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Do pięknie przystrojonej sali zjecha-
ło się wielu mieszkańców naszej gmi-
ny. Na początku, przybyłych gości po-

witał burmistrz Włodzimierz Pinczak, który 
złożył wszystkim matkom i ojcom najlepsze 
życzenia w dniu ich święta i zaprosił do wy-
słuchania krótkiej części artystycznej.

Jako pierwszy na scenie zaprezentował 
się zespół śpiewaczy „Modrzanki” z Mo-
drza. Członkowie zespołu przeprani za 
wojsko wprowadzili gości w dobry humor 
opowiadając skecze i dowcipy. Następnie 
wystąpił zespół „Wesoła Gromada” z Klu-
bu Seniora w Stęszewie. Przedstawili oni 
scenkę rodzajową pt. „Imieniny u Andzi.” 

Na tegorocznej imprezie nie mogło za-
braknąć naszej gminnej młodzieży, Zu-
zanny Stefens oraz Piotra Regnera, którzy 
swoim rodzicom podarowali piękny pre-
zent w postaci piosenek.

Gościem specjalnym piątkowej imprezy 
była – Joanna Bartel, która rozbawiła wszyst-
kich do łez. Publiczność natomiast podzięko-
wała jej za występ gromkimi brawami.

Żywa reakcja gości świadczyła o tym, że 
tegoroczna część artystyczna przypadła im 
do gustu. Na zakończenie wspólnego świę-
towania gospodarz naszej gminy jeszcze 
raz złożył wszystkim matkom i ojcom naj-
lepsze życzenia.  RED 

25 maja odbył się Gminny Dzień Matki i Ojca. 
Tym razem uroczystość odbyła się w Tomiczkach 

Gminny Dzień 
Matki i Ojca

„Modrzanki” w wojskowych mundurach.

Joanna Bartel rozbawiła do łez. 

Publiczności podobały się występy. „Wesoła Gromada” i „Imieniny u Andzi”.
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5 czerwca odbyła się sesja Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew, na której udzielono 
burmistrzowi gminy absolutorium. Za-

nim jednak to nastąpiło przewodniczący ra-
dy przedstawił porządek obrad.

Kolejnym punktem wtorkowej sesji było 
przyjęcie przez radnych protokołu z wcze-
śniejszej sesji oraz przedstawienie przez bur-
mistrza sprawozdania z działalności mię-
dzysesyjnej. Obejmowało ono okres od 26 
kwietnia do 5 czerwca br.

W omawianym czasie została zakończo-
na inwestycja pt. odnowienie małej architek-
tury wokół terenu „Źródełka”.

Ponadto trwa remont drogi gminnej 
Twardowo – Antoninek oraz remonty cząst-
kowe dróg w gminie Stęszew.

W minionym czasie zostało wykonane 
poziome oznakowanie dróg.

Cały czas realizowane są następujące in-
westycje:

•  budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sa-
powicach – etap III,

•  budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Słupi,

•  zagospodarowanie terenu nad Jeziorem 
Strykowskim w miejscowości Strykowo,

•  dokumentacja projektowa na budowę 
hali widowiskowo-sportowej w miejsco-
wości Stęszew,

•  dokumentacja projektowa na budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej w Jeziorkach,

•  dokumentacja projektowa na budowę 
boiska wielofunkcyjnego we Wronczy-
nie, 

•  dokumentacja projektowa na budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej w Będlewie – 
zakończono,

•  remont budynków świetlic wiejskich 
w miejscowości Tomiczki i Mirosław-
ki – etap II – odbiór zaplanowany na 12 
czerwca.

Okres międzysesyjny to także liczne prze-
targi na:

•  sporządzenie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego – 

 Stęszew,
•  rekultywację płyty boiska sportowego 

w Strykowie,
•  wykonanie dojazdu dla autobusu 

w Skrzynkach,
•  dokumentację projektową budowy bo-

iska wielofunkcyjnego we Wronczynie,
•  malowanie oznakowania poziomego 

dróg i ulic,

•  remont nawierzchni drogi Twardowo – 
Srocko Małe,

•  pełnienie funkcji inspektora nadzoru 
inwestycji – remont nawierzchni drogi 
gminnej Twardowo – Srocko Małe, 

•  sporządzenie pojedynczych projektów 
decyzji administracyjnych w zakresie 
warunków zabudowy. 

Burmistrz poinformował, że w omawia-
nym czasie miały miejsce następujące wyda-
rzenia:

 Weekend Majowy. 
1 maja na boisku sportowym we Wron-

czynie został rozegrany mecz piłki nożnej 
o Puchar Burmistrza Gminy Stęszew. 

2 maja odbyła się majówka z Domem 
Kultury, podczas której zbierano m.in. pie-
niądze na leczenie Witolda Mazurka. 

Natomiast 3 maja na stęszewskim ryn-
ku obchodzono uroczystości patriotyczne 
z okazji 221 Rocznicy Uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja.

8 maja na boisku sportowym we Wron-
czynie zorganizowano Turniej Piłki Noż-
nej Świetlic Opiekuńczo-Wychowawczych 
Gminy Stęszew.

W omawianym czasie odbyła się zbiór-
ka krwi połączona z Białą Niedzielą – czyli 
bezpłatnymi konsultacjami lekarskimi z 9 
różnych specjalizacji (urologii, diabetolo-
gii, neurologii, ginekologii, alergologii, la-
ryngologii, porad internisty i ortopedy).

18 maja Dom Kultury w Stęszewie świę-
tował jubileusz 35–lecia (więcej w odręb-
nym tekście red.). 

Po raz czwarty, 19 maja mieszkańcy 
gminy Stęszew wzięli udział w ogólnopol-
skiej akcji Cała Polska Biega (więcej w osob-
nym tekście red.).

20 maja odbył się rajd do Strykowa. Cy-
kliści zwiedzili m.in. strykowską siedzibę 
OSP (więcej w osobnym tekście red.). 

25 maja zorganizowano Gminny Dzień 
Matki i Ojca. Uroczystość odbyła się w To-
miczkach. Gwiazdą spotkania była Joanna 
Bartel.

Na początku czerwca, na stadionie KS 
Lipno odbył się Festyn Rodzinny połączo-
ny z dniem dziecka.

3 czerwca na stęszewskim rynku można 
było podziwiać zabytkowe mercedesy z ca-
łej Polski.

Cały czas trwają procedury dotyczące 
konkursów na dyrektorów szkół: Gimna-
zjum w Stęszewie i Strykowie oraz Zespo-

łu Szkolno– Przedszkolnego w Modrzu i Je-
ziorkach.

Centrum Zagospodarowania Odpadów 
Selekt ogłosiło nabór na stanowisko dyrek-
tora biura związku. Więcej informacji na 
ten temat można znaleźć m.in. na stronie 
www.steszew.pl. 

W minionym czasie odbyły się spotka-
nia z mieszkańcami Wielkiejwsi, Będle-
wa i Modrza w sprawie zmiany obwodów 
szkół w gminie Stęszew.

W okresie międzysesyjnym miało miej-
sce spotkanie z przedstawicielami WPN 
w sprawie zmiany studium oraz w sprawie 
monitoringu przestrzeni przyrodniczej 
WPN w m. Trzebaw. 

Omawiany okres to także podpisanie 
umów w Urzędzie Marszałkowskim doty-
czących kolejnych dofinansowań zadań ze 
środków UE. 

Podpisano także umowę z zakładem 
karnym, Nadleśnictwem Konstantynowo 
oraz gminą Stęszew, w wyniku której pozy-
skano więźniów do prac porządkowych na 
terenie naszej gminy.

Burmistrz poinformował, że uczestni-
czył w spotkaniu w sprawie modernizacji 
linii kolejowych, a w przyszłości również 
dworców kolejowych. Na spotkaniu zo-
stał również poruszony temat znacznego 
zwiększenia prędkości pociągów. W związ-
ku z powyższym włodarz gminy po raz ko-
lejny apelował do mieszkańców o zacho-
wanie szczególnej ostrożności na niestrze-
żonych przejazdach kolejowych. 

W minionym czasie udało się nawią-
zać współpracę z poznańskimi uczelnia-
mi. Studenci i doktoranci tych uczelni bę-
dą prowadzić badania na terenie naszej 
gminy.

29 maja burmistrz gminy Stęszew 
uczestniczył w spotkaniu z prezydentem 
RP w Kórniku.

Burmistrz zwrócił uwagę na to, że w lo-
kalnej prasie pojawiły się ogłoszenia, w któ-
rych osoby bliżej nieokreślone informują, 
iż przekształcą ziemię na działki budowla-
ne. Jest to zwykłe naciąganie, gdyż jedynym 
organem, który może to zrobić jest gmina 
– tłumaczył burmistrz. Poprosił o przekaza-
nie tej informacji mieszkańcom.

Po sprawozdaniu burmistrza, podejmo-
wano uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego. Zanim ją podję-
to, skarbnik gminy – przedstawiła sprawozda-

Podczas XVIII Sesji, Rada Miejska Gminy Stęszew udzieliła burmistrzowi 
Włodzimierzowi Pinczakowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
rok 2011 

Sesja Absolutoryjna
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nie z wykonania budżetu gminy za rok 2011 
wraz z informacją o stanie mienia komunal-
nego.

 Radca prawny urzędu przedstawił uchwa-
łę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Poznaniu, w której wyrażono 
pozytywną opinię o przedłożeniu przez bur-
mistrza sprawozdania z wykonania budżetu 
gminy za rok 2011 wraz z informacją o sta-
nie mienia komunalnego. 

Następnie przystąpiono do głosowania 
nad tą uchwałą. Została ona przyjęta przy 
czterech głosach wstrzymujących i jednym 
przeciw.

Kolejnym punktem sesji było podjęcie 
uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi 
gminy Stęszew absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu na rok 2011. 

