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13 lutego odbyła się kolejna sesja
Rady Miejskiej Gminy Stęszew.
Po jej otwarciu i przyjęciu po-

rządku, burmistrz przedstawił sprawozda-
nie z działalności międzysesyjnej.

Poinformował, że w okresie tym trwały
dalsze prace nad powstaniem Centrum Za-
gospodarowania Odpadów. Dyskusje doty-
czyły treści umowy, jaka ma zostać podpi-
sana z firmą obsługującą Centrum. Gminy
mające problem ze składowaniem odpadów
dążą do tego, aby umowa ta została jak naj-
szybciej podpisana. Nam natomiast zależy
na tym, aby wynegocjować jak najdogod-
niejsze ceny za składowanie. Przez to prze-
dłuża się procedura uzgodnienia ostatecznej
treści umowy. Wiele gmin wywozi swoje
odpady na wysypisko w Mnichach koło Mię-
dzychodu, ale takie rozwiązanie powoduje
duże obciążenie finansowe.

Burmistrz poinformował też, że od no-
wego roku przestał funkcjonować stary sys-
tem zbiórki padliny. Okazało się bowiem, że
firma utylizacyjna korzystała zarówno z do-
tacji gminnej na ten cel jak i z dotacji od
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa. Należało tą sytuację zmienić, dlate-
go też firma ta będzie teraz współpracować
z Agencją a nie z gminą.

Nadal aktualna pozostaje kwestia wy-
miany dowodów osobistych. Na początku
roku w gminie było jeszcze ok. 1500 osób,
które nie dokonały wymiany. Ta liczba się
zmniejszyła. Nadal pozostaje jednak spora
grupa, do której, za pośrednictwem sołty-
sów i przewodniczącego samorządu miesz-
kańców skierowano odrębne pisma.

W omawianym okresie dokonano także
oficjalnego otwarcia oczyszczalni ścieków
w Witoblu. Obiekt ten jest już w pełnym roz-
ruchu i nie ma już żadnych problemów z je-
go funkcjonowaniem.

Miniony okres przyniósł także rozwiąza-
nie kwestii budynku stęszewskiego komisa-
riatu policji. Ustalono, że zarządzać nim bę-
dzie Starostwo Powiatowe. Starostwo prze-
kazało także dwa nowe samochody
policyjne. Jeden z nich trafił właśnie do stę-
szewskiej policji.

Burmistrz poinformował także, że
w ostatnim czasie zmianie uległ sposób
funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji
w stęszewskim Urzędzie. Utworzony został

drugi etat, jednakże pracownicy przyjeżdża-
ją i tak na zmianę, tak więc dla petentów nie
ma to właściwie znaczenia. Duże znaczenie
ma natomiast fakt, iż zlikwidowano system
„numerkowy”, co powoduje ogromne kolej-
ki. Często zdarza się tak, że petent czeka
w kolejce przez kilka godzin, po czym do-
wiaduje się, iż nie zostanie już obsłużony.
Skargi w tej sprawie wpływają oczywiście
do gminy, chociaż nie ma ona z taką sytu-
acją nic wspólnego. Problem polega na tym,
że pracownicy Starostwa przekazują różne
informacje poprzez wywieszanie karteczek
informacyjnych na drzwiach wydziału. Nie
informują przy tym, że dana decyzja zapa-
dła w Starostwie. Stąd zdenerwowanie pe-
tentów i uwagi pod adresem gminy.

Kolejnym tematem, jaki przedstawił bur-
mistrz była kwestia pozyskania dofinanso-
wania z UE. Poinformował on, że nie mamy
praktycznie żadnych szans na to, aby w ko-
lejnych latach pozyskać większe środki fi-
nansowe z Unii. Potrzeby są bowiem bardzo
duże. Jeśli środki, które są do dyspozycji po-
dzielimy przez liczbę beneficjentów to okaże
się, że nie wystarczą one nawet na opraco-
wanie dokumentacji danej inwestycji.
W związku z tak małymi szansami na otrzy-
manie dofinansowania, gminy zaczynają
podejmować współpracę m.in.: w ramach
stowarzyszenia LEADER czy stowarzyszenia
Mikroregion WPN. W przypadku, gdy o dofi-
nansowanie ubiega się więcej niż jedna gmi-
na szanse są bowiem znacznie większe.

W minionym okresie odbyło się wiele
spotkań z mieszkańcami gminy. Były to
m.in.: spotkania noworoczne czy w sprawie
ustalenia przebiegu drogi ekspresowej S5.
W tej drugiej sprawie pozytywnie wypowie-
działo się już Starostwo Powiatowe, Urząd
Wojewódzki, dyrektor Wielkopolskiego Par-
ku Narodowego. Niestety Rada Parku nie
spotkała się jeszcze, aby przedyskutować tą
kwestię i ostatecznie zamknąć temat.

Trwały także rozmowy z Agencją Nieru-
chomości Rolnych w sprawie przejęcia bu-
dynku po kotłowni w Jeziorkach. Burmistrz
ma nadzieję, że budynek ten zostanie wkrót-
ce przekazany gminie, gdyż zawarto w tej
sprawie porozumienie z Agencją. Obecnie
przygotowywana jest niezbędna dokumen-
tacja. Osobną kwestią jest to, że Agencja
w sposób skandaliczny zarządza swoimi

nieruchomościami, znajdującymi się na te-
renie gminy Stęszew. Jest to nie do przyjęcia
i należy podjąć jakieś kroki, aby nieład zo-
stał uporządkowany.

Na terenie gminy pojawili się nowi inwe-
storzy. Obecnie prowadzone są rozmowy
z dwiema dużymi firmami, które chcą zain-
westować.

Odbyły się również spotkania z dyrekto-
rami szkół. Omówiono na nich sytuację fi-
nansową oraz ustalono zasady funkcjono-
wania tych placówek w 2008 roku.

Na terenie gminy zorganizowano wypo-
czynek dla uczniów, podczas ferii zimowych.
Były to m.in.: zajęcia w świetlicach opiekuń-
czo-wychowawczych oraz szkołach, a także
wyjazdy gimnazjalistów i harcerzy.

W omawianym okresie przekazano OSP
Strykowo nowy sprzęt ratownictwa drogo-
wego.

