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31 GRUDNIA 2007 r.
MIJA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
O WYMIANĘ DOWODU OSOBISTEGO!

Przypominamy, że przedłużeniu
o 3 miesiące uległ jedynie termin
ważności dowodu, a nie termin

złożenia wniosku o jego wymianę.

W Urzędzie Gminy
nie ma w tej chwili kolejek,

warto więc wykorzystać ten fakt
i jak najszybciej złożyć wniosek.

APEL O WYMIANĘ
DOWODÓW!
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PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
UCHWAŁA Nr X/111/2007
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 29 października 2007 roku.
w sprawie: podatku od nieruchomości

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m2 powierzchni użytkowej 0,47
2. Od budynków rekreacji indywidualnej za 1 m2 powierzchni użytkowej 6,37
3. Od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1 m2 powierzchni użytkowej 3,19
4. Od powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
za 1 m2 powierzchni użytkowej 15,21

5. Od powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym za 1 m2 powierzchni użytkowej 7,09

6. Od powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych za 1 m2 powierzchni użytkowej 3,07

7. Od budowli 2% ich wartości
8. Od powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków za 1 m2 powierzchni 0,57
9. Od powierzchni gruntów:

a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych za 1 ha powierzchni 3,74
b) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

przez organizacje pożytku publicznego za 1 m2 powierzchni 0,16

§ 2.1. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych odbywa się w czterech ratach ustalonych w decyzji wymiarowej
2. Podatek płatny jest na konto Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew
3. Zarządza się pobór podatku od osób fizycznych w drodze inkasa. Wyznacza się na inkasentów sołtysów i ustala dla nich wynagro-

dzenie za inkaso w wysokości 3 % od zebranych kwot.
4. Termin rozliczenia zebranych kwot – w terminie 3 dni od ustalonego terminu płatności

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr II/11/2006 z dnia 5 grudnia 2006 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PODATEK ROLNY
UCHWAŁA Nr X/110/2007
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 29 października 2007 roku.
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Sta-
tystycznego z dnia 17 października 2007 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (M.P.
z 2007 r. Nr 77, poz. 831) obniża się z kwoty 58,29 zł. za 1 q do kwoty – 34,10 zł.

Podatki i opłaty
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§ 2.1. Pobór podatku rolnego od osób fizycznych odbywa się w czterech ratach ustalonych wdecyzji wymiarowej
2. Podatek płatny jest na konto Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew
3. Zarządza się pobór podatku od osób fizycznych w drodze inkasa. Wyznacza się na inkasentów sołtysów i ustala dla nich wynagro-

dzenie za inkaso w wysokości 3 % od zebranych kwot.
4. Termin rozliczenia zebranych kwot – w terminie 3 dni od ustalonego terminu płatności

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr II/10/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
UCHWAŁA NR X/109/2007
RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU
w sprawie podatku od środków transportowych

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

§ 1 Określa się stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grud-
nia 1994 r.
a) pow. 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 550,00 zł
b) pow. 5,5 tony do 9 ton włącznie 700,00 zł
c) pow. 9 ton do poniżej 12 ton 900,00 zł

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grud-
nia 1994 r.
a) pow. 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 550,00 zł
b) pow. 5,5 tony do 9 ton włącznie 700,00 zł
c) pow. 9 ton do poniżej 12 ton 900,00 zł

3. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od liczby osi, dopuszczal-
nej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą, lub przyczepą o dopuszczalnej masie cał-
kowitej zespołu pojazdów, wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 r.
a) od 3,5 tony do poniżej 12 ton 1300,00 zł

5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą, lub przyczepą o dopuszczalnej masie cał-
kowitej zespołu pojazdów, wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 r.
a) od 3,5 tony do poniżej 12 ton 1300,00 zł

6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą, lub przyczepą o dopuszczalnej masie cał-
kowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton, wyproduko-
wanej do dnia 31 grudnia 1994 r., z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
a) od 7 ton do poniżej 12 ton 160,00 zł

8. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton,
wyprodukowanej po dniu 31 grudnia 1994 r., z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podat-
nika podatku rolnego.
a) od 7 ton do poniżej 12 ton 150,00 zł

9. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12
ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – w zależności od licz-
by osi i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
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10. od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 r. w zależności od liczby miejsc do siedzenia
a) mniejszej niż 30 900,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 1400,00 zł

11. od autobusu wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 r. w zależności od liczby miejsc do siedzenia
a) mniejszej niż 30 820,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 1390,00 zł

§ 2 Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Gminy Stęszew II/9/2006 z dnia 05 grudnia 2006 r.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 1
do uchwały Nr X/109/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 29 października 2007 r.
Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej, lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku
(w tonach) w złotych

Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) Inne systemy
z zawieszeniem pneumatycznym zawieszenia osi jezdnych

lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Dwie osie
12 13 980 986
13 14 1100 1110
14 15 1170 1190
15 18 1560 1580

Równej lub wyższej niż 18 1770 1790
Trzy osie

12 15 1240 1254
15 17 1536 1550
17 19 1550 1562
19 23 1660 1672
23 25 1980 1994
25 26 2022 2136

Równej lub wyższej niż 26 2100 2200
Cztery osie i więcej

12 23 1820 1832
23 25 1800 1892
25 27 1930 1942
27 29 2200 2216
29 31 2200 2452
31 32 2200 2452

Równej lub wyższej niż 32 2400 2452

ZAŁĄCZNIK NR 2
do uchwały Nr X/109/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 29 października 2007 r.
Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą,
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku w złotych
zespołu pojazdów; przyczepa, naczepa + pojazd

silnikowy (w tonach)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) Inne systemy zawieszenia

z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne

Dwie osie
12 18 1380 1430
18 25 1440 1480
25 31 1530 1540
31 40 1830 1870

Równej lub wyższej niż 40 2010 2310
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Trzy osie i więcej
12 25 1460 1746
25 36 1670 1828
36 40 1830 1832

Równej lub wyższej niż 40 2150 2420

ZAŁĄCZNIK NR 3
do uchwały Nr X/109/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 29 października 2007 r.
Stawki podatku od środków transportowych przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całko-
witą równą, lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku w złotych
zespołu pojazdów; przyczepa, naczepa

+ pojazd silnikowy (w tonach)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) Inne systemy zawieszenia 1 oś

z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne

12 18 180 200
18 25 230 370
25 28 340 580

Równej lub wyższej niż 28 390 590
Dwie osie

12 23 270 360
23 28 300 390
28 33 650 880
33 38 880 1340

Równej lub wyższej niż 38 1190 1750
Trzy osie

12 28 800 1100
28 36 900 1160
36 38 1000 1280

Równej lub wyższej niż 38 1070 1340

OPŁATA TARGOWA
Uchwała nr X/118/2007
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej w Gminie Stęszew

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawki opłaty dziennej w następujący sposób:
1) Od sprzedaży z wózka ręcznego, pojemnika, koszyka 4,00 zł
2) Od wydzielonego stanowiska o długości frontu handlowego (lady) 3 mb x 2 mb = 6 m2 pod stragan 15,00 zł
3) Za każde następne 6 m2 zajętej powierzchni 15,00 zł
4) Od sprzedaży z samochodu osobowego lub wozu konnego 15,00 zł
5) Od sprzedaży z samochodu dostawczego, ciągnika rolniczego z przyczepą 16,00 zł
6) Od sprzedaży z samochodu ciężarowego 34,00 zł

§ 2. Stawka opłaty, o której mowa w § 1 pkt 3 może być dzielona proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.

