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10 września to dzień, który z pewno-
ścią pozostanie na długo w pamię-
ci mieszkańców gminy Stęszew. 

Tego dnia odbyła się bowiem na Rynku uro-
czystość ogłoszenia Najświętszej Maryi Panny 
Patronką Miasta Stęszewa oraz poświęcenia 
nowo powstałej kapliczki. Był to wyjątko-
wy dzień, na który czekało wiele osób. Datę 
uroczystości wybrano nieprzypadkowo. Tego, 
bowiem dnia obchodzono również 100-lecie 
Sanktuarium Maryjnego w Stęszewie. Ma ono 
bogatą historię i od wieków odwiedzane było 
przez pielgrzymów, czczących znajdującą się 

Wrzeœniowa 
uroczystoœæ

W numerze

tam figurę Matki Boskiej Stęszewskiej. Nikt 
nie zna początków kultu maryjnego w Stęsze-
wie, wiadomo, jednak, że wiążą się już z nim 
legendy. Oddanie miasta pod opiekę Matki Bo-
skiej wydawało się więc rzeczą zupełnie oczy-
wistą. Z pomysłem takim wystąpiła grupa 
mieszkańców, a Rada Miejska podjęła w 1998 r. 
uchwałę wyrażającą wolę przyjęcia za Pa-
tronkę Stęszewa Najświętszej Maryi Panny.

Wrześniowa uroczystość rozpoczęła się 
powitaniem specjalnego gościa, jakim był 
ksiądz Arcybiskup Metropolita Stanisław Gą-
decki. To on dokonał aktu poświęcenia kaplicz-

dokoñczenie na str. 2
Arcybiskup G¹decki odprawia mszê œwiêt¹
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ki Matki Bożej – Patronki Miasta. Następnie odbyła się msza święta, na 
początku której, proboszcz stęszewskiej parafii Jan Małeta powitał ser-
decznie księdza Arcybiskupa. Po bardzo uroczystej, odprawionej przez 

dokoñczenie ze str. 1

Przejœcie procesji do Sanktuarium

Burmistrz i przewodnicz¹cy rady witaj¹ arcybiskupa

9 września br. na Rynku w Stęszewie odbyło się wmuro-
wanie aktu erekcyjnego wybudowanej właśnie kapliczki 
Matki Boskiej. Ma on być świadectwem dla przyszłych 

pokoleń. Zgodnie z tradycją, wraz z aktem wmurowano także 
aktualnie obowiązujące monety, najnowsze zdjęcia z terenu 

Wmurowanie
aktu

erekcyjnego

Kapliczka, która stanê³a na Rynku

Burmistrz
umieszcza tubê

ze zdjêciami
i informacjami

o wspó³czesnym
Stêszewie

Metropolitę mszy, procesja z figurą Matki Boskiej Stęszewskiej przeszła 
z Rynku do Sanktuarium, gdzie zakończono uroczystość. 

10 września stęszewski Rynek „tętnił życiem”. Na obchody ogłosze-
nia Najświętszej Maryi Panny patronką Stęszewa przybyło tak wiele 
osób, że miejsc przez ołtarzem nie starczyło dla wszystkich. Część osób 
brała udział we mszy stojąc także w bocznych uliczkach Rynku. Wśród 
uczestników byli oczywiście: burmistrz gminy Włodzimierz Pinczak 
(który powitał księdza arcybiskupa oraz złożył mu podziękowanie za 
przyjęcie zaproszenia na tak ważną dla całej społeczności uroczystość), 
przewodniczący Rady Miejskiej, radni, sekretarz gminy i. in. Przed ka-
pliczką Matki Boskiej wartę pełnili harcerze oraz poczty sztandarowe, 
a podczas uroczystej mszy rozlegały się śpiewy chóralne.  

Arcybiskup Gądecki w słowach skierowanych do mieszkańców, po-
wiedział, że wybór Maryi Panny jako patronki, świadczy bardzo dobrze 
o społeczności Stęszewa. Podkreślił także, jak ważne jest uświadomienie 
sobie, ile znaczy jej wyjątkowa opieka. Ksiądz proboszcz natomiast zazna-
czył, że mieszkańcy Stęszewa długo czekali na ten szczególny dzień. 

J.Z.
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Tegoroczne dożynki gminne od-
były się w niedzielę, 28 sierpnia, 
w piękne, słoneczne popołudnie, 

w Jeziorkach. Uroczystość rozpoczęła się 
Mszą świętą odprawioną przez księdza 
Krzysztofa Lewandowskiego. Poświęcił on 
przyniesione przez przedstawicieli gmin-
nych wsi wieńce dożynkowe oraz podzię-
kował wszystkim rolnikom za wysiłek, 
jaki wkładają każdego dnia w swoją pra-
cę. Po mszy, kolorowy korowód dożynkowy 
przeszedł (przy akompaniamencie Kapeli 
Dudziarskiej „Koźlary”) na boisko, na któ-
rym zorganizowana została zabawa. 

Na tegoroczne święto dożynek przy-
było wiele osób. Wśród gości znaleźli się 
m.in.: przewodniczący Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew – Mirosław Potrawiak, 
radni Powiatu Poznańskiego: Mariola Ko-
nieczna, Krzysztof Robaszyński i Tadeusz 
Knop, przedstawicielka wojewody Wiel-
kopolskiego, która odczytała przesłany 

przez niego list gratulacyjny. Tegorocz-
nymi starostami dożynek byli: Barbara 
Urbaniak Kijak i Marcin Kalemba. Rolę 
gospodarza pełnił oczywiście burmistrz 
gminy Stęszew – Włodzimierz Pinczak 
oraz sołtys Jeziorek – Piotr Rozumek. Po-
witali oni wszystkich gości. Sołtys przed-
stawił krótką historię wsi Jeziorki, nato-
miast burmistrz pogratulował rolnikom 
zbiorów, życząc jednocześnie, aby kolejne 
były bardziej udane, żeby nie opuszczała 
ich nadzieja i wiara w dobrą przyszłość.

Na scenie rozpoczęła się tradycyjna ce-
remonia dożynkowa. Prowadziły ją zespo-
ły „Modrzanki” oraz Kapela Dudziarska 
„Koźlary”. Starostowie dożynek wręczyli 
burmistrzowi bochen chleba wypieczony 
z tegorocznego zboża, życząc, aby nie za-
brakło go nikomu. Burmistrz obiecał, że 
będzie go sprawiedliwie dzielił. Następnie, 
zgodnie ze starym obyczajem, poczęsto-
wał chlebem wszystkich zgromadzonych. 

Do¿ynki gminne 2005

So³tys Jeziorek, burmistrz gminy oraz starostowie do¿ynek Gospodarze i goœcie do¿ynek

Podczas uroczystości przemówienie 
wygłosiła radna powiatowa Mariola Ko-
nieczna. Odczytano też nadesłane z okazji 
dożynek listy gratulacyjne. Święto dożyn-
kowe było też okazją do dokonania uro-
czystego otwarcia zaplecza sportowego 
w Jeziorkach. 

Zabawę umilały występy zespołu „We-
soła Gromada” oraz dziecięcych zespołów 
ludowych: „Wisieloki” z Szymanowa i „Mali 
Nadwarcianie” z Sulęcinka. Z okazji 5-lecia 
Kapeli Dudziarskiej „Koźlary” wystąpił także 
Romuald Jędraszak – instruktor tego zespołu, 
wraz ze swoją uczennicą – Izabelą Głowicką. 
Kolejnym punktem programu była biesiada 
polska, podczas której tłumnie zgromadzeni 
goście mogli bawić się przy muzyce. 

Niewątpliwą atrakcję wieczoru sta-
nowił kabaret Bogdana Smolenia. W go-
dzinach wieczornych odbył się natomiast 
koncert Magdy Dureckiej. 

J.Z.

miasta i gminy, ostatnie wydanie „Wieści Stęszewskich”, infor-
macje o gminie zamieszczane w gazetach z terenu powiatu, wo-
jewództwa oraz tych o zasięgu ogólnopolskim, nowe wydanie 
jednego z dzienników, foldery reklamowe gminy Stęszew, oraz 
kartę informacyjną zawierająca dane o powierzchni gminy, licz-
bie mieszkańców, nazwiskach radnych z obecnej kadencji itd. 

