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W numerze

28 kwietnia br. odbyła się sesja ab-
solutoryjna, na której burmistrz
gminy przedstawił sprawozda-

nie z działalności w 2007 roku. Poniżej pre-
zentujemy najważniejsze kwestie, jakie zo-
stały przez niego omówione.

Burmistrz poinformował, że uchwalony
przez Radę Miejską Gminy Stęszew budżet
na 2007 rok, po uwzględnieniu w nim
zmian, przewidywał realizację dochodów
w kwocie 28 148 980,00 zł. Wykonano je na-
tomiast w kwocie 29 720 425,60 zł, co stano-
wi 105,58% planu.

Wydatki zaplanowano w budżecie na
kwotę 34 611 980,00 zł, a zrealizowano je
w kwocie 32 132 534,75 zł, co stanowi
92,84% planu.

W roku 2007 inwestycje gminne zostały
wykonane za kwotę 12,4 mln zł, co stanowi
ok. 40% wydatków całego budżetu gminy
Stęszew. Kwoty, jakich barkowało do sfi-
nansowania inwestycji pozyskano z poży-
czek zaciągniętych z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu. Pożyczki te umarzalne są
w 20% i zostały zaciągnięte na:
– budowę oczyszczalni ścieków w Witoblu,
– budowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie,
– budowę kanalizacji sanitarnej w Dębnie.

Z zaplanowanych zadań inwestycyjnych
zrealizowano następujące:
– budowę windy dla Ośrodka Zdrowia

w Stęszewie,
– budowę oczyszczalni ścieków w miejsco-

wości Witobel wraz z rurociągami tłocz-

nymi oraz kanałem grawitacyjnym do-
prowadzającym ścieki na oczyszczalnię,

– rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stę-
szewie,

– sporządzenie projektu kanalizacji sanitar-
nej w miejscowości Sapowice,

– wykonanie modernizacji sieci kanalizacji
sanitarnej w Strykowie,

– budowę kanalizacji sanitarnej w Dębnie,
Dębienku oraz części Stęszewa,

– sporządzenie projektu kanalizacji sanitar-
nej w miejscowości Dębienko,

– sporządzenie dokumentacji i wykonanie
połączenia nowowybudowanej oczysz-
czalni ścieków w Witoblu z oczyszczalnią
stęszewską,

– sporządzenie projektu kanalizacji sanitar-
nej: Witobel – Zamysłowo oraz Wronczyn
– Zaparcin.

Ponadto w minionym roku wykonano
termomodernizację budynku Urzędu oraz
wyremontowano i zaadaptowano na po-
trzeby świetlicy budynek w Tomicach.

Burmistrz poinformował, że długa jest
również lista prac inwestycyjnych przepro-
wadzonych na drogach. Zostały one wyko-
nane za kwotę 1 716 875,62 zł. Do wspo-
mnianych inwestycji należały:
– remont kapitalny chodnika na ul. Nowej

w Strykowie (dokończenie),
– opracowanie projektu ul. Nowej, Leśnej,

Łąkowej w Strykowie,
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– wykonanie chodnika wraz z kanalizacją
deszczową na ul. Kasztanowej w Dębienku,

– remont kapitalny chodnika na ul. Spokoj-
nej w Trzebawiu,

– remont kapitalny chodnika na ul. Krótkiej
w Strykowie,

– remont chodników oraz murków oporo-
wych na ul. Dworcowej w Stęszewie,

– remont jezdni ul. Norwida w Stęszewie,
– remont kapitalny chodnika na ul. Naruto-

wicza w Stęszewie,
– zagospodarowanie terenu po kotłowni

przy ul. Piotra Skargi w Stęszewie,
– remont kapitalny chodnika na ul. Ko-

ściańskiej w Stęszewie,
– remont chodników i parkingów na ul. Kor-

czaka w Stęszewie,
– remont chodnika wraz z kanalizacją desz-

czową oraz zatoki autobusowej na ul.
Wiejskiej w Będlewie,

– remont chodnika na ul. Stęszewskiej w To-
miczkach,

– remont nawierzchni jezdni ul. Kasztano-
wej w Dębienku.

Gmina dofinansowała Powiat Poznański
w zakresie remontu chodników w Skrzy-
kach, Drożdżycach oraz budowy odwodnie-
nia ul. Bukowskiej w Jeziorkach. Dofinanso-
wała ona również województwo wielkopol-
skie podczas budowy chodnika na ul.
Stęszewskiej w Tomiczkach. W minionym
roku dokonano także naprawy i wymiany
lamp oświetleniowych, remontów cząstko-
wych chodników i jezdni, profilowania dróg
gruntowych. Powstało też nowe oznakowa-
nie poziome i pionowe dróg.

W minionym roku przeprowadzono tak-
że remonty w gminnych budynkach oświa-
towych. Do najważniejszych z nich należały:
– w Szkole Podstawowej w Stęszewie – re-

mont sali gimnastycznej,
– w Gimnazjum w Stęszewie – częściowa

wymiana okien,
– w Gimnazjum w Strykowie – remont po-

sadzki na sali gimnastycznej,
– w Szkole Podstawowej w Strykowie – ada-

ptacja pomieszczenia Klubu „Spójnia” na
potrzeby przedszkola,

– w Szkole Podstawowej w Modrzu – napra-
wa elewacji budynku przedszkola i świe-
tlicy,

– w Szkole Podstawowej w Jeziorkach – wy-
malowanie część pomieszczeń i wymiana
okien,

– w Szkole Podstawowej w Trzebawiu – wy-
miana pokrycia dachowego budynku szko-
ły oraz wykonanie prac elektrycznych,

– w Zespole Szkół Specjalnych w Stęszewie
– zakup niezbędnego wyposażenia oraz
przeprowadzenie drobnych remontów.

W minionym roku nie udało się wybu-
dować kanalizacji sanitarnej w Sapowi-
cach. O problemie z wykonaniem tej inwe-
stycji wspominał on już wielokrotnie na se-
sjach. Powodem jej niezrealizowania były
błędy w sporządzonym projekcie technicz-
nym. Spowodowały one, że konieczne było
unieważnienie przeprowadzonego już
przetargu i dokonanie weryfikacji doku-
mentacji. Naliczone zostały kary umowne
dla firmy projektowej, a całą sprawę skie-
rowano do prokuratury. Prawdopodobnie
zostanie ona skierowana również do sądu
celem wyegzekwowania należnego odszko-
dowania.

Burmistrz poinformował, że, pomimo
dużego wzrostu cen, w 2007 roku (szczegól-
nie w drugiej jego połowie), gminie udało się
wybrać oferty przetargowe o umiarkowa-
nych cenach robót. Fakt ten wpłynął pozy-
tywnie na wykonanie inwestycji i zrealizo-
wanie większości zamierzeń. Umiarkowane
koszty inwestycyjne spowodowane były
faktem, iż większość prac realizowana była
w oparciu o przetargi z roku 2006 i pierwszej
połowy roku 2007.

Gminie udało się pozyskać środki ze-
wnętrzne z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu oraz z Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych w Poznaniu. Nie można było
natomiast pozyskać środków unijnych,
gdyż w minionym roku nie był prowadzony
nabór wniosków.

Burmistrz poinformował, że gmina uzy-
skała nieplanowany dochód z tytułu kar za
nieterminowe wykonanie umów dotyczą-
cych budowy windy dla osób niepełno-
sprawnych przy Ośrodku Zdrowia (uzyska-
na kwota to 163 129,86 zł) oraz dokumenta-
cji kanalizacji sanitarnej w Sapowicach
(uzyskana kwota – 4 998,70 zł).

W minionym roku gmina podejmowa-
ła różne inicjatywy we współpracy z inny-
mi samorządami. Współpraca z Woje-
wództwem Wielkopolskim owocowała
przeprowadzeniem remontów dróg na te-
renie gminy. Dofinansowano także dzia-
łalność Powiatu Poznańskiego, w zakre-
sie:
– utrzymania w Urzędzie Gminy filii Wy-

działu Komunikacji,
– utrzymania Poradni Psychologiczno – Pe-

dagogicznej,
– zakupu sprzętu medycznego dla szpitala

w Puszczykowie,

Podejmowano też wspólne działania
w ramach inicjatywy „Aglomeracji Poznań-
skiej”.

Gmina współpracowała również z gmi-
nami sąsiednimi w zakresie: tworzenia Cen-
trum Zagospodarowania Odpadów „Selekt”
w Czempiniu, inicjatywy „Leader”, Komisji
Urbanistycznej czy Stowarzyszenia Gmin
Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Naro-
dowego.

Dobrze układała się też współpraca z or-
ganizacjami działającymi na terenie gminy
tj.: Polskim Czerwonym Krzyżem, Związkiem
Harcerstwa Polskiego, Ochotniczą Strażą Po-
żarną, Związkiem Kombatantów, Związ-
kiem Emerytów i Rencistów, Klubami Sporto-
wymi, Kołem Pszczelarzy, Towarzystwem
Opieki Paliatywnej oraz Radami Sołeckimi.

Jak każdego roku organizowano także
wiele imprez gminnych. Były to m. in.: Dni
Stęszewa, Dożynki, Dzień Matki, Dzień Se-
niora, spotkania noworoczne oraz spotka-
nia z mieszkańcami.

Burmistrz poinformował, że w roku 2007
jak i w roku wcześniejszym zaobserwować
można było stały wzrost ilości spraw wpły-
wających do Urzędu Gminy, a w związku
z tym rosnącą liczbę dokumentów. Jest to
w dużej mierze związane z komplikacją pro-
cedur administracyjnych. Często słyszy się,
iż osoba czekająca na wydanie pozwolenia
na budowę otrzymuje ogromną ilość doku-
mentów, podobnie jak wszyscy jej sąsiedzi.
Taka biurokracja jest niestety konieczna
– wymuszona przez obowiązujące przepisy.
Zgodnie z nimi, o toczącym się postępowa-
niu muszą być informowane wszystkie stro-
ny. Dla gminy również nie jest to korzystne,
gdyż nie tylko wydłużają się procedury po-
stępowania, ale także rosną jego koszty
– ponoszone przez gminę. Niemniej jednak,
jak podkreślił burmistrz – takie są procedu-
ry i należy ich przestrzegać.