§ 3. 1. Pobór opłaty następuje w drodze inkasa.
2. Na inkasenta wyznacza się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie.
3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso ustala się w wysokości 60% od pobranej kwoty.

§ 4. Tracą moc:
1) uchwała Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 grudnia 1996 r. Nr XXIV/167/96 w sprawie opłaty targowej w Gminie Stęszew i usta-

lenia regulaminu targowiska gminnego;
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2) uchwała Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 23 listopada 2004 r. Nr XX/208/04 w sprawie zmiany uchwały opłaty targowej w Gmi-
nie Stęszew.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stęszewa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

TARYFA WODY I ŚCIEKÓW
Uchwała Nr X/119/2007
Rady miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków.

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza taryfy wody i ścieków w następującej wysokości:
1) za 1 m3 wody– 1,96 zł + VAT
2) za 1 m3 ścieków– 3,44 zł + VAT

§ 2. Traci moc uchwała nr II/16/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

21 października br. odbyły się wybory parlamentarne. Poniżej prezentujemy wyniki, jakie uzyskali kandydaci na posłów i senatorów
w gminie Stęszew.

WYNIKI WYBORÓW DO SENATU – GMINA STĘSZEW

Wybory parlamentarne
2007

NR OBWODU
1

STĘSZEW DOM
KULTURY

2
STĘSZEW

GIMAZJUM

3
STĘSZEW

SZKOŁA PODST.

4
ŁÓDŹ

5
MODRZE

6
STRYKOWO

7
JEZIORKI OGÓŁEM

Aleksandrowicz
Przemysław

334 319 273 162 158 152 216 1614

Kuź
Adam

112 72 111 65 86 64 77 587

Rotnicka
Jadwiga

737 528 333 328 172 260 294 2652

Scharf-Rotnicka
Lucyna

64 46 51 36 29 45 50 321

Ziółkowski
Marek

830 570 377 338 169 293 319 2896
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WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU – GMINA STĘSZEW

Liczba głosów uzyskana przez partie polityczne – GMINA STĘSZEW

Powyżej zaprezentowano wyniki 20 kandydatów, którzy uzyskali najwięcej głosów.

Lp. Imię i Nazwisko kandydata Lista Uzyskane głosy

1. Krzysztof Robaszyński Lista nr 10 – PSL 955

2. Waldy Dzikowski Lista nr 8 – PO 932

3. Zyta Gilowska Lista nr 6 – PiS 630

4. Arkady Fiedler Lista nr 8 – PO 353

5. Krystyna Łybacka Lista nr 20 – LiD 245

6. Jerzy Smorawiński Lista nr 10 – PSL 188

7. Michał Stuligrosz Lista nr 8 – PO 183

8. Dariusz Lipiński Lista nr 8 – PO 162

9. Jacek Tomczak Lista nr 6 – PiS 140

10. Bożena Szydłowska Lista nr 8 – PO 136

11. Jan Libicki Lista nr 6 – PiS 128

12. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz Lista nr 8 – PO 121

13. Tomasz Lewandowski Lista nr 20 – LiD 120

14. Waldemar Witkowski Lista nr 20 – LiD 104

15. Marek Zieliński Lista nr 8 – PO 98

16. Małgorzata Stryjska Lista nr 6 – PiS 98

17. Maria Grabkowska Lista nr 8 – PO 65

18. Wojciech Jankowiak Lista nr 10 – PSL 46

19. Ryszard Grobelny Lista nr 20 – LiD 39

20. Piotr Śliwiński Lista nr 8 – PO 34

LICZBA UZYSKANYCH GŁOSÓW

NR LISTY Obwód 1 Obwód 2 Obwód 3 Obwód 4 Obwód 5 Obwód 6 Obwód 7

Lista nr 2 PPP 13 4 4 5 5 6 5

Lista nr 3 LPR 13 8 5 5 4 4 6

Lista nr 6 PiS 257 275 185 106 65 96 179

Lista nr 8 PO 737 480 252 234 85 223 269

Lista nr 10 PSL 194 168 178 162 260 96 210

Lista nr 15
Samoobrona

7 6 9 9 14 5 8

Lista nr 20 LiD 183 121 76 66 50 60 71
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P odczas październikowej sesji Rady
Miejskiej odbyła się dyskusja na te-
mat poprawy bezpieczeństwa na dro-

dze krajowej nr 5 – odcinku biegnącym
przez gminę Stęszew. Wzięła w niej udział
przedstawicielka Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad.

Na początku burmistrz poinformował,
że do gminy wpływa wiele wniosków doty-
czących poprawy bezpieczeństwa na „piąt-
ce”. Mieszkańcy apelują o zainstalowanie
świateł na skrzyżowaniu z ul. Kwiatową
w Stęszewie. Podkreślają, jak niebezpiecznie
jest w Zamysłowie, gdzie zabudowa miesz-
kalna jest bardzo zwarta, niewiele jest
przejść dla pieszych, a samochody jeżdżą
tamtędy bardzo szybko. Burmistrz zazna-
czył także, że wpływa wiele informacji
na temat skrzyżowania Będlewo – Wron-
czyn. Pomimo faktu, że jest ono zmodernizo-
wane, a droga szeroka, to dla pieszych ten
odcinek drogi jest wyjątkowo niebezpiecz-
ny. Szczególnie dla tych, którzy wysiadają
na przystankach autobusowych. Tam rów-
nież nie ma przejść dla pieszych. Równie
ważną kwestią jest zainstalowanie świateł
na skrzyżowaniu Dębno – Stęszew (wjazd
do miasta). Burmistrz podkreśli też, że już
wielokrotnie kierował pisma do GDDKiA
w tych kwestiach. Na sesji pojawiła się więc
w końcu okazja, aby je wyjaśnić.

Przedstawicielka GDDKiA poinformowa-
ła, że droga nr 5 została ujęta w ogólnopol-
skim programie „Bezpieczna Droga”. Efek-
tem czego jest decyzja, że w przyszłym roku
rozpoczną się na niej prace mające zwięk-
szyć bezpieczeństwo. Obejmą one także ten
odcinek drogi, który biegnie przez naszą
gminę. We wspomnianym programie wyty-
czono trzy główne kwestie, które na pewno
zostaną zrealizowane:

– zainstalowanie sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniu drogi nr 5 i nr 32
(przy zjeździe do Strykowa),

– sygnalizacja dla pieszych na ul. Narutowi-
cza w Stęszewie,

– sygnalizacja na skrzyżowaniu prowadzą-
cym z Dębna do Stęszewa (wjazd do Stę-
szewa od ul. Poznańskiej).

Radni zaproponowali ponadto, aby przesu-
nąć istniejącą już wysepkę – przy skręcie w le-
wo z „piątki” w ul. Nową w Dębienku. Wysep-
ka ta jest bowiem tak usytuowana, że samo-
chód skręcający w ul. Nową powoduje zastój
na „piątce”. Problem zostałby rozwiązany,
gdyby wspomniana wysepka została usytu-
owana trochę wcześniej (należy ją trochę cof-
nąć) Apelowano także o wprowadzenie ogra-
niczenia prędkości w Zamysłowie. Jeden z rad-
nych pytał też, dlaczego na stęszewskim
skrzyżowaniu wyposażonym w sygnalizację
świetlną nie wprowadzono zielonych strzałek
przy lewoskrętach. Usprawniłoby to bardzo
ruch na tym odcinku.