Udział w tej krótkiej uroczystości wzięli m.in.: burmistrz gminy 
Włodzimierz Pinczak, kilku radnych, ksiądz proboszcz, przedsta-
wiciele firmy budującej kapliczkę itd. Pierwszy kielnię wziął do 
rąk burmistrz, a po nim kolejne osoby.

J.Z.
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dokoñczenie ze str. 3

Burmistrz przyjmuje bochen chleba od starostów do¿ynek

Goœcinny wystêp zepo³u ludowego Wisieloki Tegoroczne wieñce do¿ynkowe

Bogdan Smoleñ rozbawi³ widowniê

Ceremoniê do¿ynkow¹ prowadz¹ KoŸlary i Modrzanki Na do¿ynki do Jeziorek przyby³o wiele osób
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Okres wakacji był jak zawsze wyjąt-
kowo aktywnym czasem, w którym 
realizowanych było wiele inwesty-

cji gminych. Trwały m.in. prace remonto-
we na rynku w Stęszewie. Została wyre-
montowana jego zabytkowa płyta oraz na-
wierzchnia jezdni przy Rynku. Zwiększono 
tym samym liczbę miejsc parkingowych. 

Trwały także: prace na ul. Andrze-
jewskiego w Stęszewie (przeprowadzo-
ny został remont całej tej ulicy), remont 
nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu 
ul. 28 Grudnia, Powstańców Wlkp. i Dą-
browskiego w Stęszewie. Zakończono rów-
nież prace: w Strykowie na połączeniu 
ul. Bukowskiej i Nowej (jezdnia asfaltowa). 
W Stęszewie, na ul. Łukaszewicza i Kwiato-
wej wybudowano chodnik. Powstaną tam 
jeszcze wjazdy od jezdni do domów, na tych 
odcinkach, gdzie brak chodnika. Dokoń-
czony zostanie także remont nawierzchni 
ul. Chybickiego w Stęszewie.

Inwestycje gminne
W gminie trwa także remont sieci wo-

dociągowej mający na celu wymianę rur 
azbestowych. O pracach tych pisaliśmy już 
we wcześniejszym wydaniu. Wspomnieć 
należy, że na terenie gminnych miejsco-

wości powstanie 2,65 km sieci wodocią-
gowej oraz wyremontowana zostanie sieć 
na długości 6,1 km. Projekt zakończy się 
w IV kwartale 2005 roku.       

J.Z.

Remont stêszewskiego Rynku

Kilkakrotnie pisaliśmy już o problemie, 

jaki „przypomina o sobie” co pewien 

czas, a dotyczy zarośniętych i zanie-

dbanych dróg. Kwestia ta dotyczy najczęściej 

dróg krajowych, wojewódzkich i powiato-

wych, które przecinają teren gminy. Prowa-

dzą one do dużych miast, a codzienny ruch 

jest na nich bardzo duży. Pojawiają się więc 

pytania, jak taki ich stan świadczy o gminie? 

Wiele osób uważa, że poprzez ten nieporządek 

wystawiamy sobie złe świadectwo. Zarośnię-

te drogi mogą być poza tym potencjalnym 

źródłem niebezpieczeństwa. Niestety problem 

ten jest ciężki do rozwiązania, bo jak zadbać 

o drogę, która nie należy do gmi-

ny, a uwagi kierowane do jej za-

rządcy nie przynoszą rezultatu? 

Można oczywiście wykorzystać 

gminne fundusze na oczyszczenie 

i zadbanie o takie miejsca, ale, 

czy gmina powinna to zrobić? 

Czy wolno jej wydawać środki 

finansowe na realizowanie nie 

swoich zadań? Odpowiedź jest 

oczywista – przepisy zabraniają 

jej finansowania przedsięwzięć 

nie należących do jej kompetencji. 

W takim przypadku nie pozostaje 

Ci¹g dalszy problemów
utrzymania dróg

Zaroœniête pobocze drogi prowadz¹cej do Mosiny

dokoñczenie na str. 6
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nic innego, jak egzekwować wykonanie okre-

ślonych prac przez właściwych zarządców.

My możemy natomiast wskazywać takie 

zaniedbane miejsca z nadzieją, że zostaną one 

szybko uporządkowane. Pisaliśmy już wcze-

śniej o stęszewskim rondzie. Tak też robimy 

i tym razem w przypadku drogi na Mosinę 

i Kórnik, której wygląd pozostawia wiele do 

życzenia. Jej zarośnięte pobocza „rażą” tym 

bardziej, że obok niej znajduje się zadbany 

i wypielęgnowany teren Błoń. 

Gmina będzie nadal interweniowała 

w każdym przypadku niewłaściwego utrzy-

mania dróg. Miejmy nadzieję, że na reakcję 

ze strony ich zarządców nie będziemy musieli 

długo czekać.

J.Z.

dokoñczenie ze str. 5

Po³o¿ony obok drogi, zadbany gminny plac

Na terenie gminy Stęszew trwają prace inwestycyjne związane z realizacją Projektu dotyczącego  budo-
wy i remontu sieci wodociągowej.

Realizacja projektu ma zapewnić podniesienie jakości życia mieszkańców  oraz zwiększyć poziom inwe-
stycyjny gminy. Projekt jest zgodny z celami Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalne-
go Priorytet 3: Rozwój lokalny, Działanie 3.1: Obszary wiejskie 

Realizacja Projektu rozpoczęła się 21 marca 2005 roku i zakończy się w IV kwartale 2005 roku. 
W ramach Projektu w II kwartale 2005 roku wybudowano 2645 m sieci wodociągowej oraz przyłączy 
o długości 155 m. 

W II kwartale przeprowadzono również remont sieci wodociągowej na długości 896 m wraz z remontem 
przyłączy o długości 1178 m.

W III kwartale bieżącego roku planowany jest remont sieci wodociągowej na długości 3029 m oraz pla-
nowane jest przeprowadzenie remontu przyłączy wodociągowych na długości: 939 m

red

Projekt wspó³finansowany ze œrodków
Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z bud¿etu pañstwa

Informacja
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29 sierpnia br. w Urzędzie Gminy od-
była się uroczystość wręczenia na-
gród burmistrza. Zaproszono na 

nią 23 uczniów wraz z rodzicami. Obecni byli 
także: burmistrz gminy Włodzimierz Pinczak 
oraz panie dyrektor gimnazjów – ze Stryko-
wa i Stęszewa. 

Nagrody burmistrza przyznawane są już 
od kilku lat. Mają one charakter pieniężny

i pełnią rolę nie tylko wyróżnienia dla 
uczniów ale także pomocy finansowej, którą 
mogą oni wykorzystać na kolejnym etapie na-
uki. Otrzymują je, bowiem absolwenci szkół 
gimnazjalnych, którzy zamierzają się dalej 
kształcić. Uczniowie ci zostają wytypowani 
do nagrody przez swoje szkoły. Cechować ich 
muszą nie tylko bardzo dobre czy dobre wyni-
ki w nauce. Wyróżnione zostają także osoby, 
które wykazują duże zaangażowanie w ży-
cie szkoły, mają na swym koncie osiągnięcia 
sportowe, uczestniczą w konkursach i olim-
piadach, pracują na cele społeczne itp.

Burmistrz Włodzimierz Pinczak w swym 
krótkim przemówieniu zaznaczył, że grupa 
nagrodzonych w tym roku osób jest wyjątko-
wo liczna. Daje to powody do zadowolenia. 
Pogratulował on wszystkim wyróżnionym, 
dodał jednocześnie, że przed uczniami jest 
jeszcze wiele lat nauki. Mówił o tym, jak po-
ważną barierą jest dziś w życiu zawodowym 
brak wykształcenia. Przypomniał, że, chociaż 

ukończenie studiów wyższych nie daje gwa-
rancji zdobycia dobrej pracy, to zapewnia dużo 
większe możliwości i szanse jej znalezienia.

