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23 stycznia br. dokonano oficjalne-
go otwarcia nowej oczyszczalni
ścieków w Witoblu. Na uroczy-

stość przybyli m. in.: prezes Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu – Jerzy Puch, dyrektor
Wielkopolskiego Parku Narodowego – Adam

Karczmarek, burmistrzowie i wójtowie
gmin sąsiednich, radni, sołtysi, dyrektorzy
gminnych szkół itd.

Gości powitał burmistrz Włodzimierz
Pinczak. Opowiedział, jak powstała oczysz-
czalnia oraz podziękował wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do jej wybudowania. Głos
zabrał też prezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu, z którego gmina trzymała dofi-

nansowanie. Podkreślił, że kwestia dofinan-
sowania oczyszczalni nie podlegała dysku-
sji. Jest to bowiem ważna i potrzebna gmi-
nie inwestycja.

Następnie dokonano uroczystego prze-
cięcia wstęgi, po którym zebrani goście mo-
gli obejrzeć teren całej oczyszczalni.

Przypomnijmy, że dokumentację projek-
tową oczyszczalni wykonało – „ESKO”
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s.c.
Koszt dokumentacji wyniósł 97 234,00 zł.
Przetarg na budowę oczyszczalni wygrało
konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Maciej
Wiesław Gramowscy ATA TECHNIK Sp.j.
oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-

Otwarcie oczyszczalni
ścieków w Witoblu

dokończenie na str. 2

Oczyszczalnia w Witoblu
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-Melioracyjnych MELBUD Sp. z o.o. kwo-
tą 8 128 237,25.

Inwestycja ta realizowana była
od czerwca 2006 r. do grudnia 2007 r. Z uwa-
gi na wysokie koszty wykonania, gmi-
na ubiegała się o dofinansowanie na budo-
wę oczyszczalni. Otrzymała je z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwo-
cie 6 000 000,00 zł. (w tym – 1 960 000,00 zł –
w roku 2006 oraz 4 040 000,00 zł – w ro-

ku 2007). Środki własne gminy,
przeznaczone na ten cel to
– 2 233 880,00 zł.

W Witoblu powstały: 2 blo-
ki (reaktory) biologiczne, 2 ko-
mory stabilizacji osadów, ruro-
ciąg międzyobiektowy, budy-
nek techniczny, budynek

socjalno-biurowy, budynek mechanicznego
podczyszczania, magazyn osadu. Procesy
technologiczne oraz działanie urządzeń
oczyszczalni kontrolowane są automatycz-
nie; regulacja procesów prowadzona jest
w sposób automatyczny przy pomocy kom-
putera.

red.

Zaproszeni goście mogli obejrzeć teren oczyszczalni

Przecięcie wstęgi (od lewej burmistrz Włodzimierz Pinczak, prezes WFOŚiGW –
Jerzy Puch, przewodniczący Rady Miejskiej – Mirosław Potrawiak)

dokończenie ze str. 1

O chotnicza Straż Pożarna w Strykowie
otrzymała nowy sprzęt ratownictwa
drogowego. Pozwoli on na sprawne

i bezpieczne uwalnianie ofiar wypadków
z samochodów o nowej konstrukcji. Pojazdy
te posiadają dodatkowe wzmocnienia, które
z jednej strony zabezpieczają pasażerów
przed urazami, ale z drugiej strony, po za-
kleszczeniu powodują, że tradycyjnym
sprzętem nie można z nich wydobyć poszko-
dowanych.

Nowe urządzenia zostały zakupione
przez gminę Stęszew. Ich koszt to bli-
sko 50 000. Zostały one przekazane straża-
kom 23 stycznia br. w Urzędzie Gminy. Bur-

mistrz wyraził nadzieję, że, pomimo, iż
sprzęt jest bardzo przydatny, okazji do jego
użycia będzie jak najmniej.

W skład sprzętu Webera wchodzą:
– pompa hydrauliczna napędzana silnikiem

spalinowym,
– nożyce,
– rozpieraki,
– tłok rozpierająco-ściągający,
– nożyce do przecinania pedałów i kierownicy.

Strażacy otrzymali także nowe umundu-
rowanie oraz hełmy. Są one ognioodporne,
widoczne w ciemności, wyposażone w spe-
cjalną „dymioną” szybę.

J.Z.

drogowego dla OSP Strykowo

Strażacy wraz z nowym sprzętem

Nowy sprzęt ratownictwa
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13 stycznia 2008 roku odbył się 16
finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Celem tegorocznego

finału była pomoc dzieciom ze schorzeniami
laryngologicznymi. W jego efekcie wsparte
zostaną dziecięce oddziały laryngologiczne
i otolaryngologiczne.

W gminie Stęszew zebrano w tym roku re-
kordową kwotę pieniędzy, bo aż 25 038,22 zł!
Sztab Orkiestry znajdował się jak zawsze
w stęszewskim Domu Kultury. Jego szefem
był Dariusz Mikołajczak, a zastępcą do spraw
artystycznych – Barbara Bawer.

Gminny finał rozpoczął się już od godz. 8.00,
na stęszewskim rynku. Odbyło się tam wielkie,
orkiestrowegotowanie,któreprzygotował i po-
prowadził Robert Waselczyk. Zorganizowano
też loterię fantową. Wszyscy chętni mogli obej-
rzeć także wystawę fotografii – „Bułgaria”.

Po południu odbył się w stęszewskim
Gimnazjum koncert – „Dzieci i młodzież
Gminy Stęszew dla Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy”. Podczas jego trwania
uczniowie gminnych szkół oraz harcerze za-
prezentowali przedstawienia teatralne, wy-
stępy taneczne oraz wokalne. Z dużym entu-

zjazmem przyjęto także występ zespołu mu-
zycznego z Dopiewa.

W godzinach wieczornych, podobnie jak
w całej Polsce rozbłysło w Stęszewie Świa-
tełko do Nieba.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
zagrała w gminie Stęszew już po raz 11.
Mieszkańcy wykazali się po raz kolejny
ogromną hojnością i gorącymi sercami,
przekazując na rzecz ratowania zdrowia
dzieci ponad 25 tys. zł. Wszystkim darczyń-
com serdecznie dziękujemy!

red.

N a początku nowego roku zima „przy-
puściła atak” na całą Polskę. Inten-
sywne opady śniegu i ujemna tempe-

ratura były jak zawsze źródłem kłopotów
na drogach. Pogoda taka stała się po raz ko-
lejny sprawdzianem zarówno dla służb dro-
gowych jak i dla właścicieli prywatnych po-
sesji. Ci pierwsi musieli zadbać o bezpieczeń-
stwo na drogach, drudzy – o odśnieżenie
chodników przy swoich domach.

Na terenie gminy Stęszew nie wszystkie
osoby, które miały zadbać o bezpieczeństwo
pieszych wywiązały się należycie z tego obo-

wiązku. Sprawdziliśmy to pewnego mroź-
nego poranka.

Okazało się, że ślisko było nie tylko
na chodnikach przy prywatnych posesjach,
ale także przy budynkach instytucji i placó-
wek, do których każdego dnia przychodzi
wiele osób. Taka sytuacja miała miejsce
na przykład przy Szkole Podstawowej w Stę-
szewie. Chodnik, biegnący wzdłuż szkolne-
go ogrodzenia, prowadzący do głównego
wejścia był biały. Dzieci i odprowadzający je
rodzice ślizgali się na nim niczym na lodo-
wisku.

Dużo łatwiejszą drogę do szkoły mieli
uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych. O ich
bezpieczeństwo zadbano bowiem już wcze-
snym rankiem, odśnieżając chodnik prowa-
dzący do szkoły.

Chorzy, udający się do lekarza
w stęszewskim Ośrodku Zdrowia również
nie musieli się bać, że po drodze złamią so-
bie rękę lub nogę. Za to osoby chcące wejść
do Zakładu Energetyki w Stęszewie mu-
siały się trochę natrudzić. Zarówno
na chodniku jak i drodze prowadzącej
do „energetyki” leżał śnieg.

16. finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy

Pamiętajmy o pieszych!
Orkiestrowe gotowanie na Rynku Zespoł wokalno-instrumentalny z Gimnazjum w Strykowie
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Sytuacja przed prywatnymi posesjami by-
ła różna. Chodniki na ul. Wojska Polskiego dla
przykładu odśnieżone były w całości, poza jed-
nym niechlubnym wyjątkiem. Ogromne trud-
ności miał za to każdy pieszy, który próbował
się przedostać przez ul. Dworcową. Określenie
„przedostać się” jest w tym przypadku jak naj-
bardziej odpowiednie. Na chodniku biegnącym
wzdłuż całej tej ulicy była „szklanka”. Piesi
zmierzający na dworzec wielokrotnie woleli
iść jezdnią niż po oblodzonym chodniku. Tylko
jeden z właścicieli tamtejszych posesji zadbał
o to, aby nikomu nie stała się krzywda i usunął
warstwę lodu sprzed swojego domu.

Tegoroczna zima może jeszcze wielokrot-
nie nas zaskoczyć podobną pogodą, jaka pa-
nowała w ostatnich tygodniach. Wszyscy
musimy zachować rozwagę i bezpieczeń-
stwo na drogach.

Do właścicieli i zarządców posesji apelu-
jemy natomiast, aby należycie zadbali
o stan przyległych do nich chodników. Pa-
miętajmy o pieszych, a szczególnie o dzie-
ciach i osobach starszych, dla których upa-
dek na śliskiej nawierzchni może być szcze-
gólnie niebezpieczny.

red.

Chodnik przed Szkołą Podstawową był biały

Na ul. Dworcowej było lodowisko, tylko jeden właściciel od-
śnieżył chodnik przy swojej posesji

Jedyna nieodśnieżona część chodnika przy ul. Wojska Polskiego

Odśnieżony chodnik przy Zespole Szkół w Stęszewie

Oczyszcony chodnik przed Ośrodkiem Zdrowia

Przed energetyką leżał śnieg
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27grudnia odbyła się ostatnia
w 2007 roku sesja Rady Miejskiej
Gminy Stęszew. Rozpoczęła się

trochę inaczej niż zwykle – występem Kape-
li Dudziarskiej „Koźlary”. Młodzi dudziarze
wraz ze swym opiekunem – Romualdem Ję-
draszakiem wykonali kilka kolęd, które na-
grodzone zostały gromkimi oklaskami.

Następnie powrócono do zaplanowane-
go porządku sesji. Burmistrz przedstawił
sprawozdanie z działalności międzysesyj-
nej. Był to czas od 29 listopada do 27 grud-
nia 2007 roku.

W tym okresie trwały prace związane
z tworzeniem Centrum Zagospodarowania
Odpadów w Piotrowie. Burmistrz podkreślił,
że im bliżej końca prac, tym więcej proble-
mów zaczyna się pojawiać. Dotyczą one ure-
gulowań zawartych w umowie na eksplo-
atację tego obiektu. Prowadzone są rozmo-
wy z firmą, która zajmie się wykonaniem
tej inwestycji. Ostateczna umowa powin-
na zostać podpisana w pierwszych miesią-
cach 2008 roku.

W minionym okresie trwały konsultacje
związane z przebiegiem drogi ekspresowej
S5. Prowadzone były rozmowy z mieszkań-
cami gminy Stęszew a także ze Starostwem
Powiatowym i Urzędem Marszałkowskim.
Należało także wyjaśnić sprawę protestów,
które złożone zostały w połowie listopada
przez mieszkańców gminy do Urzędu Woje-
wódzkiego. Dopiero w ostatnich dniach
grudnia trafiły one do Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad i spowodowały
nieporozumienia. Dotyczyły one bowiem
wcześniejszych ustaleń, a nie tych, które za-
padły w ostatnim czasie. Sytuacja ta wyma-
gała wyjaśnienia.

Zakończony został rozruch technologicz-
ny oczyszczalni ścieków w Witoblu. Doko-
nano też jej odbioru. Prowadzono też prace
związane z remontami i budową chodni-
ków w Trzebawiu i Strykowie.

Przeprowadzone zostały kolejne przetar-
gi na:
– remonty cząstkowe dróg i chodników,
– oznakowanie pionowe dróg i ulic,
– sprawowanie funkcji inspektorów nadzo-

ru na rok 2008,
– prace wyrówniarką,
– profilowanie dróg,
– usługi geodezyjne,

– wycenę nieruchomości,
– zakup paliwa.

W minionym okresie podpisane zostały
akty notarialne dotyczące regulacji stanu
własności dróg na terenie gminy Stęszew.
Większość z nich dotyczyła dróg w Skrzyn-
kach.

Gmina podpisała także z Agencją Nieru-
chomości Rolnych protokół dotyczący bez-
płatnego przekazania budynku w Jeziorkach.
Na wcześniejszej sesji podjęta została uchwa-
ła o zakupie tego budynku, jednakże gminie
udało się porozumieć z ANR w tej kwestii i bu-
dynek przekazany zostanie nieodpłatnie.
W podobny sposób gmina chciałaby pozy-
skać budynek po byłej kotłowni w Jeziorkach,
ale decyzja w tej sprawie należy do ANR.

W omawianym czasie odbyły się spotka-
nia wigilijne z mieszkańcami gminy Stę-
szew. Zakupiono także świąteczne paczki
dla dzieci – uczniów szkół z terenu gminy.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej ze
Strykowa została wyposażona w nowy
sprzęt ratownictwa drogowego. Sprzęt ten
pozwoli na sprawne i bezpieczne uwalnia-
nie ofiar wypadków z samochodów o nowej
konstrukcji. Pojazdy te posiadają dodatko-
we wzmocnienia, które z jednej strony za-
bezpieczają pasażerów przed urazami, ale
z drugiej strony, po zakleszczeniu powodu-
ją, że tradycyjnym sprzętem nie moż-
na z nich wydobyć poszkodowanych.

W omawianym okresie uzgadniano
kwestie miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego, które przygotowy-
wane są dla terenów gminy – dla Skrzynek,
Sapowic i Dębna.

Po sprawozdaniu burmistrza przyjęto
uchwały w sprawie:
– budżetu Gminy Stęszew na rok 2008.

Do przedstawionego projektu uchwały,
burmistrz zgłosił dwie autopoprawki. Do-
tyczą one:
1. wprowadzenia środków na prowadze-

nie aktualizacji stałego rejestru wybor-
ców w gminie w kwocie 2228,00 zł,

2. zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwo-
tę 30 000,00 zł i przeznaczenia tych
środków na zadanie obowiązkowe gmi-
ny pod nazwą „zapewnienie opieki bez-
domnym zwierzętom”. Dokonano tego
zgodnie z sugestią Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej,

– zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.
– prawa pierwokupu nieruchomości. Gmi-

na zrezygnowała z prawa pierwokupu
nieruchomości położonej w Stęszewie
przy ul. Regatowej.