Przedstawicielka GDDKiA przyznała, że,
chociaż „piątka” była niedawno modernizo-
wana, to rzeczywiście są na niej pewne uster-
ki, które wymagają poprawek. Zapewniła, że
zlikwidowane zostaną wszystkie „martwe
punkty”, które powstają przy lewoskrętach.
W miejscach tych powstaną wysepki z aktyw-
nymi znakami, które będą widoczne w nocy.
Poprawiony zostanie odcinek drogi przy skrę-
cie w ul. Nową w Dębienku. W kwestii ograni-
czenia prędkości w Zamysłowie, poinformo-
wała, iż należy ona do zadań policji, a nie GDD-
KiA. Na pytanie odnośnie zielonych strzałek
na stęszewskim skrzyżowaniu odpowiedział
Henryk Urbaniak – kierownik rejonu dróg
GDDKiA. Stwierdził, że skrzyżowanie zostało
tak pomyślane, aby tych strzałek nie było,
a główny ruch kierowany był przez „piątkę”.

Według niego jest to bardzo dobre skrzyżowa-
nie. W temacie skrzyżowania Będlewo
– Wronczyn, stwierdził, że system skrzyżo-
wań w tamtej części drogi został tak zaplano-
wany, że nie przewidziano przejść dla pie-
szych. Jest tam bowiem duże natężenie ruchu
samochodowego, a małe – pieszych. W takich
punktach stosuje się zasadę, że to piesi muszą
uważać na samochody.

Zapytano także, co dzieje się z obiecaną
dalszą wymianą okien w budynkach miesz-
czących się przy „piątce”. Część z nich zosta-
ła już wymieniona, kolejne również miały
zostać wymienione. Pomimo licznych pism
kierowanych do GDDKiA nie ma żadnej re-
akcji w tej sprawie. Mieszkańcy Dębienka są
oburzeni tą sytuacja i gotowi są wejść
na drogę sądową. Przedstawicielka GDDKiA
obiecała, że mieszkańcy zostaną powiado-
mieni odrębnymi pismami, jakie kroki pod-
jęte zostaną w sprawie wymiany okien.

Padło też pytanie, czy powstaną kolejne
ciągi pieszo-rowerowe, wzdłuż drogi nr 5.
Okazuje się jednak, że, podczas realizacji tego
pierwszego odcinka ciągów, który odbywał
się w ramach modernizacji „piątki”, była
możliwość aby ciąg pieszo-rowerowy prowa-
dził przez całą gminę, wzdłuż drogi. Niestety,
to mieszkańcy gminy „zablokowali” takie
rozwiązanie. Właściciele przydrożnych grun-
tów nie wyrazili zgody na to, aby ciągi biegły
przez ich tereny. Teraz jest już za późno, gdyż
droga została zmodernizowana.

Na zakończenie dyskusji na temat drogi
nr 5, burmistrz zaapelował, aby, po zamonto-
waniu na kolejnych skrzyżowaniach sygnali-
zacji świetlnej nie doszło do takiej sytuacji, jaka
jest w Komornikach, kiedy nawet w nocy kie-
rowca musi się zatrzymywać przed każdymi
światłami. Należy zachować płynność jazdy.

J.Z.

O bezpieczeństwie
na krajowej „piątce”

Frekwencja w gminie Stęszew wyniosła:

Obwód 1 Obwód 2 Obwód 3 Obwód 4 Obwód 5 Obwód 6 Obwód 7

61,03% 58,92% 50,97% 47,43% 56,47% 58,00% 54,93%
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X sesja Rady Miejskiej
29 października odbyła się X sesja

Rady Miejskiej. Poruszonych
na niej zostało kilka istotnych

dla mieszkańców gminy kwestii. Podjęte zo-
stały uchwały w sprawie stawek podatków
na rok 2008, przeprowadzono także dysku-
sję w sprawie bezpieczeństwa na drodze
krajowej nr 5 itd. Zanim jednak do tego do-
szło, burmistrz przedstawił sprawozdanie
z działalności międzysesyjnej. W tym czasie
realizowane były na terenie gminy następu-
jące inwestycje:
– budowa oczyszczalni ścieków w Witoblu

– inwestycja ta jest już właściwie zakoń-
czona. W omawianym okresie trwały
ostatnie prace „kosmetyczne” i drobne po-
prawki. Ścieki ze Stęszewa są już oczysz-
czane w nowej oczyszczalni,

– budowa kanalizacji sanitarnej w Dębnie
i Stęszewie,

– budowa drogi Witobel – Zamysłowo. Dro-
ga ta ma biec na odcinku łączącym te
dwie miejscowości z nową oczyszczalnią
ścieków,

– termomodernizacja budynku Urzędu Miej-
skiego,

– budowa chodników w Stęszewie. Podjęto
też prace przygotowawcze do kilku kolej-
nych inwestycji drogowych.

W minionym okresie podpisano trzy ak-
ty notarialne. Jeden z nich dotyczył nabycia
lokalu w Jeziorkach. Dwa pozostałe – sprze-
daży lokali gminnych.

Zorganizowano też i ogłoszono kolejne
przetargi. Dotyczyły one m.in.: zimowego
utrzymania dróg, dostarczenia paczek świą-
tecznych, remontu ul. Spokojnej w Trzeba-
wiu oraz ul. Krótkiej w Strykowie.

Zakończono także prace nad dokumenta-
cją dotyczącą budowy kanalizacji sanitar-
nej dla Wronczyna, Zaparcina, Witobla i Za-
mysłowa. W omawianym okresie wydane
zostało pozwolenie na budowę.

Trwały też prace związane z powsta-
niem Centrum Zagospodarowania Odpa-
dów. Ostatecznie zakończono rozmowy
na temat wyboru firmy, która zajmie się
wykonaniem tej inwestycji.

Odbyło się również posiedzenie Rady
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Roz-
mawiano na nim o przebiegu drogi ekspre-
sowej S5. W ostatnim czasie pojawiało się
wiele sprzecznych informacji na temat tego,

czy droga ta powstanie w najbliższym cza-
sie i czy na jej budowę zostaną przekazane
środki z UE, czy też nie. Niezależnie od tego,
trwają jednak rozmowy na temat jej prze-
biegu. Burmistrz poinformował, że mapa
z planowanym przebiegiem drogi ekspreso-
wej dostępna jest do wglądu dla zaintereso-
wanych.

Odbyło się spotkanie z marszałkiem wo-
jewództwa, w sprawie możliwości pozyska-
nia środków unijnych na realizację nowych
inwestycji. Okazuje się, ze dostępność środ-
ków z UE jest znacznie mniejsza niż przy-
puszczano, a te, które uda się pozyskać prze-
znaczone zostaną na inne inwestycje niż
pierwotnie planowano. W związku z tym
szanse na dofinansowanie dla gminy z UE są
niewielkie.

W omawianym okresie przeprowadzone
zostały wybory parlamentarne. Gmina
przygotowywała je od strony technicznej.
Burmistrz podkreślił, że podczas wyborów
nie doszło do żadnych uchybień na naszym
terenie.

Prowadzone były także konsultacje
w sprawie budowy hali widowiskowo-spor-
towej na terenie gminy. Tym razem rozma-
wiano z innymi gminami, które posiadają
już takie obiekty, aby zasięgnąć opinii na te-
mat kosztów, sposobów eksploatacji obiek-
tu itd.