Następnie głos zabrały panie dyrektor 
obu gimnazjów. Pogratulowały one dzie-
ciom, gdyż (jak zaznaczyły) nagroda burmi-
strza – to wielkie wyróżnienie. Podkreśliły, 
że uczniowie są dopiero na pierwszym etapie 
zdobywania wiedzy, życzyły więc, aby mieli 
jak najwięcej okazji do uzyskania podobnych 
nagród. Pogratulowały one także licznie zgro-
madzonym rodzicom, a dzieciom życzyły, aby 
na swej drodze spotykały tylko życzliwych 
i mądrych ludzi. 
Zarówno panie 
dyrektor, ucznio-
wie jak i ich ro-
dzice byli bardzo 
wzruszeni. Trud-
no się im dziwić, 
takie uroczystości 
nie zdarzają się 
często i nie każdy 
może mieć szczę-
ście bycia tym 
wyróżnionym. 

Burmistrz za-
prosił nagrodzone 
osoby, aby osobi-
ście złożyć im gra-
tulacje i wręczyć 

Nagrody burmistrza przyznane
nagrodę, a następnie rozpoczęła się mniej ofi-
cjalna część uroczystości. Dzieci miały wtedy 
okazję pochwalić się, do jakich szkół średnich 
zostały przyjęte. Wśród wymienianych przez 
nie szkół znalazły się m.in.: III, IV, V i VI Li-
ceum Ogólnokształcące- czyli te, należące do 
„czołówki” poznańskich szkół. Inni uczniowie 
wybrali też Liceum Sportowe, Technikum 
Łączności, Ekonomiczne czy Hotelarskie. Uro-
czystość była dla wszystkich wyjątkowym 
wydarzeniem, a przyznane nagrody – miłą 
zachętą do dalszej nauki.

(J.Z.)

dokoñczenie na str. 8

Jedna z nagrodzonych osób otrzymuje pami¹tkowy list

Festyn „Muzyczne Pożegnanie Wakacji” 

w dniu 3 września 2005r. został zorga-

nizowany przez Dom Kultury w Stę-

szewie w godz. 17.00-22.00 na placu przed 

Urzędem Gminy.

Zaproszony z Poznania 9-osobowy zespół 

„EASY” zaprezentował piękny, długi program 

wokalny, na który złożyły się między innymi 

piosenki: „Chodź, pomaluj mój świat”, „Mał-

gośka”, „Narcyz”, „Myśli i słowa”, „Najpięk-

niejsza”, „Zawsze tam gdzie Ty”. W zespole 

tym śpiewa i tańczy Paulina Mikołajczak 

z Modrza, która już 6 lat rozwija swój talent 

w Poznaniu pod okiem wspaniałego muzy-

ka Karola Napieralskiego. Zespół zatańczył 

„Everybody” oraz „ Deszcz mężczyzn”. 

Nie mogło zabraknąć laureatek tego-

rocznej V edycji Powiatowego Konkursu 

Festyn z muzyk¹ i tañcem
Piosenki „Stęszewska Triola”: Pauliny Błoci-

szewskiej ze Stęszewa oraz Sylwii Szczerby, 

Justyny Krówczyńskiej i Magdaleny Przybył 

z Buku. Zespół wokalno-taneczny ze Szkoły 

Podstawowej w Modrzu pod kierunkiem 

Agnieszki Baumann-Borowicz bardzo podo-
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dokoñczenie ze str. 7

Mieszkanka Jeziorek Marianna Kusik 
urodziła się 6 sierpnia 1905 roku 
w Trzcielinie. W sierpniu tego roku 

obchodziła 100 urodziny. Ta szczególna oka-
zja zgromadziła wielu gości. Poza rodziną do 
solenizantki przybyli: burmistrz gminy, radni 
Kempa i Bręk, dyrektor OPS Mirosława Wal-
kowiak oraz sołtys Jeziorek- Piotr Rozumek. 
Marianna Kusik otrzymała list gratulacyjny 

100 urodziny Marianny Kusik 

bał się publiczności. Dla najmłodszych były 
zabawy w kolorowych czapeczkach i z za-
bawnymi noskami przy muzyce „Słoneczne 
rytmy”. Maluchy również wymieniały imio-
na swych bliskich oraz kolory oczu mamy, 
taty, babci. Konkurs ten wygrała Ania 
Minksiewicz. Kolorowy stół ze słodyczami 
i napojami od sponsora przyciągał każdego. 
Stragany z balonami, watą cukrową i za-
bawkami oraz dmuchany zamek dopełniły 
atmosferę zabawy i sobotniego wypoczyn-
ku. Po zmroku do 22.00 rozbrzmiewała mu-
zyka dyskotekowa pozwalająca młodzieży 
na bardzo współczesne pląsy.

Barbara Bawer
Dyrektor Domu Kultury w Stêszewie

nadesłany przez premiera, kwiaty oraz list od 
burmistrza gminy i pozostałych gości. 

Jubilatka mieszka w Jeziorkach od 
1939 roku. Ma 3 dzieci, 11 wnuków i 13 
prawnuków. Jej rodzina podkreśla, że życie 
ciężko doświadczyło „babcię” – jak wszyscy 
pieszczotliwie nazywają panią Mariannę. 
Przeżyła ona dwie wojny, ciężko pracowa-
ła oraz wychowywała dzieci. Od 34 lat jest 

wdową, ale nigdy nie jest sama, bo jak mó-
wią córki – wszystkie dzieci są blisko mamy. 
Solenizantka cieszy się dobrym zdrowiem, 
nadal lubi wyjść przed dom i sprawdzić, co 
zmieniło się w ogródku. 

Po południu rodzina oraz goście wzięli 
udział we mszy, zorganizowane zostało także 
duże przyjęcie urodzinowe. 

J.Z.

Solenizantka wraz z rodzin¹
Burmistrz gminy wrêcza
list gratulacyjny

Wystêp dzieci z Modrza

Zespó³ „EASY” z Poznania
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Na terenie gminy Stęszew, po raz kolejny zorganizowane zostały 
półkolonie letnie dla dzieci. Pomysł ten realizowany jest już od 

dawna. Podobnie jak w latach ubiegłych, z takiej możliwości wypo-
czynku skorzystało wiele osób.  

Tegoroczne półkolonie zostały sfinansowane przez gminę, a zor-
ganizowane w Szkole Podstawowej w Stęszewie, w Gimnazjum 
w Stęszewie, w szkole w Strykowie, Modrzu, Sapowicach, Jeziorkach, 
Trzebawiu. Trwały one od 4 do 15 lipca. Brało w nich udział 270 dzieci, 
którymi opiekowało się 18 wychowawców. 

Każda ze szkół przygotowała odrębne programy, które miały na 
celu nie tylko zapewnienie dzieciom zdrowych i bezpiecznych form 
spędzania wolnego czasu, ale także wpływać na ich rozwój, umiejęt-
ności współżycia w grupie; rozwijać umiejętności twórcze itd. Wszyst-
kie atrakcje dostosowano do potrzeb dzieci, które z ochotą brały udział 
w zaplanowanych zajęciach. Szkoły otrzymały możliwość skorzy-
stania z autokaru, którym uczestnicy półkolonii jeździli na basen do 
Leszna, na kręgle czy pływalnię do Poznania, do ZOO, McDonalds’a itp. 
Inne atrakcje, jakie przewidziano w programach to m.in: wycieczki 
rowerowe, podchody, wyjazdy do kin, ogniska i pieczenie kiełbasek, 
zabawy nad jeziorami, zajęcia artystyczne, sportowe itd.

12 lipca dzieci z półkoloni w Stęszewie, Sapowicach i Modrzu uczest-
niczyły na przykład we wspólnym rajdzie rowerowym, który zakończył 
się nad źródełkiem „Żarnowiec”. Wyprawa była doskonałą okazją do 
odpoczynku na świeżym powietrzu. Dzieci biegały po lesie, bawiły się 
przy muzyce, jadły owoce, pieczone kiełbaski itd. Podobne atrakcje za-
pewniane były właściwie każdego dnia we wszystkich szkołach.

