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S
tęszewskie Koło PCK oraz gmina Stęszew
zorganizowały po raz drugi akcję zbiór-
ki krwi pod hasłem „I Ty możesz urato-

wać życie”. Odbyła się ona 17 maja, na pla-
cu przed Urzędem Gminy. 

Podobnie jak w roku ubiegłym akcja oka-
zała się dużym sukcesem. Mieszkańcy gminy
nie zawiedli i tłumnie przybyli, by oddać krew
ratującą życie. 

Czekał na nich specjalny autobus Regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa oraz samochód, którym zebrana
krew była przewożona. 

W tym roku, chęć udziału w akcji oddania
krwi wyraziło 71 mieszkańców gminy, z cze-
go oddały ją 63 osoby. Dodać należy, że wśród

Kolejny sukces
stęszewskiej
zbiórki krwi

dokończenie na str. 2

Organizatorzy akcji są na miejscu



krwiodawców wyjątkowo dużą liczbę sta-
nowili ludzie młodzi. 

Wszystkim zgromadzonym, czas oczeki-
wania na oddanie krwi umilił Piotr Nagiel –
muzyk z zespołu STO%. 

Doceniając zaangażowanie wszystkich
osób, które oddały krew, organizatorki ak-
cji – członkinie stęszewskiego Koła PCK
składają na ich ręce serdeczne podzięko-
wanie. 

My natomiast dziękujemy organizatorkom
za przeprowadzenie zbiórki krwi, za aktyw-

ność i ogrom pracy, włożony w to, aby akcja
ratowania ludzkiego życia okazała się po raz
kolejny sukcesem. 

J.Z.
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Mieszkaniec gminy oddaje krew Mieszkańcy gminy czekają przy autobusie

Przy autobusie czeka długa kolejka osób chcących oddać krew Mieszkańcy podają informacje niezbędne do wzięcia udziału w akcji

Młode „pomocnice” z PCK Autobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
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29
kwietnia br. odbyła się sesja,

na której udzielone zostało abso-
lutorium dla burmistrza Gminy

Stęszew, za rok 2008. Zanim jednak do tego do-
szło, burmistrz przedstawił sprawozdanie
z działalności w roku 2008. Poinformował, że
ma ono głównie charakter rozliczenia fi-
nansowego. Oto najważniejsze kwestie, jakie
zostały omówione:

Uchwalony przez Radę Miejską Gminy
Stęszew budżet na 2008 rok, po uwzględnie-
niu w nim zmian przewidywał realizację do-
chodów w kwocie 33 543 452,00 zł.
Wykonano je natomiast w kwo-
cie 35 538 403,28 zł, co stano-
wi 105,95% planu. 

Wydatki zaplanowane zostały
na kwotę 36 715 137,00 zł, a wyko-
nane – w kwocie 32 955 333,96 zł, co
stanowi 89,76% planu. 

Stan zaległości podatkowej wobec
gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku
wyniósł 1 165 736,69 zł, co stano-
wi 3,28% w stosunku do zrealizowa-
nych dochodów. Stan ten uległ zmniej-
szeniu w stosunku do roku 2007. 

Stan zadłużenia gminy Stęszew
na 31 grudnia 2008 roku wy-
niósł 8 190 000,00 zł. Na tą kwotę
składają się wyłącznie kredyty pre-
ferencyjne (umarzalne) z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Kre-
dyty te zostały zaciągnięte na reali-
zację gminnych przedsięwzięć o cha-
rakterze ekologicznym (budowa ka-
nalizacji sanitarnej, rozbudowa
oczyszczalni ścieków itp.) Są one
umarzalne w związku z tym kwoty
realne do spłaty są znacznie mniejsze.
Burmistrz dodał, że gmina nie korzysta z żad-
nych drogich kredytów komercyjnych. Z ty-
tułu umorzenia pożyczek gmina uzyskała
w 2008 roku kwotę 487 500,00 zł. 

Wykonanie wydatków w prawie 90%
spowodowane było m.in. tym, że oferty wy-
konania inwestycji, zaproponowane na prze-
targach okazały się tańsze niż zakładano. Nie
zrealizowana została też do końca (ze wzglę-
dów formalnych) dokumentacja kanalizacji
sanitarnej osiedla przy ulicy Trzebawskiej

w Stęszewie oraz dokumentacja kanalizacji
sanitarnej w Sapowicach. Wdrożone zostały
bowiem nowe procedury, które powodują, że
okres wykonania dokumentacji mocno się wy-
dłuża. Inną przyczyną nie wykorzystania
środków, które wpłynęły do budżetu jest
fakt uzyskania umorzeń pożyczek, w końco-
wych miesiącach roku. Nie było już wtedy
możliwości przeprowadzenia procedur, ma-
jących na celu wydatkowanie tych pieniędzy. 

W roku 2008 zadania inwestycyjne zostały
wykonane za ok. 8 mln zł. Do tej kwoty do-

dać też należy prace związane z remontami
dróg – za ok. 2,5 mln zł oraz wykonanie: 
– skweru przed Urzędem, 
– remontu ul. Czereśniowej w Dębnie, ul.

Kórnickiej i Łąkowej w Stęszewie, 
– wjazdów w Strykowie, 
– ul. Wiśniowej w Tomiczkach, 
– chodników w Stęszewie, 
– parkingów, placu targowiska, mostu

nad rzeką Samica w Stęszewie, 
– ul. Kościańskiej w Stęszewie,

– stałych elementów związanych z utrzy-
maniem dróg (żużel, wyrówniarka, od-
śnieżanie, wykaszanie itd.). 

Do większych przedsięwzięć, zrealizowa-
nych w roku 2008 należy zaliczyć:
– budowę wodociągu Witobel – Zamysło-

wo, 
– budowę wodociągu Będlewo,
– budowę drogi gminnej na odcinku Wito-

bel – Zamysłowo,
– budowę drogi gminnej w Wielkiejwsi,
– budowę ulic w Strykowie,

– budowę kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Sapowice,

– budowę kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Witobel – Za-
mysłowo (I, II i III etap),

– wykonanie dokumentacji kanali-
zacji sanitarnej osiedla przy ul.
Trzebawskiej w Stęszewie,

– wykonanie projektu rozbudowy
oczyszczalni ścieków w Strykowie,

– rozbudowę oczyszczalni ścieków
w Strykowie,

– budowę sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przykanalikami w miej-
scowościach Dębno i Dębienko,

– wykonanie dokumentacji projek-
towej kanalizacji sanitarnej w Sa-
powicach,

– wykonanie dokumentacji hali wi-
dowiskowo-sportowej,

– realizowanie kwestii związanych
z budową boisk wielofunkcyjnych
w Strykowie, Modrzu i Stęszewie.

Bardzo ważnym punktem w dzia-
łalności gminy jest oświata. Wydatki
na nią wyniosły 11 465 418,00 zł. Sub-
wencja oświatowa, jaką otrzymała
gmina w roku 2008 to 7 251 935,00 zł,

a same tylko wynagrodzenia wraz z pochod-
nymi wyniosły 7 427 921,82 zł. Pozostałe kosz-
ty pokrywane były ze środków gminnych.
W poszczególnych placówkach oświatowych
zrealizowano następujące inwestycje:

Szkoła Podstawowa w Stęszewie:
– zakup tablicy interaktywnej,
– zakup krzeseł i stolików,
– zakup stołu kuchennego,
– zakup projektora multimedialnego, 
– zakup sprzętu sportowego,

Sesja absolutoryjna 
– sprawozdanie za rok 2008

Burmistrz wręcza komendantowi policji narkotesty
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– malowanie pomieszczeń,
– cyklinowani podłogi.

Szkoła Podstawowa w Modrzu:
– zakup tablicy interaktywnej,
– zakup kserokopiarki i radiomagnetofonu,
– zakup stolików, krzeseł,
– adaptacja mieszkania na cele oświatowe.

Szkoła Podstawowa w Jeziorkach:
– zakup tablicy interaktywnej,
– zakup sprzętu komputerowego i radioma-

gnetofonu,
– remont elewacji budynku,
– remont bocznych tarasów,
– remont schodów,
– wymiana części okien,
– naprawa dachu,
– wykonanie kanalizacji deszczowej,
– malowanie sali lekcyjnej,
– naprawa sufitu w sekretariacie.

Szkoła Podstawowa w Strykowie:
– zakup komputera i drukarki,
– położenie wykładziny w salach,
– malowanie sal.

Szkoła Podstawowa w Trzebawiu:
– zakup komputera,
– zakup wykładzin w klasach.

Zespół Szkół Specjalnych w Stęszewie:
– całkowita wymiana instalacji gazowej,
– wymiana sześciu okien,
– remont podłóg w salach, wymiana wy-

kładzin,
– remont dachu,
– malowanie sali,
– zakup umeblowania,

Gimnazjum w Stęszewie:
– zakup tablicy interaktywnej,
– zakup komputera,
– zakup wentylatora do sali gimnastycznej,
– zakup blatów do stolików,
– malowanie sali gimnastycznej,
– malowanie parkietów,
– podwyższenie ogrodzenia boiska,
– prace geologiczne.

Gimnazjum w Strykowie:
– zakup tablicy interaktywnej,
– zakup sprzętu sportowego,
– zakup komputera,
– zakup sprzętu elektronicznego,
– wymiana pieca gazowego,
– odwodnienie budynku,
– instalacja monitoringu,
– remont schodów wejściowych,
– wykonanie drzwi do sali gimnastycznej.

W 2008 roku realizowane były także in-
westycje związane z funkcjonowaniem służ-
by zdrowia. Przygotowane zostały pomiesz-
czenia dla potrzeb pogotowia ratunkowego.
Wykonano również remont ośrodka zdro-
wia w Jeziorkach. Po przejęciu tego budynku

przez gminę od Agencji Nieruchomości Rol-
nych, odpowiednie służby natychmiast wska-
zały, iż należy tam wykonać określone prace
remontowe. Te najbardziej pilne zostały już
zrealizowane. 

Jeżeli chodzi o sprawy związane z po-
mocą społeczną, to stale rosną wydatki do-
tyczące utrzymania miejsc w domach po-
mocy społecznej (rośnie zarówno liczba be-
neficjentów jak i koszty). Ogromne środki
finansowe wydawane są też na utrzymanie
osób bezdomnych. Pojawiają się również pro-
blemy ze ściągalnością alimentów. Prawo
w tym zakresie jest mało skuteczne i, mimo
wielu mechanizmów, trudno jest zmusić
dłużników do płacenia świadczeń alimen-
tacyjnych. Należy też zauważyć pozytywną
tendencję, związaną ze zmniejszeniem się
liczby świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy
Społecznej. Jest to najprawdopodobniej
związane z lepszą sytuacją gospodarczą
w minionym roku. 

W ramach pomocy społecznej podjęto
próby pozyskania środków z Unii Europejskiej
na aktywizację bezrobotnych kobiet oraz
na inne działania szkoleniowe. Realizowane
były także kwestie związane z dożywianiem
dzieci, stypendiami socjalnymi czy też sty-
pendiami dla najzdolniejszych dzieci. 

Gmina realizowała, podobnie jak w latach
ubiegłych wypoczynek dzieci i młodzieży
w okresie letnim i zimowym na koloniach,
półkoloniach oraz w świetlicach opiekuń-
czych, działających na jej terenie. 

