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W I E L K A  O R K I E S T R A  Ś W I ĄT E C Z N E J  P O M O C Y  2 0 1 4

Sztab orkiestry jak zwykle mieścił się 
w Domu Kultury w Stęszewie, a jego 
szefem był Dariusz Mikołajczak. 

XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy rozpoczął się o godz. 11:00 na 
stęszewskim rynku, wielkim orkiestrowym 
gotowaniem. Wszyscy chętni mogli skosz-
tować harcerskiej grochówki, przygoto-
wanej przez Katarzynę Mikołajczak. Tam 
też Ochotnicza Straż Pożarna ze Strykowa 
i Stęszewa dała pokaz ratownictwa drogo-
wego i medycznego.

Dalsza część imprezy odbyła się 
w stęszewskim gimnazjum. Na orkiestro-
wej scenie wystąpiły dzieci ze stęszewskie-
go przedszkola, z zespołu szkolno–przed-
szkolnego w Modrzu i Jeziorkach, ze szko-
ły podstawowej w Stęszewie i Strykowie. 
Nie mogło zabraknąć również młodzie-
ży ze stęszewskiego gimnazjum, pokazu 
sztuk walki taekwondo, prezentacji zum-
ba bodyart, pokazu tańców latynoamery-
kańskich, a także występu stęszewskich zu-
chów.

Cała część popołudniowego koncer-
tu przeplatana była tzw. „nielicytacjami”, 
które poprowadził szef sztabu Dariusz Mi-
kołajczak. Całkowity dochód z „nielicy-
tacji” zasilił konto orkiestrowe. W gmi-
nie Stęszew udało się zebrać 36 094,45 zł. 
Przypomnijmy, że w roku ubiegłym Stę-
szew zebrał kwotę 31 302,71 zł.

XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy zakończył się koncertem ze-
społu rockowego oraz Światełkiem do Nie-
ba. 

Na uczestników orkiestrowego grania 
czekało wiele atrakcji jak np. malowanie 
twarzy dla dzieci, kawiarenka ze słodko-
ściami oraz loteria.

Podczas tegorocznego finału WOŚP 
wręczono także nagrodę Państwu Gierliń-
skim ze Słupi za przygotowanie najpięk-
niejszej bożonarodzeniowej iluminacji 
świetlnej.  RED

12 stycz-
nia odbył 
się XXII 
Finał Wiel-
kiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy

Stęszew 
Sie Ma
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A K T U A L N O Ś C I

Drodzy Przyjaciele Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!
Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Stęszew!

Minęło już kilka dni od 22 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki Państwa hojności w naszej gminie, 
podczas kwesty ulicznej, nie-licytacji i loterii zostało zebranych 36.094,75 zł. W bieżącym roku Fundacja Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy zbierała pieniądze na zakup specjalistycznego sprzętu dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki 
medycznej seniorów.

Chciałbym za pośrednictwem „Wieści Stęszewskich” oraz strony internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew 
podziękować przede wszystkim wolontariuszom za pracę wykonaną przed, w czasie i po koncercie w dniu Wielkiego Finału. 

Następnie pragnę podziękować wszystkim darczyńcom, którzy przekazali fanty na nie-licytację oraz loterię. To między 
innymi dzięki Waszej pomocy udało się zebrać tak dużą kwotę pieniędzy.

Kolejnymi osobami, którym należy się gorące podziękowanie za wkład pracy w organizację koncertu w stęszewskim 
gimnazjum są pracownicy administracji szkoły oraz pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stęszewie. 

Jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować wszystkim wymienionym i niewymienionym osobom, które w jakikolwiek 

sposób przyczyniły się do organizacji i przeprowadzenia zbiórki pieniędzy oraz koncertu w gimnazjum.
Sie ma! 

Szef Sztabu WOŚP w Stęszewie
Phm. Dariusz Mikołajczak

NIE ŻYJE MARIA SŁOMIŃSKA 
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 27 stycznia w wypadku 

samochodowym zginęła Pani Maria Słomińska – osoba doskonale znana 

i poważana w naszej gminie. Przez 30 lat pracowała w Zespole Szkolno-

-Przedszkolnym w Jeziorkach, a od 18 lat pełniła funkcję dyrektora tej placówki.  

Rodzinie i Bliskim Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia. 

W ostatnim czasie petentów dzi-
wi fakt, że burmistrz gminy stał 
się mniej dla nich dostępny i nie 

zawsze ma czas na spotkanie czy rozmowę. 
Pora chyba wyjaśnić, że sytuacja taka spo-
wodowana jest zintensyfikowaniem dzia-
łań w związku z obsługą inwestora, które-
go zainteresowaliśmy naszymi terenami. 
Niezależnie jednak od okoliczności, pe-
tenci zawsze mogą korzystać z pomocy za-
stępcy burmistrza czy sekretarza. 

Na początku grudnia 2013 r. dowiedzie-
liśmy się, że gminne tereny wytypowane zo-
stały, jako lokalizacja dla dużej inwestycji. 
Od tej chwili większość czasu jego oraz sporej 
grupy pracowników Urzędu Miejskiego Gmi-
ny zajmuje właśnie ten temat. O fakcie, że 
wspomniana inwestycja ma szansę być reali-

zowana w naszej gminie poinformowano nas 
późno, bo dopiero w grudniu. Inne z gmin, 
które brane były również pod uwagę, przygo-
towywały temat już od października ub. ro-
ku. My musieliśmy działać, pomimo ograni-
czonego czasu. 

Plany inwestora są bardzo ambitne, dla-
tego też spełnienie jego oczekiwań wymaga 
ogromu pracy i ustaleń. Zadał on wiele pytań, 
które wymagały ustaleń, wyliczeń, negocjacji 
i pozyskania sprzymierzeńców. Odbywały 
się spotkania w Urzędzie, a także w innych 
miastach i instytucjach. Burmistrzowi udało 
się uzyskać ich wsparcie, zarówno ze szczebla 
samorządowego jak i rządowego. 

Efektem właśnie tych działań było przej-
ście Stęszewa do kolejnego etapu rozmów. 
Rozpoczęła się dalsza praca po to, by na bez-

pośrednim spotkaniu z władzami firmy in-
westorskiej gmina zaprezentowała się jak 
najlepiej. 

Dzisiaj już wiemy, że ocenieni zostaliśmy 
bardzo dobrze. Do gminy spływały w ostat-
nim czasie gratulacje od przedstawicieli róż-
nych instytucji współpracujących przy usta-
laniu szczegółów tej konkretnej inwestycji. 
Przed nami oczekiwanie decyzji inwestora.

Jest ogromna szansa, że inwestycja po-
wstanie właśnie u nas. Jest też jednak spo-
ro uwarunkowań absolutnie niezależnych 
od gminy, które mogą nas zdyskwalifiko-
wać. Póki co, współpracujemy z inwestorem 
i zgodnie z jego zaleceniem zobowiązani je-
steśmy do zachowania poufności na tym eta-
pie rozmów. Po ich zakończeniu poinformu-
jemy mieszkańców.  RED 

Pracowite minione tygodnie burmistrza i urzędników w staraniach 
o pozyskanie potężnej inwestycji 

Czekamy na decyzję 
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Radni większością głosów przyjęli uchwałę budżetową na 2013 rok w formie 

XXXII Sesja Rady Miejs

W poniedziałek, 16 grudnia 2013 
roku, odbyła się XXXII Sesja Ra-
dy Miejskiej Gminy Stęszew. Po 

jej otwarciu i stwierdzeniu quorum prze-
wodniczący Mirosław Potrawiak przedsta-
wił zebranym porządek obrad.

Kolejnym punktem grudniowej sesji by-
ło sprawozdanie burmistrza z działalności 
międzysesyjnej. Obejmowało ono okres od 
5 listopada do 16 grudnia 2013 roku.

W omawianym czasie zakończono na-
stępujące inwestycje:

•  remonty dróg tłuczniem na terenie 
gminy,

•  remonty chodników na terenie gminy,
•  remont mostu nad rzeką Samicą 

w Krąplewie,
•  remont przystanku autobusowego na 

ul. Składowej w Stęszewie,
•   budowę chodnika na ul. 28 Grudnia 

(zadanie przed odbiorem),
•  budowę sieci kanalizacji sanitarnej 

w Słupi,
•  remont budynku świetlicy wiejskiej 

w Sapowicach.
W trakcie opracowania są dokumenta-

cje projektowe na modernizację sieci wod-
no–ściekowej na terenie gminy.