Zanim to nastąpiło, przedstawiono wnio-
sek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gmi-
ny Stęszew o udzielenie burmistrzowi abso-
lutorium za rok 2011 oraz uchwałę Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Poznaniu, w której wyrażono opinię, iż 
ww. wniosek komisji został uzasadniony.

 Wobec powyższego radni, w głosowaniu 
jawnym udzielili burmistrzowi absoluto-
rium za rok 2011, przy jednym głosie wstrzy-
mującym i czterech głosach przeciw. W tym 
momencie warto zwrócić uwagę, że nawet 
radni opozycyjni przyznali, że w roku ubie-
głym dużo zostało wykonane z budżetu gmi-
ny. Mimo to wciąż głosują przeciw. W takim 
przypadku można domniemać, że robią to 
tylko dla zasady. 

Przewodniczący rady pogratulował bur-
mistrzowi absolutorium. Do życzeń dołączy-
li się również inni uczestnicy sesji. Gratulo-
wali włodarzowi gminy kolejnego roku uda-
nej pracy na rzecz społeczności lokalnej.

 Burmistrz Włodzimierz Pinczak podzię-
kował wszystkim, którzy pomogli mu i przy-
czynili się do otrzymania absolutorium za 
2011 rok. 

Następnie przyjęto uchwały w sprawie:
a) zmieniającą uchwałę nr XIV/108/

2011 w sprawie budżetu na rok 2012.
Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stęszew 

dokonuje zwiększenia dochodów o kwotę 
12 274,00 zł. Plan dochodów po zmianach 
38 386 804,00 zł, z tego:

•  dochody bieżące w kwocie – 
34 133 152,00 zł,

•  dochody majątkowe w kwocie – 
4 253 652,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków 
o kwotę 12 274,00 zł. Plan wydatków po 
zmianach – 38 743 763,00 zł, z tego:

•  wydatki bieżące w wysokości – 
32 616 178,00 zł,

•  wydatki majątkowe w wysokości – 
6 127 585,00 zł.

Uchwała ta została przyjęta większością 
głosów w formie zaproponowanej przez bur-
mistrza.

b) udzielenia w roku 2012 dotacji na pra-
ce konserwatorskie, restauratorskie i ro-

boty budowlane dla obiektu zabytkowego 
wpisanego do rejestru zabytków położone-
go na terenie gminy Stęszew.

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stęszew 
udziela z budżetu gminy Stęszew dotacji Pa-
rafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Barbary 
w Tomicach w wysokości 50 000,00 zł, nie 
więcej jednak niż 100% rzeczywistego, udo-
kumentowanego kosztu prac na kontynuację 
renowacji kościoła p.w. św. Barbary w Tomi-
cach.

Uchwała ta została przyjęta większością 
głosów w formie zaproponowanej przez bur-
mistrza.

c) nadania nazwy ulic w miejscowości 
Słupia.

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stęszew 
nadaje ulicom położonym w miejscowości 
Słupia oznaczonym w ewidencji gruntów nu-
merami 183/4, 183/5, 183/18, 183/2, 181/1, 
183/22, 183/29, 183/33, 183/35 nazwę: Osie-
dle Leśne.

Uchwała ta została przyjęta większością 
głosów w formie zaproponowanej przez bur-
mistrza. 

d) przyjęcia programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt.

Celem tego programu jest m.in.:
•  zapewnienie opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi,
•  zapobieganie bezdomności zwierząt,
•  zmniejszenie populacji bezdomnych 

zwierząt,
•  edukacja mieszkańców gminy Stęszew 

w zakresie humanitarnego traktowania 
zwierząt,

•  propagowanie ograniczania i kontro-
li rozrodczości zwierząt domowych 
w szczególności psów i kotów.

Uchwała ta została przyjęta większością 
głosów w formie zaproponowanej przez bur-
mistrza.

e) przyjęcia zmian w Statucie Związku 
oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu 
Związku.

Uchwała ta dotyczy przyjęcia zmian 
w statucie Związku Międzygminnego „Cen-
trum Zagospodarowania Odpadów SELEKT”. 
Zgromadzenie Związku na posiedzeniu 
w dniu 22.05.2012 r. podjęło uchwałę o przy-
jęciu do Związku nowych członków, gminy: 
Kaźmierz, Opalenica, Rokietnica, Tarnowo 
Podgórne. W wyniku powyższego zaistniała 
konieczność zmiany zapisu statutu Związku.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Ostatnim punktem sesji była dyskusja 

wolne głosy i wnioski.
Radni wnioskowali o postawienie znaku 

STOP na ul. Kościańskiej w Stęszewie (Błonie).
Na koniec, mieszkańcy gminy wyrazi-

li swoje obawy i zaniepokojenie jakością ob-
sługi pacjentów w ośrodku zdrowia Medicus 
w Stęszewie. Skarżyli się oni na ich zdaniem 
niską jakość świadczonych usług oraz długi 
okres oczekiwania np. na wypisanie recept 
czy też samą rejestrację.  RED 

W „Wieściach Stęszewskich” 
obszernie relacjonujemy 
przebieg sesji Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew. Tymczasem 
wiele decyzji, które nie wyma-
gają podjęcia w drodze uchwa-
ły, zapada na posiedzeniach 
komisji Rady Miejskiej Gminy 
Stęszew. Dlatego w „Wieściach 
Stęszewskich” informujemy 
o tych najważniejszych. 

I tak ostatnio radni podjęli decyzję 
w sprawie działki przy ulicy Poznań-
skiej, sąsiadującej z gminną działką. 

W październiku ub. roku zauważono, że 
jej właściciel wywoził na nią ziemię celem 
wywyższenia gruntu – naruszył przy tym 
granicę zajmując fragment gminnej dział-
ki. Urząd wdrożył stosowne postępowa-
nie mające na celu wyeliminowanie zajęcia 
gminnego gruntu. Właściciel, ze względu 
na wysokie koszty, wystąpił z wnioskiem 
zamiany gruntów – zajętego przez niego 
fragmentu gminnej działki na inną będącą 
w jego posiadaniu. Radni nie wyrazili na to 
jednak zgody, z równoczesnym żądaniem 
przywrócenia gminnej działki do stanu po-
czątkowego. 

Z kolei 19 maja radni mikrobusem zo-
stali obwiezieni po całej gminie. Wyjazd 
miał charakter szkoleniowy, którego ce-
lem było pokazanie im uwarunkowań, zło-
żoności związanych z planowaniem prze-
strzennym i infrastrukturą, planami in-
westycyjnymi. Wszystko po to, by meryto-
rycznie mogli uczestniczyć w dyskusji nad 
przystąpieniem do opracowania nowego 
studium uwarunkowań i warunków zago-
spodarowania przestrzennego.  RED

Z prac Komisji 
Rady Miejskiej

W każdy drugi i czwarty 
poniedziałek miesiąca, 

od godz. 16 do 18 
w Urzędzie Miejskim Gminy 

Stęszew odbywają się 
konsultacje prawne.

Są one przeznaczone tylko i wy-
łącznie dla osób zameldowanych 
w gminie Stęszew. Przypomina-
my, że prawnik pełni funkcję do-

radcy osobom potrzebującym 
w trudnych sytuacjach.
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•  Budowa boiska wielofunkcyjnego o na-

wierzchni z trawy syntetycznej w miej-

scowości Modrze, 

•  Dostawa i montaż placu zabaw przy uli-

cy Korczaka w Stęszewie, 

•  Budowa 8-oddziałowego przedszkola 

wraz z rozbudową istniejącego budyn-

ku przy ul. Korczaka w Stęszewie. Inwe-

stycja ta kosztowala ponad 4 mln zł. Za-

gwarantowała wiele nowych, bezpłat-

nych miejsc dla przedszkolaków, co jed-

nak skutkuje dodatkowym obciążeniem 

budżetu gminy na ich utrzymanie. Co ro-

ku w budżecie gminy będą musiały się 

znaleźć pieniądze na utrzymanie budyn-

ku i sfinansowanie pobytu dzieci.

•  Wykonanie ogrodzenia boiska sporto-

wego w miejscowości Trzebaw, 

•  Budowa boiska sportowego wraz z wy-

konaniem zagospodarowania terenu 

w miejscowości Mirosławki, 

•  Naprawa schodów wejściowych i wy-

konanie podjazdu przy budynku Przy-

chodni Lekarskiej w Stęszewie, 

•  Dokumentacja projektowa na wykona-

nie zagospodarowania rekreacyjnego 

terenu w miejscowości Strykowo, nad 

jeziorem Strykowskim, 

•  Wykonanie przyłączy kanalizacji sani-

tarnej w miejscowości Sapowice ul. Bu-

kowska, 

•  Remont pomostu wodnego na terenie 

Ośrodka Wypoczynkowego w miejsco-

wości Strykowo, 

•  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 

miejscowości Wronczyn, Zaparcin i dla 

części miejscowości Witobel i Zamy-

słowo, 

•  Remont schodów przed UMG Stęszew, 

•  Budowa kanalizacji sanitarnej dla miej-

scowości Stęszew: część ul. Trzebaw-

skiej, ul. Żeglarska, Regatowa, Wioślar-

ska, Bojerowa, Łyżwiarska, Pływacka, 

•  Dokumentacja projektowa na moder-

nizację stacji wodociągowej w miejsco-

wości Sapowice i Witobel, 

•  Remont budynku świetlic wiejskich 

w miejscowości Mirosławki i Tomiczki 

wraz z zagospodarowaniem terenu, 

•  Budowa boiska sportowego o na-

wierzchni z trawy sztucznej w miejsco-

wości Stęszew, 

•  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 

wsi Trzebaw, 

•  Zagospodarowanie terenu wokół źró-

dełka w Żarnowcu, 

•  Oznakowanie miejsc wartych zoba-

czenia na trasie Krąplewo – „Źródełko 

w Żarnowcu”, 

•  Odwodnienie ulic na terenie gminy Stę-

szew, 

•  Remont kanalizacji deszczowej w Dęb-

nie ul. Powstańców Wlkp.,

•  Remont kapitalny chodnika na ul. Pod-

górnej w Stęszewie,

•  Remont kapitalny jezdni ul. Polnej 

w Strykowie,

•  Remont jezdni drogi dojazdowej pomię-

dzy ul. Andrzejewskiego a Dworcową 

w Stęszewie,

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA 
INWESTYCYJNE W ROKU 2011
PONIŻEJ PREZENTUJEMY LISTĘ NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ 
INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2011 ROKU 

Budynek Oświatowy w Stęszewie.

