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29 września w Sali Sesyjnej Urzę-
du Miejskiego Gminy odbyła 
się inauguracja Stęszewskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku (SUTW). 
Przypomnijmy, jego pomysłodawczynia-

mi są Danuta Niedzwiecka, Halina Kowal-
ska i Bożena Krawczyk. Dzięki ich stara-
niom i wsparciu burmistrza gminy Włodzi-
mierza Pinczaka, 3 marca zainaugurowano 
rok zerowy. Teraz była okazja, by studenci 
50+ zaczęli pierwszy rok akademicki.

– Nie starzeje się ten, kto nie ma na to 
czasu – mówiła podczas uroczystej inau-
guracji prezes SUTW Danuta Niedzwiec-
ka zachęcając studentów do udziału w licz-
nych zajęciach. 

– Cieszę się, że działalność SUTW jest 
kontynuowana, bo to znakomity pomysł 
na aktywizację ludzi starszych – powie-
dział burmistrz Włodzimierz Pinczak. – 

Podoba mi się ta inicjatywa, która dowo-
dzi, że współcześni seniorzy są niezwykle 
wartościową grupą. Jeszcze im się chce zdo-
bywać wiedzę i to niekoniecznie ze swojej 
specjalności. Chcą rozwijać siebie, a tym sa-
mym wzbogacać gminę. Pragnę podzięko-
wać inicjatorkom SUTW za ogromny wysi-
łek, który sprawił, że stowarzyszenie to od-
grywa już znaczącą rolę na terenie gminy. 

Burmistrz zadeklarował dalsze wspar-
cie ze strony gminy. 

Pomysłu pogratulował także przewod-
niczący Rady Miejskiej Gminy Stęszew Mi-
rosław Potrawiak, który życzył studentom 
50+, by zdobywali jak najwięcej wiedzy.

Tego dnia stęszewscy studenci otrzymali 
indeksy i wysłuchali pierwszego wykładu pt. 
„Matematyka całki(em) przyjemna. Spotka-
nie uświetnił chór Amici Canti z Buku oraz 
występ stęszewskich gimnazjalistów.  RED

Stęszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował rok akademicki

Znowu zabrzmiał 
„Gaudeamus igitur”

Pierwszy indeks otrzymała Danuta Niedźwiecka.

Chętnych do nauki na SUTW jest wielu.

Chwilę później cieszyli się nimi także pozostali studenci 50+.
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Po otwarciu sesji i stwierdzeniu quorum 
przewodniczący Mirosław Potrawiak 
przedstawił zebranym porządek obrad.

Kolejnym punktem czwartkowej sesji 
było sprawozdanie burmistrza z działalno-
ści międzysesyjnej. Obejmowało ono okres 
od 28 czerwca do 26 września br.

W omawianym okresie odbyły się m.in. 
przetargi na:

•  remont nawierzchni jezdni w Wito-
blu, ul. Długiej i Podgórnej,

•  pełnienie funkcji inspektora nadzoru 
remontu nawierzchni jezdni w Wito-
blu ul. Długiej i Podgórnej,

•  budowę kontenerowej pompowni wo-
dy w Tomicach oraz remont stacji 
uzdatniania wody w Sapowicach,

•  pełnienie funkcji inspektora nadzo-
ru budowy kontenerowej pompowni 
wody w Tomicach oraz remont stacji 
uzdatniania wody w Sapowicach,

•  renowację miejsca pamięci narodowej 
w Dębienku,

•  projekt ścieżki rowerowej w Stryko-
wie, ul. Szkolna; w Zamysłowie, ul. 
Moderska,

•  projekt – rozwój infrastruktury rekre-
acyjno– sportowej na terenie gminy 
Stęszew,

•  pełnienie funkcji inspektora nadzoru 
– branża sanitarna,

•  pełnienie funkcji inspektora nadzoru 
– branża drogowa,

•  budowę kanalizacji sanitarnej w Stę-
szewie na ul. Trzebawskiej, Piłkar-
skiej, Sportowej, Szachowej, Hokejo-
wej, Mosińskiej, Różanej, Sasankowej, 
Malwowej, Chabrowej i Fiołkowej,

•  wykonanie projektu budowlanego na 
wykonanie elewacji budynku świetli-
cy wiejskiej wraz z zagospodarowa-
niem terenu w Sapowicach, 

•  wydzierżawienie nieruchomości poło-
żonej w Tomicach,

•  akty notarialne dot. nabycia nieru-
chomości położonych w Zamysłowie 
– ścieżka rowerowa oraz w Słupi – bo-
isko sportowe.

W czasie wakacji realizowano następu-
jące inwestycje:

•  remont nawierzchni jezdni, części ul. 
Długiej i Podgórnej w Witoblu,

•  wykonanie nawierzchni tłuczniowej, 
części ul. Dębina w Skrzynkach,

•  remont miejsca pamięci narodowej 
w Dębienku, 

•  modernizacja stacji wodociągowej 
w Sapowicach,

•  budowa pompowni wody w Tomicach,
•  dokumentacja projektowa na budowę 

hali widowiskowo– sportowej,
•  dokumentacja projektowa na budowę 

sieci kanalizacji sanitarnej w Jezior-
kach,

•  rekultywacja płyty boiska w Strykowie 
(odbiór wyznaczony na jutro),

•  budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Stęszewie (osiedle Kwiatowe i Spor-
towe),

•  budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Słupii,

W omawianym okresie udało się zakoń-
czyć następujące inwestycje:

•  budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
w Sapowicach – etap III,

•  remont i uzupełnienie oświetlenia 
w Strykowie, ul. Kolejowa i w Rybo-
jedzku ul. Leśna,

•  wykonanie studni chłonnej na ul. Stę-
szewskiej w Witoblu,

•  remont jezdni bitumicznej na ul. Stę-
szewskiej w Witoblu,

•  remont jezdni bitumicznej drogi 
Twardowo– Srocko Małe,

•  zakup destruktu od GDDKiA (wyko-
rzystany do utwardzenia części ul. 
Polnej i Wodnej w Skrzynkach, części 
drogi Sapowice– Stęszew, części drogi 
w Zamysłowie, drogi wokół świetlicy 
w Sapowicach),

•  przegląd obiektów mostowych na dro-
gach gminnych,

•  remont schodów pomiędzy ul. 25 
Stycznia a Dworcową w Stęszewie. 

Miniony czas to również uczestnic-
two w uroczystościach zakończenia roku 
szkolnego w gminnych placówkach oraz 
zakończenie semestru zerowego Stęszew-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W okresie wakacyjnym zostały również 
podpisane umowy na dofinansowanie in-
westycji z WFOŚ i UMWW.

W pierwszej połowie lipca w placów-
kach oświatowych gminy zorganizowano 

półkolonie letnie. Podczas ich trwania, na 
dzieci czekało wiele gier i zabaw sporto-
wych, jak i liczne wyjazdy do kina czy na 
basen. 

W minionym czasie odbyło się spo-
tkanie przedstawicieli gmin Stęszew, Ko-
morniki oraz Dopiewo w sprawie dalszego 
funkcjonowania ośrodka „Promyk”.

Omawiany okres to także liczne spotka-
nia w ramach LGD Źródło, CZO Selekt, Mi-
kroregionu WPN oraz Metropolii Poznań, 
na których poruszono temat funkcjonowa-
nia kolei, dwórców i bocznic. Urząd Mar-
szałkowski i Metropolia obiecali naszej 
gminie wsparcie w zakresie remontowania 
obiektów pokolejowych.

26 lipca i 27 sierpnia odbyły się bezpłat-
ne badania mammograficzne dla mieszka-
nek naszej gminy. Łącznie udało się prze-
badać 127 kobiet. 

Przez cały okres wakacyjny w Zielonym 
Zakątku odbywały się imprezy dla dzie-
ci i dorosłych. W tym czasie na stęszew-
skiej scenie gościliśmy m.in. Bohdana Ła-
zukę czy Halinę Kunicką. 21 lipca zorgani-
zowano I Spotkanie Zespołów Śpiewaczych 
„Pieśń nad Samicą”.

7 sierpnia, w drugą rocznicę tragicznej po-
wodzi w Bogatyni odbyło się spotkanie z dar-
czyńcami tej miejscowości. Wśród wyróżnio-
nych tytułem „Przyjaciel Gminy Bogatynia” 
znalazła się również Gmina Stęszew. 

W miesiącu lipcu „Głos Wielkopolski” 
zorganizował plebiscyt „Gmina na plus” 
oraz na najlepszego burmistrza powiatu 
poznańskiego. Pierwsze miejsce wśród 17 
samorządowców zajął burmistrz Stęszewa 
Włodzimierz Pinczak. Natomiast gmina 
Stęszew zdobyła drugie zaszczytne miejsce 
w plebiscycie „Gmina na plus”.

Jak co roku, 15 sierpnia na stęszewskim 
rynku odbyły się uroczystości związane z 92. 
rocznicą Bitwy Warszawskiej oraz Wniebo-
wzięciem Najświętszej Maryi Panny. 

19 sierpnia w kościele św. Trójcy w Stę-
szewie odbył się koncert gitarowy Andrze-
ja Mokrego, w ramach „Festiwalu Polska 
Akademia Gitary”.