Trwały także rozmowy z lekarzami spe-
cjalistami, którzy zainteresowani są pracą
na terenie naszej gminy. Dyskutowano też
o możliwości utworzenia podstacji pogoto-
wia ratunkowego w Stęszewie. Burmistrz
podkreślił, że powstanie podstacji jest bardzo
wskazane, szczególnie ze względu na fakt, iż
w gminie krzyżują się dwie drogi krajowe,
a liczba wypadków drogowych jest bardzo
duża. Lekarze z podstacji mogliby również
pomagać mieszkańcom, udzielać im porad,
w czasie od godz. 18 do rana, kiedy lekarze ro-
dzinni nie przyjmują pacjentów.

Na terenie gminy przeprowadzone zostały
ostatnio badania profilaktyczne. Tym razem
była to mammografia oraz badanie serca.

Jak każdego roku zorganizowano także
konkurs dla uczniów gminnych szkół, doty-
czący Powstania Wielkopolskiego. Był on
jak zwykle podzielony na dwie części: kon-
kurs plastyczny – dla uczniów szkół podsta-
wowych oraz konkurs wiedzy – dla gimna-
zjalistów. Burmistrz poinformował, że
w konkursie wzięło udział wielu uczniów.

Po sprawozdaniu burmistrza przyjęto
następujące uchwały:
– w sprawie zmiany uchwały budżetowej

na 2008 rok,
– w sprawie zatwierdzenia planu przycho-

dów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

– zmieniającej uchwałę Nr XI/122/2007 Rady
Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopa-

XIII sesja Rady Miejskiej
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da 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w 2008 roku dla Powiatu Po-
znańskiego na funkcjonowanie filii Wy-
działu Komunikacji Starostwa Powiatowe-
go w Poznaniu na terenie gminy Stęszew.
Paragraf 2 uchwały otrzymał nowe
brzmienie „Jednostką realizującą zadanie
będzie Powiat Poznański, a gmina Stęszew
przekaże na wykonanie zadania środki fi-
nansowe w wysokości 10 654,00 zł”,

– w sprawie wyrażenia woli utworzenia Lo-
kalnej Grupy Działania w ramach inicja-
tywy LEADER z udziałem gminy Stęszew.
Rada wyraziła wolę utworzenia Lokalnej
Grupy Działania z udziałem Gminy Stę-
szew jako członka zwyczajnego. Upoważ-
niono Burmistrza Gminy Stęszew do wy-
stępowania w imieniu gminy w komitecie
założycielskim oraz do składania oświad-
czeń woli związanych z organizacją i reje-
stracją Lokalnej Grupy Działania w sądzie
rejestrowym. Burmistrz został także upo-
ważniony do reprezentowania Gminy Stę-
szew w Lokalnej Grupie Działania. Działać
będzie ona jako stowarzyszenie. Lokalna
Grupa Działania ma na celu podejmowa-
nie działania na rzecz zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich, aktywizo-
wania ludności oraz promocji wizerunku
regionu. Będzie ona realizować i wspierać
projekty zgodnie z opracowaną lokalną
strategią rozwoju. Lokalna Grupa Działa-
nia będzie miała możliwość ubiegania się
o środki finansowe z Unii Europejskiej na
podniesienie jakości życia na obszarach
wiejskich, w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

– w sprawie zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy
Stęszew – fragment wsi Strykowo i Sapo-
wice, uchwalonego uchwałą nr
XXV/268/2005 Rady Miejskiej Gminy Stę-
szew z dnia 30 czerwca 2005 roku. Przed-
miotem sporządzenia niniejszego planu
jest uwzględnienie wniosków właścicieli
działek położonych na terenie objętym
planem oraz częściowa zmiana zasad ob-
sługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej
przedmiotowego terenu,

– w sprawie prawa pierwokupu nierucho-
mości. Rada podjęła decyzję o rezygnacji
z wykonania prawa pierwokupu nieru-
chomości położonej w Stęszewie przy ul.
ks. Wawrzyńca Chybickiego, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 1817
o pow. 543 m², w odniesieniu do której
dnia 21.01.2008 r. sporządzona została
warunkowa umowa sprzedaży. Wywoła-

nie uchwały nastąpiło w związku z otrzy-
manym zawiadomieniem o zawartej dnia
21 stycznia 2008 r. warunkowej umowie
sprzedaży w/w niezabudowanej nierucho-
mości, która zostaje sprzedana za cenę
116 000,– zł. Nieruchomość ta przeznaczo-
na jest pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne. Zgodnie z zapisami usta-
wy o gospodarce nieruchomościami gmi-
nie przysługuje prawo pierwokupu nieza-
budowanej nieruchomości nabytej
uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu
Państwa lub gminy. Prawo pierwokupu
wykonuje się po cenie ustalonej między
stronami w umowie sprzedaży. Gmina re-
zygnuje z wykonania tego prawa,

– w sprawie wyrażenia zgodny na wydzier-
żawienie na okres 34 lat w trybie bezprze-
targowym nieruchomości położonych
w Strykowie. Rada wyraziła zgodę na wy-
dzierżawienie w drodze bezprzetargowej,
na okres 34 lat nieruchomości stanowią-
cych części działek nr 457 i 462/3 położo-
nych w Strykowie. Z wnioskiem o wydzier-
żawienie w/w nieruchomości wystąpiła do
Gminy firma „DOMREL” ze Szczecina, która
na wnioskowanym terenie planuje wybu-
dowanie czterech elektrowni wiatrowych.
Elektrownie usytuowane byłyby na dział-
kach o pow. 3.600 m2 każda, wydzielonych
z nieruchomości o numerach geodezyjnych
457 i 462/3, położonych w Strykowie. Plano-
wana inwestycja jest długofalowa, dlatego
też okres dzierżawy wynosi 34 lata. Na wy-
dzierżawienie nieruchomości w trybie bez-
przetargowym na okres dłuższy niż 3 lata
wymagana jest zgoda Rady,

– w sprawie wydzierżawienia przez gminę
Stęszew nieruchomości położonych w Je-
ziorkach. Rada wyraziła zgodę na wy-
dzierżawienie nieruchomości położonych
w Jeziorkach, na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy, na okres 3 lat. Nieruchomości
te stanowią działki 48 i 49 o powierzch-
niach 700 m² i 5700 m². Do gminy wpłynął
wniosek osoby fizycznej o wydzierżawie-
nie w/w działek, stanowiących rolę V kla-
sy o łącznej powierzchni 6400 m². Zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, do właściwości
Rady należy określenie zasad wydzierża-
wienia nieruchomości, gdy po umowie za-
wartej na czas oznaczony do 3 lat strony
zawierają kolejne umowy, których przed-
miotem jest ta sama nieruchomość. Rada
Miejska Gminy Stęszew wyraża zgodę na
wydzierżawienie działek 48 i 49 dotych-
czasowemu dzierżawcy,