Gmina zorganizowała także wyjazd kolonijny dla 40 dzieci. Poje-
chały one do Sarbinowa. Kolonie te trwały od 22 lipca do 4 sierpnia. 
15 osób z terenu gminy miało też możliwość wyjazdu na kolonie do 
Mielna k. Gniezna. Miejsca te przyznało Kuratorium Oświaty. Wyjazd 
trwał od 25 lipca do 7 sierpnia.

Początek roku szkolnego już za nami, a więc do kolejnych waka-
cji jest jeszcze wiele czasu. Można jednak z pewnością liczyć na to, że 
w przyszłym roku gmina zapewni dzieciom podobne atrakcje.  

J.Z.

Wakacje w gminie

Kapela Dudziarska „Koźlary” z Domu 
Kultury w Stęszewie wyjechała w lipcu 
do Jasła. Wyprawa ta zorganizowana 

została na zaproszenie wójta gminy Jasło 
oraz Kapeli Ludowej „Trzcinicoki”. 

Młodzi muzycy z gminy Stęszew i Buk 
już od pięciu lat, pod okiem Romualda Ję-

„KoŸlary” na Podkarpaciu
draszaka poznają utwory ludowe, kolędy 
i pieśni maryjne. Wizyta na Podkarpaciu 
była dla nich nie tylko okazją do zaprezen-
towania tradycyjnej muzyki z regionu Wiel-
kopolski, ale także do poznania utworów 
granych przez Kapelę „Trzcinicoki”. W ich 
muzyce, usłyszeć można nie tylko skrzypce, 

Zabawa przy muzyce

Koloniœci ze Stêszewa, Sapowic i Modrza

akordeon i klarnet, ale także kontrabas czy 
cymbały. 

„Koźlary” swymi występami wzbudzały 
wszędzie ogromne zainteresowanie. Młodzież 

dokoñczenie na str. 10
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3 września br. był dniem wyjątkowym 
dla mieszkańców wsi Tomiczki, gdzie 
odbyły się dożynki wiejskie. Zorga-

nizowane zostały one przez sołtyskę wsi 
Hannę Słoma i Koło Gospodyń Wiejskich. 

Świetlicę przystrojono snopami słomy, bu-
kietami kwiatów polnych i zbóż, a także 
wieńcem dożynkowym. Uroczystość roz-
poczęła się miłym akcentem – sołtyska 
przywitała wszystkich mieszkańców wsi 

Do¿ynki wiejscie
w Tomiczkach

koncertowała m.in.: w kościele, na festynach, 
na rynku, na ulicach miasta oraz w Urzędzie 
Gminy. Udało im się także zwiedzić wiele uro-
kliwych miejsc takich jak: Jasło, Krosno, Za-
lew Soliński, Ustrzycki Dolne, Biecz czy prze-
piękny pałac i park w Łańcucie.

Wyjazd Kapeli Dudziarskiej „Koźlary” na 
Podkarpacie Jasielskie to realizacja kolejnego 
etapu programu Domu Kultury w Stęszewie: 
„Dudki grejcie w różnych Polski regionach”. 
W minionych latach Kapela grała oberki 
i wiwaty w Makowie Podhalańskim i Ludź-
mierzu, na Kaszubach: w Chmielnie i Kartu-
zach, a tego roku- „u wrót Bieszczad”.  

J.Z.

dokoñczenie ze str. 9

Kapela Dudziarska „KoŸlary”

i podziękowała rolnikom za udane żniwa. 
Miłym akcentem dożynek było też przeka-
zanie bochenka świeżego chleba na ręce za-
stępcy przewodniczącego Kółka Rolniczego 
w Tomiczkach – Darka Kijaka. Po zakończe-
niu oficjalnych uroczystości, goście udali 
się na poczęstunek. Miło wspominaliśmy 
minione i obecne chwile. Impreza dożyn-
kowa połączona była z zabawą taneczną, 
na której wszyscy się wspaniale bawili. 
Nie zabrakło przyśpiewek gwarnych. Je-
dliśmy i bawiliśmy się do białego rana, za 
to bardzo dziękuję. W tym miejscu pragnę 
serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
przybyli i pomogli zorganizować tę impre-
zę. W szczególności paniom z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Tomiczkach. Niestety na 
imprezie zabrakło naszych władz z gminy, 
które nie mogły uczestniczyć z powodu wy-
jazdu służbowego.

Sołtys wsi Tomiczki
Hanna SłomaDo¿ynki wiejskie w Tomiczkach
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11 września odbyły się w Błaże-
jewku Zawody Sprawnościo-
we Formacji Obrony Cywilnej. 

Wzięło w nich udział 12 sześcioosobowych 
grup z różnych gmin. Wśród uczestników 
byli też przedstawiciele gminy Stęszew: 
Kazimierz Piotrowski, Henryk Napier-
kowski, Tomasz Dotka, Marek Bąkowski, 
Marek Olejniczak oraz Adam Płaczek. 

Zadaniem zespołów było m.in.: udzie-
lanie pierwszej pomocy poszkodowanym, 
odgruzowywanie terenu, gaszenie po-
żaru, cięcie drewnianych kłód czy ubie-
ranie kombinezonów przeciwchemicz-
nych na czas. Stęszewska drużyna zajęła 
6 miejsce w zawodach sprawnościowych 
oraz 2 miejsce w strzelaniu z broni pneu-
matycznej, za co otrzymała pamiątkowy 
dyplom.

J.Z.

Zawody Formacji
Obrony Cywilnej

Zespó³ ze Stêszewa na starcie

Stypendia rozdane

Gmina Stęszew otrzymała kilka 
miesięcy temu dotację celową 
z przeznaczeniem na pomoc fi-

nansową dla uczniów. W celu rozdzie-
lenia otrzymanej kwoty w wysokości 
14 125 zł powołana została Gminna Ko-
misja Stypendialna. Postanowiła ona, 
że w związku z otrzymaniem niewiel-
kiej kwoty dotacji, należy ją w całości 
przeznaczyć na stypendia. Tak też zro-
biono. Do komisji wpłynęły łącznie aż 
304 wnioski o udzielenie wspomniane-
go stypendium. Podzielono je na trzy 

grupy według kryterium dochodowego. 
Niestety kwota otrzymana przez gminę 
nie była wystarczająca do tego, aby po-
zytywnie rozpatrzyć wszystkie zakwali-
fikowane do uzyskania pomocy wnioski. 
Dlatego też gmina postanowiła dodać 
z własnych środków ponad 2 500 zł. Po-
stanowiono też, że stypendia realizowa-
ne będą w formie bonów na zakup pod-
ręczników i przyborów szkolnych. 

W związku z tym, że, po rozdzieleniu 
dotacji, przyznane uczniom kwoty pie-
niężne nie były wysokie, podjęto decyzję, 

aby przekazać je w całości, za jednym 
razem, nie dzieląc ich na raty. Takie roz-
wiązanie wydawało się najlepsze. Sty-
pendia otrzymało w sumie 250 osób, czy-
li wszystkie te, które spełniły wymagane 
kryteria i dopełniły wszelkich formalno-
ści. Do chwili, kiedy gmina nie otrzyma 
kolejnych środków finansowych z prze-
znaczeniem na stypendia, nowe wnioski 
nie będą przyjmowane.    

(J.Z.)  
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07.01.
Usługi geodezyjne
Przetarg wygrała oferta firmy KATASTER s.c. z Poznania oferując 
następujące ceny:
podział – 400,00
mapa – 160,00
wznowienie granic – 80,00 

07.01.
Określenie wartości rynkowej działek i lokali mieszkal-
nych oraz inwentaryzacja lokali mieszkalnych.
Przetarg wygrała firma Wycena Nieruchomości z Poznania z ofertą:
dz. niezabudowana – 300,00
dz. zabudowana – 385,00
wycena lokalu – 183,00
inwentaryzacja lokalu – 115,00

07.01.
Druk gazety „Wieści Stęszewskie”
Przetarg wygrało Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi z Izabelina.
Zaproponowało ono następujące ceny:
16 stron – 0,72 
20 stron – 0,88
24 strony – 1,04

WYNIKI PRZETARGÓW
od stycznia do sierpnia 2005

(Kwoty podane w zestawieniu zosta³y wyra¿one w z³otych).