W ramach gospodarki komunalnej,
w ubiegłym roku finalizowały się sprawy
związane z uruchomieniem Centrum Zago-
spodarowania Odpadów „Selekt” w Czempi-
niu. Podpisane zostały umowy z firmami, któ-
re będą wykonywały konkretne działania do-
tyczące budowy tego zakładu. Powstały
także wszystkie dokumenty statutowe.
Na przełomie lat 2010/2011 zakład ten będzie
najprawdopodobniej odbierał odpady
od mieszkańców gminy. 

W minionym roku powstały kolejne sieci
kanalizacji i wodociągów oraz nastąpiła mo-
dernizacja oczyszczalni ścieków. Poza tym za-
kupiono nowy sprzęt komunalny (wóz asy-
milacyjny) dla Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie. 

W roku 2008 przeprowadzono 28 prze-
targów na sprzedaż mienia, w wyniku któ-
rych sprzedano: 2 nieruchomości pod akty-
wizację gospodarczą, położone w Strykowie,
o łącznej powierzchni 13,8155 ha oraz 9 lokali
mieszkalnych położonych w Stęszewie i Stry-
kowie. W trybie bezprzetargowym, na rzecz
dotychczasowych najemców sprzedany zo-

stał 1 lokal mieszkalny, zgodnie z zasadami
uchwalonymi przez Radę Miejską Gminy
Stęszew. Ogłoszone i przeprowadzone zosta-
ły przetargi na sprzedaż 4 nieruchomości
gruntowych, przeznaczonych pod aktywi-
zację gospodarczą położonych w Strykowie,
które niestety zakończyły się wynikiem ne-
gatywnym. Jeżeli chodzi o dzierżawę mienia
to w roku 2008 podpisanych zostało 36 umów
z dotychczasowymi dzierżawcami. Gmina
w wyniku komunalizacji mienia Skarbu Pań-
stwa stała się właścicielem 24 działek o łącz-
nej powierzchni 12,4629 ha, stanowiących
drogi. W drodze umów cywilno – prawnych
gmina nabyła 13 nieruchomości stanowią-
cych drogi oraz grunt pod przepompownie
o łącznej powierzchni ponad 2 ha. Stan grun-
tów komunalnych wg stanu na 31 grud-
nia 2008 roku wyniósł 989 ha, z czego: wy-
dzierżawiono 134 ha, wniesiono aportem
do spółki 608 ha, oddano w użytkowanie wie-
czyste 39 ha, grunty pod drogami stanowi-
ły 152 ha. 

Na terenie gminy funkcjonują różne or-
ganizacje i stowarzyszenia. Gmina przeka-
zywała środki finansowe na ich utrzymanie.
Dotyczyło to działalności klubów sporto-
wych, organizowania zajęć sportowych
w szkołach, remontów obiektów sportowych,
działalność ZHP oraz działalności z zakresu
opieki paliatywnej.

Jak każdego roku przeznaczone zostały też
środki finansowe na utrzymanie instytucji
kultury. Ponadto, w 2008 roku gmina dofi-
nansowała remont zabytkowego kościoła
w Tomicach. 

Jest ona również organizatorem szeregu
imprez: Dni Stęszewa, Dożynek, spotkań
opłatkowych w terenie oraz na stęszewskim
Rynku, Dnia Seniora, Dnia Matki, Dnia Bab-
ci, Dnia Nauczyciela, Jubileuszu pożycia mał-
żeńskiego. 

W ubiegłym roku miały także miejsce uro-
czystości o charakterze patriotycznym, np.:
Rocznica Powstania Wielkopolskiego. Został
wydany album „Śladami Powstańców Wiel-
kopolskich”. Dzieci z gminnych szkół mogły
odwiedzać miejsca na terenie gminy Stę-
szew, w których spoczywają powstańcy wiel-
kopolscy oraz miejsca znaczących wyda-
rzeń. 

Odbyła się także sesja popularno-nauko-
wa w Szreniawie, gdzie wspólnie z gminą Ko-
morniki i Dopiewo uczczono Powstańców. 

Równie ważnym wydarzeniem była uro-
czystość z okazji rocznicy Odzyskania Nie-
podległości i wybuchu Powstania Wielko-
polskiego, zorganizowana przez uczniów
i nauczycieli stęszewskiego gimnazjum.
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Wkład minimalny miała tutaj też gmina Stę-
szew. 

W 2008 roku, w Stęszewie został wmuro-
wany głaz upamiętniający ofiary Katy-
nia – byłych mieszkańców naszej gminy. Od-
słonięta została także tablica na Rynku, upa-
miętniająca bohaterów Wiosny Ludów.
Przedsięwzięcia te były współrealizowane ze
stęszewską Parafią. 

Miniony rok to także różnego rodzaju za-
wody sportowe: o „Puchar Burmistrza” czy
memoriały, które były organizowane z udzia-
łem gminy. 

Gmina finansowała w ubiegłym roku za-
dania własne Powiatu Poznańskiego, czyli:
– utrzymanie filii Wydziału Komunikacji,
– utrzymanie filii Poradni Psychologiczno-Pe-

dagogicznej w Stęszewie,
– remonty i utrzymanie dróg powiatowych. 

Burmistrz poinformował, iż chcąc uzyskać
środki na realizację inwestycji na terenie
gminy (należących do kompetencji powiatu
czy województwa) musimy wykazać się du-
żym zainteresowaniem oraz wkładem wła-
snym. W roku ubiegłym udało się bardzo dużo
zrobić, m.in. dzięki dobrym relacjom z Krzysz-
tofem Robaszyńskim – radnym Rady Powia-
tu Poznańskiego. Gminie Stęszew udało się
uzyskać z powiatu poznańskiego znaczące
środki finansowe na remonty dróg powiato-
wych, znajdujących się na jej terenie. Gmina
sfinansowała również zadania własne wo-
jewództwa wielkopolskiego tj. budowę chod-
nika przy drodze wojewódzkiej w Tomiczkach.
Zadanie to nie mogłyby oczywiście zostać zre-
alizowane, gdyby nie udział własnych środ-
ków gminy. 

W minionym roku gmina podtrzymywa-
ła kontakty z zaprzyjaźnionymi gminami:
gminą Zahna z Niemiec – jej mieszkańcy byli
w gminie Stęszew podczas Dni Stęszewa
(również delegacja z gminy Stęszew odwie-
dziła Zahnę) oraz z gminą Pleine Fougères
z Francji – mieszkańcy tej gminy byli gośćmi
Stęszewa latem ubiegłego roku. 

Miniony rok to również kwestia pozyski-
wania środków unijnych, która dla gminy jest
sprawą istotną. Choć wyniki naszych wysił-
ków, jeśli chodzi o skuteczność, nie są naj-
lepsze, to należy zaznaczyć, że gmina złoży-
ła bardzo wiele wniosków. Wszystkie one uzy-
skały pozytywne oceny panelu ekspertów.
Niestety, w momencie samego przyznawania
środków unijnych, okazało się, że albo gmi-
na nie spełnia pewnych kryteriów dostępu
albo też otrzymuje zbyt małą ilość punktów.
Powodami takiej oceny jest np.: fakt, że
na terenie gminy jest zbyt małe bezrobocie,
zbyt duży dochód na jednego mieszkańca itd.

Czynniki te nie mają nic wspólnego z danym
projektem, ale wynikają z położenia gminy
w powiecie poznańskim czy też z samej kon-
dycji gminy.

W minionym roku podejmowane były
również działania o charakterze ponad-
gminnym. Mowa tutaj o:
– sprawie związanej z Centrum Zagospoda-

rowania Odpadów „Selekt” w Czempiniu,
które będzie służyło 20 gminom sąsiadują-
cym z gminą Stęszew. 

– kwestii współdziałania z Generalną Dy-
rekcją Dróg Krajowych i Autostrad w te-
macie budowy drogi ekspresowej S5. 

– inicjatywie „Leader”, gdzie gmina Stęszew
wspólnie z gminą Dopiewo i Buk stara się
zabiegać o pozyskanie środków na odnowę
terenów wiejskich.

– stowarzyszeniu Mikroregionu WPN, gdzie
gmina Stęszew wspólnie z gminami Pusz-
czykowo, Mosina, Luboń, Komorniki, Kórnik,
Brodnica również działa w takim kierunku,
aby wspólnie z tymi gminami uzyskać
więcej punktów przy ocenie wniosków
o pozyskanie środków finansowych.

– wspólnej Komisji Urbanistycznej, która
m.in. w celu zmniejszenia kosztów, działa
na terenie gminy Stęszew, Dopiewo i Tar-
nowo Podgórne. 

– członkostwie gminy w Aglomeracji Po-
znańskiej, w której upatruje się pewne
szanse marketingowe oraz pozytywny
wpływ Aglomeracji na poziom życia gmi-
ny Stęszew.

Najważniejszym elementem, który kieruje
wspólnym działaniem jest chęć pozyskania
środków unijnych. Skoro gmina działając
sama ma małe szanse w tym zakresie, to
wspólne działania mogą być tym argumen-
tem i czynnikiem, który te szanse zwiększa. 

Gmina Stęszew jest właścicielem Rolno
Przemysłowych Zakładów Zielarskich w Stry-
kowie. W 2008 roku Zakład ten przyniósł zysk
na poziomie 402 tys zł. Cały czas rozwija on
i udoskonala swą działalność.

Burmistrz dodał, że stałym problemem jest
fakt, iż mieszkańcy gminy (w 2008 roku mi-
nęło 10 lat wejścia w życie reformy samo-
rządu) do dziś nie rozróżniają kompetencji po-
szczególnych szczebli administracji. Mimo
upływu czasu nie zauważają, że powstał po-
wiat, województwo. Nie rozróżniają kompe-
tencji policji, rządu. Uważają, że za wszyst-
ko odpowiedzialna jest gmina, burmistrz
i radni i to oni mają załatwiać każdą sprawę.
Burmistrz podkreślił, że tak nie jest, nad czym
warto się czasami zastanowić. 

Nie sposób nie odnieść się też do faktu, że
na terenie gminy pojawiają się nowi miesz-

kańcy, a wraz z nimi nowe, niespotykane do-
tąd problemy i żądania, które mają znacznie
wyższy wymiar i poziom od oczekiwań sta-
rych mieszkańców gminy. 

Na zakończenie, burmistrz przyznał, że po-
mimo obszerności tego sprawozdania ma peł-
ną świadomość, że jest ono bardzo pobieżne.
Jednakże gdyby miał mówić o wszystkich
sprawach w pełnej szczegółowości to zajęłoby
to wiele czasu. Burmistrz podziękował też
wszystkim, którzy pomagali mu w realizacji
zadań samorządu w roku 2008, a w szcze-
gólności radnym, sołtysom, pracownikom
gminy, wszystkim jej mieszkańcom i insty-
tucjom, z którymi współpracuje, a także or-
ganizacjom społecznym, które bardzo anga-
żują się w życie Gminy tj.: PCK, ZHP, OSP, klu-
bom sportowym, Związkowi Emerytów
i Kombatantów i wielu innym.

Po sprawozdaniu burmistrza, skarbnik
Gminy przedstawiła sprawozdanie z wyko-
nania budżetu gminy za 2008 rok. Szczegó-
łowo omówiła wykonanie planu dochodów
i wydatków. 

