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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych

przepełnionych wiarą , nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie najbliższych

oraz wesołego Alleluja.

życzą Burmistrz Gminy Stęszew

Rada Miejska Gminy Stęszew

oraz Redakcja ,,Wieści Stęszewskich
,,
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W Y D A R Z E N I A

21 marca w sali sesyj-
nej Urzędu Miejskiego 
Gminy Stęszew odbyło 
się przedstawienie pt. 
„Don Giovanni – pre-
miera”

Don Giovanni – premiera

Spektakl można było obejrzeć 
w wykonaniu uczniów, absolwen-
tów i nauczycieli Państwowej Szkoły 

Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Cho-
pina w Poznaniu. Zabawny dramat z mu-
zyką W.A. Mozarta przyciągnął ponad 80 
widzów. W przedstawieniu wzięła udział 
mieszkanka naszej gminy — Paulina Kru-
pa ze Strykowa.

Organizatorem imprezy był Dom Kul-
tury, patronat objął burmistrz gminy Stę-
szew Włodzimierz Pinczak.  RED
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XXXIV Sesja Rady Miejskiej Gmi-
ny Stęszew odbyła się 24 marca br. 
Po jej otwarciu i stwierdzeniu qu-

orum przewodniczący Mirosław Potrawiak 
przedstawił zebranym porządek obrad.

Kolejnym punktem marcowej sesji by-
ło sprawozdanie burmistrza z działalności 
międzysesyjnej. Obejmowało ono okres od 
27 stycznia do 24 marca.

W trakcie realizacji są następujące za-
dania:

•  rozpoczęto przebudowę mostu nad 
rzeką Samicą w miejscowości Wito-
bel,

•  trwają prace równiarką i walcem, pro-
filowanie dróg oraz ścinanie poboczy,

•  wykonanie nawodnienia boiska do 
hokeja o nawierzchni z trawy synte-
tycznej,

•  budowa boiska wielofunkcyjnego oraz 
ogrodzenie boiska we Wronczynie.

Trwają prace nad dokumentacją projekto-
wą na:

•  remont ul. M. Kuika i Mosińskiej 
w Trzebawiu,

•  budowę chodnika Wronczyn — Mo-
drze — ul. Rolna i Poznańska,

•  remont jezdni ul. Parkowej w Stry-
kowie,

•  remont chodnika na ul. Mosińskiej 
w Stęszewie,

•  remont drogi gminnej Stęszew — An-
tonin,

•  koncepcję odwodnienia ul. Dojazdo-
wej w Stęszewie i ul. Zacisze w Dę-
bienku,

•  budowę hali widowiskowo-sportowej 
w miejscowości Stęszew.

W minionym czasie podpisano umo-
wę na wykonanie oznakowania pionowego 
dróg i ulic oraz na remont cząstkowy chod-
ników w 2014 r.

W omawianym czasie zrealizowane zo-
stały następujące zadania:

•  budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
dla części miejscowości Stęszew (re-
jon ulicy Mosińskiej i Trzebawskiej).

Ogłoszone zostały przetargi na:
•  sprzedaż lokalu mieszkalnego 

w Strykowie,
•  rozwój infrastruktury rekreacyjno– 

–sportowej na terenie gminy Stęszew,
•  zakupy gminne w 2014 roku,
•  prace równiarką i walcem, profilo-

wanie dróg oraz ścinanie poboczy 
w 2014 roku,

•  zagospodarowanie rekreacyjne tere-
nów w Stęszewie — strefy aktywnego 
wypoczynku,

•  zagospodarowanie rekreacyjne tere-
nów w Stęszewie, Piekarach i Wito-
blu, 

•  budowę garażu w Strykowie,
•  budowę kanalizacji sanitarnej w Bę-

dlewie.
 Na początku lutego w województwie 

wielkopolskim odbyły się ferie zimowe. 
Gminne jednostki (Dom Kultury, bibliote-
ka, szkoły itp.) przygotowały bogatą ofertę 
spędzenia czasu dla naszych dzieci i mło-
dzieży.

Miniony czas to liczne spotkania 
w ramach CZO Selekt, Metropolii Poznań 
i LGD Źródło. To także czas zebrań wiej-
skich w poszczególnych sołectwach.

W ramach Stowarzyszenia Mikrore-
gionu WPN pozyskano dofinansowanie 
w kwocie 2,5 mln zł na infrastrukturę spor-
towo-rekreacyjną.

30 stycznia odbyło się spotkanie ws. 
wniosku mieszkańca o wprowadzenie za-
kazu ruchu pojazdów ciężarowych przez 
centrum Stęszewa.

Omawiany okres to także kolejne bada-
nia mammograficzne.

Odbyło się również uroczyste otwarcie 
Centrum Rehabilitacyjno–Kulturalnego 
w Konarzewie, do którego uczęszczają nie-
pełnosprawni mieszkańcy z naszej gminy.

15 lutego zorganizowano tradycyjny 
już Turniej piłki nożnej halowej im. Sylwe-
stra Dotki.

W lutym odbyły się także mecze III i IV 
ligi szachowej.

Miniony czas to liczne spotkania m.in. 
w ministerstwie gospodarki, Urzędzie 
Marszałkowskim — ws. Volkswagena.

4 marca odbyło się spotkanie hodow-
ców bydła, podczas którego przedstawiono 
wyniki ocen wartości użytkowej bydła za 
rok 2013 i wręczono puchar i dyplomy dla 
najlepszych producentów mleka. 

W minionym czasie zorganizowany zo-
stał również trening rowerowy przed sezo-
nem. 

14 marca odbyło się spotkanie z 2 nie-
pełnosprawnymi chłopcami, mieszkań-
cami naszej gminy, którzy zdobyli złoty 

i srebrny medal na Europejskim Mityngu 
Judo Olimpiad Specjalnych (więcej w od-
rębnym tekście red.) 

W omawianym czasie zostało wysta-
wione przedstawienie „Don Giovanni” 
(więcej w odrębnym tekście red.) 

Podczas obrad sesji burmistrz zachę-
cił do zakładania prywatnych żłobków 
i przedszkoli na terenie gminy (więcej 
w odrębnym tekście red.)

Włodarz gminy, poinformował, że ze 
względu na duże opady przestały być wy-
konywane prace wyrówniarką. Jak tylko 
pogoda pozwoli, to prace zostanę wzno-
wione — wyjaśniał. Poprosił również soł-
tysów wsi i przewodniczącego samorządu 
mieszkańców, by przyjrzeli się tym pra-
com i informowali o każdej nieprawidło-
wości. W sytuacji niezadowolenia z wyko-
nanych prac poprosił o niepodpisywanie 
protokołu odbioru robót. 