– w sprawie nabycia przez gminę Stęszew
nieruchomości położonej w Skrzynkach.
Rada wyraziła zgodę na nabycie przez
gminę nieruchomości położonej w Skrzy-
nach, stanowiącej drogę o powierzchni
6514 m² a oznaczonej w ewidencji grun-
tów jako działka 93/35. Działka ta jest
własnością osoby prawnej. Nabycie jej na-
stąpi odpłatnie. Pozwoli to na uregulowa-
nie stanu terenowo-prawnego dróg poło-
żonych w Skrzynach, a także zapewni
prawidłową obsługę komunikacyjną tere-
nów mieszkalnych,

– w sprawie nabycia przez gminę Stęszew
nieruchomości położonych w Mirosław-
kach. Rada wyraziła zgodę na nabycie
przez gminę nieruchomości położonych
w Mirosławkach, stanowiących działki
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 226 i 227
z obrębu Mirosławki. Nieruchomości te
stanowią drogi i są własnością osób fi-
zycznych. Nabycie ich nastąpi odpłatnie.

– w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów rolnych
w miejscowości Sapowice. Celem sporzą-
dzenia planu jest określenie zasad zagospo-
darowania w/w terenu wraz z opracowa-
niem układu przestrzennego regulującego
zasady podziału, warunki prawidłowej ob-
sługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej
oraz ochrony terenu. Obszar objęty
w/w uchwałą obejmuje tereny niezainwe-
stowane, typowo rolnicze, z nieliczną, roz-
proszoną zabudową mieszkaniową i zagro-
dową, położone w miejscowości Sapowice.
W związku z próbami sytuowania dużych
inwestycji mieszkaniowych w tym obsza-
rze na zasadach uzyskiwania decyzji o wa-
runkach zabudowy, występowaniem tam
gleb dobrej jakości, wysokim stopniem za-
inwestowania w miejscowościach Sapowi-
ce i Strykowo, oraz bezpośrednim sąsiedz-
twem jeziora Strykowskiego, należy kom-
pleksowo zabezpieczyć prawidłowe dalsze
funkcjonowanie rolnicze tego terenu oraz
ochronę gruntów rolnych i leśnych poprzez
opracowanie szczegółowych zasad jego za-
gospodarowania, zasad ochrony środowi-
ska i przyrody, a także rozwiązanie układu
przestrzennego regulującego zasady po-
działu, obsługi komunikacyjnej i infra-
strukturalnej. Zasady te ustala się w trybie
sporządzenia planu miejscowego w skali
odpowiadającej problematyce projektowa-
nego przeznaczenia terenu,

– w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego dla terenów aktywizacji
gospodarczej w miejscowościach Stęszew
i Zamysłowo. Przedmiotem sporządzenia
niniejszego planu jest określenie zasad za-
gospodarowania i zabudowy przedmioto-
wego terenu wraz z opracowaniem ukła-
du przestrzennego regulującego zasady
podziału, warunki prawidłowej obsługi
komunikacyjnej i infrastrukturalnej oraz
ochrony terenu. Obszar objęty
ww. uchwałą obejmuje tereny już zain-
westowane i tereny, co do których po-
wstają plany inwestycyjne. Zgodnie
z ustaleniami planów obowiązujących do
końca 2003 r. były to tereny przeznaczone
pod działalność gospodarczą – ze względu
na położenie w bezpośrednim sąsiedztwie
Stęszewa nieuciążliwą dla środowiska
przyrodniczego. W Studium obszar ten
jest określony mianem „obszaru o plani-
stycznie przesądzonym przeznaczeniu”
w kierunku aktywizacji gospodarczej i te-
renów przemysłowych. Ze względu na du-
że zainteresowanie tym obszarem, lokali-
zację w bezpośrednim sąsiedztwie Stęsze-
wa i Zamysłowa, oraz próby sytuowania
kolejnych inwestycji przemysłowych na
zasadach uzyskiwania decyzji o warun-
kach zabudowy, należy kompleksowo za-
bezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie
tego terenu poprzez opracowanie szczegó-
łowych zasad jego zabudowy i zagospoda-
rowania, zasad ochrony środowiska, przy-
rody, a także rozwiązanie układu prze-
strzennego regulującego zasady podziału,
obsługi komunikacyjnej i infrastruktural-
nej. Zasady te ustala się w trybie sporzą-
dzenia planu miejscowego w skali odpo-
wiadającej problematyce projektowanego
zainwestowania terenu.

Po podjęciu uchwał, Dorota Stachowiak
– inspektor ds. pozyskiwania i rozliczenia
środków pomocowych przedstawiła informa-
cję dotyczącą pozyskiwania środków unij-
nych przez samorządy lokalne ze szczegól-
nym uwzględnieniem gminy Stęszew. Pre-
zentacja, o której była mowa na sesji, opisana
została w „Wieściach”, w osobnym tekście.

Podczas dyskusji głos zabrał sołtys Sapo-
wic, który pytał burmistrza o kwestię budo-
wy kanalizacji w Sapowicach. Inwestycja ta
miała bowiem zostać rozpoczęta już w ubie-
głym roku. Burmistrz wyjaśnił, że pojawiły
się problemy związane z dokumentacją
techniczną. Odbył się przetarg, który musiał
zostać unieważniony. Obecnie trwa weryfi-
kacja projektu technicznego kanalizacji. Do-
konuje tego Politechnika Poznańska. Ze

względu na ogromne koszty tego przedsię-
wzięcia weryfikacja taka okazała się nie-
zbędna. Wygląda bowiem na to, iż projekt
wykonywany w latach 2003–2007 może za-
wierać wady. Wykonawcy, którzy zgłosili
się do przetargu wykazali niektóre z nich,
w związku z tym gmina zmuszona jest do-
konać weryfikacji. W takiej sytuacji nie
można ogłosić kolejnego przetargu. Od wy-
konawcy tej błędnej dokumentacji należy
natomiast wyegzekwować odpowiednią
należność, a fakt popełnionych błędów zgło-
sić do Urzędu Zamówień Publicznych.