W toku realizacji są natomiast następu-
jące inwestycje:

•  remont ul. Krótkiej w Strykowie,
•  remont ul. Podgórnej w Dębnie,
•  remonty cząstkowe dróg i chodników,
•  budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 

części miejscowości Stęszew,
•  opracowanie dokumentacji projek-

towej na budowę hali widowiskowo-
sportowej w Stęszewie.

W minionym czasie przeprowadzono 
przetargi na następujące zadania:

•  utwardzenie działki przy ul. Bukow-
skiej w Stęszewie,

•  projekt i wykonanie nawodnienia bo-
iska hokejowego w Stęszewie, 

•  budowę garaży dla wozów strażackich 
w Strykowie,

•  projekt na budowę chodnika w Trze-
bawiu,

•  projekt na budowę chodnika we Wron-
czynie–Modrzu, 

•  projekt na budowę chodnika na ul. 
Mosińskiej w Stęszewie,  

•  projekt na remont ulicy Parkowej 
w Strykowie.

W okresie międzysesyjnym podpi-
sano dwa akty notarialne na: sprzedaż 
działki w Tomiczkach oraz zakup dział-
ki w Tomiczkach. Tym sposobem dokona-

no zamiany, która powoduje powiększe-
nie terenu wokół świetlicy w Tomiczkach 
— tłumaczył burmistrz. 

Włodarz gminy poinformował, że do-
konał zmiany na stanowisku zastępcy bur-
mistrza. Z funkcji tej odwołany został Ja-
nusz Kobeszko. Obecnym zastępcą burmi-
strza jest Dorota Stachowiak, która będzie 
zajmowała się również sprawami zwią-
zanymi z pozyskiwaniem, rozliczaniem 
środków zewnętrznych. 

— W omawianym czasie poczyniono 
ogromne starania, by pozyskać inwestora dla 
terenów gminnych — tłumaczył burmistrz. 

W związku z nadchodzącą zimą, bur-
mistrz apelował do mieszkańców, aby zwró-
cili uwagę na osoby biedne, chore, starsze, sa-
motne itd., w celu zapobiegania sytuacjom 
związanym z zamarznięciem itp. Prosił rów-
nież sołtysów oraz osoby zarządzające obiek-
tami gminnymi, aby zwrócili na nie uwagę, 
pod kątem przygotowania ich do nadchodzą-
cych mrozów, w celu uniknięcia sytuacji, któ-
re zdarzały się w ubiegłych latach i były zwią-
zane z rozmrożeniem.

W minionym czasie odbywały się spo-
tkania w ramach CZO „Selekt”. Jesteśmy na 
etapie rozstrzygania przetargu. Na dniach 
odbędą się rozmowy z potencjalnymi wy-
konawcami, w temacie przedłużenia wy-
konywania przez nich usług, przez okres 
pierwszego kwartału roku 2014. Burmistrz 
dodał, że na ponad 20 przeprowadzonych 
przetargów, tylko 4 rozstrzygnięto w spo-
sób pozytywny. Przetargi w pozostałych 
sektorach muszą zostać powtórzone, gdyż 
firmy zaproponowały cenę ponad środki, 
którymi dysponuje Związek Międzygmin-
ny — mówił burmistrz.

Ponadto spotykano się w ramach LGD 
„Źródło”. Konieczna będzie zmiana uwa-
runkowań, tak aby jeszcze w przyszłym ro-
ku mogły odbywać się nabory wniosków, ze 
starego okresu finansowego 2007—2013. 

Współdziałano także w ramach Metro-
polii Poznań. Sprawa dotyczyła kolei me-
tropolitalnej, czyli wspólnego przejęcia 
substancji kolejowej — torów, dworców, sie-
ci kolejowych. Podpisana została umowa, 
gdzie Metropolia Poznańska w imieniu 
wszystkich należących do niej gmin, bę-
dzie zabiegała o środki na realizację przed-
sięwzięć z tym związanych. 

W minionym czasie na stęszewskim 
rynku odbywały się uroczystości z okazji 
święta obchodzonego 11 listopada. W Słu-
pi odsłonięto pomnik Powstańców Wiel-
kopolskich. W Tomiczkach odbył się na-

tomiast gminny Dzień Seniora. Na terenie 
gminy miała miejsce również kolejna akcja 
zbiórki krwi, gdzie udało się zebrać ponad 
20 litrów krwi. Obchodzono także 65-le-
cie pracy Biblioteki w Stęszewie. W okresie 
tym kolejne pary małżeńskie z terenu gmi-
ny obchodziły Diamentowe Gody. 

W Urzędzie Marszałkowskim podpisa-
ne zostały kolejne umowy na dofinansowa-
nie pięciu inwestycji ze środków UE.

Gmina Stęszew otrzymała certyfikat 
„Gmina Fair Play” oraz nagrodę główną — 
statuetkę, którą uzyskało 5 gmin w Polsce. 
Nagroda ta jest wynikiem działań Krajowej 
Izby Gospodarczej, która jest organizato-
rem wspomnianego konkursu. 

Burmistrz poinformował, że nowym 
dzierżawcą ośrodka zdrowia w Stęszewie, 
od początku przyszłego roku będzie firma 
„Medicor” z Puszczykowa, która zdaniem 
Komisji Przetargowej złożyła najlepszą 
ofertę. Pierwsze półrocze 2014 roku będzie 
okresem przejmowania obowiązków przez 
nowy podmiot od dotychczasowej firmy 
dzierżawiącej „Medicus”. 

Omawiany okres to także przedświą-
teczne spotkania opłatkowe i odwiedziny 
mieszkańców. 

Następnie, głos zabrał przewodniczą-
cy RMG Stęszew Mirosław Potrawiak. 
W imieniu całej Rady Miejskiej Gminy 
Stęszew złożył gratulacje pani Dorocie Sta-
chowiak, pełniącej funkcję zastępcy bur-
mistrza, życząc jej owocnej pracy dla dobra 
mieszkańców gminy Stęszew. 

Następnie przyjęto uchwały w sprawie:
a) Uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Stęszew na lata 2014—
—2017.

Uchwałą tą, Rada Miejska Gminy Stę-
szew uchwala Wieloletnią Prognozę Fi-
nansową Gminy Stęszew obejmującą do-
chody i wydatki bieżące, dochody i wydat-
ki majątkowe, wynik budżetu, przeznacze-
nie nadwyżki lub sposób sfinansowania 
spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 
do niniejszej uchwały.

Następnie radca prawny urzędu — przed-
stawił Uchwałę Nr SO-0957/15/16/2013 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 
2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o pro-
jekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Stęszew na lata 2014—2017. Opi-
nia ta jest pozytywna. 

Uchwała ta została przyjęta większością 
głosów w formie zaproponowanej przez 
burmistrza.
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zaproponowanej przez burmistrza gminy 

kiej Gminy Stęszew
b) Projektu budżetu gminy na 2014 

rok. Uchwałą tą, Rada Miejska Gminy Stę-
szew ustala łączną kwotę dochodów bu-
dżetu gminy na 2014 rok w wysokości 
41.562.768,00 zł, z tego:

•  dochody bieżące w kwocie — 
36.597.109,00 zł,

•  dochody majątkowe w kwocie — 
4.965.659,00 zł.

Ustala się łączną kwotę wydatków 
budżetu na 2014 rok w wysokości — 
43.831.317,00 zł,

Z tego:
•  wydatki bieżące w wysokości — 

35.336.317,00 zł,
•  wydatki majątkowe w wysokości — 

8.495.000,00 zł.
Po przedstawieniu projektu uchwały 

radca prawny gminy odczytał opinię Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej o projek-
cie uchwały budżetu. Natomiast przewod-
niczący komisji Budżetu, Finansów, In-
westycji, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, 
Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 
Zbigniew Krawczyk poinformował, że Ko-
misja pozytywnie zaopiniowała projekt 
budżetu gminy Stęszew na rok 2014. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kul-
tury, Sportu, Zdrowia, Opieki Społecznej 
i Porządku Publicznego Zenon Kempa po-
informował, że komisja także pozytywnie 
zaopiniowała projekt budżetu gminy Stę-
szew na 2014 rok i zaproponowała, aby 
wpisać do uchwały budżetowej środki wy-
znaczone na remont ośrodka sportowego 
KS „Lipno” Stęszew.