Radca prawny urzędu przedstawiła
uchwałę Nr /16/0954/2009 Składu Orzekają-
cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Po-
znaniu z dnia kwietnia 2009 roku w sprawie
wyrażenia opinii o przedłożonym przez Bur-
mistrza Gminy Stęszew sprawozdaniu z wy-
konania budżetu Gminy za rok 2008. Skład
Orzekający wyraził o przedłożonym spra-
wozdaniu opinię pozytywną.

Następnie odbyła się dyskusja nad przed-
stawionymi sprawozdaniami, po której prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Gminy Stęszew Zenon Kempa przedstawił
wniosek Komisji o udzielenie absolutorium dla
Burmistrza Gminy Stęszew za 2008 rok.
Z wniosku wynika, że Komisja Rewizyjna wy-
raża pozytywną opinię i wnosi o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Gminy Stęszew
za 2008 rok.

Radca prawny urzędu przedstawiła
uchwałę Nr 20/16/0955/2009 Składu Orzeka-
jącego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Po-
znaniu z dnia 7 kwietnia 2009 roku w spra-
wie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Re-
wizyjnej Rady Miejskiej Gminy Stęszew
o udzielenie absolutorium dla Burmistrza
Gminy Stęszew za 2008 rok. Skład Orzekają-
cy wyraził opinię, że wniosek Komisji Rewi-
zyjnej o udzielenie absolutorium z tytułu wy-
konania budżetu za 2008 rok został uzasad-
niony. 

Przewodniczący stałych Komisji Rady po-
informowali, że obie komisje wydały pozy-
tywne opinie w sprawie wykonania budżetu
Gminy Stęszew za 2008 rok.
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J.Z. – Od jak dawna działa stęszewskie
Koło PCK?

Irena Wojtkowiak – pierwsze plany
utworzenia takiej organizacji poza-
rządowej pojawiły się w 2004 roku,
ale Koło działa od 19 stycznia 2005
roku. Wtedy to odbyło się pierwsze ze-
branie wszystkich osób, które wyra-
ziły chęć pracy w PCK. Na tym ze-
braniu obecna była przedstawicielka
PCK z Poznania, która odczytała nam
wszelkie przepisy, zasady i wytyczne,
według których prowadzona jest na-
sza działalność. Wtedy też odbyło się
posiedzenie Zarządu Koła oraz wy-
bory, podczas których wybrano mnie
na przewodniczącą Koła. 

J.Z. – Ilu członków obecnie
zrzesza Koło PCK Stęszew?

I.W. – Obecnie jest 30 osób – są to
nie tylko panie. W działalność koła za-
angażowane są zarówno osoby dys-
pozycyjne i wpływowe (np.: przed-
stawiciele władz), jak również zwykli
członkowie, którzy mają po prostu
czas i chęci do pracy. Dodać należy, że
udało nam się zebrać fantastyczną
grupę osób – aktywnych, dyspozy-
cyjnych, komunikatywnych i bez-
konfliktowych. Zawsze też możemy li-

czyć na czyjąś pomoc, czy to pielęgniarek śro-
dowiskowych, czy też np.: radnego, który po-
może przewieźć odzież dla osób potrzebujących. 

J.Z. – Jak wygląda codzienna działal-
ność Koła? Czym się państwo zajmujecie?

I.W. – raz w tygodniu pełnimy z paniami
Basią Makuch i Olą Hadryan dyżury
w pomieszczeniu PCK – przy Urzędzie
Miejskim. Zostało nam ono przeka-
zane, po uprzednim wyremontowa-
niu, przez gminę. Tam zbierana jest
odzież, którą wydajemy potrzebują-
cym. W tym momencie również na-
leży zaznaczyć, że jest mnóstwo
osób, które potrzebują naszej pomo-
cy, jak i tych ofiarujących pomoc. Lu-
dzie przynoszą nam nie tylko odzież,
ale i rzeczy wykorzystywane w go-
spodarstwie domowym tj.: pościele,
poduszki, koce itd. 

J.Z. – Macie Państwo z pewno-
ścią swoje „sztandarowe” im-
prezy, akcje, które wpisały się
na stałe w kalendarz waszej dzia-
łalności?

I.W. – to prawda. Pierwszą z nich
jest Czerwonokrzyska Gwiazdka.
Jest to zbiórka żywności, na święta,
której pomysł „podrzuciła” nam
pani Przynoga. Akcja polega na tym,
że w zaprzyjaźnionych, lokalnych
sklepach wystawiamy koszyki,
w których można pozostawiać żyw-

O działalności 
stęszewskiego Koła PCK 

– rozmowa z przewodniczącą Ireną Wojtkowiak

Przewodniczący Rady poddał pod głoso-
wanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzie-
lenie absolutorium dla Burmistrza za 2008 rok.
Rada w obecności 15 radnych w głosowaniu
jawnym jednogłośnie udzieliła absolutorium
dla Burmistrza Gminy Stęszew za 2008 rok.

Przewodniczący Rady odczytał następ-
nie uchwałę Rady Miejskiej Gminy Stęszew
w sprawie udzielenia absolutorium dla Bur-
mistrza Gminy Stęszew za 2008 rok. 

Po zakończeniu procedury udzielania abso-
lutorium, radni podjęli następujące uchwały:
– w sprawie zmiany uchwały budżetowej

na 2009 rok.
– w sprawie udzielenia w roku 2009 dotacji

na prace konserwatorskie, restauratorskie

i roboty budowlane przy zabytkach wpi-
sanych do rejestru zabytków położonych
na terenie Gminy Stęszew. Rada Miejska
udzieliła Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św.
Idziego w Modrzu, dotacji w wysoko-
ści 10 000,00 zł, nie więcej jednak niż 100%
rzeczywistego, udokumentowanego kosztu
prac na wykonanie remontu elewacji
wschodniej i północnej oraz wieży kościo-
ła w Modrzu, 

– w sprawie nadania nazwy ulicy w Rybo-
jedzku. Ulicy oznaczonej w ewidencji grun-
tów numerem 133/9, połączonej w ulicą Le-
śną postanowiono nadać nazwę „Kalinowa”, 

– w sprawie wniesienia skargi na rozstrzy-
gnięcie nadzorcze. Rada podjęła decyzję

o wniesieniu skargi przez gminę Stęszew
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-
go w Poznaniu. Skarga ta dotyczy roz-
strzygnięcia nadzorczego Wojewody Wiel-
kopolskiego, stwierdzającego nieważność
uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miej-
scowości Dębno i Dębienko. 

Z racji tego, ze podczas dyskusji nie było
żadnych pytań, burmistrz zwrócił się do ko-
mendanta Policji, przekazując mu narkotesty.
Stęszewscy policjanci będą mogli je wyko-
rzystać podczas rutynowych kontroli.

J.Z.

Przewodniczą̨ca stę̨szewskiego Koła PCK – Irena Wojtkowiak
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ność dla osób potrzebujących. Akcja ta prze-
niosła się też do szkół. Przejęli ją np.: ucznio-
wie Szkoły Podstawowej z Jeziorek oraz gim-
nazjaliści ze Stęszewa. Do koszy wrzucają sło-
dycze, których sami nie zjedzą, a które
przekazywane są później innym dzieciom.
Pielęgniarki środowiskowe prowadziły na-
tomiast akcję pogadanek dla uczniów gmin-
nych szkół. Ich tematyka to m.in: „Zdrowy
styl życia”, czy „Narkotykom mówię nie”.
Były też spotkania z przedstawicielami po-
znańskiego PCK, którzy rozmawiali z mło-
dzieżą na temat AIDS. 

Ponadto włączamy się w imprezy gmin-
ne. Pomagamy podczas Gminnego Dnia Dziec-
ka i Dnia Sportu, Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. 

Kilka lat temu zorganizowaliśmy również
„Majówkę z PCK” nad jez. Lipno. Była to im-
preza dla rodziców i ich dzieci. Mieli oni wspól-
nie spędzić czas przy muzyce. Chociaż pogo-
da nie dopisała, to zainteresowanie majów-
ką było bardzo duże.

J.Z. – W zeszłym roku stęszewskie
Koło PCK zorganizowało zbiórkę krwi.
Skąd wziął się ten pomysł? 

I.W. – jest wiele życzliwych osób, które wy-
suwają różne pomysły na to, w jaki sposób
można by jeszcze pomóc mieszkańcom gmi-

ny i nie tylko. Tak też było w przypadku ak-
cji zbiórki krwi „I Ty możesz uratować życie”.
Przygotowywaliśmy się do niej powoli, chcąc
dopełnić wszelkich formalności. 

Zeszłoroczna akcja przeszła nasze ocze-
kiwania. Po pierwsze zaskoczyli nas miesz-
kańcy – frekwencją. Po drugie, otrzymaliśmy
ogrom pomocy ze strony władz gminy, księ-
ży, którzy nagłośnili całą akcję itp. Z racji tego,
że zbiórka krwi odniosła tak pozytywny
skutek, organizujemy ją ponownie w tym
roku. Tym razem, bogatsi o zeszłoroczne do-
świadczenia. Dopracowaliśmy wiele rzeczy,
m.in.: powstały ulotki informujące, kto może
oddać krew i jakie są przeciwwskazania ku
temu. Każdego roku staramy się nasze akcje
ulepszać, udoskonalić. 

J.Z. – Koło PCK otrzymało podobno na-
wet nagrodę za tą działalność?

I.W. – to prawda. Zostaliśmy włączeni,
jako jedno z zaledwie kilku gminnych Kół PCK,
do Klubu Honorowych Dawców Krwi. Otrzy-
maliśmy oficjalne pismo w tej sprawie ze sta-
rostwa powiatowego w Poznaniu, a w na-
grodę – aparat fotograficzny.

J.Z. – Jakie macie Państwo plany
na przyszłość?

I.W. – planów jest wiele. Będziemy kon-
tynuować nasze działania: zbierać odzież dla

osób potrzebujących oraz żywność – podczas
Czerwonokrzyskiej Gwiazdki. Mamy nadzie-
ję, że akcja zbiórki krwi również na stałe wpi-
sze się w kalendarz naszych działań. Ponad-
to staramy się pozyskać żywności z Banku
Żywności. Jeśli się nam to uda, to będzie to
również akcja cykliczna. Musimy się jednak
do niej dobrze przygotować. Współpracujemy
z PCK z Poznania, który pomoże nam spełnić
wszelkie wymogi formalne. Niezbędna będzie
też pomoc gminy, gdyż potrzebne będą środ-
ki finansowe oraz pomieszczenie, w którym
gromadzona byłaby żywność. 

Poza tym, 1 czerwca br. przyjedzie grupa
przeszkolonych osób z Poznania, która
w gminnych szkołach zorganizuje pokazy
udzielania pierwszej pomocy. Wyjaśnią one,
w jaki sposób ratować innych, nie robiąc im
krzywdy. 

Planujemy też organizację kolejnych im-
prez rodzinnych, takich, jakie obecnie odby-
wają się w majowe weekendy. 

Jedno jest pewne – pracując w tak pozy-
tywnej atmosferze, z bardzo aktywnymi
i zaangażowanymi ludźmi i spotykając się
z aprobatą lokalnego środowiska, uda nam się
zrealizować jeszcze wiele planów. 

J.Z. – Dziękuję za rozmowę i życzę suk-
cesów.

9
maja, w trakcie obchodów Dnia Straża-
ka oraz 10-lecia Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

RP, w Bolechowie odbyło uroczyste wręczenie
nagród, przyznanych w konkursie „Strażak
Roku Powiatu Poznańskiego”. I nagrodę oraz ty-
tuł „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”
otrzymał Jerzy Włodarczak z OSP Strykowo. 