W minionym czasie na terenie Stęsze-
wa trwały wiosenne prace porządkowe, pod-
czas których młodzi ludzie czyścili z ziemi 
chodniki przyległe do drogi krajowej.

W związku z niepokojącymi sygnałami, 
świadczącymi o nieprawidłowym wyko-
nywaniu usług w Ośrodku Zdrowia w Stę-
szewie, burmistrz rozmawiał z prezesem 
firmy „Medicor”. Ten zadeklarował chęć 
uczestnictwa na kolejnym posiedzeniu Se-
sji Rady Miejskiej, celem przedstawienia 
obecnej sytuacji w ośrodku zdrowia. Będzie 
wówczas okazja, by wyjaśnić wszystkie nie-
pokojące kwestie dotyczące opieki zdro-
wotnej. Burmistrz prosił o aktywne uczest-
niczenie w tej sprawie. 

Ostatnim punktem sprawozdania było 
szczegółowe omówienie działań powziętych 
w temacie pozyskiwania inwestora — Volks-
wagen (więcej w odrębnym tekście red.).

Następnie przyjęto uchwały w sprawie:
a) zmiany uchwały nr XXXII/276/2013 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Stęszew na la-
ta 2014—2017. Uchwałą tą, Rada Miej-
ska Gminy Stęszew uchwala, co następu-
je: w tytule uchwały zmienia się rok 2017 
na 2019; załącznik nr 1 do Uchwały nr 
XXXII//276/2013 z 16 grudnia 2013 roku 
otrzymuje nową treść zgodnie z załączni-
kiem Nr 1 do niniejszej uchwały; załącz-
nik nr 2 do Uchwały XXXII/276/2013 z 16 
grudnia 2013 roku otrzymuje nową treść 

Radni podczas niej przyjęli 17 uchwał

XXXIV Sesja Rady 
Miejskiej Gminy Stęszew
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zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwały. Uchwała ta została przyjęta więk-
szością głosów w formie zaproponowanej 
przez burmistrza. 

b) zmiany uchwały nr XXXII/277/2013 
w sprawie uchwały budżetowej na 2014 
rok. Uchwałą tą, Rada Miejska Gminy Stę-
szew dokonuje zwiększenia dochodów 
o kwotę 935.343,00 zł. Plan dochodów po 
zmianach to 42.432.438,00 zł, z tego: 

•  dochody bieżące w kwocie — 
37.466.779,00 zł

•  dochody majątkowe w kwocie — 
4.965.659,00 zł

Dokonuje zwiększenia wydatków 
o kwotę 3.039.033,00 zł. Plan wydatków 
po zmianach to 46.804.677,00 zł, z tego:

•  wydatki bieżące w wysokości — 
32.294.177,00 zł

•  wydatki majątkowe w wysokości — 
10.510.500,00 zł

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

c) udzielenia pomocy finansowej 
w 2014 roku dla Powiatu Poznańskie-
go na utrzymanie Filii Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej w Gminie Stę-
szew. Uchwałą tą, Rada Miejska Gminy 
Stęszew postanawia udzielić pomoc finan-
sową w formie dotacji celowej z budżetu 
Gminy Stęszew dla Powiatu Poznańskie-
go w kwocie 25.000,00 zł z przeznacze-
niem na utrzymanie filii Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej w Gminie Stęszew. 
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie 
w formie zaproponowanej przez burmi-
strza.

d) nie wyrażenia zgody na wyodręb-
nienie funduszu sołeckiego w 2015 roku. 
Uchwałą tą, Rada Miejska Gminy Stęszew 
nie wyraża zgody na wyodrębnienie środ-
ków funduszu sołeckiego w budżecie gmi-
ny na 2015 rok. Uchwała ta została przyję-
ta większością głosów w formie zapropono-
wanej przez burmistrza.

e) przyjęcia pomocy rzeczowej od Po-
wiatu Poznańskiego dla Gminy Stęszew 
z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Uchwałą tą Rada Miejska Gmi-
ny Stęszew przyjmuje pomoc rzeczową od 
Powiatu Poznańskiego w formie 2 sztuk 
czujników bezruchu o wartości 1.180,80 
zł. Uchwała ta została przyjęta jednogło-
śnie w formie zaproponowanej przez bur-
mistrza.

f) zmieniająca uchwałę nr XX/171/2012 
Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 
września 2012 r. w sprawie podziału gmi-
ny Stęszew na jednomandatowe okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic i nume-
rów. Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew w uchwale nr XX/171/2012, w załącz-
niku wprowadza następujące zmiany:

•  tytuł załącznika otrzymuje nowe 
brzmienie „Podział gminy Stęszew 
na okręgi wyborcze”;

•  w tabeli dotyczącej podziału gminy 
Stęszew na okręgi wyborcze wykre-
śla się kolumnę „liczba mieszkań-
ców”;

•  w pozycji nr 13 w okręgu wybor-
czym nr 13 w kolumnie określającej 
granice okręgu wyborczego doda-
je się ul. Lotniczą, w związku z pod-
jętą Uchwałą nr XX/174/2012 Rady 
Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 
września 2012 r. w sprawie nadania 
nazw ulic w miejscowościach Sapo-
wice, Rybojedzko i Strykowo;

•  w pozycji nr 13 w okręgu wybor-
czym nr 13 w kolumnie określają-
cej granice okręgu wyborczego pro-
stuje się błąd pisarski, gdzie wyraz 
„Cmentrana” zastępuje się wyrazem 
„Cmentarna”. 

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

g) ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały nr XXIII/200/2012 Rady Miej-
skiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 
2012 r. w sprawie podziału gminy Stę-
szew na stałe obwody głosowania, usta-
lenia ich numerów i granic oraz sie-
dzib obwodowych komisji wyborczych. 
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie 
w formie zaproponowanej przez burmi-
strza. 

h) zmieniająca uchwałę nr XVIII/
184/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew 
z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie 
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miej-
scowości Strykowo”. Uchwałą tą, Rada 
Miejska Gminy Stęszew w załączniku do 
uchwały wprowadza następujące zmiany:

•  W rozdziale 6. „Opis planowanych 
zadań inwestycyjnych i przedsię-
wzięć” dodaje się zadanie nr 9 pod 
nazwą: „Rozwój infrastruktury spor-
towo-rekreacyjnej miejscowości”;

•  W rozdziale 6 po pkt. 6.8 „Zadanie 
inwestycyjne nr 8” dodaje się pkt. 
6.9 „Zadanie inwestycyjne nr 9” sta-
nowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały;

•  W rozdziale 6 w tabeli: „Wizja roz-
woju miejscowości” w priorytecie 1 
„Poprawa stanu obiektów służących 
integracji i rekreacji” dodaje się za-
danie pn.: „Rozwój infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej miejscowo-
ści”;

