
WIEŚCIWIEŚCI
STĘSZEWSKIE

5
2007
21 XII 2007

ISSN 1233-6033
egzemplarz bezpłatny

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ

XI sesja Rady Miejskiej 2

Zakończono kolejne inwestycje 4

Harmonogram wywozu
odpadów stałych 5

Zimowe utrzymanie dróg 6

Złote gody 8

Wigilijne spotkania 8

Co z placem zabaw? 8

Odeszła najstarsza
mieszkanka naszej gminy 9

Konkurs plastyczny
„Łańcuch na choinkę” 9

Zamiast akademii 10

Ogłoszenia i oferty pracy 11

Informator miejski 15

W numerzeWigilia, piękne rodzin zbratanie,
kiedy nas bliscy otoczą w krąg,
kiedy się kruchy opłatek łamie,

wśród dobrych życzeń na cały rok

Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz spełnienia najskrytszych marzeń w Nowym Roku

życzą mieszkańcom Gminy Stęszew:
Burmistrz Gminy Stęszew,

Rada Miejska Gminy Stęszew
oraz redakcja „Wieści Stęszewskich



WIEŚCI
STĘSZEWSKIE

2 5/2007

29 listopada odbyła się kolejna sesja
Rady Miejskiej Gminy Stęszew. Jak
zawsze, przed podjęciem uchwał,

burmistrz przedstawił sprawozdanie z dzia-
łalności międzysesyjnej. Dotyczyło ono okre-
su od 29 października do 29 listopada.

W tym czasie kontynuowano prace
związane z Centrum Zagospodarowania Od-
padów. Negocjowane były warunki umowy
z firmą mającą zrealizować tą inwestycję.

Przygotowywano także dokumentację
niezbędną podczas ubiegania się o dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej na realizację inwe-
stycji w 2008 rok i kolejnych latach. Tworzo-
na była także dokumentacja dotycząca roz-
budowy oczyszczalni ścieków w Strykowie.

W omawianym okresie trwały rozmowy
na temat przebiegu drogi S5. Uczestniczyli
w nich mieszkańcy gminy, przedstawiciele
Wielkopolskiego Parku Narodowego, Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
oraz wykonawcy dokumentacji. Wstępne
sugestie dotyczące przebiegu drogi zostały
zaakceptowane przez WPN i przekazane
do opracowania dokumentacyjnego.

W ostatnim miesiącu trwał rozruch
technologiczny oczyszczalni ścieków w Wi-
toblu. W tym czasie usuwano drobne uster-
ki po to, aby oczyszczalnia mogła zostać od-
dana do pełnej zdolności technologicznej.

Zakończone zostały prace przy budowie
kanalizacji sanitarnej na ul. Nowej i Kórnic-
kiej w Stęszewie. Zakończono też termomo-
dernizację budynku Urzędu Miejskiego, w któ-
rym dodatkowo zainstalowano monitoring.

W minionym okresie budowano także
drogę do witobelskiej oczyszczalni ścieków.
Trwały również inne prace drogowe na tere-
nie całej gminy.

Przeprowadzono też przetargi m. in.:
na zimowe utrzymanie dróg, wykonanie
drobnych robót inwestycyjnych oraz re-
montów chodników w Trzebawiu i Stryko-
wie. Ogłoszono również kolejne przetargi
na: remonty cząstkowe dróg i chodników,
na inspektorów nadzoru budowlanego oraz
na prace wyrówniarką w 2008 r.

Odbyły się przetargi na sprzedaż lokalu
w Strykowie, na ul. Parkowej 9 oraz sprzedaż
gruntu pod aktywizację gospodarczą. Lokal
mieszkalny udało się zbyć, gruntu pod akty-
wizację natomiast nie, gdyż cena, którą za-
proponował rzeczoznawca była nie do przy-
jęcia przez potencjalnych inwestorów.

Nadal aktualnym tematem była kwestia
budowy hali widowiskowo-sportowej. Bur-
mistrz poinformował, iż był w kilku miej-
scowościach, w których takie hale już istnie-
ją, uczestniczył również w otwarciu hali
w Komornikach. Stwierdził, że radni powin-
ni ją również zobaczyć i porozmawiać z ko-
mornicką społecznością przed podjęciem de-
cyzji o budowie hali w Stęszewie.

W omawianym okresie wpłynęło
do gminy rozstrzygnięcie Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie podatku od bu-
dynków letniskowych. Burmistrz poinfor-
mował, iż od lat gmina stosuje ten podatek
w stawkach maksymalnych. Tym razem
jednak, pomimo faktu, że przepisy nie ule-
gły w tej kwestii zmianie, RIO uchyliło ten
zapis. Na sesji podjęta musiała zostać decy-
zja jak rozwiązać powstały problem.

W swym sprawozdaniu burmistrz po-
wrócił także do kwestii planowanej budowy
kanalizacji sanitarnej w Sapowicach. Poin-
formował, że po kilku latach tworzenia do-
kumentacji, po przeprowadzonych przetar-
gach, doszło do takiej sytuacji, że inwestycja
ta znowu przeciąga się w czasie. Jest to wy-
nikiem odwołań składanych przez poten-
cjalnych wykonawców. Gmina posiada za-
równo środki finansowe jak i możliwości re-
alizacji tego przedsięwzięcia. Działania
firm, które wzięły udział w przetargu unie-
możliwiają jednak planowe rozpoczęcie
prac.

Burmistrz poinformował także, że podpi-
sane zostały umowy z placówkami świad-
czącymi usługi zdrowotne na terenie gminy,
dotyczące dzierżawy budynków w 2008 r.

Rok 2007 to ostatni rok wymiany starych
dowodów osobistych. Pomimo różnych prób
przypomnienia mieszkańcom o konieczno-
ści wymiany dowodu, na terenie gminy po-
zostaje nadal ok. 2000 osób, które tego nie
zrobiły. Burmistrz przypomniał, że termin
złożenia wniosku o wymianę dowodu upły-
wa 31 grudnia br. w związku z tym, że po-
zostało tak mało czasu, gmina nagłaśniała
tą sprawę poprzez ogłoszenia, plakaty, in-
formacje w kościołach itd. W tej chwili jest
taka sytuacja, że w Urzędzie nie ma osób
chcących złożyć wniosek o wymianę dowo-
du, a w styczniu będzie już na to za późno.

