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W ielu mieszkańców gminy Stęszew
zna z pewnością Leokadię Koszarek
– mieszkankę Stęszewa i kronikar-

kę dziejów gminy. Ta urocza, pełna ciepła
i nietuzinkowa pasjonatka, od lat gromadzi
wszelkie informacje, zdjęcia i zapiski praso-
we dotyczące nie tylko życia jej rodziny, ale
także te, przedstawiające historię stęszew-
skiej ziemi czy dokumentujące dzieje Polski.

Jej kroniki to nieocenione źródło wiedzy,
z którego wyłania się obraz miejscowości
i wydarzeń, jakich nie znamy oraz historia
osób, których już nie ma. W kronikach po-
znać możemy dzieje rodziny pani Leokadii,
obejrzeć zdjęcia przodków, przeczytać

wspomnienia z pielgrzymki do Rzymu czy
Wilna.

Rodzinna historia to jednak nie wszystko
– osobną część stanowią te z kronik, które
dokumentują działalność Związku Komba-
tantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych oraz Przyjaciół
Związku Harcerstwa Polskiego. Są też kroni-
ki zawierające informacje dotyczące gminy
Stęszew.

W związku z tym, iż pani Leokadia, przez
wiele lat zgromadziła tak ogromne pokłady
wiedzy – postanowiła się nimi podzielić
– przekazując swoje kroniki. Część z nich
trafiła w ręce rodziny, pozostałe przekazane
zostały stęszewskiemu Kołu Kombatantów
czy harcerzom z terenu gminy Stęszew.

Fakt przekazania kronik, nie świadczy
jednak o tym, że Leokadia Koszarek kończy
swoją kronikarską działalność. Wręcz prze-
ciwnie – planuje zbierać dalsze informacje

Kroniki
Leokadii Koszarek

dokończenie na str. 2

Leokadia Koszarek z pamiątkowym upominkiem

Zbiór kronik gromadzonych przez lata
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i tworzyć kolejne kroniki, gdyż, jak sama po-
wiedziała – nie umie bez nich żyć.

W dowód wdzięczności, za tak szlachet-
ny gest, nasza kronikarka otrzymała kwia-
ty, pamiątkowe upominki i wyrazy podzię-
kowania od przedstawicieli środowisk, do

których trafią kroniki. Gościem pani Kosza-
rek był także burmistrz gminy Stęszew, któ-
ry osobiście podziękował jej za wszystkie la-
ta aktywnej działalności kronikarskiej. Pod-
czas zorganizowanego w jej domu
spotkania, podzieliła się ona odrobiną wie-
dzy na temat historii gminy, pokazując swe
kroniki, a w nich: piękne, historyczne zdję-

cia, odręcznie sporządzane zapiski oraz szki-
ce. Krótka rozmowa wystarczyła, by pani
Leokadia dała się poznać, jako osoba bardzo
aktywna, ciekawa świata i ludzi, rozmow-
na, ciesząca się każdym dniem życia.

Spotkanie z nią to prawdziwa przyjem-
ność i niezapomniana lekcja historii.

J.Z.

D nia 22 września, w Urzędzie Miejskim
Gminy Stęszew odbyło się spotkanie,
na którym przekazano na ręce burmi-

strza Włodzimierza Pinczaka certyfikaty Mi-
crosoft License Management oraz BKK Incest
– Legalny Urząd.

Otrzymane certyfikaty oznaczają, że
Urząd posiada licencje na wszystkie używa-
ne przez siebie programy oraz stosuje odpo-
wiednie procedury w zakresie zarządzania
oprogramowaniem.

Certyfikaty te Urząd Gminy otrzymał po
przeprowadzonym audycie, podczas które-
go sprawdzono cały sprzęt komputerowy,
na którym pracują urzędnicy.

red.

dokończenie ze str. 1

Certyfikaty otrzymane przez Urząd Miejski Gminy Stęszew

Kolejne certyfikaty dla Urzędu

K ilka tygodni temu, lokalny dziennik
przedstawił mapkę obrazującą wyso-
kość cen wody i ścieków w powiecie

poznańskim. Wynika z niej jednoznacznie,
że gmina Stęszew ma najniższe w powiecie
stawki. Tendencja ta utrzymuje się już od
kilku lat. W porównywalnym zestawieniu,
z roku 2006 sytuacja wyglądała podobnie
– cena metra sześciennego wody i ścieków
była najniższa w naszej gminie.

Obowiązujące w tym roku w gminie Stę-
szew stawki przedstawiają się następująco:
2,10 zł za m³ wody oraz 3,68 zł za m³ ścieków.
W stosunku do roku ubiegłego, wzrosły one
o 6 groszy za 1 m³ wody i 10 groszy za 1 m³
ścieków. Z coroczną podwyżką cen wody
i ścieków należy się jednak liczyć i jest to oczy-
wiste. Na uchwalane przez Radę stawki wpły-
wa bowiem wiele czynników, które każdego
roku wzrastają i muszą zostać drobiazgowo

wyliczone. Należą do nich m. in: koszty eks-
ploatacji, utrzymania i budowy urządzeń wo-
dociągowo-kanalizacyjnych, podatki, koszty
energii elektrycznej, jak i wielkość zużycia
wody czy ilość odprowadzanych ścieków.

Porównując (za „Głosem Wielkopol-
skim”) stawki wody i ścieków u naszych „są-
siadów”, najlepiej zaobserwować można,
jak różnią się koszty, jakie ponosić muszą
mieszkańcy każdej z gmin:

Mamy najtańsze ceny wody i ścieków w powiecie

Źródło: Polska Głos Wielkopolski

MOSINA – cena wody – 3,10 zł za m³
(należąca do spółki Aquanet) – cena ścieków – 4,26 zł za m³

KOMORNIKI – cena wody – 2,50 zł za m³
– cena ścieków – 3,74 zł za m³

DOPIEWO – cena wody – 3,20 zł za m³
– cena ścieków – 4,14 zł za m³

BUK – cena wody – 2,44 zł za m³
– cena ścieków – 3,99 zł za m³
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29września odbyła się XX sesja Ra-
dy Miejskiej Gminy Stęszew. Po
jej otwarciu i przyjęciu porząd-

ku, burmistrz przedstawił sprawozdanie
z działalności międzysesyjnej.

Dotyczyło ono okresu od 17 lipca do
29 września. W tym czasie odbyły się prze-
targi na sprzedaż mienia gminnego
– dwóch działek pod aktywację gospodar-
czą położonych w Strykowie. Odbył się też
przetarg na dzierżawę lokalu w Będlewie.
Zwarto także 6 aktów notarialnych dotyczą-
cych sprzedaży gruntów, lokali oraz nabycia
drogi w Stęszewie.