Następnie burmistrz przystąpił do 
przedstawienia autopoprawki. Poinformo-
wał, że w związku z wnioskiem Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Opieki 
Społecznej i Porządku Publicznego propo-
nuje dokonać zmniejszenia w dziale 758 
(rozdz. 75818 § 4810) na kwotę 56.000,00 
zł (rezerwa ogólna) i zwiększenia dzia-
łu 926 (rozdz. 92695 § 4270) o kwo-
tę 56.000,00 zł (kultura fizyczna) z prze-
znaczeniem na remont pomieszczeń użyt-
kowanych przez KS „Lipno” na stadionie 
w Stęszewie. 

Radna Molenda miała uwagi i zastrze-
żenia co do środków zarezerwowanych 
w budżecie gminy na budowę boiska wie-
lofunkcyjnego we Wronczynie. Sprawdzi-
łam przetargi z lat poprzednich i budowa 
podobnego boiska np. w Modrzu jak i w Je-
ziorkach kosztowała gminę o wiele mniej 
— tłumaczyła radna. 

Burmistrz gminy wyjaśnił, że każda in-

westycja ze środków unijnych musi być 
przede wszystkim poprzedzona dokumen-
tacją. Taka dokumentacja dla tej inwesty-
cji została wykonana. Został sporządzo-
ny także kosztorys. Ile faktycznie będzie 
kosztowała, pokaże przetarg. Po przetar-
gu będziemy wiedzieli, czy zostaną jakieś 
środki, czy nie. Ze względu na to, że okres 
wykorzystywania środków jest już bar-
dzo krótki, myślę że w styczniu ruszymy 
z przetargiem — mówił burmistrz. Jeśli uda 
się szybko go rozstrzygnąć, to ewentualne 
środki, które powstałyby w formie oszczęd-
ności, mogą zostać przeznaczone na inne 
zadania. Chcąc pozyskać środki unijne na 
to zadanie, musimy mieć pełne zabezpie-
czenie kosztorysowe. Gdybyśmy przyjęli 
niższą kwotę, niż ta w kosztorysie, to oka-
zalibyśmy się nieprofesjonalni dla insty-
tucji, która nas w tym momencie dofinan-
sowuje. Boiska w Jeziorkach i Modrzu, by-
ły budowane niemalże na gruncie rolnym. 
We Wronczynie potrzebne są pewne pra-
ce przygotowawcze, rozbiórkowe, niwela-
cja terenu, w większym zakresie, niż miało 
to miejsce w innych lokalizacjach. Teren, 
na którym ma powstać boisko we Wron-
czynie jest położony na pewnym skłonie, 
co będzie wymagało dodatkowych działań, 
które muszą odbyć się poprzez koszty, któ-
re musi ponieść wykonawca. 

— Nie wiem, czy firma, która robi kosz-
torys, nie popełniła błędu — mówiła radna 
Molenda. My mamy doświadczenia z ze-
szłego roku i sprzed dwóch lat. Jako zlece-
niodawca, wykonawca mamy też pewną re-
fleksję na temat wydatkowania swoich pie-
niędzy — dodała.

 Zastępca burmistrza Dorota Stacho-
wiak — poinformowała, że kosztorys ten 
wykonywała osoba do tego upoważnio-
na. Był on już nawet weryfikowany przez 
Urząd Marszałkowski — zaznaczyła.

Nie było więcej uwag do projektu bu-
dżetu gminy na rok 2014.

Uchwała ta, została przyjęta większo-
ścią głosów w formie zaproponowanej 
przez burmistrza.

W tym projekcie uchwały znalazło się 
wiele inwestycji, o które walczyli i zabiegali 
niektórzy radni i sołtysi. Tym bardziej dzi-
wi fakt, że kilku radnych głosowało przeciw 
projektowi budżetu gminy na rok 2014, po-
mimo iż znalazły się w nim inwestycje za-
planowane w ich okręgach wyborczych. 

Nie wsparli oni inwestycji np. w Trzeba-
wiu czy Dębnie, które swoim głosem wspo-
mogli radni z innych miejscowości.

c) Zmieniająca uchwałę nr XXIII/196/
2012 w sprawie uchwały budżetowej na 
rok 2013.

Uchwałą tą, Rada Miejska Gminy Stę-
szew dokonuje zwiększenia dochodów 
o kwotę — 150.535,00 zł. Plan dochodów 
po zmianach to — 40.164.033,22 zł, z tego:

•  dochody bieżące w kwocie — 
39.704.514,00 zł,

•  dochody majątkowe w kwocie — 
459.519,00 zł. 

Dokonuje się zwiększenia wydatków 
o kwotę — 150.535,00 zł,

Plan wydatków po zmianach to — 
41.424.609,22 zł, z tego:

•  wydatki bieżące w wysokości — 
35.700.538,22 zł,

•  wydatki majątkowe w wysokości — 
5.724.071,00 zł.

Uchwała ta, została przyjęta jednogłośnie 
w formie zaproponowanej przez burmistrza.

d) Upoważnienia kierownika Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Stęszewie do za-
łatwienia indywidualnych spraw z za-
kresu administracji publicznej. Uchwałą 
tą Rada Miejska Gminy Stęszew upoważ-
nia kierownika Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Stęszewie do załatwienia indywidu-
alnych spraw z zakresu administracji pu-
blicznej związanych z przeprowadzeniem 
postępowania administracyjnego i wyda-
nia decyzji w sprawie przyznania dodat-
ku energetycznego o jakim mowa w art. 5c 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne. Uchwała ta została przyję-
ta jednogłośnie w formie zaproponowanej 
przez burmistrza.

e) Ustalenia cen za usługi komunalne 
o charakterze użyteczności publicznej.

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew uchwala następujące ceny za usługi 
komunalne:

1) Składowanie zmieszanych odpadów ko-
munalnych na wysypisku w Srocku Małym:

•  dla jednostek posiadających zgodę 
z urzędu, które uczestniczyły w bu-
dowie wysypiska — 210,00 zł + VAT 
za jedną tonę.

2) wywóz nieczystości płynnych:
•  pojemność 2,6 m3 i 4,3 m3 — 12,04 

+ VAT/1 m3

•  pojemność 5,0 m3 i 6,0 m3 — 10,19 
+ VAT/1 m3

3) wywóz nieczystości płynnych dla nie-
podłączonych posesji do sieci kanalizacyj-
nych, zgodnie z „Regulaminem utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie gminy 
Stęszew” (Uchwała nr XXXVI/390/2006):
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Na granicy gmin Stęszew, Buk 
i Dopiewo leży źródełko Żarno-
wiec, a w okolicy znajduje się 
kilkanaście jezior.

To właśnie troska o źródełko oraz 
o stan jezior naszych gmin zaowoco-
wała pomysłem wspólnego działania 

na rzecz przywrócenia właściwych warun-
ków środowiska oraz wykorzystania cen-
nych zasobów przyrodniczych gmin dla 
poprawy jakości życia jej mieszkańców. Po-
mysł utworzenia Lokalnej Grupy Działa-
nia pojawił się już w 2006 r., jednakże nie 
było w tym czasie jeszcze szczegółowych 
wytycznych w sprawie tworzenia LGD.

W lutym 2007 w Urzędzie Miejskim 
Gminy Stęszew odbyło się pierwsze z cyklu 
spotkanie dotyczące utworzenia Lokalnej 
Grupy Działania na terenie gmin Buk, Do-
piewo i Stęszew. W spotkaniu uczestniczył: 
Włodzimierz Pinczak — burmistrz gminy 
Stęszew, Andrzej Strażyński — wójt gminy 
Dopiewo oraz Romuald Radny — z-ca bur-
mistrza gminy Buk oraz pracownicy mery-
toryczni. Z początkiem 2008 r. na sesjach 
rad gmin zapadły uchwały dotyczące wo-
li utworzenia LGD z udziałem gmin jako 
członka zwyczajnego.