– sprzedaży nieruchomości położonych
w Strykowie. Uchwała ta dotyczy wyraże-
nia zgody na sprzedaż w trybie przetargu
ustnego nieograniczonego, nieruchomości
położonych w Strykowie stanowiących:
działki nr 448/14 i 448/15, powstałe w wy-
niku podziału działek nr 448/16, 448/13
i 462/3. Działki te przeznaczone są, zgod-
nie z planem zagospodarowania prze-
strzennego gminy, na cele aktywizacji go-
spodarczej. Nieruchomości te położone są
w Strykowie przy drodze krajowej nr 32
i przy drodze Strykowo – Modrze. W ostat-
nim czasie do Gminy zgłaszają się różne
firmy zainteresowane kupnem terenu
pod inwestycje. Ponieważ powierzchnia
gruntów proponowanych do sprzedaży
znacznie odbiega od oczekiwań potencjal-
nych nabywców, przed sprzedażą nie-
zbędne będzie wydzielanie nieruchomości
na miarę potrzeb. Podjęcie powyższej
uchwały przyspieszy w przyszłości proce-
durę przygotowywania tych nieruchomo-
ści do sprzedaży,

– zmieniającej uchwałę Nr II/15/2006 Rady
Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 05.12.2006 r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryza-
cyjnej. W uchwale Nr II/15/2006 Rady Miej-
skiej Gminy Stęszew z dnia 05.12.2006 r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryza-
cyjnej w miejsce Marcina Kozłowskiego wpi-
suje się Barbarę Kowalczyk,

– w sprawie nadania nazwy ulicy w Stęsze-
wie. Uchwała ta dotyczy nadania ulicy,
położonej w Stęszewie, równoległej do uli-
cy ks. Piotra Skargi a prostopadłej do ulicy
ks. Ignacego Skorupki nazwy – Kardynała
Stefana Wyszyńskiego,

– ustalenia regulaminu określającego wyso-
kość oraz szczegółowe warunki przyzna-
wania, nauczycielom przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów prowadzo-
nych przez Gminę, niektórych składników
wynagrodzenia oraz wysokość i szczegó-
łowe zasady przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego. Regulamin ten
uchwalany jest. W stosunku do regulami-
nu z roku 2007 nastąpiła tylko jedna zmia-

XII sesja Rady Miejskiej
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na – o 10 zł. podniesione zostały stawki
dotyczące wynagrodzenia za wychowaw-
stwo klasy i wychowawstwo grupy
w przedszkolu,

– ustalenia cen za usługi komunalne o cha-
rakterze użyteczności publicznej.

– ustalenia wysokości opłaty targowej
w Gminie Stęszew.

Podczas podejmowania uchwały w spra-
wie ustalenia cen za usługi komunalne
o charakterze użyteczności publicznej, wy-
wiązała się dość długa dyskusja dotycząca
segregacji odpadów oraz kosztów z tym
związanych. Nowopodjęta uchwała podnosi
bowiem ceny za odbiór pojemników
na śmieci. Padło więc pytanie, czy gmi-
na nie boi się tego, że mieszkańcy zaczną po-
zbywać się śmieci w inny sposób, aby nie
płacić tyle za wywóz.

Przewodniczący Rady przyznał, że pod-
wyżka jest znaczna. Ale wynika ona ze
zmiany ustawy, za co Rada nie ponosi winy.

Burmistrz poinformował natomiast, iż
ma świadomość tego, że podwyżka może
prowokować do wyrzucania odpadów
do innych miejsc niż wysypisko odpadów
komunalnych. Jednakże zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów, z dniem 1 stycz-
nia 2008 roku wzrastają opłaty z 15,71 zł
za tonę do 75,00 zł za tonę. Różnicę widać
najlepiej w przypadku śmieci składowa-
nych w konkretnym składowisku, liczonych
w tonach. Tam cena z ponad sześćdziesięciu
złotych, wzrasta na 126,17 zł + VAT za jed-
ną tonę. Burmistrz przyznał, że sytuacja ta-
ka jest niepokojąca.

Dodał, że mieszkańcy gminy w wielu
przypadkach nie przyzwyczaili się jeszcze
do segregacji odpadów – do worków i do du-
żych kubłów stojących na ulicach. Pojawiła

się więc propozycja, aby w formie ulotek za-
chęcić wszystkich do segregacji odpadów.
Jeśli uda się wysegregować makulaturę,
szkło i inne odpady, nadające się do recy-
klingu, ilość pojemników oddawanych
na wysypisko odpadów komunalnych bę-
dzie znacznie mniejsza. Burmistrz podkre-
ślił, że niewiele osób z terenu gminy korzy-
sta z możliwości pozbywania się odpadów
komunalnych właśnie poprzez oddawanie
ich do recyklingu. Dodał, ze zbiórka makula-
tury, szkła i innych surowców wtórnych
jest pokrywana ze środków gminnych
– z budżetu gminy. W związku z tym każdy
jej mieszkaniec, w bezpłatny sposób może
pozbyć się znacznej ilości tych odpadów.

Radny Leszek Książkiewicz dodał, że
kwestia wspomnianych podwyżek była te-
matem dyskusji podczas posiedzeń komisji
Rady. Radni wiedzą, że te podwyżki są zna-
czące, ale gmina nie mogła postąpić inaczej.
Po zwiększeniu tzw. opłaty marszałkow-
skiej trzeba by było przeznaczyć olbrzymie
pieniądze na dopłatę do wywozu śmieci. Do-
dał, że całkowicie zgadza się z burmistrzem
w kwestii segregacji odpadów. Jest to ol-
brzymia oszczędność, nie ma więc innego
wyjścia jak nauczyć się to robić. Dodał, że
sam od pewnego czasu segreguje odpady
i wie, że można płacić o 20% mniej w stosun-
ku do tego, co płaci się obecnie za wywóz
śmieci.

Burmistrz stwierdził, że można by spró-
bować pokrywać koszty wywozu odpadów
z budżetu gminy, ale to niestety nie ma sen-
su. Opłaty za korzystanie ze środowiska bę-
dą wzrastały i w przeciągu kilku kolejnych
lat wzrosną do 250 zł za tonę składowanych
na wysypisku odpadów. Najważniejsza jest
więc segregacja. Duże znaczenie ma też two-

rzone przez gminę Stęszew oraz kilkanaście
gmin ościennych centrum zagospodarowa-
nia odpadów w Czempiniu Burmistrz pod-
kreślił, że, jeśli uda się z naszych śmieci wy-
segregować maksymalną ilość surowców
wtórnych to spowoduje to, że wysypisko bę-
dzie mniej zasypywane i, co ważniejsze,
koszty nie będą dotykały mieszkańców gmi-
ny. Póki co, segregacja do worków nie prze-
biega najlepiej, a segregacja do dużych po-
jemników, ustawionych na terenie gminy to
katastrofa – zamiast surowców wtórnych
trafiają do nich śmieci. Gmina będzie więc
zmuszona zlikwidować te pojemniki.

Burmistrz dodał, że problemem jest jesz-
cze inna kwestia. Uczniowie szkół z terenu
gminy uczą się jak segregować odpady, or-
ganizują konkursy dotyczące ochrony śro-
dowiska itd. Faktem jest jednak, że taki mło-
dy uczeń przychodzi do domu, gdzie spotyka
się z negatywnymi nawykami starszych do-
mowników i wpajana mu w szkole wiedza
okazuje się bezużyteczna.

Radny Jarosław Krupa zwrócił uwagę, iż
wzrost cen za usługi komunalne nie związa-
ne ze śmieciami, czyli spraw nie związa-
nych ze wzrostem opłaty marszałkowskiej,
wzrasta o wskaźnik wzrostu cen i usług czy-
li o ostatnią inflację.

Radny Jarosław Krupa zwrócił uwagę, ze
opłaty za wywóz śmieci wzrosły na skutek
wzrostu opłaty marszałkowskiej. Inne kosz-
ty wzrosły jedynie o wysokość inflacji.

Na zakończenie dyskusji oraz sesji, prze-
wodniczący Rady, z okazji zbliżającego się
Nowego Roku 2008 złożył wszystkim obec-
nym na sali życzenia, zdrowia, spokoju,
wszelkiej pomyślności, sukcesów w życiu
prywatnym i zawodowym.

red.

K ilka miesięcy temu pisaliśmy o no-
wych mundurkach, które stały się
obowiązkowym szkolnym strojem.

Opisaliśmy, jakie mundurki wybrano
w gminnych szkołach, kto podejmował de-
cyzję o ich wyborze i ile one kosztowały.