Kolejnym tematem, jaki omówiono,
po sprawozdaniu burmistrza była kwestia
bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 5.
Na sesję przybyła przedstawicielka GDDKiA
– Teresa Stelmaszyk. Przedstawiła ona pla-
ny dotyczące „piątki”, jakie realizowane bę-
dą w 2008 roku. Informację na ten temat
prezentujemy w osobnym tekście.

Na sesji podjęto uchwały w sprawie:
– zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok,
– podatku od środków transportowych,
– obniżenia średniej ceny skupu żyta dla ce-

lów podatku rolnego,
– podatku od nieruchomości,

Uchwały podatkowe drukujemy w tym
wydaniu „Wieści”.
– uchylenia uchwały dotyczącej zaciągnię-

cia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu. Postępowanie przetargowe
na realizację inwestycji pod nazwą „Budo-
wa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sa-

powice”, w wyniku złożonych odwołań
przedłużyło się i w efekcie końcowym zo-
stało unieważnione. W związku z tym
w bieżącym roku inwestycja ta nie zosta-
nie rozpoczęta, a co za tym idzie wspo-
mniana uchwała nie będzie realizowana,

– prawa pierwokupu nieruchomości. Gmi-
na zrezygnowała z prawa pierwokupu
nieruchomości położonej we Wronczynie,

– uchwalenia „Programu Współpracy Gmi-
ny Stęszew z organizacjami pozarządo-
wymi oraz innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego
na 2008 rok”. W programie ustalono ob-
szary i formy współpracy pomiędzy pod-
miotami. Określono też, że priorytetem
współpracy w roku 2008 będzie: organizo-
wanie i prowadzenie działalności sporto-
wej, organizowanie i prowadzenie dzia-
łalności sportowej przez uczniowskie klu-
by sportowe, działalność kulturalna
i oświatowa prowadzona przez organiza-
cje harcerskie, opieka paliatywna,

– uchwalenia „Regulaminu korzystania
z boisk sportowych na terenie gminy Stę-
szew”. Regulamin ten określa zasady ko-
rzystania z boisk sportowych usytuowa-
nych na nieruchomościach należących
do gminy Stęszew,

– powiadomienia o obowiązku złożenia
oświadczenia lustracyjnego. Uchwałą tą
powiadomiono skarbnika gminy o obo-
wiązku złożenia tego oświadczenia,

– powiadomienia o obowiązku złożenia
oświadczenia lustracyjnego. Uchwałą tą
powiadomiono sekretarza gminy o obo-
wiązku złożenia tego oświadczenia,

– ustalenia wysokości opłaty targowej
w Gminie Stęszew,

– zatwierdzenia taryf wody i ścieków,
– zmieniająca uchwałę Nr V/66/2007

z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie ustale-
nia odpłatności za przedszkola prowadzo-
ne przez gminę Stęszew. Uchwałą tą obni-
żono o 30% odpłatność za przedszkole
w Stęszewie (stary budynek), z uwagi
na jego niższy standard. Ustalona odpłat-
ność nie obejmuje kosztów wyżywienia.

Po przyjęciu uchwał, przedstawiono in-
formację na temat oświadczeń majątko-
wych radnych oraz pracowników urzędu,
dyrektorów jednostek i osób zobowiązanych
do ich złożenia. Przewodniczący Rady Miro-
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sław Potrawiak poinformował, że po spraw-
dzeniu oświadczeń majątkowych radnych
Rady Miejskiej Gminy Stęszew za rok 2006
– złożonych do 30.04.2007 r. stwierdził, iż
oświadczenia majątkowe przez większość
radnych zostały złożone prawidłowo i zgod-
nie z PIT-em. Podkreślił, że kilku radnych do-
konać musi korekty swoich oświadczeń ze
względu na drobne uchybienia.

Przewodniczący Rady dodał też, że Woje-
woda Wielkopolski, pismem z 4 październi-
ka 2007 roku poinformował, iż Burmistrz
Gminy Stęszew oraz Przewodniczący Rady
złożyli swoje oświadczenia majątkowe
w terminie i nie stwierdzono w nich niepra-
widłowości.

W dalszej części burmistrz poinformo-
wał, że po przeprowadzeniu analizy oświad-

czeń majątkowych złożonych przez 31 osób
tj. pracowników urzędu, dyrektorów jedno-
stek oraz osób zobowiązanych do ich złoże-
nia, nie stwierdził w nich żadnych nieprawi-
dłowości. Ponadto poinformował, iż wszyst-
kie oświadczenia zostały złożone w terminie
i przekazane do właściwego Urzędu Skarbo-
wego.

J.Z.

P odczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej
dokonano wyboru ławników do sądów
powszechnych. Osoby te będą sprawo-

wały funkcje ławników przez kolejne 4 lata.
Przypomnijmy, że ławnikiem może zo-

stać osoba, która:
– posiada obywatelstwo polskie i korzysta

z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
– jest nieskazitelnego charakteru,
– ukończyła 30 lat,
– jest zatrudniona lub zamieszkuje w miej-

scu kandydowania co najmniej od roku,
– nie przekroczyła 70 lat,
– jest zdolna, ze względu na stan zdrowia,

do pełnienia obowiązków ławnika,
– posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Kandydatów na ławników mogli zgła-
szać prezesi sądów, stowarzyszenia, organi-
zacje związkowe, organizacje pracodaw-
ców oraz inne organizacje zarejestrowane
na podstawie przepisów prawa, z wyłącze-
niem partii politycznych oraz co naj-
mniej 25 obywateli mających czynne prawo
wyborcze, zamieszkujących stale na terenie
gminy. W gminie Stęszew wybrać można
było 4 ławników do Sądu Okręgowego w Po-
znaniu oraz 3 – do Sądu Rejonowego w Gro-
dzisku Wlkp.

Większość kandydatów z terenu gminy
Stęszew zgłoszona została przez sędziów są-
du rejonowego i okręgowego. Pozostali
– przez mieszkańców gminy.

Zanim doszło do wyboru ławników, spe-
cjalnie powołany zespół zaopiniował zgło-
szone kandydatury. Przedstawione zostały
one następnie radnym – na sesji, która od-
była się 27 września br. Radni, w głosowa-
niu tajnym dokonali wyboru ławników. Po-
niżej prezentujemy listę wybranych osób.

Do Sądu Okręgowego w Poznaniu wy-
brano:

Wandę Kamińską,
Halinę Pytlak,
Cecylię Ratajczak-Jankowską,
Janinę Węcławek.
Do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp.

wybrano:
Barbarę Makuch,
Dariusza Mikołajczaka,
Karolinę Szypurę – Jarmużek.

red.

Gminny Dzień Seniora
27 października br., jak co roku od-

był się w gminie „Dzień Seniora”.
Tegoroczna impreza zorganizo-

wana została w Będlewie. Uroczystość roz-
poczęła się o godzinie 10.00, poczęstunkiem,
przygotowanym w salach będlewskiego pa-
łacu. Gości powitał burmistrz, który życzył

im zdrowia, pomyślności oraz dobrej zaba-
wy.

Po poczęstunku, zaproszone osoby prze-
szły do innej sali, w której przygotowano dla
nich program artystyczny.

Jako pierwszy, na scenie pojawił się Woj-
ciech Ślusarczyk z Piły, który zaprezentował

„Medytacje kolejowe” – czyli autorskie pio-
senki satyryczne oraz ballady.