Na zakończenie, burmistrz podkreślił, iż
ma świadomość, że istnieje jeszcze wiele
kwestii do zrobienia. Potrzeby są bardzo du-
że, ale, niestety możliwości realizacyjne za-
leżą przede wszystkim od zasobności budże-
tu gminy. Dodał, iż gmina sama powoduje,
że budżet jest mniejszy. W 2007 roku był on
umniejszony o ponad 2,5 mln zł, tylko z ty-
tułu obniżenia stawek podatkowych dla
mieszkańców gminy. Jeżeli chodzi o tempo
realizacji gminy zamierzeń, to niestety jedy-
nym i najważniejszym ograniczeniem jest
ilość środków finansowych. To one w stu
procentach decydują o realizacji planowa-
nych inwestycji.

J.Z.

dokończenie ze str. 1
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28 kwietnia odbyła się sesja Rady
Miejskiej, na której udzielono
burmistrzowi gminy absoluto-

rium. Zanim jednak do tego doszło, radni
przyjęli protokół z wcześniejszej sesji, a bur-
mistrz przedstawił sprawozdanie z działal-
ności za 2007 rok (zostało ono zamieszczone
w osobnym tekście – red.).

Skarbnik Gminy – Hanna Pietrzyk przed-
stawiła natomiast sprawozdanie z wykona-
nia budżetu gminy za 2007 rok. Omówiła
kolejno wykonanie planu dochodów i planu
wydatków w poszczególnych działach.
Przedstawiono także uchwałę Składu Orze-
kającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu, w której wyrażono pozytywną
opinię o przedłożonym przez burmistrza
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy
za rok 2007.

Nawiązując do sprawozdania burmi-
strza, radni poprosili o wyjaśnienie pew-
nych kwestii. Pytali jakie konsekwencje po-
niesie firma, która wykonała błędny projekt
na budowę kanalizacji w Sapowicach. Bur-
mistrz odpowiedział, że już naliczono kary
z tego tytułu, a sprawę skierowano do pro-
kuratury.

Radni chcieli również wiedzieć, jakie
kwoty wpłynęły do gminy z tytułu naliczo-
nych kar za nie wykonanie pewnych inwe-
stycji w terminie. Burmistrz odpowiedział,
że kary takie dotyczyły m. in.: oczyszczalni
ścieków w Witoblu (naliczono tam ok. 0,5
mln zł, a wartość inwestycji to ok. 8 mln zł)
oraz budowy windy przy Ośrodku Zdrowia
w Stęszewie (kara wyniosła – 163 tys. zł,
a wartość inwestycji – 180 tys zł).

Podkreślono także, że duże były wydatki
w dziale – Gospodarka Komunalna i Ochro-
na Środowiska. Radni zauważyli, że wydat-
ki te poniesione zostały na realizację no-
wych inwestycji, dzięki którym poprawie
ulegnie kwestia ochrony środowiska.

Jeden z radnych stwierdził, że, skoro do-
chody gminy zostały zrealizowane na pozio-
mie 105,58%, a wydatki – na poziomie
92,84% to można z całą pewnością uznać, że
gospodarowanie budżetem w 2007 roku by-
ło dobre.

Przewodniczący Rady poinformował, że
w gminie nastąpił postęp. Świadczą o tym
chociażby zrealizowane inwestycje, o któ-
rych burmistrz mówił w swym sprawozda-
niu. Zaznaczył, że gmina gospodarowała
budżetem o 2,5 mln zł mniejszym, a niżeli by

mogła, gdyby zastosowano maksymalne
obciążenia podatkowe dla jej mieszkańców.
Warto o tym pamiętać. Wart podkreślenia
jest również fakt, że gmina dofinansowuje
przedsięwzięcia Województwa Wielkopol-
skiego czy Powiatu Poznańskiego (np.: re-
monty dróg, chodników czy utrzymania filii
Wydziału Komunikacji). Kroki takie są po-
dejmowane z myślą o mieszkańcach gminy
i poprawie komfortu ich życia.

Następnie przedstawiony został wniosek
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy
Stęszew, o udzielenie absolutorium dla Bur-
mistrza Gminy Stęszew za 2007 rok oraz
uchwała Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w której
wyrażono opinię, iż powyższy wniosek Ko-
misji Rewizyjnej został uzasadniony. Wobec
tego, radni jednogłośnie, w głosowaniu jaw-
nym udzielili burmistrzowi absolutorium
za 2007 rok.

Kolejnym punktem sesji było przyjęcie
projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2008 rok. Do budże-
tu wprowadzono:
– 20 801 zł – jako pomoc materialną o cha-

rakterze socjalnym, dla uczniów,
– 57 200 zł – kwota z Fundusz Ochrony

Gruntów Rolnych – z przeznaczeniem na
remonty dróg dojazdowych do pól,

– 52 640 zł – z przeznaczeniem na naukę ję-
zyka angielskiego w klasach I szkół pod-
stawowych.

Po przyjęciu zmian budżetowych, bur-
mistrz poinformował wszystkich zgroma-
dzonych, iż otrzymuje sygnały o proble-
mach z interwencjami pogotowia ratunko-
wego na terenie gminy. Mieszkańcy skarżą
się bowiem, że czasami na przyjazd karetki
trzeba czekać nawet 2–3 godziny. W związ-
ku z taką sytuacją, burmistrz postara się,
aby do chorych z terenu gminy przyjeżdżało
pogotowie „Falck”. Według opinii burmi-
strzów innych gmin, na których terenie
działa ta firma, interwencja i opieka jest
znacznie lepsza i sprawniejsza. Jeśli gminni
lekarze rodzinni wyrażą zgodę na pełnienie
usług medycznych przez tą firmę, to bur-
mistrz podejmie rozmowy w tym temacie.

Jako kolejni głos zabrali mieszkańcy
działek letniskowych w Strykowie. Podjęli
kilka nurtujących ich kwestii. Po pierwsze
przypomnieli, że nadal nie mają prądu. Po-
prosili, aby Rada Gminy i burmistrz pomogli
w tej sprawie. Podkreślili, że ich wielokrotne

interwencje w „Enei” nie przynoszą żad-
nych efektów. Jedna z mieszkanek wyraziła
opinię, iż to nie ona powinna chodzić do
„Enei”, że to gmina winna się zająć tą kwe-
stią. Problem z brakiem prądu związany jest
cały czas z kwestią rozmieszczenia trafosta-
cji. Mieszkanka strykowskiej działki zwraca
się więc z prośbą, aby Rada wypowiedziała
się, czy zajmie się tą sprawa i, czy uzgodnio-
ne zostanie w końcu z rolnikami rozmiesz-
czenie trafostacji. Dodała, że mieszkańcy
działek próbowali się „dogadać” między so-
bą, u kogo postawiona zostanie trafostacja,
jednakże niektórzy wycofali się z wcześniej-
szych ustaleń. Przypomniała także, że ona,
jak i reszta działkowców płacą podatki, ro-
bią zakupy w gminnych sklepach, czyli
przyczyniają się do zwiększenia gminnego
dochodu, dlatego też mają prawo prosić
gminę o pomoc.

Inny z mieszkańców działek przypo-
mniał, że w 2000 roku odbyło się spotkanie
z burmistrzem, na którym, wszyscy dział-
kowcy złożyli się na przekształcenie ich ziemi
z ornej na letniskową. Obiecano im wtedy, że,
jeśli zbiorą 50% kwoty na przekształcenie
tych działek to gmina pomoże im w uzyska-
niu dostępu do wszystkich mediów.

Burmistrz powiedział, że, podejmując dys-
kusję w tych kwestiach, należy wrócić do sy-
tuacji sprzed lat. Stwierdził, że być może nie
dotyczy to wszystkich osób, ale na terenie,
o którym mowa doszło do niespotykanych na
obszarze gminy samowoli budowlanych.
Przez lata 70., 80. i 90. w zupełnie niekontro-
lowany sposób powstawały tam działki
o charakterze rekreacyjnym. Nie zostały speł-
nione żadne wymagane parametry. Nie było
mediów, a drogi miały niewłaściwą szero-
kość. Decyzją Rady Gminy przystąpiono, przy
współudziale Stowarzyszenia Działkowców,
do opracowania planu, który miał ustrzec ten
teren i właścicieli działek przed rozbiórkami
pobudowanych w sposób nielegalny obiek-
tów. Przez szereg lat trwały związane z tym
prace. Plan został zatwierdzony i jest on doku-
mentem obowiązującym. Zapis jest w nim
oczywisty – energię dostarcza „Enea”. To ona
jest odpowiedzialna za tą kwestię, ona uzgad-
niała plan i wreszcie to ona wytyczała miej-
sca, w których mają być postawione trafosta-
cje. To „Enea” wskazała określone działki. Na
etapie tworzenia planu dla tego terenu uwag
żadnych nie było. Oprócz formalnych czynno-
ści miały miejsce także nieformalne – w po-
staci spotkań wszystkich właścicieli tego tere-
nu. Po uchwaleniu planu, sytuacja zaczęła się
zmieniać. Właściciele działek, na których ma-
ją stać trafostacje, zaczynają się wycofywać

Sesja absolutoryjna
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i oświadczają, że nic o sprawie nie wiedzieli.
Prawda jest taka, że wiedzieli. Nawet ostatnie
dokumenty związane z pozwoleniem na bu-
dowę trafostacji, świadczą o tym, iż właści-
ciele działek byli o wszystkim informowani.
Warunki, czy pozwolenia na budowę wyda-
wane przez gminę są każdorazowo dostar-
czane właścicielom działki jak i sąsiadom da-
nej nieruchomości. Nie do przyjęcia jest więc
dziś argument, iż właściciele zgodzili się na
budowę trafostacji na swojej działce, ale
w momencie, kiedy przychodzi do wykupu tej
działki przez „Eneę” zmieniają zdanie. Bur-
mistrz poinformował, że jest całkowicie prze-
konany, iż to nie gmina jest tutaj winna. Jako,
że czuje się ona solidarna z właścicielami
działek rekreacyjnych w Strykowie, uczestni-
czyła nawet w rozmowach dotyczących po-
stawienia trafostacji. Nie istnieje jednak moż-
liwość zmuszenia kogoś, aby wyraził zgodę
na postawienie na swoim terenie trafostacji.
Pozostaje więc droga negocjacji i perswazji.
Burmistrz poinformował, że czasami słyszy
się od działkowców, iż koszt budowy trafosta-
cji to ok. 2,5 mln zł i, że przy ilości działek, któ-
re miałyby z tego korzystać, przedsięwzięcie
to jest nieopłacalne dla „Enei”. Burmistrz
przyznał, że przyczyny obecnej sytuacji nale-
ży szukać w tym, że „Enea” nie wywiązuje się
z tego, co sama uzgodniła w planie zagospo-
darowania przestrzennego.

