tamtych lat
są patronami ulic w naszym mieście.

Na frontonie domu obecnego Muzeum
Regionalnego w Stęszewie znajduje się tabli-
ca spiżowa upamiętniająca wydarzenia po-
wstańcze z napisem: „W tym budynku prze-
chowywana była zdobyczna broń powstań-
ców wielkopolskich ze Stęszewa 1918–1919.
Dla upamiętnienia czynu zbrojnego miasto
swoim bohaterom”.

Informacje uzyskane dzięki uprzejmości
księdza proboszcza Jana Małety – przyp. red.

K oło Terenowe Polskiego Czerwonego
Krzyża w Stęszewie serdecznie dzię-
kuje za udział w świątecznej zbiórce

żywności placówkom handlowym oraz hoj-
nym mieszkańcom naszej gminy.

Celem akcji było przygotowanie paczek
świątecznych dla dzieci z rodzin najuboż-

szych oraz pozyskanie żywności umożli-
wiającej przygotowanie potraw świątecz-
nych przez osoby potrzebujące naszego
wsparcia

w imieniu Zarządu
i członków Koła PCK

Irena Wojtkowiak

Czerwonokrzyska
Gwiazdka 2008

BĄDŹ CZUJNY!!!
W związku z falą mrozów, która dotknęła również nasz region, apelujemy o to, aby zwrócić

szczególną uwagę na osoby, które ze względu na stan zdrowia, wiek czy nietrzeźwość

nie są w stanie zadbać o własne bezpieczeństwo, podczas mrozów.

Wszelkie informacje o osobach bezdomnych, chorych, w starszym wieku

– pozostających bez opieki należy jak najszybciej zgłaszać na adres:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. POZNAŃSKA 11

62-060 STĘSZEW
tel. 061 813 40 62

tel. kom. 0697 888 714

Nasza czujność może uratować komuś życie!

Wzrasta także liczba przypadków zatrucia tlenkiem węgla – czadem.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest niewyczuwalny.

Apelujemy o ostrożność!

– o użytkowanie wyłącznie sprawnych technicznie urządzeń,

– nie zasłanianie kratek wentylacyjnych,

– sprawdzanie poprawność działania wentylacji,

– częste wietrzenie pomieszczeń,

– nie bagatelizowanie objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, osłabienia,

przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być one sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem.

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto zamontować w domu czujki dymu i gazu.

Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje ich zastosowanie!
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Kod wyrobu Rodzaj wyrobu zawierającego azbest

W1 Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie

W2 Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa

W3 Rury i złącza azbestowo-cementowe

W4 Izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest

W5 Wyroby cierne azbestowo-kauczukowe

W6 Przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione (tkaniny i odzież ochronna)

W7 Szczeliwa azbestowe

W8 Taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki

W9 Wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych

W10 Papier, tektura

W11 Inne wyroby zawierające azbest, osobno niewymienione:

W11.1 Otuliny azbestowo-cementowe

W11.2
Kształtki azbestowo-cementowe budowlane

(przewody wentylacyjne, podokienniki, osłony kanałów spalin)

W11.3 Kształtki azbestowo-cementowe elektroizolacyjne

W11.4 Płytki PCV

W11.5 Płyty ogniochronne

W11.6 Papy, kity, i masy hydroizolacyjne

W11.7 Sprzęt gospodarstwa domowego

W11.8 Ubrania robocze, maski, filtry zanieczyszczone azbestem

Kody i nazwy wyrobów azbestowych
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ZARZĄDZENIE NR 167

Burmistrza Gminy Stęszew

z dnia roku 30 grudnia 2008 r.

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert

na realizację zadań publicznych w 2009 roku

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873

ze zmianami) zarządzam:

§ 1. Ogłosić konkurs na następujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

1. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej na terenie miejscowości Stęszew.

2. Organizacja szkolenia i zawodów w szachach i warcabach.

3. Organizacja szkolenia i zawodów w hokeju na trawie

4. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w kategorii „ORLIKI”

5. Organizacja szkolenia i zawodów w hokeju na trawie w kategorii „Młodziki” w miejscowości Stęszew.

6. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Wronczyn i Zaparcin.

7. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Strykowo.

8. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Skrzynki.

9. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Sapowice.

10. Organizacja zajęć sportowych w formie uczniowskich klubów sportowych.

11. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz szkolenia i udział w zawodach piłkarskich drużyny młodzieżowej w miejscowości

Modrze.