Boisko sportowe w Modrzu.
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•  Wykonanie odwodnienia ul. Polnej 

w Skrzynkach,

•  Remont dróg gruntowych tłuczniem 

w Jeziorkach (ul. Leśna), Łodzi (ul. Jezior-

na), Mirosławkach (Mirosławki – Tomi-

ce), Skrzynkach (Polna, Dębina), Stryko-

wie (Łanowa), Wronczynie (Wronczyn – 

Twardowo), Stęszewie (Dębowa, Jaworo-

wa, Bluszczowa, Szachowa, Kwiatowa),

•  Utrzymanie oznakowania pionowego 

i poziomego oraz nazw ulic,

•  Naprawa wiat przystankowych,

•  Remonty i naprawa odwodnienia dróg 

(czyszczenie i konserwacja rowów 

bocznych, kanalizacji deszczowej i dre-

nażu): ul. Mosińska (Witobel), ul. Sło-

neczna (Słupia), ul. Szkolna (Łódź), ul. 

Powstańców Wlkp. – przepust (Dębno), 

ul. Moderska (Zamysłowo). 

Remonty w gminnych szkołach:
•  Szkoła Podstawowa w Stęszewie: malo-

wanie szatni, dwóch klas i toalet, cykli-

nowanie podłóg w trzech salach, mon-

taż rolet; zakup tablicy interaktywnej, 

zestawu nagłaśniającego, mebli do jed-

nej sali, oprawy oświetleniowej,

•  Szkoła Podstawowa w Modrzu: renowa-

cja parkietu w sali gimnastycznej, cykli-

nowanie i lakierowanie podłóg, remont 

kotłowni; zakup tablicy interaktywnej,

•  Szkoła Podstawowa w Jeziorkach: re-

mont pokrycia dachu na budynku oficy-

ny, remont tarasu zewnętrznego; zakup 

mebli do klas (stoliki krzesła), kosiarki, 

drukarki, koszy zewnętrznych,

•  Szkoła Podstawowa w Strykowie: wy-

miana grzejników; zakup 3 kompute-

rów, szafki i regałów,

•  Szkoła Podstawowa w Trzebawiu: napra-

wa ogrodzenia oraz zakup 3 notebooków,

•  Zespół Szkół Specjalnych: wymiana lamp, 

prace elektryczne, przebudowa rozdzieli 

głównej; zakup tablicy interaktywnej,

•  Przedszkole w Stęszewie: wymiana po-

krycia dachu na starym budynku, po-

malowanie 3 pomieszczeń; zakup wóz-

ków do sprzątania, wykładziny, szafek 

kuchennych, sprzętu kuchennego, obie-

raczki do warzyw, odkurzacza oraz radia. 

•  Gimnazjum w Stęszewie: wymiana 

okien – 25 szt., malowanie 6 sal, koryta-

I N W E S T Y C J E  R O K U  2 0 1 1

Prace przy kanalizacji w Trzebawiu.

 Boisko w Mirosławkach. 

Burmistrz Stęszewa 
ogłasza nieograniczony przetarg ustny 

na wydzierżawienie następującej nieruchomości gminnej:

1. Działka o numerze ewidencyjnym 79, obręb Tomice; Położenie nieruchomości – Tomice; 

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW PO1S/00034855/1 prowadzona przez Sąd Re-

jonowy w Grodzisku Wlkp.; Klasyfikacja gruntu – nieużytek (N), na którym znajduje się zbiornik wodny;

Powierzchnia do wydzierżawienia – 0,2700ha; Okres dzierżawy – 15 lat; Przeznaczenie nieruchomości – 

staw. Informacja dodatkowa – dnia 20.12.2002r. Starosta Poznański wydał pozwolenie wodno prawne 

nr OS-V-6223-14-1/2002 na szczególne korzystanie z wód rowu melioracji wodnej St-49-4 tj. na 

pobór wody ze zbiornika znajdującego się na działce nr 79. 

Minimalny roczny czynsz dzierżawny wynosi 300,– zł brutto. Wadium wynosi 50,– zł 

Zadeklarowany w wyniku przetargu roczny czynsz dzierżawny będzie podlegał corocznej waloryzacji 
w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni 

ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny, co nie będzie wymagało podpisania kolejnych aneksów do 
umowy dzierżawy.

Warunki przetargu: Przetarg odbędzie się w piątek dnia 20 lipca 2010r. o godz. 9.30 w sali sesyjnej 
Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew przy ulicy Poznańskiej 11. 

Wadium należy wpłacić do dnia 17 lipca 2010r. na konto Urzędu nr 10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/

Stęszew. 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 przyszłego czynszu dzierżawnego, 

a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego.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. (61) 8197 149.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.steszew.pl w zakładce BIP 
oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Stęszew. 

rza, szatni; montaż rolet w 2 salach, re-

mont podjazdu na salę gimnastyczną, 

remont kotła gazowego; zakup krzeseł 

i stolików do pracowni fizycznej, wóz-

ków do sprzątania, zestawów i progra-

mów komputerowych, projektora, bin-

downicy oraz szafy metalowej,

•  Gimnazjum w Strykowie: adaptacja 

mieszkania na świetlicę i pokój nauczy-

cielski, remont łazienek nauczycielskich; 

zakup głośników, mikrofonu oraz bla-

tów na stoliki. 

Ponadto zadania, jakie realizuje gmina: 
•  bezpłatne konsultacje prawnicze dla 

mieszkańców,

•  bezpłatne badania lekarskie dla miesz-

kańców gminy Stęszew,

•  dotacje na realizacje zadań klubów 

sportowych gminy Stęszew,

•  wypoczynek dla dzieci szkolnych, np. 

półkolonie, świetlice opiekuńczo-wy-

chowawcze, ferie zimowe,

•  zbiórka leków przeterminowanych,

•  wsparcie finansowe dla powiatu po-

znańskiego – filii wydziału komunikacji,

•  wsparcie finansowe dla powiatu po-

znańskiego – filii poradni psychologicz-

no-pedagogicznej,

•  pomoc finansowa dla powiatu poznań-

skiego – likwidacja wyrobów zawierają-

cych azbest,

•  dotacje dla Domu Kultury,

•  dotacje dla Biblioteki,

•  dotacje dla Muzeum,

•  dotacja na utrzymane OSP w gminie,

•  dotacja na realizacje zadań ZHP,

•  dotacje na prace remontowe obiektów 

zabytkowych – parafia Tomice,

•  zimowe utrzymanie dróg.

•  imprezy kulturalne, zawody sporto-

we, rajdy, biegi, marsze nordic walking, 

dzień dziecka itd.

Oprócz wymienionych działań gmina reali-

zuje wiele innych zadań na mniejszą skalę. 
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Pierwsze starania o pozyskanie do-
tacji na remont świetlic podjęto 
w 2007 r. Wniosek o dofinansowa-

nie w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013 przed-
sięwzięcia pn.: „Remont budynków świe-
tlic wiejskich w miejscowości Mirosławki 
i Tomiczki wraz z zagospodarowaniem te-
renu” został złożony w UMWW w Pozna-
niu 29 czerwca 2010 r.

23 grudnia 2010 r. zarząd wojewódz-
twa wielkopolskiego podjął uchwałę o za-
twierdzeniu listy projektów zakwalifiko-
wanych do współfinansowania w ramach 
PROW 2007-2013. Dwa miesiące później 
burmistrz Stęszewa w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Wielkopolskiego 
podpisał umowę na realizację tego przed-
sięwzięcia. 

W 2011 roku został wykonany remont 

połaci dachowych obu świetlic. Odbiór 
techniczny tego etapu odbył się 4 listopa-
da. W bieżącym roku został zrealizowany 
remont elewacji świetlic wraz z zagospoda-
rowaniem terenu. Odbiór techniczny na-
stąpił 12 czerwca .

Przedsięwzięcie zostało dofinansowa-
ne w wysokości 50% kosztów kwalifikowa-
nych. Wartość dofinansowania przedsię-
wzięcia to kwota: 227.058 zł.  RED

Świetlice jak nowe 
– po pięciu latach starań
Wyremontowano budynki świetlic wiejskich w miejscowości Mirosławki 
i Tomiczki wraz z zagospodarowaniem terenu. To inwestycja przygotowa-
na od 2007 roku pod kątem dofinanowania inwestycji ze środków UE 

Od 1 czerwca zmienił się po-
nownie rozkład jazdy na liniach 
obsługiwanych przez spółkę 
KolejeWielkopolskie na trasach 
do Wolsztyna i Poznania. 

Po pracach modernizacyjnych prowa-
dzonych na sieci PKP Polskie Linie 
Kolejowe znacznie skraca się czas 

przejazdu. Niektóre pociągi jadą znacznie 
szybciej. 

– Skrócił się czas przejazdu o ok. 15 mi-
nut między Grodziskiem a Luboniem – po-

wiedział Paweł Korcz, specjalista z Wydzia-
łu Handlu i Marketingu sp. Koleje Wielko-
polskie. – Dodam, że na tej linii kursują 
już od kilku lat autobusy szynowem, czy-
li obecnie najnowocześniejszy i najnowszy 
tabor w Wielkopolsce. 