Jako kolejne wystąpiły „Modrzanki”.
Tym razem wykonały one piosenki, które
nagrodzone zostały podczas tegorocznego
Wojewódzkiego Przeglądu Folklorystyczne-
go w Gnieźnie. „Modrzanki” otrzymały

Uroczystość w dniu 11 listopada
11 listopada br. w całym kraju obcho-

dziliśmy 89 rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości. Uro-

czystość upamiętniająca tę szczególną datę
zorganizowana została także w Stęszewie.

Jak każdego roku odbyła się ona na Ryn-
ku. W trakcie jej trwania głos zabrali m.in.:

burmistrz gminy Włodzimierz Pinczak oraz
Marceli Szała – prezes Gminnego Koła
Związku Kombatantów RP i byłych Więź-
niów Politycznych. Mówili o tych, którzy po-
święcili własne życie, aby kolejne pokolenia
mogły żyć w wolnej Polsce. Wartę pod po-
mnikiem pełnili stęszewscy harcerze. Przy-

były także poczty sztandarowe. Młodzież
przygotowała natomiast okolicznościowy
program artystyczny, podczas którego roz-
brzmiewały dźwięki pieśni patriotycznych.
Przybyłe delegacje złożyły następnie wieńce
pod pomnikiem.

J.Z.

Nowi ławnicy wybrani
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za swój występ tytuł laureata. Z tego powo-
du, podczas „Dnia Seniora”, burmistrz zło-
żył na ich ręce podziękowania, dyplom
i kwiaty.

Kolejnym punktem programu był wy-
stęp zespołu „Wesoła Gromada”. Panią z ze-
społu akompaniował jak zawsze, na akor-
deonie Kazimierz Gibczyński.

Jako ostatnie, na scenie pojawiły się: fle-
cistka Anna Bartczak-Rolirad ze Skrzynek
oraz pianistka Kinga Ceynowy z Poznania.
Wykonały one standardy muzyki Georga
Gershwina.

Na zakończenie, raz jeszcze wystąpiła
„Wesoła Gromada”, która zaprosiła wszyst-
kich gości do wspólnego śpiewania.

(J.Z.)

Burmistrz i przewodniczący Rady witają gości

Goście wysłuchali standardów GershwinaMedytacje kolejowe Wojciecha Ślusarczyka

„Wesoła Gromada”

„Modrzanki” otrzymują gratulacje
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Było to 21 września 2007 roku. Dzieci
wiedziały tylko tyle, że trzeba było
przynieść na ten dzień jakiegoś cieka-

wego ziemniaka. Ale w jakim celu? Wszyscy
zadawali sobie to pytanie.

Kiedy w końcu dzieci z przedszkola i „ze-
rówki” usiadły razem i nauczycielki ogłosi-
ły święto ziemniaka, wszyscy bardzo się
ucieszyli. Najpierw dzieci uważnie wysłu-
chały opowiadania o pochodzeniu ziemnia-
ków opartego dużymi ilustracjami. Następ-
nie każdy wylosował numer grupy i wszy-
scy, już we własnych grupach wykonali
z ziemniaków fantastyczne stworki.

Po pamiątkowym zdjęciu z „ziemniako-
wymi stworkami”, rozpoczęły się konkuren-
cje sportowe. Do wyboru dzieci był bieg
z ziemniakiem na łyżce, slalom ziemniacza-
ny, rzut ziemniakiem do celu, a także „sa-

dzenie ziemniaka”. Największą frajdę dało
dzieciom jednak poszukiwanie ukrytych
ziemniaków w piaskownicy. Niczym poszu-
kiwacze skarbów dzieci wykopywały je
na czas.

Po serii sportowej nadszedł czas na za-
wody plastyczne. Tu dzieci popisać się mo-
gły malowaniem ziemniaczanymi stempla-
mi, przygotowanymi wcześniej przez na-
uczycielki.

Na zakończenie imprezy dzieci wysłu-
chały wiersza o królu ziemniaku, popierają-
cego zdrową żywność, a następnie wykona-
ły zabawę ewaluacyjną – król ziemniak, po-
legającą na wspólnym wykonaniu z szarego
papieru gigantycznego ziemniaka. Ten
dzień był dla dzieci pełnym niezapomnia-
nych wrażeń.

Opracowanie: mgr Anita Alejska

„Dzień Pieczonego Ziemniaka”

W piątek 14.IX po południu podczas po-
bytu na placu zabaw wydarzył się
nieszczęśliwy wypadek. Mała 4-let-

nia Marta biegnąc, potknęła się o wystający
korzeń i przecięła sobie łuk brwiowy. Pani

Anita Alejska poinformowała o tym zdarze-
niu p. dyrektor, która zareagowała natych-
miast. Pani dyrektor stwierdziła, że musi być
wyrównany teren na placu, gdyż bezpieczeń-
stwo naszych dzieci jest najważniejsze.

W środę 19.IX odbyło się spotkanie orga-
nizacyjne z rodzicami, na które przybyli: p.
Stałkowski, p.Kośmider, p. Pietrzykowski, p.
Nowicka, p.Mądra, p.Kaczmarek, p.Matu-
szewski, p.Stasiński, p.Skóra.

Bezpieczny plac zabaw
w naszym przedszkolu

Bieg z zmieniakiem. M. Maciejwski, G. Pohl, K. Figas

Poszukiwania ziemniaków Ziemniaczany posiłek
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W pięknie przygotowanej sali (war-
szawskie i jesienne akcenty) po-
witała uczniów i ich rodziców pa-

ni dyrektor Maria Słomińska. Przypo-
mniała w kilku słowach o tym, jak doszło
do zorganizowania w październiku wy-

jazdu do Warszawy. Wycieczka, w której
wzięli udział wszyscy uczniowie
kl. VI oraz 9 osób z kl. V, została dofinan-
sowana ze środków Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej. Projekt „Jak przygoda, to
tylko w Warszawie” opracowały pani Bo-

gumiła Błaszyk, pani Grażyna Sielicka
i pani Maria Słomińska.

Duży był też wkład rodziców, którzy po-
mogli w organizowaniu kawiarenki. Docho-
dy z niej pozwoliły na wyjazd uczniom z ro-
dzin gorzej sytuowanych.

Krótka rozmowa, rzut okiem po terenie
i zaczęło się ustalanie frontu robót. Panowie
stwierdzili, że najprościej byłoby obniżyć te-
ren, ale do tego potrzebne są maszyny. Pan
Skóra –tata Marty zadzwonił do zakładu
pracy, w którym pracuje i poprosił o wypo-
życzenie potrzebnego sprzętu. Dyrekcja z za-
kładu p.Skóry zgodziła się na wypożyczenie
maszyn na sobotę. Pani dyrektor SZP w Je-
ziorkach wystosowała pismo z prośbą
i wszystko zostało ustalone.

W słoneczną sobotę 22.IX o godz. 9.00 zja-
wili się rodzice. Niestety było ich niewielu.

W pracach pomagali: p.. Stałkowski, p. Pie-
trzykowski, p. Nowicki, p.Matuszewski, p.Sta-
siński, p.Skóra. p Kozłowski i pani A.Rożek.
Obecna była także p. dyrektor M. Słomińska,
nauczycielki pracujące w przedszkolu: K. Ko-
czorowska i A. Alejska i woźny p. J. Balcerek.