25.01.
Oznakowanie pionowe dróg i ulic
  1. Zakład Remontowo Budowlany ze Stęszewa – wg stawek
  2. REM DRÓG  z Poznania – wg stawek
  3. SOLFATER z Grodziska Wlkp.
Przetarg wygrała oferta firmy ze Stęszewa. Oferta nr 3 została od-
rzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 – nieaktualne zaświadcze-
nie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

03.02.
Profilowanie dróg
  1. P.H.U. „Cynk” ze Śremu   – rezygnacja
  2. Kuczek FHU z Poznania   – wg stawek
  3. Usługi Budowlano Drogowe ze Słupii – wg stawek
  4. PPH „Spec” z Kórnika   – wg stawek
Oferent nr 1 zrezygnował z udziału w postępowaniu przetargo-
wym. Wygrała oferta firmy nr 3, która uznana została za naj-
korzystniejszą.

03.02.
Remont cząstkowy dróg
  1.  Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane z Puszczykowa   

– odrzucono
  2. Zakład Remontowo Budowlany ze Stęszewa – wg stawek

Komunikat
Gminnego Centrum Reagowania 

Centrum informuje mieszkańców miasta Stęszewa i Gminy, że 
od 1 września 2005 r. na terenie całego kraju funkcjonuje telefo-
niczny numer alarmowy 112.

Jest to wspólny numer do wszystkich służb ratunkowych: po-
licji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. Dzwoniąc pod 
112 będzie można zgłaszać do dyżurnych informacje na temat 
wypadków, pożarów, przestępstw oraz innych zdarzeń wymaga-
jących interwencji odpowiednich służb. Dotąd numer alarmowy 
112 dostępny był tylko dla posiadaczy telefonów komórkowych. 
Od 1 września na numer 112 można dzwonić z telefonu stacjonarne-

go, budki telefonicznej oraz telefonu komórkowego. Wszystkie zgło-
szenia odbierane są w Centrum Zawiadamiania Ratunkowego, któ-
re ulokowane jest w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej. Na telefony od mieszkańców oczekują dyspozytorzy pogo-
towia ratunkowego i straży pożarnej. Wprowadzanie numeru 112 
pozwoli również na wyeliminowanie fałszywych zgłoszeń. 

Szef
Gminnego Centrum Reagowania

mgr Zbigniew Kostrom
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Oferta 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 – wykaz 
zleceń i referencje nie odpowiadają swoim rodzajem robotom stano-
wiącym przedmiot zamówienia. Przetarg wygrała oferta nr 2. 

03.02.
Remont cząstkowy chodników
  1.  Roboty Brukarskie ze Stęszewa – wg stawek
  2.  Zakład Remontowo Budowlany ze Stęszewa – wg stawek 
  3.  Przedsiębiorstwo Usług Budowalnych z Puszczykowa    

– wg stawek
  4.  bjj Beton z Dębienka – wg stawek
za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 4.

03.02.
Dostawa żużla na drogi gminne 700 ton          
  1. SKR z Dopiewa    – 36,15 zł za 1 tonę
  2. Spółdzielnia „Rolnik” z Granowa   – 36,05 zł za 1 tonę
  3. SKR ze Stęszewa    – 34,28 zł za 1 tonę
Przetarg wygrała oferta nr 3.

01.03.
Projekt na budowę sieci wodociągowych:
Witobel-Będlewo, Wronczyn-Modrze, Skrzynki dz. 93 133 
  1. Studio DK z Poznania – 45.500,00 zł
  2. IMAR Pracownia Projektowania z Chodzieży – 41.559,30 zł
  3.  Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe z Przeźmierowa –                       

44.800,00 zł
  4.  Pracownia Projektowa „Instalator” ze Stargardu Szczecińskie-

go – 66.756,00 zł
  5. Projektowanie i Nadzory z Opalenicy – 19.500,00 zł
  6. Unitel Consulting z Poznania – 24.400,00 zł
Przetarg wygrała oferta nr 5, która została uznana za najkorzyst-
niejszą.

01.03.
Projekt na budowę chodnika w miejscowości Będlewo
  1. Unitel Consulting z Poznania – odrzucona
  2. Studio DK z Poznania – 19.500,00 zł
Oferta nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 
– wykonawca nie podał terminu wykonania i okresu gwarancji. 
Wygrała oferta firmy nr 2.

01.04.
Projekt na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dę-
bienko na ul. Polnej i Krętej
Przetarg wygrała firma Unitel Consulting Konsulting Poznania 
z ceną 21.960,00 zł.  

01.04.
Modernizacja ulicy Szkolnej w Strykowie z masy mineralno 
asfaltowej
 1. Roboty Ziemne i Melioracyjne z Dopiewa  –   73.032,92 zł
 2. Strada ze Środy Wlkp.    – 103. 884,28 zł
 3. Spółdzielnia Kółek Rolniczych ze Stęszewa  –   75.155,50 zł
 4. Dromost z Żabna    –   65.349,01 zł
Przetarg wygrała oferta firmy Dromost z Żabna.

22.04.
Dostawa żużla 400 ton i tłucznia 80 ton (cena za 1 tonę)
 1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych ze Stęszewa
   żużel: 32,00 zł, tłuczeń: 54,90 zł
 2. Transport Ciężarowy z Mosiny
   żużel: 34,00 zł, tłuczeń: 58,00 zł
Przetarg wygrała oferta nr 1, którą uznano za korzystniejszą. 

19.05.
Wymiana okien Mirosławki 4 szt., Sapowice 4 szt.,
Tomiczki 3 szt.
 1. Spółdzielnia Roltech z Porażyna   – 13.412,01 zł
 2. GROBUD z Grodziska Wlkp.   –   8.909,45 zł
 3. PPUH ONKO z Opalenicy   – 11.721,00 zł
Przetarg wygrała oferta nr 2.

19.05.
Remont ul. Andrzejewskiego w Stęszewie         
 1. Dromost z Żabna    –   97.957,19 zł
 2. Strada ze Środy Wlkp.    – 127.781,93 zł
 3. PW TOR BRUK z Poznania   – 124.480,41 zł
 4. Roboty Ziemne i Melioracyjne z Dopiewa  – 101.744,17 zł
Przetarg wygrała oferta firmy Dromost z Żabna.

19.05.
Remont chodników ul. Łukaszewicza i Kwiatowa w Stęszewie  
 1. PW TOR BRUK z Poznania – 127.634,83 zł
 2. Roboty Ziemne i Melioracyjne z Dopiewa   –   75.548,07 zł
 3. Zakład Remontowo Budowlany ze Stęszewa –   76.265,25 zł
 4. Zakład Robót Drogowych z Puszczykowa   –   81.643,74 zł
 5. bjj Beton z Dębienka     –   64.743,20 zł
 6. TOR MEL z Poznania     – 118.619,03 zł
 7. Roboty Brukarskie ze Stęszewa – 78.300,87 zł
Przetarg wygrała oferta nr 5, uznana za najkorzystniejszą.

24.06.
Wykonanie systemu alarmowania ludności w gminie Stęszew
 1. MONTECH z Poznania   – 49.044,00 zł – odrzucona
 2. FOKS z Poznania   – 41.849,00 zł
 3. LOGITEL z Poznania   – 53.009,00 zł – odrzucona
Oferty odrzucone zostały na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 – niezgodne 
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Oferta nr 1 – brak 
wykazu zleceń, referencji i wpisu do ewidencji działalności gospodar-
czej. Oferta nr 2 – brak wykazu zleceń. Przetarg unieważniono – wpły-
nęła tylko jedna ważna oferta.

24.06.
Remont jezdni na ul. Powstańców Wlkp. i 28 Grudnia w Stęszewie
 1.  Przedsiębiorstwo „Solfater” z Grodziska Wlkp. – 82.088, 26 zł
 2.  Roboty Ziemne i Melioracyjne z Dopiewa – 76.170,04 zł – odrzucona
 3.  Przedsiębiorstwo Sprzętowo Transportowe z Jerki – 65.818,19 zł – od-

rzucona
Oferty nr 2 i 3 zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 – niezgodne 
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Oferta nr 2 – brak re-
ferencji. Oferta nr 3 – zamawiający nie wyraził zgody na udział podwy-
konawcy w realizacji inwestycji. Przetarg wygrała oferta firmy nr 1.