29 sierpnia w Urzędzie Miejskim Gmi-
ny Stęszew odbyło się spotkanie, na któ-
rym uhonorowano absolwentów gmin-
nych gimnazjów, którzy wyróżniali się 

W środę, 26 września, odbyła się XX Sesja Rady Miejskiej Gminy Stęszew, 
na ktorej podjęto aż 15 uchwał 

XX Sesja Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew
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dobrymi oraz bardzo dobrymi wynikami 
w nauce, a także zaangażowaniem w życie 
szkoły, udziałem w konkursach oraz wzo-
rowym zachowaniem. 

W minionym czasie miało miejsce pod-
sumowanie III edycji cyklu „Wakacyjne 
Grand Prix Orlika”.

Na początku września na stadionie 
sportowym KS Lipno zarząd klubu oraz 
właściciele sklepu Melba zorganizowali 
piknik rodzinny na pożegnanie lata. Pod-
czas tej imprezy zorganizowano także II 
już Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza 
Gminy.

2 września odbyły się dożynki gminne. 
Tegoroczne święto plonów zorganizowano 
we Wronczynie.

– Początek września to również udział 
w uroczystościach rozpoczęcia roku szkol-
nego w gminnych placówkach oświato-
wych – powiedział burmistrz.

We wrześniu odbyła się ogólnopol-
ska akcja sprzątania świata. Wzięli w niej 
udział także uczniowie z gminnych szkół.

W minionym czasie odbyło się spo-
tkanie z sołtysami. – Dotyczyło ono zasad 
funkcjonowania funduszu sołeckiego – wy-
jaśniał burmistrz.

8 września na stęszewskim rynku odby-
ły się uroczystości związane z 7. rocznicą 
ogłoszenia Najświętszej Maryi Panny Pa-
tronką Stęszewa.

Kolejnego dnia, 9 września nad jezio-
rem Dębno odbyły się jubileuszowe, bo 15 
zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza 
Gminy Stęszew. 

Omawiany czas to także uroczyste ob-
chody 50 – lecia Koła Łowieckiego Drób. 
Z tej okazji odbyła się msza św. w Modrzu, 
a następnie poświęcenie tablicy upamięt-
niającej ten jubileusz.

16 września w Zielonym Zakątku w Stę-
szewie odbył się koncert na zakończenie 
lata. Dla dzieci i młodzieży zagrał zespół 
rockowy „Na ostatnią chwilę”

W harcówce w Rybojedzku, 22 września 
z okazji pożegnania lata odbył się festyn 
integracyjny dla dzieci niepełnospraw-
nych z gminy: Stęszew, Dopiewo i Buk 
(więcej w odrębnym tekście red.)

23 września odbył się Rajd Rowerowy 
do Sapowic. Wzięło w nim udział ok. 90 
cyklistów (więcej w odrębnym tekście red.)

– Różne instytucje w naszym wojewódz-
twie, w tym Zarząd Powiatu Poznańskiego 
pozytywnie uzgodnił przebieg drogi eks-
presowej S5 – poinformował burmistrz. 

W minionym czasie został również 
ogłoszony nowy przetarg na obsługę pod-
stacji pogotowia ratunkowego w Stęsze-
wie. Przetarg ten zostanie rozstrzygnięty 
przez NFZ.

Na zakończenie sprawozdania bur-
mistrz przypomniał, że przez cały okres 
letni funkcjonowały ośrodki wypoczynko-
we w Stęszewie nad Lipnem i w Strykowie. 
– Pomimo wszelkich obaw, związanych 

z ich funkcjonowaniem, przez cały sezon 
wiele w nich się działo, za sprawą dobrej 
współpracy z nowymi dzierżawcami – do-
dał burmistrz.

Po sprawozdaniu burmistrza, przyjęto 
następujące uchwały w sprawie:

a) Zmieniającą uchwałę nr 
XIV/107/2011 w sprawie uchwalenia Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Stęszew na lata 2012-2016. Uchwała ta zo-
stała przyjęta większością głosów w formie 
zaproponowanej przez burmistrza.

b) Zmieniającą uchwałę nr 
XIV/108/2011 w sprawie budżetu na rok 
2012. Uchwałą tą Rada Miejska Gminy 
Stęszew dokonuje zwiększenia dochodów 
o kwotę – 134.947,00 zł. Plan dochodów po 
zmianach to – 38.670.485,00 zł, z tego:

•  dochody bieżące w kwocie – 
34.432.647,00 zł,

•  dochody majątkowe w kwocie – 
4.237.838,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków 
o kwotę – 344.947,00 zł. Plan wydatków po 

zmianach – 39.237.444,00 zł, z tego:
•  wydatki bieżące w wysokości – 

33.122.152,00 zł,
•  wydatki majątkowe w wysokości – 

6.115.292,00 zł. Uchwała ta została 
przyjęta większością głosów w formie 
zaproponowanej przez burmistrza.

c) Udzielenia pomocy finansowej 
w 2012 i 2013 roku dla gminy Dopiewo 
na dofinansowanie własnych zadań in-
westycyjnych. Uchwałą tą Rada Miejska 
Gminy Stęszew postanawia udzielić pomo-
cy finansowej w formie dotacji celowej z bu-
dżetu gminy Stęszew dla gminy Dopiewo 
w latach 2012-2013 w kwocie 300.000,00 zł 
przy czym w 2012 r. 150 000,00 zł i w 2013 
r. 150 000,00 zł z przeznaczeniem na mo-
dernizację budynku komunalnego w Kona-
rzewie przy ul. Poznańskiej. Z uwagi na ko-
nieczność przeniesienia Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej z dotychczas zajmowanych 
pomieszczeń w Dopiewcu konieczne jest 
przygotowanie nowego lokum. Gmina Do-
piewo przejęła obiekt w Konarzewie, który 
wspólnie z gminami Komorniki i Stęszew 
zamierza przystosować dla potrzeb warsz-
tatów. Uchwała ta została przyjęta jednogło-
śnie w formie zaproponowanej przez bur-
mistrza.

d) Zmieniającą uchwałę nr 
XVII/140/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgo-
dy na zaciągnięcie zobowiązania. Uchwałą 
tą Rada Miejska Gminy Stęszew postanawia 
zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW w Pozna-
niu na sfinansowanie zadania inwestycyj-
nego pod nazwą „Budowa kanalizacji sani-
tarnej dla wsi Słupia” do kwoty 1.705.000,00 
zł, w tym do realizacji w 2012 roku do kwo-
ty 1.020.000,00 zł i do realizacji w 2013 roku 
do kwoty 685.000,00 zł. Uchwała ta została 
przyjęta większością głosów w formie zapro-
ponowanej przez burmistrza.

e) Zaciągnięcia pożyczki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej oraz wyra-
żenia zgody na zaciągnięcie zobowią-
zania. Uchwałą tą Rada Miejska Gminy 
Stęszew postanawia zaciągnąć pożyczkę 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu na sfinansowanie zadania inwesty-
cyjnego pod nazwą „Rozbudowa kanali-
zacji sanitarnej dla miejscowości Stęszew 
(ul. Hokejowa, Sportowa, Piłkarska, Sasan-
kowa, Rana, Chabrowa, Malwowa, Fiołko-
wa, części ul. Mosińskiej i Trzebawskiej) 
do kwoty 1.245.000,00 zł, w tym do reali-
zacji w 2012 roku do kwoty 284.000,00 
zł i do realizacji w 2013 roku do kwoty 
700.000,00 zł i do realizacji w 2014 roku 
do kwoty 261.000,00 zł. Uchwała ta zosta-
ła przyjęta większością głosów w formie za-
proponowanej przez burmistrza.

f) Przeznaczenia części umorzonej 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu. Uchwałą tą Rada Miejska 
Gminy Stęszew kwotę 240.000,00 zł pozo-
stającą w dyspozycji gminy Stęszew z ty-
tułu umorzenia części pożyczki wynikają-
cej z umowy 276/U/400/665/2008 z dnia 
04.12.2008 r. zaciągniętej na „Rozbudo-
wę kanalizacji sanitarnej dla wsi Witobel – 
Zamysłowo (ul. Moderska, Stęszewska oraz 
części ul. Wrocławskiej) oraz w Stęsze-
wie (ul. Dojazdowa) – III etap” przeznacza 
na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi 
Słupia. Uchwała ta została przyjęta więk-
szością głosów w formie zaproponowanej 
przez burmistrza. 

g) Przeznaczenia części umorzonej 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu. Uchwałą tą Rada Miejska 
Gminy Stęszew kwotę 200.000,00 zł pozo-
stającą w dyspozycji Gminy Stęszew z tytu-
łu umorzenia części pożyczki wynikającej 
z umowy nr 275/U/400/664/2008 z dnia 
04.12.2008 r. zaciągniętej na „Rozbudowę 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Stry-
kowo” przeznacza na budowę kanalizacji 
sanitarnej dla wsi Słupia. Uchwała ta zosta-
ła przyjęta większością głosów w formie za-
proponowanej przez burmistrza.

h) Podziału gminy Stęszew na jedno-
mandatowe okręgi wyborcze, ustalenia 
ich granic i numerów. Uchwałą tą Rada 

niemal tyle wynoszą zaplanowane 
na 2012 r. dochody gminy

39 mln
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Miejska Gminy Stęszew dokonuje podzia-
łu gminy na 15 jednomandatowych okrę-
gów wyborczych. Uchwała ta została przy-
jęta większością głosów w formie zapropo-
nowanej przez burmistrza.

i) nabycia przez gminę Stęszew nieru-
chomości położonej w miejscowości Słupia. 
Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stęszew wy-
raża zgodę na nabycie przez gminę Stęszew 
nieruchomości z obrębu Słupia, oznaczonej 
w ewidencji gruntów numerem 80/14, ark. 
mapy 1, o powierzchni 21 m² . Uchwała ta zo-
stała przyjęta jednogłośnie w formie zapro-
ponowanej przez burmistrza.

j) Wydzierżawienia przez gminę Stę-
szew nieruchomości w Stęszewie. Uchwałą 
tą Rada Miejska Gminy Stęszew wyraża zgo-
dę na wydzierżawienie w trybie bezprzetar-
gowym, na okres 20 lat, nieruchomości po-
łożonej w Stęszewie, stanowiącej część dział-
ki nr 208 o powierzchni 850 m². Uchwała ta 
została przyjęta jednogłośnie w formie za-
proponowanej przez burmistrza.

k) Nadania nazw ulic w miejscowo-
ściach Sapowice, Rybojedzko i Strykowo. 