Wydawało się nam wtedy, że stroje te
na dobre zagoszczą w szkołach. W większości
przypadków tak się stało. Jednak nie wszędzie.

W Szkole Podstawowej w Stęszewie jeszcze
kilka tygodni temu trwały bowiem spory do-
tyczące obowiązkowego uczniowskiego stro-

ju. Problem zaczął się od tego, że firma, w któ-
rej zamówiono stroje dostarczyła je z opóźnie-
niem i w rozmiarach, które nie pasowały
na wszystkich uczniów. Normalna wydaje się
w takim przypadku chęć wymienienia za du-
żego lub za małego mundurku. Okazało się
jednak, że producent jest bardzo niechętny,
aby przyjmować zwroty i reklamacje. Nie by-
ło też osób, które wzięłyby na siebie odpowie-
dzialność za decyzję o wyborze tak niesolidnej
firmy. Rodzice postanowili wziąć więc sprawy
w swoje ręce i znaleźli innego producenta,

u którego zakupili odpowiednie dla swoich
dzieci stroje. Lokalna firma zaproponowała
mundurki tańsze i lepszej jakości. Jednakże
wtedy okazało się, że dokupione stroje nie są
akceptowane w szkole. Konflikt narastał. Je-
dynym rozwiązaniem wydawało się więc
podjęcie przez rodziców uchwały, w której je-
dynym dostarczycielem mundurków została
wspomniana wcześniej firma ze Stęszewa.
Miejmy nadzieję, że decyzja taka ostatecznie
rozwiąże problem uczniowskich strojów.

red.

Problem z mundurkami
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D zień 8 stycznia był dla naszej szkoły
dniem wyjątkowym. Wszyscy wie-
dzieliśmy, że ma do nas przyjechać

specjalna komisja z Kuratorium, która zde-
cyduje o włączeniu szkoły do Wielkopolskiej
Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Byliśmy
wszyscy bardzo przejęci; uczniowie, rodzice
i nauczyciele. Wreszcie doczekaliśmy podsu-
mowania trzyletnich działań związanych
z realizacją edukacji prozdrowotnej.

Realizując zadania podejmowaliśmy wie-
le przedsięwzięć i projektów. W trakcie reali-
zacji projektu edukacyjnego „Ratujmy zielone
płuca Jeziorek”, posadziliśmy drzewka i rośli-
ny w naszym parku. Wcześniej na lekcjach
przyrody, dzieci dowiedziały się jakie warun-
ki potrzebne są do wzrostu roślin, a także dla-
czego tylko niektóre gatunki można u nas po-
sadzić. Wcześniej nie wszyscy wiedzieli, że ko-
nieczne jest zezwolenie od konserwatora
przyrody. Zagadnienia związane ze znacze-
niem przyrody, a przede wszystkim „zielo-
nych płuc Ziemi” dla zdrowia człowieka były
omawiane na innych przedmiotach.

Dbając o otoczenie wokół szkoły wymie-
niliśmy nasz plac zabaw. Na pomysł zdoby-
cia środków na jego zakup wpadła Rada Ro-
dziców, która zorganizowała zbiórkę su-
rowców wtórnych. Dzięki temu zebraliśmy
połowę kwoty, a brakującą część sfinanso-
wała gmina.

Kolejnym ważnym projektem realizo-
wanym w okresie przygotowawczym był
projekt zatytułowany „Żyjmy zdrowo każ-
dego dnia”. Jego realizacja zajęła nam po-
nad tydzień, a przygotowania jeszcze dłu-
żej. Na każdym przedmiocie zajmowano się
problemem zdrowia. Uczniowie dowiady-
wali się dlaczego „zdrowe” odżywianie jest
tak ważne dla prawidłowego funkcjono-
wania organizmu, a szczególnie w okresie
jego wzrostu. Produkty z piramidy zdrowe-
go odżywiania większości dzieci nie były
już obce.

Po analizie ankiety dotyczącej spędzania
wolnego czasu sami stwierdzili, że zbyt dłu-
go przesiadują przed telewizorem lub kom-
puterem. Stwierdzili, że ten sposób spędza-
nia wolnego czasu nie służy zdrowiu fizycz-
nemu. Wiedzą, dlaczego aktywny sposób
życia poprawia sprawność fizyczną.

W ubiegłym roku w szkole zostały wy-
mienione stoliki i krzesła. W każdej sali za-
wieszono kolorowe paski, przy których
uczniowie na początku każdego semestru
mierzą wzrost. Nie wszyscy są wtedy zado-
woleni. Czasem okazuje się, że kolega z ław-
ki musi usiąść w innej, gdyż urósł bardziej.
Gimnastyka śródlekcyjna na stałe zagościła
na lekcjach, a gdy nauczyciele zapomną to
uczniowie śmiało przypominają o niej, bo
wiedzą jak jest ważna dla ich zdrowia.

Największe zdziwienie jednak wzbudziło
zorganizowanie Dnia Matki w formie spor-
towej. Mimo oporów niektórych mam,
wszyscy bawili się doskonale.

Ekologia zawsze interesowała wszyst-
kich nauczycieli i uczniów, którzy z oburze-
niem obserwowali dzikie wysypiska śmieci
w najbliższej okolicy. To stało się powodem
zorganizowania w naszej szkole konkursu
„Raport o stanie czystości naszej gminy”.
Jednym z głównych zadań było wykonanie
raportu w formie albumu. Uczniowie
z wszystkich szkół naszej gminy wykonali
zadanie wyjątkowo starannie. W wielu
z nich oprócz zdjęć znalazły się opisy środo-
wiska, a także zagrożenia związane z za-
śmiecaniem oraz znaczenie segregowania
śmieci. Komisja miała problem z wybra-
niem najlepszych albumów, gdyż wszystkie
wykonane były estetycznie i stanowiły źró-
dło wiedzy na temat „dzikich wysypisk”
w naszej gminie. Dopiero prezentacja rapor-
tów oraz propozycje „walki” z dzikimi wy-
sypiskami, a przede wszystkim umiejętność
wypowiadania się przed publicznością po-
zwoliła na wyłonienie zwycięzców. Tego
dnia był w naszej szkole pan Burmistrz Wło-
dzimierz Pinczak, przedstawiciele ochrony
środowiska, którzy w trakcie debaty odpo-
wiadali na pytania uczniów, rodziców i na-
uczycieli dotyczące segregowania odpadów.

Szkoła w Jeziorkach
promuje zdrowie

Zaangażowanie uczniów było ogromne Uczestnicy spotkania
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W trakcie realizacji tematyki ekologicz-
nej na lekcji matematyki uczniowie zasta-
nawiali się „Czy zginiemy pod górą śmieci”.
Porównywali ilości zebranych i wywiezio-
nych na wysypisko odpadów w naszej gmi-
nie z ilością odpadów w kraju i na świecie.
Rozwiązując zadania matematyczne ukła-
dali hasła związane z recyklingiem oraz wy-
konywali diagramy ilustrujące „Co znajdu-
je się w pojemniku na śmieci?”.

Na przyrodzie zorganizowali prelekcje
dla środowiska na temat „Każdy uczeń wie,
co zrobić z ZSEE?”. Ten tajemniczy skrót już
jest teraz zrozumiały także dla naszych ro-
dziców, którzy wiedzą, że zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny można oddać
do Zakładu Gospodarki Komunalnej w gmi-
nie lub w sklepie przy zakupie nowego.

Nie zapomnieliśmy o realizacji profilak-
tyki uzależnień i podnoszeniu bezpieczeń-
stwa. Na komisji duże wrażenie zrobili
uczniowie klasy III pokazujący udzielanie
pierwszej pomocy poszkodowanemu. W na-
szej szkole wszystkie dzieci były objęte ta-
kim szkoleniem, gdyż wcześniej dwie na-
uczycielki uzyskały Certyfikat Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy.