W omawianym okresie przeprowadzono
rozmowy ze Związkiem Nauczycielstwa Pol-
skiego dotyczące płac w roku 2008. Rozma-

wiano także z przedstawicielami zarządu
dróg wojewódzkich i powiatowych na te-
mat planowanych w 2008 r. inwestycji dro-
gowych na terenie gminy.

Burmistrz poinformował także, iż
w ostatnim czasie doszło do kradzieży na te-
renie Urzędu. Podczas spotkania na sali sesyj-
nej skradziono płaszcz pozostawiony na wie-
szaku, na korytarzu. Nikt nie jest w stanie od-
powiadać za pozostawioną w Urzędzie
odzież. Dlatego też nie należy pozostawiać
na korytarzach żadnych cennych rzeczy.

Na zakończenie sprawozdania, bur-
mistrz poinformował także, że, w dniach
24 i 31 grudnia br. Urząd Gminy czynny bę-
dzie do godz. 13.00.

Po sprawozdaniu przyjęte zostały nastę-
pujące uchwały:
– w sprawie zmiany uchwały budżetowej

na 2007. Dokonuje się zwiększenia docho-
dów o kwotę 117 617,00 zł oraz zwiększe-
nia wydatków o kwotę 117 617,00 zł,

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w 2008 roku dla Powiatu Poznańskiego
na funkcjonowanie Filii Wydziału Komu-
nikacji Starostwa Powiatowego w Pozna-
niu na terenie gminy Stęszew. Na mocy tej
uchwały przekazano Powiatowi Poznań-
skiemu środki w wysokości 20 000,00 zł,

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w 2008 roku dla Powiatu Poznańskiego
na utrzymanie filii Poradni Psychologicz-
no – Pedagogicznej w Gminie Stęszew.
Z budżetu gminy dla Powiatu Poznańskie-
go przekazano kwotę 25 000,00 zł,

– w sprawie uchwalenia gminnego progra-
mu profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych na 2008 rok,

– w sprawie uchwalenia Gminnego Progra-
mu Przeciwdziałania Narkomanii na la-
ta 2008–2011,

– zmieniającą uchwałę Nr XXXVI/382/2006
z dnia 28 września 2006 roku w sprawie
uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego
na lata 2007–2013,

– w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego
położonego w Strykowie. Uchwała ta do-
tyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w dro-
dze przetargu lokalu użytkowego nr 42 po-
łożonego w Strykowie przy ul. Parkowej 7,

– w sprawie nabycia przez Gminę Stęszew
nieruchomości położonych w Skrzynkach.
Uchwała ta dotyczy wyrażenia zgody
na nabycie przez Gminę Stęszew nierucho-
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mości położonych w Skrzynkach, a ozna-
czonych w ewidencji gruntów jako dział-
ki: 93/31 o pow. 2725 m2, 93/33 o pow. 50
m2, 93/34 o pow. 49 m2. Nieruchomości ob-
jęte niniejszą uchwałą stanowią własność
osoby fizycznej. Działki 93/31, 93/33, 93/34
stanowią część ulicy Polnej. Przejęcie nie-
ruchomości przez Gminę Stęszew pozwoli
na uregulowanie stanu terenowo-praw-
nego dróg położonych w Skrzynkach
a także zapewni prawidłową obsługę ko-
munikacyjną terenów mieszkalnych,

– w sprawie nabycia przez Gminę Stęszew
nieruchomości położonych w Dębnie.
Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na naby-
cie przez Gminę Stęszew części nieruchomo-
ści położonych w Dębnie, a oznaczonych
w ewidencji gruntów jako działki, z obrębu
Dębienko: 259/1, 259/2, 258/3, 258/2, 258/1,
257, 256/1, 256/3, 255, 254, 253, 252/2, 252/1, 2
51/2, 251/1, 250, 249, 248, 247, 246, 245, 243/2.
Nieruchomości objęte niniejszą uchwałą
stanowią własność osób fizycznych. Działki
położone są wzdłuż ulicy Powstańców Wiel-
kopolskich w miejscowości Dębno. Na czę-
ściach działek była prowadzona inwestycja
polegająca na wybudowaniu chodnika.
Właściciele nieruchomości wyrazili zgodę
na przejęcie przez Gminę Stęszew terenu za-
jętego pod chodnik. Powierzchnię działek, ja-
kie mają zostać nabyte określi uprawniony
geodeta w postępowaniu podziałowym,

– w sprawie nabycia przez Gminę Stęszew
nieruchomości położonej w Stęszewie.
Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na na-
bycie przez Gminę Stęszew nieruchomości
położonej w Stęszewie, stanowiącej drogę
o powierzchni 5595 m2 a oznaczonej w ewi-
dencji gruntów jako działka 1443/3. Dział-
ka ta, zgodnie z zapisem w ewidencji grun-
tów stanowi drogę i jest własnością Skarbu
Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych.
Stanowi ona drogę dojazdową do nierucho-
mości przeznaczonych w planie zagospo-
darowania przestrzennego pod aktywiza-
cję gospodarczą. Nabycie nieruchomości
przez gminę Stęszew nastąpi nieodpłatnie
i pozwoli na zapewnienie właściwej obsłu-
gi komunikacyjnej terenów przeznaczo-
nych pod aktywizację gospodarczą,

– w sprawie w sprawie nabycia lokalu poło-
żonego w Jeziorkach. Uchwała ta dotyczy
wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę
Stęszew lokalu mieszkalnego nr 1 położo-
nego w Jeziorkach przy ulicy Bukowskiej 10
o powierzchni użytkowej 37,42 m2, wraz
z przynależnym udziałem w działce 7/3
o pow. 1805 m2, wynoszącym 370/1167.
Do Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew wpły-

nęła informacja o przeznaczeniu przez
Agencję Nieruchomości Rolnych do sprze-
daży ww. lokalu mieszkalnego wraz
z przynależnym udziałem w ww. działce.
Nabycie nieruchomości pozwoli na prze-
znaczenie lokalu na mieszkanie socjalne,