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stęszew:
•  nadaje ulicy położonej w miejscowo-
ści Sapowice oznaczonej w ewidencji 
gruntów numerem działki 199/66 na-
zwę: ul. Trzcinowa,

•  nadaje ulicy położonej w miejscowo-
ści Rybojedzko oznaczonej w ewiden-

cji gruntów numerem działki 22 na-
zwę: ul. Żarnowiecka,

•  nadaje się ulicy położonej w miejsco-
wości Rybojedzko oznaczonej w ewi-
dencji gruntów numerem działki 5 
nazwę: ul. Spadzista,

•  nadaje się ulicy położonej w miejsco-
wości Strykowo oznaczonej w ewiden-
cji gruntów numerami działek 612/3 
i 612/6 nazwę: ul. Lotnicza.

Uchwała ta została przyjęta jednogło-
śnie w formie zaproponowanej przez bur-
mistrza.

l) zaliczenia drogi do kategorii dróg 
gminnych i ustalenia jej przebiegu. 
Uchwałą tą, Rada Miejska Gminy Stęszew 
zalicza do kategorii dróg gminnych drogę 
położoną w miejscowości Strykowo stano-
wiącą działki nr 612/3 i działkę nr 612/6 
obręb Strykowo. Uchwała ta została przyję-
ta jednogłośnie w formie zaproponowanej 
przez burmistrza.

m) określenia przystanków komunika-
cyjnych, których właścicielem lub zarzą-
dzającym jest gmina Stęszew oraz warun-
ków i zasad korzystania z tych obiektów. 
Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stęszew 
określa przystanki komunikacyjne, których 
właścicielem lub zarządzającym jest gmina 
Stęszew oraz warunki i zasady korzystania 
z przystanków zlokalizowanych w gminie 
Stęszew na drogach gminnych. Uchwała ta 

została przyjęta jednogłośnie w formie za-
proponowanej przez burmistrza.

n) zmiany Studium i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Stę-
szew. Stworzenie i uchwalenie zmiany stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Stęszew, ma 
na celu stworzenie podstaw do racjonalne-
go i konsekwentnego gospodarowania prze-
strzenią tej części gminy Stęszew, określenie 
zasad i parametrów kształtowania zabudo-
wy, zasad ochrony i kształtowanie ładu prze-
strzennego oraz zasad ochrony środowiska 
przyrodniczego i kulturowego. Uchwała ta 
została przyjęta większością głosów w formie 
zaproponowanej przez burmistrza.

o) zamiaru i przyczyn przyłączenia sa-
morządowych instytucji kultury. Uchwa-
łą tą Rada Miejska Gminy Stęszew z 1 stycz-
nia 2013 r. zamierza dokonać połączenia sa-
morządowych instytucji kultury, tj. Muzeum 
Regionalnego z Biblioteką Publiczną oraz 
z Domem Kultury. Realizacja zamiaru po-
łączenia instytucji kultury sprzyjać ma lep-
szej koordynacji gminnej działalności kul-
turalnej; ujednoliceniu polityki kulturalnej; 
wystawieniu z szeroką ofertą kulturalną dla 
mieszkańców; poprawie w zarządzaniu i kie-
rowaniu oraz zmniejszeniu kosztów admini-
stracyjnych tej działalności. Uchwała ta zo-
stała przyjęta większością głosów w formie 
zaproponowanej przez burmistrza.  RED 

Każda gmina w Polsce, w tym 
Stęszew, jest zobowiąza-
na przez ustawodawcę, by 
umożliwiała inwestorom in-
stalację pod chodnikami, czy 
drogami urządzeń do przesy-
łu internetowego, telewizyj-
nego, telekomunikacyjnego 
itd. 

Inwestor z kolei zobowiązany jest po za-
kończeniu inwestycji przywrócić teren 
do pierwotnego stanu i uporządkować go. 

Niestety, nie zawsze wykonawca prac zosta-
wia po sobie wcześniejszy stan.

Obecnie w gminie Stęszew inwestycje na 
kliku ulicach przeprowadza firma INEA S.A. 
Zgodnie z zapisami umowy z gminą INEA 
S.A. i jej podwykonawcy, powinni po zakoń-
czeniu prac odtworzyć teren w takim stanie, 
w jakim go zastali, czyli ułożyć np. na nowo 

płytki chodnikowe – wszystko musi być wyko-
nane zgodnie z Polską Normą. Gmina wyda-
ła zgodę na inwestycje na jej terenie pod takim 
właśnie warunkiem i z zastrzeżeniem dwu-
letniej gwarancji! Odbioru prac na zwalnia-
nym odcinku drogowym dokonuje pracow-
nik urzędu. Obszar inwestycji jest jednak bar-
dzo duży i może zdarzyć się tak, że w pewnym 
miejscu inwestor nie wywiązał się ze swoich 
zobowiązań. W takich przypadkach prosimy 
o informację do UM Gminy Stęszew.  RED 

Od pewnego czasu wpły-
wają skargi na pogorszenie 
terminowości wykonywania 
napraw awarii oświetlenia 
ulicznego. 

Musimy wyjaśnić mieszkańcom, że 
gmina niezwłocznie zgłasza awarie 
i usterki do Enea Operator sp. z o.o., 

która jest właścicielem słupów, na których są 
zawieszane oprawy oświetleniowe, ale mi-

mo tych monitów usterki w ostatnich mie-
siącach usuwane są opieszale. I dzieje się tak 
mimo, iż to gmina finansuje, zarówno kosz-
ty energii elektrycznej pobranej przez punk-
ty świetlne jak i koszty utrzymania oświetle-
nia w należytym stanie technicznym, a więc 
koszty jego konserwacji. 

Wszystko zapewne przez to, że po okre-
sie, kiedy gmina płaciła za faktyczne napra-
wy (wówczas Enea od razu usuwała uster-
kę), zmuszona została ona nowymi przepi-
sami do opłat ryczałtowych. Przed zmiana-

mi gmina płaciła za konkretne wykonanie 
usługi (lampa zepsuta – awaria zgłoszona – 
Enea przyjeżdżała i usuwała awarię, za któ-
rą otrzymała wynagrodzenie). 

W 2010 roku koszt wyniósł na terenie 
gminy 69,105 zł, a w 2011 r. gmina zapła-
ciła za konserwację oświetlenia ulicznego 
130.250 zł. To obrazuje jak chętnie energe-
tycy naprawiali awarie. Umowa ryczałtowa 
obowiązuje od drugiego kwartału 2011 ro-
ku. W 2012 roku to kwota 7194,86 zł netto 
miesięcznie.  RED 

INEA powinna porządkować teren

Skargi na Eneę
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Prawie 60 tysięcy złotych 
na opiekę nad zwierzętami

Samorządy miast i gmin są w coraz gor-
szej sytuacji finansowej. Państwo  na-
kłada na nie coraz to nowe, niedofi-

nansowane, zadania.  Oznacza to, że gmi-
ny nie dostały na nie ani złotówki.  Można 
stwierdzić, że całą biedę w Polsce zepchnięto 
na samorząd. I mimo, że sytuacja samorzą-
dów jest nie do pozazdroszczenia, bo ich do-
chody nie rosną już tak szybko, to państwo 
przekazuje miastom i gminom kolejne zada-
nia, za które muszą one płacić. W tej rubryce 
chcemy naszym Czytelnikom przybliżać no-
we zadania – niekiedy absurdalne – za które 
płacić musi gmina. 

I tak do obowiązków narzuconych usta-
wą  gminie, jako jej zadanie własne, należy 
m.in. zapewnienie opieki bezdomnym zwie-
rzętom oraz ich wyłapywanie.  Rada gminy 
musi więc co roku do 31 marca uchwalać pro-
gram opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
Taki program  jest oczywiście także w gmi-
nie Stęszew. Wydatki własne na jego realiza-

cję wynoszą w 2012 roku aż 58.600 zł.  
Gmina musi przede wszystkim za-

pewnić bezdomnym zwierzętom miejsce                            
w schronisku. W tym celu podpisana zo-
stała umowa z gminą Szamotuły i Funda-
cją „Radość Psiaka”. Bezdomne psy z tere-
nu gminy Stęszew trafiają tym samym do 
schroniska w  Przyborówku. Wcześniej jed-
nak oczekują w przytulisku na terenie Za-
kładu Gospodarki Komunalnej w Stęszewie. 