Następnie glos zabrał Komendant Policji
– Mieczysław Karczmarek, który poinfor-
mował, że z dniem 27 lutego 2008 r. kończy
służbę w Policji na stanowisku Komendanta
Komisariatu Policji w Stęszewie. Podzięko-
wał za współpracę, pomoc i zrozumienie.
Podkreślił, że zachowa w pamięci kontakty,
wspólne działania i przeżycia dające cenne
doświadczenie życiowe. Życzył wszystkim
zdrowia oraz satysfakcji z realizacji wszel-
kich zamierzeń. Wyraził też nadzieję, iż
w dalszym ciągu podtrzymywane będą
przyjacielskie kontakty. Dodał, iż podpisał
już stosowne dokumenty i na jego prośbę
Komendant Miejskiej Policji w Poznaniu
z dniem 27 lutego br. powierzy obowiązki
Komendanta Komisariatu Policji w Stęsze-
wie aspirantowi sztabowemu Romanowi
Urbankowi. Przewodniczący Rady – Miro-
sław Potrawiak w imieniu wszystkich ży-
czył Komendantowi dużo zdrowia, sukce-
sów i spokoju.

Radny Ryszard Pospieszny poruszył kwe-
stię pozyskiwania nowych inwestorów. Po-
informował, iż często słyszy zarzuty, jakoby
burmistrz i radni nie robili nic w kierunku
zachęcania nowych firm do inwestowania
na terenie gminy. Uważa on, że są to błędne
zarzuty. Przygotowywane są przecież nowe
tereny pod aktywizację gospodarczą, podej-
mowane są uchwały zwalniające nowych
inwestorów z podatku, z tytułu tworzenia
nowych miejsc pracy itd. Dodał też, iż nie-
jednokrotnie przeszkodę dla inwestorów
stanowi cena zakupu ziemi. Spodziewają się
oni bowiem, że kupią ją za niższą kwotę od
tej, za jaką została wyceniona.

Poruszył też sprawę trzech błąkających
się psów, które biegały po ulicach Stęszewa,
stwarzając niebezpieczeństwo. Radny zapy-
tał, co stało się z tymi zwierzętami.

Poinformował on również, iż podobno
młode osoby – w wieku 13 lat mogą już
otrzymać dowody osobiste. Zdarza się, że
przychodzą one później do sklepów i próbu-

ją zakupić alkohol czy papierosy. Ci młodzi
ludzie są niejednokrotnie agresywni wobec
sprzedawców. Radny ostrzegł więc przed te-
go typu sytuacjami. Zaznaczył, iż w takich
przypadkach dowód osobisty nie jest mier-
nikiem tego, czy wspomniane produkty
można sprzedać czy też nie.

Kolejną poruszoną przez radnego Po-
spiesznego kwestią była sprawa wiaduktu
na ul. Kórnickiej. Jest on często, w okresie zi-
mowym bardzo oblodzony, przez co docho-
dzi na nim do kolizji drogowych. Mieszkań-
cy gminy żalą się i żądają poprawy warun-
ków drogowych na wiadukcie. Radny
przypomniał, że wiadukt znajduje się na
drodze wojewódzkiej. Mieszkańcy nie wie-
dząc do kogo zgłosić problem, szukają po-
mocy w gminie.

Radny poinformował także, że miesz-
kańcy ulicy Laskowej, Kwiatowej i Łukasze-
wicza prosili o stworzenie placu zabaw dla
dzieci. Znalazł się sponsor, który bezpłatnie
wykona bezpieczne, drewniane urządzenia
i przekaże je gminie.

Burmistrz odniósł się do kilku poruszo-
nych przez radnego kwestii. Po pierwsze za-
pewnił, że sprawa błąkających się psów zo-
stała rozwiązana i nie stwarzają już one
niebezpieczeństwa. Poruszył też kwestię po-
zyskiwania nowych inwestorów. Poinfor-
mował, że ma osobisty kontakt z osobami
zainteresowanymi inwestowaniem na tere-
nie gminy. Podkreślił jednak, że w każdej sy-
tuacji urzędników wiążą przepisy i nie ma
możliwości, aby były one łamane. Jeśli ktoś
jest zainteresowany terenem gminnym
przeznaczonym pod aktywizację gospodar-
czą to może je nabyć, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami. Burmistrz przypomniał,
że gmina wystawiła na sprzedaż działki na
terenie Strykowa. Po pierwszym przetargu
odbyła się na komisjach Rady dyskusja na
temat ich cen. Radni stwierdzili, że jeśli
obecna cena jest dla kogoś zbyt wysoka, to
gmina poczeka. W momencie kiedy wybu-
dowana zostanie tam droga ekspresowa to
tereny te na pewno będą dużo droższe. Bur-
mistrz przytoczył przykład na to, jakie ofer-
ty wpływają do gminy. Rozmawiał on
z pewnym człowiekiem, który jest artystą.
Chciał on zasponsorować różne przedsię-
wzięcia, które wpłynęłyby na poprawę wi-
zerunku stęszewskiego Rynku. Człowiek ten
postawił jednak jeden warunek – w zamian
oczekiwał wydania zgody na wybudowanie
w pobliżu „Źródełka” tzw. chaty pustelnika.
Widomym jest, że nie było możliwości wy-
dania takiej zgody. Niestety w takich przy-
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padkach pojawiają się glosy niezadowole-
nia, jakoby gmina była nieprzyjazna inwe-
storom.

Burmistrz powrócił też do kwestii oblo-
dzonego wiaduktu na ul. Kórnickiej. Stwier-
dził, że, na większych gminnych skrzyżo-
waniach należy umieścić tabliczki informu-
jące o tym, kto jest zarządcą danej drogi
oraz podać do niego nr telefonu. Jeśli przyj-

rzeć się zimowemu utrzymaniu dróg to
w najlepszej sytuacji są oczywiście drogi
krajowe, potem gminne, natomiast woje-
wódzkie są dalekie od ideału. Organizacja
pracy jest bowiem taka, że rejon obsługi
dróg wojewódzkich kończy się na zachod-
niej granicy gminy – od strony Buku. Obsłu-
gą zajmuje się firma z Gostynia. Często by-
wa tak, że zanim piaskarka dojedzie na

wiadukt między Stęszewem a Witoblem to
jest już ona pusta, albo warunki na drodze
same zdążą się już poprawić. Gdyby przepi-
sy na to zezwalały najprościej byłoby wy-
słać piaskarkę z gminy, jednakże nie ma ta-
kiego prawa.

Po wyjaśnieniu powyższych kwestii se-
sja została zakończona.

J.Z.