– w sprawie wydzierżawienia na okres 15 lat
przez Gminę Stęszew nieruchomości położo-
nej w Witoblu. Uchwała ta dotyczy wydzier-
żawienia nieruchomości położonej w Wito-
blu stanowiącej część działki nr 246/1 z obrę-
bu Witobel. Wydzierżawieniu podlega część
nieruchomości o powierzchni 270 m2.
Uchwałą Nr XXVI/281/2005 z dnia 29 wrze-
śnia 2005 r. Rada Miejska Gminy Stęszew
wyraziła zgodę na wydzierżawienie
na okres 15 lat na rzecz POLKOM-
TEL S.A. z siedzibą w Warszawie części nie-
ruchomości o powierzchni 270 m2 oznaczo-
nej w ewidencji gruntów jako działka 246/3.
Teren został przeznaczony do wydzierża-
wienia pod stację bazową telefonii komórko-
wej. Ww. uchwała nie mogła zostać zreali-
zowana z uwagi na projektowane na tym
terenie ujęcie wody. Uzasadnione jest więc
zlokalizowanie planowanej inwestycji
na nieruchomości sąsiedniej – działce 246/1,
stanowiącej własność Gminy Stęszew. W to-
ku uzyskiwania pozwolenia na budowę
dzierżawca uzyska ocenę oddziaływania
stacji na ludzi i środowisko (odpowiednie
opinie: Inspektora Sanitarnego, Wydziału
Ochrony Środowiska, Sanepidu),

– w sprawie wydzierżawienia przez Gminę
Stęszew nieruchomości położonej w Krą-
plewie. Uchwała ta dotyczy wyrażenia zgo-
dy na wydzierżawienie na rzecz dotychcza-
sowego dzierżawcy, na okres 3 lat, przez
Gminę Stęszew nieruchomości położonej
w Krąplewie, a stanowiącej działkę 50/5
o powierzchni 0,5030 ha. Do Urzędu Miej-
skiego Gminy Stęszew wpłynął wniosek
osoby fizycznej – dotychczasowego dzier-
żawcy, o wydzierżawienie ww. działki po-
łożonej w Krąplewie, stanowiącej zgodnie
z zapisem w ewidencji gruntów nieużytek.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990r. o samorządzie gminnym do wła-
ściwości Rady należy określenie zasad wy-
dzierżawienia nieruchomości, gdy po umo-
wie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
strony zawierają kolejne umowy, których
przedmiotem jest ta sama nieruchomość,

– w sprawie wyrażenia zgody na wydzierża-
wienie nieruchomości gminnych. Uchwała
ta dotyczy wyrażenia zgody na wydzierża-
wienie na kolejne trzy lata dotychczaso-
wym dzierżawcom nieruchomości stano-
wiące działki nr 165 w Strykowie oraz 127/2

we Wronczynie, na których usytuowane są
boiska sportowe i zaplecza socjalne.
W uchwale tej wyraża się zgodę na zawar-
cie trzyletnich umów dzierżawy z użytkow-
nikami boisk sportowych położonych w Je-
ziorkach na działce nr 79/6 i w Skrzynkach
na działkach nr 82/4, 82/3 i 85. Przepisy
ustawy o samorządzie gminnym mówią, że
do wyłącznej właściwości Rady należy po-
dejmowanie uchwał w sprawach majątko-
wych gminy przekraczających zakres zwy-
kłego zarządu dotyczących m.in. użycza-
nia, najmu i wydzierżawiania gruntów
na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nie-
oznaczony. Dnia 22 października 2007 r.
weszła w życie ustawa z dnia 24 sierp-
nia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomościami oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw, zgodnie z którą uchwa-
ła Rady Gminy wymagana jest również
w przypadku gdy po umowie zawartej
na czas oznaczony do 3 lat strony zawiera-
ją kolejną umowę, której przedmiotem jest
ta sama nieruchomość; do czasu określenia
zasad burmistrz może dokonywać tych
czynności wyłącznie za zgodą Rady. Boiska
sportowe na terenie gminy użytkowane są
przez kluby sportowe, z którymi zawierane
były umowy na okresy trzyletnie. W obec-
nej sytuacji prawnej przedłużenie przez
Burmistrza umowy dzierżawy na kolejne
lata wymaga zgody Rady. Boiska w Jezior-
kach i Skrzynkach z uwagi na regulację sta-
nu prawnego nie zostały dotychczas for-
malnie przekazane użytkownikom. Obec-
nie sprawy własności gruntu zostały
ostatecznie zakończone i możliwe jest za-
warcie odpowiednich umów dzierżawy,

– w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego – działki nr ewid. 110
w Skrzynkach, obręb Skrzynki,

– w sprawie zmiany uchwały nr
XXV/268/2005 Rady Miejskiej Gminy Stę-
szew z dnia 30 czerwca 2005 roku dotyczą-
cej miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Stęszew – frag-
ment wsi Strykowo i Sapowice,

– w sprawie zasad, trybu udzielania i rozli-
czania dotacji dla niepublicznych przed-
szkoli,

– zmieniającą uchwałę Nr XXIII/251/2005
z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie re-
gulaminu udzielania pomocy materialnej
dla uczniów. W uchwale Nr XXIII/251/2005
z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie re-
gulaminu udzielania pomocy materialnej
dla uczniów w rozdziale II wprowadza się
następujące zmiany:
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1) W § 3 skreśla się ust. 3.,
2) § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Kwota przyznanego stypendium wyni-

ka z zakwalifikowania ucznia do grupy do-
chodowej i wynosi:

1/ przy I grupie 110,– złotych,
2/ przy II grupie 90,– złotych,
3/ przy III grupie 75,– złotych.”
3) § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Kwota stanowiąca indywidualne uzu-

pełnienie stypendium nie może być wyższa
niż 110,– złotych.”
– w sprawie sprzedaży nieruchomości po-

łożonej w Strykowie. Uchwała ta dotyczy
wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie
przetargu ustnego nieograniczonego,
nieruchomości stanowiącej część działki
nr 462/3, położonej w Strykowie. Z wnio-
skiem o sprzedaż nieruchomości wystą-
piła firma z Mysłowic, która zaintereso-
wana jest pobudowaniem oddziału firmy
na terenie naszej Gminy. Do sprzedaży
przeznaczona została część ww. działki
położona w Strykowie, która zgodnie
z planem zagospodarowania przestrzen-
nego gminy przeznaczona jest pod akty-
wizacje gospodarczą. Ponieważ po-
wierzchnia całej działki wyno-
si 90,7169 ha niezbędne będzie

przeprowadzenie podziału w, wyniku
którego określona zostanie dokładnie
wielkość nieruchomości. Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami ustawy o go-
spodarce nieruchomościami sprzedaż
nieruchomości nastąpi w trybie przetar-
gu nieograniczonego a cena ustalona zo-
stanie na podstawie wartości nierucho-
mości, którą określi rzeczoznawca mająt-
kowy,

– zmieniającą uchwałę Nr X/111/2007 Rady
Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 paź-
dziernika 2007 roku w sprawie podatku
od nieruchomości. W § 1 uchwały wpro-
wadza się ust. 2 w nowym brzmieniu:

„Od budynków rekreacji indywidualnej
za 1 m2 powierzchni użytkowej – 6,37

Pojęcie budynku rekreacji indywidualnej
oznacza budynek przeznaczony do okreso-
wego wypoczynku.”