Mieszkańców naszej gminy, i tych 
zmotoryzowanych i pieszych, ostrzega-
my, by zachowali szczególną ostrożność 
przy pokonywaniu przejazdów znajduja-
cych się na terenie gminy Stęszew, a więc 
w Trzebawiu – Rosnówku, Stęszewie, Za-
mysłowie, Twardowie i Strykowie Poz.  
 RED

Przekształcamy grunty rolne na 
działki budowlane. Bezgotówko-
we rozilczenie – takie ogłoszenia 

od czasu do czasu pojawiają się w prasie. 
Oczywiście podany został numer telefonu 
kontaktowego. 

Wszystkich zainteresowanych prze-
kształceniem gruntów rolnych na działki 
budowlane informujemy, że czynność ta 
jest tylko i wyłącznie w kompetencji urzę-
du gminy. Nikt inny nie może dokonać 
przekształcenia.

Ostrzegamy niniejszym i apelujemy 
o rozwagę, by nie stać się ofiarą ewentual-
nych naciągaczy, czy oszustów. Wszelkie 
wątpliwości można wyjaśnić w Urzędzie 
Miejskim Gminy Stęszew.  RED

Uwaga, pociągi jadą 
szybciej!!!

Ostrzegamy!

Mirosławki.

Tomiczki.
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Z A M I E S Z K A J  Z  N A M I

Każdy z nas, mieszkańców, chciałby, 
aby nasza gmina rozwijała się i sta-
wała coraz piękniejsza i coraz bar-

dziej bezpieczna. Warunkiem, by tak się 
stało jest oczywiście odpowiednio skon-
struowany budżet gminy Stęszew. A jest 
z nim tak jak z budżetem domowym jej 
mieszkańców. Jest w nim tylko tyle pienię-
dzy, ile zarobimy. W domu to nasze wypła-
ty, w samorządzie bardzo ważną pozycją 
są podatki, które każdy z nas płaci. Wła-
śnie wpływy z podatków mieszkańców ma-
ją ogromne znaczenie dla rozwoju gminy. 
Jest to bowiem największa część dochodów 
budżetu gminy!

Co miesiąc od naszych pensji pobiera-
ny jest podatek dochodowy. Później mu-
simy rozliczyć się (jedni sami, za innych 
robią to np. pracodawcy) z Urzędem Skar-
bowym. Wypełniamy wtedy druki zwane 
PIT-ami. Część z tych naszych podatków 
przekazywanych jest później do gminy ja-
ko ustawowy udział w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, czyli właśnie 
z PIT. To dlatego tak ważne jest, żebyśmy 

byli zameldowani i płacili podatki w tym 
miejscu, w którym rzeczywiście mieszka-
my. 

Meldunek w miejscu zamieszkania mo-
że nam jednak ułatwić życie. Dużą korzy-
ścią jest to, że Twój urząd znajduje się bli-
żej Ciebie. Szybciej i łatwiej załatwisz swoje 
sprawy. Masz większy wpływ na swoje oto-
czenie – bez dodatkowych starań możesz 
brać czynny udział w wyborach do władz 
lokalnych. Ponadto gmina wie o Twoim 
istnieniu i uwzględnia Cię w swoich pla-
nach dotyczących rozwoju.

Dodajmy też, że nie jest konieczna 
zmiana adresu zameldowania. Podatek 
mieszkańca zasili budżet gminy Stęszew 
także wówczas, gdy zgłosi fakt zamiesz-
kania w Pierwszym Urzędzie Skarbowym 
w Poznaniu. Pamiętajmy, że brak aktu-
alizacji miejsca zamieszkania kieruje na-
sze podatki do innych gmin. 

Tak niewiele potrzeba. Wystarczy wy-
pełnić druk zgłoszenia aktualizacyjnego 
ZAP-3 (dla osób nie prowadzących działal-
ności gospodarczej) lub CEIDG-1 (dla osób 
prowadzących samodzielnie działalność 
gospodarczą) i wysłać go na adres: 
Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu
ul. Chłapowskiego 17/18
60 – 965 Poznań
mail: us3023@wp.mofnet.gov.pl
tel: (podatek dochodowy od osób fizycz-
nych – informacja) 61 657 87 17
godziny urzędowania: 
poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek – piątek 7.00 – 15.00

Złożenie tego dokumentu nie podlega 
żadnym opłatom skarbowym. 

Apel kierujemy do tych osób, które za-
mieszkują na terenie gminy Stęszew, ale 
nie zgłosiły tego do urzędu skarbowego. 
Dotyczy to głównie miejscowości Stryko-
wo (32% nowych adresów), Stęszew (29%), 
Sapowice (7%), Witobel (5%), Rybojedzko, 
Słupia, Będlewo (po 4%), Skrzynki (3%), in-
ne miejscowości (13%).  RED

Mieszkasz w gminie Stęszew i nie jesteś zameldowany? Pora to zmienić, bo 
Twoje podatki wspomagają rozwój gminy. Ponawiamy nasz apel: zamelduj 
się lub zgłoś adres zamieszkania!

Zamelduj się w gminie 
Stęszew lub zgłoś adres 
zamieszkania

Dlaczego warto się zamel-

dować w gminie Stęszew?
Meldując się – przyczyniasz się do roz-

woju gminy, w której mieszkasz, gdyż 

ok. 40% podatku (PIT), który płacisz, 

wraca do budżetu Stęszewa. To m.in. 

z tych pieniędzy możliwa jest później 

rozbudowa infrastruktury (np. dróg, 

chodników, kanalizacji itd), utrzymanie 

szkół i przedszkoli czy przygotowanie 

atrakcyjnej oferty sportowej i kultural-

nej. Dodajmy jeszcze, że nie jest ko-

nieczna zmiana adresu zameldowania. 

Podatek mieszkańca zasili budżet gmi-

ny Stęszew także wówczas, gdy zgłosi 

fakt zamieszkania w Pierwszym Urzę-

dzie Skarbowym w Poznaniu. 

Druk zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-

3 (dla osób nie prowadzących działal-

ności gospodarczej należy wysłać na 

adres: Pierwszy Urząd Skarbowy w Po-

znaniu, ul. Chłapowskiego 17/18, 60 

– 965 Poznań lub mailem us3023@

wp.mofnet.gov.pl . 

Jak to zrobić?

W 2011 r. gmina Stęszew osiągnęła 

7.159.818 zł dochodu z deklaracji PIT od 

osób fizycznych (w 2010 . odnotowano 

więcej wpływów, tj. 7.476.992 zł). Dla po-

równania podatek od nieruchomości wy-

nosił w 2010 r. 5.482.646 zł, podatek od 

środków transportu 998.558 zł, podatek 

rolny 828.837 zł, podatek od czynności 

cywilnoprawnych 539.523 zł, a podatek 

dochodowy od firm jedynie 334.720 zł 

(w 2011r. wpływy wzrosły do 459.526 zł).

Gmina nie dysponuje danymi dotyczą-

cymi liczby osób zamieszkujących, po-

siada natomiast dane o zameldowaniu. 

W 2011 r. zameldowało się w gminie 

Stęszew 228 osób spoza jej terenu, przy 

132 zameldowaniach osób miejsco-

wych. Liczba zameldowanych w kwiet-

niu 2012 r. wynosiła 14.807 osób, w tym 

5.784 w Stęszewie. Liczba wydawanych 

decyzji o warunkach zabudowy wyno-

si rocznie ok. 130, natomiast w 2011r. 

odnotowano w Starostwie Powiato-

wym 66 pozwoleń na budowę budyn-

ków mieszkalnych, a nadanie nowe-

go numeru nieruchomości dotyczyło 76 

przypadków. Średni przyrost osób za-

mieszkałych na stałe wynosił w ostat-

nich latach (2005-2010) ok. 137 osób na 

rok. W okresie styczeń-kwiecień 2012r. 

w ewidencji ludności zameldowano na 

stałe 65 osób spoza gminy.
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W Strykowie 26 maja odbył się 
Dzień Strażaka połączony ze 
Świętem Ludowym. Z zaprosze-

nia Zarządu Miejsko – Gminnego PSL oraz 
OSP Strykowo skorzystało wielu strażaków 
– ochotników, także z sąsiednich gmin, 
oraz innych gości. 

Uroczystości rozpoczęła msza św. w ko-
ściele św. Maksymiliana Kolbe, po której na-
stąpił przemarsz – przy dźwiękach Grodzi-
skiej Orkiestry Dętej – pod remizę strażnicy 
OSP Strykowo, gdzie poświęcony został no-
wy wóz strażacki i wręczono odznaczenia 
strażakom i osobom zasłużonym. 

W uroczystościach wzięli udział m.in. 
wicemarszałek Wojciech Jankowiak, oraz 
burmistrz Włodzimierz Pinczak. Wice-
marszałek Wojciech Jankowiak w okolicz-
nościowym wystąpieniu wspomniał m.in. 
o długiej tradycji ruchu ludowego i ochotni-
czej straży. 

Potem wszyscy goście przenieśli się na 
plażę Jeziora Strykowskiego do Ośrodka Fe-
niks gdzie odbyła się trochę mniej oficjalna 
uroczystość. 

Tam na zaproszonych gości jak i uczest-
ników obchodów Święta Strażaka i Święta 
Ludowego czekało wiele atrakcji, m.in. po-
kaz muzyczny w wykonaniu Grodziskiej 
Orkiestry Dętej oraz niezapomniany wy-
stęp „Kabareciku na Woźnej”.  M.K. 

Dzień Strażaka 
i Święto Ludowe
Ruch ludowy i Ochotniczej Straży Pożarnej 
mają bogatą tradycję Medale wręczał wicemarszałek Wojciech 

Jankowiak.

Przed remizą OSP Strykowo poświęcono nowy wóz.

W gronie wyróżnionych był burmistrz Włodzimierz Pinczak.