W lutym 2008 r. odbyło się spotka-
nie założycielskie naszego stowarzysze-
nia. Siedzibą władz zostało wybrane mia-
sto Buk. Zaznaczyć należy, że stowarzy-
szenie składa się z przedstawicieli sektora 
publicznego, gospodarczego, społecznego. 
Członkami Stowarzyszenia z terenu gmi-

ny Stęszew są: Zenon Adamek, Marek Bara-
nowski, Mirosław Bręk, Krzysztof Grobel-
ny, Aleksandra Hadryan, Witold Jeziorec-
ki, Halina Kowalska, Krzysztof Kozłowski, 
Karolina Kula, Barbara Makuch, Dariusz 
Mikołajczak, Henryk Olejniczak, Włodzi-
mierz Pinczak, Marian Płóciniczak, Barba-
ra Sikorska, Dorota Stachowiak, Mirosła-
wa Walkowiak, Sławomir Wiśniewski, Ire-
na Wojtkowiak.

W 2008 r. został zorganizowany cykl 
warsztatów szkoleniowych dla członków 
LGD przybliżający tematykę osi IV LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007—2013. Następnie rozpoczęły się 
intensywne prace dążące do przygotowa-
nia strategii, która jest obowiązkowym za-
łącznikiem przy ubieganiu się o przyznanie 
dofinansowania. 23 stycznia 2009 r. Stowa-
rzyszenie — Lokalna Grupa Działania „Źró-
dło” zostało zarejestrowane w Krajowym Re-
jestrze Sądowym. 4 lutego 2009 r. odbyło się 
Walne Zebranie członków stowarzyszenia 
na którym wybrane zostały organy stowarzy-
szenia tj. zarząd, rada oraz komisja rewizyj-
na. 12 lutego 2009 r. Stowarzyszenie złoży-
ło wniosek o dofinansowanie wraz z wyma-
ganymi dokumentami w ramach konkursu 
o wybór Lokalnej Grupy Działania w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w UMWW w Poznaniu.

Wniosek został rozpatrzony pozytyw-
nie i stowarzyszenie zostało wybrane decy-
zją Zarządu Województwa Wielkopolskie-
go do realizacji Lokalnej Strategii Rozwo-
ju w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007—2013. Stowarzy-

szenie otrzymało środki finansowe w wy-
sokości ponad 5 mln zł na realizację Lokal-
nej Strategii Rozwoju. 

Pierwsze nabory wniosków ruszyły 
w roku 2010 r. i odbywały się corocznie. 
Ostatnie nabory wniosków o przyznanie 
pomocy odbędą się w bieżącym roku. Be-
neficjenci ubiegali się o dofinansowanie 
projektów w ramach działania „Wdrażanie 
Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 
na projekty odpowiadające warunkom 
działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzed-
siębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej”, „Odnowa i roz-
wój wsi”, tzw. „Małe projekty”.

Po zakończonym naborze wniosków za-
daniem Rady LGD jest ocena złożonych 
projektów pod kątem zgodności z Lokalną 
Strategią Rozwoju. Ocenione pozytywnie 
projekty przez radę są następnie w zależ-
ności jakiego działania dotyczą poddawa-
ne ocenie merytorycznej przez pracowni-
ków Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego lub Agencji Restruk-
turyzacji Modernizacji Rolnictwa.

Obok spotkań zarządu, rady, komisji 
rewizyjnej, członkowie LGD spotykają się 
w trakcie Walnego Zgromadzenia, aby np. 
podejmować decyzje dotyczące Lokalnej 
Strategii Rozwoju. 

Bardzo dobrze, że taka inicjatywa na 
naszym terenie powstała, dzięki pracy 
członków stowarzyszenia udało się pozy-
skać środki zewnętrzne dla naszego tere-
nu w celu poprawy jakości życia naszych 
mieszkańców.  RED

Od tego wszystko się zaczęło…

•  pojemność 2,6 m3 i 4,3 m3 — 18,00 
+ VAT/1 m3,

•  pojemność 5,0 m3 i 6,0 m3 — 14,00 
+ VAT/1 m3,

4) ceny usług pozostałych świadczo-
nych przez Zakład Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Stęszewie wzrasta-
ją o 7%. Uchwała ta została przyjęta więk-
szością głosów.

f) uchwalenia „Programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest 
dla gminy Stęszew na lata 2013—2014”. 
Opracowanie Programu dla Gminy Stę-
szew zostało poprzedzone inwentaryzacją 
wyrobów zawierających azbest, przepro-
wadzoną w 2013 r., w warunkach tereno-
wych, w oparciu o tzw. „spis z natury”. Je-
go założeniem jest sukcesywne oczyszcza-
nie gminy z azbestu do rok 2032, co przy-
czyni się do poprawy jakości środowiska 
i wpłynie pozytywnie na zdrowie miesz-
kańców. Uchwała ta została przyjęta więk-
szością głosów w formie zaproponowanej 
przez burmistrza.

g) nabycia przez gminę Stęszew nieru-
chomości z obrębu Stęszewa. Uchwałą tą 
Rada Miejska Gminy Stęszew wyraża zgo-
dę na nabycie przez gminę Stęszew nie-
ruchomości z obrębu Stęszewa, oznaczo-
nych w ewidencji gruntów numerami dzia-
łek 837/4, 838/4, 839/4 ark. Mapy 7, o po-
wierzchniach odpowiednio 151 m2, 141 
m2, 146 m2. Uchwała ta została przyjęta 
większością głosów w formie zapropono-
wanej przez burmistrza.

h) przystąpienia do sporządzenia 
zmiany „Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Stęszew”. Uchwała ta doty-
czy przystąpienia do sporządzenia zmia-
ny „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Stęszew”, zatwierdzonego uchwałą nr 
XXV/215/2013 Rady Miejskiej Gminy Stę-
szew z dnia 28.02.2013r., dla terenów zlo-
kalizowanych w obrębach geodezyjnych 
Strykowo, Modrze, Zamysłowo, wskaza-
nych w załączniku do niniejszej uchwały — 

na cele zabudowy produkcyjnej, magazy-
nowej i infrastrukturalnej. Uchwała ta, zo-
stała przyjęta jednogłośnie w formie zapro-
ponowanej przez burmistrza.

i) zatwierdzenia planów pracy Komisji 
Rady Miejskiej Gminy Stęszew. Uchwa-
łą tą, rada Miejska Gminy Stęszew zatwier-
dza plan pracy Komisji. Uchwała ta zosta-
ła przyjęta jednogłośnie w formie zapropo-
nowanej przez burmistrza.

Na zakończenie poniedziałkowych ob-
rad przewodniczący Rady Miejskiej Gminy 
Stęszew złożył wszystkim mieszkańcom 
gminy najlepsze życzenia z okazji zbliża-
jących się Świąt Bożego Narodzenia oraz 
Szczęśliwego Nowego Roku. 

***

Już po oddaniu tego wydania „Wieści Stę-
szewskich” do druku 27 stycznia 2014 roku od-
była się XXXIII Sesja Rady Miejskiej Gminy 
Stęszew. Relację opublikujemy w następnym 
wydaniu naszego miesięcznika.  RED
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Minister Rolnictwa Stanisław Ka-
lemba gościł niedawno w gminie 
Stęszew. Była to podróż senty-

mentalna, gdyż minister pochodzi z pobli-
skich Piekar. Wizyta była okazją do odwie-
dzenia Szkoły Podstawowej w Jeziorkach, 
której Stanisław Kalemba jest absolwen-
tem.

— Minister podarował szkole zestawy 
komputerów, a uczniom paczki świąteczne 
— powiedział burmistrz Stęszewa Włodzi-
mierz Pinczak. 

