
Podatki w 2006 roku 2

¯enuj¹ce widowisko w Bêdlewie 6

Procedura wydawania decyzji 
o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu 7

Konfliktowa zagroda 9

XXVIII Sesja Rady 9

Raz jeszcze na temat subwencji 10

PaŸdziernikowa sesja 11

Zakoñczono kolejne inwestycje 12

Kto zadba o porz¹dek jeœli nie my? 13

Uwaga – po¿ary! 13

Apel burmistrza
do mieszkañców gminy 14

Zimowe utrzymanie dróg 14

Harmonogram wywozu
odpadów sta³ych 16

Informacja 17

Konkurs dla organizacji
pozarz¹dowych 17

Sylwestrowe plany odwo³ane 18

Gminne spotkania wigilijne 18

Z³ote Gody 19

Dzieñ Seniora w Sapowicach 19

Uroczystosæ w dniu
Œwiêta Niepodleg³oœci 21

Co s³ychaæ w bibliotece 21

O bezpieczeñstwie na drodze 22

Nowy sprzêt dla stra¿aków 22

Og³osznia 23

Informator miejski 24

W numerzePokój na ziemi ludziom,
a w niebie cisza gwiazd,

grają anieli, 
każdy chlebem się dzieli,

świat ma dziś świąteczny blask



2 6/2005

23 listopada odbyła się Sesja Rady Miejskiej, na której uchwa-
lone zostały podatki na 2006 rok. Burmistrz przedstawił Radzie 
propozycję, aby wysokości stawek podatkowych na kolejny rok nie 
uległy zmianie. Radni przychylili się do tej propozycji, dlatego też 

Podatki
w roku 2006

wysokość podatków utrzyma się w większości przypadków na po-
ziomie, który obowiązywał w 2005 roku. Nieznacznym zmianom 
uległy jedynie stawki w podatku od środków transportowych. Poni-
żej przedstawiamy podjęte uchwały podatkowe:    

PODATEK OD NIERUCHOMOŒCI

UCHWAŁA  Nr XXVIII/298/2005
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 23 listopada 2005r. 

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się podatek od nieruchomości:
  1. Od budynków mieszkalnych lub ich części za 1m2

   powierzchni użytkowej –  0,43
  2. Od budynków rekreacji indywidualnej
   za 1m2 powierzchni użytkowej –  6,17
  3. Od pozostałych budynków  lub ich części
   w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
   statutowej działalności pożytku publicznego
   przez organizacje pożytku publicznego
   za 1m2 powierzchni użytkowej –  3,01
  4. Od powierzchni użytkowej budynków lub ich
   części związanych z prowadzeniem działalności
   gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
   lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
   gospodarczej za 1m2 powierzchni użytkowej –  14,38
  5. Od powierzchni użytkowej budynków lub ich części
   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
   w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
   siewnym za 1m2 powierzchni użytkowej –  6,70
  6. Od powierzchni użytkowej budynków lub
   ich części zajętych na prowadzenie działalności
   gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
   zdrowotnych za 1 m2 powierzchni użytkowej –  2,89
  7. Od budowli –  2 % ich wartości
  8. Od powierzchni gruntów związanych
   z prowadzeniem działalności gospodarczej bez
   względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
   gruntów i budynków za 1 m2 powierzchni –  0,53

  9. Od powierzchni gruntów: 
   a/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
   lub elektrowni wodnych za 1 ha powierzchni –  3,52
  b/ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie
   odpłatnej statutowej działalności pożytku
   publicznego przez organizacje pożytku
   publicznego za 1 m2 powierzchni –  0,14

§ 2.  Zwalnia się z podatku od nieruchomości, nieruchomości bę-
dące własnością gminy a wykorzystywane dla celów statu-
towych przez gminne jednostki i zakłady budżetowe, gminne 
instytucje zajmujące się szerzeniem i propagowaniem kultu-
ry oraz nieruchomości zajęte na potrzeby prowadzenia ochro-
ny pożarowej.

§ 3. 1.  Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych odbywa 
się w czterech ratach ustalonych w decyzji wymiarowej

   2.  Podatek płatny jest na konto Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew 
   3.  Zarządza się pobór podatku od osób fizycznych w drodze 

inkasa. Wyznacza się na inkasentów sołtysów i ustala dla 
nich wynagrodzenie za inkaso w wysokości 3 % od zebra-
nych kwot.

   4.  Termin rozliczenia zebranych kwot – w terminie 3 dni od 
ustalonego terminu płatności

§ 4.  Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XX/205/
2004 z dnia 23 listopada 2004 roku.

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i pod-
lega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wiel-
kopolskiego.
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PODATEK OD POSIADANIA PSÓW

UCHWAŁA  Nr XXVIII/300/2005
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 23 listopada 2005r.

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:
§ 1. Stawka podatku od posiadania psa wynosi     –  5,00 zł
§ 2.  Zwalnia się właścicieli nieruchomości w Gminie Stęszew

z podatku od posiadania psów – po jednym na każdą nieru-
chomość.

§ 3. 1. Zarządza się pobór podatku w drodze inkasa.
   2.  Wyznacza się na inkasentów:
   – na terenie wsi – sołtysów

   –  na terenie miasta – Zakład Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Stęszewie

  3.  Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 3 % od ze-
branych kwot.

  4.  Termin rozliczenia zebranych kwot – 3 dni od ustalonego ter-
minu płatności.

§ 4.  Termin płatności ustala się do 31 marca każdego roku.
§ 5.  Traci moc uchwała Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XX/206/04 z 

dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów.
§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew
§ 7.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PODATEK OD ŒRODKÓW TRANSPORTOWYCH

UCHWAŁA NR XXVIII/301/2005
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 23 listopada 2005

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się podatek od środków transportowych w wysokości:
  1.  od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowi-

tej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 
31 grudnia 1994 r.

    a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 542,00 zł
    b) pow. 5,5 tony do 9 ton włącznie 640,00 zł
    c) pow. 9 ton do poniżej 12 ton  844,00 zł
  2.  od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowi-

tej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 
31 grudnia 1994 r.

   a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  530,00 zł

   b)  pow. 5,5 tony do 9 ton włącznie 640,00 zł
   c) pow. 9 ton do poniżej 12 ton 830,00 zł
  3.  od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 

równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od liczby osi, do-
puszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, 
stawki podatku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  4.  od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego 
do używania łącznie z naczepą, lub przyczepą o dopuszczal-
nej masie całkowitej zespołu pojazdów, wyprodukowanego 
do dnia 31 grudnia 1994 r.

    a)  od 3,5 tony do poniżej 12 ton 1278,00 zł
  5.  od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego 

do używania łącznie z naczepą, lub przyczepą o dopuszczal-
nej masie całkowitej zespołu pojazdów, wyprodukowanego 
po dniu 31 grudnia 1994 r.

   a)  od 3,5 tony do poniżej 12 ton 1264,00 zł

UCHWAŁA Nr XXVIII/299/2005
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 23 listopada 2005r
Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:
§ 1.  Obniża się cenę 1 q żyta do wysokości – 22,30 zł, która stanowi 

podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Stęszew
§ 2. 1.  Pobór podatku rolnego od osób fizycznych odbywa się w czte-

rech ratach ustalonych w decyzji wymiarowej
  2.  Podatek płatny jest na konto Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew
  3.  Zarządza się pobór podatku od osób fizycznych w drodze inka-

sa. Wyznacza się na inkasentów sołtysów i ustala dla nich wy-
nagrodzenie za inkaso w wysokości 3 % od zebranych kwot.

  4.  Termin rozliczenia zebranych kwot – w terminie 3 dni od 
ustalonego terminu płatności

§ 3.  Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XX/204/
2004 z dnia 23 listopada 2004 r.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i pod-

lega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wiel-
kopolskiego.
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  6.  od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do 
używania łącznie z naczepą, lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton – w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia, 
stawki podatku określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

  7.  od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silniko-
wym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do 
poniżej 12 ton, wyprodukowanej do dnia 31 grudnia 1994 r., 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

    a)  od 7 ton do poniżej 12 ton 138,00 zł
  8.  od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silniko-

wym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do 
poniżej 12 ton, wyprodukowanej po dniu 31 grudnia 1994 r., 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

    a)  od 7 ton do poniżej 12 ton 124,00 zł
  9.  od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silniko-

wym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub 
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z dzia-
łalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego – w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia, staw-
ki podatkowe określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

  10.  od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 r. 
w zależności od liczby miejsc do siedzenia 

    a) mniejszej niż 30 808,00 zł
    b)  równej lub wyższej niż 30 1374,00 zł
  11.  od autobusu wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 r. 

w zależności od liczby miejsc do siedzenia 
    a)  mniejszej niż 30 794,00 zł
    b)  równej lub wyższej niż 30 1360,00 zł
§ 2.  Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XX/207/

2004 z dnia 23 listopada 2004 r.
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2005 r. i podlega  ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

do  uchwały Nr XXVIII/301/2005  Rady  Miejskiej  Gminy  Stęszew z  dnia  23 listopada  2005 r.
Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej, lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne ) z 
zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych

Dwie osie
12 13 938 952
13 14 1074 1088
14 15 1138 1164
15 18 1546 1558

Równej lub wyższej niż 18 1756 1768

Trzy osie
12 15 1224 1238
15 17 1520 1534
17 19 1534 1546
19 23 1644 1656
23 25 1972 1986
25 26 2022 2136

Równej lub wyższej niż 26 2100 2200

Cztery osie i więcej
12 23 1796 1808
23 25 1780 1872
25 27 1916 1928
27 29 2200 2216
29 31 2200 2452
31 32 2200 2452

Równej lub wyższej niż 32 2380 2452

ZA£¥CZNIK NR 1
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do  uchwały   Nr  XXVIII/301/2005   Rady  Miejskiej  Gminy  Stęszew z  dnia  23  listopada 2005r.
Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą, 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów ; przyczepa, naczepa + pojazd 

silnikowy ( w tonach )

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna ( osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym lub 

uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

Dwie osie
12 18 1362 1374
18 25 1428 1456
25 31 1470 1496
31 40 1800 1850

Równej lub wyższej niż 40 2000 2300

Trzy osie i więcej
12 25 1428 1724
25 36 1632 1800
36 40 1808 1800

Równej lub wyższej niż 40 2120 2400

ZA£¥CZNIK NR 2

ZA£¥CZNIK NR 3
do  uchwały   Nr XXVIII/301/2005   Rady   Miejskiej   Gminy  Stęszew z  dnia  23  listopada 2005r.
Stawki podatku od środków transportowych przyczep i naczep, które łącznie z  pojazdem silnikowym posiadają  dopuszczalną masę całkowitą 
równą, lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów; przyczepa, naczepa + pojazd silnikowy

(w tonach )

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

1 oś
12 18 150 164
18 25 196 352
25 28 320 562
Równej lub wyższej niż 28 320 562

Dwie osie
12 23 232 342
23 28 252 362
28 33 614 850
33 38 850 1292

Równej lub wyższej niż  38 1150 1700

Trzy osie
12 28 746 1038
28 36 840 1100
36 38 940 1200

Równej lub wyższej niż  38 1038 1300
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25 listopada odbyło się w Będlewie 
zebranie wiejskie w sprawie rozpa-
trzenia wniosku dotyczącego odwo-

łania sołtysa tej wsi. Frekwencja na nim była 
tak wysoka, że konieczna była zmiana lokalu 
na salę Ośrodka PAN. Zapytać można, co kie-
rowało mieszkańcami, że złożyli wspomniany 
wniosek i aż tak licznie stawili się na zebraniu? 
Należy więc wyjaśnić wszystko od początku.