12. Tenis stołowy szkolenie i udział w zawodach drużyn młodzieżowych z terenu Miasta i Gminy Stęszew.

§ 2. Ogłosić konkurs na zadania z zakresu upowszechniania kultury i oświaty wśród dzieci i młodzieży przez organizacje harcerskie.

§ 3. Ogłosić konkurs na realizację opieki paliatywnej dla mieszkańców Gminy Stęszew.

§ 4. Załącznik do zarządzenia określa treść ogłoszenia w sprawie zadań opisanych w § 1, 2 i 3.

§ 5. Ogłoszenie, o którym mowa w § 4 podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stęszew (www. steszew. pl) oraz na

tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona w Kurierze Lokalnym

i Wieściach Stęszewskich.

§ 6. Termin składania ofert upływa w dniu 30 stycznia 2009 r., godz. 1500.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.11



ZARZĄDZENIE NR 175

Burmistrza Gminy Stęszew

z dnia roku 15 stycznia 2009 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 167 z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert

na realizację zadań publicznych w 2009 roku

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873

ze zmianami) zarządzam:

§ 1. W zarządzeniu Burmistrza Nr 167 z dnia 30 grudnia 2008 r w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań pu-

blicznych w 2009 r. skreśla się pkt. 11 w § 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

§ 1. Ogłosić konkurs na następujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

1. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej na terenie miejscowości Stęszew.

2. Organizacja szkolenia i zawodów w szachach i warcabach.

3. Organizacja szkolenia i zawodów w hokeju na trawie

4. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w kategorii „ORLIKI”

5. Organizacja szkolenia i zawodów w hokeju na trawie w kategorii „Młodziki” w miejscowości Stęszew.

6. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Wronczyn i Zaparcin.

7. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Strykowo.

8. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Skrzynki.

9. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Sapowice.

10. Organizacja zajęć sportowych w formie uczniowskich klubów sportowych.

11. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz szkolenia i udział w zawodach piłkarskich drużyny młodzieżowej w miejscowości

Modrze.

12. Tenis stołowy szkolenie i udział w zawodach drużyn młodzieżowych z terenu Miasta i Gminy Stęszew.

§ 2. Ogłosić konkurs na zadania z zakresu upowszechniania kultury i oświaty wśród dzieci i młodzieży przez organizacje harcerskie.

§ 3. Ogłosić konkurs na realizację opieki paliatywnej dla mieszkańców Gminy Stęszew.

§ 4. Załącznik do zarządzenia określa treść ogłoszenia w sprawie zadań opisanych w § 1, 2 i 3.

§ 5. Ogłoszenie, o którym mowa w § 4 podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stęszew (www. steszew. pl) oraz na

tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona w Kurierze Lokalnym

i Wieściach Stęszewskich.

§ 6. Termin składania ofert upływa w dniu 30 stycznia 2009 r., godz. 1500.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do zarządzenia nr 167
z 30 grudnia 2008 r

OGŁOSZENIE
Burmistrz Stęszewa, na postawie 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 uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew nr X/114/2007 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie pro-
gramu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicz-
nego na 2009 rok, ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2009 z zakresu:

I. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu polegające na:
1. Organizacji szkolenia i zawodów w piłce nożnej na terenie miejscowości Stęszew
2. Organizacji szkolenia i zawodów w szachach i warcabach
3. Organizacja szkolenia i zawodów w hokeju na trawie.
4. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w kategorii „ORLIKI”
5. Organizacja szkolenia i zawodów w hokeju na trawie w kategorii „Młodziki” w miejscowości Stęszew
6. Organizacji szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowościach Wronczyn i Zaparcin
7. Organizacji szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Strykowo
8. Organizacji szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Skrzynki
9. Organizacji szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Sapowice
10. Organizacji zajęć sportowych w formie uczniowskich klubów sportowych.
11. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz szkolenie i udział w zawodach piłkarskich drużyny młodzieżowej w miejscowości

Modrze.
12. Tenis stołowy szkolenie i udział w zawodach drużyn młodzieżowych z terenu Miasta i Gminy Stęszew.

II. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania
1. Upowszechnianie kultury i oświaty wśród dzieci i młodzieży przez organizacje harcerskie.