Dzieci odwdzięczyły się jasełkami. Na-
stępnie minister spotkał się w Tomiczkach 
z mieszkańcami. Dyskutowano o najważniej-
szych sprawach dotyczących rolnictwa.  RED 

Stanisław Kalemba 
odwiedził Szkołę Pod-
stawową w Jeziorkach, 
której był uczniem

Sentymentalna podróż 
ministra rolnictwa

Na początku stycznia, podobnie jak 
w latach ubiegłych, przewodniczą-
cy Samorządu Mieszkańców Stę-

szewa-Zygmunt Matuszewski brał udział 
w spotkaniu z seniorami w klubie „Sió-
demka”. Grupa seniorów śpiewała kolę-
dy i stare melodie przy akompaniamencie 
harmonijki ustnej, na której grał przewod-
niczący Matuszewski, a przerywnikiem by-
ły wspomnienia oraz rozmowy związane 
z codziennym życiem. Spotkanie upłynę-
ło w miłej atmosferze.  RED

Spotkanie z seniorami
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Dzień Trzech Króli jest świętem Obja-
wienia Boga światu, po grecku zwa-
nym Epifaneją. Był on obchodzony 

już w III w. na pamiątkę opisanego w Ewan-
gelii św. Mateusza hołdu, jaki Trzej Mędrcy 
ze Wschodu złożyli Dzieciątku Jezus.

Z tej okazji, 6 stycznia br. w Stęszewie 
odbyły się obchody tego święta. Uroczy-
stość rozpoczęła się o godz. 10.40 prze-
marszem korowodu Trzech Króli z Sank-
tuarium Maryjnego na rynek. Tam odby-
ło się spotkanie z królem Herodem, gdzie 
przedstawiona została krótka insceniza-
cja w wykonaniu stęszewskich gimnazja-
listów. Następnie Trzej Królowie, stęszew-
skie zuchy i harcerze oraz wszyscy miesz-

kańcy gminy udali się do kościoła Świętej 
Trójcy by złożyć dary przy żłóbku. Cała 
uroczystość zakończyła się o godz. 11.15 
uroczystą mszą świętą. 

Organizatorem obchodów Święta 
Trzech Króli był Dom Kultury, Gimna-
zjum w Stęszewie, stęszewska parafia oraz 
burmistrz gminy Stęszew.  RED

6 stycznia w Stęszewie
odbyły się obchody 
Święta Trzech Króli

Święto 
Trzech 
Króli

W roku 1918, dzięki walce 
powstańców, zakończonej 
zwycięstwem, Wielkopolanie 
zyskali wolność.

By uczcić tą, jakże ważną dla nas 
rocznicę, 27 grudnia w kościele św. 
Trójcy w Stęszewie została odpra-

wiona uroczysta msza św. w intencji wal-
czących o wolność Wielkopolan.

Po mszy wszyscy wierni przemaszero-
wali na stęszewski rynek, by złożyć kwia-
ty pod pomnikiem upamiętniającym po-
wstańców. Następnie odbył się spektakl 
poetycko-muzyczny przygotowany przez 
gimnazjalistów ze Stęszewa oraz szkołę 
muzyczną Yamaha. Na zakończenie ob-
chodów, w stęszewskim gimnazjum odbyła 
się wystawa poświęcona Powstaniu Wiel-
kopolskiemu.

Organizatorem, tak ważnej uroczysto-
ści był burmistrz gminy Stęszew oraz stę-
szewskie Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich.  RED

95. rocznica Powstania Wielkopolskiego
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UWAGA MIESZKAŃCY!!!
W związku z często zadawanymi pytaniami, dotyczącymi gospodarki odpadami 
informujemy, że:

• Wysokość opłaty na 2014 rok nie uległa zmianie, nadal jest to:
– 10 zł od mieszkańca na miesiąc, w przypadku zbierania odpadów 
w sposób selektywny lub
– 14 zł od mieszkańca na miesiąc, w przypadku zbierania odpadów 
w sposób zmieszany.

• Opłatę należy uiszczać na indywidualny nr konta bankowego do ostatniego 
dnia każdego miesiąca – np. opłatę za styczeń należy uiścić do dnia 
31.01.2014 r. Można również płacić za kilka miesięcy „z góry”.

• Pojemniki lub worki z odpadami należy wystawić przed posesje najlepiej 
przed 7.00 rano w dniu odbioru, albo wieczorem dnia poprzedniego.

• Wszystkie frakcje surowców wtórnych, tj. tworzywa sztuczne, papier 
i szkło zbierane będą w tym samym dniu, zgodnie z harmonogramem, nie ma 
odrębnego terminu odbioru szkła, jak to było do tej pory.

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
W NOWYM ROKU PODWYŻEK NIE BĘDZIE!

Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt”, życząc Mieszkańcom 

zrzeszonych Gmin udanego 2014 roku, informuje, że w roku 2014, stawki opłat za odbiór odpadów 

komunalnych nie ulegną zmianie. Wpłaty należy dokonywać tak, jak w roku 2013.

Przy okazji informujemy też, że osoby które zagubiły lub nie pamiętają indywidualnych numerów 

kont, na które kierować należy opłaty, wiedzę tę mogą uzupełnić kontaktując się z Urzędem w swojej 

Gminie lub Związkiem Międzygminnym „CZO-SELEKT” w Czempiniu. Tam informacji udzielą:

Zapraszamy do kontaktu!

Urząd Miejski Gminy Stęszew
Katarzyna Ksoń
tel.: 618 197 125, 618 197 132,
e-mail: kasia.kson@steszew.pl

ZM „CZO – SELEKT” Czempiń  
tel.: 61 2826303, 61 2823358,
e-mail: czo.selekt@czempin.pl
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Będlewo.

Modrze. Sapowice.

To czas refleksji i spotkań z bliskimi. Z tej okazji na terenie 
naszej gminy, tradycyjnie już zorganizowano spotkania wi-
gilijne.

Trwały one od 17 do 22 grudnia 2013. W tym roku kolędowali-
śmy w Zamysłowie, Strykowie, Sapowicach, Będlewie, Tomiczkach, 
Stęszewie i Modrzu. Łącznie w spotkaniach wigilijnych uczestni-
czyło ok. 800 mieszkańców gminy Stęszew.

Spotkania te były doskonałą okazją do wspólnych rozmów oraz 
podzielenia się opłatkiem.  RED

Święta Bożego Narodzenia, to czas 
szczególny...

Spotkania 
wigilijne
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Strykowo.

Stęszew. Tomiczki.

Zamysłowo.
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Wzorem lat ubiegłych, w grudniu tuż przed Świętami Bożego Narodzenia 
burmistrz miasta i gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak odwiedził miesz-
kańców naszej gminy. Zawitał on do domów osób potrzebujących

Świąteczne odwiedziny
mieszkańców gminy
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Organizatorem spotkania byli: bur-
mistrz Włodzimierz Pinczak, stę-
szewski szczep ZHP, Dom Kultury 

w Stęszewie, stęszewskie gimnazjum oraz 
parafia św. Trójcy w Stęszewie. 

Na rynek, pomimo zimna, przybyło wie-
lu mieszkańców naszej gminy, by choć na 

chwilę oderwać się od świątecznych przygo-
towań. Po mszy św., uczniowie stęszewskiego 
gimnazjum odegrali krótkie przedstawienie. 
Następnie wszyscy zgromadzeni mogli prze-
łamać się opłatkiem oraz wziąć ze sobą do 
domu Światełko Betlejemskie, przyniesione 
przez stęszewskich harcerzy.

Podczas Kolędowania Betlejemskiego 
ogromnym zainteresowaniem cieszyły się 
stoiska z ozdobami świątecznymi przygo-
towane przez uczniów szkół gminy Stę-
szew. Na zakończenie pojawiło się wie-
lu Świętych Mikołajów, którzy rozdawali 
słodkie upominki.  RED

22 grudnia, na stęszewskim rynku, odbyło się spotkanie wigilijne pod 
hasłem „Stęszewskie Kolędowanie ze Światełkiem Betlejemskim” 

Stęszewskie Kolędowanie 

12 stycznia, podczas XXII finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy został rozstrzygnięty konkurs na naj-
piękniejszą iluminację świąteczno-bożonarodzeniową. 

Tegorocznym zwycięzcą zostali Państwo Gierlińscy ze Słupi.  RED

Coroczną tradycją stało się kolędowanie dzieci z parafii Słu-
pia po wioskach. W tym roku kolędnicy odwiedzili Sapowi-
ce wraz z ks. proboszczem Krzysztofem Lewandowskim. RED

Najpiękniejsza 
iluminacja 

Mali kolędnicy
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Organizatorami są: Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rol-
niczego Ubezpieczenia Społeczne-

go, Państwowa Inspekcja Pracy; inne insty-
tucje, organizacje i instytuty naukowo-ba-
dawcze działające na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa pracy w gospodarstwach rolnych 
oraz producenci maszyn i urządzeń rolni-
czych (po zadeklarowaniu udziału w orga-
nizacji konkursu).