Po przyjęciu uchwał, Rada Miejska podję-
ła oświadczenie zawierające stanowisko
w sprawie zmian w umowie dzierżawy
Ośrodka Wypoczynkowego nad Jeziorem
Lipno w Stęszewie.

Oświadczenie takie podjęte zostało
w wyniku wniosku dzierżawcy ośrodka.
Zwrócił się on z prośbą o umorzenie czynszu
dzierżawy, w zamian za wykonanie nie-

zbędnych remontów domków letniskowych
leżących na terenie ośrodka.

Po przedyskutowaniu tego wniosku
na komisjach, radni wyrazili zgodę
na wprowadzenie zmian do umowy dzier-
żawy ośrodka. Zaznaczyli iż:
– dzierżawca zostanie zwolniony z czynszu

dzierżawnego na okres 4 lat w zamian
za nakłady jakie poniesie na remonty,

– burmistrz ustali zakres i wysokości nakła-
dów oraz harmonogramu ich realizacji,

– w przypadku, gdy dzierżawca naruszy
ustalony zakres, wysokości i harmono-
gram poniesienia nakładów – będzie zo-
bowiązany do zapłaty czynszu dzierżaw-
nego za okres 4 lat.

Następnie głos zabrał radny Stanisław
Matuszewski, który poinformował, iż Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny Szkół zbierał
wnioski o udzielenie pomocy materialnej dla
uczniów. Wpłynęło 205 wniosków. 7 rozpa-
trzonych zostało negatywnie, z powodu prze-
kroczenia przez wnioskodawców kryterium
dochodowego (wynoszącego 251 zł na osobę).
Pozytywnie rozpatrzono 198 wniosków.
Z czego: 95 zakwalifikowano do 1 grupy (ze
względu na dochód), 47 – do grupy 2,
a 56 wniosków – do grupy 3.

J.Z.

W ostatnich tygodniach zakończono
kolejne gminne inwestycje. Pod ko-
niec listopada dokonano odbioru

robót kanalizacyjny, które prowadzone były
w Stęszewie. Tym razem kanalizacja sani-
tarna budowana była na ul. Nowej i Kórnic-
kiej. Powstał tam łącznie ponad kilometr
nowej sieci. Koszty tej inwestycji wyniosły
prawie 700 000,00 zł.

Kanalizacja sanitarna oraz deszczowa
powstała natomiast w Dębnie, na ul. Po-

wstańców Wlkp., Podgórnej, Nowej, Kaszta-
nowej i Czereśniowej. Wybudowano tam po-
nad 2,5 kilometra sieci kanalizacji sanitar-
nej i prawie 400 m kanalizacji deszczowej.
Koszt inwestycji to ponad 1 mln zł.

W nowo powstałej oczyszczalni ścieków
w Witoblu trwał natomiast ostatnio „roz-
ruch” technologiczny. Usuwano też drobne
usterki i dokonywano ostatnich, niezbęd-
nych poprawek. W Witoblu powstała też
droga prowadząca do oczyszczalni.

Na odremontowanym budynku Urzędu
Miejskiego zainstalowano monitoring.
Umieszczone kamery mają zwiększyć bez-
pieczeństwo na ul. Poznańskiej.

W Strykowie trwają prace instalacyjno-
-budowlane w budynku po byłym hotelu.
Tamtejsze pomieszczenia mają zostać za-
adaptowane na mieszkania.

J.Z.

Zakończono kolejne inwestycje

Nowopowstała droga do oczyszczalniOczyszczalnia ścieków w Witoblu
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Harmonogram wywozu
odpadów stałych

Miasto i Gmina Stęszew rok 2008

UWAGA:
1. W przypadku nagłej awarii sprzętu lub innych zdarzeń wywóz nastąpi w dniu następnym po dniu przewidzianym w harmonogramie

(informacja tel. 061 813 41 82)
2. Pojemniki z nieczystościami stałymi należy wystawiać w dniu odbioru przy granicy nieruchomości w widocznym miejscu.
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W celu ułatwienia mieszkańcom gmi-
ny kontaktu z zarządcami dróg –
przedstawiamy poniżej ich wykaz,

wraz z numerami telefonów osób odpowie-
dzialnych za zimowe utrzymanie poszcze-
gólnych odcinków. Przypominamy także, że

obowiązek utrzymania zimowego chodni-
ków należy do właścicieli przyległych pose-
sji.

Zimowe utrzymanie dróg
Wykaz dróg i tel. do akcji zimowej – drogi krajowe

GDDKiA – Rejon Nowy Tomyśl 061 442 33 11

Henryk Urbaniak– Kier. Obwodu w GDDKiA 061 813 41 32

Dyżur do akcji zimowe w Obwodzie Zamysłowo 061 813 41 32

Wykaz dróg i tel. do akcji zimowej – drogi powiatowe
Marek Nowicki – Dyrektor ZDP Koziegłowy 061 812 70 90