Mieszkanka działek poinformowała, iż
„Enea” w tej chwili „rozkłada ręce”. Nie ma
gdzie postawić trafostacji i nic z tym nie zro-
bi. Dodała, iż na ich działkach znajduje się 9
– cio metrowa droga prywatna. Właściciele
wyrażają zgodę, aby na tej drodze „Enea” po-
stawiła słup. Takie rozwiązanie również jed-
nak nie odpowiada wspomnianej firmie. Na
sesji poproszono więc radnych, aby wskazli,
gdzie należy postawić trzy stacje transfor-
matorowe. Dodano też, że mieszkańcy dzia-
łek przyjdą na kolejną sesję i oczekują, że
uzyskają odpowiedź w tej sprawie.

Burmistrz wyraził opinię, iż Rada nie bę-
dzie w stanie udzielić takiej odpowiedzi
W przypadku innych planów zagospodaro-
wania przestrzennego „Enea” uzgadniała
lokalizację trafostacji w sposób bardziej
płynny i ogólny – wskazywała określony re-
jon. W tym przypadku natomiast określiła
bardzo precyzyjnie konkretne działki.

Kierownik referatu Infrastruktury i Bu-
downictwa– Agata Szklarska przypomnia-
ła, iż projekt planu opracowany przez pro-
jektanta zatrudnionego przez gminę, prze-
widywał na wspomnianym terenie 9 stacji
transformatorowych, gdyż tylko taka liczba

zapewnia pełne zaopatrzenie w prąd. Nale-
ży mieć świadomość, że trzy stacje, o któ-
rych obecnie jest mowa, zapewnią prąd
w wysokości 3 kV na każdy budynek – taki
jest zapis w palnie. Jeśli więc „Enea” w koń-
cu ten prąd doprowadzi, to będzie to tylko
prąd dla potrzeb oświetlenia i ograniczone-
go użytkowania sprzętów domowych. Poja-
wi się więc za chwilę kolejny problem, że
stacja trafo, nie daje wystarczającej mocy.
Obecnie dokonywana jest zmiana planu.
„Enea” została o tym powiadomiona i nie
złożyła żadnego wniosku – ani o zwiększe-
nie liczby stacji, ani o zwiększenie mocy
przyłączeniowych. Wynika więc z tego, że
nie do końca zależy im na prawidłowym za-
łatwieniu problemu. Ponadto, gmina posia-
da dokumenty, z których wynika jasno, że
„Enea” uzgodniła bez żadnych uwag taką
a nie inną lokalizację stacji trafo.

Inny z mieszkańców działek podniósł
kwestię wywozu odpadów komunalnych.
Porosił, aby gmina ustawiła 1–2 kontenery
na terenach działek. Zaproponował, aby
koszt opróżnienia kubłów wpisać każdemu
w roczny podatek.

Burmistrz poinformował, że każdy wła-
ściciel, zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi jest zobowiązany do wyposażenia posesji
w urządzenie do zbiórki odpadów oraz pod-
pisania umowy z zakładem, który posiada
koncesję na odbiór tychże odpadów. Użyt-
kownicy działek również takie czynności po-
winni dopełnić. Ponadto istnieje możliwość
podpisania umowy z operatorem z gminy,
który dostarczy worki do bezpłatnej segrega-
cji surowców wtórnych, co zmniejszy ilość
kubłów oraz obciążenie finansowe użytkow-
ników działek i mieszkańców gminy. Bur-
mistrz zachęcił do tego, aby właściciele
wspomnianych działek w Strykowie wypo-
sażyli je w kubły. Zgodnie z tymi zasadami,
które na terenie gminy funkcjonują, co dwa
tygodnie ZGKiM opróżnia te kubły.

Inny z mieszkańców działek uznał, że ta-
kie rozwiązanie nie do końca mu odpowiada,
gdyż działki użytkowane są tylko kilka mie-
sięcy w roku, a umowę na wywóz odpadów
musieliby podpisać na 12 miesięcy. Dodał, że
na dzień dzisiejszy działki użytkowane są tyl-
ko w okresie tzw. letnim i za ten okres ich
mieszkańcy bardzo chętnie zapłacą.

Burmistrz poinformował, że wszystkie
sprawy związane z kwestią odpadów ko-
munalnych można załatwić w Zakładzie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
przy ul. Mosińskiej 15 w Stęszewie.

Zbigniew Grześkowiak – dyrektor ZGKiM
w Stęszewie dodał, że nie ma żadnego pro-
blemu. Umowa jest zawierana bez ograni-
czeń. Co dwa tygodnie pracownicy ZGKiM
jeżdżą i zgodnie z harmonogramem wywo-
żą pojemnik, jeśli tylko jest on na posesji.

Jeden z radnych stwierdził, że gmina,
tworząc plany zagospodarowania prze-
strzennego ma wpływ na wiele kwestii.
Ustalana jest szerokość dróg, wielkość dzia-
łek, dojazd do działek, szerokość chodników,
ilość transformatorów itd. Sytuacja dział-
kowców ze Strykowa jest inna, gdyż, jak
słusznie zauważył burmistrz, różnie prze-
biegała tam budowa domków. Nie spełnio-
no wielu potrzebnych warunków. Rada za-
wsze chciała pomóc mieszkańcom działek
i nadal tego chce, ale nie może się to odby-
wać na takiej na tej zasadzie, że radni mają
zmusić energetykę, aby postawiła tą trafo-
stację. Jeżeli mieszkańcy działek nie potrafią
się między sobą porozumieć w kwestii roz-
mieszczenia trafo, to gmina tym bardziej
ma związane ręce.

Działkowcy zapytali o jeszcze jedną kwe-
stię. Chcieli uzyskać informację, na jakie la-
ta planowana jest budowa kanalizacji na
działkach w Strykowie.

Burmistrz odpowiedział, że kanalizacja
tego terenu będzie zrealizowana zaraz po
tym jak skanalizowana zostanie ostatnia
wieś w gminie. Wyjaśnił, że najpierw budo-
wana jest kanalizacja dla „starych” miesz-
kańców gminy, a dopiero później– dla tere-
nów o charakterze rekreacyjnym. Burmistrz
przypomniał także, że, z decyzji, jakie zapa-
dły między gminą a Stowarzyszeniem, które
kiedyś reprezentowało właścicieli działek re-
kreacyjnych w Strykowie wynikało jasno, że
gmina zobowiązała się do wybudowania ko-
lektora wzdłuż jeziora, natomiast mieszkań-
cy działek, w ramach wspólnego przedsię-
wzięcia mieli przeprowadzić kanalizację
w prywatnych ulicach, z których korzystają.

Na zakończenie tej dyskusji przewodni-
czący Rady powiedział, że jest radnym od
20 lat i sprawy Strykowa zna od samego po-
czątku. Zapewnił, że gmina naprawdę po-
mogła działkowcom już bardzo dużo i nadal
będzie to robić. Nie można jednak wymagać,
aby załatwiła ona sprawy, których nie jest
w stanie załatwić (jak na przykład prąd).
Należy pamiętać, że tereny te od samego po-
czątku były problematyczne. Gmina podjęła
już wiele lat temu decyzję, że chce uregulo-
wać stan prawny, tak, aby pobudowane
w wielu przypadkach nielegalnie domki
mogły nadal istnieć. Ustalając wtedy pewne
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kwestie ze Stowarzyszeniem Działkowców,
obie strony miały jak najlepsze intencje, nie
było też żadnych zastrzeżeń ze strony miesz-
kańców działek. Przewodniczący podkreślił,
że doskonale rozumie, że działkowcy ocze-
kują pomocy w rozwiązaniu niektórych pro-
blemów, ale jeśli gmina zapewnia, że nie-
które kwestie leżą poza jej kompetencjami,
to tak po prostu jest. Zamykając ten temat
przewodniczący zapewnił, że gmina nadal
będzie pomagać działkowcom w ramach
swoich możliwości.

W dalszej części dyskusji, jeden z rad-
nych zapytał obecnego na sali dyrektora
banku GBS, czy wyjaśniło się coś w kwestii
bankomatu, jaki miał zostać zainstalowany
w Strykowie. Rok temu złożono bowiem
wniosek w tej sprawie, bank miał zrobić ba-
danie rynku i podjąć decyzję czy jest potrze-
ba zamontowania bankomatu.

Dyrektor banku poinformował, że prze-
prowadzono badania. Dowiadywano się tak-
że o możliwości wydzierżawienia bankoma-
tu. Istnieje również możliwość, wypożycze-
nia bankomatu. To niestety kosztuje kilkaset
tysięcy złotych miesięcznie. Stwierdzono
więc, że ta ilość potencjalnych klientów, ko-
rzystających z bankomatów nie jest wystar-
czająca, aby inwestycja ta była rentowna.
Dyrektor dodał, że na dzień dzisiejszy jest to
nadal bardzo drogie przedsięwzięcie z uwagi
na sam koszt zakupu czy tez dzierżawy

urządzenia. Do tego dochodzą jeszcze płatno-
ści. Jak wiadomo, to nie bank rozlicza trans-
akcje, ale centrum rozliczenia np.: PoLCard,
Cash Point. Za każdą transakcję bank musi
płacić. Bankomaty instalowane są tam,
gdzie bank ma swoje oddziały, tam gdzie ob-
sługiwana jest rzesza ich klientów.