Dodatkowe koszty narzucone przez usta-
wodawcę, to te związane z opieką  nad wol-
no żyjącymi kotami, w tym ich dokarmia-
niem, odławianiem, sterylizacją albo kastra-
cją w schroniskach i  poszukiwaniem właści-
cieli dla bezdomnych zwierząt. Gmina musi 
też zapłacić za usypianie ślepych miotów i 
zapewnić całodobową opiekę weterynaryjną 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udzia-
łem zwierząt. W tych dwóch ostatnich przy-
padkach mamy podpisaną umowę z firmą 
świadczącą usługi weterynaryjne. A to niesie 
za sobą kolejne koszty.

Mało kto zdaje sobie sprawę, że gmina 
musi także zapewnić opiekę zwierzętom 
gospodarskim (takim jak krowy, byki, świ-
nie, zwierzęta futerkowe, drób itd.), które 
z przyczyn zaniedbania zostały odebrane 
gospodarzom. W tym celu zawarta zosta-
ła umowa z Rolno-Przemysłowymi Zakła-
dami Zielarskimi „Strykowo”. Koszt 1 dnia 
utrzymania zwierzęcia to 12 zł.

Z powyższych informacji jasno wyni-
ka, że blisko 60 000 zł z gminnego budże-
tu ucieka na jedno tylko zadanie. Można 
się niestety domyślić, że koszty związane 
z utrzymaniem bezdomnych zwierząt bę-
dą rosły w kolejnych latach. Coraz więcej 
bowiem przypadków porzucania psów, a 
liczba dzikich kotów stale rośnie. Ten stan 
rzeczy się nie zmieni, dopóki właściciele 
zwierząt nie zaczną brać za nie właściwej, 
rzeczywistej odpowiedzialności. Jeśli nie 
przestaniemy porzucać psów lub trzymać 
ich w nieludzkich warunkach, a niesteryli-
zowane koty nadal będą się mnożyć, to my- 
podatnicy poniesiemy odpowiedzialność, a 
wraz z nią- coraz wyższe koszty utrzymania 
czworonogów. RED

Przez cały miesiąc wrzesień 
i październik dzieci ze szkół 
podstawowych i przedszkoli 
naszej gminy oraz dzieci z Aka-
demii Odkrywców i Grup Zaba-
wowych zbierały kasztany. 

Łącznie udało się zebrać 2644 kilogra-
my kasztanów. Zostały one sprzeda-
ne firmie farmaceutycznej Pharmeko 

Sp. z o.o. z Dobiegniewa.

Całkowity dochód z ich sprzedaży zo-
stał przeznaczony na leczenie i rehabilita-
cję Adriana Witkowskiego. 

Adrian ma 13 lat i mieszka w gminie 
Stęszew. Od urodzenia cierpi na częściowy 
zanik płata czołowego mózgu.

Przypomnijmy, że pomysłodawcą i or-
ganizatorem zbiórki była Akademia Od-
krywców oraz burmistrz gminy Stęszew 
Włodzimierz Pinczak.

W imieniu Adriana i jego rodziców 
dziękujemy wszystkim zbierającym za 
okazane serce!  RED

Kasztanobranie dla Adriana

W sumie udało się zebrać 2644 kilogramy kasztanów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom mieszkańcom gminy Stę-
szew burmistrz Włodzimierz Pin-

czak niejednokrotnie interweniował i wnio-
skował o utworzenie dużej filii Wydziału 
Komunikacji i Transportu Starostwa Powia-
towego na terenie naszej gminy. Takiej fi-
lii, w której będzie można załatwić wszystkie 
sprawy dotyczące rejestracji pojazdu – bez ko-
nieczności wizyty w Poznaniu. Dzięki wspar-
ciu radnego powiatowego Krzysztofa Roba-
szyńskiego i życzliwości starosty poznańskie-
go starania te zakończyły się sukcesem, bo już 
na początku przyszłego roku zostanie urucho-
miona filia Wydziału Komunikacji i Trans-
portu o rozszerzonym profilu działania w no-
wym miejscu, przy ul. Poznańskiej 20 w Stę-
szewie. Nowa filia swoim zakresem działania 
będzie bliźniaczo podobna do działającej z po-
wodzeniem od kilku już lat filii w Swarzędzu. 
W momencie uruchomienia nowej filii w Stę-
szewie – dotychczas działające filie w Mosinie 
i Stęszewie zakończą swoją działalność.  RED

Zmiana 
siedziby filii

Państwo obciąża gminy nowymi zadaniami, za 
które muszą one płacić z własnego budżetu 
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288 uczniów może uczestniczyć w projekcie „Mój lepszy start”, na który gmi-
na Stęszew pozyskała ponad 771 tys. zł. Tej szansy nie mogą zmarnować! 

Wykorzystać szansę na 
„Lepszy start”! 

W gminie Stęszew realizowany jest 
projekt pod nazwą „Mój lepszy 
start”, na który gmina pozyskała 

z Europejskiego Funduszu Społecznego, aż 
771 tys. 304 zł. Program realizowany bę-
dzie do 31 grudnia 2013 roku – zachęca-
my więc nauczycieli i rodziców dzieci, by 
dopilnowali, aby ich pociechy skorzysta-
ły z niebywałej okazji i brały udział w in-
teresujących i darmowych zajęciach, póki 
jest ku temu szansa. Przypomnijmy, zaję-
cia przeznaczone są dla dzieci z klas IV-VI 
szkół podstawowych w Stęszewie, Modrzu 
i Jeziorkach . 

A interesujących zajęć jest sporo, 
m.in. warsztaty artystyczne, integracyjne 
warsztaty korekcyjne – wyjazdy na pły-
walnię w Kórniku, warsztaty gier symula-
cyjnych, logicznych i planszowych (mają-
ce na celu rozwijanie kompetencji mate-
matycznych), zajęcia z języka angielskie-
go i niemieckiego, zajęcia wyrównawcze 
z matematyki, a także konsultacje psy-
chologiczne i konsultacje z doradcą za-
wodowym. Ktoś może się zapytać, czy to 

nie za wcześnie, by z uczniami z podsta-
wówek rozmawiać o zawodach, które mo-
gą w przyszłości wykonywać? Okazuje się, 
że to jak najbardziej odpowiedni wiek. 
W gimnazjum, czy liceum na porusza-
nie tych probolemów, to już zdecydowa-
nie za późno. Dlatego, każde z 288 dzieci 
uczestniczących w projekcie „Mój lepszy 
start” musi obowiązkowo przejść ścieżkę 
właśnie z doradcą zawodowym i psycho-
logiem. Na pozostałe zajęcia dzieci były 
dobierane ze względu na ich zaintereso-
wania po konsultacjach z nimi samymi 
i ich rodzicami. 

Dlaczego akurat takia tematyka? Dla-
czego tak duży nacisk kładziony jest na 
doradztwo zawodowe i konsultacje psy-
chologiczne? Zajęcia z doradcą zawodo-
wym i psychologiem pozwalają poznać 
potrzeby, oczekiwania, zainteresowania 
i możliwości dzieci. Ponadto już w tak 
młodym wieku warto kształtować posta-
wy uczniów, aby wiedzieli, kim chcą być 
w przyszłości. 

W rzeczywistości okazuje się, że dzie-

ci nie mają pojęcia kim chciałyby w przy-
szłości być. Większość chłopców na takie 
pytanie odpowiada, że chciałoby być… 
piłkarzem. Na zajęciach w ramach pro-
jektu „Mój lepszy start” dzieci dowiadują 
się czym jest praca, dlaczego dorosły czło-
wiek musi pracować, dlaczego otrzymuje 
wynagrodzenie, jak musi nim gospodaro-
wać (że nie na wszystko można sobie po-
zwolić).

Te zajęcia mają rozwijać młodzież i po-
kazać, czy dziecko wykazuje predyspo-
zycje do dalszego kształcenia w kierun-
ku wyboru pewnego zawodu, czy powin-
no wybrać w przyszłości kierunek ogólny 
kształcenia czy profilowany. Psycholog 
zaś ma za zadanie, nie walczyć z dysfunk-
cjami, słabościami, z tym z czym sobie 
dany uczeń nie radzi, a odwrotnie odkryć 
i rozwinąć jego predyspozycje, po prostu 
pomóc rozwinąć mu skrzydła. 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Pro-
jekt jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego.  RED

26 września w Kórniku odby-
ły się Mistrzostwa Powiatu 
Poznańskiego w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych. 

Najlepsza w kategorii szkół podsta-
wowych okazała się reprezenta-
cja Szkoły Podstawowej w Stęsze-

wie, która zostawiła w tyle 16 innych re-

prezentacji szkół powiatu poznańskiego. 
Zawodnicy mieli do pokonania dystans 10 
x 800m. Złota sztafeta wystąpiła w skła-
dzie: Barbara Kroczek, Marta Czajkowska, 
Zuzanna Henkel, Weronika Bober, Klara 
Miecznik, Alicja Czekała, Mateusz Sibiń-
ski, Mateusz Snela, Michał Odoliński, Kac-
per Sobański, Dawid Brojakowski. Życzy-
my dalszych sukcesów na biegowych zma-
ganiach w finale Wojewódzkim. TROPS

Złota Sztafeta w Kórniku

Najlepsza sztafeta powiatu poznańskiego szkół podstawowych 2012/2013. 