17 października wpłynął do Rady Miej-
skiej Gminy Stęszew wniosek w sprawie 
odwołania sołtysa wsi Będlewo. Był on pod-
pisany przez 143 mieszkańców. Wnioskodaw-
cy, jako powód podali, m.in.: iż „pani sołtys 
nie zajmuje się sprawami wsi, nie zabiega
o inwestycje dla wioski, nie potrafi współpra-
cować z młodzieżą będlewską”. Wniosek taki 
nie mógł pozostać bez odpowiedzi. Zgodnie, 
bowiem z przepisami, burmistrz zobowią-
zany jest do zwołania zebrania wiejskiego
w sprawie rozpatrzenia takiego wniosku 
mieszkańców – co też uczynił. Na spotkanie, 
poza mieszkańcami przybyli także przedsta-
wiciele gminy (burmistrz, przewodniczący 
Rady, radni oraz sekretarz gminy.).

Spore kontrowersje wśród mieszkańców 
wywołało pojawienie się na sali osób, nie 
związanych w żaden sposób z rozpatrywa-
nym problemem. Osoby te przedstawiły się 
jednak jako dziennikarze, czym zapewniły 
sobie możliwość pozostania na zebraniu. Póź-
niejszy jego przebieg pokazał, że są to przed-
stawiciele Samoobrony.    

Wybrany przewodniczący zapoznał zgro-
madzonych ze zgłoszonym wnioskiem, bę-
dącym przyczyną zwołania tego spotkania. 
Podczas dyskusji, głos zabrała sołtys Będlewa. 
Przedstawiła ona swoje stanowisko dotyczą-
ce zarzutów mieszkańców. Wynikało z niego, 
że sołtys nie ma tak naprawdę żadnej moż-
liwości działania. Jedyne, co może robić, to 
składać wnioski. Nie jest władny decydować 
o czymkolwiek. Pani sołtys zrzuciła właści-
wie całą odpowiedzialność za swoje niepo-
wodzenia na burmistrza, kierując przy tym 
pod jego adresem całą masę oskarżeń. Wśród 
mieszkańców pojawiało się coraz więcej py-

tań. Dyskusja nie była jednak łatwa. Docho-
dziło do ostrej wymiany zdań. Nieprzychylne 
opinie mieszkańców na temat swojej działal-
ności, pani sołtys kwitowała często obraźli-
wymi komentarzami, które nigdy nie powin-
ny paść w miejscu publicznym, tym bardziej 
z ust osoby, która jest reprezentantem innych. 
Był to wystarczający dowód na sposób, w jaki 
traktowani są mieszkańcy Będlewa.  

Całe zebranie przebiegało w bardzo trud-
nej atmosferze, a obelgi, kłamstwa i pogardli-
wy stosunek pani sołtys do zebranych prze-
lały czarę goryczy. Zarówno mieszkańcy jak 
i burmistrz czuli się urażeni słowami, które 
padały pod ich adresem. Przyszła więc pora 
na wyjaśnienie chociaż części z zarzutów. Głos 
zabrał burmistrz, który podkreślił, że czuje się 
zażenowany stekiem kłamstw i pomówień, 
które usłyszał. Odniósł się do kilku przytoczo-
nych wcześniej faktów. Poinformował m.in., 
że większość wniosków zgłaszanych przez 
panią sołtys zostało zrealizowanych. Były jed-
nak i takie sprawy, których realizacja nie na-
leżała do kompetencji gminy. W tym miejscu 
należy przypomnieć, że już od lat obowiązuje 
w naszym kraju podział na gminę, powiat
i województwo i zgodnie z tym podziałem roz-
dzielane są także kompetencje. Gmina ma obo-
wiązek postępować zgodnie z nimi. Burmistrz 
przypomniał też, że wiele działań podejmo-
wanych było z własnej gminnej inicjatywy.
W Będlewie wyczyszczono rowy, wybudowa-
no plac zabaw, utworzono świetlicę opiekuń-
czo-wychowawczą itd. Chociaż nie składano 
wniosków w tych sprawach, zadania te zosta-
ły wykonane. Zarówno przedstawiciele gminy 
jak i mieszkańcy Będlewa stwierdzili bowiem 
jednoznacznie, że była taka potrzeba. 

Burmistrz zaznaczył także, że błędnym 
jest twierdzenie, iż gmina była inspiratorem 
zwołania tego zebrania. W każdej wsi może 
dojść przecież do sytuacji, w której mieszkań-
cy będą chcieli odwołać sołtysa. Nie należy się 
temu dziwić – mają do tego prawo, gdyż sami 
go wybrali. 

Po burzliwej dyskusji, rozpoczęto przygo-
towania do głosowania. W tym celu powołano 

¯enuj¹ce widowisko
w Bêdlewie

komisję skrutacyjną, która zaczęła już nawet 
rozdawać karty do głosowania. Przewodniczą-
cy zebrania wystąpił jeszcze z wnioskiem, aby 
pani sołtys sama zrezygnowała. Widząc taki 
obrót sprawy, poinformowała ona zgromadzo-
nych, że głosowanie nie będzie jednak potrzeb-
ne, gdyż ona rezygnuje ze stanowiska. W takiej 
sytuacji, dalsze działania komisji nie były już 
potrzebne. Burmistrz został natomiast popro-
szony o wyjaśnienie procedury postępowania 
przy wyborze nowego sołtysa. Mieszkańcy 
zostali powiadomieni, że, po konsultacjach
z Radą Sołecka, w najbliższym czasie zostanie 
zwołane kolejne zebranie, na którym przepro-
wadzone będą nowe wybory. Na tym zakończo-
no spotkanie. Dyskusja trwała jednak dalej.

Podczas niej, zarówno mieszkańcy Będle-
wa jak i władze gminy miały okazję usłyszeć 
wiele gorzkich słów od kolegów partyjnych 
pani sołtys. Podnieśli oni między innymi za-
rzut, że gmina nie powinna w ogóle rozpa-
trywać otrzymanego wniosku. W odpowiedzi 
usłyszeli, iż nie można zignorować żadnego 
wniosku, tym bardziej, jeśli dotyczy on tak 
poważnej kwestii. Jeden z przedstawicieli Sa-
moobrony stwierdził, na zakończenie: „to się 
na was odbije”, obiecał też burmistrzowi, że: 
„nasza prasa was załatwi”. Pojawia się więc 
pytanie, czy burmistrz i mieszkańcy Będlewa 
mają się teraz spodziewać jakiejś kary za po-
stępowanie nie zgodne z oczekiwaniami pani 
sołtys i Samoobrony? Być może agresywne 
zachowanie przedstawicieli Samoobrony spo-
wodowane jest czymś zupełnie innym. Gmi-
na Stęszew zgłosiła bowiem w Prokuraturze 
wniosek o zbadanie przypadków nieprawi-
dłowych podpisów pod listami kandydatów 
do obwodowych komisji wyborczych w ostat-
nich wyborach. Listy z kandydatami złożyła 
pani sołtys. Sprawa ta jest w toku…

W całym tym wydarzeniu bardzo przy-
kry jest fakt, że w wewnętrzne sprawy gminy 
i wsi zostali wplątani obcy ludzie, nie mający 
tak naprawdę nic ze sprawą wspólnego. Efekt 
ich komentarzy i gróźb może być taki, że gmi-
na Stęszew utraci pozytywny wizerunek, wy-
pracowany przez lata.         red.
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W związku z dużą liczbą pytań dotyczą-
cych sposobu i możliwości uzyskania 
decyzji o warunkach zabudowy i za-

gospodarowania terenu wydawanych przez 
Burmistrza Stęszewa chcielibyśmy pokrótce 
przedstawić procedurę uzyskiwania przedmio-
towej decyzji. W niniejszym artykule zapre-
zentowany zostanie najczęściej występujący, 
a co za tym idzie najbardziej typowy, sposób 
postępowania.

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu (tzw. „wzizt”) dla obszarów 
położonych w danej gminie wydawane są 
przez Burmistrza/Wójta tej gminy na podsta-
wie zapisów ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 roku (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003r, zm. 
Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z 2003r, Dz.U. Nr 6 poz. 
41, Nr 92 poz. 880, Nr 141 poz.1492 z 2004 r.,
Dz.U. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087 z 2005 r.)
dla terenów, na których nie ma obecnie obo-
wiązującego miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. 

Rozróżniamy dwa rodzaje decyzji:
–  decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicz-

nego (tzw. „licp”) dla inwestycji prowadzo-
nych na potrzeby ogółu społeczeństwa
z terenu danej gminy (np. dla sieci kanaliza-
cyjnych, wodociągowych, dróg gminnych, 
infrastruktury telekomunikacyjnej itp.).

–  decyzje o warunkach zabudowy (tzw. „wz”) 
dla inwestycji prowadzonych przez Inwe-
storów na potrzeby własne.

Decyzję licp Burmistrz wydaje na wnio-
sek Inwestora danej inwestycji. O wszczęciu 
takiego postępowania zawiadamia się społe-
czeństwo poprzez obwieszczenia na tablicach 
ogłoszeń, a właścicieli i sąsiadów terenów, 
przez które przebiega trasa danej inwestycji 
publicznej, zawiadamia się indywidualnie na 
piśmie. W trakcie postępowania strony mają 
prawo czynnego udziału, wglądu do akt i 

mogą składać w wyznaczonych terminach 
uwagi i wnioski do planowanego przedsię-
wzięcia. W przypadku niezadowolenia stro-
ny z zapisów wydanej już decyzji, strona ma 
prawo odwołać się od niej za pośrednictwem 
Burmistrza do Samorządowego Kolegium Od-
woławczego w Poznaniu (w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji). 

W sprawach indywidualnych Burmistrz 
wydaje decyzję o warunkach zabudowy (wz) 
na wniosek strony. 