Kolejną poruszoną kwestią była wybu-
dowana przy Ośrodku Zdrowia w Stęszewie
winda. Jeden z radnych zapytał, czy ona
działa, czy jest dostępna dla każdego pacjen-
ta, czy, aby z niej skorzystać trzeba się zgło-
sić do kogoś z obsługi.

Doktor Sabatowicz odpowiedział, że to
nie jest winda, lecz platforma dla osób nie-
pełnosprawnych, z której mogą korzystać
wyłącznie inwalidzi. Dodał, że lekarze
z Ośrodka nie mają z tą kwestią nic wspól-
nego, że budynek jest gminny i to gmina wy-
budowała platformę, gdyż był taki wymóg,
aby Ośrodek mógł nadal funkcjonować. Le-
karz podkreślił także, że w budynku Ośrod-
ka pracują dentyści, pielęgniarki i oni, nie
rozumie, dlaczego więc gmina podwyższyła
im miesięczne opłaty i jeszcze każe płacić za
wybudowaną platformę. Uważa on, że naj-
więcej osób niepełnosprawnych chodzi do
stomatologa, a nie do nich. Poza tym, obsłu-
gą windy muszą się zajmować przeszkolone
osoby, a im nic nie wiadomo na temat tego,
aby ktoś został przeszkolony. Platforma tak,
jak została wybudowana, tak stoi.

Na pytanie, przewodniczącego Rady, czy
doktor Sabatowicz chce wszystkim powie-
dzieć, że winda została pobudowana, ale
stoi i nie działa, lekarz odpowiedział, że tak
właśnie jest.

Burmistrz, wyjaśniając tą kwestię poinfor-
mował, że, z dokumentów, jakie gmina posia-
da wynika, że w końcowym etapie budowy
windy, pracownicy Ośrodka Zdrowia zostali
przeszkoleni. Dodał też, że winda była koniecz-
nym warunkiem, aby Ośrodek mógł funkcjo-
nować, aby spełniał warunki Narodowego
Funduszu Zdrowia. W związku z tym, gmina
wydała pieniądze publiczne, aby winda służy-
ła potrzebującym jej osobom. Burmistrz dodał
też, że od momentu oddania windy do użytku
spotykał się z doktorem Sabatowiczem wielo-
krotnie, jeśli były jakieś wątpliwości – należa-
ło o nich poinformować. Wszelkie niezbędne
informacje na pewno zostałyby udzielone,
a niejasności – wyjaśnione. Referat Budownic-
twa ma wszystkie, stosowne dokumenty do-
puszczające windę do obsługi. Jest ona na
gwarancji. Burmistrz powiedział, że nie był
w ogóle świadom tego, że winda ta nie jest
użytkowana. Dodał, że jest ona częścią wypo-
sażenia Ośrodka, tak jak wszelkie inne ele-
menty. Firma „Medicus” ma ją w umowie, do-
tyczącej dzierżawy Ośrodka, którego jest
głównym najemcą. Zapewnił też, że wyjaśni
kwestię korzystania z windy i jej obsługi.

red.

20maja br., w Czempiniu odbyło się
spotkanie, na którym dokonano
uroczystego podpisania umów

o wieloletniej współpracy pomiędzy Związ-
kiem Międzygminnym „Centrum Zagospo-
darowania Odpadów – SELEKT” w Czempi-
niu, a niemiecką firmą TEW Entsorgung
GmbH Co. KG.

Powstały w 2004 roku Związek Międzyg-
minny „Centrum Zagospodarowania Odpa-
dów – SELEKT”, skupia obecnie 17 wielko-
polskich Gmin: Brodnicę, Czempiń, Dolsk,
Dopiewo, Granowo, Grodzisk Wielkopolski,
Kamieniec, Komorniki, Gminę Kościan, Mia-
sto Kościan, Miasto Luboń, Mosinę, Miasto
Puszczykowo, Rakoniewice, Stęszew, Wieli-
chowo i Zbąszyń. Prowadzone są jednak roz-
mowy na temat przystąpienia do Związku
kolejnych gmin, gdyż docelowo „SELEKT”

świadczyć ma usługi dla społeczności liczą-
cej 400 000 mieszkańców.

Gmina Stęszew, od samego początku
uczestniczyła w pracach nad utworzeniem
Centrum Zagospodarowania Odpadów, jej
reprezentantem był burmistrz, który obec-
nie zasiada w 5-cio osobowym Zarządzie
Centrum.

Najważniejszym elementem związkowe-
go – ZM CZO SELEKT systemu gospodarki od-
padami będzie Centrum Zagospodarowania
Odpadów w miejscowości Piotrowo Pierw-
sze. Planowane Centrum, dzięki nowocze-
snej technologii przetwarzania odpadów za-
pewni osiągnięcie nałożonych przepisami
standardów w gospodarce odpadami. Dlate-
go też przyczyny, Centrum zostało ujęte
min. w Wojewódzkim Planie Gospodarki
Odpadami (WPGO), jako jedna z ważniej-

szych instalacji przewidzianych do eksplo-
atacji na terenie Wielkopolski.

Na wtorkowe, uroczyste podpisanie
umowy, oprócz zainteresowanych stron, do
Czempinia przybyli min.: Senator Rzeczypo-
spolitej Polskiej Małgorzata Adamczak, Po-
seł na Sejm RP Wojciech Ziemniak, Członek
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Krystyna Poślednia, Starosta Powiatu Ko-
ściańskiego Andrzej Jęcz, Radni Powiatu Ko-
ściańskiego z Gminy Czempiń, Przedstawi-
ciele Samorządów Gmin zrzeszonych ZM
CZO – SELEKT, Przedstawiciele Władz Samo-
rządowych Gminy Czempiń.

Ze strony gmin tworzących Centrum,
umowę podpisali członkowie 5-cio osobowe-
go Zarządu, ze strony niemieckiej firmy – jej
szefowie.

red.

Podpisano umowę!
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6 maja br. obchodziliśmy w Stęszewie
160 rocznicę Wiosny Ludów. Uroczy-
stość z tej okazji zorganizowana zo-

stała na stęszewskim rynku. Data ta wy-
brana została nie bez powodu. Tego bo-
wiem dnia, 160 lat temu, na stęszewskim
rynku zwołano zgromadzenie mieszkań-
ców, podczas którego wybrano Komitet
Narodowy oraz ogłoszono niepodległość
Polski.

Obchody rocznicowe rozpoczęły się uro-
czystą Mszą Św., po której wszyscy uczestni-
cy przeszli na rynek, przy dźwiękach Orkie-

stry Wojskowej Sił Powietrznych z Pozna-
nia.

Wśród zgromadzonych osób, znaleźli się
przedstawiciele władz samorządowych,
poczty sztandarowe, przedstawiciele róż-
nych organizacji i środowisk lokalnych,
a także liczna grupa mieszkańców gminy.

Uroczystość rozpoczęła się odegraniem
hymnu, podczas którego harcerze wciągnę-
li flagę państwową na maszt. Zebrane osoby
powitał burmistrz gminy Włodzimierz Pin-
czak, który krótko przypomniał historię stę-
szewskiej Wiosny Ludów i złożył hołd

wszystkim jej uczestnikom. Następnie doko-
nał on odsłonięcia tablicy pamiątkowej, któ-
ra wmurowana została na stęszewskim
rynku. Po jej uroczystym poświęceniu, przez
ks. infułata Mariana Fąkę, przybyłe delega-
cje złożyły wiązanki kwiatów.

Na zakończenie uroczystości Orkiestra
Wojskowa Sił Powietrznych z Poznania wy-
konała pokaz musztry paradnej, który spo-
tkał się z ogromnym entuzjazmem zgroma-
dzonych. Ten muzyczny akcent zakończył
obchody 160 rocznicy Wiosny Ludów.

J.Z.

Burmistrz dokonuje odsłonięcia tablicy

Ksiądz infulat święci pamiątkową tablicę

Przemówienie burmistrza gminy

Przybyłe delegacje składają kwiaty

Uroczystość z okazji 160.
rocznicy Wiosny Ludów
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Poczty sztandarowe towarzyszą podczas uroczystościPokaz musztry paradnej

Gmina Stęszew już od lat powadzi ak-
cję segregacji odpadów. Na terenie
gminnych miejscowości ustawione

zostały kolorowe kontenery służące do
zbiórki szkła, plastiku i makulatury. Do se-
gregacji odpadów w domach służą nato-
miast worki, które dostarcza Zakład Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej. Nie
wszyscy mieszkańcy wykorzystują jednak
taką możliwość. Wiele osób wyrzuca śmieci
w miejscach niedozwolonych, aby uniknąć
opłat za ich wywóz. Jednym ze sposobów ob-
niżenia kosztów wywozu śmieci, a tym sa-
mym ograniczenia procederu nielegalnego
ich składowania jest właśnie selektywna
zbiórka odpadów.

Dlatego też, w celu rozpropagowania ak-
cji segregacji odpadów, gmina Stęszew wy-
dała ulotkę pt: „Zasady gospodarowania od-
padami komunalnymi w gminie Stęszew”.
Trafi ona w najbliższym czasie do każdego
domu. Zawarte w niej informacje mają spo-
wodować, że wszyscy mieszkańcy poznają
obowiązki i zasady, wobec których należy
postępować, aby ograniczyć ilość śmieci
i poprawić stan naszego środowiska.

Zachęcamy więc serdecznie osoby, do
których trafi ulotka, do uważnego jej prze-
czytania i zastosowania zawartych w niej
rad. Przyniesie to niewymierne korzyści!