III. Ochrony i promocji zdrowia polegające na:
1. Świadczeniu usług z zakresu opieki paliatywnej dla mieszkańców Gminy Stęszew.

Na realizację zadań przeznacza się środki w wysokości:
1. na zadania wymienione w pkt. I kwotę 202 000,00 zł (w 2008 roku Gmina przeznaczyła na ten cel kwotę 175 000,00 zł),

W roku 2008 Gmina nie ogłaszała zadania z pkt. I nr 12
2. na zadanie wymienione w pkt. II kwotę 16 000,00 zł (w 2008 roku Gmina przeznaczyła na ten cel kwotę 15 000,00 zł)
3. na zadanie wymienione w pkt. III kwotę 10 000,00 zł (w 2008 roku Gmina przeznaczyła na ten cel kwotę 10 000,00 zł).

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie, posiadające odpowiednie doświadczenie w tym zakresie lub przygotowanie, dające gwarancję realizacji
zadania oraz działających na terenie Gminy Stęszew lub na rzecz jej mieszkańców. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego
Gminy Stęszew przy ul. Poznańskiej 11 w terminie do 30 stycznia 2009 roku godz. 1500. Komisyjne rozpatrywanie ofert odbędzie się w dniu 2
lutego 2009 roku w oparciu o następujące kryteria:

Dla zadań z punktów I i II
1) zgodność celów projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Gminy
2) realność kosztów realizacji projektu i kosztów realizacji zadania publicznego
3) wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych organizacji
4) efekty projektu, jakość wskaźników i ich mierzenia
5) zasięg terytorialny działań objętych projektem
6) liczba uczestników zaangażowanych realizację projektu
7) perspektywy kontynuacji projektu i cykliczność działań
8) charakter i praktyka działania organizacji
9) dokonania i doświadczenie organizacji w realizacji projektów
10) dotychczasowa współpraca z Gminą Stęszew
11) struktura wydatków rodzajowych, jakie zamierza się finansować z dotacji, wśród których priorytet powinny mieć wydatki na: orga-

nizację zawodów, dojazd na zawody, zakup pucharów, dyplomów i medali, ubezpieczenie uczestników, ekwiwalent sędziowski, za-
kup sprzętu sportowego, środki czystości.
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Dla zadania z punktu III
1) zapewnienie opieki w domu jak i poza miejscem zamieszkania chorego
2) zgodność celów projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Gminy
3) realność kosztów realizacji projektu i kosztów realizacji zadania publicznego
4) wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych organizacji
5) efekty projektu, jakość wskaźników i ich mierzenia
6) zasięg terytorialny działań objętych projektem
7) liczba uczestników zaangażowanych realizację projektu
8) perspektywy kontynuacji projektu i cykliczność działań
9) charakter i praktyka działania organizacji
10) dokonania i doświadczenie organizacji w realizacji projektów
11) dotychczasowa współpraca z Gminą Stęszew

1. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpocznie się od daty podpisania umowy, a zakończy się nie później niż 31 grudnia 2009 r.

2. Zasady przyznawania dotacji.
2.1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 ze zm.)
2.2. Zlecenie będzie następować poprzez wspieranie organizacji pozarządowych
2.3. Wysokość dotacji może być mniejsza niż wnioskowana w ofercie. W takim wypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowa-

nia (korekty oferty) oraz zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
2.4. W przypadku przyznania dotacji danej organizacji zostanie ona przyznana tylko organizacjom, które przedłożyły rozliczenie z do-

tacji udzielonej w 2008 r., a złożone rozliczenie zostało zaakceptowane przez Burmistrza Stęszewa.

3. Warunki realizacji zadania.
3.1. Zadanie winno być zrealizowane w terminie określonym w pkt. 2, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania okre-

ślone zostaną w umowach.
3.2. Zadanie należy zrealizować z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisa-

mi w zakresie opisanym w ofertach.
3.3. Zadanie winno uwzględniać udział jak największej liczny mieszkańców Gminy Stęszew.

4. Termin i miejsce składania ofert.
4.1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) posiadające odpowiednie doświadczenie
w tym zakresie lub przygotowanie dające gwarancję realizacji zadania oraz działających na terenie Gminy Stęszew lub na rzecz
jej mieszkańców.

4.2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru okre-
ślonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania
tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).