Odbyły się również przetargi mające wy-
łonić wykonawców na:
– budowę drogi ul. Czereśniowej w Wiel-

kiejwsi,
– remont parkingu przy ul. Parkowej w Stę-

szewie,
– przebudowę przepustu przy ul. Bukow-

skiej w Stęszewie,
– budowę kanalizacji sanitarnej Zamysło-

wo – Witobel II etap,
– budowę kanalizacji sanitarnej Zamysło-

wo – Witobel – Stęszew III etap,
– rozbudowę oczyszczalni ścieków w Stęsze-

wie,
– opracowanie koncepcji hali widowisko-

wo-sportowej w Stęszewie.
W minionym okresie prowadzone były

prace przy budowie kanalizacji sanitarnej
w Sapowicach, Witoblu, Dębnie i Dębienku.
W miesiącach wakacyjnych, jak każdego ro-
ku trwały remonty gminnych placówek
oświatowych.

Kontynuowano również uzgodnienia do-
tyczące przebiegu drogi ekspresowej S5. Od-
było się spotkanie z właścicielami gruntów,
po których przebiegać będzie droga oraz ze
wszystkimi osobami zainteresowanymi tą
kwestią. Spotkanie to zorganizowane zosta-
ło przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad, reprezentowaną przez dyrekto-
ra, odpowiedzialnego za realizację powyż-
szej inwestycji. Wszystkie uwagi i sugestie
wnioskodawców zostały skierowane do
GDDKiA.

Burmistrz poinformował, że nadal trwa-
ją prace dotyczące powstania Centrum Za-
gospodarowania Odpadów w Piotrowie.
Ostatnio złożony został wniosek o pozyska-

nie środków finansowych na realizację tego
przedsięwzięcia.

W sierpniu odbyły się Dożynki Gminne.
Tegoroczne święto zorganizowane zostało
w Zamysłowie. Na uroczystość dożynkową
przybyło wiele osób. Po oficjalnej części roz-
począł się festyn rodzinny.

W ostatnich miesiącach odbywały się
w gminie badania profilaktyczne dotyczące
różnych schorzeń. W planach są już kolejne,
dlatego też burmistrz zaprosił wszystkich
mieszkańców do skorzystania z tej bezpłat-
nej formy badania.

Burmistrz poruszył w swym sprawozda-
niu kwestię zapisów na szkolenia, które
miały zostać zorganizowane dla mieszkań-
ców gminy. Liczba osób zapisanych na szko-
lenia przekroczyła oczekiwania. Problem
pojawił się, gdy pierwsza z zapisanych grup
przyszła na spotkanie organizacyjne. Oka-
zało się wtedy, że z zapisanych 140 osób
przeszkolonych może zostać jedynie 12. Tyl-
ko dla tylu osób wystarczy bowiem środków
finansowych, jakie otrzymała z UE firma
szkoleniowa. Burmistrz podkreślił, że za-
równo zapisane osoby, jak i gmina oczeki-
wała zupełnie czegoś innego – mieli zostać
przeszkoleni wszyscy. Dlatego racji tego, że
zainteresowanie szkoleniami było tak
ogromne, postanowiono poszukać innych
firm, które będą miały fundusze na prze-
szkolenie mieszkańców gminy. Ostatnio
udało się podpisać nową umowę na dofi-
nansowanie szkoleń i chociaż pula pienię-
dzy do pozyskania jest ogromna, to należy
pamiętać, iż rozdysponowane zostaną one
na wszystkie podmioty, które złożyły odpo-
wiednie wnioski. Stąd też nie wiadomo, jaka
kwota przypadnie gminie.

Burmistrz przypomniał także, że już od
pewnego czasu trwały uzgodnienia doty-
czące lokalizacji podstacji pogotowia ra-
tunkowego w Stęszewie. Temat ten jest już
na tyle dopracowany, że można poinformo-
wać mieszkańców, iż od stycznia 2009 roku
podstacja pogotowia typu S będzie miała
swoją siedzibę w budynku OSP w Stęsze-
wie.

W ostatnim czasie trwały uzgodnienia
planu zagospodarowania przestrzennego
dla wsi Dębno i Dębienko. Odbyło się spotka-
nie z mieszkańcami, na którym mogli oni

wyrazić swoje opinie w kwestii planu. Mogli
także składać w urzędzie wnioski i uwagi
pisemne, które zostały przekazane do plani-
sty.

Burmistrz poinformował także, że Urząd
poddany został ostatnio audytowi w zakre-
sie oprogramowania komputerowego i jego
legalności. Wynikiem tej kontroli było otrzy-
manie certyfikatów – Legalny Urząd. Po-
twierdzają one, że całe urzędowe oprogra-
mowanie komputerowe jest legalne.

Po sprawozdaniu burmistrza Rada Miej-
ska Gminy przyjęła następujące uchwały:
– w sprawie zmiany uchwały budżetowej

na 2008 rok
– w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz wy-
rażenia zgody na zaciągnięcie zobowiąza-
nia. Uchwała ta dotyczy zaciągnięcia po-
życzki z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu na sfinansowanie zadania in-
westycyjnego pod nazwą „Rozbudowa ka-
nalizacji sanitarnej dla wsi Witobel – Za-
mysłowo oraz Stęszew – etap III” w kwo-
cie 1.200.000,00 zł, w tym do realizacji
w 2008 roku w kwocie 200.000,00zł i do re-
alizacji w 2009 roku w kwocie
1.000.000,00zł. W uchwale tej wyraża się
także zgodę na zaciągnięcie zobowiązania
wekslowego z przeznaczeniem na zabez-
pieczenie spłaty w/w pożyczki inwestycyj-
nej wraz z odsetkami, karami umownymi
i kosztami,

– w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz wy-
rażenia zgody na zaciągnięcie zobowiąza-
nia. Uchwała ta dotyczy zaciągnięcia po-
życzki z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu na sfinansowanie zadania in-
westycyjnego pod nazwą „Rozbudowa
oczyszczalni ścieków w miejscowości
Strykowo” w kwocie 1 000 000,00 zł,
w tym do realizacji w 2008 roku w kwocie
200 000,00zł i do realizacji w 2009 roku
w kwocie 800 000,00zł. Wyrażono też zgo-
dę na zaciągnięcie zobowiązania wekslo-
wego z przeznaczeniem na zabezpieczenie
spłaty w/w pożyczki inwestycyjnej wraz

Sesja Rady Miejskiej
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z odsetkami, karami umownymi i koszta-
mi,

– w sprawie przeznaczenia części umorzo-
nej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu. Uchwała ta dotyczy
przeznaczenia kwoty 175 000,00 zł pozo-
stającej w dyspozycji Gminy Stęszew
z tytułu umorzenia części pożyczki wy-
nikającej z umowy Nr 77/P/OW-ks-K/I/06
z dnia 21.09.2006 r., zaciągniętej na „Bu-
dowę rurociągów tłocznych oraz kanału
grawitacyjnego odprowadzającego ście-
ki na oczyszczalnię ścieków w miejsco-
wości Witobel” na budowę kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Witobel – Za-
mysłowo,

– zmieniająca Uchwałę nr XXXVI/389/2006
z dnia 28 września 2006 r. określającą gór-
ne stawki opłat ponoszonych przez wła-
ścicieli nieruchomości za usługi w zakre-
sie odbierania odpadów komunalnych
oraz opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych. W uchwale nr XXXVI/389/2006
z dnia 28 września 2006 r. wprowadza się
następujące zmiany:
§ 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala

się górne stawki opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości, na-
jemców lub właścicieli lokali położo-
nych na terenie gminy Stęszew za
usługi w zakresie odbioru odpadów
komunalnych w wysokości 135 zł net-
to/m3 + podatek VAT (w przeliczeniu
15 zł netto + podatek VAT za pojem-
nik 110 l).”