Wiesław Jankowiak
Kierownik Obwodu Drogowego Zamysłowo

501 029 331 061 813 47 72

Wykaz dróg i tel. do akcji zimowej – drogi wojewódzkie

Dyżur w RDW Kościan 065 512 17 74 lub 065 512 17 84

Kazimierz Różdżka – Kier RDW Kościan 065 512 17 74

Andrzej Ciążkowski – Kier Obwodu Racot 065 513 10 83

Zdzisław Kluczyk – „DROGBUD” Gostyń 601 796 034 065 573 91 61

Nr drogi Nazwa drogi Standard utrzymania

5 Poznań – Wrocław II

32 Zielona Góra – Stęszew II

Wykaz dróg w utrzymaniu zimowym

Nr drogi Nazwa drogi Standard utrzymania

306 Buk – Stęszew – Dymaczewo Nowe III

431 Granowo – Dymaczewo Nowe – Kórnik III

Wykaz dróg w utrzymaniu zimowym

Nr drogi Nazwa drogi Standard utrzymania

2402P Dopiewo – Stęszew IV

2457P Rybojedzko – Tomice – Trzcielin VI

2413P Skrzynki – Podłoziny VI

2493P Będlewo – Łódź –Trzebaw – dr. nr 5 VI

2494P Trzebaw – Stęszew VI

2450P Strykowo – Rybojedzko IV

2451P Strykowo – Modrze III

2456P Tomiczki – Bielawy III i V

2452P Modrze – Piotrowo VI

Wykaz dróg powiatowych w utrzymaniu zimowym
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Nr drogi Nazwa drogi Standard utrzymania

2453P Piotrowo – Drożdżyce VI

2454P Modrze – Maksymilianowo IV i VI

2455P Tomice – Piekary VI i IV

32656 Skrzynki – Bielawy III

2459P Granowo – Piekary VI

2498P Piekary – Sznyfin IV

2458P Buk – Piekary IV

2500P Skrzynki – Tomiczki III

Wykaz dróg powiatowych w utrzymaniu zimowym cd.

Nr drogi Nazwa drogi Standard utrzymania

330000P Stęszew – Modrze (odc. dr. 003 – m. Twardowo) IV

330001P Strykowo – Twardowo (odc. zabudowy m. Twardowo) IV

330002P Twardowo – Wronczyn III

330003P Zamysłowo – Twardowo (odc. zab. Zamysłowa) III

330004P Srocko Małe – Twardowo III

330007P Srocko Małe /PGR/ – Zaparcin (odc. Srocko Małe PGR – dr. nr 5) III

330011P Będlewo – Witobel (odc. zab. Będlewa) V

330013P Witobel – Srocko Małe (odc. dr. 015 – dr. nr 5) V

330015P Stęszew – Witobel III

330016P Stęszew – Osowa Góra (odc. ul. Mosińskiej) IV

330017P Trzebaw – Dymaczewo (odc. Trzebaw – Górka) V

330022P Stęszew – Wypalanki (odc. zab. wsi Dębna) IV

330023P Stęszew – Wielkawieś odc. zab. wsi Dębna, Krąplewa i Wielkiejwsi) IV

330024P Stęszew – Krąplewo IV

330026P Rybojedzko – Słupia (odc. zab. Słupii) IV

330027P Rybojedzko – Mirosławki IV

330029P Mirosławki – Tomice (odc. zab. wsi Mirosławki) V

330032P Twardowo – Antonin IV

330033P Stęszew – Antonin (odc. zabudowy ul. Sadowej) IV

Wykaz dróg w utrzymaniu zimowym

Wykaz dróg i tel. do akcji zimowej – drogi gminne

Kto tel. kom. tel. służb.

Pinczak Włodzimierz – Burmistrz 061 819 71 22

Leśny Bernard – Sekretarz 602 356 475 061 819 71 23

Alejski Aleksander – UMG Stęszew 697 888 249 061 819 71 26

Grześkowiak Zbigniew – Dyr. ZGKiM 608 383 314 061 819 54 31

Standard III i IV – odśnieżanie i posypywanie; Standard V – odśnieżanie
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Do gminy docierają coraz częściej infor-
macje, na temat zdewastowanych
placów zabaw. Mieszkańcy zgłaszają

uwagi na ten temat i pytania, kto niszczy te
place i kto będzie je naprawiał…

Obiekty te są niszczone przez wandali.
Aby ich zdewastowane części nie stwa-

rzały zagrożenia dla dzieci są często roz-
bierane przez pracowników Zakładu Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Tak było np.: w przypadku placu zabaw
przy targowisku w Stęszewie. Wszystkie
jego elementy powrócą jednak na swoje
miejsce wiosną. Plac ten istniał przy tar-

gowisku już od dawna i nadal tam pozo-
stanie.

Nie jest to jedyny przypadek wandalizmu
zaobserwowany w ostatnim czasie w Stęsze-
wie. Ławki, które zostały zamontowane nie-
dawno w parku również są już zniszczone.

red.

Co z placem zabaw?

P odobnie jak każdego roku, również i
tym razem, na terenie gminy Stęszew
zorganizowane zostały spotkania wi-

gilijne. W tym roku odbyły się one w sześciu
miejscowościach: Sapowicach, Strykowie,

Wronczynie, Mirosławach, Stęszewie oraz
Zamysłowie. Trwały one w tygodniu przed-
świątecznym.

Spotkania te są zawsze doskonałą okazją
do wspólnego spotkania się mieszkańców i

spokojnej rozmowy przy kawie i „słodko-
ściach”. Zaproszeni goście śpiewają kolędy,
dzielą się opłatkiem i składają sobie świą-
teczne życzenia.

J.Z.

Wigilijne spotkania

13grudnia br. w Stęszewie zorgani-
zowana została uroczystość z
okazji 50 rocznicy ślubu, dla par

małżeńskich zamieszkałych na terenie gmi-
ny. Na uroczystości, oprócz jubilatów obecni
byli także burmistrz Włodzimierz Pinczak
oraz przewodniczący Rady Miejskiej Miro-
sław Potrawiak.

Każdy z jubilatów otrzymał gratulacje i
wyrazy uznania z okazji złotych godów.
Burmistrz wręczył im także medale „Za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie”. Są one przy-
znawane tym parom małżeńskim, które
przeżyły ze sobą 50 i więcej lat. Każdej parze
zrobiono pamiątkowe zdjęcia. Nie mogło za-
braknąć oczywiście jubileuszowego tortu i
szampana.