Celem konkursu jest promocja zasad 
ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach 
rolnych. Konkurs ma charakter ogólnokra-
jowy i przebiega co najmniej w trzech eta-
pach. Komisja konkursowa etapu regional-
nego i wojewódzkiego wizytuje gospodar-
stwa, sporządza protokóły oceny i przesy-
ła kopie do komisji konkursowej wyższego 
szczebla wraz z „Arkuszami oceny gospo-
darstw” i dokumentacją zdjęciową gospo-
darstw zwycięzców etapu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 
marca 2014 roku.

Etap regionalny konkursu trwa od dnia 
jego ogłoszenia do 16 maja, a etap woje-
wódzki do 20 czerwca 2014 roku. Uczest-
niczą w nim laureaci etapów regionalnych. 
Komisja wojewódzka przeprowadza po-
nownie wizytację gospodarstw i wyłania 
zwycięzcę etapu wojewódzkiego

Centralna Komisja Konkursowa w mie-
siącu lipcu 2014 roku przeprowadzi wizy-

tacje 16 gospodarstw — zwycięzców eta-
pu wojewódzkiego, a następnie w oparciu 
o własne spostrzeżenia i otrzymaną doku-
mentację oceny gospodarstw od komisji 
wojewódzkich wyłania zwycięzcę — właści-
ciela/i najbezpieczniejszego gospodarstwa 
w kraju.

Podstawą oceny gospodarstw są stwier-
dzone zagrożenia. Przy ocenie brane są 
pod uwagę:
•  ład i porządek w obrębie podwórza, za-

budowań i stanowisk pracy,
•  stan budynków inwentarskich i gospo-

darczych, w tym: schodów i używanych 
drabin oraz instalacji i urządzeń elek-
trycznych,

•  wyposażenie maszyn i urządzeń używa-
nych w gospodarstwie w osłony rucho-
mych części, podpory i inne zabezpie-
czenia przed wypadkami,

•  stan techniczny maszyn i urządzeń sto-
sowanych w gospodarstwie,

•  warunki obsługi i bytowania zwierząt go-
spodarskich,

•  stosowanie, stan i jakość środków ochro-
ny osobistej,

•  rozwiązania organizacyjne, technolo-
giczne i techniczne wpływające na bez-
pieczeństwo osób pracujących i przeby-
wających w gospodarstwie rolnym,

•  estetyka gospodarstw.
Udział w konkursie mogą brać osoby 

pełnoletnie prowadzące produkcyjną dzia-
łalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS 
(przynajmniej jeden z właścicieli), któ-
re złożą wypełniony i podpisany formu-
larz zgłoszenia w najbliższej placówce te-
renowej lub oddziale regionalnym KRUS 
w nieprzekraczalnym terminie do 14 mar-
ca 2014 roku. 

Formularze zgłoszeniowe dostępne są 
w jednostkach terenowych KRUS, w prasie, 
na stronie internetowej: www.krus.gov.pl 
oraz w przedstawicielstwach współorgani-
zatorów i patronów medialnych. 

 Właściciele trzech najbezpieczniej-
szych gospodarstw etapu regionalne-
go i wojewódzkiego poprzednich edycji 
nie mogą brać udziału w konkursie przez 
okres trzech kolejnych lat, a zwycięzcy 
(zdobywcy I miejsca) w finałach krajowych 
nie mogą uczestniczyć w konkursie BGR. 
Dla laureatów konkursu przewidziano 
cenne nagrody i wyróżnienia. W latach po-
przednich zdobywca tytułu „Najbezpiecz-
niejszego gospodarstwa w kraju” nagradza-
ny był ciągnikiem rolniczym.

Szczegółowe informacje o konkursie 
można uzyskać w oddziale regionalnym 
KRUS w Poznaniu, ul. Św. Marcin 46/50 nr 
tel. 61-8525 013, 8559 936 i placówkach 
terenowych KRUS.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia 
udziału w konkursie.  RED

Oddział Regionalny KRUS w Poznaniu informuje, że rozpoczęła się kolejna, 
XII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Konkurs: Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne

WYNAJMĘ 
MIESZKANIE

 
Z ANEKSEM KUCHENNYM 

I ŁAZIENKĄ W STRYKOWIE

TEL. 795 048 075

NOWO OTWRTY 
PUNKT POBRAŃ

Informujemy, że Punkt Pobrań Krwi czynny będzie już od 1 stycznia 2014 

roku, w poniedziałki, środy oraz w pierwszą i trzecią sobotę każdego 

miesiąca, od godz.7.00 do 10.00 przy ulicy ul. Łukaszewicza 1. 

Kontakt pod numerem tel. 505-059-125. 

Istnieje również możliwość pobrania krwi w domu pacjenta. 

Najwyższe standardy higieniczne, profesjonalizm, wysoka jakość 

i najszerszy zakres badań w Polsce. 
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BURMISTRZ STĘSZEWA
ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż:

lokalu mieszkalnego nr 33 o pow. 57,70 m2 położonego na parterze budynku 
wielorodzinnego w Strykowie przy ul. Parkowej 7, działka ewidencyjna 

nr 47/27 o pow. 2.309 m2 , obręb geodezyjny Strykowo.

Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Udział w częściach 
wspólnych gruntu i budynku wynosi 577/17072. Lokal wyposażony jest w instalację 
elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania z kotłowni ogólnej. 
W małym pokoju przy oknie, w posadzce znajduje się właz rewizyjny do kanału 
ciepłowniczego położonego wzdłuż ściany zewnętrznej budynku. W przypadku awarii 
właściciel lokalu zobowiązany jest umożliwić odpowiednim służbom dostęp do kanału. 
Nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą PO1S/00043794/1 prowadzoną 

przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. jest wolna od obciążeń.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 140.000,– zł
(zwolniona z VAT – towar używany powyżej 5 lat)
Wadium – 14.000,– zł
Postąpienie – 1.400,– zł

Przetarg odbędzie się dnia 27 lutego 2014 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu 
Miejskiego Gminy Stęszew ul. Poznańska 11. Wadium należy wpłacić do dnia 24 
lutego 2014 r. 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. 
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie później niż 
7 dnia przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, kwotę równą 100% 
ceny osiągniętej w przetargu. 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 15 tel. (061) 819 71 49. Lokal można oglądać po up-
rzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Zakładem Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Stęszewie ul. Mosińska 15 tel.: 061 8134 182 .

BURMISTRZ STĘSZEWA
ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

nieruchomości gruntowej położonej w Stęszewie przy ul. Poznańskiej, 
stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1691 o pow. 3.969 m2, dla której Sąd 

Rejonowy w Grodzisku Wlkp. prowadzi księgę wieczystą PO1S/00029782/0 .

Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń. Nieruchomość sprzedawana jest na pod-
stawie danych z ewidencji gruntów, a wznowienie granic odbywa się na koszt i sta-
raniem nabywcy. Dla nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy. Rodzaj in-

westycji: budowa obiektu – pasażu handlowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 782.700,– zł
Wadium wnoszone w pieniądzu wynosi 78.270,– zł
Minimalne postąpienie wynosi 7.830,– zł
Do ceny po licytacji doliczony zostanie należny podatek VAT
Poprzedni przetarg przeprowadzono dnia 10 października 2013 r.

Przetarg odbędzie się dnia 27 marca 2014 r. od godz. 10.00 w sali sesyjnej 
Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul. Poznańska 11. W przetargu mogą brać 
udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 24 marca 2014 r. wpłacą 
wadium na konto Urzędu nr 10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie 
O/Stęszew. W przypadku wystąpienia jako pełnomocnik należy przedłożyć do-
kument potwierdzający umocowanie do danej czynności. Wadium zwraca się 
uczestnikowi przetargu przelewem na konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięciu 
lub odwołania przetargu. Cena sprzedaży nieruchomości będzie wymagalna 
w całości 7 dni przed wyznaczoną datą podpisania aktu notarialnego. Wadium 
wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poc-
zet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę 
od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. 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 15 tel. (061) 819 71 49 . 

BURMISTRZ STĘSZEWA
ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ustny 

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych w Stęszewie, 
przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Poprzedni przetarg przeprowadzono dnia 10 października 2013 r.