Aby można było ubiegać się o wydanie 
decyzji wz muszą być spełnione jednocześnie 
następujące warunki:
1.  co najmniej jedna działka sąsiednia, dostęp-

na z tej samej drogi publicznej, jest zabudo-
wana w sposób umożliwiający określenie 
wymagań dotyczących planowanej zabu-
dowy (wymóg ten nie dotyczy inwestycji 
produkcyjnych lokalizowanych na tere-
nach przeznaczonych na ten cel w planach 
zagospodarowania przestrzennego obowią-
zujących do końca 2003 r., linii kolejowych, 
obiektów liniowych, obiektów infrastruktu-
ry technicznej oraz zabudowy zagrodowej 
realizowanej dla gospodarstwa, którego 
areał przekracza średnią powierzchnię go-
spodarstwa w danej gminie);

2.  teren objęty wnioskiem ma dostęp do dro-
gi publicznej (tzn. ma bezpośredni dostęp 
do tej drogi albo dostęp do niej przez dro-
gę wewnętrzną lub przez ustanowienie 
odpowiedniej służebności drogowej);

3.  istniejące lub projektowane uzbrojenie te-
renu jest wystarczające dla zamierzenia 
budowlanego (potwierdzeniem tego mu-
szą być umowy zawarte z właściwymi 
gestorami sieci);

4.  teren nie wymaga uzyskania zgody na 
zmianę przeznaczenia gruntów rolnych 
i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, 
lub został objęty zgodą uzyskaną przy 

Procedura wydawania decyzji 
o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu
sporządzaniu planów zagospodarowania 
przestrzennego obowiązujących do końca 
2003 r. (w praktyce dotyczy to terenów 
określanych w ewidencji gruntów jako 
„lasy” lub „grunty orne” w klasie RIV
o areale przekraczającym 1,0 ha lub RIII
o areale przekraczającym 0,5 ha).
Tryb postępowania jest podobny jak dla 

inwestycji publicznych, rozstrzygnięcie doty-
czy jednak indywidualnego Wnioskodawcy. 
Wnioskodawca nie musi być właścicielem te-
renu, by wystąpić z wnioskiem o wydanie de-
cyzji wz. Formularz wniosku można uzyskać   
w Urzędzie Gminy bądź na jej stronie inter-
netowej (www.steszew.pl). Załącznikiem do 
wniosku są dwa egzemplarze aktualnej mapy 
zasadniczej (przygotowanej przez uprawnio-
nego geodetę) lub mapy nieaktualizowanej 
(zakupionej w Powiatowym Ośrodku Doku-
mentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy 
Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jac-
kowskiego 18) – skala mapy nie powinna być 
mniejsza niż 1:1000. Na jednym egzemplarzu 
mapy należy nanieść orientacyjną lokaliza-
cję planowanej inwestycji, drugi pozostawić 
bez zmian. Opłaty skarbowe przy składaniu 
wniosku wynoszą 5,0 zł za wniosek i 0,50 zł 
za każdy załącznik.

W przypadku inwestycji lokalizowanych 
na terenach nieuzbrojonych lub inwestycji 
mogących znacząco zwiększyć dotychcza-
sowe wykorzystanie mediów (wody, prądu, 
gazu itp.) do wniosku o wydanie decyzji wz 
należy załączyć umowy z gestorami sieci za-
pewniające dostarczenie właściwych ilości 
danego medium dla potrzeb danej inwestycji.         
W przypadku energii elektrycznej gestorem 
sieci na terenie gminy Stęszew jest ENEA S.A.  
w Opalenicy, w przypadku wody i kanalizacji 
sanitarnej – ZGKiM w Stęszewie, w przypad-

dokoñczenie na str. 9
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dokoñczenie ze str. 7

ku gazu – Zakład Gazowniczy Poznań o/Stę-
szew w Stęszewie, w przypadku kanalizacji 
deszczowej – Urząd Miejski Gminy Stęszew
w Stęszewie. 

Dzień złożenia kompletnego wniosku
o wydanie decyzji wz jest dniem wszczę-
cia postępowania administracyjnego. Jeżeli 
wniosek jest niekompletny Wnioskodawca 
jest wzywany do jego uzupełnienia w określo-
nym terminie i dopiero data wpływu w wy-
znaczonym terminie brakujących informacji 
jest datą rozpoczęcia postępowania.  

O wszczęciu postępowania w sprawie 
wydania wz zawiadamiane są pisemnie 
strony tego postępowania tzn. Wnioskodaw-
ca, właściciele i sąsiedzi terenów objętych 
wnioskiem oraz instytucje, których ustalenia 
mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcia zawar-
te w decyzji (np. zarządca drogi, przy której 
lokalizowana jest planowana inwestycja, 
dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego 
na terenach Parku i jego otuliny, Wojewódzki 
Konserwator Zabytków na terenach objętych 
ochroną konserwatorską itp.). W zawiado-
mieniu wyznaczony jest 14-dniowy termin,
w którym strony mogą zgłaszać uwagi i wnio-
ski dotyczące planowanej inwestycji. 

Po upływie tego terminu oraz uzyskaniu 
wytycznych od w/w instytucji, przeprowadza 
się wizję lokalną w terenie połączoną z wyko-
naniem dokumentacji fotograficznej obszaru 
objętego wnioskiem, zabudowy sąsiedniej
i zabudowy okolicznej. Na podstawie przed-
miotowej wizji i dokumentacji fotograficznej 
opracowana zostaje tzw. „analiza funkcji oraz 
cech zabudowy i zagospodarowania terenu” 
określająca wyjściowe parametry istniejącej 
na danym obszarze zabudowy i istniejącego 
sposobu zagospodarowania. Opracowana 
analiza jest podstawą do przygotowania pro-
jektu decyzji wz, składającego się z części tek-
stowej i graficznej. 

W projekcie decyzji wz zawarte są pro-
ponowane rozstrzygnięcia – parametry 
brzegowe – dla objętych wnioskiem: terenu 
i planowanej zabudowy. Projekt decyzji wz 
jest wysyłany do Wnioskodawcy i wszystkich 
instytucji, które – zgodnie z ustawą o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz.U. Nr 80 
poz. 717 z 2003r, zm. Dz.U. Nr 162 poz. 1568 
z 2003r, Dz.U. Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz. 880,

Nr 141 poz.1492 z 2004 r., Dz.U. Nr 113 poz. 954, 
Nr 130 poz. 1087 z 2005 r.) – powinny uzgod-
nić i zaakceptować proponowane w projekcie 
decyzji wz rozwiązania. W tym samym cza-
sie ponownie zawiadamia się strony postępo-
wania – sąsiadów – o możliwości zapoznania 
się z aktami sprawy (w szczególności z przy-
gotowanym projektem decyzji) z podaniem
14-dniowego terminu na zgłaszanie ewentu-
alnych uwag i wniosków do tego projektu. 

Instytucje uzgadniające projekt decyzji 
wz – zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 
1960 r – Kodeks postępowania administra-
cyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 poz. 1071
z 2000 r., zm. Dz.U. Nr 49 poz. 509 z 2001 r., Nr 
113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 169 poz. 1387            
z 2002 r., Nr 130 poz. 1188, Nr 170 poz. 1660
z 2003 r., Nr 162 poz. 1692 z 2004 r., Nr 64 poz. 
565, Nr 78 poz. 682 z 2005 r.) – mają wyzna-
czony miesięczny, a w sprawach szczególnie 
skomplikowanych 2-miesięczny termin na 
uzgodnienie bądź nieuzgodnienie przedsta-
wionego projektu decyzji wz. 

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przy-
gotowuje się poprawiony projekt decyzji wz            
i przesyła do ponownych uzgodnień. Jeżeli 
projekt decyzji wz zostanie uzgodniony pozy-
tywnie i strony nie wniosą w wyznaczonym 
terminie żadnych uwag Burmistrz Stęszewa 
wydaje decyzję o warunkach zabudowy, któ-
rej zapisy są zgodne z zapisami uzgodnionego 
wcześniej projektu decyzji. Strony postępowa-
nia otrzymują kopie wydanej decyzji i mają 
wyznaczony 14-dniowy termin na odwołanie 
się od decyzji Burmistrza, za jego pośrednic-
twem, do Samorządowego Kolegium Odwo-
ławczego w Poznaniu. Po upływie terminu 
wniesienia ewentualnych odwołań decyzja 
staje się ostateczna i taką klauzulę adresat de-
cyzji musi uzyskać w Urzędzie Gminy przed 
wystąpieniem o wydanie pozwolenia na bu-
dowę. Opłata skarbowa za wydanie decyzji 
wz wynosi 100,0 zł, a decyzje wz związane             
z budownictwem mieszkaniowym są zwol-
nione z opłat skarbowych.

W przypadku słusznego interesu strony
i jeśli nie kłóci się to z przepisami odrębnymi 
oraz interesem pozostałych stron, Burmistrz 
może zmienić ostateczną decyzję wz z urzę-
du lub na wniosek strony. W przypadku bra-
ku możliwości wydania pozytywnej decyzji 
o warunkach zabudowy Burmistrz wydaje 
decyzję odmowną, od której również przysłu-
guje Wnioskodawcy odwołanie. W przypadku 
uzależnienia wydania decyzji wz od ustaleń 

niezależnych od Burmistrza, Burmistrz wy-
daje postanowienie o zawieszeniu postępo-
wania do czasu uzyskania wymaganych in-
formacji, nie dłużej jednak niż na 12 miesięcy. 
Jeżeli w trakcie prowadzonego postępowania 
zaistnieją okoliczności, które sprawią, że po-
stępowanie stanie się bezprzedmiotowe, Bur-
mistrz wydaje decyzję o umorzeniu takiego 
postępowania.

Decyzję o warunkach zabudowy dla dane-
go terenu można wydać więcej niż jednemu 
Wnioskodawcy. Decyzja o warunkach zabudo-
wy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza 
prawa własności i uprawnień osób trzecich. 
Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do 
terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot na-
kładów poniesionych w związku z otrzymaną 
decyzją o warunkach zabudowy. 

Burmistrz, w drodze decyzji, stwierdza 
wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudo-
wy, jeżeli:
–  inny Wnioskodawca uzyskał pozwolenie 

na budowę;
–  dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, 

którego ustalenia są inne niż w wydanej 
decyzji.

Uwaga !

Rozstrzygnięcia zawarte w ostatecznej 
decyzji wz są wiążące dla Inwestora i projek-
tanta danej inwestycji oraz dla organu wyda-
jącego pozwolenia na budowę – to decyzja                          
o warunkach zabudowy wyznacza wa-
runki i ograniczenia projektowe i dlatego 
dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji 
Inwestor może przystąpić do zlecenia 
opracowania projektu budowlanego lub 
adaptacji projektu tzw. „gotowego”. Inna 
kolejność postępowania może skutkować od-
mową wydania pozwolenia na budowę jeśli 
opracowany / adaptowany wcześniej projekt 
jest niezgodny z zapisami decyzji o warun-
kach zabudowy.

Za zgodność rozwiązań projektowych 
odpowiada uprawniony projektant i to 
on ponosi całkowitą odpowiedzialność za 
ewentualne rozbieżności pomiędzy pro-
jektem budowlanym a decyzją wz, stwier-
dzone na etapie uzyskiwania pozwolenia 
na budowę.

mgr in¿. architekt Agata Szklarska
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W trakcie przedostatniej sesji przed-
stawiciele spółki „Zagroda Chłop-
ska” prowadzącej działalność re-

stauracyjną i jak sami podkreślają również 
agroturystyczną, zarzucili gminie nieprzy-
chylne nastawienie do niej. Niezadowolenie 
spółki dotyczy głównie kontroli dokonanych 
przez gminę i inne niezależne od gminy in-
stytucje. Spór z gminą dotyczy głównie ist-
nienia obowiązku podatkowego. Burmistrz 
broni poglądu, że wszyscy przedsiębiorcy 
powinni zgodnie z przepisami uiszczać na-
leżne podatki. Sprawa jest o tyle ważna, iż 
jak wiadomo na terenie gminy działa kilka 
podmiotów świadczących podobne usługi
i one sumiennie opłacają wszystkie podat-
ki. Zaniechanie poboru podatku od jednego
z przedsiębiorców byłoby nieuczciwością 
wobec pozostałych oraz bez wątpienia stwa-
rzałoby sytuację nierównej konkurencji. 
Przecież mniejsze obciążenia pozwalają za-
proponować klientom mniejsze stawki opłat 
za oferowane usługi. Postawa gminy spotka-

Konfliktowa zagroda
ła się z wyjątkowo nieprzychylną reakcją 
spółki. Pracownicy gminy zostali oskarżeni o 
szykanowanie spółki i działanie na jej szko-
dę. Jest to niezrozumiałe chociażby dlatego, 
że urzędnicy i burmistrz wykonują jedynie 
swoje obowiązki. One dla wielu osób są za-
pewne przykre (dokonywanie kontroli także 
dla urzedników nie jest przyjemnym zaję-
ciem), ale każdy kto rzetelnie wywiązuje się 
ze swoich obowiązków nie musi się niczego 
obawiać. Spółka przyjęła dość osobliwy spo-
sób „zwalczania” działań gminy. Pomijając 
wygłaszane publicznie oskarżenia, które nie 
znajdują potwierdzenia w dokumentach, to 
ostatnie zachowanie spółki wydaje się być 
już nadużyciem prawa do krytyki. 