Burmistrz także wręczył wyróżnienia zasłużonym dla PSL.
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W tym roku, jak już informowali-
śmy z powodu Euro 2012, nie 
zaplanowano festynu z okazji 

Dni Stęszewa. W zamian przez cały rok 
odbywa się wiele mniejszych imprez. Jed-
ną z nich, Festym Rodzinny, zorganizowa-
no 2 czerwca. Odbył się on pod znakiem, 
muzyki, sportu i różnych gier. Cykl propo-
zycji rozpoczął gminny konkurs piosenki 
„Stęszewska Triola” (więcej w odrębnym ar-
tykule). Zresztą muzyki tego dnia było spo-
ro. Wspomnijmy tylko pokaz tańca w wy-
konaniu grupy Born to Dance, występ ka-
baretu Truteń i koncert muzyki cygań-
skiej. Na koniec odbył się koncert grupy 
Ares & The Tribe. Niestety, okazało się, że 
prawdziwe tłumy przyciągnąć może jedy-

nie gwiazda największego formatu, a kie-
dy w dodatku pogoda nie sprzyja, to trud-
no o wysoką frekwencję na imprezie plene-
rowej. Festyn zakończyła zabawa taneczna 
przy DJ. 

Podczas imprezy wśród dzieci z gminy 
Stęszew, została rozlosowana specjalna na-
groda ufundowana przez Zarząd Miejsko-
Gminny PSL, czyli rower. Trafił on w rę-
ce Wiktora Woźniaka ze Stęszewa. Piłki od 
PSL wylosowali natomiast: Magdalena Lul-
kiewicz ze Stęszewa, Sandra Kociemba ze 
Stęszewa.

Ponadto odbyły się imprezy towarzy-
szące: zawody wędkarskie , loty gołębi, za-
wody na boisku orlik. Poniżej przedstawia-
my ich wyniki.

Zawody spławikowe młodzieży 
o puchar burmistrza gminy 
Stęszew
Klasyfikacja członków koła:
•  I miejsce – Ławniczak Jakub 2820 pkt.
•  II miejsce – Jóźwiak Natalia 2400 pkt.
•  III miejsce – Wawrzyniak Przemysław 

2080 pkt.
•  IV miejsce – Kołodziej Dominik 1980 

pkt.
•  V miejsce – Borkowska Zuzanna 1660 

pkt.
•  VI miejsce – Borkowski Adam 1500 

pkt.
Klasyfikacja niezrzeszonych w kole:
•  I miejsce – Molicki Igor 1860 pkt.
•  II miejsce – Nowak Jakub 1500 pkt.

Festyn Rodzinny nieco zepsuła niesprzyjająca 
pogoda

Sport, muzyka 
oraz gry

Tanecznie było na scenie i…

…w jej pobliżu
Nie brakowało chętnych do przejazdu 
radiowozem.

Pajda chleba ze smalcem na świeżym 
powietrzu smakowała wyśmienicie.

Stoisko starych przedmiotów.
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•  III miejsce – Babarowska Ewa 1460 pkt.
•  IV miejsce – Nowak Kacper

Dalekie loty gołębi
Z okazji „Festynu Rodzinnego 2012” 

Polski Związek Hodowców Gołębi Poczto-
wych Oddział Mosina pod patronatem bur-
mistrza gminy Stęszew dla miejscowych 
hodowców zorganizował lot o mistrzostwo 
miasta z miejscowości Burg w Niemczech. 
W zawodach brało udział 125 hodow-
ców, wypuszczono 4732 gołębie. Prędkość 
pierwszego gołębia wynosiła 1238 m/mi-
nutę. Średnia odległość do gołębnika wy-
nosiła 346 km. Mistrzem Stęszewa został 
Leszek Bartczak i jego gołąb – nr 17331 – 
09 – 283, I wicemistrzem: Arkadiusz Pode-

szwa – nr gołębia 374303 – 11 – OL, a dru-
gim: Henryk Mańka – nr gołębia 7689 – 10 
– 283. Ponadto burmistrz dla trzech naj-
lepszych hodowców gołębi ze sekcji Mosi-
na ufundował puchary dla: Leszka Bartcza-
ka, Andrzeja Roszaka i Nowak – TEAM.

Zawody na boisku sportowym orlik
W trójkach siatkarskich zwyciężyli:
•  I miejsce: Grąs Waldemar, Cieniawa 

Daniel
•  II miejsce: Grzelkiewicz Michał, Cu-

prych Tomasz, Sikora Weronika
•  III miejsce: Minkisiewicz Łukasz, Bo-

gusz Oskar, Helak Piotr
Turniej Street Balla:
•  I miejsce: Grobelny Krzysztof, Błaszak 

Piotr, Jęczmionka Piotr, Bębenkowski 
Piotr, Grobelny Krzysztof (junior)

•  II miejsce: Palacz Łukasz, Pietrzyk Łu-
kasz, Grąs Waldemar, Cieniawa Daniel

•  III miejsce: Helak Piotr, Woś Amade-
usz, Jankowski Krzysztof, Tonder Ma-
rek RED

Wręczono nagrody laureatom zawodów wędkarskich o Puchar Burmistrza.

Zwycięzcy lotów gołębi o Puchar Burmistrza.

Laureaci nagród ufundowanych przez PSL.
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GMINA STĘSZEW POZYSKAŁA NA TEN CEL: 771 TYS. 304 ZŁ 

Na scenie zaprezentowało się 35 wy-
konawców reprezentując szko-
ły podstawowe i gimnazja naszej 

gminy oraz „Szkołę Yamaha”. Komisja ar-
tystyczna w składzie: Anna Wojtowicz – 
przewodnicząca, Barbara Bawer – czło-
nek, Magdalena Rolirad – członek, posta-
nowiła nominować na II Festiwal Piosenki 
„Stęszewska Triola” (5.08.2012): Oliwie-
ra Szymczaka, Antoninę Chojak, Weroni-

kę Przybylską, Bognę Czerwińską, Karoli-
nę Trafas i Annę Hejman. 

W kategorii klas I-III: 1 miejsce: Pauli-
na Czajkowska, 2: Katarzyna Matuszak, 3: 
Martyna Witkowska, Kacper Dworniczak. 
W kategorii klas IV-VI: 2: Marta Kaczma-
rek, 3: Weronika Urbaniak. W kategorii 
gimnazjum: 1: Wiktoria Burkusz, 2: Ewa 
Rybarska, Małgorzata Lipka, 3: Monika 
Dolata. 

Dobrze zaprezentowali się : Aleksan-
dra Matuszak, Agnieszka Kolenda, Maria 
Szczygielska, Marianna Kmiecik, Kornelia 
Rychlik, Magdalena Mytko, Iga Andrzej-
czak, Apolonia Kruczkowska, Weronika 
Hejman, Julia Szała, Joanna Duda, Joanna 
Wachowiak, Franciszek Chojak, Adrian-
na Kośmider, Martyna Rychlik, Zuzanna 
Sommerfeld, Kacper Bałuszek, Mikołaj Ry-
barski, Joanna Bąkowska. BARBARA BAWER

Stęszewska Triola
W ramach Festynu Rodzinnego odbyła się XIII edycja Konkursu Piosenki 
„Stęszewska Triola” , którego organizatorem jest Dom Kultury w Stęszewie

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu.
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T U R Y S T Y K A

W ostatnim czasie odbyły się 
kolejne dwa rajdy rowerowe. 
I tak 20 maja w pełnym słoń-

cu ponad 100 cyklistów wyruszyło nad 
Jezioro Strykowskie. Mieli oni do prze-
jechania ponad 14 kilometrów. Wyru-
szyli o godz. 10 ze Stacji Turystycznej 
w Stęszewie, jechali ul. Poznańską, Mo-
sińską następnie przez Witobel, Zamy-
słowo, Twardowo aż do Strykowa. Tam 
czekało na nich wiele atrakcji. Rowe-
rzyści zatrzymali się przy strykowskiej 
OSP gdzie mogli obejrzeć sprzęt stra-

żacki i podziwiać nowy wóz strażacki. 
Następnie wszyscy uczestnicy rajdu wy-
ruszyli na strykowską plażę do Ośrodka 
Wypoczynkowego Feniks. Tam czekało 
ich wiele atrakcji. Był słodki poczęstu-
nek, ognisko a także wspólne biesiado-
wanie i śpiewanie piosenek. 

10 czerwca odbył się natomiast rajd nad 
jezioro Góreckie. Około 80 cyklistów wy-
ruszyło z boiska sportowego Orlik przy 
ul. Trzebawskiej w Stęszewie, by trasą wo-
kół jeziora Góreckiego, dotrzeć na parking 
przy WPN -ie w Jeziorach. RED

Rowerami do Strykowa 
i nad Jezioro Góreckie
Dużym zainteresowaniem cieszą się rajdy rowerowe organizowane przez 
Urząd Miejski Gminy Stęszew 

Tradycją rajdów są pamiątkowe zdjęcia wszystkich ich uczestników. Rajd rowerowy do Strykowa.

Na mecie czekają różne atrakcje.

Rajdy mają wielu zwolenników, w różnym wieku.
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K U LT U R A

Przybyłych witała kapela dudziar-
ska „Koźlary” z Domu Kultury 
z instruktorem Romualdem Jędra-

szakiem. Dyrektor Domu Kultury Barba-
ra Bawer powitała serdecznie wszystkich 
i podziękowała burmistrzowi Włodzimie-
rzowi Pinczakowi za zaufanie w prowa-
dzeniu przez 25 lat samorządowej insty-
tucji kultury. Włodarz gminy wręczył dy-
rektor piękną statuetką i kwiaty. B. Bawer 
trzymając 35 róż wręczała je ze słowami 
podziękowań kolejno: pracownikom Do-
mu Kultury, dyrektorom szkół i przed-
szkoli, kombatantom, emerytom i ren-
cistom, harcerzom, przedstawicielkom 
Uniwersytetu III Wieku, wreszcie oso-
bom, które zechciały przyjąć zaproszenie 
i ich wieź z Domem Kultury jest długo-

letnia. Wraz z dyrektor wyrazy uznania 
i gratulacji przyjmowała Maria Biała, od 
22 lat instruktor w Domu Kultury. 