Podczas uroczystości Brązowym Meda-
lem za Zasługi dla Pożarnictwa nagrodzono
ponadto Tomasza Dotkę z OSP Stęszew.

Wice prezes Zarządu Powiatowego, Ko-
mendant Miejsko-Gminny i Prezes OSP Stry-
kowo – Bernard Jankowski otrzymał nato-
miast najważniejsze odznaczenie strażac-
kie. Uhonorowano go Medalem Bolesława
Chomicza, przyznanym przez Zarząd Głów-
ny OSP w Warszawie.

Naszym strażakom składamy serdeczne
gratulacje i życzymy kolejnych lat równie ak-
tywnej działalności.

J.Z.
Bernard Jankowski odbiera medal Bolesława Chomicza „Strażak roku powiatu poznańskiego” Jerzy Włodarczak

(pierwszy z prawej)

Nasi strażacy ponownie wyróżnieni
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18
maja odbył się w strykowskim

gimnazjum koncert Piotra Nagie-
la – muzyka, kompozytora, zało-

życiela zespołu STO%. Artysta ten był już go-
ściem gminy Stęszew. Kilka miesięcy temu
występował wraz ze swoim zespołem w gim-
nazjum w Stęszewie w ramach programu
profilaktycznego „Dopóki masz wybór”. 

Spotkanie z młodzieżą w Strykowie, było
częścią programu „Dlaczego nie mówimy”
i dotyczyło tematyki przemocy, narkoty-
ków, alkoholu. Uczniowie mogli wysłuchać
wielu interesujących historii z życia Piotra
Nagiela. Artysta w bardzo przystępny i szcze-

ry sposób rozmawiał z mło-
dzieżą na tematy, które są
nie tylko trudne, ale też
często przemilczane przez
dorosłych. Dodatkową
atrakcją spotkania były
piosenki, które muzyk wy-
konywał. 

Podobnie jak poprzedni
koncert w Stęszewie, rów-
nież i ten strykowski zrobił
ogromne wrażenie na mło-
dzieży. 

J.Z.

Koncert w strykowskim 
gimnazjum

T
radycyjnie, jak co roku obchodzono
w gminie Stęszew uroczystość „Złotych
Godów”. Odbyła się ona 21 kwietnia br.

i była okazją do spotkania się par małżeńskich
świętujących jubileusz 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego. 

Z tej okazji życzenia wszelkiej pomyślno-
ści, zdrowia oraz szczęścia na jeszcze wiele
wspólnych, długich lat życia złożyli sza-
nownym Jubilatom Burmistrz Gminy Stęszew
Włodzimierz Pinczak, Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Stęszew Mirosław Potra-

wiak oraz zastępca Kierownika Urzędu Sta-
nu Cywilnego Ewa Sieradzka. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przy-
znał Jubilatom medale „za długoletnie poży-
cie małżeńskie”. Aktu dekoracji dokonał Bur-
mistrz Gminy Stęszew. Otrzymali oni również
kwiaty i dyplomy pamiątkowe. 

Po części oficjalnej ceremonii Jubilaci za-
siedli przy wspólnym stole i wspominali
swoje młode lata.

Pięćdziesiątą rocznicę zawarcia związku
małżeńskiego obchodziło 16 par z terenu

gminy Stęszew. W powyższej uroczystości
uczestniczyli:

Marianna i Ludwik Czyż ze Stęszewa, Ire-
na i Jan Grześkowiak ze Strykowa, Maria i Ro-
man Jarmużek z Tomiczek, Felicja i Czesław
Klemczyńscy z Mirosławek, Joanna i Stani-
sław Konieczni ze Stęszewa, Waleria i Zenon
Konieczni z Jeziorek, Barbara i Eugeniusz
Koszyczarek ze Stęszewa, Kazimiera i Tadeusz
Kowala ze Stęszewa, Kazimiera i Jan Marusarz
z Krąplewa, Helena i Jan Piątkowscy z Wito-
bla, Zofia i Józef Trynda z Będlewa, Bolesława
i Stanisław Twardowscy ze Stęszewa, Kry-
styna i Franciszek Walkowiak z Modrza, An-
tonina i Józef Wesołowscy ze Stęszewa, Sta-
nisława i Marian Woźniak z Sapowic.

A.S.

Złote Gody

Tegoroczni jubilaci na wspǫ́lnym, pamią̨tkowym zdję̨ciu

Koncert w strykowskim gimnazjum
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Majowy weekend w gminie

10
maja, w parku przy Urzędzie Gmi-

ny odbyła się kolejna impreza z cy-
klu „Spotkania Majowe”. Tym ra-

zem, niedzielne popołudnie umiliły miesz-
kańcom gminy dwie wokalistki: Ewa

Tuskowska i Justyna Mroczkiewicz. Przygo-
towały one koncert pt.: „Barwy Miłości”. Ich
występ podzielony był na części, pomiędzy
którymi miała okazję zaprezentować się
grupa taneczna „Moonlight shadow”. 

Młodzi tancerze z tej grupy są z pewnością
znani części mieszkańców. To uczniowie stę-
szewskiego Gimnazjum i występowali już
wcześniej podczas różnych gminnych i szkol-
nych imprez. Młodzież, która działa pod bacz-
nym okiem Stelli Gołąb Szlejf oraz Danuty Ton-
der, zaprezentowała tańce mazur i polonez,
układ cheerleaderski, z elementami aerobiku
oraz układ hip-hopowy.

J.Z.

1
maja odbyły się we Wronczynie kolejne
rozgrywki piłkarskie w ramach Turnieju
o Puchar Burmistrza Gminy Stęszew.

Tym razem wzięło w nich udział 6 drużyn:
LZS Wronczyn, Lipno Stęszew, Spójnia Stry-
kowo, Tęcza Skrzynki, Okoń Sapowice oraz
RDL Witobel. 

Majowy turniej zgromadził wielu kibiców.
Dopisała też pogoda. Mecze rozgrywane były
dwa razy po 15 minut. Ostateczne wyniki pre-
zentują się następująco:

1 miejsce – Lipno Stęszew,
2 miejsce – LZS Wronczyn,
3 miejsce – Okoń Sapowice,

4 miejsce – Spójnia Strykowo,
5 miejsce – RDL Witobel,
6 miejsce – Tęcza Skrzynki. 
Puchar i gratulacje dla zwycięskiej dru-

żyny przekazał burmistrz Włodzimierz Pin-
czak Wręczył on także dyplomy za udział
w Turnieju.

Koncert majowy

Justyna Mroczkiewicz i Ewa Tuskowska Pokaz układu Cheerleaderskiego

Mieszkańcy zgromadzeni na majówce Młodzież z grupy „Moonlight Shadow”
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Na popołudnie 2 maja zaplanowano
trochę inną rozrywkę. W parku przy Urzę-
dzie Gminy odbyła się bowiem majówka. Jej
organizatorem był stęszewski Dom Kultury.
Impreza ta zgromadziła wiele osób. Byli to
głównie rodzice ze swoimi pociechami, bo
to do tych ostatnich kierowana była przede
wszystkim majówka. Największym zain-
teresowaniem dzieci cieszyło się stoisko,
na którym prezentowane były „niesamo-
wite zwierzątka”. Poza okazałą kolekcją mo-
tyli, można było obejrzeć żywego węża, pa-
jąka itp. 

Dla dzieci zaplanowano także konkurs
wiedzy – „Znam flagę narodową” oraz zaba-
wę plastyczną, podczas której ubierano drze-
wa barwami krajów Unii Europejskiej. Malu-
chy mogły pobawić się na dmuchanych zam-
kach. Ich uwagę przyciągały również barwne
stragany oferujące zabawki i słodkie upominki. 

Uczestnicy imprezy wysłuchali ponad-
to koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej

„Szałamaje” ze Zbąszynia, pod kierunkiem
Agnieszki Rybickiej. Orkiestra wykonała
standardy muzyki rozrywkowej i marszo-
wej. Poza tym wokalistki z Buku: Kinga
Kwiatkowska, Anna Korczyńska, Katarzy-
na Starosta i Paulina Laufer wykonały
piosenki z repertuaru m.in. Ewy Bem, Ry-
szarda Rynkowskiego czy Hanki Ordo-
nówny. 

Podczas majówki rozstrzygnięty został
także konkurs literacki: „Cóż jest piękniejszego
niż wysokie drzewa”. Ogłoszony został on
w marcu przez stęszewski Dom Kultury. I na-
grodę otrzymała Aleksandra Oleksiak
za wiersz „Drzewa”. II miejsce przypadło
Kindze Borowiak, III – Pawłowi Pietrzakowi,
a IV miejsce – Filipowi Juleczka. W kategorii
przemówienie „Dbaj o drzewa” I Wyróżnienie
otrzymał Paweł Pietrzak, a II – Małgorzata Ja-
nowicz.

Burmistrz poinformował także, ze za-
kończony został I etap konkursu na nazwę

parku, w którym odbywała się majówka.
Mieszkańcy gminy zgłaszali swoje propozy-

Uroczystość 3-cio majowa Kolorowe stoiska przyciągają dzieci

Dzieci oglądają niesamowite zwierzątka Dzieci ubierają drzewa flagami państw UE

Bartek Brojakowski również bawił się na majówce
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cje, spośród których komisja wybrała 5 naj-
ciekawszych. Kolejnym etapem konkursu
jest głosowanie na jedną z nich. Ta, która
otrzyma najwięcej głosów mieszkańców, zo-
stanie ostateczną nazwą parku. 

Sobotni wieczór mieszkańcy Stęszewa
mogli spędzić, uczestnicząc w zabawie na Bło-
niach.

3 maja zorganizowana została natomiast
bardziej oficjalna uroczystość. Po mszy świę-

tej, mieszkańcy gminy zebrali się na stę-
szewskim rynku, gdzie złożono kwiaty pod po-
mnikiem. Odbyła się także akademia z okazji
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

J.Z.

S
trażacy z OSP Strykowo otrzymali kolejny sprzęt ra-
townictwa drogowego. Tym razem był to tłok 3-cy-
lindryczny, służący do rozpierania samochodu,

w przypadku, gdy uwięziony jest w nim człowiek.
Wcześniej, gdy zaistniała konieczność ratowania ludzi
zakleszczonych w samochodzie, trzeba było wzywać
do pomocy straż zawodową. Dysponuje bowiem ona tło-
kiem 2-cylindrycznym. Ten otrzymany przez strykow-
skich strażaków jest jeszcze lepszy, tak więc czas rato-
wania poszkodowanych ulegnie z pewnością skróceniu.

Tłok 3-cylindryczny został zakupiony i przekazany
strażakom przez gminę Stęszew. Ma on prawie 30 ton
udźwigu, a jego koszt to ok. 15 000 zł. 

Dodać należy, że jest on kolejnym elementem wcho-
dzącym w skład sprzętu ratownictwa drogowego. Stry-
kowscy strażacy dysponują więc już: nożycami, rozpie-
rakami, nożycami do pedałów i kierownicy, tłokiem du-
żym, średnim i małym, a także torbą R1 i deską oraz (co
bardzo ważne) odpowiednio przeszkoloną kadrą.

J.Z.