Otóż  w ostatnich dniach spółka wysto-
sowała do sołtysów pismo, w którym oferuje 
usługi rekreacyjne dla sołectw, jednocześnie 
wskazując, iż burmistrz zabronił szkołom 
korzystania z tych usług. Jest to oczywista 
nieprawda. Nigdy taka oferta nie została 
przedstawiona oficjalnie burmistrzowi, dla-

tego też niczego nie mógł blokować. Zna-
mienne w tej sprawie są dwa fakty: w formie 
pisemnej pomawia się burmistrza o działa-
nia, których nie dokonał oraz to, że spółka w 
swej dobroczynności gotowa jest świadczyć 
darmowe usługi, ale niewielkiego podatku 
płacić by nie chciała. Jak w tej sytuacji moją 
czuć się przedsiębiorcy, którzy płacą podatki 
oraz łożą swoje opodatkowane już pieniądze 
na cele społeczne i dobroczynne? Czy w takiej 
sytuacji gmina nie ma dbać o równe trakto-
wanie podmiotów gospodarczych? Każdy kto 
ma choć odrobinę wyczucia sprawiedliwości 
musi powiedzieć, że na miano dobroczyńcy, 
człowieka szlachetnego i społecznika powin-
ni zasługiwać ci, którzy gotowi są dzielić się 
z innymi tym co pozostaje im po spełnieniu 
wszystkich obowiązków. Dopiero wtedy bę-
dzie to dobre i sprawiedliwe. Czy ktoś kto 
chce by te oczywiste zasady były przestrze-
gane zasługuje na szkalowanie? Odpowiedź 
jest oczywista – nie.

red. 

23 listopada br. odbyła się XXVIII 
sesja Rady Miejskiej. Poświęcona 
była ona głównie uchwaleniu po-

datków na 2006 rok. Ich zestawienie druku-
jemy w tym numerze „Wieści”. 

Zanim jednak przyjęto uchwały, bur-
mistrz gminy przedstawił swoje sprawoz-
danie. Dotyczyło ono działalności między-
sesyjnej za okres od 29 października do
23 listopada. W tym czasie trwały m.in. 
prace nad budżetem na 2006 rok. Udało się 
je zakończyć w ustalonym przepisami ter-
minie oraz przekazać projekt budżetu prze-
wodniczącemu Rady Miejskiej, radnym oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

W okresie międzysesyjnym gmina zło-
żyła także wniosek do Komisji Europejskiej
o dofinansowanie wymiany pomiędzy gmi-

XXVIII Sesja Rady
ną Stęszew a zagranicznymi gminami part-
nerskimi. Rozpoczął się także ostatni etap 
działań związanych z opracowywaniem 
wniosku o dofinansowanie nowej inwesty-
cji, jaką będzie budowa oczyszczalni ścieków
w Witoblu. Zakończono także inne inwe-
stycje, między innymi: budowę drogi do 
Twardowa oraz remont elewacji Ośrodka 
Zdrowia w Stęszewie. Zakończono też prace 
remontowe przy gminnych wodociągach, 
trwają natomiast prace wykończeniowe 
przy budowie kanalizacji w Modrzu. 

Odbyły się kolejne przetargi. Dotyczyły 
one m. in.: zimowego utrzymania dróg, na-
prawy oświetlenia, przygotowania paczek 
świątecznych. 

Był to również czas, w którym zorga-
nizowano kilka uroczystości. Jedna z nich 

odbyła się podczas Święta Niepodległości 
na Rynku w Stęszewie. Kolejną był, zorga-
nizowany tym razem w Sapowicach Dzień 
Seniora. Jak każdego roku, dwanaście par 
małżeńskich z terenu gminy uczestniczyło 
także w uroczystości Złotych Godów. 

W swym sprawozdaniu, burmistrz mó-
wił też o problemach, z jakimi trzeba się 
uporać dotyczą one m.in.: powstających co-
raz częściej na terenie całej gminy dzikich 
wysypisk śmieci oraz wałęsających się bez 
opieki psów, stanowiących duże zagrożenie. 
Kolejnym problemem są pożary, do jakich 
doszło w ostatnim czasie w gminie. Ich po-
wtarzalność niesie podejrzenia, że mamy do 

dokoñczenie na str. 10
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dokoñczenie ze str. 9

czynienia z podpaleniami. Burmistrz zobo-
wiązał sołtysów wsi oraz przewodniczącego 
Samorządu Mieszkańców do tego, aby zara-
dzili tym sytuacjom, a w razie konieczności 
– powiadamiali stosowne służby. Zaapelo-
wał on także do wszystkich zgromadzonych, 
aby zwrócili szczególną uwagę na to, co 
dzieje się w ich najbliższym otoczeniu. Coraz 
częściej słyszymy o różnych patologicznych 
sytuacjach. Poza tym niskie temperatury
w okresie zimowym niosą ryzyko zamarz-
nięć i zgonów, dlatego też wszyscy musimy 
dopilnować, aby takie tragiczne w skutkach 
przypadki nie miały miejsca w naszej gminie.

Burmistrz wspomniał także, o koniecz-
ności zwołania zebrania wiejskiego w Będle-
wie, w celu rozpatrzenia wniosku o odwoła-
nie sołtysa tej wsi. Informacja ta wywołała 
spore poruszenie. Burmistrz wyjaśnił więc, 
iż do gminy wpłynął wniosek o odwołanie 
sołtysa Będlewa, podpisany przez 143 miesz-
kańców wsi. Zgodnie z przepisami, burmistrz 
zobowiązany jest do zwołania zebrania, na 
którym taka sprawa zostanie rozpatrzona. 
Niektóre osoby chciały usłyszeć więcej wy-
jaśnień na ten temat, ale dyskusja ta nie 
powinna mieć miejsca na sesji, o czym poin-
formował zarówno burmistrz jak i przewod-
niczący Rady. Pani sołtys Będlewa, również 
stwierdziła, że sprawa ta zostanie wyjaśnio-
na na zebraniu wiejskim (o jego przebiegu 
piszemy w tym numerze „Wieści”). 

Po przyjęciu sprawozdania burmistrza, 
podjęto następujące uchwały:
–  w sprawie przeznaczenia części umorzo-

nej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu. Kwotę 90.000 zł pozostającą 
do dyspozycji gminy z tytułu umorzenia 
części pożyczki zaciągniętej na budowę 
kanalizacji sanitarnej w Dębienku i Stę-
szewie przeznaczono na budowę kanali-
zacji sanitarnej w Modrzu, 

–  w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2005 rok. Dokonano m.in.: zwiększenia 
dochodów o kwotę 277.192,00 zł. oraz wy-
datków o kwotę 367.192,00 zł.      

–  w sprawie podatku od nieruchomości,
–  w sprawie podatku rolnego,
–  w sprawie podatku od posiadania psów,
–  w sprawie podatku od środków transpor-

towych. 
–  w sprawie określenia wzorów formularzy,
–  w sprawie prawa pierwokupu nierucho-

mości. Gmina zrezygnowała z prawa 
pierwokupu nieruchomości położonej
w Stęszewie,  

–  w sprawie nabycia przez Gminę Stęszew 
dróg położonych we Wronczynie. Do gmi-
ny wpłynął wniosek o przejęcie przez nią 
działek nr 178/15 i 178/16 położonych we 
Wronczynie, a stanowiących część ulicy 
Parkowej. Podjęto decyzję o ich przejęciu, 
co ureguluje stan terenowo- prawny dróg 
położonych w tym rejonie, 

–  w sprawie nabycia przez Gminę Stęszew 
dróg położonych w Skrzynkach. Gmi-

na podjęła decyzję o nabyciu działek nr 
93/37, 93/64 i 93/81 – stanowiących drogi 
w Skrzynkach. Ich przejęcie pozwoli ure-
gulować stan prawno-terenowy dróg po-
łożonych w tym rejonie,   

–  w sprawie nabycia przez Gminę Stęszew 
działki 131/2 położonej w Skrzynkach. 
Jej przejęcie powiększy zasoby gruntów 
gminnych,

–  w sprawie przedłużenia czasu obowią-
zywania dotychczasowych taryf wody
i ścieków. Za 1m2 wody zapłacimy 1,80 zł 
+VAT, a za 1m2 ścieków- 3,24 zł +VAT,

–  w sprawie określenia szczegółowych 
warunków korzystania z nieruchomo-
ści gminnych przekazanych gminnym 
jednostkom organizacyjnym w trwały 
zarząd. Podjęcie tej uchwały pozwoli na 
realizację przepisów dotyczących trwa-
łego zarządu oraz uporządkuje stan tere-
nowo-prawny tych nieruchomości, które 
znajdują się w faktycznym władaniu 
gminnych jednostek organizacyjnych, 

–  zmieniająca uchwałę Nr XXVII/293/2005
z dnia 28 października 2005 roku w spra-
wie uchwalenia „Programu Współpracy 
Gminy Stęszew z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego 
na 2006 rok”, 

–  w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Stęszew dla terenu położonego we 
wsi Zamysłowo – działka nr 293/3.  

J.Z.