Przypomnijmy, że segregacja i recykling od-
padów pozwalają na:
– przetworzenie i wykorzystanie surowca

wtórnego na nowe materiały,
– oszczędzanie miejsca na składowanie,
– ograniczenie ilości wprowadzonych szko-

dliwych trudno ulegających rozkładowi
odpadów,

– ograniczenie zanieczyszczeń atmosfery,
– ograniczenie ilości odpadów i ścieków,
– ograniczenie środków finansowych wyda-

wanych na wywóz odpadów.
Mieszkańcom gminy przypominamy

najważniejsze, obowiązujące na terenie
gminy zasady:
– nieruchomość należy wyposażyć w po-

jemnik do zbierania odpadów komunal-
nych o minimalnej pojemności 110 L oraz
opróżniać go minimum 1 raz w miesią-
cu,

– należy prowadzić selektywną zbiórkę od-
padów komunalnych,

– nieruchomość musi być przyłączona do
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
a w przypadku, gdy brak jest sieci kanali-
zacyjnej – wyposażona w zbiornik bezod-
pływowy na nieczystości płynne lub przy-
domową oczyszczalnię ścieków,

– przy usuwaniu odpadów komunalnych
i opróżnianiu zbiorników bezodpływo-

wych z terenu nieruchomości należy ko-
rzystać wyłącznie z usług podmiotów po-
siadających zezwolenie na prowadzenie
działalności w tym zakresie, bądź gmin-
nej jednostki organizacyjnej czyli Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Stęszewie,

– należy zawrzeć pisemna umowę w zakre-
sie odbioru odpadów komunalnych oraz
nieczystości ciekłych z podmiotem posia-
dającym zezwolenie na prowadzenie dzia-
łalności w tym zakresie,

– każdy mieszkaniec gminy musi udoku-
mentować pozbywanie się odpadów oraz
nieczystości ciekłych w formie umowy
oraz dowodów płacenia za takie usługi,

– właściciele władający, zarządcy nierucho-
mości zobowiązani są do przechowywa-
nia przez okres 1 roku dowodów płacenia
lub dowodów potwierdzeń za usługi od-
bierania odpadów komunalnych i opróż-
niania zbiorników bezodpływowych,

– nie wolno spalać w domowych instala-
cjach oraz piecach centralnego ogrzewa-
nia odpadów takich jak: tworzywa sztucz-
ne, guma, odzież itd.

Pozostałe informacje znajdziecie Pań-
stwo w ulotce „Zasady gospodarowania od-
padami komunalnymi w gminie Stęszew”.

Segregujmy odpady!
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1maja na boisku KS Lipno w Stęszewie
rozegrany został Turniej Piłkarski
o Puchar Burmistrza Gminy Stęszew.

w wiosennych zmaganiach udział wzięło 5
zespołów: Lipno Stęszew, Spójnia Strykowo,
Tęcza Skrzynki, LZS Wronczyn oraz Okoń Sa-
powice.

Majowe mecze przeprowadzone zostały
na dwóch boiskach, a drużyny rywalizowa-
ły w systemie „każdy z każdym”, dwa razy
po 20 minut. Ostateczne wyniki prezentują
się następująco:

1 miejsce – LZS Wronczyn,
2 miejsce – Spójnia Strykowo,

3 miejsce – Lipno Stęszew,
4 miejsce – Tęcza Skrzynki,
5 miejsce – Okoń Sapowice.
Puchar i gratulacje dla zwycięskiej drużyny

przekazał burmistrz Włodzimierz Pinczak Wrę-
czył on także dyplomy za udział w Turnieju.

red.

Turniej o Puchar Burmistrza

Wostatnich tygodniach zaobserwować
można było w Stęszewie kilka aktów
wandalizmu. Na ulicy Dąbrowskiego

ktoś połamał świeżo zasadzone drzewka, a na
ulicach Kościańskiej i Powstańców Wielkopol-
skich – zniszczył znaki drogowe.

Jak się dowiedzieliśmy, nie były to jedy-
ne „pamiątki” pozostawione przez wanda-

li. W ostatnim czasie nad jez. Lipno otwar-
ta została dyskoteka. Właściciel dyskoteki
chciał wyjść z pewnością naprzeciw po-
trzebom młodzieży i zapewnić jej jakąś roz-
rywkę. Niestety, impreza skończyła się po-
dobno tak, że zniszczony został m.in. plac
zabaw dla dzieci istniejący na terenie
ośrodka. Wandale wyżyli się też w stęszew-

skim parku, niszcząc ławki i kosze na śmie-
ci.

Informacjeopodobnychwyczynachdociera-
jądogminy co jakiś czas.Zawsze w takich chwi-
lachpojawiasięzłość ipytanieogranice ludzkiej
bezmyślności. Gdzie jest poczucie odpowiedzial-
ności i poszanowania wspólnego dobra?

red.

Wandalizm w mieście
Kapitan LZS Wronczyn przyjmuje puchar z rąk burmistrza Zwycięska drużyna

… i na ul. Powstańców Wlkp.Połamane drzewka przy obwodnicy Zniszczony znak na ul. Kościańskiej…
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19 kwietnia, przed Muzeum Regio-
nalnym w Stęszewie odsłonięta
została tablica upamiętniająca

fakt, iż Stęszew był kiedyś własnością Ksią-
żąt Orańskich.

W uroczystości uczestniczyli przedstawi-
ciele Stowarzyszenia Współpracy Niderlan-
dy – Polska, burmistrz gminy, radni, dyrek-
tor Muzeum oraz dyrektorzy gminnych
szkół.

Wszystkich zgromadzonych powitał
burmistrz Włodzimierz Pinczak, a dyrektor
Muzeum Regionalnego – Bogdan Czerwiński
przypomniał kilka faktów z historii miasta.

Następnie dokonano uroczystego odsłonię-
cia tablicy, po którym wszyscy zgromadzeni
przeszli do Muzeum. Goście z Holandii mieli
okazję obejrzeć stęszewskie zbiory, po czym
zaproszeni zostali na mały poczęstunek.

red.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Jak każdego roku, gmina organizuje
w czerwcu konkurs „Piękny Ogród Naszej
Gminy”. Rozstrzygany jest on podczas ob-

chodów Święta Stęszewa. Komisja, składająca
się z trzech osób ogląda z drogi gminne, przy-
domowe ogródki, decydując później o tym,
które z nich zasługują na wyróżnienie. W tym
roku wprowadzamy zmianę!! Komisja do-

konywać będzie nadal oceny wybranych
przez siebie ogródków, ale dodatkowo przyje-
dzie też obejrzeć każdy ogródek, który zgłoszo-
ny zostanie do konkursu przez właściciela da-
nej posesji, bądź też sąsiadów, którzy uważa-
ją, że dany ogródek jest godzien uwagi.

Dlatego też, zwracamy się z prośbą do
wszystkich mieszkańców gminy, którzy

chcą wziąć udział w konkursie, aby zgłasza-
li się do Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew,
pok 21 lub telefonicznie: 061 8197 136. Komi-
sja konkursowa przyjedzie i oceni ogródki,
które są warte pokazania, wyróżnienia, te,
które są zadbane i wypielęgnowane. Termin
zgłaszania chęci udziału w konkursie mija
10 czerwca.

Konkurs Piękny Ogród Naszej Gminy

Zbiórka krwi!
15 czerwca zorganizowana zostanie na stęszewskim Rynku zbiórka krwi.

Organizatorem akcji jest Burmistrz Gminy Stęszew
oraz Polski Czerwony Krzyż – Koło Terenowe w Stęszewie.

Zbiórka krwi, pod hasłem:
„I my możemy uratować życie”
trwać będzie od godz. 9.00 do 14.00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE CHĘTNE,
ZDROWE I PEŁNOLETNIE OSOBY

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W NASZEJ AKCJI!

Goście z Holandii oglądają zbiory muzealneTablica umieszczona przed budynkiem muzeum
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8 i 9 kwietnia, w budynku WTC, na tere-
nie Międzynarodowych Targów Po-
znańskich odbyło się I Forum Gospo-

darcze Aglomeracji Poznańskiej. Jego celem
było zintegrowanie środowiska gospodar-
czego aglomeracji poznańskiej poprzez de-
batę na tematy związane z inwestowaniem,
prezentację potencjału gmin i lokalnych
przedsiębiorców. Przygotowano kilka pane-
li dyskusyjnych poświęconych kierunkom
rozwoju aglomeracji, z udziałem przedsta-
wicieli samorządów oraz autorytetów
z dziedziny ekonomii i gospodarki. Forum

zorganizowane zostało z inicjatywy Wielko-
polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Dyskusji towarzyszyły równolegle targi
– prezentacja ofert inwestycyjnych. Oferty
te zaprezentowały: miasto Poznań, Staro-
stwo Powiatowe, gminy powiatu poznań-
skiego oraz inwestorzy z terenu powiatu.
Wśród wystawców nie mogło zabraknąć
gminy Stęszew. Uczestnicy forum oraz oso-
by odwiedzające targi miały okazję zapo-
znać się z naszą ofertą inwestycyjną oraz
przygotowanymi dla inwestorów ulgami
i zachętami.

J.Z.

Gmina Stęszew
na targach

C iemne chmury, zapowiadające nie-
unikniony deszcz, który spaść miał
na nas popołudniem ostatniego

kwietniowego piątku (25.04. br.) nikogo
z nas nie odstraszyły przed przybyciem
do strykowskiego gimnazjum. Sala fi-

zyczna na kilka godzin przeobrażona
w kameralną aulę koncertową, gościnnie
przyjmowała wszystkich chcących podzi-
wiać rozliczne talenty artystyczne
kształcących się w niej na co dzień mło-
dych ludzi.