Projekt edukacyjny „Emocje na wodzy”
uczył dzieci właściwego wyrażania uczuć
oraz eliminowania agresji. Nasz Samorząd
Uczniowski walczył z wulgaryzmami, a na-
uczyciele na godzinach wychowawczych
radzili, jak radzić sobie ze stresem i jak od-
mawiać używek.

Chętnie spotykaliśmy się z naszymi
uczniami po lekcjach, aby pograć w piłkę,
tenisa czy pojechać rowerem lub wspólnie
spędzić czas. Jazda na rolkach, skoki na ska-
kance czy biegi w wykonaniu nauczycieli to
nic dziwnego. Mecz uczniowie kontra na-
uczyciele na zakończenie pierwszego dnia
wiosny lub Dnia Dziecka to jeden z ulubio-

nych punktów pro-
gramu. We wszyst-
kie działania starali-
śmy się włączać na-
sze środowisko,
a przede wszystkim
naszych uczniów
i ich rodziców.

Nie zawsze od po-
czątku znajdowali-
śmy pełne zrozumie-
nie, ale coraz bar-
dziej liczna grupa
rodziców wspierała
nasze działania, byli
to przede wszystkim
członkowie Rady Ro-
dziców. Tego dnia
również mogliśmy na nich liczyć.

Przyjechały do naszej szkoły pani Marze-
na Kowalczyk, która jest przewodniczącą,
pani Katarzyna Pięta skarbnik, panie Kata-
rzyna Lipigórska i Anna Rożek. Dzieci także
były w pełnej gotowości. Dzień wcześniej
wszyscy nauczyciele i pracownicy przygoto-
wywali dekoracje, plakaty, ekspozycje oraz
salę, w której odbywać się miała prezenta-
cja. Dzięki temu szkoła wyglądała pięknie
i wszędzie było widać, że edukacja zdrowot-
na jest naszym „oczkiem w głowie”.

Przed godziną dziesiątą przybyła komi-
sja z Kuratorium Oświaty w Poznaniu St.
Wizytator pani Renata Czupała oraz wizy-
tator Ewa Kowalczewska Oświaty Zdrowot-
nej i Promocji Zdrowia pani Hanna Jankow-
ska, przedstawiciel Wielkopolskiego Cen-
trum Zdrowia Publicznego Dział Kontroli
i Analiz Medycznych pani Jolanta Bartczak.
Następnie przybyli także zaproszeni goście
z Nadleśnictwa w Konstantynowie – Małgo-
rzata Kozaryn i Jerzy Rogoziński oraz radny
z gminy Stęszew pan Zenon Kempa.

Jak już wspomniałam wszyscy byliśmy
bardzo przejęci. Zastanawialiśmy się czy
nasze sprawozdanie, które było wysłane
miesiąc wcześniej do Kuratorium wykaże,
że sprostaliśmy zadaniu? Czy komisji spodo-
ba się nasza prezentacja i czy odzwierciedli
nasze wysiłki w tej dziedzinie?

Okazało się, że wszystko wypadło bar-
dzo pomyślnie. Nasi uczniowie spisali się
na medal, zaangażowanie rodziców rów-
nież zrobiło na komisji duże wrażenie. Mu-
szę powiedzieć, że dawno nie byłam tak
dumna. Po raz kolejny okazało się, że zaan-
gażowanie wielu osób przynosi oczekiwane
efekty.

Komisja przyznała, że spełniamy stan-
dardy szkoły promującej zdrowie i reko-
menduje nasz Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Jeziorkach do Wielkopolskiej Sieci Szkół
Promującej Zdrowie. A przed nami kolejne
zadania, aby to, co osiągnęliśmy nie zostało
tylko w naszej pamięci.

Maria Słowińska

Sołtys Piekar wraz z radą sołecką zorgani-
zowali 5 stycznia br. spotkanie opłatko-
we dla mieszkańców wsi. Ta nowa inicja-

tywa spotkała się z dużym zainteresowaniem.
Do świetlicy wiejskiej przybyło aż 50 osób.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosfe-
rze. Było okazją do wspólnego spędzenia
czasu, wymiany poglądów itd. W związku
z tym, że świąteczna atmosfera „unosiła się
jeszcze w powietrzu”, wszyscy zebrani śpie-
wali wspólnie kolędy. Zawitał też do nich
Święty Mikołaj, który rozdał upominki. Był
też czas na poczęstunek i gorącą kawę. Go-
ściom przygrywał duet muzyczny.

J.Z.

Spotkanie opłatkowe w Piekarach

Gwiazdor rozdaje prezenty Uczestnicy spotkania

Uczniowie przygotowali program artystyczny
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19grudnia 2007 r., odbyło się w Stę-
szewie jedno ze spotkań wigilij-
nych, zorganizowanych dla

mieszkańców gminy. Przybyli na nie także
stęszewscy harcerze, którzy, jak co roku
przynieśli ze sobą Światełko Pokoju. Przeka-
zali je na ręce burmistrza gminy.

W tym roku Światełko Pokoju trafiło
do Polski 16 grudnia. Zostało ono przekaza-
ne polskim harcerzom przez skautów sło-
wackich, na przejściu granicznym w Łysej
Polanie.

Betlejemskie Światło dotarło do Polski
po raz 17. Jest to płomień zapalony w Grocie
Narodzenia w Betlejem, który symbolizuje
miłość, nadzieję, braterstwo i pokój. Przeka-
zywane jest ono do kościołów, szpitali
i urzędów.

J.Z.

Betlejemskie Światełko Pokoju
w naszej gminie

20 grudnia w Szkole Podstawowej
w Stęszewie odbył się „Gwiazd-
kowy Turniej Piłki Nożnej” dla

chłopców z rocznika 1997. W zaciętych poje-
dynkach piłkarskich walczyło 10 drużyn.
W finale spotkała się drużyna Szkoły Pod-
stawowej w Stęszewie (w składzie: Marcin
Waselczyk – kapitan, Patryk Madaj, Albert
Przydanek, Marcin Wirth, Łukasz Minkisie-

wicz – bramkarz) z drużyną ze Szkoły Pod-
stawowej w Jeziorkach (w składzie: Mateusz
Bednarek – kapitan, Mateusz Witkowski,
Daniel Witkowski, Dominik Ziętek, Patryk
Marciniak – bramkarz). Mecz finałowy
po zaciętej walce zakończył się wyni-
kiem 2:0 dla stęszewskich piłkarzy. Organi-
zatorzy turnieju zapewnili dla wszystkich
zawodników dyplomy, upominki, napoje,

słodycze. Dla najlepszych trzech drużyn me-
dale i puchary. Wyróżniono również najlep-
szych zawodników. „Najlepszym Zawodni-
kiem Turnieju” został Marcin Waselczyk
z SP Stęszew, „Najlepszym Bramkarzem
Turnieju” został Patryk Marciniak z SP Je-
ziorki.

Joanna Przespolewska

Gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej

Uczestnicy Gwiazdkowego Turnieju Piłki Nożnej Zwycięzcy turnieju Marcin Waselczyk, Albert Przydanek, Patryk Madaj, Łukasz Minkisiewicz,
Marcin Wirth

Betlejemskie Światełko w Stęszewie
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Wymień dowód
– w marcu unikniesz kolejek!

Ponad 1000 mieszkańców gminy Stęszew nie złożyło jeszcze wniosków
o wymianę dowodu osobistego, mimo, iż termin minął 31 grudnia!

Wnioski można składać nadal, jednak realizacja tych złożonych
po terminie może przeciągnąć się w czasie.

Stare dowody osobiste tracą ważność 31 marca bieżącego roku.
Osoby, które już złożyły wniosek o ich wymianę na nowe mogą mieć

pewność, że otrzymają je przed tą datą.

Ci, którzy wciąż zwlekają z wymianą dokumentu,
są w zupełnie innej sytuacji – prawdopodobne jest,

że odbiorą oni dowód dopiero po 31 marca.