Pracę rozpoczął p.Skóra, który specjalna
maszyną obniżył teren, a zebraną ziemią
wyrównał wszelkie nierówności na naszym
placu. W tym czasie żeńska część grupy my-

ślała jak upiększyć
plac, czyli jakie rośli-
ny posadzić. Pani A.
Rożek zaproponowa-
ła, że ofiaruje 20 tui,
które posadzimy
po jednej stronie pla-
cu. Drugą stronę „za-
gospodaruje” p.Stał-
kowski. ofiarowując
krzewy.

Podczas prac hu-
mory dopisywały
wszystkim, co było
widoczne w czasie
krótkiej przerwy
na „kawę i ciacho”.
Po krótkim odpoczyn-
ku rozpoczęło się grabienie terenu. O 13.00
nasz plac był równy jak tafla lodu. Pan Szała
wiosną wykona nową piaskownicę.

Wszystkim rodzicom, którzy pomagali
w akcji „Bezpieczny plac zabaw w naszym

przedszkolu” serdecznie dziękujemy. Szkoda
jednak, że takich akcjach bierze udział tak
mało rodziców. Przecież robimy to dla na-
szych dzieci!

Mgr Katarzyna Koczorowska

P. Skora

Uczestnicy akcji plac zabaw Rodzice sprzątają

Sprawozdanie ze spotkania
podsumowującego wycieczkę do Warszawy
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„Warszawski wieczór” był podsumowa-
niem trzech dni wycieczki. Uczniowie popi-
sywali się wiedzą na temat stolicy.
Do pierwszego konkursu zgłosiło się 12 osób
z kl. V i VI. 272 pytania przygotowali uczest-
nicy wycieczki na lekcjach historii.

Uczniowie na kartkach odpowiedzieli ko-
lejno na 10 pytań odczytanych przez prowa-
dzącą konkurs Grażynę Sielicką. Trzy osoby,
które uzyskały najmniejszą liczbę punktów
(Justyna Nowicka, Kajetan Kupsik i Michał
Antkowiak) nie przeszły do następnego eta-
pu.

W kolejnej turze uczniowie odpowiadali
na 3 wylosowane pytania. Każda dobra od-
powiedź premiowana była cukierkiem.

W tym etapie odpadli: M. Matuszew-
ski, M. Pięta, K. Jędrzejczak.

Do finału doszło 5 zawodników: Patrycja
Kijak, Natalia Młynarczyk, Przemek Gomu-
ła, Marek Cieślak i Martyna Deja.

Finał rozegrany został jako „Jeden z pię-
ciu”.

Uczniowie otrzymali po trzy szanse. Lo-
sowali pytania. Ten, kto prawidłowo odpo-
wiedział miał prawo wyznaczyć zawodni-
ka. Po bardzo zaciętej walce na ringu pozo-
stały Natalia i Patrycja. Obie zawodniczki
były doskonale przygotowane – Warszawa
nie miała przed nimi tajemnic. W końcu Na-
talia uległa Patrycji. Patrycja Kijak została
zwycięzcą konkursu. Wszyscy zawodnicy
otrzymali drobne upominki kupio-
ne przez organizatorów w Warsza-
wie oraz pamiątkowe dyplomy
przygotowane specjalnie na tę im-
prezę przez panią Janinę Pietrzy-
kowską.

Dodatkową nagrodą były
czwórki, piątki i szóstki z historii.
Siedzący na widowni rodzice zacię-
cie sekundowali swoim dzieciom.
Byli pełni podziwu dla zgromadzo-
nej przez nich wiedzy. Pytania do-
tyczyły nie tylko historii stolicy, jej
zabytków i ważnych postaci z nią
związanych, ale także funkcjono-
wania głównych organów władzy
państwowej w naszym kraju. Oka-
zało się, że uczniowie wiedzą bar-
dzo dużo o polskim parlamencie,
wyborach, konstytucji. Tematy te
nie należą do łatwych. Pobyt w Sej-
mie i otrzymane materiały eduka-
cyjne były doskonałą lekcją wiedzy
o społeczeństwie.

Po konkursie uczniowie zapro-
sili gości na poczęstunek w specjal-

nie na tę okazję urządzonej w stołówce
szkolnej – kawiarence. Można tu było poczę-
stować się smacznym ciastkiem, wypić ka-
wę, herbatę lub sok.

W czasie przerwy goście oglądali w holu
szkoły wystawę albumów, które przygoto-
wali uczniowie.

Niektóre z nich oprócz zdjęć Warszawy
i informacji o obejrzanych zabytkach zawie-
rały także wiersze inspirowane stolicą,
mapki, wykresy, zestawienia statystyczne.

Można było przeczytać warszawskie le-
gendy i teksty piosenek o Warszawie.

Albumy wykonano starannie. Autorzy
bardzo często wykorzystywali technikę
komputerową, sprawnie wyszukiwali infor-
macje w Internecie.

Na gazetce szkolnej nauczycielka plasty-
ki p. Hanna Buksalewicz-Maciejewska wy-
wiesiła prace plastyczne uczniów kl. V.
Przedstawiały one najbardziej znane war-
szawskie pomniki. Uczniowie wykonali je
w różnych, ciekawych technikach. Najbar-
dziej podobały się ilustracje Iwony Mieszały.
Szczególne zainteresowanie wzbudziły po-
mnik marszałka Józefa Piłsudskiego wyko-
nany z rozmaitych ziarenek.

W stołówce szkolnej obejrzeć można by-
ło fotoreportaż z wycieczki.

Po przerwie pani Bogumiła Błaszyk za-
prezentowała slajdy. Wszyscy przypomnie-
li sobie najciekawsze momenty z pobytu

w Warszawie. Zdjęcia opatrzone były dow-
cipnymi komentarzami. Niektóre wzbudza-
ły salwy śmiechu. Na prezentację złożyły
się zarówno zdjęcia opiekunów, jak
i uczniów.

Po projekcji odbył się konkurs, w którym
wzięli udział pozostali uczestnicy wyciecz-
ki. Tym razem walczyli w trzyosobowych
zespołach. Należało ułożyć z puzzli ilustra-
cję danego pomnika, rozwiązać zadanie ma-
tematyczne i historyczne, poukładać nazwi-
ska znanych warszawiaków wg alfabetu,
poszukać na planie miasta daną ulicę, opo-
wiedzieć w kilku zdaniach o danym zabyt-
ku.

I tym razem uczniowie nie zawiedli i bar-
dzo ładnie poradzili sobie z poszczególnymi
zadaniami.

Najlepszy okazał się zespół: Mariusz
Ziemliński, Robert Gatniejewski i Wiktoria
Rogozińska. Zwycięzcy otrzymali na pa-
miątkę plany Warszawy.

Impreza zakończyła się o godzinie 20.
Uczniowie wysoko ją ocenili, także rodzice
i nauczyciele byli bardzo zadowoleni.

Szczególny powód do satysfakcji miały
panie, które wycieczkę i imprezę przygoto-
wały: Bogumiła Błaszyk i Grażyna Sielicka.

„Warszawski wieczór” to dowód na to,
że warto organizować tego typu wycieczki
w myśl przysłowia „Podróże kształcą”.