•  Rozdział 7. „Planowany harmono-
gram zadań na lata 2008—2015” 
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

i) zmieniająca uchwałę nr XXXIII/
306/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew 
z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie za-
twierdzenia „Planu Odnowy Miejsco-

wości Mirosławki na lata 2010—2017”. 
Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stęszew 
w załączniku do uchwały wprowadza na-
stępujące zmiany:

•  w rozdziale 6. „Opis planowanych 
zadań inwestycyjnych i przedsię-
wzięć” zmienia się nazwę zadania 
nr 5: „Modernizacja placu zabaw” 
na nazwę: „Rozwój infrastruktury 
rekreacyjnej miejscowości”;

•  punkt 6.5. „Zadanie inwestycyjne nr 
5” otrzymuje nowe brzmienie zgod-
nie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

•  w rozdziale 6 w tabeli: „Wizja roz-
woju miejscowości” w priorytecie 1 
„Modernizacja i budowa infrastruk-
tury służącej integracji i rekreacji” 
zmienia się nazwa zadania: „Mo-
dernizacja placu zabaw” na nazwę: 
„Rozwój infrastruktury rekreacyjnej 
miejscowości”;

•  rozdział 7. „Planowany harmono-
gram zadań na lata 2010—2017” 
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

j) Zmieniająca uchwałę nr VIII/50/
2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew 
z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie za-
twierdzenia „Planu Odnowy Miejscowo-
ści Słupia na lata 2011-2018�. Uchwałą tą 
Rada Miejska Gminy Stęszew w załącz-
niku do uchwały wprowadza następujące 
zmiany:

•  rozdział 7. Punkt 7.1. „Zadanie in-
westycyjne nr 1” otrzymuje nowe 
brzmienie zgodne z załącznikiem 
nr 1 do uchwały;

•  rozdział 8. „Planowany harmono-
gram zadań na lata 2011—2018” 
otrzymuje nowe brzmienie zgodne 
z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

k) zmieniająca uchwałę nr XXVII/
235/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew 
z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie za-
twierdzenia „Planu Odnowy Miejscowo-
ści Będlewo i Srocko Małe PGR wcho-
dzących w skład sołectwa Będlewo na la-
ta 2013—2020”. Uchwałą tą Rada Miejska 
Gminy Stęszew w załączniku do uchwały 
wprowadza następujące zmiany:

•  rozdział 7. punkt 7.1. „Zadanie in-
westycyjne nr 1” otrzymuje nowe 
brzmienie zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do uchwały; 

•  rozdział 8. „Planowany harmono-
gram zadań na lata 2013—2020” 
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

Z  O B R A D  S E S J I
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l) ustanowienia wieloletniego progra-
mu osłonowego w zakresie dożywiania 
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” 
na lata 2014—2020. Uchwała ta została 
przyjęta jednogłośnie w formie zapropo-
nowanej przez burmistrza. 

m) przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt. Uchwałą tą, 
Rada Miejska Gminy Stęszew przyjmuje 
Program walki z bezdomnością zwierząt 
na terenie Gminy Stęszew, stanowiący za-
łącznik do niniejszej uchwały. Uchwała ta 
została przyjęta większością głosów w for-
mie zaproponowanej przez burmistrza.

n) przyjęcia zmian w Statucie Związ-
ku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Sta-
tutu Związku. Uchwała tą Rada Miejska 
Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

•  przyjmuje się zmiany w Statucie 
Związku Międzygminnego „Cen-
trum Zagospodarowania Odpadów 
— SELEKT” w brzmieniu, jak w za-
łączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

•  przyjmuje się tekst jednolity Statu-
tu Związku Międzygminnego „Cen-
trum Zagospodarowania Odpadów 
— SELEKT” w brzmieniu, jak w za-
łączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

o) zatwierdzenia planu pracy Komi-
sji Rewizyjnej. Uchwała tą Rada Miejska 
Gminy Stęszew zatwierdza plan pracy Ko-
misji Rewizyjnej, stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. Uchwała ta zosta-
ła przyjęta jednogłośnie w formie zapro-
ponowanej przez burmistrza. 

p) przystąpienia do zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Stęszew – fragment wsi Stry-
kowo i Sapowice. Uchwałą tą, Rada Miej-
ska Gminy Stęszew przystępuje do zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stęszew — fragment 
wsi Strykowo i Sapowice. Uchwała ta zosta-
ła przyjęta większością głosów w formie za-
proponowanej przez burmistrza.

Następnie zostało przyjęte oświadcze-
nie Rady Miejskiej Gminy Stęszew wyra-
żające poparcie dla apelu Zarządu Związ-
ku Gmin Śląska Opolskiego. Oświadcze-
niem tym, Rada Miejska Gminy Stęszew 
wyraża poparcie dla apelu Zarządu Związ-
ku Gmin Śląska Opolskiego z dnia 7 lu-
tego 2014 r. o niedopuszczenie do wpro-
wadzenia do polskiego porządku prawne-
go referendum tematycznego bez progu 
frekwencyjnego. Oświadczenie to, zostało 
przyjęte większością głosów.

Na zakończenie poniedziałkowych ob-
rad, Rada Miejska Gminy Stęszew przy-
jęła jeszcze jedno oświadczenie w spra-
wie pozyskania inwestora — Volkswagen. 
Oświadczenie to zostało przyjęte większo-
ścią głosów. RED

Z  O B R A D  S E S J I

Miesiąc czerwiec w naszej gminie
 zapowiada się wyjątkowo interesująco

• Już 1 czerwca na stadionie KS Lipno odbędzie się Piknik 
Ekologiczny. Na ten dzień organizatorzy przygotowują 

szereg ciekawych wydarzeń artystycznych, 
rozrywkowych i rekreacyjnych m.in. rajd rowerowy, 

marsz nordic walking, konkurs piosenki, konkursy wiedzy 
oraz koncert KAPELI ZZA WINKLA.

• 21 czerwca na Plaży Ośrodka Camping nad Lipnem 
odbędzie się IV już Stęszewski Bieg Przełajowy, 

Charytatywny Maraton Zumba Fitness na Plaży „Rusz 
serce dla Wojtka!” oraz zawody Wake Cup.

• W ostatni weekend czerwca, 27–29 odbędzie się

ŚWIĘTO STĘSZEWA.

Tegoroczną gwiazdą dni miasta będzie 

ZESPÓŁ GOLEC UORKIESTRA 
– koncert odbędzie się 28 czerwca.