Po 31 marca bez nowego dowodu osobistego nie będzie możliwe
załatwienie jakiejkolwiek sprawy wymagającej

okazania tego dokumentu.

Osoby, które nie wymienią w terminie dowodów osobistych, mogą mieć
także kłopoty z prawem, bo według przepisów, brak tego dokumentu

jest wykroczeniem, za które mogą zostać ukarane grzywną do 5 tys. zł.

PO RAZ KOLEJNY APELUJEMY WIĘC DO WSZYSTKICH
MIESZKAŃCÓW O SKŁADANIE WNIOSKÓW

O WYMIANĘ DOWODÓW!!

UNIKNĄĆ MOŻNA W TEN SPOSÓB CZEKANIA
W DŁUGICH KOLEJKACH, A CO WAŻNIEJSZE

– STRESU I NERWÓW!
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27 stycznia br. odbył się dwunasty
Przegląd Kolęd „Modrze 2008”.
Hasło tegorocznego przeglądu

brzmiało „Przekażmy sobie znak pokoju”.
We wspólnym kolędowaniu udział wzięło
sześć zespołów i chórków dziecięcych i mło-
dzieżowych.

Na scenie, jako pierwsze wystąpiły dzie-
ci z Chórku Parafialny Parafii św. Marcina
z Granowa. Wykonały one utwory: „Paste-
rzu, Pasterzu”, „Pospieszcie pastuszki” oraz
„Kolędo moja leć”.

Chórek dziecięcy Parafii św. Trójcy „Pa-
ciorki Różańca” ze Stęszewa zaśpiewał kolę-

dy: „Dzisiaj w Betlejem”, „W żłobie leży”,
„Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Lulajże Je-
zuniu” oraz „Przybieżeli do Betlejem”.

Jako kolejny wystąpił Chórek Parafialny
„Armia Pana” z Parafii św. Maksymiliana
w Strykowie. Dzieci zaprezentowały bar-
dzo żywiołowe wykonanie kolęd,

Dwunasty Przegląd Kolęd

„Armia Pana”

Chórek Parafialny z Granowa

Chórek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Modrza

Kapela Dudziarska „Koźlary”

„Paciorki Różańca”

Zespół Młodzieżowy ze Strykowa
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25 stycznia br. w Urzędzie Gminy
rozstrzygnięto kolejną edycję
konkursu „Co wiem o Powstaniu

Wielkopolskim”. Jest on organizowany każ-
dego roku przez Muzeum Regionalne w Stę-
szewie, przy wsparciu stęszewskiego Koła
Kombatantów, pod patronatem burmistrza
gminy. W tym roku przygotowano także
krótki program artystyczny dotyczący Po-
wstania Wielkopolskiego. Jego pomysło-
dawczynią była dyrektor Domu Kultury ze
Stęszewa.

Konkurs „Co wiem o Powstaniu Wielko-
polskim” podzielony jest na dwie części. Jed-
na z nich przeznaczona jest dla gimnazjali-
stów, którzy odpowiedzieć muszą na pyta-
nia z wiedzy historycznej. Druga – to

konkurs plastyczny, przeznaczony dla
uczniów szkół podstawowych.

Tegoroczna lista osób nagrodzonych
i wyróżnionych przedstawia się następują-
co:

Konkurs wiedzy dla szkół gimnazjal-
nych:

I miejsce – Jagoda Wasiewicz – kl. III b –
Gimnazjum Strykowo,

I miejsce – Zofia Ratajczak – kl. III b –
Gimnazjum Strykowo,

I miejsce – Olga Koczorowska – kl. II b –
Gimnazjum Stęszew,

II miejsce – Aleksandra Ratajczak –
kl. II e – Gimnazjum Stęszew (za komiks),

II miejsce – Natalia Hałas – kl. II e – Gim-
nazjum Stęszew (za komiks),

II miejsce – Adam Kurasz – kl. II e – Gim-
nazjum Stęszew (za komiks),

II miejsce – Piotr Bukowski – kl. II e –
Gimnazjum Stęszew (za komiks),

III miejsce – Jakub Kontek – kl. II b – Gim-
nazjum Stęszew.

Konkurs plastyczny dla szkół podstawo-
wych:

I miejsce – Edyta Haremza – kl. VI – Szko-
ła Podstawowa Modrze,

II miejsce – Joanna Kąkolewska – kl. V –
Szkoła Podstawowa Modrze,

III miejsce – Jacek Frąckowiak – kl. VI –
Szkoła Podstawowa Stęszew,

Wyróżnienie – Emilia Dokowicz – kl. IV –
Szkoła Podstawowa Modrze.

J.Z.

Konkurs „Co wiem
o Powstaniu Wielkopolskim”

Grupa uczestników konkursu oraz gości spotkania Młodzież przygotowała krótki program artystyczny

przy dźwiękach gitary i bębna afrykańskie-
go. Zaśpiewały one „Pasterzu, Pasterzu”,
„Przybieżeli do Betlejem” oraz „Północ już
była”.

Młodzieżowa Kapela Dudziarska „Koźla-
ry” jak zawsze zaprezentowała ciekawe i in-
ne wykonanie kolęd. Młodzi artyści zagrali
je na skrzypcach i dudach.

Następnie na scenie pojawił się Zespół
Młodzieżowy Parafii św. Maksymiliana ze
Strykowa. Jego członkinie wykonały: „Śpij

Dziecino mała”, „Kościółek na górce”, „Gdy
się Chrystus rodzi” oraz „Gdy wigilijna noc”.
Ich występ nagrodzony został gromkimi
oklaskami. Młode dziewczyny samodzielnie
przygotowały bowiem cały swój występ, co
szczególnie doceniła zgromadzona publicz-
ność.

Jako ostatnie zaśpiewały dzieci z Chórku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modrzu.
Dzieci wykonały kolędy: „Wśród nocnej ci-
szy” oraz „Dzisiaj w Betlejem”. Przygotowa-

ły też układ taneczny do kolędy „W żłobie le-
ży”, który wszystkich zachwycił.

Na zakończenie wszyscy młodzi artyści
otrzymali dyplomy, w podziękowaniu
za swój trud i zaangażowanie, które włoży-
li w przygotowanie swoich występów.

Na Dwunasty Przegląd Kolęd w Modrzu
przybyło, jak każdego roku wiele osób z te-
renu całej gminy. Wszyscy opuszczali uro-
czystość w bardzo dobrych nastrojach.

J.Z.
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Zestawienie przetargów za 2007 rok
Poniżej prezentujemy zestawienie przetargów, jakie odbyły się w roku 2007 na terenie gminy Stęszew. Kwoty przedstawione w zestawie-

niu zostały podane w złotych.

03.01. Remont cząstkowy dróg i ulic na terenie gminy Stęszew w 2007 roku.
Przetarg wygrała oferta Zakładu Remontowo-Budowlanego ze Stęszewa

03.01. Praca równiarki i walca, profilowanie dróg na terenie gminy Stęszew w 2007 roku.
1. Usługi Budowlano Drogowe ze Słupii wg stawek
2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlano-Drogowych z Poznania wg stawek
3. PPHU „SPEC” z Błażejewa wg stawek
Przetarg wygrała oferta firmy nr 1.

03.01. Remont cząstkowy chodników na terenie gminy Stęszew w 2007 roku.
1 Roboty Brukarskie, Posadzkarskie, Ziemne ze Stęszewa wg stawek
2 bjj BETON z Dębienka wg stawek
3 Zakład Remontowo-Budowlany ze Stęszewa wg stawek
Przetarg wygrała oferta firmy nr 2, proponującej najkorzystniejsze stawki.

07.02. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie budowy i remontu chodników.
1 Zakład Remontowo-Budowlany ze Stęszewa do 100 tys. 1,7% powyżej 1,4%
2 ZUBID z Krosna do 100 tys. 1,5% powyżej 1,3%
Przetarg wygrała oferta nr 2.