– Dom Kultury stwarza możliwości 
uczestniczenia w zespołach, które dbają 
o zachowanie tradycji ludowej i narodowej 
– powiedziała B. Bawer. - Organizuje kon-
kursy dotyczące różnych dziedzin życia 
artystycznego. Upowszechnia dobra kul-
tury, rozwija zainteresowania umysłowe 
i artystyczne poprzez wystawy i spotkania, 
kreuje potrzeby kulturalne wśród dzieci 
i młodzieży. Organizuje imprezy oświato-
we, rozrywkowe i rocznicowe.   Dba o pro-
mocję w celu dotarcia z ofertą kulturalną 
do mieszkańców miasta, gminy i nie tylko.

Prezentacji „Artystów Godnych Po-
znania” dokonała Alicja Musiał. Na wy-

stawę w Domu Kultury w Stęszewie skła-
dają się piękne prace plastyczne takich 
artystów jak: Janusz Biernacki, Danuta 
Czyżyk, Mariusz Frankowski, Jacek Gul-
czyński, Krzysztof Horała, Andrzej Kar-
piński, Oskar Kasperek, Anna Klima-
szewska, Artur Kłosiński, Alicja Musiał, 
Elżbieta Radzikowska, Kazimierz Rafa-
lik.

Zanim zaproszono gości na trady-
cyjny tort jubileuszowy wystąpił zespół 
„Arete” z Poznania . Na skrzypcach za-
grała Agnieszka Majewska. Piano i aran-
że były dziełem Romualda Andrzejew-
skiego. Jerzy Struk zaśpiewał przepięk-
nie m.in. : „Wędrujemy”, „Bądź mo-
tylem”, „Być”, „Biegnij” , których jest 
autorem tekstu i muzyki.  RED

Uroczyste spotkanie związane z jubileuszem 35-lecia istnienia Domu 
Kultury w Stęszewie odbyło się 18 maja

35-lecie Domu Kultury 
Na uroczystość przybyło wielu gości.

Gości witała kapela dudziarska „Koźlary” z instruktorem Romualdem Jędraszakiem. 

Burmistrz i dyrektor DK.
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II Wojna Światowa ukazała ludzkości oblicze człowieka, nieznane i wręcz nie-
wyobrażalne. Szacuje się, że w trakcie jej trwania zginęły 72 miliony ludzi. 
Rzeczpospolita Polska utraciła ponad 5,6 mln obywateli, co stanowiło 16 pro-
cent jej całkowitej populacji – najwięcej wśród państw całego globu. Większość 
stanowili cywile oddani służbie państwu. Pozostali to żołnierze Wojska Polskie-
go walczący od września 1939 roku do końca wojny. Część przed śmiercią trafi-
ła jednak do niewoli sowieckiej. Wśród nich znaleźli się dwaj oficerowie: kpt. rez. 
Paweł Szyfter oraz kpt. w st. sp. Józef Szyfter. Obaj pochodzili ze Stęszewa, obaj 
walczyli w I Wojnie Światowej i uczestniczyli w Powstaniu Wielkopolskim. Uro-
dzili się w 1893 r., nie byli jednak braćmi. Paweł Szyfter w 1922 r. przeniesiony 
został ze stopniem kapitana do rezerwy, był członkiem POW (Polskiej Organi-
zacji Wojskowej – tajnej organizacji powstałej z inicjatywy Józefa Piłsudskiego 
w roku 1914). Z upływem lat otrzymał stanowisko dyrektora w Wielkopolskim 
Towarzystwie Kółek Rolniczych w Poznaniu. Józef Szyfter od 1919 r. służył 
w lotnictwie WP poczym został przeniesiony w stan spoczynku. W czasie kam-
panii wrześniowej dowodził kompanii w Bazie Lotniczej nr. 3.

Jako młody mieszkaniec gminy Stęszew podziwiam ich za to, że mimo 
aresztowania po przegranej wojnie obronnej nie poddali się wszelkim repre-
sjom okupanta radzieckiego. Po wielu przesłuchaniach tak jak część oficerów 
WP i policjantów więzionych w ZSRR trafili do obozu specjalnego w Koziel-
sku. Stamtąd na rozkaz Stalina NKWD przewoziło jeńców do Katyńskiego 
lasu gdzie mordowano ich strzałem w tył głowy. Konwoje z obozu w grupach 
od 50 do 344 osób były organizowane od 3 kwietnia do 12 maja. Więźniów 
transportowano koleją przez Smoleńsk do stacji Gniezdowo, a następnie ka-
retkami więziennymi na miejsce kaźni. W samym lesie katyńskim zamordo-
wano ok. 4400 jeńców. Miałem możliwość z młodzieżą z Wielkopolski prze-
być tę drogę. Wielu z nas pytało: DLACZEGO!?

Józef i Paweł Szyfter należeli do elity narodu. Stanowili niepodważal-
ny fundament polskości i siły jej obywateli. Byli to ludzie inteligentni, którzy 
zdawali sobie sprawę z własnego położenia. Doskonale znali komunizm i wie-
dzieli, jakie wartości ze sobą niesie. Jak napisał Ławrientij Beria w tajnej not-
ce do Józefa Stalina: „stanowią zdeklarowanych i nie rokujących nadziei po-
prawy wrogów władzy sowieckiej”. 

Ku czci tysięcy Polaków powstał „Memoriał Katyński” – ogromna prze-
strzeń złożona z polskiego i rosyjskiego cmentarza, upamiętniająca ofice-
rów tablicami i ołtarzem, na których zostały wyryte ich nazwiska. Na tabli-
cach widnieje także data i miejsce narodzin, stopień wojskowy, zawód, nu-
mer jednostki, w której służyli oraz data śmierci – 1940 rok. Józef Szyfter był 
zawodowym żołnierzem, jednak Paweł był prawnikiem. Ofiary mordu wła-
dzy sowieckiej to często nauczyciele, lekarze, naukowcy, urzędnicy i inżynie-
rowie. Śmierć tak ogromnej rzeszy polskiej inteligencji doprowadziła do osła-
bienia trwałości narodu, sądzę że uniemożliwiła także stanowcze przeciwsta-
wienie się okupantom. Mimo, że od tamtej wiosny upłynęły 72 lata, utrata 
takich osób jak dwaj mieszkańcy Stęszewa odczuwalna jest również w dzisiej-
szych czasach. 

Miejsca kaźni żołnierzy w 1940 roku to Katyń i … Niewielu Polaków wie 
gdzie jeszcze odnajdziemy mogiły ofiar Ludowego Komisariatu Spraw We-
wnętrznych(NKWD). Poza lasem katyńskim zbiorowe groby znajdują się 
w Miednojach, Twerze, Patichatkach i Charkowie. Dzięki pracy wielu hi-
storyków wiadomo, w jakiej mogile spoczęli nie tylko stęszewscy oficerowie. 
Niewiadomą pozostaje lista białoruska dotycząca oficerów zamordowanych 
w Kuropatach. Przejmujące jest to, że las pokrywający kuropackie mogiły to 
las krzyży – jest ich więcej niż drzew. Dlaczego nie wyznaczono tam miejsc po-
chówku, tylko całe terytorium pokrywa dziki bór sosnowy? Od kilku lat roz-
wijający się Mińsk chłonie przedmieścia. Niedawno na części mogił stanęła 
obwodnica, a za kilka lat całe miejsce kaźni ma pokryć park rozrywki. 

Przekonałem się, że pamięć o przeszłości wśród osób dorosłych nadal ist-
nieje. Dzięki stowarzyszeniu Memoramus i Moim Rodzicom miałem możli-
wość odkryć historię całkiem mi nieznaną. Jeżeli ktokolwiek zapyta, dlaczego 
o tym piszę odpowiem mu słowami: „naród, który nie zna swej historii 
skazany jest na jej powtórne przeżycie” i pozwolę zrozumieć, że przy-
szłość jest nierozerwalnie związana z przeszłością.

 PAWEŁ ZAWADZKI – WITOBEL – UCZEŃ V LO W POZNANIU

Katyń. Dlaczego?
Dom Kultury w Stęszewie 

zaprasza na 

III SPOTKANIE 
BLIŹNIAKÓW

Miejsce: Zielony Zakątek.
1 lipca, godz. 16.00.

W programie m.in.: koncert Haliny 
Kunickiej oraz program dla dzieci 

„Jaba daba du” – Jaskiniowcy.
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• Ogólnopolski numer ratunkowy   112
• Policja   997
• Straż pożarna   998
• Pogotowie ratunkowe   999
• Pogotowie energetyczne   991
• Pogotowie gazowe   992
• Pogotowie wod.-kan   61 813 42 21,
 61 813 41 82, kom. 506 020 061

• Urząd Miejski Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11

czynny: pon. 8–16, wt.–pt. 7–15

> centrala 61 819 71 20, 61 813 40 11

> sekretariat 61 819 71 22

> faks 61 813 42 87

www.steszew.pl

urzadgminy@steszew.pl

burmistrz@steszew.pl

> Geodezja 61 819 71 49

>  Leśnictwo, Ochrona środowiska,

Rolnictwo 61 819 71 25

> Planowanie Przestrzenne 61 819 71 26

> Unia europejska 61 819 71 41

> Zamówienia publiczne 61 819 71 41

> Drogi 61 819 71 41

> Inwestycje 61 819 71 41

> Obrona cywilna 61 819 71 35

> Obsługa informatyczna 61 819 71 35

> Skarbnik 61 819 71 28

> Księgowość budżetowa 61 819 71 31

> Księgowość podatkowa 61 819 71 39

> Podatki 61 819 71 30

>  Komputerowa Ewidencja Ludności 

61 819 71 33

>  Urząd Stanu Cywilnego 61 819 71 29

>  Działalność Gospodarcza 61 819 71 36

>  Promocja Gminy 61 819 71 45

>  Komunikacja i Opłata Transportowa 

61 819 71 32

>  Radca Prawny 61 819 71 44

>  Ubezpieczenie Społeczne Rolników 

61 819 71 40

• Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 
Szkół ul. Poznańska 11, czynny: pon. 8–