Dane dotyczące poszczególnych nieruchomości:

Lp. Nr działki Pow. 
w m2 Nr K.W. Rodzaj 

zabudowy
Położenie 

Stęszew ul.:

Cena wy-
woławcza

netto

Wadium
zł

1 1677/3 1.513 PO1S/00052416/4 Zabudowa 
wolnostojąca Wierzbowa 281.420,- 28.140,-

2 1677/4 1.393 PO1S/00052417/1 Zabudowa 
wolnostojąca Wierzbowa 259.100,- 25.910,-

3 1677/5 1.272 PO1S/00052418/8 Zabudowa 
wolnostojąca Wierzbowa 236.590,- 23.660,-

4 1677/6 1.429 PO1S/00052419/5 Zabudowa 
wolnostojąca Wierzbowa 265.790,- 26.580,-

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się 23% podatku VAT. 

Nieruchomości są wolne od obciążeń. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych 
z ewidencji gruntów, a wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Me-
dia: możliwość podłączenia wody, prądu i gazu. Działki położone są w spokojnej okolicy, 
w sąsiedztwie jeziora Lipno. Dla nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy.

Warunki przetargu:
Przetarg odbędzie się 27 marca 2014 r. od godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego 
Gminy Stęszew ul. Poznańska 11. Wadium ze wskazaniem określonej działki należy 
wnosić w pieniądzu do dnia 24 marca 2014 r. na konto Urzędu nr 10 9048 0007 0027 
3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/Stęszew. Wadium zwraca się uczestnikowi przetar-
gu 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 7 dni 
przed wyznaczoną datą podpisania aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe pono-
si 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 15 tel. (061) 819 71 49 . 

BURMISTRZ STĘSZEWA
ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ustny 

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych w Stęszewie, 
przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Poprzedni przetarg przeprowadzono dnia 10 października 2013 r.

Dane dotyczące poszczególnych nieruchomości:

Lp. Nr działki Pow. 
w m2 Nr K.W. Rodzaj 

zabudowy
Położenie 

Stęszew ul.:

Cena wy-
woławcza

netto

Wadium
zł

1 2025 1.386 PO1S/00043278/8 zabudowa 
wolnostojąca Żeglarska 206.510,- 20.650,-

2 2028 1.319 PO1S/00043281/2 zabudowa 
wolnostojąca Trzebawska 192.570,- 19.260,-

3 2029 1.196 PO1S/00043282/9 zabudowa 
wolnostojąca Trzebawska 174.620,- 17.460,-

4 2031 1.483 PO1S/00043283/6 zabudowa 
wolnostojąca Żeglarska 220.970,- 22.100,-

Do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. 

Nieruchomości są wolne od obciążeń. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych 
z ewidencji gruntów, a wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości 
przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Warunki przetargu:
Przetarg odbędzie się 27 marca 2014 r. od godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego 
Gminy Stęszew ul. Poznańska 11. Wadium ze wskazaniem określonej działki należy 
wnosić w pieniądzu do dnia 24 marca 2014 r. na konto Urzędu nr 10 9048 0007 0027 
3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/Stęszew. Wadium zwraca się uczestnikowi przetar-
gu 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 naby-
cia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium prz-
epada na rzecz sprzedającego. Cena sprzedaży nieruchomości będzie wymagalna 
w całości 7 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 15 tel. (061) 819 71 49 . 
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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

• Bezpłatne konsultacje prawne 

– w każdy drugi i czwarty poniedziałek 

miesiąca od godz. 16 do 18w Urzędzie 

Miejskim Gminy Stęszew (są one prze-

znaczone wyłącznie do osób zameldowa-

nych w gminie Stęszew. Radca pełni funk-

cję doradcy dla osób w trudnej sytuacji).

• 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 

>  Ochrona środowiska, Gospodarka 

odpadami 61 819 71 25, 61 81 97 132

> 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

>  Ubezpieczenie Społeczne Rolników 

61 819 71 40

•  Filia wydziału komunikacji Stęszew, 

ul. Poznańska 20, tel. 61 813 00 77

• 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

> psycholog do spraw przemocy w rodzi-

nie – kontakt za pośrednictwem Ośrodka 

Pomocy Społecznej pod nr tel. 

61 8197 124

• 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 90 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 całą dobę można dzwonić do Ko-
mendy Miejskiej w Poznaniu pod bez-
płatny nr tel. 997
> Rejon nr 1 – Dzielnicowy 

sierż. Kamil Misztal, tel. 519 064 708,

nadzoruje całe miasto Stęszew

> Rejon nr 2 – Dzielnicowy st. sierż.

Michał Drobiński nadzoruje:

Zamysłowo, Strykówko, Antonin, Stry-

kowo, Sapowice, Rybojedzka, Słupia, Je-

ziorki, Skrzynki, Tomice, Tomiczki, Wielka-

wieś, Krąplewo, Mirosławki

> Rejon nr 3 – Dzielnicowy st. 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. 8–15 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 Wojewódz-
kich 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) 651 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 

udzielane także w Dojazdowym Punkcie 

Lekarskim 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

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

tel. 61 813 42 61

Udziela świadczeń specjalistycznych

w zakresie: chirurgii, laryngologii i neurologii.

• 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 środę 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: 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, 

> pielęgniarki środowiskowe: Agniesz-

ka Ignasiak, tel. 605 951 205, Katarzyna 

Płotkowiak, tel. 600 971 102, Barbara Si-

korska, tel. 504 821 566

> położna środowiskowa:

Mariola Czaplińska , 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.

• „Rodzinna” 

Stęszew, ul. Kościańska 54a, tel. 731-

994-992, czynna: pon.-pt. 8-21, sob. 8-

19, niedz. 9-15

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

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

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

• Zespół Szkolno-Przedszkolny 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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W A RT O  W I E D Z I E Ć

Uwaga mieszkańcy gminy Stęszew! 
Swoje wykształcenie uzupełnicie w Szkołach dla 

Dorosłych Lider w Buku. Nauka w liceum bezpłatna.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie 

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stęszewie ogłasza

nabór na doradztwo zawodowe, psychologiczne oraz 

kursy zawodowe współfinansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego

Warunkiem uczestnictwa w kursach jest:

• Stałe zameldowanie na terenie naszej gminy

• Trudna sytuacja materialno-bytowa osoby/rodziny

• Osoby chcące pozyskać dodatkowe kwalifikacje zawodowe

Propozycje kursów: 

• Kurs opiekuna środowiskowego

• Kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych

• Kurs bukieciarstwa

• Asystent rodziny

• Kurs ogrodniczy z elementami bukieciarstwa

• Kurs kosmetyczny

• Kurs komputerowy

• Kurs spawaczy

• Kurs wózków widłowych

• Kurs koparko-ładowarki

• Kurs robót wykończeniowych

• Kurs prawa jazdy kat. B

Z pośród w/w kursów, ośrodek dokona wyboru tych, które 

cieszyły się największym zainteresowaniem. Na zgłoszenia 

czekamy do 07.02.2014 r. Bliższych informacji można 

uzyskać w OPS w Stęszewie, ul. Poznańska 11, 

nr tel.: 61 8134062 lub 697888714
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18 stycznia w Przeźmierowie odbył 
się kolejny II turniej koszykówki 
w ramach VII edycji „Pierwszy 

Krok do Basketu”. Koszykarze „UKS Dwój-
ki Stęszew” z trenerką Joanną Mydlak po-
nownie udowodnili, że są w znakomitej for-
mie. W pierwszym spotkaniu po zaciętym 
meczu pokonali rywali z Tarnowa Podgór-
nego zwyciężając 34:29. W kolejnym spo-
tkaniu zagrali z drużyną z Komornik i koń-
cząc spotkanie z korzystnym dla siebie wy-
nikiem 30:15 odnotowali kolejne-czwarte 
już zwycięstwo w VII edycji turnieju.

Stęszewska drużyna zajmuje aktualnie 
I miejsce w VII edycji „Pierwszy krok do ba-
sketu”. Mamy nadzieję, że kolejne turnieje 
będą równie udane dla młodych zawodni-
ków stęszewskiej podstawówki, którzy już 
wkrótce rozpoczną zmagania szkolne na 
koszykarskich parkietach.