07.02. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie budowy i remontu dróg.
1 Projektowanie i Nadzory w Budow. Drog. z Poznania do 100 tys. 1,8% powyżej 1,5%
2. Zakład Remontowo-Budowlany ze Stęszewa do 100 tys. 1,6% powyżej 1,3%
3 ZUBID z Krosna do 100 tys. 1,65% powyżej 1,4%

07.02. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie: branża budowlana.
1 ZUBID z Krosna do 100 tys. 1,5% powyżej 1,3%
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93.1.2 – wpłynęła tylko jedna ważna oferta.

07.02. Projekt na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Strykowie.
1 ORGANICA POLSKA Wrocław Wrocławia 177 534,00
2 ESKO z Zielonej Góry 53 070,00
3 MEKOR Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej z Gniezna 40 870,00
4 PROJ-EKO z Piły 176 900,00
Przetarg wygrała oferta firmy nr 3.

21.02. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie: kan. sanit. wod. kan. i c.o.
1 Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór z Poznania do 100 tys. 1,59% powyżej 1,44%
2 Hydrobudomel z Przeźmierowa 1,80% 1,60%
Przetarg wygrała oferta nr 1.

21.02. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie: branża elektryczna.
1 EL-INVEST z Rokietnicy do 100 tys. 3,0% powyżej 2,5%
2 Zakład Usług Inwestycyjnych z Poznania 2,44% 1,83%
Przetarg wygrała firma z Poznania

21.02 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dębno i fragmentu miejscowości Dębienko
1 Pracownia Proj. Usługowa z Wrocławia 42 090,00
2 Akwadrat z Gorzowa Wlkp. 164 000,00
3 Projektplan z Poznania 89 000,00
4 Teren z Łodzi 97 600,00
Przetarg wygrała oferta nr 1.



01.03. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru – branża budowlana.
1 ZUBID z Krosna do 100 tys. 1,5% powyżej 1,3%
2 Zakład Remontowo-Budowlany ze Stęszewa do 100 tys. 1,8% powyżej 1,6%
Przetarg wygrała oferta firmy z Krosna

01.03. Dostawa 500 ton tłucznia, 500 ton żuzla na drogi gminne.
1 Spółdzielnia Kółek Rolniczych ze Stęszewa 75 520,00
2 Spółdzielnia Usługowa „Rolnik” z Granowa 78 080,00
Przetarg wygrała oferta spółdzielni ze Stęszewa.

11.04. Projekt drogi Słupia – Piekary.
1. Inwestor z Konina 68 320,00
2. Ardanuy Polska z Warszawy 115 000,00
3. Augmen Consulting Group z Zielonej Góry 79 727,00
4. Zakład Remontowo-Budowlany ze Stęszewa 39 040,00
Przetarg wygrała oferta nr 4.

11.04. Projekt drogi Rybojedzko – Słupia.
1. Inwestor z Konina 67 100,00
2. Eska Projekt z Poznania 69 540,00
3. Augmen Consulting Group z Zielonej Góry 79 727,00
4. Projektowanie i Nadzory w Bud. Drogowym z Poznania 48 800,00
5. Ardanuy Polska z Warszawy 115 000,00
Przetarg wygrała oferta nr 4.

11.04. Projekt drogi Sapowice – Stęszew.
1. Augmen Consulting Group z Zielonej Góry 138 226,00
2. Projektowanie i Nadzory w Bud. Drogowym z Poznania 58 560,00
3. Inwestor z Konina 87 840,00
4. Eska Projekt z Poznania 89 670,00
Przetarg wygrała oferta nr 2.

11.04. Projekt drogi Będlewo – Trzebaw
1. Augmen Consulting Group z Zielonej Góry 138 226,00
2. Eska Projekt z Poznania 109 190,00
3. Zakład Remontowo-Budowlany ze Stęszewa 61 000,00
Przetarg wygrała oferta firmy ze Stęszewa

11.04. Projekt drogi Tomiczki – Tomice.
Przetarg wygrała oferta Zakładu Remontowo-Budowlanego ze Stęszewa kwotą 31 720,00

15.05. Termomodernizacja budynku UMG Stęszew.
1. Lepiko ze Skórzewa 393 210,64 odrzucona
2. IZO-BUD z Dopiewa 344 057,04 odrzucona
3. PUT TECHNUS z Poznania 377 297,11 odrzucona
4. Ciepłownik z Poznania 370.883,95 odrzucona
5. Zakład Murarski z Szamotuł 366 087,52 odrzucona
Wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia (błędy w kosztorysie ofertowym). Dlatego też przetarg został unieważniony.

23.05. Remont chodnika na ul. Narutowicza w Stęszewie.
1. bjj BETON z Dębienka 90 649,42
2. ZRB ze Stęszewa 89 926,37
Przetarg wygrała oferta nr 2.
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23.05. Remont ulicy Norwida w Stęszewie z kostki brukowej.
1. ZRB ze Stęszewa 119 259,65
2. bjj BETON z Dębienka 120 598,46
3. MATT z Tarnowa Podgórnego 126 418,34
Przetarg wygrała oferta firmy ze Stęszewa

23.05. Połączenie istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków przy ul. Kanałowej oraz ww. przepompowni
z rurociągiem tłocznym.

Przetarg wygrała oferta firmy ATA TECHNIK z Budzenia, kwotą 340 367,37

30.05. Adaptacja pomieszczeń na mieszkania w hotelu w Strykowie.
Przetarg unieważniono, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

14.06. Adaptacja pomieszczeń na mieszkania w hotelu w Strykowie.
Przetarg unieważniono, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta

01.08. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Stęszewie.
1. Zakład Instalacji Sanitarnych „Smolgaz” z Kórnika 948 694,31
2. Przedsiębiorstwo Delta-plus z Leszna 674 404,41
3. Instal-Izol z Ruchocic 1 605 328,06
4. Zakład Inst. Sanit. ze Strykowa 876 048,86
5. Zakład Budowlany z Nowego Tomyśla 840 035,54
Przetarg wygrała oferta firmy z Leszna.

06.08. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew.
1. GEMAT ze Stęszewa 361 231,26
2. Firma Ogólnobudowlana Izo-Bud z Dopiewa 335 728,72
Przetarg wygrała oferta nr 2.

28.08. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sapowice
1. Przedsiębiorstwo „Delta-plus” z Leszna 4 766 684,22
2. ATA TECHNIK z Budzynia 6 748 822,57
3. Ciepłownik Sp. z o.o. z Plewisk 3 998 659,03
4. Zakład Usług Wodno-Kanalizacyjnych ze Strykowa 5 760 642,65
5. Zakład Instalacji Sanitarnych c.o. „Smolgaz” z Kórnika 5 299 233,13
6. ZRUG Sp. z o.o. z Poznania 6 220 567,92
7. KANWOD Wiesław Tarczyński z Konina 5 745 553,99
Przetarg unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7

14.09. Remont nawierzchni chodnika na ul. Kościańskiej w Stęszewie.
Przetarg wybrała oferta firmy bjj BETON z Dębienka kwotą 80 074,70 zł.

27.09. Budowa drogi gminnej Zamysłowo Witobel.
1. COLAS POLSKA z Palędzia 925 511,58
2. Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe „DROMOST” z Żabna 721 450,81
Przetarg wygrała oferta nr 2.