P odczas lutowej sesji Rady Miejskiej zaprezentowano wszyst-
kim zgromadzonym informację na temat dofinansowania po-
chodzącego z środków Unii Europejskiej oraz szans, jakie ist-

nieją na ich pozyskanie. Informację tą prezentujemy poniżej.
W latach 2004–2006 gmina Stęszew złożyła 3 wnioski o dofinan-

sowanie z Unii Europejskiej, w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wszystkie wnioski przeszły
pozytywnie zarówno ocenę formalną jak i merytoryczno-technicz-
ną. Dofinansowanie udało się uzyskać tylko na jeden projekt – „Bu-
dowę sieci wodociągowej w Antoninie i remont sieci wodociągowej
na terenie gminy Stęszew”. Projekt ten był realizowany w 2005 ro-
ku. Jego koszt całkowity wyniósł 1463 tys. zł. Dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 699 tys. zł,
a dofinansowanie z budżetu państwa – 93 tys. zł.

W kolejnym okresie tj. w latach 2007–2013 samorządy będą mo-
gły się ubiegać o środki z Funduszy Unijnych w ramach Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO). Przewiduje
się, że pierwsze nabory wniosków rozpoczną się województwie
w I połowie 2008 r. W województwie Wielkopolskim o środki z UE
ubiegają się:

– 1 województwo,
– 35 powiatów,
– 226 gmin.
Łącznie są to 262 podmioty
Wnioski o dofinansowanie mogą być składane wyłącznie w wy-

znaczonym terminie, w odpowiedzi na Ogłoszenie Zarządu Woje-
wództwa. W jednym naborze beneficjent będzie mógł złożyć jeden
wniosek na określony typ inwestycji np.: inwestycję kanalizacyjną.
Oceniane będą tylko te wnioski, które złożone zostaną w określo-
nym, wymaganym formacie. Ocena dokonywana jest w dwóch eta-
pach. Najpierw dokonuje się preselekcji, gdzie wniosek oceniany jest
pod względem formalnym i strategicznym. Fakt, że przeszedł on po-
zytywnie etap 1, czyli: preselekcję nie oznacza jednak jeszcze, że pro-
jekt otrzyma dofinansowanie. Po przejściu tej pierwszej oceny,
wniosek znajdzie się na tzw. liście rankingowej. Na tym etapie Za-
rząd Województwa wybiera te wnioski, które mogą otrzymać dota-
cję (otrzymują tzw.: promesę). Od tej chwili beneficjent ma rok na
przygotowanie wniosku właściwego oraz załączników (np.: doku-
mentacji technicznej, studium wykonalności). Wniosek właściwy
wraz z załącznikami poddawany jest ponownej ocenie. Jeśli przej-
dzie ją pozytywnie, to dopiero wtedy podpisywana jest umowa o do-
finansowaniu.

Środki z WRPO na lata 2007–2013 podzielone zostały na następu-
jące priorytety:
1. Konkurencyjność przedsiębiorstw 328,887 mln euro,
2. Infrastruktura komunikacyjna 493,362 mln euro,
3. Środowisko przyrodnicze 173,821 mln euro,
4. Rewitalizacja obszarów problemowych 54,060 mln euro,
5. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 121,284 mln euro,
6. Turystyka i środowisko kulturowe 61,470 mln euro,
7. Pomoc techniczna 39,909 mln euro,
RAZEM: 1272,793 mln euro.

Globalnie kwota ta wygląda znacząco. Wielkość tych środków
jest jednak tylko pozornie wysoka. Podział środków dostępnych na
konkretny typ inwestycji przez liczbę potencjalnych beneficjentów
wskazuje, jakiej wielkości dofinansowania można się przeciętnie
spodziewać. Przeliczyć to można na przykładzie gminy Stęszew.

Jednym z punktów, w ramach priorytetu 2 – Infrastruktura ko-
munikacyjna jest: „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadre-
gionalnego układu drogowego (drogi powiatowe i gminne). Na ten
cel przeznaczono 76,821 mln euro. Gmina Stęszew, w kwestii dróg
planuje następujące projekty:
– Budowa drogi Sapowice – Stęszew – za kwotę 6,20 mln zł,
– Budowa drogi Rybojedzko – Słupia – za kwotę 1,80 mln zł,
– Przebudowa i remont drogi

Stęszew – Krąplewo – za kwotę 1,10 mln zł,
– Budowa drogi Tomice – Tomiczki – za kwotę 1,40 mln zł.

W związku z tym przeprowadzono następującą kalkulację:
Kurs euro – ok. 3,62 zl
Dostępna kwota: 76,821 mln euro x 3,62 zł = 278,092 mln zł
Otrzymana kwota: 278,092 mln zł : 262 pomioty = 1,061 mln zł

– na 7 lat
1,061 mln zł : 7 lat = 0,151 mln zł – jest to kwota, jaką otrzy-

mujemy dla jednego podmiotu w skali 1 roku.
Potrzeby inwestycyjne gminy wynoszą natomiast

10,50 mln zł.
Analogicznie sytuacja przedstawia się w kolejnych działaniach.
Jednym z punktów, w ramach priorytetu 3 – Środowisko przy-

rodnicze jest: „Gospodarka wodno-ściekowa”. Na ten cel przeznaczo-
no 83,001 mln euro. Gmina Stęszew, w ramach tego działania pla-
nuje następujące projekty:
– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości

Sapowice – na lata 2008–2009, za kwotę – 7,140 mln zł,

Szanse na dofinansowanie z UE
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Informacja
Na złożone oferty przez Organizacje Pożytku Publicznego i realizację zadań w roku 2008 przyznano środki w wysokości:

I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przyznano środki w wysokości: 175 100 zł
1. LZS „Spójnia” Strykowo – 17 000 zł,
2. Stowarzyszenie Sportowe „Tęcza” Skrzynki – 15 000 zł,
3. Klub Sportowy „Okoń” Sapowice – 13 000 zł,
4. Ludowy Zespół Sportowy Wronczyn – 15 900 zł,
5. Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” Stęszew – 17 000 zł,
6. Klub Sportowy „Lipno” – piłka nożna – 63 800 zł,
7. Klub Sportowy „Lipno” – szachy – 3100 zł,
8. Klub Sportowy „Lipno” – hokej na trawie – 19 300 zł,
9. Klub Sportowy „Lipno” – piłka nożna Jeziorki – 11 000 zł.

II. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania przyznano środki w wysokości: 15 000 zł.
Upowszechnianie kultury i oświaty wśród dzieci i młodzieży przez Organizacje Harcerskie:
– Nieobozowa Akcja Letnia – 3000 zł,
– Organizacja Imprez Śródrocznych dla członków ZHP – 9000 zł,
– Obsługa uroczystości patriotycznych na terenie MiG Stęszew – 3000 zł.

III. Ochrona i promocja zdrowia – świadczenia usług z zakresu opieki paliatywnej
dla mieszkańców Gminy Stęszew przyznano środki w wysokości: 4960 zł.

Razem dotacja na rok 2008 dla Organizacji Pożytku Publicznego wynosi: 195 060 zł.

Skład komisji: 1. Bożena Hudzia,
2. Marek Baranowski,
3. Dorota Stachowiak.

– Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Stęszew – na lata 2009–2012, za kwotę – 2,700 mln zł,

– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Witobel i Zamysłowo
– na lata 2008–2013, za kwotę – 13,500 mln zł,

– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Wronczyn i Zaparcin
– na lata 2008–2013, za kwotę – 3,600 mln zł,

– Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strykowie
wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej
– na 2009 rok – za kwotę – 1,200 mln zł.

W tym przypadku kalkulacja przedstawia się następująco:
Kurs euro – ok. 3,62 zł
Dostępna kwota: 83,001 mln euro x 3,62 zł = 300,464 mln zł
Otrzymana kwota: 300,464 mln zł : 262 podmioty = 1,147 mln zł

– na 7 lat
1,147 mln zł : 7 lat = 0,164 mln zł – jest to kwota, jaką otrzy-

mujemy dla jednego podmiotu w skali 1 roku.
Potrzeby inwestycyjne gminy wynoszą w tym przypadku

ponad 28 mln zł.

Kolejny przykład dotyczy priorytetu 5. Jednym z punktów, w ra-
mach Infrastruktury dla kapitału ludzkiego jest: „Rozwój infrastruk-
tury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego”. Na ten cel prze-
znaczono 14,070 mln euro. Gmina Stęszew, w ramach tego działa-
nia zaplanowała projekt:

– Budowa sali sportowej w Stęszewie – na lata 2009–2011, za
kwotę 3,700 mln zł.

W tym przypadku kalkulacja przedstawia się następująco:
Kurs euro – ok. 3,62 zł
Dostępna kwota: 14,070 mln euro x 3,62 zł = 50,933 mln zł
Otrzymana kwota: 50,933 mln zł : 262 podmioty = 0,194 mln zł

– na 7 lat
0,194 mln zł : 7 lat = 0,028 mln zł – jest to kwota, jaką otrzy-

mujemy dla jednego podmiotu w skali 1 roku.
Należy tu zaznaczyć, że w ramach WRPO nie będzie możliwe dofi-

nansowanie budowy hal widowiskowo-sportowych, a jedynie mniej-
szych obiektów tzn: sal sportowych o wymiarach boisk 36 x 19 m. Bu-
dowa sali sportowej dla gminy to koszt kilku milionów złotych. Nale-
ży mieć na względzie, że samorządy nie otrzymają tych środków
proporcjonalnie, a będą musiały „walczyć” o nie w konkursach.

D.S., J.Z.
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17 lutego br. zorganizowany został
Turniej w Piłce Nożnej o Puchar
Sylwestra Dotki. Rozegrany on

został w stęszewskim gimnazjum już po raz
czwarty.

W tegorocznym turnieju wzięło udział
sześć drużyn: Lipno Stęszew, Spójnia Stryko-
wo, Okoń Sapowice, Tęcza Skrzynki oraz
dwa zespoły z Wronczyna – LZS Wronczyn
I i LZS Wronczyn II.

Po zaciętych rozgrywkach, turniej wy-
grał LZS Wronczyn I. Na drugim miejscu
znalazł się LZS Wronczyn II, dalej: Lipno Stę-
szew, Spójnia Strykowo, Okoń Sapowice
oraz Tęcza Skrzynki. Zwycięska drużyna
otrzymała puchar z rąk burmistrza i Lidii
Korbas – córki Sylwestra Dotki. Pozostałe
drużyny otrzymały dyplomy.

red. LZS Wronczyn I

Halowy Turniej o Puchar
Sylwestra Dotki

24 lutego, w sali stęszewskiego gim-
nazjum rozegrany został kolejny
Turniej o Puchar Burmistrza

Gminy Stęszew. W tegorocznych rozgryw-
kach udział wzięło 5 drużyn – ze Skrzynek,
Stęszewa, Jeziorek, Strykowa i Wronczyna.

Mecze przeprowadzono w systemie „każ-
dy z każdym” 2 razy po 10 minut. Zwycięz-
cą została drużyna ze Stęszewa, która nie-
wielką przewaga punktów uplasowała się
przed Wronczynem i Strykowem. Każda
z drużyn czołowej trójki doznała po jednej
porażce.

Tegoroczne rozgrywki uświetnione zo-
stały występami cheerleaderek ze Stryko-
wa, które gorąco dopingowały sportowców.

Drużyna ze Stęszewa przyjęła puchar
z rąk burmistrza gminy.

red. Zwycięska drużyna z pucharem

Turniej o Puchar
Burmistrza Gminy
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W Zespole Szkół Specjalnych w Stęsze-
wie, tak jak w innych szkołach na
terenie naszej gminy działa Świe-

tlica Opiekuńczo-Wychowawcza.
Podczas ferii uczestnicy świetlicy mieli

możliwość wzięcia udziału w wycieczkach
zorganizowanych przez opiekunki świetlicy
Ritę Kałek i Janinę Białas.

Dzieci odwiedziły Zagrodę Chłopską pań-
stwa Wojciechowskich w Zamysłowie,

gdzie spotkały się z bardzo miłym przeję-
ciem przez Właścicieli. Uczestnicy otrzyma-
li poczęstunek, obejrzeli „Mini ZOO”, gdzie
dokarmiali zwierzęta przygotowanymi
owocami i warzywami. Pod opieką pań in-
struktorek jeździły na koniach.

Opiekunowie i uczestnicy wycieczki pra-
gną serdecznie podziękować Właścicielom
„Zagrody Chłopskiej” za gościnę.