BURMISTRZ STĘSZEWA 
informuje, 

że na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego Gminy w Stę-

szewie, przy ul. Poznańskiej 11 

oraz na stronie internetowej 

www.steszew.pl podany został 

do publicznej wiadomości wykaz 

nieruchomości przeznaczonych  

do wydzierżawienia na okres 

20 lat położonej na terenie gmi-

ny Stęszew. 

Bliższe informacje można uzy-

skać w Urzędzie Miejskim Gminy 

Stęszew ul. Poznańska 11, pok. 

nr 1, nr tel. 61 8197-149. 
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Rozpoczynamy cykl o najważniejszych zmianach w odpadach komunalnych 

Odpady komunalne 
w nowym systemie (1)

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. 
nowelizacja ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 

wprowadza ogromne zmiany w gospodar-
ce odpadami komunalnymi. Zmiany te 
dotykają wszystkie podmioty mające „in-
teres” związany z postępowaniem z tego 
rodzaju odpadami, a więc gminę (w przy-
padku naszej, będącej uczest-
nikiem Związku Międzygmin-
nego, również i sam związek), 
mieszkańców, firmy wytwa-
rzające odpady komunalne 
oraz przedsiębiorców odbie-
rających odpady od mieszkań-
ców. 

Najważniejsze zmiany, jakie 
czekają nas – mieszkańców to:

•  zastąpienie funkcjonu-
jących umów z firmami 
wywozowymi przez opła-
tę wnoszoną do związku, 

•  wniesienie opłaty poprze-
dzone będzie złożeniem 
deklaracji (podobnie jak 
to ma miejsce w przy-
padku deklaracji podat-
kowej), w której właści-
ciel nieruchomości (użyt-
kownik) dokona oblicze-
nia należnej opłaty – co 
będzie stanowiło podsta-
wę do wystawienia tytułu 
wykonawczego,

•  obowiązek selektywne-
go zbierania odpadów 
i oddawania odpadów fir-
mie, wyłonionej w drodze 
przetargu zorganizowa-
nego przez związek.

Z punktu widzenia samo-
rządu najważniejsze zmiany 
dotyczą sposobu wyłaniania 
firmy odbierającej odpady od mieszkań-
ców. Dotychczas obowiązujące zezwole-
nia burmistrza zastąpi umowa zawierana 
przez związek z firmą wyłonioną w drodze 
przetargu organizowanego w trybie zamó-
wienia publicznego. Skutkiem takiej reor-
ganizacji systemu będzie obsługa pewnego 
obszaru gminy (lub gmin) objętego prze-
targiem – zwanego sektorem – przez jed-
ną firmę. Uniknie się dzięki temu sytuacji, 
w której z tego samego terenu odpady od-

biera kilka firm. Związek na wprowadzenie 
nowego systemu ma czas do 1 lipca 2013 r. 

Kompetencją Zgromadzenia Związku 
Międzygminnego, jest m.in. dokonanie 
wyboru metody obliczania opłaty wnoszo-
nej przez mieszkańców. Ustawa dopusz-
cza dokonanie wyboru metody obliczania 
opłaty spośród poniższych możliwości:

1) wg liczby mieszkańców zamieszkują-
cych daną nieruchomość,

2) wg ilości zużytej wody w danej nie-
ruchomości,

3) wg powierzchni lokalu mieszkalnego,
4) lub na podstawie jednej stawki od go-

spodarstwa domowego.
Już niedługo Zgromadzenia Związków 

„Selekt” i „Obra” wybiorą jedną metodę dla 
całego obszaru związku – wszystkich gmin 
i sektorów (sektor – to obszar, dla obsługi 

którego organizowany będzie przetarg).
Wysokość opłaty stanowić będzie ilo-

czyn uchwalonej stawki i (w zależności od 
wybranej metody) liczby mieszkańców za-
mieszkujących nieruchomość, ilości wody 
zużytej na nieruchomości lub powierzchni 
lokalu mieszkalnego. Na obszarze związ-
ku, jako organizatora systemu, obowiązy-

wać będzie jednakowa cena dla 
wszystkich właścicieli nieru-
chomości.

Z tak pobranej „opłaty śmie-
ciowej”, zgodnie z ustawą sfi-
nansowane zostaną koszty:

•  odbierania i transpor-
tu odpadów zmieszanych 
i selektywnie zbieranych 
z nieruchomości objętych 
systemem,

•  zbierania i transportu od-
padów komunalnych se-
lektywnie zbieranych 
w punktach selektywnego 
zbierania,

•  przetwarzania odebra-
nych i zebranych odpa-
dów komunalnych,

•  budowy, wyposażenia 
i eksploatacji punktów se-
lektywnego zbierania od-
padów komunalnych,

•  obsługi administracyjnej 
systemu, w naszym przy-
padku na poziomie związ-
ku międzygminnego.

Przygotowania do reorgani-
zacji w odpadach komunalnych 
trwają już pełną parą, zarówno 
ze strony samorządów zrzeszo-
nych w związkach, jak i przed-
siębiorców planujących udział 
w przetargach. Związki przygo-
towują szereg uchwał niezbęd-

nych dla wdrożenia nowych regulacji, zaś 
przedsiębiorcy już dziś dbają o uzyskanie 
wpisu do rejestru działalności regulowanej. 
Trwa ogólnopolska kampania informacyj-
na, która założenia nowych rozwiązań sys-
temowych prezentuje na stronie www.na-
szesmieci.pl . W kolejnych artykułach bę-
dziemy naszych Czytelników na bieżąco in-
formować o pracach podejmowanych w tym 
zakresie przez organy Związków Międzyg-
minnych „Selekt” i „Obra”.  RED
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Sezon pływania w Polsce dobiegł końca, ale nie w Stęszewie. A to za sprawą 
nowej tutejszej atrakcji Wake City nad jeziorem Lipno

Wodne ewolucje

To tu w sobotę 20 października odbył 
się event na „zakończenie lata“. 

– Temperatura wody i powietrza 
zbliża się do niebezpiecznych granic, jed-
nak korzystając z udogodnień jakimi dys-
ponuje nasz Wake Park, mogliśmy śmiało 
wskoczyć na wodę po raz ostatni, a później 
rozgrzać się na imprezie – mówi Bartek 
Witt z Wake Park. – Nasz wakeboard jest 
najlepszy w Polsce, bo udostępniamy szat-
nie i prysznice z gorącą wodą, suszarnię do 
kombinezonów oraz kawiarnię. To gene-
ralnie pierwsze pływanie na naszym obiek-
cie, który niedawno został otwarty. Chcie-
liśmy go pokazać miłośnikom tego sportu, 
dlatego impreza miała bardziej przebieg 
zabawy niż sportowej rywalizacji.

Do rywalizacji przystąpili zawodnicy 
z całej Polski. Każdy miał do wykorzysta-
nia 12 minut na wodzie, podczas których 
musiał zaprezentować się z jak z najlep-
szej strony wykonując różne ewolucje. Po 
ukończonych przejazdach każdy uczest-
nik jam’u przyznał jeden punkt, jego zda-
niem, najlepszemu riderowi (oczywiście 
nie mógł głosować na siebie). Zawodnik 
z największą liczbą punktów wygrał. 

– Miałem okazję spotkać się z tym 
sportem w innych miastach. Jeśli ktoś 
potrafi wykonywać ewolucje, to wakebo-
arding to wielka frajda – ocenia Dawid 
Alejski, młody stęszewianin przyglądają-
cy się zawodom. – To fajna atrakcja. Oby 
wypożyczanie sprzętu nie było za drogie 

na kieszeń młodych stęszewian. – Przy-
jemnie popatrzeć na takie ewolcje, to na 
pewno atrakcja dla naszej gminy – do-
dała Marianna Ziółkowska, mieszkan-
ka Stęszewa, którą spotkaliśmy w sobo-
tę nad jeziorem. 

Plaża nad jeziorem Lipno, od momentu 
przejęcia przez nowych dzierżawców Ma-
teusza Patułę i Grzegorza Stolarka, sukce-
sywnie zmienia się. Została m.in. posze-
rzona o 150 metrów kwadratowych. 

– Na campingu „Nad Lipnem” przybę-
dzie jeszcze atrakcji – zapowiada Mateusz 
Patuła. – Powstanie jeszcze jeden wyciąg 
wakeboardingu i wypożyczalnia sprzętu. 
Zrobimy też nową, odrębną, plażę dla go-
ści z psami.   RED
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Gmina Stęszew stawia na rekreację. 
Jednym z wielu tego przykładów są 
cykliczne rajdy rowerowe, w których 

uczestniczy wielu rowerzystów. Są wśród 
nich dzieci, młodzież i dorośli. 