Scenografię tego miejsca stanowiły pra-
ce uczniowskie, które wyselekcjonowała p.
Lidia Merek-Kowalczyk, katechetka i na-
uczyciel plastyki w tutejszym gimnazjum.
Rozpoczęcie koncertu obwieściły dźwięki
jednej z najnowszych piosenek Michała Ba-

Wieczór Młodych Talentów w Gimnazjum w Strykowie czyli…
„Na zachwyty wciąż jeszcze nas stać”…

30marca br. odbyła się w Poznaniu
uroczysta gala ogłoszenia wyni-
ków VII edycji konkursu „Wielko-

polski Rolnik Roku 2007”. Jednym z wyróż-
nionych został Józef Szymkowiak – właści-
ciel gospodarstwa rolnego z Dębienka.

Udział w VII edycji konkursu wzięło 80
gospodarstw. Wyboru najlepszych dziesię-
ciu rolników dokonała Kapituła Konkursu
powołana przez Zarząd Województwa Wiel-
kopolskiego. Wyróżnione osoby odznaczyły
się wysokim poziomem produkcji, stosowa-

niem nowoczesnych technologii, dobrą or-
ganizacją gospodarstwa oraz dbałością
o środowisko naturalne i wysoką estetyką
gospodarstwa.

Józef Szymkowiak otrzymał tytuł „Wiel-
kopolski Rolnik Roku 2007” i statuetkę
„Siewcy”, a od burmistrza gminy – dyplom
gratulacyjny. Burmistrz podkreślił jak bar-
dzo cieszy fakt, iż wśród wyróżnionych osób
znalazł się rolnik z naszej gminy. Serdecznie
gratulujemy!

J.Z.

Józef Szymkowiak
Wielkopolskim Rolnikiem Roku

Stoisko gminy Stęszew na targach

Józef Szymkowiak przyjmuje gratulacje od burmistrza gminy
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jora pt. „Może być tylko lepiej”. Jej słowa:
„Na zachwyty wciąż jeszcze nas stać” stano-
wiły motto tego wieczoru. Następnie profe-
sjonalni konferansjerzy w osobach: Basi
Buksalewicz i Rafała Kuźniarka przedstawi-
li zebranym gościom program koncertu. Ele-
mentem spajającym całość przedstawienia
okazały się bajki wybitnego francuskiego pi-
sarza – Jeana de La Fontaine’a, który w swo-
ich utworach „używał zwierząt po to, by
kształcić ludzi”. Ich interpretacji podjęli się
członkowie grupy teatralnej i koła j. polskie-
go w składzie następującym: Ania Bendow-
ska, Daria Kempa, Asia Kempa, Karolina Ko-
śla, Karolina Kowalczyk, Paulina Krupa, Mi-
chał Kuźniarek, Rafał Kuźniarek, Ola
Skrzypczak, Szymon Roszak, Maja Szymań-
ska i Bartek Wojda, a wszystko to pod kie-
rownictwem: p. Anny Durczak-Białas, polo-
nistki i nauczycielki muzyki oraz p. Magda-
leny Wasielewskiej, szkolnego pedagoga
i opiekuna grupy teatralnej, które już po raz
trzeci podjęły się organizacji Wieczoru Mło-
dych Talentów w strykowskim gimnazjum.

Poza aktorskimi mogliśmy też podziwiać
talenty muzyczne i literackie. W przerwach
pomiędzy kolejnymi odsłonami bajek fran-
cuskiego mistrza tego gatunku miały okazję
zaprezentować się m.in. laureatki ubiegło-
rocznego Konkursu Piosenki „Stęszewska
Triola”, czyli: Marlena Budziak, Joanna Gór-
nowicz, Agnieszka Sommerfeld, Ola Skrzyp-
czak, a także nowo odkryty talent muzycz-
ny – Zuzanna Borowczyk. Na słowa uznania
zasłużył też zespół wokalno-instrumental-
ny w składzie: Ania Bendowska, Paulina
Krupa, Agnieszka Sommerfeld, Karolina Ko-

walczyk, Maja Szymańska, Karolina Guga-
ła, Roma Andrzejewska, Zuza Borowczyk
i Daria Kempa. Dziewczęta spotykają się co
tydzień na wspólnym graniu i śpiewaniu.
Bez wątpienia ucztą dla uszu i oczu była też
piękna recytacja w wykonaniu młodych ar-
tystów: Pauliny Krupy, Asi Górnowicz i Mi-
chała Kuźniarka, docenionych już wcześniej
na konkursie „Wiosenne przebudzenie”.

W programie znalazło się też miejsce na
prezentację twórczości własnej. Z okazji tej
skorzystała Iza Wojtkowiak, która pisze
wiersze, próbując szczęścia w różnych kon-
kursach poetyckich, a także – i tu niespo-

dzianka! – p. Anna Durczak-Białas, która
zdecydowała się ujawnić swoją poetycką li-
stę zachwytów nad światem. Nad stroną
techniczną spektaklu czuwał Marcin Kor-
bas. Należy dodać, że uczniowskim i nauczy-
cielskim talentom od lat życzliwym okiem
przygląda się i im kibicuje dyrektor gimna-
zjum – p. Dorota Woroch. Niewątpliwie
strykowscy gimnazjaliści i ich wychowaw-
cy udowodnili, że „na zachwyty wciąż jesz-
cze ich stać”, a oni sami w pełni też na nie
zasługują!

A.D.

Zespół wokalno-instrumentalny. Od lewej: Anna Bendowska, Paulina Krupa, Agnieszka Sommerfeld, Karolina Kowalczyk,
Maja Szymańska

Artyści biorący udział w Wieczorze Młodych Talentów wraz z opiekunami Na zdjęciu – Aleksandra Skrzypczak i Michał Kuźniarek w bajce „Lis, małpa i zwierzęta”
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22 kwietnia w Szkole w Jeziorkach
obchodzono Dzień Ziemi. Ideą
przewodnią była walka z folio-

wymi torebkami i promocja toreb ekologicz-
nych.

Przygotowania rozpoczęły się już trzy ty-
godnie wcześniej ogłoszeniem konkursów.
Pierwszy z nich polegał na związaniu zgro-
madzonych foliowych torebek w wąż. Oka-
zało się, że w gospodarstwach domowych
ich nie brakuje. Najdłuższy foliowy wąż
miał ponad 160 metrów długości. Wszystkie
foliówki po konkursie wylądowały w po-
jemniku na plastikowe odpady.

Tego dnia rozstrzygnięto również kon-
kurs na najładniejszą ekologiczną torbę na
zakupy. Uczniowie przy pomocy swoich
mam uszyli ponad 50 bardzo estetycznych,
trwałych i pomysłowych toreb. W czasie
wywiadówki zostały one kupione przez ro-
dziców. Zysk uzyskany ze sprzedaży zasili
konto świetlicy szkolnej. Uczniowie już cie-
szą się na nowe kosze, które niebawem po-
jawią się na szkolnym boisku.

W Dniu Ziemi zważono także makulatu-
rę, którą wszyscy uczniowie zbierali przez
ostatnie trzy tygodnie. Okazało się, że do
punktu skupu zawieziono przeszło 2 tony
starych gazet, kartonów i innych niepo-
trzebnych papierów.

Uczniowie starszych klas podzieleni na
trzy międzyklasowe zespoły (czerwoni, żół-
ci, zieloni) rywalizowali również w konkur-
sach ekologicznych. Pierwszy z nich polegał
na sklejaniu papierowych torebek. Każda
z drużyn została wcześniej poinstruowana,
jak prawidłowo należy wykonać taką toreb-
kę. Liczyła się nie tylko ilość, ale także do-
kładność wykonania. Uczniowie sprawdzili
też swoją wiedzę w następnej konkurencji,
segregacji śmieci, zwyciężyła drużyna, któ-
rej czas wprawdzie nie był pierwszy, ale
wszystkie śmieci
znalazły się we wła-
ściwych pojemni-
kach.

Najwięcej jednak
emocji wzbudziły
konkursy zręczno-
ściowe – toczenie
opony od traktora,
gra w kręgle z wyko-
rzystaniem plastiko-
wych butelek, strzał
do celu papierową
kulą. Na koniec roze-
grano „kolorowe”
mecze w piłkę nożną,
oczywiście papiero-
wą!

Nauka przez zabawę – taki był cel nasze-
go Dnia Ziemi. Uczniowie zdali sobie sprawę
z tego, że także i oni mogą włączyć się do
działań chroniących środowisko. Może za-
stanowią się przed wyrzuceniem papierka
na ulicy? Może przypomną mamie o zabra-
niu torby z materiału, gdy wybiorą się na
zakupy do supermarketu? To nasz zysk do-
datkowy, może najważniejszy z obchodów
Dnia Ziemi.

Danuta Woltyńska-Gryczyńska

Czerwoni – czyli jedna z rywalizujących grup

Węże w foliowych torebek

Uczestniczki konkursu na najładniejszą ekologiczną torbę na zakupy

Obchody „Dnia Ziemi” w Szkole
Podstawowej w Jeziorkach
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D zień Ziemi po raz pierwszy ogłoszono
w Stanach Zjednoczonych 22 kwiet-
nia 1977 r. Od roku 1990 stał się świę-

tem międzynarodowym. Również w na-
szym kraju na stałe zagościł w kalendarzu.
Szczególnie gorliwie przygotowały się do je-
go obchodów sześciolatki z Modrza pod opie-
ką wychowawczyni – Julii Ludwiczak.

Dzień rozpoczął się od posadzenia przed
przedszkolem drzewka – małego świerku.
Nieco później, w obecności zaproszonych go-
ści (uczniów starszych klas oraz rodziców

przedszkolaków) dzieci zaprezentowały
swoje umiejętności wokalne i recytatorskie
w ekologicznym programie artystycznym.
Zaapelowały o ochronę środowiska przez
cały rok –nie tylko w tym jednym dniu. Na-
stępnie wzięły udział w uroczystym ślubo-
waniu ekologicznym oraz rozdały gościom
ulotki, w których zamieszczono praktyczne
porady, w jaki sposób dbać środowisko
w życiu codziennym. Każdy sześciolatek wie
już, że ekologiczne prowadzenie domu to
przede wszystkim:
– oszczędność wody
– segregacja śmieci
– wykorzystanie urządzeń energooszczędnych
– segregowanie i przetwarzanie odpadów.