Zwycięska drużyna wystąpiła w skła-
dzie: Adam Jankowski (kpt.).,Miron Ziół-
kowski, Szymon Baranowski, Kewin Lach, 
Kacper Sobański, Jakub Józefiak, Piotr Lo-
siak, Dominik Stawny, Rafał Sobkowiak. 
Trener: Joanna Mydlak.

Najwięcej punktów dla drużyny zdobył 
Dominik Stawny (22pkt.).

Gratulujemy!  TROPS

Koszykarze UKS Dwójki 
niepokonani. Zajmują
1. miejsce w tabeli

Pierwszy krok do basketu 
stęszewskich koszykarzy

Czwartoklasistki klubu UKS Dwój-
ka Stęszew 5 stycznia wzięły udział 
w III Turnieju Mini Siatkówki Kin-

der+ w Trzciance. Był to 3 turniej rozbu-
dowanej fazy rozgrywek. W poprzednich 
dwóch wyniki były bardzo wysokie: w Bo-
rowie zajęły 1 (I zespół) i 4 ( II zespół) miej-
sce; w Szamotułach zajęły 3 (I zespół) i 6 
miejsce (II zespół). 

Po rozegranych w eliminacyjnych gru-
pach meczach I zespół trafił do grupy wal-
czącej o miejsca 1—6, natomiast drugie-
mu zespołowi zabrakło punktu, by także 
znaleźć się grupie finałowej i dziewczę-
ta zagrały o miejsca 7—12. Stęszewian-
ki wywalczyły trzecie miejsce. Tym sa-

mym najprawdopodobniej bezpośrednio 
awansowały do półfinału Mistrzostw Wo-
jewództwa Rozgrywek Klubowych Kin-
der+ Sport. Natomiast drugi zespół wygrał 
wszystkie mecze w swojej grupie, potwier-
dzając, że powinien trafić do grupy fina-
łowej (jeden z meczy wygrały 15:0) i osta-
tecznie zajął 7 miejsce.

W rywalizacji wzięło udział 16 zespo-
łów. Kolejne fazy: eliminacje i półfinały 
zostaną rozegrane w marcu.

Klub reprezentowały: I zespół: Patry-
cja Ratajszczak (kpt.), Milena Hałas, Maria 
Bogaczyk; II zespół: Wiktoria Sianos (kpt.), 
Klaudia Kostrom, Ewa Babarowska. Tre-
nerką jest Dagmara Grąs.  RED

Trzecie miejsce pod siatką

Czwartoklasistki Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Dwójka” Stęszew.

Zwycięska drużyna koszykarzy „UKS Dwójki Stęszew” z trenerką Joanną Mydlak.
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Do zmagań przystąpiło 10 drużyn 
chłopców (rocznik 2001 i młodsi): 
6 ze Stęszewa, 2 z Modrza, 2 z Jezio-

rek. W grupach rozegrano mecze systemem 
„każdy z każdym”, potem odbyły się pół-
finały. W meczu o III miejsce spotkały się 
„LZS Kołpaki Stęszew” i „FC Power Pasztet” 
z Modrza. 2:1 wygrała stęszewska drużyna. 

Mecz finałowy zapowiadał się bardzo 
ciekawie, bowiem powtórnie spotkały się 
dwie drużyny stęszewskie z fazy grupo-
wej: „FC Orzeszki w Karmelu” i „Gwiaz-
dy Disco”. Biorąc pod uwagę wynik pierw-
szego spotkania faworytem była drużyna 
„Orzeszków”. Jednak turniejowe emocje 
trwały do ostatnich sekund finałowego me-
czu. W planowanym czasie gry spotkanie 
zakończyło się remisem 2:2. W dogrywce 
obowiązywała zasada „złotej bramki”. W 4 
minucie dogrywki bramkę „na wagę złota” 
zdobył Piotr Losiak — zawodnik drużyny 
„Gwiazd Disco”, który wraz z drużyną zdo-
był główne trofeum „Gwiazdkowego Tur-
nieju Piłki Nożnej” — Puchar Burmistrza 
Gminy Stęszew.

 „Złota” drużyna „Gwiazdy Disco” ze 
Stęszewa wystąpiła w składzie: Adam Jan-
kowski (bramkarz), Miron Ziółkowski, Kac-
per Sobański, Piotr Losiak, Patryk Jędro-
szyk. Trener: Joanna Mydlak. „Srebrna” 
drużyna „FC Orzeszki w Karmelu” ze Stę-
szewa wystąpiła w składzie: Szymon Bara-
nowski (bramkarz), Michał Odoliński, Ja-
kub Józefiak, Wiktor Murkowski, Wiktor 
Budzyński. Trener: Joanna Mydlak. „Brą-
zowa” drużyna turnieju „LZS Kołpaki Stę-

szew” wystąpiła w składzie: Jakub Daniele-
wicz (bramkarz), Dawid Brojakowski, Da-
wid Przewoźny, Dominik Kałek, Oskar 
Wąsikowski. Trener: Joanna Mydlak

„Najlepszym Zawodnikiem” turnieju 
został wybrany Kacper Sobański „Gwiaz-

dy Disco” (SP Stęszew) natomiast „Najlep-
szym Bramkarzem” turnieju został wy-
brany Szymon Baranowski „FC Orzeszki 
w Karmelu” (SP Stęszew).

Turniej sędziował pan Waldemar Kacz-
marek.  TROPS

Tradycyjnie w okresie przedświątecznym w Szkole Podstawowej 
w Stęszewie odbył się Gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza

Triumf Gwiazd Disco 
w turnieju piłkarskim

„Złota” drużyna turnieju z burmistrzem 
W. Pinczakiem, dyrekcją Szkoły Podsta-
wowej w Stęszewie K. Róg, trenerką J. 
Mydlak.

„Brązowa” drużyna turnieju z burmi-
strzem gminy Stęszew W. Pinczakiem, 
dyrekcją SP w Stęszewie K. Róg, trenerką 
J. Mydlak

„Najlepszy Zawodnik” oraz „Najlepszy 
Bramkarz” z burmistrzem W. Pincza-
kiem, dyrekcją Szkoły Podstawowej 
w Stęszewie K. Róg, trenerką J. Mydlak.

„Srebrna” drużyna turnieju z burmi-
strzem gminy Stęszew W. Pinczakiem, 
dyrekcją SP w Stęszewie K. Róg, trenerką 
J. Mydlak
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KO L Ę D O W A N I E

Do niedzielnego kolędowania przyłą-
czyło się 9 zespołów i jedna woka-
listka. Wszystkich zgromadzonych 

powitał proboszcz parafii Modrze Henryk 
Rynkiewicz, który zaprosił do wysłuchania 
kolęd w wykonaniu młodych artystów.

Na moderskiej scenie zaprezentował się: 
Chór Mieszany ze Stęszewa pod patrona-
tem burmistrza gminy Stęszew, Chórek „Ar-
mia Pana” Parafii św. Maksymiliana ze Stry-
kowa, Zespół Szkolno-Przedszkolny z Mo-
drza, Chórek Parafialny Parafii św. Andrzeja 
z Iłówca, Zespół „Faustynki” Parafii św. Fau-
styny z Grodziska Wielkopolskiego, Szkoła 

Podstawowa ze Stęszewa, Kapela Dudziarska 
„Koźlary” z Domu Kultury w Stęszewie, Gim-
nazjum ze Stęszewa, Schola Parafii św. Trój-
cy ze Stęszewa, wokalistka Joanna Wacho-
wiak oraz Zespół Wokalny z Gimnazjum ze 
Strykowa.

Licznie zgromadzona publiczność nagro-
dziła młodych artystów gromkimi brawami. 

Na zakończenie 18. Przeglądu Kolęd — 
Modrze 2014 wszyscy wspólnie odśpiewa-
li kolędę. Natomiast organizatorzy wręczy-
li uczestnikom pamiątkowe dyplomy oraz 
słodkie upominki, dziękując za trud włożo-
ny w przygotowanie.  RED

19 stycznia – już po raz osiemnasty w historii – 
w Modrzu odbył się „Przegląd Kolęd” pod patro-
natem burmistrza Włodzimierza Pinczaka

Przegląd Kolęd – 
Modrze 2014
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