Pod koniec września była okazja do 
dwóch wycieczek. 23 września odbył się Stę-
szewski Rajd Rowerowy do Sapowic, które-
go organizatorem był Urząd Miejski Gmi-
ny w Stęszewie. Uczestnicy rajdu, a było ich 
około 90, wyjechali o godz. 10:00 ze Stacji 
Turystycznej w Stęszewie ulicą Wojska Pol-
skiego następie przez Krąplewo, Wielką-
wieś, Rybojedzko do Sapowic. Tam czekało 
na nich wiele atrakcji m.in. spacer wzdłuż 
Jeziora Strykowskiego, gra w ping-pon-
ga oraz piłkę nożną, poczęstunek i moż-
liwość zwiedzenia pałacu w Sapowicach, 
gdzie obecnie znajduje się biblioteka Ra-
czyńskich. Po krótkim odpoczynku i dobrej 
zabawie rowerzyści wrócili z powrotem do 
Stęszewa. Rowerzyści pokonali ok. 20 km.

30 września natomiast odbyła się trzecia 
edycja rajdu rowerowego organizowanego 
przez Stowarzyszenie Gmin Mikroregioniu 
WPN. Metę wyznaczono przy Stacji Tury-
stycznej WPN Osowa Góra w gminie Mosi-
na.  Najliczniejsze, 90-osobowe grupy rajdo-
wiczów wyjechały z Mosiny i Stęszewa. 

Na mecie wszystkie grupy zostały przy-
witane przez prezes stowarzyszenia Zofię 
Springer, zastępcę dyrektora WPN Krzysz-
tofa Kanasa oraz burmistrza gminy Stę-
szew Włodzimierza Pinczaka. Następnie 
wszyscy zostali zaproszeni na regenera-
cyjny posiłek złożony z wyśmienitej gro-
chówki z kiełbaską. 

Po oficjalnym powitaniu przyszedł czas 
na rozrywkę: uczestnicy rajdu mieli oka-
zję wysłuchać sokolnika Marcina Szym-
czaka z firmy Ptasior, który opowiadał 
o swojej pasji jaką są jastrzębie oraz ich 
pracy m.in. na lotniskach, można było po-
rozmawiać z Michałem Kołodziejczakiem, 
komendantem Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Mosinie, obejrzeć sprzęt, wyposaże-
nie oraz ubiór. Bogatsi o bardzo przydatną 
wiedzę, uczestnicy rajdu, zostali zaprosze-
ni do wzięcia udziału w konkursie wiedzy 
o gminach należących do mikroregionu 
WPN. Każdy uczestnik konkursu otrzymał 
atrakcyjny upominek ufundowany przez 
gminy. Najmłodsi uczestnicy rajdu, którzy 
przyjechali na miejsce finału rajdu o wła-
snych siłach, również zostali uhonorowa-
ni drobnymi upominkami z gmin. Ostat-
nie grupy rajdowiczów odjeżdżały do do-
mów tuż po godzinie 13.  RED

W gminie Stęszew turystyka rowerowa ma wielu zwolenników. We wrześniowy

Do Sapowic i Osowej Gó
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ych rajdach uczestniczyło po około 90 osób

óry na dwóch kółkach
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3 października w Domu Kultury 
w Stęszewie o Powstaniu Wiel-
kopolskim bardzo interesująco 
opowiadał Paweł Anders, kultu-
roznawca z Poznania

Jest on autorem wystawy: „Miejsca pa-
mięci Powstania Wielkopolskiego” (wy-
pożyczonej z Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej w Poznaniu do 30. XI. 2012). 
Przybliżył dzieciom ze szkoły podstawo-
wej i młodzieży gimnazjalnej swoje prze-
myślenia na temat ważnego wydarzenia 
z historii Wielkopolski. 

Kulturoznawca mówiąc, że pamięć 
mentalna jest w człowieku, natychmiast 

rozwijał pojęcie pamięci historycznej, któ-
ra musi być podbudowana przy pomocy: 
pomników, publikacji regionalnych, tablic, 
fotografii, rycin oraz imprez. Szczególną 
ochroną powinny być otoczone groby Po-
wstańców Wielkopolskich. 

Na 40 barwnych fotografiach znajdują 
się najróżniejsze obiekty upamiętniające 
Powstanie Wielkopolskie w różnych miej-
scowościach. Jako krajoznawca i regionali-
sta dociekał genezy danego miejsca, by za-
pisać i spopularyzować ważne wydarzenie 
lokalne. Oznajmił, że na podstawie tych 
działań Powstanie Wielopolskie działo się 
wszędzie. Mieszkańcy narodowości nie-
mieckiej nie ucierpieli, chodziło o to, aby 
większość polska mogła mieszkać w Pol-

sce. Dzieci klasy 6 z SP Stęszew i młodzież 
gimnazjalna wykazali podczas spotkania 
zainteresowanie tematem i z niedowierza-
niem przyjęli wiadomość, że Paweł Anders 
do wielu z tych miejsc w Wielkopolsce do-
tarł na rowerze. Ciekawy sposób pokazania 
poznańskiego pomnika dwóch powstań-
ców patrzących niejako spokojnie na Po-
znań uwiarygodnił zdaniem, że oto „Oni – 
Powstańcy zrobili dla Poznania wszystko”. 
Nie omieszkał zadać uczestnikom spotkań 
pytania: czy my teraz robimy wszystko? 

 BARBARA BAWER

Członkinie zespołu folkorystycnzego „Modrzanki” oklaskiwane przez 
górali

Zaśpiewały w Makowie

Powstanie Wielkopolskie
z perspektywy krajoznawcy

23 września 2012 roku zespół 
folklorystyczny „Modrzanki” 
z Modrza korzystając z zapro-

szenia Makowskiego Domu Kultury wy-
stąpił w koncercie „Otwierajcie nam sze-
roko wrota”w ramach wymiany kultural-
nej na „Estradzie Makowianka” w Ma-
kowie Podhalańskim. Wśród pierwszej 
części występu w tradycyjnych ludowych 
strojach nie zabrakło pięknych przyśpie-
wek w gwarze wielkopolskiej z Modrza: 
„Płynie włoda…” , „Łoj niy ma, niy ma”, 
„W naszym Młodrzu”, „Zostuń z bogiym”. 

W drugiej części zespół zaprezentował 
scenkę rodzajową autorstwa Weroniki 
Polaczek z Modrza „Babska rezerwa”. Peł-
ne humoru dialogi i monologi, przeplata-
ne wiązanką takich piosenek jak: „Do wo-
ja…”, „Przybyli ułani…” , „Serce w pleca-
ku” , „Jak to na wojence ładnie” , „Pierwsza 
kadrowa”, „ Tak jak wojsko…” – wywoła-
ły radość i uśmiech na twarzach ogląda-
jących. Zespół folklorystyczny „Zbyrcok” 
z Juszczyna – wsi z gminy Maków za-
chwycił Wielkopolan piękną grą górali 
babiogórskich na skrzypcach, basach gó-

ralskich, heligonce (instrument guziko-
wy) i ciekawymi przyśpiewkami: „Na ty 
Babigórze”, „Podkuwecki”, „Góra sie z gó-
rom rozliwo”, „Z babigóry trowki”. Tańce 
zespołu „Zbyrcok”: „Obyrtka”, „Podhyby-
wano” , „Wściekło Polka”, „Hajduk” (Juha-
si), „Zawojski” charakteryzowały się nie-
zwykłą dynamiką , autentyzmem, cecha-
mi tak znamiennymi dla góralskiej kul-
tury. Dziękując góralom za zaproszenie, 
piękne przeżycia, usłyszeliśmy w ich gło-
sie nadzieję, że kiedyś do Wielkopolski 
przyjadą…  BARBARA BAWER
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Trwa termomodernizacja szpitala w Puszczykowie

Zdrowy lifting szpitala

Szpital w Puszczykowie to jedna z naj-
nowocześniejszych placówek medycz-
nych w regionie. Ma za sobą niezwykle 

trudną i skomplikowaną historię, zakończo-
ną uratowaniem jednostki przed upadkiem.

– 10 lat temu sytuacja szpitala była nie-
zwykle trudna. Powołanie spółki, w któ-
rej 100% kapitału zakładowego posiada 
Powiat Poznański, pozwoliło uchronić go 
przed zamknięciem. Wszystko to, to już, 
na szczęście, przeszłość, choć osobisty sto-
sunek do puszczykowskiego szpitala pozo-
stał do dziś. – wyznaje starosta Jan Grab-
kowski. – Dokładamy wszelkich starań nie 
tylko o to, by prawidłowo funkcjonował, 
ale też nieustannie się rozwijał. 

Jednym z przejawów podejmowanych 
działań jest docieplenie wszystkich budyn-
ków. To największa od kilkudziesięciu lat 
inwestycja w szpitalu w Puszczykowie. Po 
ukończeniu prac placówka zyska nowocze-
sną, elegancką elewację oraz… oszczędności. 
Znacząco spadną bowiem koszty ogrzewania. 

Termomodernizacja rozpoczęła się 
w połowie roku. Poza budynkami szpi-
tala oraz pracownią mikrobiologii, obej-
mie również pomieszczenia gospodarcze, 
w tym kuchnię, pralnię, kotłownię oraz 
magazyn opału. Wymienione zostaną 
okna, części drzwi, styropian i wełna mine-
ralna. Zmieni się także system grzewczy. 
Wymieniono już kotły centralnego ogrze-
wania i podłączono lampy solarne, które 
wspomogą proces ogrzewania wody. 