§ 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się
górne stawki opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości, najemców
lub właścicieli lokali położonych na te-
renie gminy Stęszew za usługi w zakre-
sie opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych i transportu nieczystości cie-
kłych z nieruchomości w wysokości
30 zł netto/m³ + podatek VAT”,

– w sprawie nabycia przez gminę Stęszew
nieruchomości położonej w Dębienku.
W uchwale tej wyrażono zgodę na nabycie
przez Gminę Stęszew nieruchomości poło-
żonej w Dębienku, stanowiącej działkę nr
148/4 o powierzchni 3.095 m² z obrębu Dę-
bienko. Nabycie tej nieruchomości, stano-
wiącej drogę dojazdową do działek obję-
tych miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego następuje
w związku z wcześniej zawartym porozu-
mieniem. Działka nr 148/4 zgodnie z zapi-
sem w ewidencji gruntów stanowi grunty

orne i jest własnością osób fizycznych. Na-
bycie w/w nieruchomości przez gminę po-
zwoli na zapewnienie właściwej obsługi
komunikacyjnej terenów przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową niskiej in-
tensywności z dopuszczeniem lokalizacji
nieuciążliwej działalności gospodarczej,
objętych zmianą miejscowego planu ogól-
nego zagospodarowania przestrzennego
miasta Stęszew z 1998 roku,

– w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego
gminy Stęszew. Uchwała ta dotyczy przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Stę-
szew dla terenów we wsi Skrzynki
– obszaru obejmującego fragment działki
o numerze ewidencyjnym 118/3, obręb
Skrzynki – z użytkowania rolniczego na
cele eksploatacji kruszywa,

– w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu eksploata-
cji kruszywa naturalnego obejmującego
działki o nr ewidencyjnych 141, 142, 145
(część), 146/1, 146/2, 147, 148, 149, 150, ob-
ręb Rybojedzko. Uchwała ta dotyczy
uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu eksplo-
atacji kruszywa naturalnego obejmujące-
go wspomniane działki, o powierzchni
łącznej 10,5979 ha,

– w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu eksploata-
cji kruszywa naturalnego obejmującego
działki nr ewidencyjnych 53/2 obręb To-
miczki i 17/1 obręb Jeziorki. Uchwała ta
dotyczy uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
eksploatacji kruszywa naturalnego obej-
mującego wspomniane działki, o po-
wierzchni łącznej 3,5073,

– w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego
gminy Stęszew. Uchwała ta dotyczy przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Stę-
szew dla terenów we wsi Sapowice
– obszaru obejmującego fragment działki
o nr ewidencyjnych 199/67, 199/68, 199/69,
199/70, 199/71 – z obszaru łąk i pastwisk
pod zabudowę rezydencjonalną.

Podczas dyskusji głos zabrał jeden
z mieszkańców Dębienka. Podniósł on kwe-
stię tworzonego planu zagospodarowania

przestrzennego dla wsi Dębno i Dębienko.
Przypomniał on radnym, że Dębienko to
wieś, a w tworzonym planie proponuje się
przeznaczenie części terenów pod aktywi-
zację gospodarczą. Dodał, że im – rolnikom,
trudno jest się na to zgodzić. Przypomniał,
że w Dębienku funkcjonują gospodarstwa
wielopokoleniowe, że jest wielu młodych,
bardzo dobrze wykształconych ludzi, któ-
rzy chcą nadal prowadzić te gospodarstwa.
Rolnicy gospodarują na tych terenach od
pokoleń i nie chcą, aby ich następcy zostali
pozbawieni tych działek rolniczych. Pod-
kreślił, że działalność rolnicza nie kończy
się na fermie drobiu. Mieszkańcy Dębienka,
którzy negują prowadzoną tam działal-
ność rolniczą muszą pamiętać, że mieszka-
ją na wsi. Podkreślił też, że, jeśli chodzi
o fermy drobiu, to dziś są nowoczesne tech-
nologie, które zabezpieczają ich szkodli-
wość. Co innego w przypadku tych, już ist-
niejących, które powstały jeszcze w latach
70. Nie ma się co oszukiwać, że te są uciąż-
liwe, ale, w przypadku nowych ferm, ist-
nieją raporty informujące, że ich szkodli-
wość dotyczy tylko obrębu działki na której
stoją. Po raz kolejny podkreślił, że produk-
cja rolna, to nie tylko produkcja fermowa
drobiu, a radni swoimi decyzjami pozba-
wiają możliwości działania wszystkich rol-
ników. Mają oni ten fakt wziąć pod uwagę
i nie dopuścić do zmian sugerowanych
w planie. Drugą sprawą, z którą mieszka-
niec Dębienka zwrócił się do Rady była
kwestia kilku działek z obrębu Dębienko,
których jest on właścicielem. Zapytał,
z czyjej inicjatywy doszło do tego, że w po-
wstającym planie, w odległości ok. 150 m
od drogi „ktoś sobie narysował kreskę i po-
wiedział, że teren tych działek ma być użyt-
kowany jedynie rolniczo, bez możliwości
żadnej zabudowy”. On się nie zgadza na ta-
kie rozwiązanie i życzy sobie, aby na tych
terenach była możliwość zabudowy.