15.10. Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Stęszew 2007/2008.
odśnieżenie posypanie solą

1. Zakład Remontowo-Budowlany ze Stęszewa 33,37 111,23
2. Firma Usługowo Handlowa z Granówka 37,59 119,68
3. Przedsiębiorstwo Solfaterz Grodziska Wlkp. 41,52 124,80
Przetarg wygrała oferta firmy ze Stęszewa
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15.10. Wykonanie kanalizacji deszczowej i modernizacja przepustu w Dębnie.
1. Zakład Remontowo-Budowlany ze Steszewa 47 324,53
2. Przedsiębiorstwo Solfater z Grodziska Wlkp. 54 002,44
3. Przedsiębiorstwo Dromost z Żabna 51 888,11
Przetarg wygrała oferta nr 1.
15.10. Remont pobocza na ul. Kasztanowej w Dębnie
1. Przedsiębiorstwo Dromost z Żabna 58 571,26
2. Przedsiębiorstwo Solfater z Grodziska Wlkp. 62 566,82
3. Zakład Remontowo-Budowlany ze Stęszewa 55 462,70
Przetarg wygrała oferta nr 3.

23.10. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Strykowie.
1. Zakład Instalacji Sanitarnych Smolgaz z Kórnika 19 831,95
2. Warsztat Instalacyjny z Poznania 22 386,95
Przetarg wygrała oferta nr 1.

16.11. Remont chodnika na ulicy Spokojnej w Trzebawiu
1. Roboty Brukarskie ze Stęszewa 97 599,83
2. Zakład Remontowo-Budowlany ze Stęszewa 93 430,77
3. An-Trans z Kubaczyna 143 729,32
Przetarg wygrała oferta nr 2.

16.11. Remont chodnika na ulicy Krótkiej w Strykowie.
1. bjj BETON z Dębienka 43 835,69
2. Roboty Brukarskie ze Stęszewa 41 483,54
3. An-Trans z Kubaczyna 143 729,32
Przetarg wygrała oferta nr 2.

30.11. Remont cząstkowy dróg na terenie gminy Stęszew w 2008 roku.
Przetarg wygrała oferta Zakładu Remontowo-Budowlanego ze Stęszewa kwotą ustalona według stawek

30.11. Remont cząstkowy chodników na terenie gminy Stęszew w 2008 roku.
1. Zakład Remontowo-Budowlany ze Stęszewa wg stawek
2. bjj BETON z Dębienka wg stawek
Przetarg wygrała oferta firmy z Dębienka

05.12. Wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego dróg i ulic w 2008 roku.
1. Zakład Remontowo-Budowlany ze Stęszewa wg stawek
2. Przedsiębiorstwo Solfater z Grodziska Wlkp. wg stawek
Przetarg wygrała oferta nr 1.

05.12. Inspektor nadzoru 2008 rok – branża sanitarna.
do 100 tys. powyżej

1. EKOTERMA z Poznania 2,10% 1,80%
2. Proj. Koszt. Nadzór z Poznania 1,59% 1,44%
3. Hydrobudomel z Baranowa 2,40% 2,20%
Przetarg wygrała oferta firmy nr 2.

05.12. Inspektor nadzoru 2008 rok – branża elekytryczna.
1. Zakład Usług Inwestycyjnych z Poznania 3,0% 3,0%
Przetarg unieważniono na podst. art. 93 ust. 1 pkt 2 – wpłynęła tylko 1 oferta.

05.12. Inspektor nadzoru 2008 rok – budowa i rem. dróg
1. ZUBID z Krosna 1,7% 1,5%
2. ZRB z Stęszewa 1,6% 1,3%
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12.12. Inspektor nadzoru 2008 rok – budowa i rem. chodników
1. ZRB ze Stęszewa 2,0% 1,6%
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z Wir 2,0% 1,8%
3. ZUBID z Krosna 1,5% 1,4%
Przetarg wygrała oferta nr 3.
12.12. Inspektor nadzoru 2008 rok – branża budowlana.
1. ZUBID z Krosna 1,5% 1,3%
2. ZRB ze Stęszewa 2,0% 1,6%
Przetarg wygrała oferta nr 1.

12.12. Praca równiarką i walcem oraz profilowanie dróg w 2008 roku.
1. PPHU SPEC z Błażejewa wg stawek
2. Bud-Hanex z Kórnika wg stawek
3. Usługi Budowlano Drogowe ze Słupii wg stawek
Przetarg wygrała oferta firmy ze Słupii

12.12. Dostawa materiałów biurowych na 2008 rok.
1. Firma Handlowa Trzynastka ze Steszewa 14 757,12
2. Eureka Thiel z Lubonia 16 935,25
3. Rodan z Poznania 15 200,35
Przetarg wygrała oferta nr 1.

19.12. Usługi geodezyjne w 2008 roku.
1. Biuro Usł. Geod.-Kart. z Poznania wg stawek
2. Dal-Mierz Poznań wg stawek
Przetarg wygrała oferta nr 1.

19.12. Wycena i inwentaryzacja lokali mieszkalnych w 2008 roku.
1. Wycena Nieruchomości z Poznania wg stawek
Przetarg unieważniono na podst. art. 93 ust. 1 pkt 2 – wpłynęła tylko 1 oferta.

19.12. Zakup paliwa w 2008 roku.
1. SKR ze Stęszewa wg stawek
2. ZALWIT ze Stęszewa wg stawek
Przetarg wygrała oferta nr 1.
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Czerwonokrzyska Gwiazdka 2007

Koło Terenowe Polskiego Czerwonego Krzyża w Stęszewie
serdecznie dziękuje za udział w świątecznej zbiórce żywności

placówkom handlowym oraz hojnym mieszkańcom naszej gminy.

Celem akcji było przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci z rodzin
najuboższych oraz pozyskanie żywności, umożliwiającej przygotowanie

potraw świątecznych przez osoby potrzebujące naszego wsparcia.

W imieniu Zarządu i Członków Koła PCK
Irena Wojtkowiak
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U W A G A P R A C A !
Hotel Inter – Szablewski

Mieszczący się w Dymaczewie
Nowym k. Mosiny

Poszukuje:
– Recepcjonistkę
– Kucharza
– Kelnerów
– Pomoc kuchenną
– Pokojową

tel. 061 813 21 12
lub 0515 088 787

Zespół
muzyczny

SZYPURA BAND
Profesjonalna oprawa

muzyczna oraz prowadzenie we-
sel, zabaw i innych imprez oko-

licznościowych

KONKURENCYJNE CENY!!!

tel. 0693 103 770

Szukam mieszkania
do wynajęcia w Stęszewie

lub okolicy.

tel. 0603 209 702

Lake Hotel w Dymaczewie
zatrudni kelnera

tel. 061 819 72 00

UWAGA NABÓR
DO SZKÓŁ

SZKOŁA POLICEALNA o kierunkach:
• technik architektury krajobrazu
• technik budownictwa
• technik handlowiec
• technik obsługi turystycznej
• technik mechanik
• technik administracji
• technik BHP
• opiekunka środowiskowa
• opiekun w domu pomocy społecznej
• dietetyk

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE
na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej

• technik mechanik
• technik budownictwa
• technik handlowiec

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
na podbudowie gimnazjum:

UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej

kształcenie w systemie zaocznym
zajęcia od lutego 2008

SKŁADANIE DOKUMENTÓW I DOKŁADNA INFORMACJA
Buk ul. Szarych Szeregów 8

tel. 061 814 09 21
w godzinach 8.00–15.00

www.cds-lider.com.pl
Buk ul. Powstańców Wlkp. 30

BIURO CDS-LIDER
061 814 03 60

w godzinach 8.00–18.00

Szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych
Czesne 100 zł miesięcznie (opiekunka środowiskowa 120 zł miesięcznie)

„LIDER” NA WOLI
ogłasza nabór do szkół:

SZKOŁA POLICEALNA o kierunku:

technik hodowca koni

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE
na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej

technik hodowca koni

kształcenie w systemie zaocznym
zajęcia od 1 lutego 2008

SKŁADANIE DOKUMENTÓW
I DOKŁADNA INFORMACJA

Poznań
ul. Hangarowa 14

W budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Poznaniu

tel. 061 841 74 10
W godzinach 9:00–13:00

Czesne: 150 zł/miesięcznie

www.cds-lider.com.pl
tel. 0508 194 737

Ogłoszenia
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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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