– W tej chwili w całym powiecie nie ma 
większej inwestycji niż prace budowlane 
w szpitalu w Puszczykowie. 36-letnie bu-
dynki w całej historii tej placówki nie by-
ły tak gruntownie remontowane, jak teraz. 
Wykonywane wcześniej doraźne, drobne 
prace nie załatwiały problemów – mówi 
Jan Grabkowski.

Wszystko to wiąże się jednak z koszta-
mi rzędu 16 mln złotych. Udało się je uzy-
skać dzięki staraniom Powiatu Poznań-
skiego. Złożony przez jego władze wnio-
sek o dofinansowanie prac ze środków Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej został rozpatrzo-
ny pozytywnie. Drugim źródłem finanso-
wania była pożyczka udzielona szpitalowi 
przez wykonawców na warunkach korzyst-
niejszych niż propozycje banków. 

– Dodatkowe, brakujące środki zapew-
nił Zarząd Powiatu na mocy dotacji – pod-
kreśla Ewa Wieja, prezes szpitala w Pusz-
czykowie – W ostatnich latach w szpita-
lu nastąpiły duże zmiany. Modernizacja 

i wyposażenie Zakładu Diagnostyki Ob-
razowej, Oddziału Chirurgii oraz Oddzia-
łu Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 
stworzenie Oddziału Leczenia Alkoholo-
wych Zespołów Abstynencyjnych czy od-
danie do użytku lądowiska dla śmigłow-
ców – to najważniejsze ukończone przed-
sięwzięcia sfinansowane przez Powiat 
Poznański, który w latach 2009-2011 za-
inwestował w jednostkę przeszło 20 mi-
lionów złotych.

Równolegle z termomodernizacją odby-
wają się jeszcze dwie inne duże inwestycje. 
Każdy, kto wchodzi do głównego budynku 
placówki, zauważy prace związane z grun-
towną przebudową parteru. Powstanie tam 
nowe, przestronne Biuro Przyjęć Plano-
wych oraz oddział dzienny medycyny jed-
nego dnia. Nową lokalizację zyska Oddział 
Opieki Paliatywno-Hospicyjnej. Na jego po-
trzeby rozpoczęła się właśnie modernizacja 
budynku, w którym dawniej funkcjonowa-
ła pralnia. Przeniesienie oddziału do par-

terowego budynku, usytuowanego w pobli-
żu parku, znacząco zwiększy komfort pa-
cjentów oddziału, poszerzając jednocześnie 
perspektywę rozbudowy innych oddziałów. 
Planowany termin oddania budynku Od-
działu Opieki Paliatywno-Hospicyjnej do 
użytku to połowa 2013 roku.

Zakończenie wymienionych inwesty-
cji nie oznacza, że z terenu szpitala znik-
ną wszystkie ekipy budowlano-remonto-
we. W następnej kolejności ma zostać wy-
remontowana szpitalna apteka. Bardzo 
ważne będzie również dostosowanie bloku 
operacyjnego do wymogów sanitarno-epi-
demiologicznych, a także wprowadzenie 
zmian w systemie gospodarowania energią 
elektryczną. Sukcesywnie podnoszony bę-
dzie też standard poszczególnych oddzia-
łów tak, by pod względem warunków lo-
kalowych i wyposażenia placówka w Pusz-
czykowie nie odbiegała poziomem od no-
wo otwartych szpitali w kraju. 

 KAROLINA KORCZ, GABINET STAROSTY

Trwa docieplanie budynku szpitala. 

Lampy solarne wspomogą proces ogrzewania wody.
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20 września delegacja naszej 
klasy I-III czyli Eryk Górniak 
i Kamil Błaszczyk wraz z wy-
chowawcą Anną Morszner 
wzięła udział w uroczystej gali 
FBOŚ w Warszawie. 

Zostali zaproszeni na uroczyste za-
kończenie i podsumowanie pra-
cy w konkursie „Zdrowo jem, wię-

cej wiem”, w którym braliśmy udział przez 
cały rok szkolny 2011/2012. Otrzyma-
liśmy wyróżnienie. Organizatorem by-
ła Fundacja Banku Ochrony Środowiska. 
Dowiedzieliśmy się dużo na temat zdro-
wego odżywiania. Przekonaliśmy się, że 
warto ograniczać słodycze i napoje gazo-
wane i jeść więcej owoców, warzyw, a naj-
lepsza do picia jest oczywiście woda. Upra-
wialiśmy bazylię, tymianek i zorganizowa-
liśmy Dzień Zdrowej Kanapki. Był też Ty-
dzień Zdrowych Śniadań. Włączyliśmy do 
pomocy naszych rodziców, którzy poma-
gali nam przygotować wartościowe przeką-

ski na drugie śniadanie. Uczyliśmy się sa-
modzielnie przygotowywać kanapki. 

Co miesiąc, mieliśmy zajęcia poświęco-
ne zdrowiu i aktywności fizycznej. Dzię-
kujemy panu Robertowi Tkaczykowi, któ-
ry pomógł nam w organizacji ciekawej lek-
cji wychowania fizycznego.

W akcji brali udział: Daniel Bartkowiak 
i Sylwia Leonarzyk z Sapowic, Adam Hu-
dy z Dobrej, Jakub i Weronika Rożek ze 
Strykowa i Kacper Trybuś z Srocka, Kamil 
Błaszczyk i Eryk Górniak ze Skrzynek.

Delegaci po uroczystościach mieli oka-
zję zwiedzić śródmieście stolicy, a przy 
okazji dobrze się bawić. Najwięcej emocji 
dostarczył wjazd najszybszą widną w Pol-
sce na taras widokowy Pałacu Kultury i Na-
uki. W ciągu 20 sekund winda wjechała na 
30 piętro budynku, a potem z lotu ptaka 
podziwialiśmy panoramę stolicy. Podróż 
pociągiem, była również dla chłopców 
świetną przygodą. Jesteśmy dumni z tego, 
że zostaliśmy wyróżnieni, ale to zmobili-
zowało nas do wzięcia udziału w kolejnej 
edycji konkursu.  RED

N A S Z E  S P R A W Y

10 października ukazała się książka Agnieszki Kmiecik i Agnieszki 
Baumann-Borowicz pt. „Historia Szkoły Podstawowej w Modrzu”. 

Z kart historii

Wyróżnieni ze Stęszewa w Warszawie

Chronologiczny zakres publikacji 
obejmuje lata 1825-2012. Problema-
tykę nakreślono w dziewięciu roz-

działach, ujętych w układzie rzeczowym, 
z zachowaniem chronologii. W niektórych 
fragmentach poszczególnych rozdziałów 
zastosowano metodę reprezentatywną ze 
względu na śladowe źródła historyczne. 
Niestety, niektóre dokumenty nie prze-
trwały czasów wojny i okupacji, inne ule-
gły samoistnej destrukcji.

Rozdział I wprowadza w historię Mo-
drza. Przedstawia lokalizację wsi, etymolo-
gię miejscowości. Przybliża najstarsze za-
piski o Modrzu zachowane w źródłach hi-
storycznych. Bazuje w zupełności na ma-
teriałach poświadczonych historycznie, 
nie zaś przekazach ustnych. Przywołu-
je nazwiska właścicieli miejscowości. Pod-
kreśla różnorodne nazewnictwo miejsco-
wości. Zwrócono też uwagę na historycz-
ną zmienność jej statusu urbanizacyjnego. 
Rozdział II zapoznaje z dziejami Szkoły 
Podstawowej w Modrzu od momentu jej 
założenia do dziś. Ukazano też zmiany ja-
kie zachodziły w placówce na skutek re-

form oświatowych. Ze szkołą nierozerwal-
nie związane są akademie, uroczystości 
kulturalno-patriotyczne. Temu też poświę-

cony został rozdział III. Z kolei rozdział IV 
ukazuje stowarzyszenia działające w szko-
le od jej początków do dziś.

W małych środowiskach lokalnych 
ważną rolę odgrywała współpraca szkoły 
z kościołem. Tam ogniskowało się życie 
kulturalne wsi. Temu też poświęcono roz-
dział V. Rozdział VI zawiera wykaz na-
uczycieli i dyrektorów oraz pracowników 
obsługi i administracji pracujących w tej 
placówce w latach 1825-2012, natomiast 
rozdział VII obejmuje wykaz absolwen-
tów szkoły lat 1946-2012 z pominięciem 
roku 1955; zachowały się także dane z lat 
1932-1934 i z roku 1938. Rozdział VIII 
został poświęcony Złotej Księdze. Omó-
wiono tutaj nagrody i wyróżnienia dla ab-
solwentów.

Współczesna szkoła boryka się z różny-
mi problemami finansowymi, dlatego też 
ważną rolę odgrywają sponsorzy. Ostatni 
rozdział ukazuje współpracę Kiwanis Klu-
bu „Koziołki Poznańskie” ze Szkołą Pod-
stawową w Modrzu.

Publikacja posiada recenzję ks. dra hab. 
prof. Antoniego Swobody.  RED 
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O G Ł O S Z E N I A

B U R M I S T R Z   S T Ę S Z E W A

ogłasza 
nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych w Sapowicach, 
przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej letniskowej.