Celem takiej formy obchodów Dnia Ziemi
było uświadomienie uczniom znaczenia
czystego środowiska, przedstawienie zagro-
żeń, na jakie narażona jest Ziemia ze strony
człowieka, uświadomienie dzieciom ich roli
w walce o ochronę środowiska, wdrażanie
dzieci do czynnego stosowania zasad ekolo-

gii w życiu codziennym, rozwijanie zainte-
resowań przyrodniczych oraz uwrażliwia-
nie na piękno przyrody.

Ważna jest nie tylko wiedza o tym, w ja-
ki sposób chronić otaczające go środowisko,
lecz stosowanie tych umiejętności w prakty-
ce. Dlatego kwestią niezwykle istotną jest,
by każde dziecko miało odpowiedni przy-
kład postępowania w domu – nie tylko
w przedszkolu czy szkole.

Julia Ludwiczak

Mały świerk posadzony przed przedszkolem

Mali ekolodzy z Modrza

D nia 21 kwietnia w Szkole Podstawo-
wej w Stęszewie odbyły się „Mistrzo-
stwa Gminy Szkół Podstawowych

w Czwórboju Lekkoatletycznym”.
Młodzi lekkoatleci rywalizowali w czte-

rech konkurencjach:
– rzut piłeczką palantową,
– skok w dal z rozbiegu,

– bieg na dystansie 60 m,
– bieg na dystansie 600 m (dziewczęta)

i 1000 m (chłopcy).
Klasyfikacja końcowa zawodów.
I miejsce – SP Stęszew
II miejsce – SP Modrze
III miejsce – SP Jeziorki

Zwycięska drużyna wystąpiła w skła-
dzie: Woś Klaudia, Misztal Aleksandra, Gat-
niejewska Patrycja, Raczkiewicz Michalina,
Witczak Kamila, Wojtyś Szymon, Szymko-
wiak Karol, Nowak Mateusz, Krupka Nor-
bert, Jakubowski Radomir.

JP

Lekkoatleci na start
Ekologiczny program artystyczny
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W Gimnazjum w Strykowie dostrzega
się potrzeby uczniów zdolnych,
wspiera się ich rozwój i stwarza

możliwości konfrontacji z rówieśnikami
o podobnych zainteresowaniach, możliwo-
ściach, wiedzy i umiejętnościach. Młodzież

zdolna bierze udział w zawodach szkolnych,
międzyszkolnych, konkursach powiato-
wych, wojewódzkich i ogólnopolskich.

Praca z uczniem zdolnym zaowocowała
w tym roku szkolnym wieloma sukcesami.
Najważniejszym osiągnięciem 2008 r. jest
niewątpliwie zdobycie tytułu laureata w Wo-
jewódzkim Konkursie Fizycznym przez Filipa
Czaplińskiego z klasy IIIA, życzliwie wspiera-
nego i prowadzonego
do skutecznego suk-
cesu przez nauczycie-
la fizyki – pana Sła-
womira Wiśniew-
skiego oraz Zuzanna
Borowczyk z klasy IIA
– laureatka Woje-
wódzkiego Konkursu
Języka Niemieckiego
– tego przedmiotu
uczyły ją w Gimna-
zjum panie: Marta
Trzmielewska i Mag-
dalena Warzybok.

Filip Czapliński
został zwolniony

z części matematyczno-przyrodniczej egza-
minu gimnazjalnego w 2008r. i może wy-
brać dowolną szkołę ponadgimnazjalną. Zu-
zanna Borowczyk będzie zwolniona z egza-
minu gimnazjalnego z języka obcego w 2009
r. i sukces ów pozwoli jej również wybrać
wymarzoną szkołę ponadgimnazjalną po
ukończeniu edukacji w Gimnazjum stry-
kowskim. Gratulujemy!

Zdolna młodzież
strykowskiego Gimnazjum z 2008 r.

19marca w Szkole Podstawowej
w Stęszewie odbył się finał po-
wiatu poznańskiego w piłce siat-

kowej dziewcząt szkół podstawowych.
W turnieju o medale walczyły drużyny, któ-
re wcześniej zanotowały zwycięskie poje-
dynki półfinałowe:
– Szkoła Podstawowa ze Stęszewa,
– Szkoła Podstawowa nr 2 z Murowanej Go-

śliny,
– Szkoła Podstawowa nr 1 z Mosiny.

Siatkarki ze Stęszewa zdobyły złoty me-
dal wygrywając oba mecze. Srebrny medal
wywalczyły siatkarki z Mosiny, brązowy
drużyna z Murowanej Gośliny.

Drużyna zwycięska wystąpiła w skła-
dzie: Magdalena Leśniczak, Aleksandra

Misztal, Klaudia Woś, Kinga Dominiak, An-
gelika Sowińska, Patrycja Gatniejewska,
Matylda Bartoszek, Danuta Cizio, Natalia
Stankowska, Michalina Raczkiewicz. Trene-
rem „złotek” jest pan Marian Cieniawa.

Puchary i medale dla finalistek Mi-
strzostw Powiatu Poznańskiego wręczył
Prezes SZS pan Tadeusz Rauk.

J. Przespolewska

Nasze siatkarki najlepsze
Laureaci – Filip Czapliński i Zuzanna Borowczyk
z otrzymanymi dyplomami i nagrodami książkowymi

Stęszewskie złotka oraz trener Marian CieniawaUczestnicy Mistrzostw Powiatu Poznańskiego

Na zdjęciu – Zuzanna Borowczyk i Filip Czapliński z opiekunami Sławomirem Wiśniewskim
i Magdaleną Warzybok oraz Wielkopolskim Kuratorem Oświaty – p. Elżbietą Leszczyńską
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Pod takim hasłem odbyła się tegorocz-
na impreza wiosenna w Gimnazjum
w Strykowie. Młodzież i nauczyciele

naszej szkoły w taki właśnie sposób powita-
li wiosnę dnia 19 marca br. W tym dniu zor-
ganizowana została pouczająca, a zarazem
interesująca kilkugodzinna prezentacja wa-
lorów zdrowego odżywiania się. Wszystko
to w ramach projektu edukacyjnego pt.
„Trzymaj formę na wiosnę!”

Impreza odbyła się w sali gimnastycznej,
gdzie uczniowie zaprezentowali przygoto-
wane wcześniej plakaty oraz prezentacje
multimedialne nt. zdrowego żywienia. Było,
co nieco dla tych, co dbają o linię, ale nie za-
pomniano też o tych, którzy lubią dobrze
i zdrowo zjeść.

Dopełnieniem prezentacji było przedsta-
wienie teatralne w wykonaniu uczniów
z klasy pierwszej.

Atrakcją pierwszej części Dnia Wiosny
w naszym Gimnazjum była loteria fantowa,
z której dochód przeznaczony był na cele cha-
rytatywne, losy sprzedawane przez uczniów
ze szkolnego koła PCK podczas przerw mię-
dzylekcyjnych – wykonano w kształcie pisa-

nek. Każdy los był szczęśliwy, gdyż zawierał
niespodziankę. Zakupiono bardzo dużo lo-
sów. Kolejny raz mogliśmy się przekonać, że
młodzi ludzie mają bardzo ofiarne serca. Kto
kupił los – nie żałował! Fanty były atrakcyj-
ne, a to dzięki sporej grupie sponsorów ze Stę-
szewa i Strykowa, którzy hojnie wsparli na-
szą charytatywną akcję.

Po prezentacjach i losowaniu fantowych
niespodzianek młodzież powróciła do swo-
ich klas. Tam czekała na nich kolejna nie-
spodzianka – zdrowe, pachnące i … znako-
micie przygotowane drugie śniadanie, gdyż
zadaniem klas w tym programie zdrowot-
nym było przygotować (oprócz prezentacji)
ekonomiczne, zdrowe, estetycznie wygląda-
jące i … pyszne (!) śniadanko dla swojej kla-
sy. W tym celu, wyznaczone zespoły klaso-
we, dzielnie wspierane przez dwoje rodzi-
ców danej klasy, zaserwowały prawdziwy
bukiet kanapkowy. Nikt nie miał wątpliwo-
ści – wiosna przyszła do Strykowa! W sa-
lach pachniało nowalijkami, świeżym ciem-
nym pieczywem, a przygotowane stoły
świadczyły o profesjonalizmie osób je przy-
gotowujących. Jury oceniające to zadanie

miało nie lada problem, bo jak tu wybrać
najlepszego, skoro wszystko pięknie podane,
kolorowe, estetyczne, pachnące, zdrowe
i serwowane z uśmiechem?! Wniosek nasu-
wał się sam – kolejny raz udało się nam po-
łączyć przyjemne z pożytecznym.

Nie wszyscy rodzice mogli być obecni na
szkolnym Dniu Wiosny 19 marca. To też
młodzież zadbała o to, by także rodzice mie-
li szansę udziału w wiosennej loterii fanto-
wej. Druga część loterii odbyła się 28 marca
br. W hollu szkoły przed i po zebraniach z ro-
dzicami. Rodzice wsparli naszą akcję
ogromnym zaangażowaniem. Wszystkim,
więc, którzy w jakikolwiek sposób przyczy-
nili się do sukcesu naszej szkolnej inicjaty-
wy z serca: Dziękujemy!

Fundusze zebrane ze sprzedaży losów
wiosennej loterii fantowej zostały przezna-
czone (przekazane) dla chłopca po wypadku
na rehabilitację, bo zawsze więcej radości
jest z ofiarowania, aniżeli z brania.

Organizatorami powyższego przedsię-
wzięcia były nauczycielki Gimnazjum
w Strykowie: p. Romualda Buksalewicz i Li-
dia Kowalczyk.