Burmistrz wyjaśnił, że zmiana zapisów
planu zagospodarowania nie powoduje od
razu, że tereny muszą być przeznaczone
pod inne cele. Wiele gminnych terenów ma
inne przeznaczenie w planie, a wykorzysty-
wanych jest w celach, w jakich były wcze-
śniej użytkowane. Ponadto – mieszkaniec
Dębienka chce mieć możliwość inwestowa-
nia w rozwój kurników, a jego sąsiad na
przykład chce, aby za płotem powstały
działki mieszkaniowe. Widać od razu, że je-
śli doszłoby do zrealizowania planów obu
panów to powstałby ogromny konflikt. Dla-
tego też gmina zaczęła szukać kompromi-
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sów, które mają zostać usankcjonowane
właśnie przez tworzony plan. Odbyło się
spotkanie z mieszkańcami Dębienka w celu
omówienia projektu wspomnianego planu.
Mieszkańcy zgłaszali też do Urzędu pisemne
wnioski i uwagi. Teraz należy je wszystkie
przeanalizować i oddać pod rozwagę plani-
ście. Spotkania i debaty z mieszkańcami or-
ganizowane są właśnie po to, aby znaleźć
najbardziej optymalne rozwiązania. Przy
tych zaszłościach, które występują w sołec-
twie Dębno, bez planu, który wszystko ure-
guluje może dojść do sytuacji, że przy bu-
dynku mieszkalnym powstanie fabryka.
Chcąc uniknąć podobnych sytuacji, przy-
stąpiono, na wniosek mieszkańców do spo-
rządzenia planu. Po to, aby to, co w tej chwi-
li odbywa się w sposób niekontrolowany,
zaczęło się odbywać inaczej – zgodnie
w przepisami – tak, aby nie dochodziło do
kolejnych konfliktów. Czasem zdarza się
tak, że z małego, przydomowego zakładu,
przez lata powstaje duża, prężnie działają-
ca firma. Wtedy też zaczynają się pojawiać
problemy (z hałasem, brzydkimi zapacha-
mi, pyłami itd.). Plan zagospodarowania
przestrzennego ma zapobiec takim sytu-
acjom.

Mieszkaniec Dębienka mówi, że wszyscy
patrzą jedynie na wielkopowierzchniową
fermę drobiu, a tu nie tylko o nią chodzi, bo
posunięcia radnych wiążą ręce wszystkim
rolnikom z terenu Dębno, Dębienko. Podkre-
ślił, że jego teren uznany został w planie za
rolniczy, tylko w tych granicach, w których
jest obecnie użytkowany rolniczo. Pyta co
z resztą tego terenu.

Burmistrz podkreślił, że zapisy planu
sankcjonują tą działalność, która już jest.
Kurniki, które są – mają nadal funkcjono-
wać. Wszelka istniejąca działalność rolni-
cza nie ma być w żaden sposób ogranicza-
na. Jest tam możliwość prowadzenia go-
spodarstwa, produkcji roślinnej czy
zwierzęcej. A jeśli będzie trzeba, to można
tą produkcję rozwijać. Zapisy planu po pro-
stu przewidują, że na tych samych tere-
nach, poza działalnością rolną, będzie moż-
na tworzyć także miejsca pod mieszkania
lub usługi.

Mieszkaniec Dębienka podkreślił, że nie
ma zastrzeżeń co do przeznaczenia gruntów
już użytkowanych. On pyta, co z gruntami
pozostałymi. Powtórzył, że jest tylu mło-
dych ludzi, którzy chcą na nich pracować,
a radni im tą możliwość blokują.

Burmistrz raz jeszcze zaznaczył, że taka
działalność, jaka jest prowadzona, może zo-

stać utrzymana i nie ma przeciwwskazań,
aby młodzi ludzie ją kontynuowali. Dodał
także, że wszelkie uwagi zgłoszone do Urzę-
du przez mieszkańców sołectwa Dębno zo-
staną rozważone i przekazane planiście.
Trzeba tylko pamiętać, aby osiągnąć rozwią-
zania kompromisowe.

Mieszkaniec Dębienka po raz kolejny
podkreślił, że sąsiad, który chce utworzyć
osiedle mieszkaniowe, musi pamiętać, że
mieszka na wsi. Dodał, że on do końca bę-
dzie się sprzeciwiał budowie osiedla. Jeśli
ono powstanie to dopiero wtedy będzie kon-
flikt.

Burmistrz powtórzył, że plan musi po-
wstać po to, aby usankcjonować sytuację.
Jeśli Rada nie uchwali planu, to pewne decy-
zje i tak mogą zapaść np.: na szczeblu Kole-
gium Odwoławczego. W sytuacji, gdy nie
ma planu, może stać się tak, że Kolegium
wyda pozytywną decyzję np.: co do powsta-
nia budynków mieszkaniowych i wtedy, nie-
zależnie od tego, jaka będzie opinia burmi-
strza, czy rady na ten temat – budynki będą
mogły powstać.

Mieszkaniec Dębienka powrócił do dru-
giej kwestii, o którą pytał, czyli do sprawy
przeznaczenia kilku jego działek wyłącznie
na cele rolnicze. Zapytał, czyj był to pomysł
i w czyim interesie był taki obrót sprawy.

Wyjaśniono mu, iż teren tych działek
przeznaczony został pod działalność rolni-
czą w Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Stęszew. W związku z tym, że tworzony dla
Dębna i Dębienka plan musi być zgodny
z ustaleniami zawartymi w Studium, to
wspomniane działki muszą mieć przezna-
czenie rolnicze. Nawet, gdyby ktoś chciał
zmienić to przeznaczenie w planie, to nie
można tego zrobić, bo zostanie on unieważ-
niony.

Mieszkaniec Dębienka zapytał więc „kto
to jest to Studium” i dlaczego wszyscy się za
nim „chowają”.

Uzyskał odpowiedź, że Studium, to doku-
ment podjęty uchwałą w 2002 roku, stano-
wiący podstawę do prowadzenia całej poli-
tyki przestrzennej w gminie Stęszew. W nim
określone są kierunki i obszary rozwoju
gminy. Akurat obszar, o którym mowa,
z uwagi na położenie w otulinie Wielkopol-
skiego Parku Narodowego, nie może być in-
tensywnie użytkowany.

Mieszkaniec Dębienka podkreślił, że z te-
go, co pamięta, to w roku 2002 nie otrzymał
żadnego pisma, w sprawie rolniczego prze-
znaczenia jego gruntów.

Przewodniczący Rady zapewnił, że, pod-
czas tworzenia Studium, wszystkie wymogi
formalne zostały z pewnością spełnione.

Jednocześnie, podczas uchwalania Stu-
dium, przepisy nie nakładają na gminę obo-
wiązku indywidualnego informowania
mieszkańców.

Kolejny temat, jaki został poruszony
podczas sesji to kwestia lepszego zabezpie-
czenia boiska sportowego przy stęszew-
skim gimnazjum. Dyskusję rozpoczęła
mieszkanka posesji graniczącej z boiskiem.
Poinformowała ona, że od czasu wybudo-
wania boiska ma ona oraz jej rodzina cią-
głe problemy z wpadającymi na ich teren
piłkami. Osoby, próbujące odzyskać piłkę,
wchodzą na prywatny teren, zakłócając
spokój mieszkańców, a czasami powodują
także szkody. Mieszkanka posesji przy bo-
isku podkreśliła, że już od dawna próbowa-
ła załatwić jakoś tą sprawę. Interweniowa-
ła u pani dyrektor gimnazjum oraz w gmi-
nie. Najbardziej boli ją fakt, że jej rodzina
jest często obrzucana obelgami, kiedy nie
pozwala wchodzić na swoją posesję,
a wszelkie próby zmiany istniejącej sytu-
acji powodują, że są oni uznawani za bar-
dzo konfliktowych ludzi. Dodała, że przez
ostatnich kilka lat doszło do paru spotkań
z dyrekcją szkoły oraz z przedstawicielami
gminy, na których zapewniono, że boisko
zostanie lepiej zabezpieczone. Jak dotąd
jednak nikt nic nie zrobił. Mieszkanka pose-
sji przy boisku zwróciła się więc po raz ko-
lejny do radnych z prośbą o interwencję. Po-
wiedziała też, że oczekuje konkretnej odpo-
wiedzi, kiedy boisko zostanie lepiej
zabezpieczone.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że
sprawa jest oczywista i powinna zostać bły-
skawicznie załatwiona.