Dane dotyczące poszczególnych nieruchomości:

Lp. Nr działki Pow. w m2 Nr K.W. Rodzaj zabudowy
Położenie Cena wywoławcza

netto

Wadium

zł

1 46/10 542 PO1S/00038358/5 mieszkaniowa letniskowa
Sapowice 

ul.Przesmyk
100.000,- 10.000,-

2 46/11 523 PO1S/00038358/5 mieszkaniowa letniskowa
Sapowice 

ul.Przesmyk
100.000,- 10.000,-

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się 23% podatku VAT. Nieruchomości są wolne od obciążeń. Nieruchomości sprze-

dawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Media: 

możliwość podłączenia wody, prądu i gazu. Działki położone są w spokojnej okolicy, w sąsiedztwie jeziora Strykowskiego.

Warunki przetargu:

• Przetarg odbędzie się 15 listopada 2012r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul.Poznańska 11.

•  Wadium ze wskazaniem określonej działki należy wnosić w pieniądzu do dnia 12 listopada 2012r. 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 ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się 

przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

•  Cena sprzedaży nieruchomości będzie wymagalna w całości 3 dni przed wyznaczoną datą podpisania aktu notarialnego.

•  Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

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

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

W ostatnim czasie, w godzinach nocnych, na terenie 
gminy Stęszew i gmin ościennych doszło do kradzieży 
przewodów miedzianych stacji transformatorowych. 
W związku z powyższym w przypadku braku prądu 

w godzinach nocnych prosimy o powiadomianie Komi-
sariatu Policji w Stęszewie. Tel. 660 907 885

WYNAJMĘ MIESZKANIE W STĘSZEWIE.
3 POKOJE, KUCHNIA I ŁAZIENKA.

BLOK MIESZKALNY WYREMONTOWANY, 
ZADBANY W CENTRUM STĘSZEWA.

Tel.: 606325561, 602476824.

Rada Sołecka w Sapowicach
 WYNAJMIE SALĘ WIEJSKĄ 

NA IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE 
oraz obiekt znajdujący się nad Jeziorem Strykowskim 

(tzw. Grzybek) w Sapowicach. Kontakt do Urzędu Miej-
skiego Gminy Stęszew: 61 – 8197-149 

130-LECIE OSP
W związku z zbliżającymi się obchodami 130-lecia powstania 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Stęszewie, druhowie OSP uzu-
pełniają kronikę jednostki. Zarząd zwraca się z uprzejmą proś-
bą o przekazanie bądź udostępnienie zdjęć i materiałów archi-

walnych związanych z historią jednostki w Stęszewie.
 Osoby dysponujące jakimikolwiek materiałami zapraszamy do 
strażnicy przy ul. Poznańskiej 11a w każdy piątek o godz. 18 

lub o kontakt pod numerem tel. 722-357-823. 
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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

> 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

>  Filia wydziału komunikacji Starostwa 

Powiatowego 61 819 71 32

>  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. 61 813 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

Zaparaszamy od pon. do pt. w godz. 9–20

tel. 61 813 40 71, 604 056 766

www.domkulturysteszew.pl

domkulturysteszew@wp.pl

• Klub Domu Kultury „Siódemka”
ul. Poznańska 7, 62-060 Stęszew

Zaparasza w pn., wt., czw., pt.,. w godz. 

16–19

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:

mgr 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

• Filia SP w Stęszewie-Trzebaw
ul. Mosińska 1, tel. 61 813 52 09

• 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

• 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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F E S T Y N

Ma ona wieloletnią tradycję. Ini-
cjatorką jesiennych spotkań by-
ła Elżbieta Mueller. 29 wrze-

śnia na boisko przy naszej szkole przyby-
ło wiele osób chcących spędzić ciekawie 
czas, a jednocześnie wspomóc finansowo 
TPD, a zatem naszych podopiecznych. Na 
przybyłych czekało moc atrakcji: od poka-
zów judo, taekwondo olimpijskiego, tańca 
towarzyskiego, tańca brzucha po występy 
uczniów Szkoły Podstawowej w Stęszewie, 
Szkoły Filialnej w Trzebawiu oraz naszych 
absolwentów. Na stoiskach do nabycia by-
ły przetwory, ozdoby jesienne, rękodzieło 
a także smakołyki: ciasta, pyry z gzikiem, 
żurek, kiełbasa i kaszanka z grilla, sałat-

ki ziemniaczane, pajda chleba ze smal-
cem i ogórkiem kiszonym i po raz pierw-
szy placki ziemniaczane.

Jak zwykle wielkim zainteresowaniem 
cieszyła się jazda na koniu oraz na starych 
motocyklach, uazie i kładzie. Najmłod-
si oblegali stoliki przeznaczone do zajęć 
plastycznych oraz stanowiska, na których 
można było pomalować sobie twarz.

W tym miejscu pragnę podziękować 
wszystkim, którzy przyczynili się do te-
go, iż Święto Pyry okazało się sukcesem, 
a także tym którzy zdecydowali się spędzić 
to sobotnie popołudnie z Towarzystwem 
Przyjaciół Dzieci. 

 EWA NOWICKA PRZEWODNICZĄCA KOŁA TPD

Święto Pyry jest imprezą charytatywną organizowaną przez Koło Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej w Stęszewie

Jesienne Święto Pyry
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VII Festyn Integracyjny dla Osób 
Niepełnosprawnych pt. „Poże-
gnanie Lata”, został zorgani-

zowany 22 września w bazie Związku Har-
cerstwa Polskiego o. Buk w Rybojedzku. 
Organizatorami byli: Ośrodki Opieki Spo-
łecznej w Stęszewie, Buku, Dopiewie oraz 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

Podczas festynu dopisała, zarówno po-
goda, jak i frekwencja. 

Na wszystkich uczestników sobotniej 
imprezy czekało wiele atrakcji, np. prze-
jazd bryczką, konkurencje plastyczne, ma-
lowanie twarzy, zabawy, tańce oraz balo-
niarz, który modelował przeróżne kształty 
z balonów. Siły natomiast można było zre-
generować przy ciepłym posiłku przygoto-
wanym przez stęszewskich harcerzy.

Szczególne podziękowania należą się 
stęszewskim wolontariuszom, harcerzom 
oraz pracownikom OPS za ogromne zaan-
gażowanie w przygotowaniu VII Festynu 
Integracyjnego.  RED

Festyn integracyjny dla osób niepełnosprawnych 

Razem pożegnali lato
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Nowy rok szkolny to początek naj-
większej imprezy piłkarskiej orga-
nizowanej w naszym kraju dla dzie-

ci i młodzieży – „III Turniej Orlika o Puchar 
Premiera Donalda Tuska”. W tym roku do 
piłkarskich zmagań przystąpiło 16.089 dru-
żyn w dwóch kategoriach wiekowych: 10-
11 lat i 12-13 lat. Łącznie ponad 150 tysię-
cy uczniów. W pierwszym etapie rozegrano 
3.442 turnieje na 1.219 orlikach w Polsce. 
Również w Stęszewie rozpoczęły się zmaga-
nia orlika, do których przystąpiły reprezen-
tacje szkół gminnych w obu kategoriach wie-
kowych. Dużą niespodzianką turnieju w ka-
tegorii 12-13 lat okazała się drużyna szósto-
klasistów ze stęszewskiej podstawówki, która 

odnotowując 3 zwycięstwa i 1 remis zapew-
niła sobie najwyższą lokatę, a tym samym 
awans do kolejnego etapu. Młodzi piłkarze 
z meczu na mecz grali coraz ciekawej, a sło-
wa uznania należą im się chociażby za poko-
nanie starszych rywali z Gimnazjum ze Stę-
szewa oraz Gimnazjum ze Strykowa. Zwycię-
ska drużyna wystąpiła w składzie: Jaskulski 
Kamil (bramkarz, kpt.), Kostrom Dominik, 
Korzeniewski Jan, Wojtkowiak Sebastian, 
Kozłowski Rafał, Rząsa Kacper, Osses Kamil, 
Skórnicki Kacper, Sibiński Mateusz, Pakuła 
Maciej. Trener: Joanna Mydlak.

W młodszej kategorii wiekowej 10-
11 lat reprezentacja Szkoły Podstawowej 
w Stęszewie również nie miała sobie rów-

nych. Wygrała wszystkie mecze i nie tra-
cąc żadnej bramki była jednogłośnym zwy-
cięzcą w swojej kategorii wiekowej. Repre-
zentacja klas IV-V Szkoły Podstawowej 
w Stęszewie wystąpiła w składzie: Sobański 
Kacper (kpt.), Baranowski Szymon (bram-
karz), Odoliński Michał, Sobkowiak Rafał, 
Brojakowski Dawid, Szymkowiak Jakub, 
Pietrzak Łukasz, Szłapka Paweł, Boczarski 
Maciej. Trener: Joanna Mydlak. 

Wkrótce przed zwycięzcami kolejny 
etap turnieju, trzymamy mocno kciuki 
i życzymy powodzenia, bo nie będzie ła-
two. W województwie wielkopolskim zgło-
siło się najwięcej drużyn w tegorocznej 
edycji orlika – aż 1623 zespoły.  TROPS

III Turniej Piłki Nożnej o Puchar Premiera Donalda Tuska rozpoczęty

Triumf młodych piłkarzy

Najlepsza drużyna w kategorii 12-13 lat. Zwycięska drużyna w kategorii 10-11 lat

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników turnieju.