Drugą wycieczkę zorganizowaliśmy ra-
zem z Świetlicą Opiekuńczo-Wychowawczą
w Trzebawiu i jednym autokarem pojecha-
liśmy do obiektu Poznań Plaza. Celem tego
wyjazdu było zwiedzenie Ciemna City, obej-
rzenie trójwymiarowego filmu pt. „Mikołaj
kontra Bałwanek” oraz gra w kręgle.
Uczniowie obydwu świetlic wrócili bardzo
zadowoleni i pełni wrażeń.

Janina Białas

Ferie w Zespole Szkół
Specjalnych w Stęszewie

S zkoła Specjalna, o której jest ten artykuł
nosi nazwę Zespołu Szkół – w jednym
budynku bowiem mieści się Szkoła Pod-

stawowa oraz Gimnazjum. Szkoła ta znajdu-
je się przy ulicy Wojska Polskiego 18 w Stęsze-
wie. Uczęszczają do niej dzieci z 20 wiosek
Gminy Stęszew oraz Gminy Dopiewo. W su-
mie jest to 55 uczniów. Dyrektorem tej pla-
cówki jest mgr Jadwiga Balcerek W szkole tej
pracuje 14 wykwalifikowanych nauczycieli
oraz psycholog. Są tu następujące oddziały
– w szkole podstawowej są dwie klasy łączo-
ne: klasa I–III, klasa IV–V oraz klasa VI,
a w gimnazjum: klasa I, klasa II, klasa III.

Uczniami naszej szkoły są dzieci z niepeł-
nosprawnością intelektualną. Spośród wie-
lu zasad pracy z nimi jako najważniejsze
wymienia się:

• Zasadę akceptacji dziecka
Każde dziecko należy zaakceptować
wraz z jego ograniczeniami i kochać je
takim jakim jest.

• Zasadę podmiotowości
i indywidualności
Szanować prawa dziecka. Uwzględniać
jego stosunek do podejmowanych dzia-
łań, aby mogły przebiegać w optymal-
nym, partnerskim układzie. Indywidual-
ny charakter pracy zapewnia z kolei peł-
ną koncentrację na dziecku.

• Zasadę refleksyjności
Wnikliwie analizować funkcjonowanie
dziecka i podejmowane przez nie zada-
nia. Szukać przyczyn pojawiających się
problemów, ciągle modyfikować przyję-
te programy i stosowane metody.

• Zasadę systematyczności
i konsekwencji
Gwarantuje lepsze efekty, umożliwia
pełniejszą kontrolę nad procesem rewali-
dacji. Warunkuje poczucie bezpieczeń-
stwa, sprzyja rozwojowi niezależności
i poczucia własnej wartości.

• Zasadę komfortu psychicznego
Bezwzględnie wymaga pozytywnych,
wzajemnych relacji z osobą niepełno-
sprawną, zaufania i sympatii.
W praktyce pedagogicznej należy przede

wszystkim:
• wymagać to co zrozumiałe,
• postępować „krok po kroku”,
• dochodzić do celu nieraz okrężnymi drogami.

Dziecko niepełnosprawne intelektualnie
czuje się zagubione w otaczającej je rzeczy-

O szkole, w której pracują
ludzie o wielkim sercu…

Poczęstunek w „Zagrodzie” Konna przejażdżka Gra w kręgle w Plazie
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wistości, w natłoku docierających do niego
informacji i wymagań. Na ogół nie rozumie
stawianych mu pytań i zadań. Dlatego też
należy pamiętać, że polecenia, zadania sta-
wiane przed dzieckiem muszą być zrozumia-
łe, nie mogą nakładać się na siebie, ani też
wzajemnie się wykluczać. Dziecku musimy
dać dłuższy czas na ich realizację, nie niecier-
pliwić się, gdy musimy je powtarzać. Zada-
nia stawiane dziecku powinny być stopnio-
wo coraz trudniejsze, jednak gdy reaguje ono
zniechęceniem, słabością lub lękiem, wska-
zane jest zmniejszenie wymagań. Zasadę
„krok po kroku” często należy modyfikować
i wówczas może ona brzmieć „krok naprzód
– pół kroku wstecz i znów do przodu”. Wobec
dziecka należy wykazać cierpliwość, nie kry-
tykować go, nie pospieszać. W przypadku
uczniów niepełnosprawnych intelektualnie
mało skuteczne jest dochodzenie wprost
i zmuszanie dziecka do opanowania zbyt
trudnych dla niego treści. Znacznie skutecz-
niejsze jest dochodzenie drogą pośrednią,
„trochę naokoło, od tyłu”. Trudny materiał
należy wówczas podać w innym kontekście,
zastosować odpowiednie metody itp. W pra-

cy z uczniem szczególnie przydatne są meto-
dy poglądowe, oparte na obserwacji. I cho-
ciaż nie ma żadnej uniwersalnej metody na
osiągnięcie najlepszych wyników w pracy
z dzieckiem, to jednak należy pamiętać, że:
• zastosowanie nagrody jest skuteczniejsze

niż kara i nagana,
• zachęta daje lepsze efekty niż dezaprobata,
• wskazówki i polecenia powinny mieć cha-

rakter pozytywny.
„Czasem może zabraknąć cierpliwości.
Gdy po raz siódmy musisz coś tłumaczyć.
Po raz siedemnasty poprawić coś,
po raz siedemdziesiąty wysłuchać
niewiarygodnych usprawiedliwień.
I radość, gdy po raz siedemdziesiąty siódmy
Zdobywasz się na to, by darować winę…”

„Osoby, które pracują w tej szkole, mają
wielkie serca” – powiedział podczas wizyta-
cji ks. Arcybiskup Zdzisław Fortuniak do
pracowników Zespołu Szkół. I taka jest
prawda. Ktoś, kto nie patrzyłby sercem na
nasze dzieci, z pewnością nie byłby dobrym
wychowawcą i pedagogiem. Nasze dzieci
bowiem potrzebują PRZEDE WSZYSTKIM te-
go wielkiego serca!

I są wdzięczne za dobro jakie im się oka-
zuje. Same dziękują uśmiechem, słowem,
gestem, czy laurkami. Tu „Istnieje szcze-
rość” –
„Niepełnosprawna dziewczynka
klaszcze w dłonie.
Chłopak z Zespołem Downa ufnie
biereze cię za rękę.
Spontaniczność uczuć.
Najszczersze reakcje nieobliczone
na cokolwiek.
Radość prawdziwego oblicza człowieka”.