Radny Matuszewski wyjaśnił, że jedyne,
co można zrobić, dla większego zabezpiecze-
nia boiska, to podnieść istniejącą już, 4 me-
trową siatkę. Żadne inne zabezpieczenie nie
wchodzi w grę, gdyż boisko stoi na skarpie
i przy kanale. Każde inne rozwiązanie mo-
głoby spowodować, że ogrodzenie się prze-
wróci. Dlatego też zapewnił, iż istniejąca
siatka zostanie do końca roku podniesiona
o kolejne 2 m. Nie może on natomiast za-
pewnić, że wyższe ogrodzenie będzie wy-
starczającym zabezpieczeniem przez wpa-
dającymi piłkami. Pewne jest jednak to, że
do końca roku siatka zostanie podniesiona.
Decyzję taką potwierdził również przewod-
niczący Rady.

red.
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3 października odbyły się w Gminie Stę-
szew kolejne badania profilaktyczne.
Tym razem mieszkańcy mogli bez-

płatnie wykonać prześwietlenie płuc oraz
spirometrię czyli badanie zdolności wyde-
chowej.

Badania te, były jednymi z wielu badań
profilaktycznych, jakie wykonuje się w tym
roku w Gminie Stęszew. 20 października odbę-
dą się szczepienia ochronne przeciwko wiru-
som HPV 16 i 18, wywołującym raka szyjki
macicy. Szczepienia te są częścią akcji, jaką ob-

jęto cały powiat poznański i dotyczą mieszka-
nek naszej Gminy, urodzonych w 1995 roku.

Kolejnym z badań profilaktycznych bę-
dzie mammografia, która została już zapla-
nowana na II połowę listopada.

J.Z.

Badania profilaktyczne
na terenie gminy

Badanie spirometryczne Osoby zapisane na prześwietlenie już od wczesnych, porannych godzin czekały przy ambulansie

J uż po raz czwarty, na boisku Szkoły Pod-
stawowej w Stęszewie odbyła się im-
preza plenerowa „Święto Pyry”, którą

zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci działające przy szkole.

W pięknym jesiennym słońcu, na scenie
zaprezentowali się mali artyści, śpiewali,
tańczyli, recytowali wiersze, przedstawiali
inscenizacje. Oklaskiwała ich licznie zebra-
na publiczność.

W tym samym czasie na stoiskach skosz-
tować można było pyrę z gzikiem, pieczone
kiełbaski i kaszanki, pyszny żurek, skibę
chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym, sa-
łatkę ziemniaczaną oraz wspaniałe ciasta
upieczone i ofiarowane przez rodziców na-
szych uczniów.

Uczniowie z klasy Va czuwali nad spraw-
nym przebiegiem loterii fantowej, w której
każdy los wygrywał! Atrakcją imprezy były
dwa konie, kolejka chętnych jeźdźców nie
malała do końca festynu. Wszyscy bardzo
chętnie jeździli na quadach. Inni brali udział
w licznych konkurencjach sportowych
– bieg w kaloszach, rzut pyrą do celu, cho-
dzenie na szczudłach i klockach, sadzenie
ziemniaków itp. Ulubionym miejscem ma-
luchów były warsztaty plastyczne, gdzie
każdy mógł stworzyć fantastyczne ludziki
z darów jesieni. Rodzice bardzo chętnie ku-
powali przetwory do swoich spiżarni, pięk-
ne ozdoby okienne, stroiki z dyniami, malo-
wane ręcznie kubki, a nawet krzesła zamie-
nione w dzieła sztuki. Każdy mógł

sfotografować się przy starym, siedemdzie-
sięcioletnim traktorze, który nadal jest
sprawny.

Święto Pyry w Szkole
Podstawowej w Stęszewie

Rodzinne zmagania na szczudłach
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Część scenografii stanowiły wspaniałe
warzywa i owoce przyniesione przez dzieci
uczestniczące w konkursie na najwspanial-
sze ich okazy. Wśród nich królował ziemniak
ważący 1 kilogram.

Święto Pyry ma zawsze charakter cha-
rytatywny. Zebrane fundusze zasilają kon-
to TPD przy szkole. Pieniądze przeznaczane

są na potrzeby dzieci z rodzin znajdujących
się w trudnej sytuacji finansowej, na po-
moc w leczeniu i rehabilitację, dofinanso-
wanie wycieczek szkolnych i zakup pod-
ręczników.

Jak co roku w organizację naszej imprezy
włączyli się bardzo chętnie rodzice, ucznio-
wie i nauczyciele, oraz liczni darczyńcy.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za
okazane serce!!!

Tegoroczny dochód z festynu wyniósł po-
nad 9 tysięcy złotych!

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
przy Szkole Podstawowej

w Stęszewie

Ekipa kucharzy, którzy serwowali pyszności z grilla

Warsztaty plastyczne Wybieramy okaz warzywny

Występ szóstoklasistów Występ zespołu „Iskierki”

Zabytkowy 70-letni traktor
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30września w parku przy Szkole
Podstawowej w Jeziorkach od-
były się Mistrzostwa Gminy Stę-

szew w Sztafetowych Biegach Przełajo-
wych Szkół Podstawowych. Po zaciętej ry-
walizacji zwyciężyła sztafeta szkoły ze
Stęszewa w składzie: Joanna Furtak, Lulkie-
wicz Michalina, Witczak Kamila, Plewa

Magdalena, Maćkowiak Kinga, Wyrwas
Marek, Wałęsa Kamil, Kozłowski Marek,
Czekała Alan, Olejniczak Piotr, Dudziak Ja-
kub.

„Złota” sztafeta awansowała do Mi-
strzostw Powiatu, które odbyły się 3 paź-
dziernika w Kórniku. Na tej imprezie zawod-
nicy SP Stęszew wywalczyli wysokie III

miejsce (14 drużyn startujących) zapewnia-
jąc sobie awans do Wojewódzkich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej.

Wszystkim zawodnikom oraz nauczycie-
lom wychowania fizycznego w Szkole Pod-
stawowej w Stęszewie gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów.

J.P.