„Szałamaje” ze Zbąszynia Drużyna KS Lipno wygrała turniej piłkarski

Nowy
sprzęt

strażacki
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Czwórbój lekkoatletyczny
W

czwartek 23 kwietnia w Szkole Pod-
stawowej w Stęszewie odbyły się Mi-
strzostwa Gminy w Czwórboju Lek-

koatletycznym dziewcząt i chłopców. Pomi-
mo trudnych warunków pogodowych
zawodnicy dzielnie rywalizowali w czterech
konkurencjach: bieg na dystansie 60m ze star-
tu niskiego, rzut piłeczką palantową na od-
ległość, skok w dal na odległość, bieg na dy-
stansie 600 m dla dziewcząt i na dystan-
sie 1000 m dla chłopców. Zwycięstwo
zapewniła sobie reprezentacja gospodarzy za-
równo w kategorii dziewcząt jak i chłopców. 

WYNIKI DZIEWCZĄT I miejsce – Szkoła Pod-
stawowa w Stęszewie 630 pkt II
miejsce – Szkoła Podstawowa w Modrzu 604
pkt. III miejsce – Szkoła Podstawowa w Je-
ziorkach 600 pkt. 

WYNIKI CHŁOPCÓW
I miejsce – Szkoła Podsta-
wowa w Stęszewie 708 pkt
II miejsce – Szkoła Podsta-
wowa w Modrzu 633 pkt.
III miejsce – Szkoła Podsta-
wowa w Jeziorkach 544 pkt. 

Złota reprezentacja SP
Stęszew wystąpiła w skła-
dzie: Katarzyna Piotrow-
ska, Wiktoria Miecznik, Na-
talia Piasta, Kamila Wit-
czak, Angelika Pietrzak,
Michalina Olejniczak, Mar-
cin Waselczyk, Marek Ko-
złowski, Marek Wyrwas, Michał Wilczyk, Łu-
kasz Napieralski, Tymon Czerwiński. Zawod-
ników przygotowała Joanna Przespolewska.

Całej drużynie życzymy powodzenia
na zawodach powiatowych.

JP

Dudziarze ze Stęszewa 
– muzykują i… godają

Puchar przechodni dla Karoliny Kontek z Wielkiejwsi

C
złonkowie kapeli dudziarskiej „Koźlary”
z Domu Kultury w Stęszewie po raz pierw-
szy otrzymali zaproszenie i wystąpili

w XIII Konkursie „Mówimy Gwarą” w Bukówcu
Górnym w dniu 29.III.09 r. Pani Weronika Po-
laczek – prawdziwy animator kultury ludowej
w Modrzu – kierownik zespołu folklorystycz-
nego „Modrzanki”, napisała teksty dwóch dia-
logów oraz nagrała je na kasecie, by młodzież

mogła usłyszeć właściwy gwarowy akcent. Dia-
log o tytule „Wspumnienie z wycieczki” za-
prezentowali na scenie – z uśmiechem: Łukasz
Kontek i Piotr Górecki. Dialog zatytułowany
„Marcowe uciechy” pokazali z animuszem Pa-
weł Zawadzki i Jakub Kontek. Barbara Bawer
napisała monolog w gwarze wielkopolskiej
„Młoja kłochana babcia” dla Karoliny Kontek.
Próby sceniczne odbywały się w Domu Kultu-

ry w Stęszewie. Cała stęszewska „piątka” zo-
stała zakwalifikowana do kategorii – debiuty.
Wspaniała organizatorka konkursu Pani Zofia
Dragan, ujrzawszy Karolinkę, 8 letnią – nie
dużą dziewczynkę zażartowała w gwarze:
„Tylko mi tu nie wleć do szparki w podłodze”

Karolina swój monolog zakończyła przy-
śpiewką ludową „czerwune jagody kulały
do włody, powiadali ludzie, że nie mom uro-

Srebrni medaliś̨ci wraz z trenerem Aleksandrem Buksalewiczem Zwycię̨ska reprezentacja SP Stę̨szew

Brą̨zowi medaliś̨ci wraz z trenerem Cezarym Molendą
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dy, dziewczyńciym niewielkim dzisiej jeszcze
jestym, lotom se po łunce, patrze wciunsz
na słuńce, słuńce jasno świyci od rana
do zmroku, buzi moji młodyj dodaje urody” 

Ukłoniła się i zeszła, by
oklaskiwać innych wyko-
nawców z Czapur, Buków-
ca Górnego, 

Krobi i Stęszewa. W ka-
tegorii debiuty – wystąpi-
ło 11 podmiotów wyko-
nawczych, zaś w kategorii
laureaci 3. W czasie trwa-
nia prezentacji konkurso-
wych kilkakrotnie zagrała
oklaskiwana gorąco, kape-
la góralska „Torka”.

W kategorii laureaci
zwyciężył duet z Bukówca
Górnego, natomiast w ka-

tegorii debiuty: 
I Miejsce – PUCHAR PRZECHODNI zdobyła

KAROLINA KONTEK Z WIELKIEJWSI – gmi-
na Stęszew. 

Karolinie przyznano również NAGRODĘ
SPECJALNĄ – MINI DUDY Z NOMINACJĄ:
„Piysorzyndny żegot”, nagrodę ufundował To-
masz Kiciński z Bukówca Górnego, uhonoro-
wany prestiżową nagrodą im. Oskara Kol-
berga.

Młodzieży z gminy Stęszew przyznano 5
i 6 miejsce. 

Dyplomy dla autorów tekstów, uczestni-
ków i opiekunów artystycznych opatrzono
wymownym tekstem:

„Ni ma to jak naszo mowa,

dur poezja wszystkie słowa!

można godać i żegotać 

prawić, żwać abo klekotać…” 

Barbara Bawer 
– dyrektor Domu Kultury w Stęszewie

Paweł Zawadzki i Jakub Kontek Piotr Gǫ́recki i Łukasz Kontek

Wszyscy wykonawcy z opiekunem artystycznym

Ruszyła „Coca-Cola Cup 2009”

W
kwietniu ruszyły rozgrywki XI tur-
nieju piłkarskiego „Coca-Cola Cup”.
Do tegorocznej edycji „Coca-Cola

Cup 2009” zgłosiło się 2435 szkół podstawo-
wych w całym kraju. W I rundzie elimina-
cyjnej znakomicie spisali się piłkarze ze Szko-
ły Podstawowej w Stęszewie, którzy na tur-
nieju w Starych Oborzyskach pokonali
drużynę z Modrza (3:1) i drużynę gospodarzy
(6:0). Tak znakomitą grą zapewnili sobie
awans do kolejnej rundy turnieju. Dwóch za-
wodników – Marcin Waselczyk i Marek Ko-
złowski zapisali na swoim koncie tzw. „hat-
tricka” – zdobywając po trzy gole każdy.

Drużyna piłkarska SP Stęszew wystąpiła
w składzie: Marcin Waselczyk (kapitan), Da-
wid Alejski, Patryk Borowski, Dawid Jędrzej-
czak, Marek Kozłowski, Maciej Frączak, Ama-
deusz Woś, Jakub Dudziak, Dawid Weigelt
(bramkarz), Piotr Marciniak (bramkarz).

Trenerką drużyny jest Joanna Przespo-
lewska.

Bramki dla drużyny zdobywali: Marcin Wa-
selczyk (3), Marek Kozłowski (3), Dawid Jędrzej-
czak (1), Maciej Frączak (1), Jakub Dudziak (1).

Stęszewskiej drużynie życzymy dalszych
sukcesów na boiskach piłkarskich.

JP

Zwycięska drużyna piłkarska z SP Stęszew
U góry od lewej: Piotr Marciniak, Jakub Dudziak, Marek Ko-
złowski, Marcin Waselczyk, Dawid Jędrzejczak, Amadeusz
Woś, Patryk Borowski, Dawid Weigelt.
Na dole od lewej: Maciej Frączak, Dawid Alejski.



O
d trzech lat w Szkole Podstawowej
w Stęszewie odbywa się, organizowa-
ny przez panią Czerwińską, konkurs mi-

tologiczny dla uczniów klas piątych. I w tym
roku 24.04. mała sala gimnastyczna zamieniła
się w górę Olimp, na której ucztę mieli bogo-
wie olimpijscy i szlachetni Ziemianie.

W tej ciekawej imprezie brali udział
wszyscy uczniowie klas piątych. Każdy
z uczestników przebrał się za wybraną po-
stać mitologiczną, także mogliśmy podziwiać
gromowładnego Zeusa, dostojnego Posejdo-
na, posępnego Hadesa, piękną i pełną wdzię-
ku Afrodytę, czcigodną Demeter, mądrego
Prometeusza, pomysłowego Odyseusza,
pierwszych lotników Dedala i Ikara, uwo-

dzicielską Pandorę i całą
plejadę słynnych bogów
i bożków. Nie sposób tu
wymienić wszystkich po-
staci, ale należy wspo-
mnieć, że uczniowie wy-
kazali się pomysłowością
i starannością, wykonując
stroje dla siebie.

Każda klasa miała rów-
nież za zadanie wykonać
plakaty ilustrujące mity
oraz przygotować hasło,
związane z mitologią, za-
grzewające do boju troje zawodników, re-
prezentujących każdą klasę w rywalizacji

o olimpijski laur dla znawcy kultury staro-
żytnej. I w tej dziedzinie uczniowie zadziwi-
li nas kreatywnością oraz estetyką wykona-
nia plakatów i haseł.

Oczywiście najważniejszą częścią wyda-
rzenia była rywalizacja między najlepszymi
uczniami z każdej klasy w konkursie wiedzy.
Zawodnicy musieli wykonać różne zadania,
w których ważna była nie tylko wiedza, ale
i piękny styl wypowiadania się. Uczniowie
rozwiązywali krzyżówki, odpowiadali na py-
tania z mitologii, rozpoznawali na podstawie
czytanego fragmentu boga greckiego, wresz-
cie prezentowali piękną polszczyzną w kon-
kursie krasomówczym wylosowanego bo-
hatera za świata mitów. Niektórych zawod-
ników onieśmielała trema, ale potrafili ja
w końcu pokonać i pięknie występowali
w wybranych rolach.

Rywalizacja przebiegała w miłej atmos-
ferze przy gorącym dopingu wszystkich

uczniów, uczniów zwycięzcą konkursu został
uczeń klasy Vb Szymon Frankowski, drugie
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Uczennica klasy 5 w roli Demeter Uczeń̨ klasy 5 w roli Neptuna

Uczta na Olimpie

Przedstawiciele klasy 5a Przedstawiciele klasy 5b

Widzowie kibicujący podczas konkursu
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VIII Gminny Konkurs 
„Wiosenne Przebudzenie”

J
ak każdego roku, Dom Kultury w Stę-
szewie zorganizował VIII już Edycję
Gminnego Konkursu Recytatorskiego

„Wiosenne Przebudzenie”. W piątek 27.03.2009
r. o godzinie 9.00 – zaczęło się, w grupie wie-
kowej klas I–III z całej gminy zaprezentowało
się dziewiętnastu młodych recytatorów, gru-
pę klas IV–VI reprezentowało dwanaście
osób – recytując jeden dowolny wiersz w ję-
zyku polskim. Oba gminne gimnazja to dzie-
sięć osób, które oprócz obowiązkowego wier-
sza w języku polskim prezentowały fragment
prozy. Recytujących oceniały trzy osoby: Bar-
bara Bawer – dyr. Domu Kultury, Anna Kru-
pecka – dyr. Biblioteki Publicznej w Stęszewie,

Alicja Skrzypczak – wieloletni pracownik
gminnej biblioteki. 