4.3. Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach z zaznaczonym na nich numerem i nazwą zadania.
4.4. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
4.5. Do oferty należy dołączyć:

A. aktualny odpis z właściwego rejestru
B. statut organizacji
C. sprawozdanie merytoryczne za 2008 r. i finansowe za 2007 r. (jeżeli zostało już sporządzone)
D. w przypadku organizacji działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, innych kościołów

i związków wyznaniowych wymagany będzie dokument informujący o powiadomieniu właściwego organu administracji pań-
stwowej o ich utworzeniu przez władzę kościelną lub związek wyznaniowy

E. oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku
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F. oświadczenie o stosowaniu, przy wydatkowaniu przyznanych środków ustawy prawo zamówień publicznych
G. oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez oferenta.
6. Oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11 w sekretariacie w terminie do 30 stycznia 2009 r. do godz. 1500.
7. Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew www.steszew.pl

lub w sekretariacie Urzędu.
8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
9. Nie będą rozpatrywane oferty przesłane drogą elektroniczną.
10. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają Bożena Hudzia – tel. 061 819 71 22 i Marek Baranowski – tel. 061 819 71 42.
11. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

11.1. Wybór ofert nastąpi w terminie do dwóch miesięcy po upływie terminu składania ofert w oparciu o następujące kryteria:
11.2. zgodność celów projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Gminy
11.3. realność kosztów realizacji projektu i kosztów realizacji zadania publicznego
11.4. wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych organizacji
11.5. efekty projektu, jakość wskaźników i ich mierzenia
11.6. zasięg terytorialny działań objętych projektem
11.7. liczba uczestników zaangażowanych realizację projektu
11.8. perspektywy kontynuacji projektu i cykliczność działań
11.9. charakter i praktyka działania organizacji
11.10. dokonania i doświadczenie organizacji w realizacji projektów
11.11. dotychczasowa współpraca z Gminą Stęszew
11.12. struktura wydatków rodzajowych, jakie zamierza się finansować z dotacji, wśród których priorytet powinny mieć wydatki na:

organizację zawodów, dojazd na zawody, zakup pucharów, dyplomów i medali, ubezpieczenie uczestników, ekwiwalent sę-
dziowski, zakup sprzętu sportowego, środki czystości.

Stęszew, dnia 30 grudnia 2008 r.
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Ogłoszenia

USŁUGI GEODEZYJNE
Dariusz Nawrocki
tel. 0696 291 709

SPRZEDAŻ WĘGLA
BRUNATNEGO

230 ZŁ TONA

Najniższa cena
Dostawa do klienta

Łódź k/Stęszew
ul. Mosińska 45

(na trasie Stęszew – Mosina)

tel. 0604 934 152
tel. 0608 262 220
ZADZWOŃ I ZAMÓW

W ZWIĄZKU Z BARDZO DUŻYM ZA-
INTERESOWANIEM MIESZKAŃCÓW,
INFORMUJEMY, ŻE RADCA PRAWNY
PRZYJMOWAĆ BĘDZIE W KAŻDY
DRUGI I CZWARTY PONIEDZIAŁEK
MIESIĄCA OD GODZ. 16.00 DO 18.00
W BUDYNKU URZĘDU GMINY

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Stęszewie, Dział Świadczeń Ro-
dzinnych informuje, że w związku
z wejściem w życie nowej Ustawy
o świadczeniach rodzinnych od
1 listopada 2009 r. wszystkie kobie-
ty składające wniosek o przyzna-
nie jednorazowej zapomogi z tytu-
łu urodzenia dziecka oraz dodatku
do zasiłku rodzinnego z tytułu uro-
dzenia dziecka muszą przedłożyć
zaświadczenie lekarskie potwier-
dzające, że pozostawały pod opie-
ką medyczną nie później niż od
10 tygodnia ciąży do porodu.

MIROSŁAWKI ZAPRASZAJĄ!

WYNAJEM SALI NA IMPREZY
OKOLICZNOŚCIOWE, 18-STKI,
KOMUNIE ITP. ZAPEWNIAMY CI-
SZĘ I SPOKÓJ W OBRĘBIE
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NA-
RODOWEGO ORAZ BEZPIECZ-
NY PLAC ZABAW DLA DZIECI.

TEL. 061 819 61 52
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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 Mieszkaniowej
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 przychod-
ni 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 Katarzyna
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

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,
po uzgodnieniu telefonicznym, także w inne dni
tygodnia.

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

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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