Stęszewska sztafeta w formie

W szystkich nas otaczają przedmioty,
lecz tylko wybrańcom poetycka
wrażliwość pozwala ich urok zakli-

nać w słowa. Dowodem takiej wrażliwości
jest tomik „Bibeloty” pani Anny Muzyki-Wa-
lawender. Ponieważ „biblioteka służy (…)
upowszechnianiu wiedzy i rozwijaniu kul-
tury”, a do jej szczegółowych zadań należy:
popularyzacja tradycji, sztuki oraz dorobku
kulturalnego regionu, postanowiliśmy
uświetnić 60 – lecie Biblioteki Publicznej
w Stęszewie wydaniem poezji mieszkanki
naszej gminy. Zadanie udało się zrealizować
dzięki dotacji otrzymanej ze Starostwa Po-
wiatowego.

W poniedziałkowy wieczór 29 września
2008 r. zainteresowani spotkaniem z poezją
i poetką przybyli do biblioteki. Wielu gości
nastrojowego wieczoru zna twórczość pani
Ani, z tym większym zainteresowaniem słu-

chali historii najnowszej książki. Okazało
się, że trzecia już książeczka autorki „Su-
kienki i …” zawiera – podobnie jak poprzed-
nie – cykl 14 utworów, choć za każdym ra-
zem czytelnicy zapraszani są do innej lite-
rackiej krainy. Czytając „Bibeloty”
poznajemy historię maleńkich przedmio-
tów, a raczej sentymenty jakie wspomnie-
nia po bibelotach z dzieciństwa pozostawiły
w sercu poetki.

Swoja obecnością czytelników zaszczyci-
ła również lustratorka tomu – pani Katarzy-
na Wawrzyniak, dzięki jej rysunkom po-
etyckie słowa zostały wzbogacone plastycz-
nymi Konkretyzacjami wierszy. Przybyłym
do biblioteki dane było wysłuchanie dwu-
głosu autorek.

Swoistej rangi wydarzeniu artystyczne-
mu dodała obecność dziennikarzy ze Szkoły
Podstawowej w Stęszewie. Młodzi żurnali-

Z życia biblioteki w Stęszewie
Przedmioty zaklęte w słowa

Uczestnicy mistrzostw zorganizowanych w Jeziorkach Zawodnicy SP Stęszew zajęli 3 miejsce

Poetka
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ści, wyposażeni w dyktafon, prze-
prowadzili wywiad z obiema artyst-
kami.

Były też oczywiście kwiaty, wzru-
szenia, podwójne dedykacje i kulu-
arowe rozmowy przy słodkim „co
nieco”. Osoby dobrze znające autorkę
„Bibelotów” namawiały poetkę do
przelania na papier zdarzeń, o któ-
rych z wdziękiem opowiada, ku ucie-
sze swoich słuchaczy. Być może sta-
ną się one pretekstem do kolejnego li-
terackiego spotkania w bibliotece.

Anna Krupecka

W piątek 26 września w Stęszewie od-
były się „Mistrzostwa Gminy Stę-
szew w Piłce Nożnej Chłopców

Szkół Podstawowych. Najlepszym bramka-
rzem turnieju został wybrany Dawid We-
igelt z SP Stęszew, najlepszym zawodnikiem
turnieju Adam Robaszyński z SP Modrze.

Klasyfikacja końcowa
I miejsce – SP Modrze
II miejsce – SP Stęszew
III miejsce – SP Jeziorki

Wszystkim zawodnikom i trenerom ży-
czymy dalszych sukcesów sportowych.

J.P.

Mistrzostwa Gminy
w Piłce Nożnej

Poetka i ilustratorka

Uczestnicy Mistrzostw Gminy Stęszew w Piłce Nożnej

Słuchająca i zaczytana publiczność

Ilustracje w oryginale

Najlepszy Bramkarz Turnieju – Dawid Weigelt, Najlepszy
Zawodnik Turnieju – Adam Robaszyński
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D om Kultury w Stęszewie 19 września
br. zorganizował kolejną (42) imprezę
z cyklu „Przyjemności dla ciała i du-

cha”, podczas której otwarto wystawę ma-
larstwa sztalugowego Elżbiety Anny Na-
wrot oraz wysłuchano koncertu Mołdawia-
nina Dumitru Harea.

Autorka obrazów w swej wypowiedzi za-
warła wiele interesujących tez. Oto niektóre
z nich:
„Uważne spoglądanie na malarstwo jest
przede
wszystkim zgodą na to czym jest.
Zgoda, przyzwolenie na to co jest, to rodzaj

akceptacji rzeczywistości, której zasadą
jest właśnie
afirmacja świata, bycie w świecie wyraża-
jące się
poprzez malarstwo. (…)”
„Świat to wyłanianie się tego, co inne,
to także domaganie się również innego
sposobu
myślenia czy malowania (…)”
„Nie ma absolutnej, jedynie prawdziwej
rzeczywistości, nie ma cech obiektywnych,
charakteryzujących obserwowany
przedmiot lub zjawisko istnieją
tylko subiektywne obrazy, wyobrażenia (…)”

Pięknie skompo-
nowana przez absol-
wentkę Akademii
Sztuk Pięknych w Po-
znaniu wystawa, po-
zwala na przeprowa-
dzenie w galerii lek-
cji plastyki dla dzieci
i młodzieży. Celem
takiej lekcji jest za-
proszenie młodego
człowieka do wejścia
w świat wyobraźni.

Lekcje plastyki
rozpoczęto od stwo-
rzenia możliwości
obejrzenia wszyst-
kich obrazów z mu-

zyką w tle, a następnie miały miejsce: poga-
danka, burza mózgów oraz działanie pla-
styczne.

Dzieci w galerii w spokojnej siedzącej po-
zycji werbalizowały podobieństwa sztuki
abstrakcyjnej do otaczającej rzeczywisto-
ści… w działaniu plastycznym śmiało two-
rzyły formy abstrakcyjne.

Wystawa malarstwa sztalugowego Elż-
biety Anny Nawrot stworzyła niepowtarzal-
ną okazję do indywidualnej interpretacji
sztuki. Zdaniem autorki, każdy ma prawo
do subiektywnych opinii, własnej wizji rze-
czywistości:
„Malując nie mogłam przybierać pozy
wszechwiedzącej, patrzącej na interesują-
cy mnie
przedmiot góry. Równocześnie nie byłam
obserwatorem obcych mi zjawisk. Malar-
stwo
dotykało bezpośrednio świata rzeczy, nie
pouczając
nikogo, jakie one powinny być, lecz ukazy-
wało
relację z bezpośredniego kontaktu
z tym, co w tymże świecie jest różne.”

Zachwycającą wystawę kilkudziesięciu
obrazów można było oglądać do 20 paź-
dziernika 2008 r. w Stęszewskim Domu Kul-
tury.