OTO WYNIKI KONKURSU: 
Tytuł laureata i nominację na Powiatowy

Konkurs Recytatorski „Wiosenne Przebudze-
nie” w Murowanej Goślinie (3.04.09 r.) otrzy-
mali:
Mateusz Królik S.P. Jeziorki – kat. klas I–III
Katarzyna Piechnik S.P. Stęszew – kat.
klas IV–VI
Maja Szymańska – Gimnazjum w Strykowie

W kategorii wiekowej I–III przyznano
równorzędne wyróżnienia: 

Karolina Kontek S.P. Jeziorki, Maria Szczy-
gielska S.P. Strykowo, Wiktoria Wolna S.P. Mo-

drze, Marcelina Woźniak S.P. Stęszew, Krzysz-
tof Kaczmarek S.P. Trzebaw. 

Ciekawie zaprezentowali się również: We-
ronika Wolna S.P. Strykowo, Patrycja Maj-
chrzak S.P. Modrze, Katarzyna Bąkowska S.P.
Stęszew, Oliwia Kamińska S.P. Stęszew, Mar-
tyna Hoffmann S.P. Strykowo, Ernest Sowiń-
ski S.P. Trzebaw, Izabela Rękoś S.P. Stęszew,
Martyna Majorczyk S.P. Stęszew, Miłosz Foltyn
S.P. Trzebaw, Weronika Przybylska S.P. Stry-
kowo, Alan Madajczak S.P. Strykowo, Mag-
dalena Mytko S.P. Jeziorki, Aleksandra Nowicka
S.P. Modrze

W kategorii wiekowej IV–VI przyznano
równorzędne wyróżnienia:

miejsce zajęła uczennica klasy V c Agnieszka
Gajniak, trzecie miejsce przypadło Aleksan-
drze Koniecznej z Va. 

Z niecierpliwością czekamy na kolejną
edycję konkursu w przyszłym roku, by móc

wędrować wraz z Odysem i innymi herosa-
mi. 

Izabela Czerwińska

Przedstawiciele klasy 5c Przedstawiciele klasy 5d

Lauraci i wyróż̨nieni Wszyscy uczestnicy
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Marek Walczyński S.P. Stęszew, Paweł Pie-
trzak S.P. Stęszew, Maria Szymankiewicz S.P.
Stęszew, Adam Robaszyński S.P. Modrze

Interesująco recytowali: Damian Wojtko-
wiak S.P. Stęszew, Angelika Lipigórska S.P. Je-
ziorki, Klaudia Królik S.P. Jeziorki, Karolina Tra-
fas S.P. Modrze, Kinga Kaniewska S.P. Stęszew,
Joanna Kąkolewska S.P. Modrze, Zuzanna
Stefens S.P. Jeziorki 

W kategorii gimnazjum przyznano rów-
norzędne wyróżnienia:

Adam Bogucki G. Stęszew, Paulina Krupa
G. Strykowo, Michał Kuźniarek G. Strykowo,
Zofia Grobelna G. Stęszew

Dobry poziom wystepów był udziałem:
Anny Bendowskiej G. Strykowo, Malwiny
Połki G. Stęszew, Julii Kowalskiej G. Stęszew,
Izabeli Michalak G. Stęszew, Adrianny Kubel
G. Stęszew

Wszyscy uczestnicy VIII Edycji Gminnego
Konkursu „Wiosenne Przebudzenie” otrzy-
mali dyplomy i książki. Młodzi ludzie sięgnęli

po teksty: m.in. Jana Brzechwy, Juliana Tu-
wima, Wisławy Szymborskiej, Adama Mic-
kiewicza, Czesława Miłosza, Jana Kocha-
nowskiego, Cypriana Kamila Norwida. Z tłu-
maczeń był A. de Saint-Exupery „Mały Książe”.
Cieszy fakt, że gro uczestników konkursu wła-
ściwie wyeksponowało morał, poradziło so-
bie z akcentowaniem i tempem wypowia-
danego tekstu, nadając mu artystyczny wy-
raz. 

Barbara Bawer – dyr. Domu Kultury

Multimedialny program
„Widzę” w klasach I-szych

P
racownicy PPP w Luboniu, filia w Stę-
szewie w I semestrze roku szkolne-
go 2008/09 przeprowadzili we wszyst-

kich klasach I-szych na terenie całej gminy
komputerowe przesiewowe badanie wzroku
programem „Widzę”. Celem tych działań
było wyłonienie dzieci, które mogą mieć róż-
nego rodzaju problemy ze wzrokiem, a tym
samym mogą być narażone na trudności
w nauce czytania, pisania i liczenia.

Program ten został opracowany i wpro-
wadzony do użytku przez Instytut Fizjologii
i Patologii Słuchu oraz Samodzielny Publicz-
ny Kliniczny Szpital Okulistyczny w War-

szawie. Przeznaczony jest dla przedszkolaków
i uczniów klas I–III.

Badanie polega na:
• wypełnieniu ankiety zawierającej pytania

dotyczące zaburzeń widzenia zaobserwo-
wanych przez badanego (dostosowane
do możliwości dziecka)

• przeprowadzeniu serii testów optycznych:
– różnicowania kontrastu – pozwalające

wykryć wady wzroku związane  z nie-
prawidłowym odbieraniem ostrości i kon-
trastowości obrazów

– widzenia barwnego – pozwalające wykryć
zaburzenia w rozpoznawaniu kolorów

Dla każdego dziecka serwis analizuje wy-
niki i na podstawie błędnych odpowiedzi po-
dejmowana jest decyzja czy ma ono kłopoty
ze wzrokiem. W razie wyniku pozytywnego
można podejrzewać, że ma miejsce taka sy-
tuacja.

W tegorocznych badaniach uczestniczy-
ło 148 uczniów. W przypadku 13% stwier-
dzono nieprawidłowości spostrzegania. Ro-
dzice tej grupy dzieci zostali poinformowani
przez wychowawców o konieczności zgło-
szenia się na specjalistyczną diagnozę okuli-
styczną.

B. Szymoniak, pedagog

P
odobnie jak w latach ubiegłych także
i w tym roku szkolnym na terenie na-
szej gminy pracownicy Poradni Psy-

chologiczno – Pedagogicznej w Luboniu – fi-
lia w Stęszewie we współpracy z placówka-
mi oświatowymi prowadzącymi oddziały
„0” – Przedszkole Samorządowe w Stęszewie,
SP w Stęszewie, SP w Trzebawiu, SP w Stry-
kowie, ZSP w Jeziorkach i w Modrzu podjęli
działania pomagające przygotować dzieci sze-
ścioletnie do roli ucznia. 

Działania podejmowane przez PPP po-
zwalają wyłonić dzieci:
• wymagające indywidualnego podejścia ze

względu na występujące zaburzenia roz-
wojowe utrudniające naukę

• zagrożone dysleksją rozwojową
• wymagające pomocy psychologiczno-pe-

dagogicznej w szkole w postaci zajęć wy-
równawczo-dydaktycznych, korekcyjno-
kompensacyjnych oraz logopedycznych
Pracownicy poradni:

• zapoznają rodziców z tematyką dojrzałości
szkolnej

• przeprowadzają badania przesiewowe
na terenie placówek: obserwacje wstępne,
skala ryzyka dysleksji (SRD)

• informują rodziców i nauczycieli o wyni-
kach badań oraz dostarczają wskazówek
do pracy z dziećmi 

• przeprowadzają badania indywidualne w po-
radni w celu określenia poziomu dojrzałości
szkolnej oraz form pomocy w klasach I–III

Nasze sześciolatki 
rok szkolny 2008/2009



WIEŚCI
STĘSZEWSKIE

173/2009

Podobnie jak w roku ubiegłym obserwa-
cje wstępne odbyły się w IV kwartale 2008 r.
i objęły 9 oddziałów. Przebadano 146 dzie-
ci – w Stęszewie (5 grup) – 104 dzieci; w Mo-
drzu (1 grupa) – 15 dzieci, Jeziorkach (1 gru-
pa) – 12 dzieci, Strykowie (1 grupa) – 12 dzie-
ci i Trzebawiu – 3 dzieci. 

Wśród tegorocznych sześciolatków z tere-
nu gminy Stęszew wyłoniono: 
• 46 dzieci z wadami wymowy (31,5%)
• 95 dzieci z jednorodną lateralizacją (65,1%)
• 47 dzieci z skrzyżowaną lateralizacją

(32,2%)
• 2 dzieci z nieustaloną lateralizacją (1,4%)
• 22 dzieci ze słabszymi możliwościami ma-

nualnymi i ruchowymi (15,1%)
• 54 dzieci z nieprawidłowościami percep-

cyjnymi (37%): 

– 25 dzieci z trudnościami w zakresie per-
cepcji słuchowej (17,1%)

– 17 dzieci z trudnościami w zakresie per-
cepcji wzrokowej (11,6%)

– 12 dzieci z trudnościami w zakresie per-
cepcji słuchowej i wzrokowej (8,2%)

• 30 dzieci z nieprawidłowościami w rozwoju
emocjonalno-społecznym (20,5%)
Na podstawie przeprowadzonej analizy

wyników stwierdzono, że:
• W tym roku szkolnym 17 dzieci (11,6%) po-

winno skorzystać z badań określających po-
ziom dojrzałości szkolnej przed rozpoczę-
ciem nauki w szkole

• Z roku na rok zmniejsza się liczba dzieci 6-
letnich z wadami wymowy co jest efektem
profilaktycznych działań logopedycznych
w młodszych grupach przedszkolnych

• Wzrosła liczba dzieci z nieprawidłowo-
ściami w sferze emocjonalno-społecznej
Z nauczycielami omówiono wyniki oraz

sposoby pracy zwłaszcza z dziećmi mający-
mi znaczne deficyty rozwojowe. 

We wszystkich grupach w Stęszewie
(przedszkole i szkoła) oraz w Strykowie odbyły
się spotkania z rodzicami. Psycholog omówiła
zagadnienia związane z dojrzałością szkolną,
przedstawiła wyniki obserwacji oraz prze-
kazała wskazówki i materiały do pracy
w domu.

Pracownicy poradni dziękują dyrektorom
szkół i przedszkola za współpracę i umożliwienie
przeprowadzenia obserwacji, a nauczycielom
za pomoc i życzliwość w trakcie zajęć.

Arleta Stankowska – psycholog

26
kwietnia w Gminnym Ośrodku

Sportu w Suchym Lesie odbyły
się III Mistrzostwa Samorządow-

ców Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznania
w Koszykówce. Debiutantami turnieju była
drużyna ze Stęszewa, którą zorganizowała
nauczycielka wychowania fizycznego Joan-
na Przespolewska.

„Stęszewskie Asy” okazały się „czarnym
koniem” turnieju wygrywając wszystkie
mecze. Ponadto zawodnik stęszewskiej dru-
żyny Paweł Marchelek został wybrany naj-

lepszym – najskuteczniejszym zawodnikiem
turnieju. Gratulujemy!

„Stęszewskie Asy” wystąpiły w składzie:
Joanna Przespolewska, Krzysztof Grobelny, Pa-

weł Marchelek, Michał Szarzyński, Krzysztof
Krylle, Aleksander Buksalewicz, Robert Tka-
czyk, Adam Łukowski.

J.P.