Więcej już wkrótce na stronie ww.steszew.pl
 oraz na facebooku.
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18marca koncern Volkswagen 
oficjalnie ogłosił, że na miej-
sce swojej nowej fabryki wybrał 

Wrześnię. Zwalnia nas to zatem z zacho-
wania poufności negocjacji z inwestorem, 
do której byliśmy zobligowani. Możemy 
napisać kilka słów o naszych staraniach 
o pozyskanie Volkswagena. 

Jakiś czas temu informowaliśmy Pań-
stwa, o tym, że gmina Stęszew znalazła się 
w czołówce lokalizacji walczących o inwe-
stycję Volkswagena. Przypomnijmy, że na-
sze starania o pozyskanie inwestora rozpo-
częły się na początku grudnia 2013 r., po 
tym, jak burmistrz gminy (na spotkaniu 
u marszałka województwa, 27 listopada 
ub.r.) otrzymał informację, że duży kon-
cern motoryzacyjny zainteresowany jest 
naszymi terenami inwestycyjnymi. Inne 
z gmin branych przez inwestora pod uwa-
gę, poinformowane zostały o tym już pół 
roku wcześniej. 

Od tej pory działania burmistrza i spo-
rej grupy pracowników Urzędu Miejskiego 
Gminy Stęszew skupiły się wokół tej spra-
wy. Już na 4 grudnia zaplanowano bowiem 
pierwsze spotkanie z przedstawicielem in-
westora, władzami województwa, przedsta-
wicielami Państwowej Agencji Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych itp. Odbyło się 
ono w sali sesyjnej urzędu oraz na terenie 
inwestycyjnym. 

Podczas spotkania zaprezentowaliśmy 
wszystkie informacje o ww. lokalizacji, któ-
rych oczekiwał inwestor (m.in. dot. studium 
i planu zagospodarowania przestrzenne-
go, stosunków własnościowych, istniejących 
na terenie mediów i możliwościach ich ew. 
rozbudowy, kwestii kolejowych, drogowych, 
właściwości gruntu, tematów struktury de-
mograficznej i dostępu do kadry pracowni-
czej itp.). 

Przedstawiciele Volkswagena byli bar-
dzo pozytywnie zaskoczeni naszym przy-
gotowaniem i otwartością na negocjacje. To 
zakwalifikowało gminę do kolejnego etapu 
rozmów. 

Ustaleń wymagało mnóstwo kwestii, 
łącznie z tymi, kto poniesie koszty po-
szczególnych działań. Burmistrz regular-
nie jeździł na rozmowy z przedstawiciela-
mi instytucji rządowych oraz PAIiIZ w Po-
znaniu i Warszawie. Odbywały się też ko-
lejne spotkania z inwestorem w gminie. 
Systematycznie udawało się nam rozwią-
zywać pojawiające się problemy, uzyski-
wać niezbędne do realizacji inwestycji zgo-
dy itd. Istniały jednak również takie spra-

wy, które w żaden sposób nie były zależne 
od gminy. Podstawowym wymogiem inwe-
stora był termin, w którym ruszyć miała-
by produkcja w nowej fabryce — koniec ro-
ku 2016. Do tego czasu musiałyby zostać 
spełnione wszystkie warunki, m.in. budo-
wa drogi ekspresowej S5 i obwodnicy Stry-
kowa. Decyzja w tej kwestii zapaść musia-
ła na wyższym niż gminny, bo rządowym, 
szczeblu. Pomimo trudnych do realiza-
cji kwestii, konsekwencja naszych działań 
została doceniona na tyle, że, jako jedna 
z trzech polskich gmin znaleźliśmy się 
w kolejnym etapie rozmów i zostaliśmy 
zaproszeni na 14 stycznia br. do Berlina —   
na spotkanie z zarządem firmy Volkswe-
gen. Podczas tego spotkania po raz kolejny 
zaprezentowaliśmy wszystkie walory tere-
nu inwestycyjnego oraz możliwości gmi-
ny w temacie przyjęcia na siebie realiza-
cji pewnych tematów inwestycyjnych (np.: 
rozbudowy sieci wodociągowej, oczysz-
czalni ścieków, budowy dróg dojazdowych 
do działki inwestycyjnej itd.). Rozmawiano 
również o tych kwestiach, których czas re-
alizacji może opóźnić realizację inwestycji. 
Przyszły kolejne tygodnie, w których trwa-
ło „dopinanie na ostatni guzik” wszelkich 
możliwych do zrealizowania przez gminę 
tematów. Odbywały się też kolejne spotka-
nia z inwestorem. 

W tym czasie coraz dokładniej zaczę-

ły rysować się najważniejsze kwestie, któ-
re mogłyby wyeliminować gminę Stęszew 
z rywalizacji o Volkswagena, takie jak:

• brak możliwości, by droga ekspresowa 
S5 i obwodnica Strykowa powstały w oczeki-
wanym przez inwestora czasie tj. do 2016 r.,

• koszty niwelacji terenu, wielokrotnie 
przewyższające wartość terenu inwestycyj-
nego (bo sięgające ponad 500 mln zł.),

• przesunięcie gazociągu wysokiego ci-
śnienia.

Jeszcze na początku marca przekazywa-
liśmy mapy i dokumenty dotyczące kwestii 
niwelacji terenu inwestycyjnego. Kolejne ty-
godnie były już czasem, jaki Volkswagen za-
rezerwował sobie na podjęcie decyzji. Cze-
kaliśmy na nią, podobnie jak dwie pozosta-
łe gminy. 18 marca inwestor poinformował, 
że na miejsce nowej fabryki wybrał Wrze-
śnię, za którą przemówiła bliskość autostra-
dy, wysokie bezrobocie i lepsza infrastruk-
tura kolejowa. 

Wysiłek Stęszewa został doceniony. 
Gmina otrzymała listy z podziękowaniami 
od podsekretarza stanu w ministerstwie go-
spodarki Ilony Antoniszyn-Klik oraz Jen-
sa Ocksena z zarządu marki Volkswagen. 
2 kwietnia do Stęszewa przyjechał przed-
stawiciel PAIiIZ-u. Spotkał się on z burmi-
strzem, by podziękować za współpracę i za-
angażowanie w obsłudze projektu Express. 
Podczas spotkania omówiono także kolejne 

Czas na podsumowanie starań gminy Stęszew o inwestycję Volkswagena

Walczyliśmy o Volksw

Decyzja o wyborze lokalizacji przez Volkswagena została ogłoszona w poznańskiej fabryce kon
m.in. wicepremiera Janusza Piechocińskiego. 
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wagena

zapytania inwestorskie dotyczące terenów 
naszej gminy.