Grażyna Sielicka

Zwycięzcy konkursu wiedzy o Wraszawie
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W dniu 9 września 2007 r. w kościele
parafialnym p. w. św. Idziego w Mo-
drzu, odbyło się poświęcenie sztan-

daru Kółka Rolniczego w Modrzu podczas
koncelebrowanej uroczystej Mszy Św., którą
sprawował Proboszcz Parafii Modrze Ks. Hen-
ryk Rynkiewicz. Nowo wyhaftowany sztan-
dar wniósł poczet sztandarowy w osobach:

– Derda Bronisław – prezes KR Modrze,
– Wencel Czesław – skarbnik KR,
– Rożek Wiesław – członek KR.
Sztandar poświęcił Ks. Proboszcz. W wy-

głoszonej homilii Ks. Proboszcz nawiązał
do organizowanych w czasie zaborów kółek
rolniczych, które przetrwały ponad 120 lat. Or-
ganizacja przetrwała w zmieniających się
systemach politycznych, która jednoczyła rol-
ników przeciw zaborcom, była źródłem
oświaty i wiedzy rolniczej, była ostoją polskie-
go rolnika. Nawiązał do historii, gdzie w prze-
szłości, pomimo różnych prześladowań i trud-
ności kółka rolnicze przetrwały. Ich działal-
ność zawieszono w okresie okupacji
niemieckiej, po wojnie zostały reaktywowane
po 1956 r. Idea zakładania kółek rolniczych
przetrwała do dzisiaj, jest nią tworzenie dobra
wspólnego. Dobro wspólne tworzy się poprzez
wspólną pracę, przez zrozumienie i wzajemną
pomoc. Zachęcał do kontynuowania tych
wartości, do tego, aby młode pokolenie, na-
stępcy rolników nadal wytrwali w tych war-
tościach tj. uczciwej pracy, katolickim życiu,
wzajemnym zrozumieniu i pomocy w róż-
nych trudnych chwilach, mając na uwadze
zawsze aktualne przesłanie „Błogosławiony,
kto zaufał Panu”. Ufność pokładana w Bogu
ma szczególne znaczenie w pracy rolnika, któ-
ry pracuje w trudnych warunkach i pomimo
uczciwej pracy, nie zna do końca jej efektów.
Częstokroć wzajemna pomoc, poprzez eduka-
cję, poprzez sąsiedzką pomoc i życzliwość ma
tak duże znaczenie w nowej rzeczywistości,
po uwolnieniu rynku rolnego.

Z inicjatywą ufundowania nowego sztan-
daru, w zamianza bardzozniszczony sztandar
KR wystąpił Zarząd KR w Modrzu na Walnym
Zebraniu KR w dniu 13.02.2007 r. Pierwszy
sztandar został ufundowany przez członków
KR w dniu 28.02 1910 r. Na rewersie sztandaru

w narożnikach widniały symbole pracy rolni-
czej – cep, grabie i sierp, pług, ul oraz 2 uści-
śnięte ręce. W środku sztandaru widniał snop
zboża i skrzyżowane kosy i wspomniana data
jego ufundowania. Na awersie sztandaru, w je-
go środku widnieje postać św. Izydora-Oracza
oraz napis św. Izydorze, Patronie Oraczy Módl
się za nami. Na nowym sztandarze wszystkie
wymienione tutaj elementy zostały zachowa-
ne z podaniem daty ufundowania nowego
sztandaru, tj. 1.09.2007 r. oraz umieszczeniem
godła państwowego z orłem w koronie
na awersie sztandaru.

Chciałabym odnieść się do postaci św. Izy-
dora-Oracza. Żył on w latach 1080–1130, uro-
dził się w Hiszpanii, w Madrycie – jest patro-
nem stolicy Hiszpanii – Madrytu. Pochodził
z ubogiej rodziny, która z Madrytu przeniosła
się na wieś. Bieda w domu zmusiła go już ja-
ko młodzieńca do pracy na wsi w charakte-
rze parobka u zamożnych sąsiadów. Z tego
czasu pochodzi piękna legenda! Oskarżono
Izydora, że za mało pracuje, a za dużo się mo-
dli. Zdziwiło to gospodarza, bowiem zawsze
powierzone mu prace były na czas dobrze
wykonane. Podpatrzył parobka i zobaczył
Izydora zatopionego w modlitwie, a orkę wy-
konywał anioł. Po pewnym czasie Izydor oże-
nił się i wraz z małżonką powrócił do Madry-
tu. Zasłynął z pobożności, ducha pokuty
i uczynków miłosierdzia. Chętnie dzielił się
z uboższymi od siebie, chociaż sam był ubogi.
Po śmierci działy się na jego grobie cuda, co
ściągało mnóstwo pielgrzymów. Doczesne
szczątki umieszczono w Kościele, w którym
był ochrzczony, Papież Paweł V w 1619 r. za-
liczył go w poczet błogosławionych,
a w 1622 r. Papież Grzegorz XV wyniósł go
do chwały świętych. W Madrycie, corocznie
w dzień 15 maja w Kościołach urządza się
wspaniałe celebry, także w tym dniu odby-
wają się festyny ludowe.

W Polsce jako patron rolników doznawał
kiedyś wielkiej czci. Pobudowano kilka Ko-
ściołów i Kaplic widnieje jego postać na o oł-
tarzach i feretronach. Z dniem Św. Izydora
związane są przysłowia „Na Św. Izydora,
pusta komora”, „Na Św. Izydora – bywa czę-
sto chłodna pora”.

Kończąc chciałabym pokrótce przedsta-
wić historię KP Modrze, które zostało założo-
ne 28.02.1910 r. przez księdza Franciszka
Dzierzkiewicza, proboszcza parafii Modrze
(1910–1932 r.). Zebrania KR odbywały się
raz w miesiącu, na których prowadzone by-
ły wykłady i pogadanki agronomów z za-
kresu rolnictwa, bankowości, kredytów hi-
potecznych, spółkach zarobkowych, chowie
bydła, rachunkowości. Pomimo różnych
trudności, z pomocą i za kierownictwem du-
chowieństwa katolickiego i ziemian, kółka
rolnicze w latach zaboru pruskiego prze-
trwały, o czym świadczą początki kółek
z lat 1866–1895. Okres okupacji niemieckiej
przerwał działalność KR, która została
wznowiona w 1956 r., dalej zawieszona
w stanie wojennym i obecnie organizacja ta
nadal zrzesza rolników. W skład Zarządu KR
Modrze wchodzą:
– Derda Bronisław – prezes,
– Jankowiak Bolesław – sekretarz,
– Wencel Czesław – członek.

Do Komisji Rewizyjnej:
– Budziński Stanisław – przewodniczący,
– Molenda Marian – członek,
– Maik Zbigniew – członek

Kończąc, z okazji tej pięknej uroczystości
życzę wszystkim członkom dalszej owocnej
pracy dla dobra wspólnego i zachowania
dziedzictwa utworzonego przez naszych
Dziadów, Ojców, bowiem w jedności siła.
Aby ta jedność w dalszej działalności Kółka
Rolniczego służyła rolnikom.

I jeszcze jedna refleksja. Po poświęceniu
sztandaru, po raz pierwszy w ostatnią dro-
gę towarzyszył on śp. Marianowi Szypu-
rze, długoletniemu członkowi i działaczo-
wi Kólek Rolniczych oraz Gminnego Związ-
ku Kółek i Organizacji Rolniczych, który
zrzesza wszystkie kółka rolnicze z terenu
gminy. Wspaniały gest jedności, o którą
zawsze walczył śp. Marian Szypura, niech
będzie wzorem dla młodych rolników
i przykładem, że można w organizacji kół-
kowej realizować i zachować dziedzictwo
narodowe i kulturowe, poza wszystkimi
podziałami.