Na łamach „Wieści Stęszewskich” 
pisaliśmy już kilkakrotnie o du-
żym problemie finansowym, 

jaki powstał w obecnym roku po obniżeniu 
subwencji oświatowej. Przypomnijmy raz 
jeszcze, że Ministerstwo Finansów obniży-
ło wspomnianą subwencję o 1 660 872 zł. 
Wywołało to trwające długo dyskusje na 

Raz jeszcze
na temat subwencji

temat sposobu zmniejszenia powstałej luki 
budżetowej. Dyrektorzy gminnych szkół 
spotykali się wielokrotnie z burmistrzem 
w celu znalezienia wyjścia z tej wyjątkowo 
trudnej sytuacji. Protesty wysyłane m.in: 
do Ministerstwa Edukacji, Prezesa Rady 
Ministrów, przewodniczącego Sejmowej 
Komisji Samorządu Terytorialnego itd. nie 

przyniosły niestety oczekiwanego rezul-
tatu. Okazało się, że jedyną możliwością 
jest wygospodarowanie własnych (gmin-
nych) środków, które zmniejszą powstałą 
po umniejszeniu subwencji różnicę. Takie 
też podjęto działania. Gmina dołożyła pie-
niądze, które pozwolą przetrwać szkołom 
ten rok, niezmiennie dofinansowuje też 
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PaŸdziernikowa Sesja Rady

28 października odbyła się XXVII 
Sesja Rady Miejskiej Gminy Stę-
szew. Zabrał na niej głos bur-

mistrz, który jak zawsze przedstawił swoje 
sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 
za okres od 30 września do 28 października. 
Mówił on m.in.: 
–  o wyborach prezydenckich, które w tym 

czasie się odbyły. Gmina zajęła się ich 
przygotowaniem i przeprowadzeniem,

–  o kontynuacji budowy kanalizacji sani-
tarnej w Modrzu, wymianie rur azbesto-
wych na terenie gminy, budowie drogi do 
Twardowa, modernizacji nawierzchni ul. 
Chybickiego w Stęszewie itd.,

–  o możliwości przeprowadzenia w gminie 
nieodpłatnych badań krwi i określenia 
indywidualnego ryzyka zagrożenia cho-
robami nowotworowymi układu pokar-
mowego oraz badań słuchu u dzieci,

–  o prowadzonych rozmowach na temat 
kontraktowania usług świadczonych 
przez lekarzy specjalistów na 2006 rok,

–  o spotkaniu z dyrektorem Zarządu Dróg 
Powiatowych, który zapewnił, że wszel-
kie zadania porządkowe na tych drogach 
zostaną wykonane,

–  o problemie z kontenerami do segregacji 
odpadów. Wrzucane są do nich inne od-
pady, które nie powinny się tam znaleźć. 
Firma utylizacyjna ostrzega, że jeśli takie 
działania będą się powtarzać, to pojemni-
ki zostaną zabrane,

–  o złym stanie dróg krajowych, wojewódz-
kich i powiatowych, które są zaniedbane,

–  o nieprawidłowościach wykrytych w trak-
cie prac kanalizacyjnych we Wronczynie. 
Wielu właścicieli posesji dokonało podłą-

czeń kanalizacji sanitarnej do kanalizacji 
deszczowej,

–  o pozytywnej opinii komisji Rady Miej-
skiej w kwestii ubiegania się przez gminę 
o certyfikat „Wielkopolska Jakość” itd.

Po przyjęciu sprawozdania burmistrza, pod-
jęto następujące uchwały:
–  w sprawie zgody na przejęcie od Powiatu 

Poznańskiego przez Gminę Stęszew zadań 
i uprawnień zarządcy dróg powiatowych 
w granicach administracyjnych miasta 
Stęszewa. Szczegółowe zadania i upraw-
nienia określi porozumienie zawarte po-
między gminą a powiatem,

–  w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczę-
cie i realizację inwestycji dotyczącej bu-
dowy chodnika w Tomiczkach. Budowa 
chodnika w tej miejscowości jest konieczna 
z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa 
poruszających się pieszych, a zwłaszcza 
dzieci w drodze do i ze szkoły,

–  w sprawie wyrażenia zgody na rozpo-
częcie i realizację inwestycji dotyczącej 
budowy chodnika w Będlewie. Budowa 
chodnika uzasadniona jest takimi sa-
mymi powodami jak budowa w Tomicz-
kach,

–  w sprawie prawa pierwokupu nierucho-
mości. Uchwała ta dotyczy sprzedaży nie-
zabudowanej nieruchomości położonej
w Skrzynkach,

–  w sprawie uchwalenia „Programu współ-
pracy Gminy Stęszew z organizacjami po-
zarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego na 2006 rok”. W 2006 roku prio-
rytetem współpracy będzie organizowa-

nie i prowadzenie działalności sportowej, 
działalności sportowej przez uczniowskie 
kluby sportowe i działalność kulturalna
i oświatowa prowadzona przez organiza-
cje harcerskie,

–  w sprawie wyrażenia opinii o projekcie 
planu aglomeracji Stęszew i Strykowo,

–  w sprawie najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego i wartości jednego punktu 
dla pracowników zatrudnionych w jed-
nostkach organizacyjnych gminy. 

Kolejnym punktem sesji było poinfor-
mowanie zgromadzonych o złożonych przez 
radnych i pracowników Urzędu oświadcze-
niach majątkowych. Wojewoda Wielkopol-
ski, w przesłanym piśmie poinformował, że 
zarówno burmistrz gminy jak i przewodni-
czący Rady złożyli swoje oświadczenia ma-
jątkowe w terminie i nie stwierdzono w nich 
żadnych nieprawidłowości. W oświadcze-
niach kilku radnych stwierdzono natomiast 
niewielkie nieścisłości. Wyjaśnione zostały 
one od razu w stosownych uzupełnieniach. 
Pracownicy Urzędu i inne osoby zobowiąza-
ne do złożenia podobnych oświadczeń rów-
nież to zrobiły. 

W czasie przeznaczonym na dyskusje, 
jako pierwszy zabrał głos Igor Sabatowicz- 
lekarz stęszewskiej Spółki „Medicus”. Na-
wiązał on do poruszonego przez burmistrza 
tematu kontraktowania świadczeń specjali-
stycznych, chcąc uzyskać więcej informacji 
w tej kwestii. Burmistrz wyjaśnił więc, iż 
Stęszew wraz z kilkoma innymi gminami 

niezbędne szkolne inwestycje oraz prowa-
dzenie zajęć dodatkowych (sportowych, kó-
łek zainteresowań itd.). Poza tym z budże-
tu gminy dodano także brakującą kwotę
10 000 zł, która przeznaczona została na 
stypendia dla uczniów.

Zapytać można, dlaczego znowu o tym 
piszemy? Odpowiedź jest prosta – dlatego, że

w kolejnym roku sytuacja nie ulegnie raczej 
zmianie. Ministerstwo Finansów nie przewi-
duje zwiększenia kwoty subwencji. Ostatnio 
pojawiła się jednak szansa na częściową re-
kompensatę utraconej kwoty. Ministerstwo 
dokonać ma podziału środków finansowych 
z rezerwy. Jeśli do tego dojdzie, gmina może 
otrzymać 600 000 zł. 

Nawet, jeśli tak się nie stanie, to można 
być pewnym, że gminne szkoły nie będą 
miały problemów z należytym funkcjono-
waniem, a wszelkie braki środków finanso-
wych będą (podobnie jak w roku obecnym) 
uzupełniane z budżetu gminy.  

J.Z.

dokoñczenie na str. 12
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wniósł protest dotyczący sposobu rozdzie-
lania środków finansowych na kontrakto-
wanie świadczeń specjalistycznych na rok 
2006. Na początku bowiem ustalenia były 
takie, iż fundusze będą rozdzielane zgod-
nie z podziałem na miasto Poznań i powiat 
poznański. Niestety po pewnym czasie, nie 
wiadomo dlaczego, wprowadzone zostały 
zmiany w tej kwestii, a pierwotnie ustalony 
podział przestał obowiązywać. Taki obrót 
sprawy stał się właśnie powodem wniesie-
nia protestu. Pojawiła się bowiem obawa, 
iż NFZ dokona takiego podziału środków 
finansowych, że specjaliści z terenu gmin, 

jako ci mniej konkurencyjni, zostaną wyeli-
minowani przez większe podmioty. Wszyscy 
wiemy, że placówki działające w Poznaniu 
są zazwyczaj lepiej wyposażone i dofinan-
sowane. Burmistrz podkreślił, że nie może 
dojść do sytuacji, w której ludzie starsi, 
chorzy, matki z małymi dziećmi zmuszeni 
zostaną do dojeżdżania do Poznania na za-
biegi. Złożony protest ma wyrównać szanse 
dostępu mieszkańców wsi i miasta do spe-
cjalistycznych świadczeń. 

Podniesiona została też kwestia ubiega-
nia się lekarzy ze Spółki „Medicus” w Stę-
szewie o kontrakty na uruchomienie gabi-
netu rehabilitacji oraz ginekologicznego. Jak 
dowiedział się burmistrz, przeszkodę stano-
wi tu brak wykwalifikowanej kadry oraz 

niepełne wyposażenie gabinetów Spółki. 
Jednocześnie zapewnił on, że jeśli tylko wa-
runki te zostaną spełnione – zrobi wszystko, 
aby pomóc w otwarciu gabinetów. Zgodzili 
się na to lekarze przyznając jednocześnie, iż 
wiedzą, że gmina stara się zawsze wspierać 
działania „Medicusa”. Takie zapewnienie 
ucięło ostatecznie dyskusje na temat kon-
traktów oraz zarzuty, jakie padały ostatnio 
pod adresem burmistrza. Wystąpił z nimi 
Przewodniczący Samorządu Mieszkańców, 
a dotyczyły one braku interwencji gminy 
w kwestii zdobywania nowych kontraktów 
i rozwoju stęszewskiej służby zdrowia. Wy-
powiedzi lekarzy na ten temat były jedno-
znaczne…

J.Z.

dokoñczenie ze str. 11

Zakoñczo
kolejne inwestycje

W ciągu ostatnich miesięcy zakończo-
no w gminie kilka nowych inwesty-
cji. Należały do nich m. in.: remont 

elewacji budynku ośrodka zdrowia w Stęsze-
wie oraz ośrodka zdrowia w Strykowie. 

W Stęszewie dokończono też remont na-
wierzchni ulicy Chybickiego, a na ul. Kwia-
towej i Łukaszewicza zakończono budowę 

Nowa elewacja Oœrodka Zdrowia w StêszewieZakoñczono remont nawierzchni ulicy Chybickiego w Stêszewie

wjazdów na posesje, w miejscach, gdzie nie 
ma chodnika. Obecnie trwa remont chodni-
ków na ul. Chrobrego.

Jedną z inwestycji, która również zo-
stała już zakończona, była budowa drogi w 
Twardowie. Powstał tam ponad kilometr no-
wej jezdni. Ukończono też budowę chodnika 
na ul. Polnej w Strykowie oraz na ul. Leśnej

w Rybojedzku. Wszystkie te inwestycje zo-
stały sfinansowane z budżetu gminy. 

Zakończono już także prace przy wy-
mianie rur azbestowych w gminnych wodo-
ciągach. Prace wykończeniowe trwają nato-
miast przy budowie kanalizacji sanitarnej 
w Modrzu.  

J.Z.
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Kto zadba o porz¹dek,
jeœli nie my?

Od pewnego czasu na terenie Stę-
szewa zaobserwować moż-
na niepokojące zachowania 

mieszkańców. Każdego ranka, przy małych 
ulicznych kubłach „wyrastają jak grzyby po 
deszczu” wielkie worki pełne domowych od-
padków. Najwyraźniej osoby pozostawiają-
ce te śmieci znalazły prosty i szybki sposób 
na pozbycie się tego, co nagromadziło się 
przez cały dzień w domu. Przypominamy, 
więc wszystkim, że małe, uliczne kosze nie 
są przeznaczone do tego, aby pozostawiać 
w nich i przy nich domowe odpadki. Pozo-
stawiane codziennie „niespodzianki” nie 
świadczą dobrze o mieszkańcach miasta,
a ich sprzątanie jest bardzo uciążliwe. 

Osobnym problemem jest zanieczysz-
czanie dużych pojemników na surowce 
wtórne. Sprawa jest na tyle poważna, że 
firma utylizacyjna nie chce odbierać tych 
surowców, co więcej – zastrzegła, że, jeśli 
sytuacja nie ulegnie zmianie to pojemniki 
zostaną zupełnie zlikwidowane. 