Barbara Bawer
Aleksandra Szulc

Wystawa „Obrazy/Światy”
– rzeczywistość w świecie abstrakcji

Jeden z obrazów Elżbiety Anny Nawrot

Lekcja plastyki zorganizowana dla dzieci

Koncert Dimitru Harea
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O d pewnego czasu nurtował nas temat
organizacji dla naszych mieszkań-
ców kursów i szkoleń pozwalających

na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Szu-
kaliśmy różnych rozwiązań, przeprowadzi-
liśmy wiele rozmów z firmami organizują-
cymi tego typu zadania.

Z ogromnym entuzjazmem podeszliśmy
do firmy Szkoleniowiec, która przedstawiła
nam bardzo szeroką i interesującą ofertę. Za-
pewniono, że, jeśli przedstawimy listę osób
chętnych do wzięcia udziału w szkoleniach
– gmina Stęszew będzie miała zagwaranto-
wane ich przeprowadzenie. Rozpoczęły się
więc zapisy. Okazało się, że zainteresowanie
i zapotrzebowanie na kursy przerosło nasze
oczekiwania. Chęć wzięcia udziału w szko-
leniach wyraziło bowiem ok. 500 osób.

Pierwsze spotkanie organizacyjne (dla
osób chcących szkolić się na spawaczy meto-
dą MIG i MAG) odbyło się 9 września, przy fre-

kwencji prawie 100 procentowej. Wtedy też
okazało się, że firma Szkoleniowiec przygoto-
wana jest na przeprowadzenie wyłącznie jed-
nego z zaplanowanych wcześniej kursów
szkoleniowych, w dodatku dla niewielkiej
liczby osób. Wszyscy zgromadzeni byli ogrom-
nie rozczarowani, podobnie jak my, gdyż nie
takiego obrotu sprawy oczekiwaliśmy. Pra-
cownicy firmy Szkoleniowiec wyjaśnili, że
szkolenia, na które trwały w gminie zapisy, fi-
nansowane są z środków unijnych. Proces po-
zyskania owych środków wiąże się ze składa-
niem odpowiednich wniosków, czekaniem na
decyzje itd., a co za tym idzie – wymaga on
czasu. Powoduje to, że wydłuża się tym sa-
mym czas oczekiwania na zorganizowanie
kursów. Zgodnie z informacją, jaką uzyskali-
śmy, czas na organizację tych szkoleń ze środ-
ków unijnych kończy się dopiero w 2013 roku.
Dlatego też kursy szkoleniowe miałyby być
organizowane sukcesywnie. Nam jednak nie

o to chodziło – nie chcemy, aby osoby zapisa-
ne na szkolenia musiały czekać na nie kilka
lat… Tak więc podjęta została decyzja, aby
spróbować zorganizować kursy wcześniej,
szukając innych firm szkoleniowych.

Obecnie odbywa się szkolenie dla 12 osób
z zakresu spawania metodą MIG i MAG. Je-
steśmy także w trakcie organizacji szkole-
nia komputerowego dla 15 osób. Liczymy, że
przeprowadzone zostanie ono w listopadzie.

W nowym roku kontynuować będziemy
działania dotyczące realizacji szkoleń. Pro-
wadzimy bowiem rozmowy z kolejnymi fir-
mami szkoleniowymi. Mamy nadzieję, że
nasza inicjatywa spowoduje, że choć w czę-
ści uda się sprostać zapotrzebowaniu miesz-
kańców w tej kwestii.

Burmistrz Gminy Stęszew
Włodzimierz Pinczak,

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Mirosława Walkowiak

Szkolenia
Nowa praca czy irytacja

8 października, w słoneczne popołudnie w parku przy Szkole
Podstawowej w Jeziorkach odbyły się zmagania biegaczy
w ramach Mistrzostw Gminy Szkół Podstawowych w Indywi-

dualnych Biegach Przełajowych. 57 zawodników rywalizowało na
dystansie 1200 m w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV–V oraz
klasy VI. Awans do kolejnego etapu – Mistrzostw Powiatu Poznań-
skiego zdobyła pierwsza piątka biegaczy w każdej kategorii.

Kategoria dziewcząt

Miejsce Klasy IV-V Klasy VI
1. Maćkowiak Kinga Plewa Magda

SP Stęszew SP Stęszew
2. Urbaniak Asia Furtak Asia

SP Modrze SP Stęszew
3. Zgrabczyńska Jessika Królik Klaudia

SP Jeziorki SP Jeziorki
4. Flak Kasia Gindera Kasia

SP Stęszew SP Modrze

5. Oleksiak Ola Czajkowska Kasia
SP Stęszew SP Stęszew

Kategoria chłopców:

Miejsce Klasy IV-V Klasy VI
1. Robaszyński Adam Wyrwas Marek

SP Modrze SP Stęszew
2. Czekała Alan Buda Krzysztof

SP Stęszew SP Modrze
3. Dudziak Kuba Kozłowski Marek

SP Stęszew SP Stęszew
4. Wałęsa Kamil Olejniczak Piotr

SP Stęszew SP Stęszew
5. Luleczka Dominik Antkowiak Sebastian

SP Modrze SP Jeziorki
Wszystkich zawodnikom gratulujemy i życzymy powodzenia

w dalszych zmaganiach sportowych.
JP

Mistrzostwa Gminy Szkół
Podstawowych

w Biegach Indywidualnych



WIEŚCI
STĘSZEWSKIE

12 6/2008

UWAGA BADANIA!!!
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE BADANIA

MAMMOGRAFICZNE PANIE W WIEKU
50–69 LAT, KTÓRE W CIĄGU OSTATNICH 2 LAT

NIE MIAŁY WYKONYWANEJ MAMMOGRAFII.

BADANIA TRWAĆ BĘDĄ
OD 24 DO 28 LISTOPADA 2008 r.

OD GODZ. 9.00

MAMMOBUS STAĆ BĘDZIE PRZY
URZĘDZIE MIEJSKIM GMINY STĘSZEW.

OBOWIĄZKOWA REJESTRACJA NA BADANIE
POD NR. TEL. 061 819 71 36 LUB OSOBIŚCIE,

W URZĘDZIE MIEJSKIM GMINY STĘSZEW, POK. 21.

NA BADANIE NALEŻY ZABRAĆ DOWÓD OSOBISTY
ORAZ WYNIKI I ZDJĘCIA WCZEŚNIEJSZEJ

MAMMOGRAFII.

PANIE OD 35 ROKU ŻYCIA, NIE SPEŁNIAJĄCE
WW. KRYTERIÓW MOGĄ SKORZYSTAĆ

Z MAMMOGRAFII ZA OPŁATĄ 70 ZŁ.
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ZARZĄDZENIE NR 146
Burmistrza Gminy Stęszew
z dnia 24 września 2008 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

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

§ 1. Ogłosić konkurs na następujące zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w kategorii ORLIK w miejscowości Stęszew.
2. Organizacja szkolenia i zawodów w hokeju na trawie w kategorii młodzik w miejscowości Stęszew

§ 2. Załącznik nr 1 do zarządzenia określa treść ogłoszenia w sprawie zadania opisanego w § 1 ust. 1. Załącznik nr 2 do zarządzenia określa
treść ogłoszenia w sprawie zadania opisanego w § 1 ust. 2.