Opracowała J. Węcławek

Poświęcenie sztandaru
Kółka Rolniczego w Modrzu
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REKA RUBBER jest jednym z liderów w obszarze projektowania i produkcji elementów gumowych dla sektora
motoryzacyjnego. Przedsiębiorstwo jest częścią międzynarodowej organizacji z kapitałem fińskim. Od momentu
powstania firma charakteryzuje się dynamicznym rozwojem i poszerzaniem obecności rynkowej. Ze względu
na wzrost inwestycji w naszym kraju poszukujemy obecnie osób do naszego zakładu w Dopiewie na stanowisko:

PRACOWNIK PRODUKCYJNY
Oczekiwania wobec kandydatów:
• dobra organizacja pracy • umiejętność pracy w zespole • preferowane doświadczenie w pracy na produkcji.
Firma oferuje:
• możliwość rozwoju zawodowego • system szkoleń • przyjazną atmosferę oraz pracę w międzynarodowym

otoczeniu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres:
Reka Rubber Polska Sp. z o.o., ul. Trzcielińska 4, 62-070 Dopiewo

lub office.pl@rekarubber.com
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.97 r. O Ochronie Danych Osobowych.

Firma DPD Polska (dawniej Masterlink Express)
w związku z otwarciem nowego magazynu

poszukuje kandydatów na stanowisko:

DORĘCZYCIEL
w nowej lokalizacji: POZNAŃ – KOMORNIKI

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny
pod nr 0502 777 070 lub złożenie CV na adres:

Unii Lubelskiej 1, 61-249 Poznań,
bądź drogą elektroniczną: praca-poznan@dpd.com.pl

Firma DPD Polska (dawniej Masterlink Express)
w związku z otwarciem nowego magazynu

poszukuje kandydatów na stanowisko:

MAGAZYNIER
w nowej lokalizacji: POZNAŃ – KOMORNIKI

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny
pod nr 0502 777 795 lub złożenie CV na adres:

Unii Lubelskiej 1, 61-249 Poznań,
bądź drogą elektroniczną: praca-poznan@dpd.com.pl

Uwaga Praca!
Hotel Inter – Szablewski

Mieszczący się w Dymaczewie Nowym K. Mosiny
Poszukuje:

Recepcjonistki, Kucharza, Kelnerów,
Pomoc kuchenną

tel. 061 813 21 12 lub 0515 088 787

Manpower dla jednego ze swoich Klientów
poszukuje Kandydatów na stanowisko:

Pracownik montażu
PRACA STAŁA

Miejsce pracy: Komorniki k. Poznania

Kontakt: Manpower
ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań

tel. +48 61 865 42 18, fax +48 61 865 42 19
e-mail: agnieszka.blaszka@manpower.waw.pl

www.manpower.waw.pl

Opis stanowiska:
• pracownik montażu
• praca manualna
• sprawdzanie jakości

Wymagania:
• gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym
• zaangażowanie
• dobre zdolności manualne
• nie wymagamy doświadczenia

Oferujemy:
• zatrudnienie na umowę o pracę

z pełnym zakresem świadczeń
• organizujemy transport pracowniczy
• premię pracownicze
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Firma Nordenia Polska Poznań Sp. z o.o., należąca do koncernu Nordenia International AG, działającego
w wielu krajach świata producenta opakowań foliowych, zatrudniającego około 3000 pracowników, w związ-
ku z dalszym rozwojem działalności poszukuje do swojego zakładu w Dopiewie osób na stanowiska:

Pracownik mieszalni i magazynu farb (nr refer. mf/hr)

Pomocnik drukarza (nr refer. pd/hr)

od kandydatów oczekujemy:
– wykształcenia min. zawodowego, preferowane średnie (techniczne lub szkoła poligraficzna)
– umiejętności rozpoznawania kolorów
– podstawowej znajomości obsługi komputera
– umiejętności pracy w zespole
– uprawnień na wózek widłowy (na stanowisku Pracownika Mieszalni i Magazynu Farb)
– mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
– uregulowanego stosunku do służby wojskowej
– gotowości do pracy w systemie zmianowym Pracownik w dziale przygotowania cylindrów (nr refer. c/hr)

od kandydatów oczekujemy: – wykształcenia min. zawodowego
– podstawowej znajomości obsługi komputera
– uprawnień na wózek widłowy – doświadczenia w obsłudze
– umiejętności pracy w zespole
– uregulowanego stosunku do służby wojskowej
– gotowości do pracy w systemie zmianowym

Pracownik magazynowy (nr refer. M/HR)

od kandydatów oczekujemy:
– wykształcenia min. zawodowego
– podstawowej znajomości obsługi komputera
– uprawnień na wózek widłowy (nie są koniecznym wymogiem)
– umiejętności pracy w zespole
– uregulowanego stosunku do służby wojskowej
– gotowości do pracy w systemie zmianowym

List motywacyjny i CV prosimy dostarczyć do firmy lub przesłać (z dopiskiem na kopercie „Dział Per-
sonalny + numer referencyjny”) na poniższy adres:

NORDENIA POLSKA POZNAŃ Sp. z o.o.
62-070 Dopiewo ul. Wyzwolenia 34/36

lub e-mail: justyna.adamczak@nordenia.com
Informacje o firmie są dostępne na stronie: www.nordenia.pl

Prosimy o dołączenie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Doświadczona krawcowa
potrzebna do warsztatu

w Będlewie (szycie miarowe).

tel. kontaktowy: 0695 790 695

ZAKŁAD WULKANIZACYJNY

IRENEUSZ KRAWIEC

Stęszew, ul. Bukowska 16
tel. 061 813 53 04

kom. 0500 074 679

Przyjmę

monterów
Nida Gips

tel. 0502 410 855
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Ogłoszenia

Program Zdrowotny Powiatu Poznańskiego

Starosta Poznański zaprasza na bezpłatne badania profilaktyczne cukrzycy typu II oraz ra-
ka gruczołu krokowego. Program skierowany jest do osób z roczników 1937–1961 za-
mieszkałych na terenie gmin powiatu poznańskiego.

Cukrzyca jest chorobą przewlekłą, jej przyczyną jest zaburzenie wydzielania insuliny. Nie-
rozpoznana prowadzi do groźnych powikłań i w konsekwencji do inwalidztwa. Dotyczy za-
równo kobiet i mężczyzn.

Rak gruczołu krokowego – to najczęściej występujący rak u mężczyzn.

Badania wykonywać będzie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczyko-
wie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” Sp. z o.o.

Do wykonania badania niepotrzebne jest skierowanie.

Osoby zgłaszające się na badania muszą być NA CZCZO.

Badanie polega na analizie pobranych próbek krwi.

Rejestracja telefoniczna (od poniedziałku do piątku)
pod nr tel. 061 898 40 37 i 061 898 40 31 w godz. od 11.00 do 13.30

Niezbędne jest podanie numeru PESEL.

W gminie Stęszew badania będą prowadzone w terminach:

• 13 grudnia 2007 roku w godz. 8.00 – 10.00

• 14 grudnia 2007 roku w godz. 8.00 – 10.00

w sali Urzędu Miejskiego w Stęszewie

Badania finansowane są w całości przez Powiat Poznański.
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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. 0604 806 068

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. 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
R. Urbanek – kierownik rewirów dzielnicowych:
0605 192 906

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



WIEŚCI
STĘSZEWSKIE

20 4/2007

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

Punkt apteczny „Melisana”
Jeziorki, Pl. Parkowy 7 (obok szkoły)
czynna: pon.–pt. 8.00–17.00
sob. 9.00–12.00

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 BPH SA
Stęszew, ul. Poznańska 3, tel. 061 819 53 95
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