Dodatkowy kłopot stanowią też nie-
legalne wysypiska śmieci. Pojawiają się 
one coraz częściej i liczniej. Za każdym 
też razem, kiedy zostają uprzątnięte –
w ich miejsce powstają nowe. Burmistrz 
gminy zobowiązał więc sołtysów wsi 

oraz przewodniczącego Samorządu Miesz-
kańców do zadbania o to, aby podobne sy-
tuacje przestały się powtarzać. 

Sołtysi i przewodniczący Sa-
morządu zobowiązani zostali tak-
że do zgłaszania przypadków wa-
łęsania się po terenie gminy psów. 
W wielu przypadkach są to zwie-
rzęta bezpańskie (często wyrzuco-
ne przez swoich właścicieli), ale 
nie tylko. Część mieszkańców nie 
zamyka po prostu swoich psów 
na terenie posesji, pozostawiając 
je „same sobie”. Zwierzęta biegają 
po otwartym terenie, stanowiąc 
niejednokrotnie duże zagrożenie. 
Nie tylko brudzą, ale są często 
zmarznięte i głodne, a przez to 
– agresywne. Nie można dopuścić 
do tego typu sytuacji. Dlatego też, 
sołtys każdej wsi, (a w Stęsze-
wie przewodniczący Samorządu 
Mieszkańców) zobowiązany jest 
do zgłaszania wszelkich zaobser-
wowanych nieprawidłowości.   

Niektórzy uznają, być może, że 
niepotrzebnie zajmujemy się „bła-
hostkami”. Prawdą jest niestety, że 
ignorując te właśnie „błahostki”, 

Takie niespodzianki mo¿na znaleŸæ rano na stêszewskich 
ulicach

wystawiamy fatalną opinię zarówno o so-
bie jak i o naszym miejscu zamieszkania. 

J.Z.

Uwaga – po¿ary!

W ostatnich miesiącach, na tere-
nie gminy wybuchło kilka poża-
rów: jeden w Trzebawiu i aż trzy

w Zamysłowie. Były one duże, trudne do 
ugaszenia, a co gorsza, przyniosły ogrom-
ne straty materialne. Koszty ich ugaszenia 
stanowiły również spore obciążenie finan-

sowe dla gminnej straży pożarnej. Fakt, że 
w krótkim odstępie czasowym miały miej-
sce, w tej samej gminie aż cztery pożary, 
rodzi podejrzenia, że niestety było to dzia-
łanie podpalacza. 

Zbliża się teraz okres zimowy, jest więc 
nadzieja, że pożary nie powtórzą się wię-

cej. Jednakże, dla naszego wspólnego bez-
pieczeństwa uczulamy wszystkich miesz-
kańców, aby zwracali uwagę na wszelkie 
niecodzienne i niepokojące sytuacje. Lepiej 
zapobiegać nieszczęściu, niż ponosić po 
fakcie jego konsekwencje.   

J.Z.



14 6/2005

W związku z pojawiającymi się coraz częściej w całej Polsce niepokojącymi, często patologicznymi sytuacjami rodzin-
nymi, zwracamy się z gorącym apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na wszelkie nieprawidłowości. 

Miesiące zimowe niosą także dodatkowe zagrożenia spowodowane występowaniem niskich temperatur. Pamiętajmy, 
więc o osobach wymagających pomocy (osobach samotnych, w starszym wieku, niepełnosprawnych, bezdomnych itd.). 

Nie bądźmy obojętni na cudzą krzywdę i cierpienie!

Wszystkie wątpliwe sytuacje można zgłaszać do odpowiednich służb:

Apel burmistrza
do mieszkañców gminy!

Ośrodek Pomocy Społecznej
Stęszew ul. Poznańska 11

tel: 813-40-62

Komisariat Policji 
Stęszew, ul. Poznańska 19

tel: 813- 43-97

Wykaz numerów telefonów osób odpowiadaj¹cych za drogi gminne

Kto tel. kom. tel. służb.

Pinczak Włodzimierz –Burmistrz 8197122

Leśny Bernard – Sekretarz 602356475 8197123

Alejski Aleksander – UMG Stęszew 604715965 8197126

Grześkowiak Zbigniew – Dyr. ZGKiM 608383314 8195431

Zimą na drogach gminnych utrzymywane będą dojazdy do miejscowości oraz drogi osiedlowe 

Wykaz numerów telefonów osób odpowiadaj¹cych za drogi krajowe

Henryk Urbaniak – Kier. Obwodu w GDDKiA 8134132

Dyżur do akcji zimowej w Obwodzie Zamysłowo 8134132

Zimowe utrzymanie dróg
Każdego roku w okresie zimowym, kiedy spadnie pierwszy śnieg, pojawiają się problemy na drogach. W celu ułatwienia mieszkańcom 

gminy kontaktu z zarządcami dróg – przedstawiamy poniżej ich wykaz, wraz z numerami telefonów osób odpowiedzialnych za zimowe utrzy-
manie poszczególnych odcinków.  Przypominamy, że obowiązek utrzymania zimowego chodników należy do właścicieli przyległych posesji 
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Wykaz dróg krajowych w utrzymaniu zimowym

Nr drogi Nazwa drogi Standard utrzymania

5 Poznań – Wrocław II

32 Zielona Góra – Stęszew II

Wykaz numerów telefonów osób odpowiadaj¹cych za drogi wojewódzkie

Dyżur w RDW Kościan (065) 5121774 lub 5121784

Kazimierz Różdżka – Kier RDW Kościan 5121774

Karol Helwig – Obwód Zaniemyśl 2857510

Zdzisław Kluczyk – „DROGBUD” Gostyń 601796034 (065) 5739161

M. Magier – Prowadzący akcji zimowej 692360520

Adam Michałkowski – Prowadzący akcji zimowej 606386004

Wykaz dróg wojewódzkich w utrzymaniu zimowym

Nr drogi Nazwa drogi Standard utrzymania

306 Buk – Stęszew – Dymaczewo Nowe III

431 Granowo - Dymaczewo Nowe - Kórnik III

Wykaz numerów telefonów osób odpowiadaj¹cych za drogi powiatowe

Marek Nowicki – Dyrektor ZDP Koziegłowy 8127090

Wiesław Jankowiak – Kierownik Obwodu Drogowego Zamysłowo 501029331 8134772

Wykaz dróg powiatowych w utrzymaniu zimowym

Nr drogi Nazwa drogi Standard utrzymania
2402P Dopiewo - Stęszew IV
2457P Trzcielin- Rybojedzko VI
2413P Dopiewo - Skrzynki VI
2493P Będlewo – Rosnówko (odc. Trzebaw-dr.5) VI
2494P Trzebaw - Stęszew VI
2450P Strykowo - Rybojedzko IV
2451P Strykowo - Modrze III
2452P Modrze - Piotrowo VI
2453P Piotrowo - Drożdżyce VI
2454P Modrze - Maksymilianowo III
2455P Tomice - Piekary VI
2456P Tomiczki - Bielawy III
2459P Granowo - Piekary VI
2498P Kubaczyn - Piekary IV
2458P Buk - Piekary IV
2496P Skrzynki - Buk III

2500P Niepruszewo- Tomiczki III

Przypominamy wszystkim, że obowiązek utrzymania zimowego chodników należy do właścicieli przyległych posesji.
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Harmonogram wywozu
odpadów sta³ych

MIESIĄC

STĘSZEW I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Wojska Polskiego, Chmielniki, 28 Grudnia,

Powstańców Wielkopolskich,

Krasickiego, Tomickiego, Okrężna,

Krótka(Krąplewo), W.Wieś

12

26

9

23

9

23

6

21

6

18

1

16

29

13

27

10

24

7

21

5

19

3

16

30

14

30

Paderewskiego, Narutowicza,

Wojciechowskiego, Kasprzaka, Pułaskiego,

Kwiatowa, Łukaszewicza

2

13

27

10

24

10

24

7

22

8

19

2

17

30

14

28

11

25

8

22

6

20

4

17

1

15

Kórnicka – od Kościańskiej do wiaduktu,

Łąkowa, Kościańska, Kręta, Krótka, Lipowa,

Polna, Bukowska, Błonie

3

16

30

13

27

13

27

10

24

9

22

5

19

3

17

31

14

28

11

25

9

23

6

20

4

18

Rynek, Szkolna, Kuśnierska, Ślusarska,  

Błażejewskiego, Ogrodowa, Kosickiego,

Grobla, Plac Kościuszki, Szpitalna,

Laskowa, Kanałowa, Kościelna

4

17

31

14

28

14

28

11

25

10

23

6

20

4

18

1

16

29

12

26

10

24

7

21

5

19

Mosińska i przyległe, Trzebawska i przyległe,

Topolowa i przyległe, Dworcowa, Poznańska, 

25 Stycznia, Nowotki, Andrzejewskiego,

Wjazdowa, Nowa, Dojazdowa, Stęszewska,  

Kórnicka od Witobla do wiaduktu, Folwarczna

5

18

1

15

1

15

29

12

26

11

24

7

21

5

19

2

17

30

13

27

11

25

8

22

6

20

Chybickiego, Młodych Przemysłowców, Prusa,

P. Skargi, Skorupki, Mickiewicza, Reja, Norwida

Słowackiego, Korczaka, Parkowa, B. Chrobrego

6

19

2

16

2

16

30

13

27

12

25

8

22

6

20

3

18

31

14

28

12

26

9

23

7

21

MIEJSCOWOŚĆ
Dębno, Dębienko,Trzebaw, Górka,

Łódź, Srocko PGR

7

20

3

17

3

17

31

14

28

13

26

9

23

7

21

4

19

1

15

29

13

27

10

24

8

22

Skrzynki, Tomiczki, Rybojedzko,

Słupia, Jeziorki, Piekary

9

23

6

20

6

20

3

18

2

15

29

12

26

10

24

7

21

4

18

2

16

30

13

27

11

27

Sapowice, Modrze, Smętówko, Będlewo, 

Drożdżyce, Wronczyn, Zaparcin,

Tomice, Mirosławki

10

24

7

21

7

21

4

19

4

16

30

13

27

11

25

8

22

5

19

3

17

31

14

28

12

28

Strykowo, Strykówko, Antonin, Zamysłowo, 

Witobel, Twardowo, Srocko Małe

11

25

8

22

8

22

5

20

5

17

31

14

28

12

26

9

23

6

20

4

18

2

15

29

13

29

Miasto i Gmina Stêszew – rok 2006

UWAGA:
1.  W przypadku nagłej awarii sprzętu lub innych zdarzeń wywóz nastąpi w dniu następnym po dniu przewidzianym w harmonogramie

(informacja tel. 813-41-82)

2.  Osoby ,które w wyznaczonym terminie będą miały odpady do wywozu, prosi się o zawieszenie w widocznym miejscu (pojemnik, brama, itp.)

tabliczek informacyjnych dostarczonych przez ZGKiM w Stęszewie.
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Mijający rok inwestycyjny  to  również  wdrażanie Projektu dotyczącego  budowy i remontu sieci wodociągowej na terenie gminy Stęszew. Pro-
cedurę uzyskania dofinansowania tej inwestycji Gmina Stęszew rozpoczęła  w czerwcu 2004 roku. Ubiegły rok  to między innymi ocena formalna  
Projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz ocena merytoryczna-techniczna Projektu przez Panel Ekspertów.