„Stęszewskie asy”…
niepokonane

„Stę̨szewskie Asy” oraz ich trofea
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P
anie skupione w Kole Gospodyń Wiej-
skich wsi Tomiczki obchodziły w tym
roku 40-lecie swojej działalności. Przez

te lata skład Koła ulegał zmianą. Obecnie
członkiń jest 18 i chociaż coraz trudniej jest
im „zwerbować” do swojego grona nowe oso-
by, nadal prężnie działają.

Jedną z członkiń jest Danuta Kowalczyk,
która prowadzi Kroniki Koła. Gromadzi
w nich skrupulatnie wszelkie informacje
o organizowanych w Tomiczkach impre-
zach, spotkaniach itd. W kronikach są zdję-
cia, opisy wydarzeń oraz wycinki prasowe,
dokumentujące działalność lokalnej spo-
łeczności.

Tomickie gospodynie od 40 lat pomagają
przy organizowaniu wszelkich wydarzeń
we wsi. Są też inicjatorkami różnych przed-
sięwzięć. Od początku działalności współ-
pracowały z Kółkiem Rolniczym oraz ów-
czesnym sołtysem Mieczysławem Piętą. To
z inicjatywy tych osób powstała obecnie
działająca sala, w której odbywają się wszyst-
kie imprezy. Panie z Koła, swoją działalnością
przyczyniały się również do otrzymania
przez wieś różnych nagród. Niejednokrotnie

to one wychodziły z inicjatywą zbiórki pie-
niędzy na potrzeby wsi. 

Dzisiejsza działalność prowadzona jest
równie aktywnie. Gospodynie aktywnie

współpracują z obecną panią sołtys, poma-
gając w podejmowaniu różnych lokalnych ini-
cjatyw. 

J.Z.

Jubileusz Koła Gospodyń

W
środę, 1 kwietnia, na sali sesyjnej
Urzędu Miejskiego odbyło się uro-
czyste zakończenie kursów kom-

puterowych. Zorganizowane zostały one
przez gminę dla jej mieszkańców. W kursach
wzięło udział 26 osób. Otrzymali oni szansę
przeszkolenia się z zakresu: obsługi systemu
Microsoft Windows XP, edycji tekstu w Mi-
crosoft Word 2007, dokonywania obliczeń
w Microsoft Excel 2007 oraz obsługi sieci In-
ternet. 

Podczas spotkania, kursanci otrzymali
dyplomy zaświadczające, iż ukończyli kurs
komputerowy. Mieli też oni okazję po raz ostat-
ni podyskutować z osobą ich szkolącą i uzy-
skać odpowiedzi na różne pytania. 

J.Z.

Zakończenie kursów 
komputerowych

Danuta Kowalczyk prowadzi kronikę̨ Koła

Uczestniczka kursu otrzymuje pamiątkowy dyplom
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KONKURS
PIĘKNY OGRÓD 
NASZEJ GMINY

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
OGŁASZA XI EDYCJĘ KONKURSU 
„PIĘKNY OGRÓD NASZEJ GMINY”

ZGŁOSZENIA OGRÓDKÓW, 

KTÓRE MAJĄ WZIĄĆ UDZIAŁ 

W KONKURSIE PROSIMY SKŁADAĆ 

DO URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY STĘSZEW,

UL. POZNAŃSKA 11, POK. 21 

LUB TELEFONICZNIE 

POD NR. TEL. 061 819 71 36

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ 
UPŁYWA 10 CZERWCA
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ZARZĄDZENIE NR 198
Burmistrza Gminy Stęszew

z dnia 19 maja 2009 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

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 zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz szkolenie i udział w zawodach piłkarskich drużyny młodzieżowej z miejscowości Trze-

baw.
§ 2. Załącznik do zarządzenia określa treść ogłoszenia w sprawie zadania opisanego w § 1.
§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 2 podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stęszew (www.steszew.pl) oraz na ta-

blicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona w gazecie „Wieści Stęszewskie”.
§ 4. Termin składania ofert upływa w dniu 19 czerwca 2009 r., godz. 15.00.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

I BIEG PRZEŁAJOWY

Burmistrz Gminy Stęszew

ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W

„I STĘSZEWSKIM BIEGU PRZEŁAJOWYM”

BIEG ODBĘDZIE SIĘ 20 CZERWCA, 
PODCZAS OBCHODÓW ŚWIĘTA STĘSZEWA.

STARTOWAĆ MOŻNA W CZTERECH KATEGORIACH:
– MĘŻCZYŹNI,
– KOBIETY,
– OSOBY DO 40 ROKU ŻYCIA,
– OSOBY PO 40 ROKU ŻYCIA.

ROZPOCZĘCIE BIEGU – GODZINA 14.00, ZE STADIONU KS LIPNO. 
DŁUGOŚĆ BIEGU – 3600 M. 

ZBIÓRKA I REJESTRACJA – GODZ. 13.00–13.30, NA STADIONIE KS LIPNO.

ZGŁOSZENIA NALEŻY DOKONYWAĆ W URZĘDZIE MIEJSKIM GMINY STĘSZEW, 
UL. POZNAŃSKA 11, POK. NR 21. NR TEL. 061 819 71 36, DO DNIA 15 CZERWCA. 

NALEŻY PODAĆ: IMIĘ NAZWISKO I DATĘ URODZENIA.
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Załącznik do zarządzenia nr 198
z 19 maja 2009 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 programu
współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009
rok, ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2009 z zakresu:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz szkolenie i udział w zawodach piłkarskich drużyny młodzieżowej z miej-
scowości Trzebaw.

Na realizację zadań przeznacza się środki w wysokości 7.500,00 zł (w 2008 roku Gmina nie realizowała podobnego zadania w miejscowości
Trzebaw),

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, posiadające odpowiednie doświadczenie w tym zakresie lub przygotowanie, dające gwarancję realizacji za-
dania 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 19 czerwca 2009 roku godz. 15.00. Komisyjne rozpatrywanie ofert odbędzie się w dniu 22
czerwca 2009 roku w oparciu o następujące kryteria:

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: or-

ganizację zawodów, dojazd na zawody, zakup pucharów, dyplomów i medali, ubezpieczenie uczestników, ekwiwalent sędziowski, za-
kup sprzętu sportowego, środki czystości.

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 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., 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 negocjowania

(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 przepisami
w zakresie opisanym w ofertach.

3.3. Zadanie winno uwzględniać udział jak największej liczby 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 miesz-
kańców.

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 re-
alizacji 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
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C. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2008 r. 
D. w przypadku organizacji działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związ-

ków wyznaniowych wymagany będzie dokument informujący o powiadomieniu właściwego organu administracji państwowej o ich
utworzeniu przez władzę kościelną lub związek wyznaniowy

E. oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku
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 19 czerwca 2009 r. do godz. 15.00.
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 sędziowski,
zakup sprzętu sportowego, środki czystości.

Stęszew, dnia 19 maja 2009 r.

SPRZEDAM 
Forda Mondeo

rok prod. 1993,
instalacja gazowa

cena do uzgodnienia

tel. 061 819 58 02
tel. kom. 0695 198 162

Sprzedam działkę inwestycyjną
położoną w Strykowie niedaleko
Stęszewa o powierzchni 2,03 ha. 

Działka uzbrojona (prąd, woda,
gaz) z placem składowym 
i dostępem do bocznicy 

kolejowej, zabudowana biurem
wagowym i wagami 
samochodowymi.

Cena: 100 zł/m² + VAT 

tel. 0663 792 802
lub 0607 652 278

USŁUGI GEODEZYJNE
Dariusz Nawrocki
tel. 0696 291 709

Sprzedam rozpoczętą 
budowę 

domu jednorodzinnego 
w Wielkiej Wsi przy trasie 
Stęszew – Buk na działce 
ogrodzonej o powierzchni
1651 m², wszystkie media

przy działce

cena 110 000 zł + VAT

tel. 0663 792 802
lub 0607 652 278

SPRZEDAM
dom 

Luboń k. Poznania

tel. 0602 573 893
po 16.00

Dom sprzedam
tel. 0607 808 414

Ogłoszenia
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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 Miej ski Gmi ny Stę szew 
ul. Po znań ska 11
czyn ny: pon. 8.00–16.00, wt.–pt. 7.00–15.00
cen tra la – 061 819 71 20, 061 813 40 11
se kre ta riat – 061 819 71 22
fax – 061 813 42 87
www.ste szew.pl
urzadg mi ny@ste szew.pl
bur mistrz@ste szew.pl 
Geo de zja – 061 819 71 49
Unia eu ro pej ska – 061 819 71 25
Le śnic two, Ochro na Śro do wi ska, 
Rol nic two – 061 819 71 25
Bu dow nic two – 061 819 71 26
Za mó wie nia Pu blicz ne – 061 819 71 41
Dro gi – 061 819 71 41
Obro na Cy wil na – 061 819 71 35
Ob słu ga In for ma tycz na – 061 819 71 35
Skarb nik – 061 819 71 28
Księ go wość Bu dże to wa – 061 819 71 31
Księ go wość Po dat ko wa – 061 819 71 39
Po dat ki – 061 819 71 30
Kom pu te ro wa Ewi den cja Lud no ści – 061 819 71 33
Urząd Sta nu Cy wil ne go – 061 819 71 29
Dzia łal no ść Go spo dar cza – 061 819 71 33
Ob słu ga Ra dy – 061 819 71 36
Pro mo cja Gmi ny – 061 819 71 36
Ko mu ni ka cja i Opła ta 
Trans por to wa – 061 819 71 32
Rad ca Praw ny i Gł. Spe cja li sta 
ds. Ad mi ni stra cyj no -Praw nych – 061 819 71 42
Ubez pie cze nie Spo łecz ne Rol ni ków – 061 819 71 40

Ze spół Eko no micz no Ad mi ni stra cyj ny Szkół 
ul. Po znań ska 11
tel. 061 819 71 37
czyn ny: pon. 8.00–16.00, wt.–pt. 7.00–15.00

Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej 
ul. Po znań ska 11
tel. 061 819 71 24
czyn ny: pon. 8.00–16.00, wt.–pt. 7.00–15.00 

Za kład Go spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka n-
io wej
ul. Mo siń ska 15
Czyn ny jest co dzien nie z wy jąt kiem wol nych 
so bót i nie dzie li w godz. 7.00–15.00
tel. 061 813 41 82
Awa rie sie ci wod no -ka na li za cyj nej moż na zgła-
 szać przez ca ły ty dzień, 24h na do bę pod nr. tel.
061 813 42 21, 061 813 41 82, kom. 0506 020 061

Po go to wie ga zo we
ul. Mo siń ska 12
Awa rie sie ci ga zo wej moż na zgła szać co dzien-
 nie pod nr. tel. 061 813 41 69

Po go to wie Ener ge tycz ne
ul. Woj ska Pol skie go 1 – Stę szew, tel. 061 813 43 95
Opa le ni ca (24 h na do bę), tel. 061 447 90 00

Straż Po żar na
ul. Po znań ska 11a, Stę szew, tel. 061 813 43 98
ul. Bu kow ska 2a, Stry ko wo, tel. 061 813 45 31 

Po li cja – nr kom. do patrolu 0660 907 885
ul. Po znań ska 19, 62  -060 Stę szew
tel. 061 813 43 97 lub 061 813 59 97
Przez ca łą do bę moż na dzwo nić do Ko men dy
Miej skiej w Po zna niu pod bez płat ny nr tel. 997
P. Pawlak – p.o. kie row nika ogniwa prewencji
KP Stęszew: 0519 064 709