Tym razem nie udało nam się pozyskać 
inwestora. Pozytywne konsekwencje z pod-
jętych przez nas działań są jednak bezdy-
skusyjne. Rozpoczęte zostały procedury ob-
jęcia wspomnianego terenu Specjalną Strefą 
Ekonomiczną (która zwiększa jego atrakcyj-
ność dla inwestorów) oraz przeznaczenia go 
w studium i planie zagospodarowania jako 
terenu pod inwestycje. Nawiązaliśmy bar-
dzo pozytywne kontakty, zarówno w mini-
sterstwie gospodarki jak i PAIiIZ, dzięki cze-
mu nasze działki prezentowane są kolej-
nym inwestorom. Kilku z nich już wyraziło 
swoje zainteresowanie. Burmistrz prowadzi 
obecnie rozmowy z 4 nowymi inwestorami. 
Wszyscy uczestnicy tych kilkumiesięcz-
nych negocjacji, począwszy od inwestora, 
po przedstawicieli rządu, województwa i po-
wiatu podkreślili, że gmina Stęszew spełni-
ła wszelkie postawione przed nią zadania. 
Kluczowe okazały się kwestie, na których 
realizację nie mieliśmy wpływu. Zdobyte 
doświadczenie oraz wypromowanie nasze-
go terenu nie tylko w Polsce, ale i w Euro-
pie z pewnością zaprocentują w przyszłości. 
Budowa drogi S5 determinuje wiele działań, 
ale zainteresowanie naszymi terenami, ja-
kie w chwili obecnej wykazują inwestorzy 
pozwala mieć pewność, że nowe inwestycje 
są tylko kwestią czasu. RED

KALENDARIUM
• 27 listopada 2013 r. — Pierwsza infor-
macja o zainteresowaniu terenem inwe-
stycyjnym gminy Stęszew.
• 28, 29, 30 listopada, 1, 2, 3 grudnia 
2013 r. — Praca nad prezentacją, oferta 
dla inwestora.
• 4 grudnia 2013 r. — Godz. 13:00 — 
20:00 — spotkanie / wizytacja terenu 
przez przedstawicieli inwestora, PAIiIZ, 
UMWW.
• 10 grudnia 2013 r. — Podziękowanie od 
PAIiIZ za udział i przygotowanie.
• 16 grudnia 2013 r. — Sesja Rady — 
Przystąpienie do zmiany studium.
• 20 grudnia 2013 r. — Wish Express Stę-
szew — praca nad odpowiedziami do listy 
życzeń inwestora.
— Spotkanie burmistrza z ministrem rol-
nictwa Stanisławem Kalembą.
• 23 grudnia 2013 r. — Spotkanie 
w UMWW w Poznaniu z przedstawiciela-
mi PAIiIZ , UMWW , Starostwa Powiato-
wego i KSSSE.
• 31 grudnia 2013 r. — Rozmowy w te-
macie ustaleń spotkania w Poznaniu 
oraz kwestii dzierżawcy gruntu — moż-
liwość uchwalenia planu na gruntach III 
klasy.
• 2 stycznia br. — Wyjaśnienia ze Staro-
stwem Powiatowym w temacie „odrolnie-
nia gruntu”.
• 2 stycznia br. — Rozmowy z GAZ-Sys-
tem w temacie przełożenia gazociągu wy-
sokiego ciśnienia.
• 2 stycznia br. — Spotkanie w ANR Po-
znań w temacie dzierżawcy (Top Farms).
• 3 stycznia br. — Ustalenia z UMWW 
oraz PKP w temacie mijanek dla pocią-
gów na trasie Strykowo—Poznań.
• 7 stycznia br. — Spotkanie z radnymi. 
• 8 stycznia br. — Spotkanie z przedsta-
wicielem dzierżawcy Top-Farms.
• 8–10 stycznia br. — Rozmowy i ustale-
nia w sprawie przeniesienia EUROVII.
• 9 stycznia br. — Spotkanie z PAIiIZ 
w Warszawie.
•  10, 11, 12, 13 stycznia br.

— praca nad prezentacją, 
— przygotowanie map, 
— przygotowanie informacji od opera-
torów mediów, 
— odpowiedź na wish list — listę życzeń 
inwestora.

• 13 stycznia br. — zgoda na przeniesie-
nie dzierżawcy Top — Farms.
• 14 stycznia br. — Spotkanie z inwesto-
rem w Berlinie.
• 15 stycznia br. — starania o uzyskanie 
zapewnień co do terminu realizacji prze-
sunięcia gazociągu wc.
• 17 stycznia br. — Kolejne materiały in-
formacyjne do PAIiIZ, informacje do KSS-
SE w temacie działek do włączenia do 
strefy.

• 17 stycznia br. — burmistrz inter-
weniuje u posła Waldy Dzikowskiego 
w sprawie przesunięcia gazociągu przez 
Gaz-System.
• 20 stycznia br. — Spotkanie z przedsta-
wicielami Operatora Gazociągów Prze-
syłowych Gaz-System w temacie termi-
nu realizacji przesunięcia gazociągu WC 
oraz możliwości jednoczesnych prac ni-
welacyjnych przez inwestora i prac zwią-
zanych z przełożeniem gazociągu.
• 22, 23 styczni br. — Posiedzenia Komi-
sji Rady.
• 24 stycznia br. — Spotkanie Noworoczne.
• 27 stycznia br. — Sesja Rady — przystą-
pienie do:
— Opracowania Miejscowego Planu Zago-
spodarowania dla terenu zlokalizowane-
go w obrębie geodezyjnym Strykowo, Za-
mysłowo;
— włączenia nieruchomości w granice 
Kostrzyńsko — Słubickiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej.
• 27 stycznia br. — Rozmowy ze starostą 
w sprawie realizacji drogi ekspresowej S5, 
zmiany przebiegu gazociągu wc i obwod-
nicy Strykowa.
• 28 stycznia br. — Zabieganie o uzyska-
nie zapewnień co do obwodnicy Stryko-
wa oraz kwestii niwelacji terenu przez 
KSSSE.
• 30 stycznia br. — Rozmowy ze starostą 
w sprawie koncepcji obwodnicy Strykowa 
oraz przesunięcia gazociągu wc.
• 4 lutego br. — Wniosek do UMWW 
w Poznaniu o wyrażenie opinii w sprawie 
objęcia statusem KSSSE gruntów w Stry-
kowie.
• 4 lutego br. — Spotkanie w Starostwie 
Powiatowym w sprawie projektu EXPRES 
w obecności starosty, zarządu inwestora.
• 6/7 lutego br. — uzupełnianie informa-
cji o mapy topograficzne do PAIiIZ na ży-
czenie inwestora.