W październiku 2004 roku po rekomendacji  Regionalnego  Komitetu Sterującego ds. rozwoju regionu, Zarząd Województwa Wielkopol-
skiego podjął decyzję o dofinansowaniu tego Projektu .

Umowa o dofinansowaniu Projektu została zawarta z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 11 marca 2005 roku.
Efektem rzeczowym zrealizowanej inwestycji jest wybudowanie 2645 m sieci wodociągowej. Ponadto w ramach Projektu wyremonto-

wano istniejącą na terenie gminy sieć wodociągową na długości  6010 m.
Projekt prowadzony był w dziewięciu miejscowościach gminy Stęszew.
Zadaniem zrealizowanego projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców naszej gminy  oraz  zwiększenie  jej atrakcyjności inwe-

stycyjnej.
Środki finansowe dla zrealizowania inwestycji pochodzą z budżetu gminy Stęszew i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 

z budżetu państwa. 
Zasadą jest wydatkowanie środków finansowych za wykonane roboty wykonawcy inwestycji z budżetu gminy a w dalszym etapie 

ubieganie się o refundację części poniesionych kosztów kwalifikowanych w Wojewódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.
red.

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z bud¿etu pañstwa w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Informacja

Konkurs dla
organizacji pozarz¹dowych 

Burmistrz Stęszewa, na podstawie 
art. 11 ust. 2 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontaria-

cie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, 
poz. 873 ze zmianami) oraz uchwały Rady 
Miejskiej Gminy Stęszew nr XXVII/293/200
 z dnia 28 października 2005 roku w spra-
wie programu współpracy Gminy Stęszew 
z organizacjami pozarządowymi oraz inny-
mi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego, ogłosił dwa otwarte 
konkursy na realizację zadań publicznych 
w roku 2006 z zakresu:  

1.  upowszechniania kultury i oświaty 
wśród dzieci i młodzieży przez organi-
zacje harcerskie. Na realizację zadań 
przeznacza się środki w wysokości
10.000,00 zł.

2.  upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 
 -  organizacja szkolenia i zawodów w piłce 

nożnej na terenie miejscowości Stęszew, 
 -  organizacja szkolenia i zawodów w sza-

chach i warcabach, 
 -  organizacja szkolenia i zawodów w pił-

ce nożnej w miejscowości Trzebaw, 
 -  organizacja szkolenia i zawodów w pił-

ce nożnej w miejscowościach Wronczyn 
i Zaparcin, 

 -  organizacja szkolenia i zawodów w pił-
ce nożnej w miejscowości Modrze, 

 -  organizacja szkolenia i zawodów w pił-
ce nożnej w miejscowości Strykowo, 

 -  organizacja szkolenia i zawodów w pił-
ce nożnej w miejscowości Jeziorki, 

 -  organizacja szkolenia i zawodów w pił-
ce nożnej w miejscowości Skrzynki, 

dokoñczenie na str. 18
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 -  organizacja szkolenia i zawodów w pił-
ce nożnej w miejscowości Sapowice, 

 -  organizacja szkolenia i zawodów w ho-
keju na trawie, 

 -  organizacja zajęć sportowych w formie 
uczniowskich klubów sportowych. Na 
realizację zadań przeznacza się środki 
w wysokości 172.250,00 zł.  

Kryteria, dotyczące obu konkursów są na-
stępujące:
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 pro-

jektem. 

 6.  Liczba uczestników zaangażowanych
w realizację projektu. 

 7.  Perspektywy kontynuacji projektu i cy-
kliczność działań. 

 8.  Charakter i praktyka działania organi-
zacji. 

 9.  Dokonania i doświadczenie organizacji 
w realizacji projektów. 

10.  Dotychczasowa współpraca z Gminą 
Stęszew. 

11.  Struktura wydatków rodzajowych, ja-
kie zamierza się finansować z dotacji, 
wśród których priorytet powinny mieć 
wydatki na: organizację zawodów, do-
jazd na zawody, zakup pucharów, dy-
plomów i medali, ubezpieczenie uczest-
ników, ekwiwalent sędziowski, zakup 
sprzętu sportowego, środki czystości.

Oferty na jednolitym wzorze stanowią-
cym załącznik nr 1 do rozporządzenia Mi-
nistra Gospodarki Pracy i Polityki Społecz-

nej z dnia 29 października 2003 (Dz. U. Nr 
193, poz. 1891), w zamkniętych kopertach 
z zaznaczonym na nich numerem zadania, 
należy składać w sekretariacie Urzędu Miej-
skiego Gminy Stęszew przy ul. Poznańskiej 
11 w terminie do 2 stycznia 2006 roku. Wzór 
oferty i oświadczenia można pobrać na stro-
nie: www.steszew.pl lub w sekretariacie 
Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew. 

Oferty muszą także spełniać wymogi 
określone w zarządzeniu nr 5 z dnia 14 stycz-
nia 2005 roku Burmistrza Gminy Stęszew
w sprawie wytycznych do postępowania 
przy przyznawaniu dotacji organizacjom 
pozarządowym i podmiotom, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenia o konkursach ukazały się: na 
stronie internetowej gminy Stęszew (BIP), 
na tablicach ogłoszeniowych oraz w „Gaze-
cie Poznańskiej” z dnia 28 listopada 2005 r.   

red.

dokoñczenie ze str. 17

Sylwestrowe plany odwo³ane

W gminie toczyła się dyskusja nad 
pomysłem burmistrza dotyczą-
cym zorganizowania tegoroczne-

go sylwestra na stęszewskim Rynku. Tra-
dycja taka praktykowana była przed laty. 
W ostatnim czasie, z uwagi na bezpieczeń-
stwo uczestników, zrezygnowano z niej. 

Teraz powrócono jednak do dyskusji na 
ten temat. Wstępne plany zakładały, że rok 
2006 mieszkańcy Stęszewa będą mogli po-
witać na Rynku. W związku z obawą, o ich 

bezpieczeństwo, burmistrz gminy rozwa-
żał jednak kwestię ubezpieczenia zabawy. 
Nie można przecież ryzykować, że komuś 
stanie się krzywda, a odpowiedzialność
i koszty takiego zajścia spadną na gminę. 
Zabawie sylwestrowej towarzyszą przecież 
zawsze alkohol, strzelające petardy itd. Po-
łączenie takie może przynieść zupełnie nie-
przewidywalne skutki. 

Niestety, po zapoznaniu się z kosztami, 
jakie niosłoby ubezpieczenie (przewyższy-

łyby one znacznie koszty zorganizowania 
całej imprezy), zapadła decyzja, aby syl-
westra jednak nie robić. Część osób może 
być rozczarowana taką decyzją. Pamiętać 
jednak trzeba, że w ostatnim czasie usły-
szeć można o coraz większej liczbie pobić, 
kradzieży itp. Jeśli więc zabawa sylwe-
strowa miałaby się skończyć pokrzywdze-
niem chociażby jednej osoby, to nie należy 
podejmować takiego ryzyka. 

J.Z.

Gminne spotkania wigilijne
Zgodnie z tradycją na terenie siedmiu 

gminnych miejscowości zorganizowa-
ne zostały spotkania wigilijne. Pierw-

sze z nich odbyło się 13 grudnia w Tomicz-
kach. Zaproszonych zostało tam ponad 180 

gości. Kolejne wigilie zorganizowane zostały 
w Witoblu, Zamysłowie, Stęszewie, Modrzu, 
Łodzi i Strykowie. Były one jak zawsze do-
skonałą okazją do spotkania się, porozma-
wiania, wspólnego śpiewania kolęd. 

Tradycją tych spotkań jest też składanie 
sobie świątecznych życzeń oraz dzielenie się 
opłatkiem. Wtedy też każdy z gości ma moż-
liwość spokojnej rozmowy z burmistrzem

 J.Z.
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Z³ote Gody

16 listopada w Motelu AB w Stęszewie odbyła się uroczystość z okazji 50 rocznicy ślu-
bu 12 par małżeń skich zamieszkałych na terenie gminy. Z jubilatami spotkał się 
burmistrz gminy Włodzimierz Pinczak, przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław 

Potrawiak oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Helena Fabiś. 
Gości przywitała kierownik USC, składając wszystkim gorące gratulacje oraz życzenia 

zadowolenia i kolejnych, wspólnie spędzonych lat życia. Pary małżeńskie złożyły sobie po-
dziękowania oraz zapewnienie o wzajemnej miłości, trosce i szacunku. Następnie przyszła 
szczególna chwila wręczenia przez burmistrza medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. 
Medale te przyznawane są przez Prezydenta RP. Przewodniczący Rady natomiast, przekazał 
pamiątkowe dyplomy, bukiety czerwonych róż oraz złożył wszystkim jubilatom najlepsze 
życzenia. Mówił on o wyjątkowym charakterze i powadze tej uroczystości. Każdej z par na-
leżą się wyrazy podziwu i szacunku za lata wytrwałości, wzajemnej miłości i zaufania.  

Dla wszystkich przygotowano poczęstunek. Nie mogło oczywiście zabraknąć jubileuszo-
wego tortu i lampki szampana. Jubilatom zrobiono też pamiątkowe zdjęcia. Tegoroczni jubilaci

Dzieñ Seniora w Sapowicach

12 listopada zorganizowany został 
Gminny Dzień Seniora. W tym 
roku goście zaproszeni zostali do 

Sapowic. Impreza pod hasłem „Bawcie się 
Seniorzy” rozpoczęła się przemówieniem 
burmistrza, który powitał zgromadzonych, 
życzył im przede wszystkim zdrowia oraz 
dobrej zabawy. Na tegoroczne spotkanie 
przybyło bardzo wiele osób. Sala świetlicy 
w Sapowicach był pełna. Wśród gości zna-
leźli się także Przewodniczący Rady Miej-
skiej Gminy Stęszew Mirosław Potrawiak, 
radni oraz sołtys Sapowic. 

Atrakcje muzyczne zapewniły seniorom 
gminne zespoły, które przygotowały specjal-

ne programy artystyczne. Jako pierwsze na 
scenie pojawiły się „Modrzanki”. Występ 
pod tytułem „Bawcie się seniorzy” przygoto-
wała jak zawsze Weronika Polaczek Składał 
się on z dowcipnych tekstów oraz znanych 
wszystkim piosenek. Goście mogli więc śpie-
wać razem z zespołem, co wszystkim bar-
dzo się spodobało. 

Następnie zaprezentowały się dziew-
czynki z Zespołu Tanecznego „Iskierki”.
W jego skład wchodzą uczennice stęszewskiej 
Szkoły Podstawowej, których występy przy-
gotowują Małgorzata Nowacja i Maria Przy-
bysz. Grupa wystąpiła trzykrotnie. Po raz 
pierwszy zaprezentowała taniec „Algido”,

następnie – „Milord”, a później – „Country”. 
Dziewczynki wzbudziły duże zainteresowa-
nie swoim żywiołowym tańcem i kolorowy-
mi strojami. 