§ 3. Ogłoszenia, o których mowa w § 2 podlegają ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stęszew (www. steszew. pl), na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew oraz w gazecie „Wieści Stęszewskie”.

§ 4. Termin składania ofert upływa w dniu 27 października 2008 r., godz. 1500.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 146
z dnia 24 września 2008 r.

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Stęszewa, na postawie art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

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

Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej
w kategorii ORLIK w miejscowości Stęszew

Na realizację zadania przeznacza się środki w wysokości 5500,00 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 pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie, posiadające odpowiednie doświadczenie w tym zakresie lub przygotowanie, dające gwarancję realizacji
zadania oraz działających na terenie Gminy Stęszew lub na rzecz jej mieszkańców. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskie-
go Gminy Stęszew przy ul. Poznańskiej 11 w terminie do 27 października 2008 roku godz. 1500. Komisyjne rozpatrywanie ofert odbędzie
się w dniu 28 października 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
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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: orga-
nizację zawodów, dojazd na zawody, zakup pucharów, dyplomów i medali, ubezpieczenie uczestników, ekwiwalent sędziowski, za-
kup 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 2003

r. 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 negocjowania

(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 2007 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 okre-

ślone 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 doświadczenie
w tym zakresie lub przygotowanie dające gwarancję realizacji zadania oraz działających na terenie Gminy Stęszew lub na rzecz
jej mieszkańców.

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

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

A. aktualny odpis z właściwego rejestru
B. statut organizacji
C. sprawozdanie merytoryczne za 2007 r. i finansowe za 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 27 października 2008 r. do
godz. 1500.

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

8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

9. Nie będą rozpatrywane oferty przesłane drogą elektroniczną.

10. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają Bożena Hudzia – tel. 061 819 71 22 i Marek Baranowski – tel. 061 819 71 42.
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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 24 września 2008 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 146
z dnia 24 września 2008 r.

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Stęszewa, na postawie art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

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

Organizacja szkolenia i zawodów w hokeju
na trawie w kategorii młodzik w miejscowości Stęszew

Na realizację zadania przeznacza się środki w wysokości 5500,00 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 pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie, posiadające odpowiednie doświadczenie w tym zakresie lub przygotowanie, dające gwarancję realizacji
zadania oraz działających na terenie Gminy Stęszew lub na rzecz jej mieszkańców. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskie-
go Gminy Stęszew przy ul. Poznańskiej 11 w terminie do 27 października 2008 roku godz. 1500. Komisyjne rozpatrywanie ofert odbędzie się
w dniu 28 października 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
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10. dotychczasowa współpraca z Gminą Stęszew

11. struktura wydatków rodzajowych, jakie zamierza się finansować z dotacji, wśród których priorytet powinny mieć wydatki na: orga-
nizację zawodów, dojazd na zawody, zakup pucharów, dyplomów i medali, ubezpieczenie uczestników, ekwiwalent sędziowski, za-
kup 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 2003

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., 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 negocjowania

(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 2007 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 okre-

ślone 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 doświadczenie
w tym zakresie lub przygotowanie dające gwarancję realizacji zadania oraz działających na terenie Gminy Stęszew lub na rzecz
jej mieszkańców.

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

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

A. aktualny odpis z właściwego rejestru
B. statut organizacji
C. sprawozdanie merytoryczne za 2007 r. i finansowe za 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 27 października 2008 r. do
godz. 1500.

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

8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

9. Nie będą rozpatrywane oferty przesłane drogą elektroniczną.

10. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają Bożena Hudzia – tel. 061 819 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:
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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 24 września 2008 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz.U. 03.80.717, ze zmianami), zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską Gminy Stęszew uchwały nr XX/204/2008 z dnia
29.09.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla terenów
we wsi Sapowice – obszaru obejmującego działki o nrach ewid. 199/67,
199/68, 199/69, 199/70, 199/71, obręb Sapowice – z obszaru łąk i pastwisk
pod zabudowę rezydencjonalną.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian Studium.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew
w terminie

do dnia 03.11.2008 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
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Do wynajęcia
hala magazynowa
wysokość ok. 4 m

pow. 460,5 m²
ul. Lipowa 6, Stęszew
telefon 061 813 53 68

Więźba dachowa
850 zł netto za 1 m³

z dostawą na budowę.
Tel. kontaktowy:
0790 597 009

Do wynajęcia
biura i hala magazynowa

Stęszew, ul. Lipowa 6
Kontakt pod numerem

061 813 53 68

BIURO RACHUNKOWE
mgr inż. Mirosław Karpisiak

Stęszew, ul. Nowa 9
tel. 061 813 51 77

e-mail: enigmat@post.pl

USŁUGI RACHUNKOWE
– Księgi handlowe,
– Książki przychodów i rozchodów,
– Ryczałty,
– Rozliczenia podatkowe osób fizycznych,
– Doradztwo podatkowe,
– Pomoc przy rejestracji działalności

gospodarczej,
– Kadry, płace, ZUS,
– Doradztwo gospodarcze,
– Analizy ekonomiczno-finansowe

dla banków,
– Reprezentowanie interesów

podatników przed Urzędem
Skarbowym, ZUS, GUS.

Uwaga praca!
Hotel Inter – Szablewski

Mieszczący się w Dymaczewie
Nowym k. Mosiny

Poszukuje:
• recepcjonistkę
• kucharza
• kelnerów
• pokojową
• intendentkę
• konserwatora

FIRMA MARDOM
oferuje szeroki zakres usług

czyszczenia wykładzin
i dywanów

metodą na sucho
ENVIRO DRI

Wykładzina gotowa
do natychmiastowego użycia.

Konkurencyjne ceny.

tel. 0502 439 829
e-mail: mardom.ms@wp.pl

Usługi koparko-ładowarką
tel. 0501 614 359
oraz dźwigiem

22 tony, 28 m wysięgnik
tel. 0605 722 920

Kupię
FIATA 126 p.

tel. 061 813 58 03
0661 382 954

Ogłoszenia

O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z dnia 27 marca 2003 roku (Dz.U. 03.80.717, ze zmianami), zawiadamiam o podję-
ciu przez Radę Miejską Gminy Stęszew uchwały nr XX/201/2008 z dnia 29.09.2008
r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla terenów we wsi Skrzynki – ob-
szaru obejmującego fragment działki o nrze ewid. 118/3, obręb Skrzynki – z użyt-
kowania rolniczego na cele eksploatacji kruszywa.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian Studium.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew w terminie

do dnia 03.11.2008 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
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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 PEKAO S.A.
SEIG POLSKA SP. Z O.O.
62-060 Stęszew, ul. Poznańska 3, tel. 061 819 53 95
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