Wady lokalizacji, które obniżyły ocenę 
inwestora:

• termin realizacji drogi ekspresowej S5, 
•  obawy o realizację obwodnicy Stry-

kowa,
•  koszty i termin realizacji przesunię-

cia gazociągu wysokiego ciśnienia,
•  koszty niwelacji terenu oraz jej skut-

ki tj.:
•  konieczność budowy murów oporo-

wych od strony Strykowa, Twardowa 
oraz wokół oczyszczalni ścieków,

•  obawa inwestora o protesty społecz-
ne związane z większą emisją hałasu 
i światła w skutek wywyższenia tere-
nu od strony Strykowa, 

•  obawa o gospodarkę wód opadowych 
w skutek zniszczenia w wyniku niwe-
lacji systemu melioracji tego terenu.

ncernu 18 marca podczas konferencji z udziałem 



8

N
R

 3
 /

 2
0

14
  

 K
W

IE
C

IE
Ń

 2
0

14

I N W E S T Y C J E

Wartość dodana udziału w projekcie 
express:

•  Rozpoczęte procedury uchwalenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego dla tego terenu,

•  Rozpoczęte procedury włączenia tak 
dużego obszaru do KSSSE,

•  Przeanalizowany teren pod kątem 
mediów, dróg, klasy gleby itp.

•  Zainteresowanie terenem potencjal-
nych inwestorów,

•  Kontakty z PAIiIZ
•  Kontakty z Ministerstwem Gospo-

darki.
Tematy, które udało się gminie pozy-
tywnie uzgodnić dla projektu Express:

•  uzgodniono przeniesienie dzierżaw-
cy gruntu Top Farms,

•  uzgodniono przeniesienie firmy EU-
ROVIA,

•  uzyskano uzgodnienie z KSSSE w te-
macie budowy parkingu dla samo-
chodów ciężarowych,

•  wypracowano lokalizację budowy 
tzw. mijanek na trasie kolejowej Po-
znań — Strykowo,

•  uzgodniono termin realizacji i przesu-
nięcia gazociągu wysokiego ciśnienia,

•  opracowano koncepcję odprowadze-
nia wód opadowych i roztopowych 
z terenu inwestycji,

• odrolnienie gruntów,
•  rozpoczęto procedurę uchwalenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego dla tego terenu,

•  rozpoczęto procedurę włączenia te-

renu do KSSSE w tym miejscu i na 
tak dużym obszarze.

Inwestor zainteresowany był lokali-
zacją terenów w 18 różnych gminach 
w Polsce. Już w październiku pojawiły się 
informacje, że fabryka Volkswagena po-
wstanie we Wrześni. 

Mimo świadomości o bardzo późnym 
terminie (27 listopada 2013 r.) poinfor-
mowania nas o zainteresowaniu inwesto-
ra terenem naszej gminy, a także o licz-
nych wadach lokalizacji, zdecydowali-
śmy się „zawalczyć”, po to by zaistnieć 
promocyjnie na mapie potencjalnych te-
renów inwestycyjnych w Polsce.

Inwestor był zainteresowany naszym te-
renem do samego końca. Świadczą o tym 
liczne rozmowy, korespondencja oraz 
obecność gminy na spotkaniu w Berlinie.

Dalsze odkrywanie szczegółów doty-
czących rozmów z inwestorem mogło-
by spowodować zamknięcie „furtki” przy 
negocjacjach z innymi potencjalnymi in-
westorami. 

Są już kolejne zapytania inwestorskie:
•  PAIiIZ — inwestor o pseudonimie 

„HORNET” — branża motoryzacyjna 
— zainteresowany obszarem 190 ha,

•  Obsługa Inwestorska — Stowarzyszenie 
Gmin i Powiatów Wlkp. — inwestor o pseu-
donimie „MILKY” — branża produkcyjna 
— zainteresowany obszarem 11 ha,

•  KSSSE — branża produkcyjna — inwe-
stor zainteresowanym obszarem 1,5 ha.

• KSSSE — branża przetwórstwo two-
rzyw sztucznych — zainteresowany 
obszarem 5 ha.
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W 2013 roku gmina Stęszew re-
alizowała następujące przed-
sięwzięcia z dofinansowaniem 

Unii Europejskiej:
1.  Budowa wielofunkcyjnego boiska spor-

towego z nawierzchnią syntetyczną 
w miejscowości Jeziorki;

2.  Remont świetlicy w Sapowicach;
3.  Zagospodarowanie rekreacyjne terenu 

w miejscowości Zamysłowo — rozbudo-
wa istniejącego placu zabaw;

4.  Zagospodarowanie rekreacyjne terenu 
w miejscowości Słupia nad Jeziorem 
Strykowskim;

5.  Wykonanie siłowni plenerowej w Stę-
szewie.

Podsumowując dalej w 2013 roku pod-
pisano kolejne umowy o przyznaniu po-
mocy na realizację przedsięwzięć:

1.  Remont świetlicy w Sapowicach ;
2.  Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na 

terenie gminy Stęszew;
3.  Budowa ścieżki rowerowej Strykowo —

Zamysłowo — I etap;
4.  Zagospodarowanie rekreacyjne terenu 

w miejscowości Stęszew –”strefy aktyw-
nego wypoczynku”;

5.  Rozbudowa miejsc aktywnego wypo-
czynku w m. Witobel, Piekary oraz nad 
jeziorem Lipno w Stęszewie;

6.  Wykonanie folderu „Gmina Stęszew  — 
Tak! Naturalnie”

Wnioski o przyznanie pomocy zosta-
ły złożone w ramach działania 4.1/413 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007—2013.

Środki na dofinansowanie projektów 
pochodzą z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na rzecz rozwo-
ju Obszarów Wiejskich.  RED

Podsumowanie inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej 
w roku 2013 

Wspólnie z UE

Zagospodarowanie rekreacyjne – Słupia. Zagospodarowanie terenu w Strykowie.

Siłownia plenerowa. Boisko wielofunkcyjne – Jeziorki.

I N W E S T Y C J E  ’ 2 0 1 3
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Część z nich służy już mieszkańcom, 
niektóre wydatki związane były 
z pierwszym etapem inwestycyjnym 

czyli opracowaniami koncepcji lub doku-
mentacji technicznej.