16, wt.–pt. 7–15, tel. 61 819 71 37

• Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 11, tel. 61 8 19 71 24

• Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej ul. Mosińska 15

Czynny jest codziennie z wyjątkiem wol-

nych sobót i niedzieli w godz. 7–15

 tel. 61 8193 41 82

Awarie sieci wodno-kanalizacyjnej
można zgłaszać przez cały tydzień, 
24h na dobę pod nr kom. 506 020 061, 
515 266 029, 500 016 269

• Pogotowie Energetyczne
> Stęszew, ul. Wojska Polskiego 1,

tel. 61 813 43 95

 > Opalenica (24 h na dobę),

tel. 61 447 91 00

• Pogotowie wodno–kanalizacyjne
tel.  506 020 061

• Oczyszczalnia w Witoblu
tel. 515 266 029

• Oczyszczalnia w Strykowie
tel. 500 016 269

• Straż Pożarna
 > Stęszew, ul. Poznańska 11a,

tel. 61 813 43 98

 > Strykowo, ul. Bukowska 2a,

tel. 61 813 45 31

• Policja – nr kom. do patrolu 
660 907 885
ul. Poznańska 19, 62-060 Stęszew,

tel. 61 841 49 30 lub 61 841 49 32

Przez cała dobę można dzwonić do Ko-
mendy Miejskiej w Poznaniu pod bez-
płatny nr tel. 997
> Rejon nr 1 – Dzielnicowy st. sierż.

Marek Ludwiczak, tel. 519 064 708,

nadzoruje całe miasto Stęszew

> Rejon nr 2 – Dzielnicowy st. sierż.

Waldemar Górski nadzoruje:

Zamysłowo, Strykówko, Antonin, Stry-

kowo, Sapowice, Rybojedzka, Słupia, Je-

ziorki, Skrzynki, Tomice, Tomiczki, Wielka-

wieś, Krąplewo, Mirosławki

> Rejon nr 3 – Dzielnicowy sierż. Zbi-

gniew Konieczny, tel. 519 064 706, nad-

zoruje: Dębno, Dębienko, Trzebaw, Łódź, 

Witobel, Będlewo, Zaparcin, Wronczyn, 

Modrze, Żydowo, Drożdżyce, Smętówko, 

Górkę, Srocko Małe PGR i wieś, Twardowo

• Muzeum Regionalne
ul. Rynek 8, 62-060 Stęszew

Czynne codziennie z wyjątkiem

pon. w godz. 10–14, tel. 61 813 40 12

• Dom Kultury
ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew

Czynny: pon., wt., czw., pt. 9–20

śr., sob. 9–15

www.domkulturysteszew.pl

domkulturysteszew@wp.pl

BIBLIOTEKI
• Biblioteka Publiczna w Stęszewie
ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew

tel. 61 813 40 92

Czynna: pon. 12–19 wt. 8–15 ś. 12–19

czw. 8–19 pt. 12–19

Filia w Strykowie
tel. do szkoły – 61 813 40 52

Filia w Jeziorkach
tel. do szkoły – 61 819 60 87

Filia w Trzebawiu

Filia w Sapowicach

Filia w Będlewie

ZARZĄDCY DRÓG
• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad 
tel. 61 866 88 21

• Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu
tel. 61 826 53 92

• Wielkopolski Zarządca Dróg
Wojewódzkich w Kościanie
tel. 65 512 17 74

• Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 

tel. 61 859 34 30

ZDROWIE
• Pogotowie Ratunkowe
tel. 999 lub 61 866 00 66

• Pomoc lekarska w nocy i święta dla 

gmin: Buk, Dopiewo, Stęszew, Komorniki

> NZOZ „Twoja Przychodnia”,

ul. Grunwaldzka 508, 62-064 Plewiska, 

tel. (61) 561 79 70

• NZOZ Przychodnia Zespołu Lekarza 
Rodzinnego „Medicus” s.c. w Stęszewie,
ul. Piotra Skargi 22, tel. 61 813 42 61.

Gabinet czynny od poniedziałku do piąt-

ku od godz. 8 do 18 – porady i wizyty

Świadczenia lekarza rodzinnego są udzie-

lane także w Dojazdowym Punkcie Lekar-

skim w Jeziorkach, ul. Ogrodowa 1

– od poniedziałku do piątku.

> Opieka lekarska poza godz. pracy

przychodni tj. od godz. 18 do 8 w niedzie-

le i święta:

> Wyjazdowa – pogotowie tel. 61 866 00 66.

> Ambulatoryjna – szpital w Puszczykowie, 

ul. Kraszewskiego 11, tel. 61 633 65 00

> Pielęgniarka środowiskowa – od ponie-

działku do piątku od godz 8 do 12 – gabi-

net, od godz. 14 do 18 – środowisko.

Zapewnia całość leczenia przez całą do-

bę w ramach nocnej i świątecznej wy-

jazdowej opieki pielęgniarskiej – tel. 

606 241 687

• „Medicor” sp. z o. o.
Stęszew, ul. Piotra Skargi 22,

tel. 61 813 42 61

Udziela świadczeń specjalistycznych

w zakresie: ginekologii, chirurgii, laryngo-

logii i neurologii.

INFORMATOR
MIEJSKI
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• NZOZ Ośrodek Zdrowia „Strażak”
Strykowo, ul. Bukowska 56, tel. 61 813 42 91

Ośrodek czynny: pon.–pt. godz. 8–18

> Godziny przyjęć lekarzy: pon. 8–16,

wt., czw. 11–18, śr. 12–18, pt. 8–14

> Dzieci zdrowe: pon., wt., czw., pt. 14–15, 

śr. 17–18

> Pobranie materiałów do badań: śr. 8–

–9:30 Wizyty domowe poza godzinami 

przyjęć.

• Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Zespołu Lekarzy Rodzinnych 
„PROMED” Piotr Roguszczak
Stęszew, ul. Reya 6, tel. 61 813 56 03,

kom. 606 892 161

Gabinet czynny: pon.–pt.: 8–18

Lekarz przyjmuje pon. – pt.

Gabinet: 8–12, 15–18

Wizyty domowe: 12–15

Dzieci zdrowe (szczepienia: wtorek

9–11, czwartek 16–18

• Pediatryczny Gabinet Lekarski
ul. Laskowa 15 tel. 61 813 46 04, kom. 

501 463 008 Przyjęcia płatne: wtorek

16–18, środa: 10–12, piątek 16–18.

Orzeczenia lekarskie powypadkowe

bezpłatne dla szkół i przedszkoli gminy.

• NZOZ Przychodnia Specjalistyczna
„Jakubowska – MEDICA”
ul. Kościańska 22, 62-060 Stęszew

W związku z ograniczonym limitem porad, 

należy dokonać wcześniejszej rejestracji 

telefonicznej pod nr tel. 61 813 50 19

> Punkt pobrań krwi i przyjmowania

moczu w i piątki od 7:30 do 9:00

Pobieramy wymazy z gardła i nosa

• Porady z zakresu psychiatrii
Marta Malinowska-Kubiak,

godz. przyjęć: poniedziałki 16-18.30

• dr med. Jadwiga Rejmaniak
specjalista laryngolog i foniatra
ul. Narutowicza 19, 62-060 Stęszew

Prosimy o dokonanie wcześniejszej reje-

stracji telefonicznej: tel. 61 813 41 59,

kom. 603 599 016

• Gabinet lekarski Medycyny Pracy
lek. med. Renata Turbańska
ul. Ślusarska 2, 62-060 Stęszew

Gabinet czynny: wt. 16:30–17:30

czw. 16–18. 

Rejestracja: tel. 61 813 44 38, 

kom. 606 629 783

• NZOZ „Zdrowie” Spółka Cywilna
ul. Poznańska 24, 62-060 Stęszew

tel. 61 8 195 439

Kierownik spółki:

Anna Niedźwiedź – tel. 600 631 917

pielęgniarka środowiskowa,

tel. 600 631 917

Agnieszka Ignasiak – pielęgniarka 

środowiskowa, tel. 605 951 205

Katarzyna Płotkowiak – pielęgniarka

środowiskowa, tel. 600 971 102

Barbara Sikorska – pielęgniarka

środowiskowa, tel. 504 821 566

Mariola Czaplińska – położna

środowiskowa, tel. 693 743 875

> Opieka długoterminowa:

Magdalena Bernat, Halina Kowalska,

tel. 600 631 917

• Lekarz Stomatolog Iwona Zantkiewicz-
-Bajerlein, Krzysztof Zantkiewicz
ul. Poznańska 4a, 62-060 Stęszew

czynne: pon.–pt. 10–20, sob. 10–13,

tel. 61 813 46 81

• Gabinet Stomatologiczny Katarzyna
i Artur Bartoszek
ul. P. Skargi 22, 62-060 Stęszew,

tel. 61 813 44 53,

kom. 602 706 945

• Indywidualna Spec praktyka Prywatny 
Gabinet Stomatologiczny Dla Dzieci
i Młodzieży – Barbara Kucharska
ul. Szkolna 1, 62-060 Stęszew

tel. 61 819 54 07

Godziny przyjęć: poniedziałek: 13–18, 

wtorek: 8–13.30, środa: 8–13.30, czwar-

tek: 13–18, piątek: 8-13.30

• Gabinet Stomatologiczny Lekarz
Stomatolog Paweł Świderski
ul. Rynek 19, 62-060 Stęszew

Gabinet czynny: pon.–pt. 11–19

sob. 11–14 tel. 61 670 63 42

• Gabinet Rehabilitacyjny „Antidotum”
ul. Reja 2/4, 62-060 Stęszew

tel. 61 8195 106

• Pracownia Techniki Dentystycznej
Anna Borys
Odpłatna naprawa i wykonywanie protez

tel. 61 813 44 80, 61 842 70 79,

kom. 693 139 499

• Gabinet Dermatologiczny
lek. med. Jolanta Rosa
ul. Wojska Polskiego 6, 62-060 Stęszew

tel. kom. 507 023 607

Gabinet czynny jest we wtorki w godzi-

nach od 16 do 18.