Pary, które uczestniczyły w uroczystości
50 rocznicy ślubu to:

Marianna i Kazimierz Marciniak,
Marianna i Edmund Polaczyk,
Teresa i Stefan Chróst,
Mieczysława i Janusz Minkisiewicz,
Krystyna i Jan Włoka,
Helena i Franciszek Matuszewscy,

Stefania i Stanisław Króliczak,
Stefania i Edward Rybarscy,
Aniela i Bolesław Strykowscy,
Stefania i Stanisław Gmerek,
Janina i Marian Zemler,
Maria i Władysław Lis,

Kazimiera i Franciszek Sibilscy,
Maria i Jan Łowiccy,
Władysława i Zdzisław Korczak,
Irena i Józef Lulczyńscy,
Maria i Marian Wośkowiak,
Irena i Józef Olejniczak,
Genowefa i Alojzy Szymkowiak.
Wszystkim jubilatom, z okazji złotych

godów, życzymy kolejnych lat życia w zdro-
wiu i szczęściu.

(J.Z.)

Złote gody

Tegoroczni jubilaci
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Odeszła najstarsza
mieszkanka naszej gminy

J eszcze kilka miesięcy temu Pani Ma-
rianna Kusik z Jeziorek obchodziła swo-
je 102 urodziny. Z tej okazji, jak co roku,

w jej domu zebrała się najbliższa rodzi-
na a także przedstawiciele władz gminy.
Odwiedzaliśmy Panią Mariannę od czasu,
kiedy świętowała 100 urodziny i trzeba
przyznać, że każda wizyta pozostawiała
nas w przekonaniu, że babcia (jak pieszczo-
tliwie zwracała się do niej cała rodzina) na-
dal czuje się równie dobrze, jak w dniu na-
szej pierwszej wizyty.

Niestety we wtorek, 20 listopada br.
otrzymaliśmy informację, że najstarsza
mieszkanka gminy Stęszew zmarła. Ode-
szła nagle, ale spokojnie i cicho…

Każdego roku pisaliśmy o kolejnych uro-
dzinach Pani Marianny, wspominaliśmy
przy tej okazji jej życie, pisaliśmy o rodzinie,
itd. Pani Kusik wychowała bowiem 3 dzieci,
miała 11 wnuków i aż 13 prawnuków. Prze-
żyła obie wojny i przez całe życie ciężko pra-
cowała. Od 36 lat była wdową, ale, jak pod-
kreślali jej najbliżsi, nigdy nie była sama.
Zarówno jej dzieci jak i część wnuków z ro-

dzinami mieszkali w Jeziorkach i opiekowa-
li się seniorką.

Cała rodzina, mieszkańcy Jeziorek oraz
przedstawiciele władz gminy pożegnali

Mariannę Kusik 23 listopada na cmentarzu
w Słupii.

J.Z.

Konkurs plastyczny
„Łańcuch na choinkę”

Informacja dotycząca VIII Konkursu Plastycznego zorganizowa-
nego przez Dom Kultury w Stęszewie w 2007 roku – „Łańcuch
na choinkę”:

Komisja w składzie: Barbara Bawer i Maria Biała, przyznała:
Trzy pierwsze nagrody:
– Szkoła Podstawowa w Jeziorkach
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modrzu
– Szkoła Podstawowa w Trzebawiu.
Cztery drugie nagrody otrzymały:
– Szkoła Podstawowa w Stęszewie
– Szkoła Podstawowa w Strykowie
– Zespół Szkół Specjalnych w Stęszewie
– Gimnazjum w Strykowie.

Dwie trzecie nagrody zdobyły:
– Gimnazjum w Stęszewie
– Świetlica Mini-Max ze Sz. P. w Stęszewie.
Oceniano: pomysłowość dotyczącą formy, materiałów, staran-

ności wykonania, oraz wrażenie artystyczne związane z tradycją
Świąt Bożego Narodzenia.

Wystawa łańcuchów w Domu Kultury trwać będzie
do 12.01.2008, natomiast w sali Gimnazjum w Stęszewie podczas
koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – w dniu 13.01.2008
stanowić będzie dekorację. Wręczenie nagród odbędzie się o godz. 17
w dniu 13.01.2008 w sali Gimnazjum w Stęszewie.

Barbara Bawer
Dyrektor Domu Kultury w Stęszewie

Marianna Kusik wraz z rodziną
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Zamiast akademii
C o roku w naszej szkole obchodzimy

uroczyście kolejne rocznice odzyskania
przez Polskę niepodległości. Odpowie-

dzialna za przygotowanie uroczystości na-
uczycielka historii stara się, aby każde ob-
chody były inne. W tym roku ucznio-
wie 17 XI wyruszyli na rajd do miejsc
pamięci narodowej, które znajdują się na te-
renie Parafii Wszystkich Świętych w Słupi.

W czasie wędrówki (Jeziorki – Słupia
– Piekary – Jeziorki ok. 8 km) uczniowie kl.
IV–VI zdobywali punkty.

Aby rajd mógł się odbyć, musiała być od-
powiednia pogoda. Nauczyciele umówili się
z uczniami, że jeśli rano w sobotę będzie
deszcz lub silny wiatr, rajd nie dojdzie
do skutku –odbędą się zatem normalne za-
jęcia. Z niecierpliwością wszyscy (uczniowie
i nauczyciele) czekali na sobotni poranek.
Nadszedł wreszcie – ciepły, mglisty i dżdży-
sty. Jednak tylko nieliczne dzieci przyszły
z książkami do szkoły, reszta była zdecydo-
wana na rajd. Ostateczną decyzję podjęła p.
dyrektor –Idziemy!

Biało-czerwony pochód wyruszył spod
szkoły w kierunku kaplicy w Jeziorkach. Tu
dzieci usłyszały o marszu ewakuacyjnym
więźniów z obozu w Żabikowie w mroźne
dni stycznia 1945, o tym, że więźniowie ci
nocowali w jezioreckich stodołach, że idąc
wielu straciło życie. Nauczycielka wspo-
mniała ks. Wittke, dawnego proboszcza Słu-
pi, inicjatora miejsca pamięci na placu

przy kaplicy w Jeziorkach. Po oddaniu czci
ofiarom wojny, dzieci zapaliły znicze, złoży-
ły biało-czerwone wiązanki i ruszyły w dal-
szą drogę. Wcale nie było nudno, nawet
mżawka nikomu nie przeszkadzała. W poło-
wie trasy p. Cezary Molenda przeprowadził
musztrę. Uczniowie V i VI klasy bardzo do-
brze sobie poradzili z wykonaniem wszyst-
kich komend, jedynie zwroty w miejscu nie-
którym jeszcze się myliły.