Oto niektóre z nich:
•  Zagospodarowanie rekreacyjne terenu 

wokół Jeziora Strykowskiego w Stry-
kowie — I i II etap; 

•  Modernizacja drogi w Sapowicach ul. 
Bukowska;

•  Budowa ścieżki edukacyjno — przy-
rodniczej „Wokół Stęszewa”;

•  Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi 
Słupia;

•  Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla 
miejscowości Stęszew (ul. Hokejowa, 
Sportowa, Różana, Piłkarska, Sasan-
kowa, Chabrowa, Malwowa, Fiołkowa, 
część ul. Mosińskiej i Trzebawskiej);

•  Przebudowa istniejących sieci wodno 
— kanalizacyjnych — dokumentacja;

•  Remont budynku świetlicy wiejskiej 
w Sapowicach;

•  Budowa wielofunkcyjnego boiska 
sportowego z nawierzchnią synte-
tyczną w miejscowości Jeziorki;

•  Budowa nawodnienia sztucznej na-
wierzchni boiska hokejowego w Stę-
szewie;

•  Zagospodarowanie rekreacyjne tere-
nu w miejscowości Słupia przy Jezio-
rze Strykowskim;

•  Zagospodarowanie rekreacyjne terenu 
w miejscowości Zamysłowo — rozbu-
dowa istniejącego placu zabaw;

•  Wykonanie siłowni plenerowej w Stę-
szewie;

•  Remont jezdni ul. Lipowa i Krótka 
w Stęszewie;

•  Remont jezdni Podgórnej w Dębnie 
wraz z wykonaniem kanalizacji desz-
czowej;

•  Remont jezdni i chodnika na przy-
stanku autobusowym przy ul. Składo-
wej w Stęszewie;

•  Remont ul. Stęszewskiej na przystan-
ku autobusowym przy ul. Składowej 
w Stęszewie;

•  Remont ul. Stęszewskiej w Sapowi-
cach w zakresie wykonania chodnika;

•  Remont chodników na terenie Gminy 
Stęszew: Łódź, ul. Szkolna, Modrze ul. 
Rolna, Poznańska; Wronczyn ul. Par-

kowa, Witobel ul. Graniczna; Srocko 
Małe PGR; Piekary ul. Kanałowa;

•  Remont ul. Młodych Przemysłow-
ców w Stęszewie w zakresie wykona-
nia miejsc parkingowych;

•  Remont mostu w Krąplewie;
•  Wykonanie sygnalizacji świetlnej na 

przejściu dla pieszych na ul. Poznań-
skiej w Stęszewie;

•  Remont ul. Poznańskiej w Stęszewie 
w zakresie wykonania zatoki autobu-
sowej;

•  Remont dróg gruntowych tłuczniem: 
Stęszew ul. Topolowa, Dojazdowa, 
Kościelna; Zamysłowo ul. Krańcowa; 
Wronczyn ul. Jabłoniowa i Rolna;

•  Opracowanie dokumentacji projekto-

wej ścieżki rowerowej Strykowo — Za-
mysłowo;

•  Opracowanie dokumentacji projekto-
wej na wykonanie kanalizacji deszczo-
wej w Stęszewie, Witoblu, Skrzynkach;

•  Opracowanie dokumentacji na re-
mont mostu w Witoblu;

•  Opracowanie dokumentacji na budowę 
chodnika w Dębienku i Zamysłowie;

•  Utrzymanie oznakowania poziomego 
oraz tablic nazw ulic;

•  Remont oświetlenia drogowego 
w Strykowie, Skrzynkach, Stęszewie, 
Witoblu, Zamysłowie;

•  Rekultywacja boiska sportowego 
w Łodzi;

•  Remont chodnika ul. Szkolna w Łodzi.

W ubiegłym roku gmi-
na Stęszew podjęła 
szereg zadań majątko-
wych, czyli inwestycji

Inwestycje gminne 

ul. Składowa – Stęszew

Sygnalizacja świetlna – Stęszew

Remont jezdni, ul. Lipowa, Stęszew Chodnik, ul. Rolna, Modrze

Ścieżka edukacyjna w Stęszewie
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Otrzymanie czujników jest wyni-
kiem podpisania umowy między 
Gminą Stęszew, a Powiatem Po-

znańskim, której przedmiotem było udzie-
lenie Gminie Stęszew pomocy rzeczowej 
poprzez przekazanie zakupionych z bu-
dżetu Powiatu Poznańskiego dwóch sztuk 
czujników bezruchu o wartości 1.180,00 zł, 
z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Stęszewie.  RED

3 kwietnia w Urzę-
dzie Miejskim Gminy 
Stęszew odbyło się 
uroczyste przekazanie 
czujników bezruchu na 
potrzeby OSP w Stę-
szewie

Czujki dla stęszewskiej 
ochotniczej straży

Niniejszy artykuł powstaje w na-
wiązaniu do tego z poprzedniego 
wydania „Wieści Stęszewskich”, 
gdyż nie wszyscy zrozumieli 
intencję jego napisania. 

Chodziło nam o to, że wielokrotnie 
zdarza się, iż mieszkańcy zwracają 
się do burmistrza gminy lub urzędni-

ków z problemami i prośbami o interwencję 
lub skargami. Niestety, często jest tak, że lu-
dzie piszą skargi anonimowo, albo zgłasza-
ją je telefonicznie czy ustnie i nie chcą się 
podpisać pod sporządzoną notatką w danej 
sprawie. 

Bardzo często zwracają się w sprawach 
będących poza gminnymi kompetencjami, 
tj: skargi na Ośrodek Zdrowia, na PKP, ener-
getykę, zarządców dróg, działalność firm 
czy sąsiadów.

Pamiętajmy, jeśli interwencja w zgła-
szanych problemach ma przynieść skutek, 
to po pierwsze urząd musi mieć kontakt 
z wnioskodawcą, by zweryfikować zawar-

te informacje, a w przypadku zakończenia 
sprawy, by móc poinformować o tym zain-
teresowanego. 

Obecnie gmina podejmuje interwencje 
w zgłoszonym problemie, a później często 
okazuje się, że jest on nieprawdziwy. Wów-
czas przedstawiciele gminy traktowani są ja-
ko swoiści agresorzy, którzy interweniują bez 
powodu, szukają tzw. „dziury w całym”. Bar-
dzo łatwo posądzeni mogą być o zniesławie-
nie. Ponadto zdarza się też tak, że mieszkań-
cy zgłaszają problem, a gdy przychodzi do 
weryfikacji tematu zmieniają opinię. W ja-
kim wtedy świetle postawiony jest urząd? Ja-
ką miał podstawę do działania?

Wszyscy pracownicy gminy są otwarci 
na problemy mieszkańców gminy, gotowi 
do pomocy, ale muszą mieć podstawę do po-
dejmowania działań. Dlatego nie należy się 
bać i podpisywać się pod skargami. Można 
je zgłaszać także ustnie pracownikowi urzę-
du, który sporządzi notatkę służbową, pod 
którą należy się podpisać. 

Tylko podpisane zgłoszenie może stać 
się dla urzędu podstawą do zweryfikowania 
skarg, wniosków i próśb o interwencję.  RED

Podobno na tym świecie nieuchronne 
są tylko dwie rzeczy — śmierć i po-
datki. Ze śmiercią nie ma co dysku-

tować, ale część płaconego przez nas po-
datku dochodowego (PIT) może wrócić do 
gminy, w której mieszkamy.