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Luboniu – filia w Stęszewie
ul. Janusza Korczaka 2, 62-060 Stęszew

tel. 61 813 48 32

Przyjmuje: psycholog, pedagog, logopeda.

• Gabinet Lekarski Grażyna Gugała
Ginekologia, położnictwo, medycyna 

ogólna, badania kierowców na prawo

jazdy, badania dla celów sanepidu

Strykowo, ul. Lipowa 6c

Rejestracja telefoniczna 602 704 502

• JDK Gabinet Psychologiczno-
-Logopedyczny
Ul. Łukaszewicza 1, 62-060 Stęszew,

tel. 502 610 002

Gabinet czynny:pon. i czw. 14–18

APTEKI
• „Pod Orłem”,

Stęszew, ul. Poznańska 3, tel. 61 813 42 

54, czynna: pon.–pt.8–20, sob. 8–13

• „Pod Słońcem”,

Stęszew, ul. Chybickiego 13,

tel. 61 813 48 61, czynna: pon.–pt. 8-

12.30 i 15–20, sob. 8–13

• „U Złotego Źródła”
Stęszew, ul. Poznańska 18,

tel. 61 898 53 32,

czynna: pon.–pt. 8–20, sob. 8–14.

• Punkt apteczny „Aspirynka”
Strykowo, ul. Bukowska 56,

czynna: pon., śr., pt. 8–16, wt., czw. 10–18

• Punkt apteczny „Witaminka”
Jeziorki, pl. Parkowy 7,

czynna: pon.–pt. 8–14, tel. 501 472 846

SZKOŁY
• Gimnazjum w Stęszewie
ul. Szkolna 1, tel. 61 813 41 47

• Szkoła Podstawowa w Stęszewie
ul. Poznańska 25, tel. 61 813 41 92,

61 813 43 55

• Szkoła Podstawowa w Strykowie
ul. Bukowska 1, tel. 61 819 69 76

• Gimnazjum w Strykowie
ul. Szkolna 10, tel. 61 813 40 52

• Zespół Szkolno Przedszkolny w Mo-
drzu ul. Kościuszki 14, tel. 61 819 57 72

• Zespół Szkolno Przedszkolny w Jezior-
kach ul. Parkowa 7, tel. 61 819 60 87

• Szkoła podstawowa w Trzebawiu
ul. Mosińska 1, tel. 61 813 52 09

• Zespół Szkół Specjalnych w Stęszewie 

ul. Wojska Polskiego 18, tel. 61 813 40 96

• Przedszkole w Stęszewie
ul. Korczaka 2, tel. 61 813 43 45

POCZTA
• Stęszew, ul. Poznańska 21,

tel. 61 813 40 25

BANKI
• Bank Zachodni WBK S.A.
Stęszew, ul. Poznańska 6, tel. 61 813 53 06

• Gospodarczy Bank Spółdzielczy
Stęszew, ul. Rynek 11, tel. 61 813 47 86

• PKO Bank Polski
Stęszew, ul. Poznańska 20,

tel. 61 819 75 00

• Placówka Partnerska Alior Banku
Stęszew, ul. Poznańska 3/1

tel. 819 53 95
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O G Ł O S Z E N I A

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek
Lokalnej Grupy Działania: „Źródło”

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia – Lo-
kalna Grupa działania „Źródło” wniosków o przyznanie pomocy w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, 

działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:
1)  operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działa-

nia ”Odnowa i rozwój wsi”
– termin składania wniosków: od 2 do 17 lipca 2012 roku
– limit dostępnych środków: 1 905 745,00 zł
– minimalne wymagania: operacja musi zdobyć w ocenie pod względem lokal-
nych kryteriów wyboru minimum 2 punkty dla operacji „Odnowa i rozwój wsi”.

2)  operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 
3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów”
– termin składania wniosków: od 2 do 17 lipca 2012 roku
– limit dostępnych środków: 226 485,00 zł
– minimalne wymagania: operacja musi zdobyć w ocenie pod względem lokal-
nych kryteriów wyboru minimum 2 punkty dla operacji tzw. „małe projekty.

3)  operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działa-
nia ”Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
 termin składania wniosków: od 2 do 17 lipca 2012 roku
– limit dostępnych środków: 290 000,00 zł
– minimalne wymagania: operacja musi zdobyć w ocenie pod względem lokal-
nych kryteriów wyboru minimum 2 punkty dla operacji ”Różnicowanie w kie-
runku działalności nierolniczej”.

4)  operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działa-
nia ”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
– termin składania wniosków: od 2 do 17 lipca 2012 roku
– limit dostępnych środków: 75 000,00 zł
– minimalne wymagania: operacja musi zdobyć w ocenie pod względem lokal-
nych kryteriów wyboru minimum 2 punkty dla operacji ”Tworzenie i rozwój mi-
kroprzedsiębiorstw”.

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze
Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Źródło”, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk,

II p. pok. 39, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków 
o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru projektu 

przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uza-
sadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych 
do weryfi kacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostęp-
ne są w biurze: Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Źródło”, ul. Ratuszowa 
1, 64-320 Buk, II p. pok. 39, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00. 
i na stronie internetowej www.lgdzrodlo.pl, a także: na stronie internetowej Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl, w przypadku ope-
racji o których mowa w pkt 3 i 4 ; na stronie internetowej Departamentu Progra-
mów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wiel-

kopolskiego: www.prow.umww.pl,

Dodatkowo informacji udzielają:
Biuro LGD „Źródło” tel. 61 8140 671 wew. 56; kom. 694 575 393

Opiekunki Środowiskowe
TELE MEDICA

działające z ramienia Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

w Stęszewie i prywatnie
zapewnią opiekę nad chorymi,
starszymi i niepełnosprawnymi

osobami.
Tel. kontaktowy784-002-741

Rada Sołecka w Sapowicach wydzierżawi 
od zaraz obiekt znajdujący się nad Jeziorem 

Strykowskim tzw. „Grzybek” (w okresie letnim)
Szczegółowe informacje UMiG pod nr tel. (61) 8 197 149

OGRODY, SADZAWKI, 
AKWARIA,

ZAKŁADANIE, PIELĘGNACJA
TEL. 722 246 162

URZĄD MIEJSKI W STĘSZEWIE
ORGANIZUJE 

I STĘSZEWSKI 
PRZEGLĄD KAPEL 
ROCKOWYCH 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ODSYŁAMY
NA STRONĘ WWW.STESZEW.PL 
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PA S J E

Ok. godz. 12.30 na stęszewski rynek 
zjechało się ponad 50 właścicieli 
starych mercedesów z całej Polski.

To tam odbył się m.in. konkurs elegan-
cji, w którym puchary dla właścicieli naj-
piękniejszych mercedesów ufundował bur-
mistrz gminy Stęszew.

Przez ponad 3 godziny mieszkańcy na-
szej gminy i nie tylko mogli oglądać i podzi-
wiać „stare” modele mercedesów.  RED 

XIX Ogólnopolski Zlot 
Miłośników Mercedesów
W niedzielę, 3 czerwca, w Stęszewie odbyło się oficjalne zakończenie XIX 
Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Zabytkowych Mercedesów

16 czerwca odbył się V Zlot 
Motocykli.

Sobotnia impreza rozpoczęła się na 
stęszewskim rynku koncertem wro-
cławskiego zespołu The Spaceman, 

grającego rock & rolla z lat 50, a także po-
kazem motocyklowych akrobacji ulicz-
nych w wykonaniu katowickiej grupy Fre-
eStyleFactory.

Następnie wszyscy motocykliści wyru-
szyli do Ośrodka Wypoczynkowego Feniks 
w Strykowie, gdzie odbyły się m.in. koncer-
ty zespołów Dragonfly, The Ballbreakers, 
The Spaceman oraz pokaz strażacki.  RED 

Zlot Motocyklowy w Stęszewie
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To właśnie dlatego już po raz czwar-
ty zorganizował on gminną edycję 
ogólnopolskiej akcji „Gazety Wy-

borczej” pod nazwą „Cała Polska Biega 
2012”.

W tegorocznej akcji udział wzięli 
uczniowie, nauczycie, rodzice oraz miesz-
kańcy z Jeziorkach a także wszystkie pla-

cówki oświatowe oraz cała społeczność lo-
kalna z gminy Stęszew. Wszyscy uczestni-
cy marszo – biegu mieli do pokonania ok. 
5 kilometrów, a trasa biegu obejmowała te-
ren nad źródełkiem w Żarnowcu.

Tam też zakończyła się cała impreza 
słodkim poczęstunkiem. Wręczono rów-
nież dyplomy uczestnictwa, a także nagro-

dę burmistrza dla najstarszego i najmłod-
szego uczestnika oraz puchar dla najlep-
szego biegacza. Został nim: Damian Wojt-
kowiak .

Honorowy patronat nad tegoroczną 
akcją „Cała Polska Biega” objął już trady-
cyjnie burmistrz gminy Stęszew Włodzi-
mierz Pinczak.  RED 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeziorkach jest szkołą należącą 
do Wielkopolskiej sieci szkół promujących zdrowie i zdrowy styl życia

Cała Polska Biega 2012
Pamiątkowe zdjęcie uczestników imprezy. 

Marsz z kijkami ma wielu zwolenników.

Burmistrz wręczył puchar Damianowi 
Wojtkowiakowi, najlepszemu biega-
czowi. 