14 5/2005

04.07.
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Stęszew   
 1. Pharmas/Gazopol z Poznania/Koszalina – 2.699.092,10 zł
 2. PUWI z Poznania – 3.789.231,91 zł
 3. LITZ z Poznania – 3.478.637,18 zł – odrzucona
 4. Ciepłownik z Plewisk – 3.995.684,14 zł – odrzucona  
 5.  INŻ.-EKON/HYDROBUD z Konina/Kazimierza Biskupiego – 

2.995.684,14 zł – odrzucona
Oferty 3, 4, 5 zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 – niezgodne 
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Oferta nr 3 – niezgod-
ny przedmiar robót w poz. dotyczącej wykonania warstwy ścieralnej na-
wierzchni jezdni. Oferta nr 4 – niezgodny przedmiar robót w poz. dotyczącej 
ułożenia kostki brukowej. Oferta nr 5 – niezgodny przedmiar robót w poz. 
dotyczącej korytowania jezdni i chodników. Przetarg wygrała oferta nr 1.

06.07.
Projekt na budowę kanalizacji deszczowej w Dębnie
 1. Unitel Konsulting z Poznania  – 14.500,00 zł
 2. ESKO z Zielonej Góry   – 10.980,00 zł
Przetarg wygrała oferta firmy ESKO.

06.07.
Remont Rynku w Stęszewie
 1. bjj Beton z Dębienka   – 79.877,06 zł
 2. Solfater z Grodziska Wlkp.  – 98.804,99 zł
Przetarg wygrała oferta nr 1. 

06.07.
Dostawa żużla 1200 ton         
 1. SKR z Dopiewa  – 34,59 zł za 1 tonę
 2. SKR ze Stęszewa  – 32,00 zł 
 3. Rolnik z Granowa  – 34,00 zł
Przetarg wygrała oferta nr 2.

19.07.
Inspektor nadzoru – kanalizacja sanitarna
Procent od wartości wykonanych robót:
Wartość:                                    do 100 tys.    powyż. 100 tys.

 1. Usługi Projektowo Kosztorysowe z Poznania – odrzucona
 2. Jerzy Żmuda Trzebiatowski z Poznania – 1,59 – 1,44
Oferta nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 – niezgod-
na ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – brak referencji.

02.08.
Budowa sieci wodociągowej w Skrzynkach
Przetarg wygrała firma Zakład Instalacji Sanitarnych „Smolgaz” 
z Kórnika oferując cenę 158.693,28 zł 

02.08.
Projekt kanalizacji sanitarnej Witobel i Zamysłowo
  1. Studio DK z Poznania  121.024,00 zł
  2. IWRA z Kościana  81.374,00 zł
  3. EKO WOD KAN z Przeźmierowa 84.790,00 zł
  4. Unitel Consulting z Poznania 100.040,00 zł
  5. Polcal z Kalisza  150.060,00 zł
  6. Procorol z Janikowa  156.547,96 zł

  7. Biuro Projektów z Bydgoszczy  – 398.208,00 zł
  8.  Przedsiębiorstwo Inżynierii
    Środowiska z Zielonej Góry  – 132.370,00 zł
  9. PROXIMA z Chodzieży   –   74.420,00 zł
 10. ESKO z Zielonej Góry   – 117.120,00 zł
 11. Serwis Inwest z Poznania  – 112.240,00 zł
Przetarg wygrała firma PROXIMA z Chodzieży oferując najkorzystniej-
szą cenę. 

02.08.
Remont nawierzchni jezdni ul. Chybickiego Stęszew
 1. Przedsiębiorstwo „Solfater” z Grodziska Wlkp.   – 145.907,08 zł
 2. Roboty Brukarskie ze Stęszewa       – 112.350,02 zł
Przetarg wygrała oferta firmy nr 2.

05.08.
Inspektor nadzoru w zakresie kanalizacji sanitarnej
Przetarg wygrała oferta Jerzego Żmudy Trzebiatowskiego z Pozna-
nia, oferująca następujące kwoty: (procent od wartości wykona-
nych robót) do 100 tys. zł – 1,59%, powyżej 100 tys. zł – 1,44%.   

19.08.
Remont elewacji Przychodni Lekarskiej w Stęszewie
 1. Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe
   z Puszczykowa   – 44.150,13 zł – odrzucona
 2. GEMAT ze Stęszewa  – 45.912,16 zł – odrzucona
 3. Zakład Budowlany ze Stęszewa – 41.811,47 zł – odrzucona
 4. Zakład Murarski z Szamotuł – 36.449,67 zł
Przetarg wygrała oferta nr 4. Oferty nr 1,2,3 zostały odrzucone na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 – oferta niezgodna ze specyfikacją istot-
nych warunków zamówienia – brak wykazu zleceń i referencji.

19.08.
Remont chodnika na ul. Polnej w Strykowie
 1. Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe
   z Puszczykowa      – 109.523,76 zł
 2. Zakład Remontowo Budowlany ze Stęszewa  –   92.430,98 zł
Przetarg wygrała oferta firmy ze Stęszewa. Oferta nr 1 została od-
rzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 – niezgodna ze specyfika-
cją istotnych warunków zamówienia – brak wykazu zleceń.

23.08.
Budowa drogi w Twardowie
 1. SKR ze Stęszewa – 387.539,17 zł
 2. Dromost z Żabna – 468.934,16 zł – odrzucona
 3. NCC z Wrocławia – 532.475,22 zł
Przetarg wygrała oferta nr 1. oferta nr 2 została odrzucona na podsta-
wie art. 89 ust.1 pkt 2 – niezgodna ze specyfikacją istotnych warun-
ków zamówienia – brak wadium, brak opinii bankowej, brak informa-
cji finansowej, nieaktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

23.08.
Wykonanie systemu alarmowania ludności w gminie Stęszew
 1. FOKS z Poznania  – 41.846,00 zł
 2. LOGITEL z Poznania  – 53.009,00 zł
Przetarg wygrała oferta nr 1.
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Og³oszenia

  BURMISTRZ  GMINY  STÊSZEW
OGŁASZA

nieograniczony przetarg ustny na sprzeda¿

1.  Nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stęszewie przy ul.Trzebawskiej, stanowiącej działkę nr 1665 
o pow. 0,5355 ha, KW 29546 – nie wykazuje obciążeń.

   Cena wywoławcza nieruchomości –  187.425,- zł
   Wadium    –    18.750,- zł
   Minimalne postąpienie  –      1.880,- zł

Od 01 stycznia 2004r. dla powyższej nieruchomości Gmina Stęszew nie posida miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew 
przedmiotowa działka określona jest jako: 
- użytki rolne - częściowo w obrębie WPN, częściowo w obszarze otuliny WPN.

Nieruchomość sprzedawane jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznowienie granic odbywa się 
na koszt i staraniem nabywcy.

Warunki przetargu:

•  Przetarg odbędzie się w piątek 30 września 2005r. o godz. 10.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy 
Stęszew ul.Poznańska 11.

•  Wadium ze wskazaniem określonej działki należy wpłacić do dnia 27 września 2005r. na konto Urzędu 
w PKO BP O/Stęszew nr 84 1020 4027 0000 1802 0049 9434.

•  Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu na jego konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania 
przetargu.

•  Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku 
uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

•  Wylicytowana cena nieruchomości winna być wpłacona najpóźniej 7 dni przed wyznaczoną datą zawarcia aktu 
notarialnego.