Przed kościołem w Słupi, przy pomniku
„Poległym na wolność” uczniowie dowie-
dzieli się, że wiele osób z naszej parafii odda-
ło życie w czasie minionych wojen. Niektó-
rzy z tych żołnierzy byli krewnymi uczniów.
Nauczycielka historii zwróciła także uwagę
na tablicę poświęconą ks. Julianowi Wolnie-
wiczowi zamordowanemu w Dachau. Tu
również minutą ciszy uczczono pamięć po-
ległych, odśpiewano „Rotę”, zapalono zni-
cze.

W Słupi, w salce parafialnej czekała
na zziębniętych uczniów gorąca herbata
i drożdżówki.

Kolejnym etapem marszu były Piekary.
Idąc śpiewaliśmy żołnierskie piosenki, któ-
rych uczniowie nauczyli się na lekcjach mu-
zyki. Wreszcie dotarliśmy do pomnika
przy drodze z Jeziorek do Piekar. Stoi tu
od zeszłego roku. Powstał na miejscu po-
przedniego, zniszczonego w czasie ostatniej
wojny. Jeszcze świeżo w pamięci były obra-
zy z uroczystości jego odsłonięcia. Tu na-

uczycielka przypomniała uczniom sens
słów: Bóg, Honor, Ojczyzna.

W drodze powrotnej uczniowie myśleli
już o czekającej na nich żołnierskiej gro-
chówce pani Stefanii.

Ciąg dalszy rajdu nastąpił w poniedzia-
łek. Na placu przed szkołą klasy przeciągały
linę i maszerowały ze śpiewem. Siłaczami
nad siłacze okazali się uczniowie kl. VI,
marsz ze śpiewem okazał się zadaniem dość
trudnym – wymaga jeszcze żmudnych ćwi-
czeń.

Zwieńczeniem rajdu był test wiedzy
o miejscach pamięci narodowej w słupskiej
parafii.

Pisali go wszyscy uczestnicy. Po spraw-
dzeniu prac okazało się, że klasa VI nie-
znacznie tylko wyprzedziła V. Podsumowa-
no także punkty z innych konkurencji (od-
świętny strój, biało –czerwone akcenty,
znicze, musztra, marsz ze śpiewem, przecią-
ganie liny). W rywalizacji zwyciężyła kla-
sa VI. Ona też otrzyma od Rady Rodzi-
ców 300 złotych na wycieczkę.

Organizatorzy rajdu z zadowoleniem pa-
trzyli na zaangażowanie uczniów we wszyst-
kie konkursy. Chyba dobrze się bawili…

Z pewnością ten rajd uczniowie zapa-
miętają na dłużej, może także ideę, która
mu przyświecała – przypomnienie o tych,
którzy walczyli o niepodległość naszej małej
Ojczyzny.

G.S.

Biało-czerwony pochód Pomnik „Poległym za wolność” przy kościele w Słupii
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Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 3
Burmistrza Gminy Stęszew

z dnia roku 10 grudnia 2007 r.

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
w 2008 roku

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

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

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

2. Organizacja szkolenia i zawodów w szachach i warcabach.

3. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Trzebaw.

4. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowościach Wronczyn i Zaparcin.

5. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Modrze.

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

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

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

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

10. Organizacja szkolenia i zawodów w hokeju na trawie.

11. Organizacja zajęć sportowych w formie uczniowskich klubów sportowych.

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

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

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

§ 5. Ogłoszenie, o którym mowa w § 4 podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stęszew (www. steszew. pl) oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona w Kurierze Lokal-
nym i Wieściach Stęszewskich.

§ 6. Termin składania ofert upływa w dniu 15 stycznia 2008 r., godz. 1500.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia nr 93
z 10 grudnia 2007 r.

O G Ł O S Z E N I E
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 29 października 2007 r. w sprawie
programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego na 2008 rok, ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2008 z zakresu:

1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu polegające na:

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

2. Organizacji szkolenia i zawodów w szachach i warcabach

Ogłoszenia
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3. Organizacji szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Trzebaw

4. Organizacji szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowościach Wronczyn i Zaparcin

5. Organizacji szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Modrze

6. Organizacji szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Strykowo

7. Organizacji szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Jeziorki

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

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

10. Organizacji szkolenia i zawodów w hokeju na trawie.

11. Organizacji zajęć sportowych w formie uczniowskich klubów sportowych.

II. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania

1. Upowszechnianie kultury i oświaty wśród dzieci i młodzieży przez organizacje harcerskie.

III. Ochrony i promocji zdrowia polegające na:

1. Świadczeniu usług z zakresu opieki paliatywnej dla mieszkańców Gminy Stęszew.

Na realizację zadań przeznacza się środki w wysokości:

1. na zadania wymienione w pkt. I kwotę 193.500,00 zł (w 2007 roku Gmina przeznaczyła na ten cel kwotę 193.500,00 zł),

2. na zadanie wymienione w pkt. II kwotę 15.000,00 zł (w 2007 roku Gmina przeznaczyła na ten cel kwotę 10.000,00 zł)

3. na zadanie wymienione w pkt. III kwotę 10.000,00 zł (w 2007 roku Gmina przeznaczyła na ten cel kwotę 10.000,00 zł).

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie, posiadające odpowiednie doświadczenie w tym zakresie lub przygotowanie, dające gwarancję realizacji
zadania oraz działających na terenie Gminy Stęszew lub na rzecz jej mieszkańców. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskie-
go Gminy Stęszew przy ul. Poznańskiej 11 w terminie do 15 stycznia 2008 roku godz. 1500. Komisyjne rozpatrywanie ofert odbędzie się
w dniu 16 stycznia 2008 roku w oparciu o następujące kryteria:

Dla zadań z punktów I i II

1) zgodność celów projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Gminy

2) realność kosztów realizacji projektu i kosztów realizacji zadania publicznego

3) wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych organizacji

4) efekty projektu, jakość wskaźników i ich mierzenia

5) zasięg terytorialny działań objętych projektem

6) liczba uczestników zaangażowanych realizację projektu

7) perspektywy kontynuacji projektu i cykliczność działań

8) charakter i praktyka działania organizacji

9) dokonania i doświadczenie organizacji w realizacji projektów

10) dotychczasowa współpraca z Gminą Stęszew

11) struktura wydatków rodzajowych, jakie zamierza się finansować z dotacji, wśród których priorytet powinny mieć wydatki na:
organizację zawodów, dojazd na zawody, zakup pucharów, dyplomów i medali, ubezpieczenie uczestników, ekwiwalent sędziow-
ski, zakup sprzętu sportowego, środki czystości.