Inicjatywa charytatywna
w Gimnazjum w Strykowie

– „Zamień serce na pisankę,
a otrzymasz niespodziankę…”

Od lewej- Karolina Kośla, pani Gertruda Skrzypczak, Eliza Gindera, Aleksandra Skrzypczak
z klasy I A przy zdrowym drugim sniadaniu

Pani Romualda Buksalewicz podczas loterii fantowej, z której dochód został przeznaczony
na cele charytatywne
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Załącznik do zarządzenia nr 119
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Stęszewa, na postawie art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

(Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew nr X/114/2007 z dnia 29 października 2007 r. w sprawie
programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego na 2008 rok, ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu:

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

Na realizację zadania przeznacza się środki w wysokości 6.500,00 zł (w 2007 r. Gmina nie realizowała zadania pod tą nazwą).
I. O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności po-

żytku publicznego i o wolontariacie, posiadające odpowiednie doświadczenie w tym zakresie lub przygotowanie, dające gwarancję re-
alizacji zadania oraz działających na terenie Gminy Stęszew lub na rzecz jej mieszkańców. Oferty należy składać w sekretariacie Urzę-
du Miejskiego Gminy Stęszew przy ul. Poznańskiej 11 w terminie do 2 czerwca 2008 roku godz. 1500. Komisyjne rozpatrywanie ofert
odbędzie się w dniu 3 czerwca 2008 roku w oparciu o następujące kryteria:

1) zgodność celów projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Gminy
2) realność kosztów realizacji projektu i kosztów realizacji zadania publicznego
3) wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych organizacji
4) efekty projektu, jakość wskaźników i ich mierzenia
5) zasięg terytorialny działań objętych projektem
6) liczba uczestników zaangażowanych realizację projektu
7) perspektywy kontynuacji projektu i cykliczność działań
8) charakter i praktyka działania organizacji
9) dokonania i doświadczenie organizacji w realizacji projektów
10) dotychczasowa współpraca z Gminą Stęszew
11) struktura wydatków rodzajowych, jakie zamierza się finansować z dotacji, wśród których priorytet powinny mieć wydatki na:

organizację zawodów, dojazd na zawody, zakup pucharów, dyplomów i medali, ubezpieczenie uczestników, ekwiwalent sę-
dziowski, zakup sprzętu sportowego, środki czystości.

II. Terminy i zasady zlecenia zadania
1. Konkurs obejmuje zadanie, którego realizacja rozpocznie się od daty podpisania umowy, a zakończy się nie później niż 31 grudnia 2008 r.
2. Zasady przyznawania dotacji.

2.1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 ze zm.)

2.2. Zlecenie będzie następować poprzez wspieranie organizacji pozarządowych
2.3. Wysokość dotacji może być mniejsza niż wnioskowana w ofercie. W takim wypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowa-

nia (korekty oferty) oraz zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
2.4. W przypadku przyznania dotacji danej organizacji zostanie ona przyznana tylko organizacjom, które przedłożyły rozliczenie z do-

tacji udzielonej w 2006 r., a złożone rozliczenie zostało zaakceptowane przez Burmistrza Stęszewa.
3. Warunki realizacji zadania.

3.1. Zadanie winno być zrealizowane w terminie określonym w pkt. 2, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania
określone zostaną w umowach.

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

3.3. Zadanie winno uwzględniać udział jak największej liczny mieszkańców Gminy Stęszew.
4. Termin i miejsce składania ofert.

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

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

4.3. Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach z zaznaczonym na nich numerem i nazwą zadania.
4.4. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
4.5. Do oferty należy dołączyć:

A. aktualny odpis z właściwego rejestru
B. statut organizacji
C. sprawozdanie merytoryczne za 2007 r. i finansowe za 2007 rok
D. w przypadku organizacji działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, innych kościołów

i związków wyznaniowych wymagany będzie dokument informujący o powiadomieniu właściwego organu administracji pań-
stwowej o ich utworzeniu przez władzę kościelną lub związek wyznaniowy

E. oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku
F. oświadczenie o stosowaniu, przy wydatkowaniu przyznanych środków ustawy prawo zamówień publicznych
G. oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez oferenta.
6. Oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11 w sekretariacie w terminie do 2 czerwca 2008 r. do godz. 1600.
7. Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew www.steszew.pl

lub w sekretariacie Urzędu.
8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
9. Nie będą rozpatrywane oferty przesłane drogą elektroniczną.
10. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają Bożena Hudzia – tel. 819 71 22 i Marek Baranowski – tel. 061 819 71 42.
11. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

11.1. Wybór ofert nastąpi w terminie do dwóch miesięcy po upływie terminu składania ofert w oparciu o następujące kryteria:
11.2. zgodność celów projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Gminy
11.3. realność kosztów realizacji projektu i kosztów realizacji zadania publicznego
11.4. wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych organizacji
11.5. efekty projektu, jakość wskaźników i ich mierzenia
11.6. zasięg terytorialny działań objętych projektem
11.7. liczba uczestników zaangażowanych realizację projektu
11.8. perspektywy kontynuacji projektu i cykliczność działań
11.9. charakter i praktyka działania organizacji
11.10. dokonania i doświadczenie organizacji w realizacji projektów
11.11. dotychczasowa współpraca z Gminą Stęszew
11.12. struktura wydatków rodzajowych, jakie zamierza się finansować z dotacji, wśród których priorytet powinny mieć wydatki na:

organizację zawodów, dojazd na zawody, zakup pucharów, dyplomów i medali, ubezpieczenie uczestników, ekwiwalent sę-
dziowski, zakup sprzętu sportowego, środki czystości.

Stęszew, dnia 29 kwietnia 2008 r.

Sprzedam dom parterowy z ga-
rażem (pow. użytkowa 126 m/
całkowita 176 m) na zagospoda-
rowanej działce 1070 m (archi-
tektura ogrodowa + ok. 10 letnie
drzewa) w Strykowie – ok. 200 m
od jeziora. Dom cztero letni
wraz z wyposażeniem wykona-
ny z dobrych materiałów (da-
chówka, marmur, parkiet dębowy
itd.). Dom uzbrojony we wszystkie
media (ogrzewanie gazowe + ko-
minek). Nr tel. 501 784 523.

Uwaga Praca!
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

Firma BeLANA z siedzibą
w Bukui oddziałem w Stęszewie

Zatrudni osoby w wieku
od 20–55 lat, studenci

oraz renciści mile widziani.

Praca w miłym i zgodnym
zespole, ciekawy system

wynagradzania.

Przyjdż: Stęszew, ul. Kosickiego 17
lub zadzwoń 500 005 175



WIEŚCI
STĘSZEWSKIE

18 3/2008

POSZUKUJEMY
PRACOWNIKÓW OCHRONY
– mężczyźni i kobiety z licencją lub bez
– osoby niekarane
– wiek do 50 lat
– komunikatywność
– dyspozycyjność

Zapewniamy:
– umowę o pracę lub umowę zlecenie
– terminowe wypłaty wynagrodzeń

Mile widziane osoby posiadające orze-
czenie o stopniu niepełnosprawności.

Telefony kontaktowe:
697 031 913, 061 442 16 40

Zatrudnię ślusarza
Tel. 061 8148 189

Firma MasterCOM
z długoletnim doświadczeniem
na rynku usług informatycznych

oferuje:
• projektowanie i wdrażanie rozwiązań

informatycznych w biznesie,
• usługi serwisowo-dostępowe

w istniejących systemach,
• konsultacje, projektowanie

i wykonanie sieci (LAN, WLAN),
• naprawa i diagnostyka sprzętu PC.

tel. 0882 422 297, 0882 422 298
MasterCOM

Poznań, ul. Żmigrodzka 2A

Zatrudnię murarzy
i pomocników

Tel. 668 427 524

Zatrudnię pomoce kuchenne
i pracownika do obsługi klienta

Tel. 061 8134 143

Producent balustrad i karniszy
zatrudni

– ślusarzy
– polerników
– szlifierzy

Wymagania:
– doświadczenie w zawodzie
– sumienność
– prawo jazdy kat. B

Oferujemy:
– wysokie wynagrodzenie
– bardzo dobre warunki pracy

Zainteresowanych prosimy
o kontakt osobisty w siedzibie

firmy Sara, Skrzynki, ul. Leśna 2
tel. 061 819-61-97, 0600-458-425

as@sara.com.pl

Grunty rolne we wsi Wronczyn,
2,15 ha, utrzymane w dobrej

kulturze sprzedam.
Nr tel. 695 400 960

Sprzedam działkę budowlaną
w Tomicach, 3680 m, z widokiem

na park krajobrazowy.
Nr tel. 695 400 960

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
OGŁASZA DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH

NABÓR NA BEZPŁATNE SZKOLENIA W ZAKRESIE:
– OBSŁUGA KOMPUTERA,

– SPAWANIE METODĄ TIG, SPAWANIE METODĄ MAG,
– OBSŁUGA WÓZKA JEZDNIOWEGO,

– KADRY, PŁACE, ZUS, KSIĘGOWOŚĆ.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: DO 30.06.2008 R.
ZAPISY W PUNKCIE INFORMACYJNYM URZĘDU MIEJSKIEGO

GMINY STĘSZEW W GODZINACH PRACY URZĘDU
(INFORMACJE PO NUMEREM TELEFONU: 061 8197 120)
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA ZOSTANĄ

OKREŚLONE PO ZAKOŃCZENIU ZAPISÓW.

Ogłoszenia

ZATRUDNIMY PRACOWNIKÓW
PRODUKCYJNYCH

(MOŻLIWOŚC ZATRUDNIENIA NA SEZON)

PRACA DWUZMIANOWA
MIEJSCE PRACY – STĘSZEW

KONTAKT – TEL. 061 813 42 51
LUB OSOBIŚCIE

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZ. 8.00–15.00,

STĘSZEW UL. LIPOWA 6

Zatrudnię fryzjerkę oraz osobę
do prowadzenia recepcji

do salonu urody w Luboniu
tel. 505 065 903



WIEŚCI
STĘSZEWSKIE

193/2008

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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