•  Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

•  Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany o czym niezwłocznie poinformuje się w formie właściwej 
do ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać:
w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul. Poznańska 11 pokój nr 1, tel. (061) 819 71 49.
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  BURMISTRZ  GMINY  STÊSZEW

OGŁASZA
nieograniczony prztarg ustny

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych w Stęszewie  przeznaczonych w planie zagospodarowania 
przestrzennego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dane dotyczące poszczególnych nieruchomości:

Lp. Nr
działki

Pow.
w m2 Nr K.W. Rodzaj zabudowy Położenie

ul. Cena Wadium

1 1998 763 43254 zabudowa wolnostojąca Wioślarska 28.539,- 2.860,-

2 2003 700 43259 - „ - -  „  - 26.899,- 2.690,-

3 2004 700 43260 - „ - -  „  - 26.899,- 2.690,-

4 2007 700 43263 - „ - -  „  - 26.899,- 2.690,-

5 2012 2086 43268 - „ - Trzebawska 61.009,- 6.100,-

6 2035 1742 43286 -  „  - Żeglarska 69.680,- 6.970,-

7 2036 1648 43287 -  „  - - „ - 65.920,- 6.590,-

8 2037 1754 43288 -  „  - - „ - 70.160,- 7.020,-

Do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
Nieruchomości są wolne od obciążeń.
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznowienie granic odbywa się na 
koszt i staraniem nabywcy.

Warunki przetargu:
•  Przetarg odbędzie się w piątek 30 września 2005r. o godz. 11.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew 

ul. Poznańska 11.

•  Wadium ze wskazaniem określonej działki należy wpłacić do dnia 27 września 2005 r. na konto Urzędu 
w PKO BP O/Stęszew nr 84 1020 4027 0000 1802 0049 9434.

•  Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu na jego konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

•  Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku 
uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

•  Wylicytowana cena nieruchomości winna być wpłacona najpóźniej 7 dni przed wyznaczoną datą zawarcia aktu 
notarialnego.

•  Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

•  Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany o czym niezwłocznie poinformuje się w formie właściwej do 
ogłoszenia.

 Dodatkowe informacje można uzyskać:
w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul. Poznańska 11 pokój nr 1, tel. (061) 819 71 49.
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  BURMISTRZ  GMINY  STÊSZEW
OGŁASZA

nieograniczony przetarg ustny na sprzeda¿

1.  Nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stęszewie przy ul.Dąbrowskiego, stanowiącej działkę nr 1446/2 
o pow. 0,9693 ha,  KW 30080 – nie wykazuje obciążeń.

   Cena wywoławcza nieruchomości –  248.800,- zł
   Wadium    –    24.880,- zł
   Minimalne postąpienie  –      2.500,- zł
Od 01 stycznia 2004r. dla powyższej nieruchomości Gmina Stęszew nie posida miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. Zgodnie z ewidencją gruntów jest to grunt orny.

2.  Nieruchomości niezabudowanej, położonej w Strykowie, stanowiącej działkę nr 451/6 o pow. 2,0 ha, 
KW 43035 – nie wykazuje obciążeń.

   Cena wywoławcza nieruchomości –  363.400,- zł (netto)
   Wadium    –    36.340,- zł
   Minimalne postąpienie  –      3.650,- zł
Do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
Zgodnie z uchwałą nr XII/129/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew nieruchomość przeznaczona jest 
pod aktywizację gospodarczą.

Nieruchomości wymienione w pkt. 1 i 2 sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wzno-
wienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.

Warunki przetargu:
•  Przetarg odbędzie się w piątek 30 września 2005 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy 

Stęszew ul.Poznańska 11.

•  Wadium ze wskazaniem określonej działki należy wpłacić do dnia 27 września 2005r. na konto Urzędu w PKO 
BP O/Stęszew nr 84 1020 4027 0000 1802 0049 9434.

•  Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu na jego konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania 
przetargu.

•  Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku 
uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

•  Wylicytowana cena nieruchomości winna być wpłacona najpóźniej 7 dni przed wyznaczoną datą zawarcia aktu 
notarialnego.

•  Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

•  Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany o czym niezwłocznie poinformuje się w formie właściwej 
do ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać:
w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul. Poznańska 11 pokój nr 1, tel. (061) 819 71 49 .
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  BURMISTRZ  GMINY  STÊSZEW
OGŁASZA

nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego we Wronczynie przy ul. Głównej 64 na działce 131/7 
o pow. 2087 m2. Nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą KW 45328 prowadzoną przez Sąd Rejonowy 
w Grodzisku Wlkp. jest wolna od obciążeń.

Dane dotyczące lokalu oraz warunki przetargu:
lokal mieszkalny nr 2 składa się z dwóch pomieszczeń z doprowadzoną instalacją elektryczną, wodociągową, 
ogrzewanie własne c.o.
  powierzchnia lokalu     –  55,60 m2

  powierzchnia pomieszczenia gospodarczego  –  10,80 m2

  udział we współwłasności gruntu i budynku  –  664/3796
  cena wywoławcza     –  20.000,- zł
  wadium      –    2.000,- zł
  postąpienie      –       200,- zł

•  Przetarg odbędzie się w piątek 30 września 2005 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy 
Stęszew ul. Poznańska 11.

•  Wadium należy wpłacić do dnia 27 września 2005 r. na konto Urzędu w PKO BP O/Stęszew nr 84 1020 
4027 0000 1802 0049 9434.

•  Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu na jego konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania 
przetargu.

•  Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przy-
padku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

•  Wylicytowana cena nieruchomości winna być wpłacona najpóźniej 7 dni przed wyznaczona datą zawarcia 
aktu notarialnego.

•  Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

•  Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany o czym niezwłocznie poinformuje się w formie właści-
wej do ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać:
w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul. Poznańska 11 pokój nr 1, tel. (061) 819 71 49.

 Sprzedam działkę rolną w Strykowie
(blisko jeziora Strykowskiego)

o powierzchni 6 tys. m². Cena: 6 zł za 1m².
Tel: 8134 553.  

 Kupię niezabudowaną działkę 
rekreacyjną w Strykowie.

Tel. 0 609 510 273
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Główny Lekarz Weterynarii przedstawia zalecenia 
umożliwiające skuteczne zabezpieczenie gospodarstw oraz 
zmniejszenie ryzyka szerzenia się ptasiej grypy. Głównym 
źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt (drobiu) są 
ptaki wolnożyjące, będące bezobjawowymi nosicielami tej 
choroby. Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy 
ptaków (HPAI) u drobiu to:
-  depresja,
-  gwałtowny spadek/ utrata produkcji jaj, miękkie sko-

rupy jaj,
-  objawy nerwowe,
-  zasinienie i obrzęk grzebienia oraz dzwonków,
-  silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kicha-

nie,
-  duszności,
-  biegunka.

Padnięcia mogą być nagłe, bez widocznych objawów. 
Śmiertelność może dochodzić do 100%. Przy zakażeniu 
wirusem grypy o niskiej zjadliwości mogą wystąpić ob-
jawy ze strony układu oddechowego, depresja, biegunka, 
zmniejszona produkcja jaj u niosek. Zakażone ptaki wy-
dalają duże ilości wirusa z kałem, w wydzielinie z oczu 
i dróg oddechowych. Najbardziej prawdopodobnym źró-
dłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub 
pośredni kontakt (woda do picia!) z migrującymi ptakami 
dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenianie 
wirusa może następować również poprzez zanieczysz-
czoną paszę, sprzęt, środki transportu. Bardzo ważną rolę 
w rozprzestrzenianiu wirusa grypy odgrywa człowiek.

GŁÓWNE ZALECENIA INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ:
-  przetrzymywanie ptaków w zamknięciu,
-  ograniczanie kontaktu drobiu z dzikim ptactwem,
-  szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do 

picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków 
(ochrona przed dzikim ptactwem) oraz unikanie poje-

nia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzą-
cą spoza gospodarstwa,

-  nie poić i karmić drobiu na zewnątrz pomieszczeń,
-  ograniczenie liczby osób obsługujących fermy do nie-

zbędnego minimum wraz ze sprawdzeniem, czy osoby 
te nie utrzymują drobiu we własnych zagrodach,

-  rozłożenie przed wejściem do budynków fermy mat na-
sączonych środkiem dezynfekcyjnym,

-  założenie śluz dezynfekcyjnych w wejściach do budyn-
ków fermy,

-  zakaz wjazdu pojazdów na teren fermy poza działania-
mi koniecznymi,

-  obowiązkowa dezynfekcja pojazdów wjeżdżających,
-  rozłożenie mat dezynfekcyjnych przez wjazdem 

i wejściem na teren fermy,
-  konieczność używania odzieży ochronnej przez wszyst-

kie osoby znajdujące się na fermie,
-  konieczność przeprowadzania dokładnego mycia 

i dezynfekcji rąk przed każdym wejściem do budynków, 
w których przebywa drób,

-  osoby bezpośrednio stykające się z drobiem nie powin-
ny mieć kontaktu z innym ptactwem, np.: gołębie,

-  wskazane jest zaopatrzenie pracowników branży dro-
biarskiej i lekarzy weterynarii w leki przeciwwirusowe 
oraz przeprowadzanie szczepień u ludzi.

GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII ZAPEW-
NIA, ŻE NIE ISTNIEJE ŻADNE ZAGROŻENIE ZA-
KAŻENIA SIĘ KONSUMENTÓW PTASIĄ GRYPĄ 
POPRZEZ SPOŻYWANIE MIĘSA DROBIOWEGO 
I JEGO PRZETWORÓW. WSZYSTKIE GATUNKI 
DROBIU PRZED WYSYŁKĄ DO UBOJNI MAJĄ BYĆ 
OBOWIĄZKOWO BADANE.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzę-
dzie Miejskim Gminy Stęszew, pok. nr 1. 

Informacja
dla rolników utrzymuj¹cych drób
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Informator miejski

Urząd Miejski Gminy Stęszew
pon. 8.00 – 16.00, wt. - pt. 7.00 – 15.00
tel. 813 40 11, tel. sekretariat 813 41 68
Ośrodek Pomocy Społecznej
pon. 8.00 – 16.00, wt. - pt. 7.00 – 15.00
tel. 813 40 62
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Czynny jest codziennie z wyjątkiem
wolnych sobót i niedziel w godz. 7.00 – 15.00
tel. 813 41 82
Awarie sieci wodno-kalizacyjnej można
zgłaszać przez cały tydzień, 24 godziny na dobę,
pod numerem telefonu – 813 42 21, 813 41 82,
kom. 0604 806 068
Muzeum Regionalne w Stęszewie
Czynne codziennie w godzinach 10.00 – 14.00
z wyjątkiem poniedziałku – tel. 813 40 12
Gazownia
Awarie sieci gazowej można zgłaszać
codziennie pod numerem telefonu 813 41 69
Energetyka
Stęszew – tel. 813 43 95
Opalenica – tel. 447 73 65 (24 h)
Straż Pożarna
tel. 998
Stęszew – tel. 813 43 98, Strykowo – tel. 813 45 31
Policja
Stęszew – tel. 813 43 97 lub 813 59 97
Przez całą dobę można dzwonić do Komendy 
Miejskiej Policji w Poznaniu pod bezpłatny 
numer tel. 997
Telefony policjantów
Roman Urbanek – 0605 192 906 – kierownik
Rewirów Dzielnicowych
Asystent ds. nieletnich: mł. asp. Piotr Pawlak
– 0605 192 910
Rejon nr 1 – mł. asp. Jacek Konieczny
– 0605 192 908 – Stęszew
Rejon nr 2 – mł. asp. Bogdan Cieślarek
– 0605 192 907 – Krąplewo Wieś, Krąplewo (POM), 
Strykówko, Strykowo, Sapowice, Antonin, 
Rybojedzko, Wielka Wieś, Mirosławki, Tomice, 
Tomiczki, Piekary, Słupia, Jeziorki, Skrzynki, 
Zamysłowo
Rejon nr 3 – mł. asp. Piotr Lasecki
– 0605 192 909 – Dębienko, Dębno, Witobel, 
Trzebaw, Łódź, Będlewo, Wronczyn, Zaparcin, 
Modrze, Drożdżyce, Smętówko, Górka, 
Twardowo, Srocko Małe, Srocko Małe PGR.
Dni i godziny wypożyczeń w bibliotekach
publicznych
Biblioteka Publiczna w Stęszewie
poniedziałek 12.00 – 19.00
wtorek 8.00 – 15.00, środa 12.00 – 19.00
czwartek 8.00 – 19.00, piątek 12.00 – 19.00
pierwsza sobota miesiąca 8.00 – 13.00
tel. 813 40 92
Filia w Będlewie
poniedziałek 12.30 – 16.30, wtorek 12.30 – 16.30
czwartek 12.30 – 16.30
tel. 813 50 17

Filia w Strykowie
wtorek 9.00 – 17.00, środa 13.00 – 17.00
czwartek 9.00 – 15.00
tel. do szkoły 813 40 52
Filia w Jeziorkach
poniedziałek 16.00 – 18.30, wtorek 16.00 – 18.30
czwartek 16.00 – 18.30, piątek 16.00 – 18.30
tel. do szkoły 819 60 87
Filia w Trzebawiu
środa 13.00 – 19.00, piątek 12.00 – 19.00
Filia w Sapowicach
poniedziałek 14.00 – 18.00, środa 10.00 – 14.00
czwartek 14.00 – 18.00
Dom Kultury
poniedziałek 9.00 – 20.00, wtorek 9.00 – 20.00
środa 9.00 – 15.00, czwartek 9.00 – 20.00
piątek 9.00 – 20.00, sobota 9.00 – 15.00
tel. 813 40 71
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 
pon. 8.00 – 16.00, wt. - pt. 7.00 – 15.00
tel. 819 7137, 819 71 38
Ośrodek Zdrowia
Czynny w godz. 7.00 – 18.00, tel. 813 42 61
W godzinach od 18.00 do 8.00 należy
dzwonić pod numer pogotowia
ratunkowego, telefon 866 00 66
Gabinet Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
„Promed”
Stęszew, ul. Reya 6
tel. 813 56 03, tel. 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 Doraźnej, 
Poznań, ul. Kasprzaka 16, tel. 866 25 35
Gabinet lekarski
Strykowo, ul. Bukowska 56
tel. 813 42 91, tel. kom. 0606 288 458
pon., śr., pt. 8.00 – 16.00
16.00 – 18.00 – porady telefoniczne
pod nr telefonu komórkowego.
wt., czw. 10.00 – 18.00
8.00 – 10.00 – porady telefoniczne pod
nr telefonu komórkowego.
Szczepienia: wt. 16.30 – 18.00, pt. 8.00 – 9.30
Wizyty domowe: codziennie 13.00 – 14.30
Gabinet Rehabilitacyjny „Revita”
ul. Mosińska 8, tel: 660 316 910
Godziny przyjęć: pn. - pt.: 9.30 – 17.00
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne 
„Diagmed”
ul. Reya 2/4, tel./fax: 819 51 06

Godziny przyjęć:
pn.-pt.: 7.00 – 15.00, sob: 9.00 – 11.00
Apteki
• Stęszew, ul. Poznańska – tel. 813 42 54
    pn. - pt. 8.00 – 18.00, sobota 8.00 – 13.00
• Stęszew, ul. Chybickiego, „Pod Słońcem”
    – tel. 813 48 61
    pn. - pt 8.00 – 12.30 i 15.00 – 20.00
    sobota 8.00 – 13.00 i 18.00 – 19.00
• Stęszew, ul. Poznańska 18, „U złotego źródła”
    tel. 898 53 32,
    pn. - pt. 8.00 – 20.00, sobota 9.00 – 14.00
Punkt apteczny „Aspirynka”
Strykowo, ul. Bukowska 56
pon., śr., pt. 8.00 – 16.00, wt., czw. 10.00 – 18.00
„Zdrowie praktyka pielęgniarska
i położnej” 
ul. Piotra Skargi 22
Godziny przyjęć: 8.00 – 9.00 i 15.00 – 16.00
Kontakt telefoniczny:
Mariola Czaplińska – położna środowiskowa, 
tel: 693 743 875
Agnieszka Ignasiak – pielęgniarka 
środowiskowa, tel: 605 951 205
Halina Kowalska – pielęgniarka środowiskowa, 
tel: 600 971 102
Anna Niedźwiedź – pielęgniarka środowiskowa, 
tel: 600 631 917
Barbara Sikorska – pielęgniarka środowiskowa, 
tel: 504 821 566
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