Dla zadania z punktu III

1) zapewnienie opieki w domu jak i poza miejscem zamieszkania chorego

2) zgodność celów projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Gminy

3) realność kosztów realizacji projektu i kosztów realizacji zadania publicznego

4) wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych organizacji

Ogłoszenia
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5) efekty projektu, jakość wskaźników i ich mierzenia

6) zasięg terytorialny działań objętych projektem

7) liczba uczestników zaangażowanych realizację projektu

8) perspektywy kontynuacji projektu i cykliczność działań

9) charakter i praktyka działania organizacji

10) dokonania i doświadczenie organizacji w realizacji projektów

11) dotychczasowa współpraca z Gminą Stęszew

1. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpocznie się od daty podpisania umowy, a zakończy się nie później niż 31 grudnia 2008 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 2003r., Nr 96, poz. 873 ze zm.)

2.2 Zlecenie będzie następować poprzez wspieranie organizacji pozarządowych

2.3 Wysokość dotacji może być mniejsza niż wnioskowana w ofercie. W takim wypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowa-
nia (korekty oferty) oraz zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

2.4 W przypadku przyznania dotacji danej organizacji zostanie ona przyznana tylko organizacjom, które przedłożyły rozliczenie z do-
tacji udzielonej w 2006 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
określone zostaną w umowach.

3.2 Zadanie należy zrealizować z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisa-
mi w zakresie opisanym w ofertach.

3.3 Zadanie winno uwzględniać udział jak największej liczny mieszkańców Gminy Stęszew.

4. Termin i miejsce składania ofert.

4.1 W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) posiadające odpowiednie doświad-
czenie w tym zakresie lub przygotowanie dające gwarancję realizacji zadania oraz działających na terenie Gminy Stęszew lub
na rzecz jej mieszkańców.

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

4.3 Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach z zaznaczonym na nich numerem i nazwą zadania.

4.4 Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.

4.5 Do oferty należy dołączyć:

A. aktualny odpis z właściwego rejestru

B. statut organizacji

C. sprawozdanie merytoryczne za 2007 r. i finansowe za 2005 r. i 2006 r. (jeżeli zostało już sporządzone)

D. w przypadku organizacji działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, innych kościo-
łów i związków wyznaniowych wymagany będzie dokument informujący o powiadomieniu właściwego organu administra-
cji 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

Ogłoszenia
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Ogłoszenia

Zespół muzyczny
SZYPURA BAND

Profesjonalna
oprawa muzyczna

oraz

prowadzenie wesel,
zabaw i innych

imprez okolicznościowych

KONKURENCYJNE CENY!!!

tel. 693 103 770

NZOZ PRIMA-MED Zespół Poradni Specjalistycznych w Dopiewie
ul. Konarzewska 12 życzy wszystkim mieszkańcom spokojnych
i pełnych ciepła w rodzinnym gronie Swiąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Udzielamy dla Państwa świadczeń w zakresie dermatologii, neu-
rologii, ortopedii, psychiatrii, psychologii i okulistyki w ramach Na-
rodowego Funduszu Zdrowia. Tel. 061 814 83 21.

Z poważaniem
kierownik NZOZ

lek. med. Ahmad Faza

Przyjmę pracę jako kierowca busa z prawem jazdy kat. B.

tel. 607 248 338

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 15 stycznia 2008 r.
do godz. 1500.

7. Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew www.steszew.pl
lub w sekretariacie Urzędu.

8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

9. Nie będą rozpatrywane oferty przesłane drogą elektroniczną.

10. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają Bożena Hudzia – tel. 819 71 22 i Marek Baranowski – tel. 061 819 71 42.

11. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

11.1 Wybór ofert nastąpi w terminie do dwóch miesięcy po upływie terminu składania ofert w oparciu o następujące kryteria:

11.2 zgodność celów projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Gminy

11.3 realność kosztów realizacji projektu i kosztów realizacji zadania publicznego

11.4 wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych organizacji

11.5 efekty projektu, jakość wskaźników i ich mierzenia

11.6 zasięg terytorialny działań objętych projektem

11.7 liczba uczestników zaangażowanych realizację projektu

11.8 perspektywy kontynuacji projektu i cykliczność działań

11.9 charakter i praktyka działania organizacji

11.10 dokonania i doświadczenie organizacji w realizacji projektów

11.11 dotychczasowa współpraca z Gminą Stęszew

11.12 struktura wydatków rodzajowych, jakie zamierza się finansować z dotacji, wśród których priorytet powinny mieć wydatki na:
organizację zawodów, dojazd na zawody, zakup pucharów, dyplomów i medali, ubezpieczenie uczestników, ekwiwalent sę-
dziowski, zakup sprzętu sportowego, środki czystości.

Stęszew, dnia 10 grudnia 2007 r.
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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
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NZOZ Przychodnia Specjalistyczna
„JAKUBOWSKA – MEDICA”
ul. Kościańska 22, 62-060 Stęszew.
W związku z ograniczonym limitem porad,
należy dokonać wcześniejszej rejestracji
telefonicznej pod nr tel. 061 813 50 19

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

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

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

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

Lekarz Stomatolog
Iwona Zantkiewicz-Bajerlein
ul. Poznańska 4a, 62-060 Stęszew
Gabinet czynny:
pon.–pt. 10.00–20.00
sob. 10.00–13.00

Gabinet Stomatologiczny Katarzyna
i Artur Bartoszek
ul. P. Skargi 22, 62-060 Stęszew
tel. 061 813 44 53
kom. 0602 706 945

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

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

Gabinet Dermatologiczny
lek. med. Jolanta Rosa
ul. Wojska Polskiego 6
62-060 Stęszew
tel. kom. 0507 023 607
Gabinet czynny jest we wtorki w godzinach od
16.00 do 18.00. W pilnych przypadkach,
po uzgodnieniu telefonicznym, także w inne dni
tygodnia.

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

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

APTEKI

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

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

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

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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