Mu zeum Re gio nal ne
ul. Ry nek 8, 62  -060 Stę szew
czyn ne co dzien nie z wy jąt kiem po nie dział ku
w go dzi nach: 10.00–14.00
tel. 061 813 40 12

Dom Kul tu ry
ul. Po znań ska 11, 62  -060 Stę szew
czyn ny: pon., wt., czw., pt. 9.00–20.00
śr., sob. 9.00–15.00
tel. 061 813 40 71
www.dom kul tu ry ste szew.com.pl 
dom kul tu ry ste szew@wp.pl 

BIBLIOTEKI

Bi blio te ka Pu blicz na w Stę sze wie
ul. Po znań ska 11, 62  -060 Stę szew
tel. 061 813 40 92
czyn na: 
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
Fi lia w Bę dle wie
tel. 061 814 50 17
Fi lia w Stry ko wie
tel. do szko ły: 061 813 40 52
Fi lia w Je zior kach
tel. do szko ły: 061 819 60 87
Fi lia w Trze ba wiu
Fi lia w Sa po wi cach 

ZDROWIE

NZOZ Przy chod nia Ze spo łu Le ka rza Ro dzin-
 ne go „Me di cus” s.c. w Stę sze wie, ul. Pio tra
Skar gi 22, tel. 061 813 42 61.
Ga bi net czyn ny: od po nie dział ku do piąt ku 
od 8.00 do 18.00 – po ra dy i wi zy ty.
Świad cze nia le ka rza ro dzin ne go są udzie la ne
tak że w Do jaz do wym Punk cie Le kar skim 

w Je zior kach, ul. Ogro do wa 1 – od po nie dział ku

do piąt ku.Opie ka le kar ska po za go dzi na mi pra cy

przy chod ni tj. od 18.00 do 8.00 oraz w nie dzie le

i świę ta: 

Wy jaz do wa – po go to wie tel. 061 866 00 66. 

Am bu la to ryj na: szpi tal w Pusz czy ko wie, 

ul. Kra szew skie go 11, tel. 061 633 65 00 

Pie lę gniar ka śro do wi sko wa – od po nie dział ku

do piąt ku od 8.00 do 12.00 – ga bi net, 

od 14.00 do 18.00 – śro do wi sko. 

Za pew nia cią głość le cze nia przez ca łą do bę

w ra mach noc nej i świą tecz nej wy jaz do wej

opie ki pie lę gniar skiej – tel. 0606 241 687

„Me di cor” sp. z o.o.

Stę szew, ul. Pio tra Skar gi 22, tel. 061 813 42 61

Udzie la świad czeń spe cja li stycz nych w za kre sie:

gi ne ko lo gii, chi rur gii, la ryn go lo gii, neu ro lo gii

i or to pe dii. 

NZOZ Ośro dek Zdro wia „Stra żak”

w Stry ko wie, ul. Bu kow ska 56, tel. 061 813 42 91. 

Ga bi net czyn ny: pon., śr., pt. 8.00–16.00

16.00–18.00 – po ra dy te le fo nicz ne pod nr. kom.

0606 288 458

wt., czw. 10.00–18.00

8.00–10.00 – po ra dy te le fo nicz ne pod nr. kom.

szcze pie nia: wt. 16.30–18.00, pt. 8.00–9.30

wi zy ty do mo we: co dzien nie 13.00–14.30

Ga bi net Pod sta wo wej Opie ki Zdro wot nej

„PROMED” Piotr Ro gusz czak

Stę szew, ul. Reya 6

tel. 061 813 56 03, kom. 0606 892 161

Ga bi net czyn ny:

pon.–pt. 8.00–18.00

Le karz przyj mu je pon.–śr.

Ga bi net: 8.00–12.00

Wi zy ty do mo we: 14.00–15.30

Ga bi net: 16.00–18.00

czwartek:

ga bi net: 8.00–12.00

wi zy ty do mo we: 14.00–15.30

dzie ci zdro we (szcze pie nia): 16.00–18.00

piątek:

ga bi net: 8.00–14.00

wi zy ty do mo we: 14.00–15.30 

Na głe za cho ro wa nia: Dział Po mo cy Do raź niej,

Po znań, ul. Ka sprza ka 16, tel. 061 866 25 35

Pe dia trycz ny Ga bi net Le kar ski

ul. La sko wa 15 

tel. 061 813 46 04, kom. 0501 463 008

przy ję cia płat ne: po nie dział ki i śro dy: 10.00–

12.00

piąt ki: 16.00–18.00

Orze cze nia le kar skie po wy pad ko we bez płat ne

dla szkół i przed szko li gmi ny Stę szew.

Informator miejski
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NZOZ Przy chod nia Spe cja li stycz na 
„ JAKUBOWSKA – MEDICA”
ul. Ko ściań ska 22, 62  -060 Stę szew.
W związ ku z ogra ni czo nym li mi tem po rad, 
na le ży do ko nać wcze śniej szej re je stra cji 
te le fo nicz nej pod nr tel. 061 813 50 19

dr med. Ja dwi ga Rej ma niak spe cja li sta 
la ryn go log i fo nia tra
ul. Na ru to wi cza 19, 62  -060 Stę szew,
tel. 061 813 41 59
kom. 0603 599 016

Ga bi net Le kar ski Me dy cy ny Pra cy
lek. med. Re na ta Tur bań ska
ul. Ślu sar ska 2, 62  -060 Stę szew
Ga bi net czyn ny: 
wt. 15.30–17.30
czw. 16.00–18.00
Re je stra cja: tel. 061 813 44 38
kom. 0606 629 783

„Zdro wie” Prak ty ka Pie lę gniar ska 
i Po łoż nej – Cza pliń ska, Igna siak, 
Niedź wiedź, Si kor ska, Ko wal ska s.c. 
ul. Pio tra Skar gi 22, 62  -060 Stę szew
tel. 061 819 54 39
Ma rio la Cza pliń ska – po łoż na śro do wi sko wa:
tel. 0693 743 875,
Agniesz ka Igna siak – pie lę gniar ka śro do wi sko wa:
tel. 0605 951 205,
Ha li na Ko wal ska – pie lę gniar ka śro do wi sko wa:
tel. 0600 971 102,
An na Niedź wiedź – pie lę gniar ka śro do wi sko wa:
tel. 0600 631 917,
Bar ba ra Si kor ska – pie lę gniar ka śro do wi sko wa:
tel. 0504 821 566.

Nie pu blicz ny Za kład Opie ki Zdro wot nej
Me dycz ne La bo ra to rium Dia gno stycz ne
„DIAGMED”
ul. Reya 2/4, 62  -060 Stę szew
tel./fax 061 819 51 06 
Ga bi net czyn ny:
pon.–pt. 7.00–15.00
sob. 9.00–11.00

Le karz Sto ma to log 
Iwo na Zant kie wicz -Ba jer le in
ul. Po znań ska 4a, 62 -060 Stę szew
Ga bi net czyn ny:
pon.–pt. 10.00–20.00
sob. 10.00–13.00 Ga bi net Sto ma to lo gicz ny Ka-
 ta rzy na 
i Ar tur Bar to szek
ul. P. Skar gi 22, 62  -060 Stę szew
tel. 061 813 44 53
kom. 0602 706 945

In dy wi du al na Spec Prak ty ka
Pry wat ny Ga bi net Sto ma to lo gicz ny 
Dla Dzie ci i Mło dzie ży – Bar ba ra Ku char ska
ul. Szkol na 1, 62  -060 Stę szew
tel. 061 819 54 07
Go dzi ny przy jęć: po nie dzia łek: 13.00–18.00
wto rek: 8.00–13.30

śro da: 8.00–13.30
czwar tek: 13.00–18.00
pią tek: 8.00–13.30

Ga bi net Sto ma to lo gicz ny 
Lekarz stomatolog 
Paweł Świderski
ul. Rynek 19, 62-060 Stęszew
Gabinet czynny:
pon.–pt. 11.00–19.00
sob. 11.00–14.00
tel. 061 670 63 42 

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

Pra cow nia Tech ni ki Den ty stycz nej 
An na Bo rys
Od płat na na pra wa i wy ko ny wa nie pro tez. 
tel. 061 813 44 80, 061 842 70 97, 
kom. 0693 139 499

Ga bi net Der ma to lo gicz ny 
lek. med. Jo lan ta Ro sa
ul. Woj ska Pol skie go 6
62  -060 Stę szew
tel. kom. 0507 023 607
Ga bi net czyn ny jest we wtor ki w go dzi nach od
16.00 do 18.00. W pil nych przy pad kach, 
po uzgod nie niu te le fo nicz nym, tak że win ne dni ty go dnia.

Gabinet Rehabilitacyjny
„FIZJO+” Ma ciej Ry chlik
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.

Po rad nia Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz na
w Lu bo niu – fi lia w Stę sze wie. 
ul. Ja nu sza Kor cza ka 2, 62  -060 Stę szew 
tel. 061 813  48 32
Przyj mu je: psy cho log, pe da gog, lo go pe da.

APTEKI

Stę szew, ul. Po znań ska 3, „Pod Or łem”
tel. 061 813 42 54
czyn na: pon.–pt. 8.00–20.00, sob. 8.00–13.00

Stę szew, ul. Chy bic kie go 13, „Pod Słoń cem” 
tel. 061 813 48 61
czyn na: pon.–pt. 8.00–12.30 i 15.00–20.00
sob. 8.00–13.00 i 18.00–19.00

Punkt ap tecz ny „Aspi ryn ka”
Stry ko wo, ul. Bu kow ska 56
czyn na: pon., śr., pt. 8.00–16.00, wt., 
czw. 10.00–18.00 

SZKOŁY
Gim na zjum w Stę sze wie, ul. Szkol na 1, 
tel. 061 813 41 47

Szko ła Pod sta wo wa w Stę sze wie, ul. Po znań ska 25,

tel. 061 813 41 92, 061 813 43 55

Szko ła Pod sta wo wa w Stry ko wie, ul. Bu kow ska

Gim na zjum w Stry ko wie, ul. Szkol na 10, 

tel. 061 813 40 52

Ze spół Szkol no Przed szkol ny w Mo drzu, 

ul. Ko ściusz ki 14, tel. 061 819 57 72

Ze spół Szkol no Przed szkol ny w Je zior kach, 

ul. Par ko wa 7, tel. 061 819 60 87

Szko ła Pod sta wo wa w Trze ba wiu, ul. Szkol na 1,

tel. 061 813 52 09

Ze spół Szkół Spe cjal nych w Stę sze wie, 

ul. Woj ska Pol skie go 18, tel. 061 813 40 96

Przed szko le w Stę sze wie, ul. Sko rup ki, 

tel. 061 813 43 45

POCZTA
Stę szew, ul. Po znań ska 21, tel. 061 813 40 25

BANKI

Bank Za chod ni WBK S.A.

Stę szew, ul. Po znań ska 6, tel. 061 813 53 06

Go spo dar czy Bank Spół dziel czy

Stę szew, ul. Ry nek 11, tel. 061 813 47 86

PKO Bank Pol ski

Stę szew, ul. Po znań ska 20, tel. 061 819 75 00

Usłu gi Fi nan so we Part ner Ban ku PE KAO S.A.

SE IG POL SKA SP. Z O.O.

62-060 Stę szew, ul. Po znań ska 3, tel. 061 819 53 95
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