Zespołu „Arhed” nie trzeba było niko-
mu przedstawiać. Magda i Michał Lubań-
scy, Weronika Szypura oraz Kalina Berna-
czyk często uświetniają swoim śpiewem 
gminne imprezy. Tak też było i tym razem. 
W trzech częściach swojego występu zapre-
zentowali zarówno polskie jak i angloję-
zyczne piosenki. 

Drodzy jubilaci!
Najserdeczniejsze życzenia

wielu wspólnych lat,
zdrowia i pogody ducha

składa redakcja „Wieści Stęszewskich”

J.Z.

dokoñczenie na str. 20

Wśród tegorocznych jubilatów znaleźli się:

Teresa i Aleksander Białas ze Stęszewa,
Pelagia i Kazimierz Czyż z Zamysłowa,
Stefania i Mieczysław Czyż ze Stęszewa,

Janina i Edmund Hałas ze Stęszewa,
Teresa i Edmund Krupka z Jeziorek,
Janina i Stanisław Maik z Modrza,

Stanisława i Aleksander Nowak z Mirosławek,
Janina i Edmund Piątek z Drożdżyc,

Hanna i Bronisław Stasiak ze Strykowa,
Eugenia i Brunon Wirth ze Stęszewa,

Marianna i Mieczysław Woroch z Krąplewa,
Anna i Stanisław Zielińscy ze Stęszewa.
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Zakończenie programu artystycznego 
nie oznaczało końca uroczystości. Seniorzy 
bawili się bardzo dobrze, dlatego też, po wy-
stępach rozpoczęło się wspólne śpiewanie 
piosenek i długie rozmowy.  

 J.Z.

M³odziez z zespo³u Arhed – jak zawsze œwietni...Iskierki ze Szko³y Podstawowej w Stêszewie

dokoñczenie ze str. 19

Kapela Dudziarska KoŸlaryWeso³a Gromada

Seniorzy licznie brzybyli do SapowicBurmistrz wita zgromadzonych

wała natomiast monolog, który był dowcip-
nym komentarzem obecnej rzeczywistości. 

W Sapowicach nie mogło zabraknąć 
Kapeli Dudziarskiej „Koźlary”, która, choć 
w niepełnym składzie „rozruszała” zgroma-
dzoną publiczność. Występ Kapeli nagrodzo-
ny został gromkimi brawami. 

„Wesoła Gromada” to kolejny zespół, 
który wystąpił w tym dniu. Tym razem 
przedstawił on program pt.: „Jak miłe są 
wspomnienia”, którym rozbawił wszystkich 
zgromadzonych. Janina Kosicka przygoto-
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Uroczystoœæ w dniu
Œwiêta Niepodleg³oœci

11 listopada br. obchodziliśmy 87 rocz-
nicę odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Uroczystości upamiętniające 

tę szczególną datę trwały w całym kraju. Po-
dobnie było także w Stęszewie. W piątkowy 
poranek odbyła się msza święta. Następnie, jej 
uczestnicy przeszli na Rynek, gdzie pod pomni-
kiem rozpoczęła się uroczystość. 

Burmistrz gminy, jako pierwszy zabrał 
głos. Powitał wszystkich zgromadzonych, 
podkreślając jednocześnie jak szczegól-
ne wydarzenie świętują. Mówił o tym, że
11 listopada na zawsze zapisał się w naszej 
historii, jako początek odrodzonej Polski. 
Złożył też hołd wszystkim, którzy nie docze-
kali wolności. 

Jako kolejny przemówił Prezes Gminnego 
Koła Związku Kombatantów RP i byłych Więź-
niów Politycznych – Marceli Szała. Mówił on
o tych osobach, które poświęciły własne ży-
cie, aby Polska mogła być silna i bezpieczna. 
Ich pamięć uczczono minutą ciszy. Następnie, 
wszystkie przybyłe delegacje złożyły pod po-
mnikiem kwiaty.  J.Z.

Pod pomnikiem z³o¿ono wi¹zanki kwiatówNa Stêszewski Rynek przyby³o wielu mieszkañców

Co s³ychaæ w bibliotece?

Biblioteka Publiczna w Stęszewie posze-
rzyła swe zbiory o liczne nowości wy-
dawnicze- literaturę piękną i popular-

nonaukową (ekonomia, nauki przyrodnicze, 
humanistyka, sztuka) oraz wydawnictwa 
encyklopedyczne. Od początku roku zaku-
piono 1127 książek- 798 z budżetu biblioteki 
i dodatkowo 329 z dotacji ministerialnej. 
268 książek otrzymały filie biblioteczne. Za-
praszamy czytelników do korzystania z nie-
ustannie aktualizowanego księgozbioru.

Uczestniczki warsztatów plastycznychUczestniczki warsztatów plastycznych dokoñczenie na str. 22
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Ponadto nasza biblioteka zaprosiła 
uczniów Szkoły Podstawowej w Stęszewie 
do uczestnictwa w 15 Biennale Sztuki dla 
Dziecka. 9 listopada grupa zainteresowa-

nych tematem dziewcząt udała się na warsz-
taty plastyczne pt: „Latający kufer”, które 
poprowadził twórca projektu – malarz i pe-
dagog – Tadeusz Wieczorek. Zajęcia łączyły 
„treści werbalne z plastyką oraz żywą nar-
racją uczestników” (uczestników programu 

dokoñczenie ze str. 21
wystawy prac uczestników warsztatów). 
Ich uczestnicy przeżyli baśniową przygodę
i stworzyli przepiękne prace plastyczne.

Anna Krupecka
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Stêszewie

O bezpieczeñstwie na drodze

8 listopada w stęszewskiej Szkole Pod-
stawowej zorganizowane zostało spo-
tkanie dla najmłodszych. Jego celem 

było przypomnienie dzieciom zasad ruchu 
drogowego. Spotkanie takie odbyło się już 
kilkakrotnie razy wcześniej, a dzieci (jak się 
okazało) świetnie wiedziały, jakich zasad 
należy przestrzegać na drodze. 

Wśród zaproszonych osób pojawił się 
radny powiatu poznańskiego- Tadeusz 
Knop, przedstawiciele policji oraz Państwo-
wej Straży Pożarnej. Każdy z gości omówił 
problemy i zagrożenia, jakie mogą czyhać 
na uczestników ruchu drogowego. Dzieci z 
dużym zainteresowaniem słuchały i z rów-
nie dużym zaangażowaniem uczestniczyły 
w dyskusji. Następnie dostały, przywiezione 
specjalnie dla nich odblaskowe przedmioty, 
które można przypiąć do ubrania, pleca-
ka itd. Niewątpliwą atrakcją był też pokaz 
wozu strażackiego dostosowanego specjal-
nie do pomocy przy wypadkach. 

Dzieci z duDzieci z du¿¿ym zainteresowaniem oglym zainteresowaniem ogl¹¹dajdaj¹¹  wóz strawóz stra¿¿ackiacki

Pogadanki na temat bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym organizowane są w Szkole 
Podstawowej już od dawna. Daje to bardzo 
dobre efekty, ponieważ, dzięki nim, nawet 

najmłodsi uczniowie wiedzą, jakie zacho-
wania są dozwolone, a jakie zakazane na 
drodze.

J.Z.

Nowy sprzêt dla stra¿aków

Strykowscy strażacy otrzymali w ciągu 
kilku ostatnich miesięcy nowy sprzęt ra-
towniczy. Jeszcze we wrześniu, w siedzi-

bie Straży w Strykowie odbyło się spotkanie, 
w którym uczestniczyli m. in.: burmistrz, 
starosta powiatu poznańskiego, radni po-
wiatowi, komendant straży pożarnej i.in. Zo-
stało ono zorganizowane w celu uroczystego 

przekazania skafandrów wypornościowych, 
sań lodowych, noszy próżniowych itd. Sprzęt 
ten ufundowany został przez Gminę Stęszew 
oraz Starostwo Powiatu Poznańskiego.

Został od razu „przetestowany” na jezio-
rze Strykowskim, gdzie strażacy zaprezen-
towali, w jaki sposób będzie on wykorzysty-
wany. Burmistrz gminy zaznaczył, przy tej 

okazji, że życzy wszystkim, aby otrzymany 
sprzęt był jak najrzadziej potrzebny.   

15 listopada br. w siedzibie Oddziału Re-
gionalnego w Poznaniu odbyło się natomiast 
spotkanie, na którym przekazano cztery zesta-
wy ratownictwa przed medycznego. Dyrektor 
Oddziału KRUS – Maria Wróblewska wręczyła 
jeden z nich komendantowi OSP ze Strykowa. 
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Og³oszenia

Sprzęt ten przekazywany jest zgodnie 
z porozumieniem, jakie zawarte zostało w 
1999 r. Pomiędzy Prezesem Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego i Prezesem Zarzą-
du Głównego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Dotyczyło ono wdrażania syste-

mu ratownictwa przed medycznego w rejo-
nach wiejskich. Zawarto je w celu zmniej-
szenia skutków wypadków rolników, w tym 
przy pracy rolniczej. Strony postanowiły 
współpracować w sprawie wdrażania sys-
temu poprzez między innymi wyposażanie 

strażaków OSP w zestawy przed medyczne. 
Za pośrednictwem oddziałów regionalnych 

przekazano do 2004 r. włącznie 391 takich ze-
stawów. Jeden z nich może już być wykorzysty-
wany przez strykowską Straż Pożarną.  

J.Z.

Stra¿acy prezentuj¹ jak dzia³aj¹ nosze pró¿niowePrzekazanie zestawów ratownictwa przed medycznego

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY 
JĘZYKA NIEMIECKIEGO

ul. Narutowicza 19
Stęszew

tel: 8 134 159
tel kom: 0603 810 218 

Serdecznie zapraszamy 

na zabawę sylwestrową 
w świetlicy wiejskiej

w Tomiczkach

w dniu 31.12.2005 r.
od godz: 20.00 - 4.00.

 Do tańca przygrywa 
zespół muzyczny: 

NIECIERPLIWI.

Zapewniamy:
- smaczny posiłek,
- szampańską noc. 

Bilety do nabycia: 
Tomiczki

ul. Stęszewska 4,
tel: 8 196 224,  
503 005 054

Organizatorzy

SUPER OFERTA!!!

SPRZEDAŻ OPON – WULKANIZACJA 
STĘSZEW, UL. BUKOWSKA 16
tel. 8135-304, kom. 500 074 679

NISKIE CENY!!!

Przyjmiemy uczniów w zawodzie stolarz oraz zatrudnimy stolarzy. Miejsce praktyk 

i pracy – Stęszew, ul. Lipowa 6. tel/fax: 8 134 251. Oferty pracy można składać 

również osobiście w biurze (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00).

Poszukuję
do wynajęcia domu

lub piętra domu
w Stęszewie.

tel: 0600 851 771
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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
Spółka „Medicus”
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, 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
Pogotowie ratunkowe tel: 866 00 66 – można 
dzownić w godzinach, w których nieczynne
są gabinety lekarskie (od 18.00 do 8.00) 
Gabinet Rehabilitacyjny „Revita”
ul. Mosińska 8, tel: 660 316 910
Godziny przyjęć: pn. - pt.: 9.30 – 17.00
Gabinet Rehabilitacyjny „Fizjo+”
Stęszew, ul. P. Skargi 22, tel: 508 272 577
Godz. przyjęć: wt. i czw.: od 16.00 do 18.00 

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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