Czasami jest bardzo trudno. Czasami po-
jawiają się pytania i wątpliwości. Czasami
można tylko wysłuchać, a czasem nawet
tylko milczeć. Zazwyczaj w takich chwilach
pojawia się ktoś, kto mówi: „Jeszcze trochę
wytrzymaj, bądź dzielny, wszystko będzie
dobrze”. Najlepsze przed tobą! Bo tak na-
prawdę nic nie dodaje takiego poczucia peł-
ni, jak świadomość, że jest się komuś po-
trzebnym…

J.M.
Cytaty zostały zaczerpniętne z książki A.

Bieńkowskiej „50 powodów aby być rado-
snym”

O d kilku lat na terenie naszej gminy
pracownicy Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej w Luboniu – filia

w Stęszewie realizują program budowania
dojrzałości szkolnej. Podejmują działania
pomagające przygotować dzieci sześciolet-
nie do roli ucznia. Program jest realizowany
we współpracy z placówkami oświatowymi
prowadzącymi oddziały „0”.

Rodzice 6 – latków już we wrześniu in-
formowani są o celach programu oraz spo-
sobach jego realizacji.

Program budowania dojrzałości szkolnej
pozwala wyłonić dzieci:
• wymagające indywidualnego podejścia

ze względu na występujące deficyty lub
opóźnienia rozwojowe utrudniające na-
ukę

• zagrożone dysleksją rozwojową
• wymagające pomocy psychologiczno-pe-

dagogicznej po rozpoczęciu nauki w szko-
le w postaci zajęć korekcyjno-kompensa-
cyjnych, wyrównawczo-dydaktycznych
oraz logopedycznych
Pracownicy poradni w czasie realizowa-

nia zadań związanych z programem:

• zapoznają rodziców z tematyką dojrzało-
ści szkolnej

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

• informują rodziców i nauczycieli o ich
wynikach

• dostarczają informacji i wskazówek do
pracy z dziećmi

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

W tym roku obserwacje zerówkowe od-
były się w IV kwartale 2007 r. i objęły 9 od-
działów (w Stęszewie – 5 grup; po 1grupie
w Modrzu, Jeziorkach, Strykowie i Trzeba-
wiu). Łącznie 163 dzieci. W porównaniu do
lat ubiegłych zaobserwowano wzrost liczby
dzieci uczęszczających do klas „0”.

Wśród tegorocznych sześciolatków z te-
renu gminy Stęszew wyłoniono:
• 51 dzieci z wadami wymowy
• 55 dzieci z skrzyżowaną lateralizacją
• 5 dzieci z nieustaloną lateralizacją
• 29 dzieci ze słabszymi możliwościami ma-

nualnymi i ruchowymi

• 65 dzieci z trudnościami w zakresie per-
cepcji słuchowej lub wzrokowej

• 9 dzieci z nieprawidłowym rozwojem
emocjonalno – społecznym
Na spotkaniach z nauczycielami omó-

wiono wyniki oraz sposoby pracy zwłasz-
cza z dziećmi mającymi znaczne deficyty
rozwojowe. Rozdano Skalę Ryzyka Dyslek-
sji (SRD) – wypełnione arkusze SRD zosta-
ną opracowane w marcu 2008 r. Na ich
podstawie zostaną wyłonione dzieci zagro-
żone dysleksją oraz dzieci wymagające po-
mocy psychologiczno-pedagogicznej już od
I klasy.

W oddziałach w Stęszewie i w Strykowie
odbyły się spotkania z rodzicami. Psycholo-
dzy omówili zagadnienia związane z dojrza-
łością szkolną, przedstawili wyniki obser-
wacji oraz przekazali wskazówki i materia-
ły do pracy w domu.

Pracownicy poradni dziękują dyrekto-
rom placówek oświatowych za współpracę
i umożliwienie przeprowadzenia obserwa-
cji, a nauczycielom za pomoc i życzliwość
w trakcie zajęć.

Arleta Stankowska – psycholog

Nasze sześciolatki
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Do wynajęcia
biura i magazyny

Stęszew, ul. Lipowa 6.

Kontakt pod numerem
061 813 41 66

Zatrudnimy pracowników
młodocianych w celu przygotowania

zawodowego w zawodzie

STOLARZ
Miejsce odbywania praktyk

zawodowych – Stęszew ul. Lipowa 6

Wszelkie informacje dot. zatrudnienia
można uzyskać pod numerem

tel. 061 813 42 51 lub osobiście
od poniedziałku do piątku

w godz. 800–1500

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

Betoniarnia
w Stęszewie k. Poznania

poszukuje osoby
na stanowisko

mechanika pojazdów
samochodowych

ciężarowych
oraz

ślusarza
061 819 52 52

matbud@post.pl

KIEROWCĘ
zatrudnię

prawo jazdy C+E

transport
międzynarodowy i krajowy

baza Stęszew

tel. 600 46 45 46

SKUTERY – QUADY
Sprzedaż – Serwis – Raty

Stęszew, ul. Kościańska 91
(przy Motelu 2000)

tel. 061 813 46 18
604 599 816

Firma BeLANA
z siedzibą w Buki

i oddziałem w Stęszewie
Zatrudni od zaraz osoby w wieku

od 20–55 lat, studenci
oraz renciści mile widziani.

Praca w miłym i zgodnym zespole,
ciekawy system wynagradzania.

Przyjdź: Stęszew ul. Kosickiego 17
lub zadzwoń 500 005 175

STYL&MODA
ZAPRASZAMY!!!

pn.–pt. 1000–1800

so. 1000–1500

ul. Mickiewicza 11
Steszew, tel. 061 813 50 77

ATRAKCYJNA CENA
DLA CIEBIE

ODZIEŻ
nowa i używana
z Anglii i Niemiec

GALANTERIA I BIŻUTERIA

BIELIZNA I RAJSTOPY

OZDOBY DO WŁOSÓW

KARTKI OKOLICZNOŚCIOWE

FAX

SERWIS
KOMPUTEROWY
– sprzedaż zestawów

komputerowych, laptopów,
podzespołów,
monitorów i drukarek

– naprawa i diagnostyka
sprzętu

– modernizacja i konserwacja
komputerów

– usuwanie wirusów
– regeneracja kartridży

do drukarek atramentowych
i laserowych

Stęszew, ul. Wojska Polskiego 12
tel. 600 288 965

Zapraszamy
pon.–pt. 1000–1400, 1500–1800

sob. 900–1400

Naprawy również w firmach
i u klienta w domu

Szukam działki budowlanej
w Stęszewie ok. 1000 m²

tel. 501 366 556

Zatrudnię ślusarza

tel. 061 814 81 89

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

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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