Jednym ze źródeł dochodów każdej 
gminy jest udział w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, czyli w tzw. PIT-
ach. Około 40% podatku (PIT), który płaci-
my, wraca do budżetu Stęszewa. To m.in. 
z tych pieniędzy możliwa jest później roz-
budowa infrastruktury (np. dróg, chodni-
ków, kanalizacji itd.), utrzymanie szkół 
i przedszkoli czy przygotowanie atrakcyj-
nej oferty sportowej i kulturalnej. Dodaj-
my jeszcze, że nie jest konieczna zmiana 
adresu zameldowania. 

Podatek mieszkańca zasili budżet gmi-
ny Stęszew także wówczas, gdy zgłosimy ją 
w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Po-
znaniu jako miejsce naszego zamieszka-
nia. To niewielki wysiłek, by ok. 40% Pań-
stwa podatku dochodowego trafiło do gmi-
ny Stęszew, w której przecież mieszkacie. 
 RED

Tylko podpisane skargi 
mają szansę na weryfikację 

Twój podatek 
służy Tobie
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Znikające z mapy przemysłowej kra-
ju wielkie zakłady to już, niestety, 
w Polsce smutna norma. Jednak na-

wet, kiedy do czasów współczesnych nie 
zdołają przetrwać materialne ślady histo-
rii, pozostają te zachowane w ludzkiej pa-
mięci. Wśród nich są też znane na podsta-
wie ustnych przekazów nazwy zwyczajo-
we określonych obiektów, miejsc czy osób. 
Przykładem stopniowego zanikania zna-
czenia wielkich niegdyś fabryk są stęszew-
skie Zakłady Roszarnicze. Przy czym „ro-
szarnia” nie była tylko jednym z wielu 
miejsc pracy stęszewian, a pełniła dla nich 
rolę centrum kulturalnego. Tutaj w latach 
powojennych odbywały się spektakle te-
atralne oraz działało kino „Włókniarz”. 
Tutaj przez pewien czas działał Dom Kul-
tury. W okresie karnawałowym odbywały 
się zabawy szkolne. A co wiedzą zapewne 
jedynie starsi mieszkańcy miasta, od 1947 
roku działało na terenie zakładów roszar-
niczych ambulatorium i nieco później 
przychodnia lekarska.

W formie ciekawostki warto dodać, iż 
do „roszarni” prowadziła bocznica kole-
jowa, służąca do transportu słomy lnia-
nej i produktów. Na jej końcu okupant 
niemiecki zbudował drewniane magazy-
ny słomy, zniszczone podczas wyzwalania 
Stęszewa w styczniu 1945 r. W/w boczni-

ca była widoczna na całej szerokości jezd-
ni na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX 
wieku, a obecnie niewielki jej fragment za-
chował się przy wjeździe do nieczynnych 
już zakładów gazowniczych opodal dworca 
kolejowego. Powoli zaciera się też duży na-
pis na murze od strony torów kolejowych 
„Zakłady Doświadczalne Roszarnictwa 
w Stęszewie”, niegdyś wyraźnie widoczny 
dla wszystkich podróżujących pociągiem 
na trasie Stęszew — Grodzisk/Wolsztyn.

28 marca w Muzeum Regionalnym w Stę-
szewie odbył się wernisaż wystawy, na któ-
rej możemy prześledzić historię „roszar-
ni” od czasów jej powstawania w latach dwu-
dziestych XX w. Na ekspozycji zgromadzo-

no zdjęcia pochodzące ze zbiorów Muzeum, 
a z prywatnych archiwów: Ireny Ludwiczak, 
Marii Gatniejewskiej, Stefanii Borsz, Mar-
ka Nowackiego i Łukasza Piotrowskiego. 
Oprócz fotografii na wystawę składają się 
liczne dokumenty — świadectwa działalności 
Towarzystwa Akcyjnego „Płótno” i „roszar-
ni”. Ekspozycję uzupełniają też kołowrotki 
tkackie i inne przyrządy do obróbki lnu. Na 
wystawie możemy zobaczyć również krzesła 
i kinematografy z kina „Włókniarz”, rzecz 
unikatowa nie tylko dla mieszkańców mia-
sta. Jak więc widać, warto do Muzeum zaj-
rzeć, by poznać historię zarówno „roszarni”, 
jak i dawnej świetności Stęszewa… 
ŁUKASZ PIOTROWSKI, MUZEUM REGIONALNE W STĘSZEWIE 

W Muzeum Regionalnym odbył się wernisaż wystawy, na której możemy 
prześledzić historię Zakładów Doświadczalnych Roszarnictwa w Stęszewie

Wspomnienie „roszarni”

GMINA STĘSZEW MA SWÓJ FAN PAGE NA FACEBOOKU
Od 1 marca Gmina Stęszew posiada na portalu społecznościowym Facebook.com swój oficjalny 
fan page. Wszyscy mieszkańcy i sympatycy Gminy Stęszew mogą polubić jej nową stronę na 
Facebook.com. https://www.facebook.com/pages/Gmina-St%C4%99szew/236373419881327
Wystarczy kliknąć lubię to! na fan page Gminy Stęszew na Facebooku.
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Instytut Odnowy Biologicznej w Skórze-
wie prowadzony przez panią Katarzynę 
Banaszczyk ubiegał się o kwotę 63.840 

zł. Ostatecznie po końcowym rozliczeniu 
kwota dotacji została ustalona na pozio-
mie 53.837 zł. Dzięki tym środkom fir-
ma zakupiła m.in. urządzenie do masażu 
próżniowego, tunel na podczerwień „Slim 
Way”, urządzenie do elektrostymulacji 
mięśni oraz aparaturę do terapii radiofala-
mi i światłem laserowym. Projekt był reali-
zowany w latach 2010—2012. 

— Ogólnie cieszę się, że otrzymałam 
wsparcie, ale nie spodziewałam się, że bę-
dzie to takie trudne i czasochłonne. Od 
momentu złożenia wniosku, do wypłaty 
dotacji upłynęły prawie dwa lata. W tym 
czasie musiałam posiłkować się kredytem 
bankowym. Przyznaję jednak, że pomimo 
trudności ostatecznie dzięki wsparciu uda-
ło się mi poszerzyć zakres usług — dodaje 
Katarzyna Banaszczyk.

 Pomysł na biznes w innowacyjnej 
branży miał Marcin Bielawski z Buku. Je-
go firma Grupa 22 (dronmovie.pl) z po-
zyskanych funduszy zakupiła w 2013 r. 
oktokopter, dwa komputery oraz aparat 
fotograficzny z obiektywami. Umowa na 
dofinansowanie przewiduje udzielenie 
wsparcia w wysokości do 42.178 zł. Fla-
gowy oktokopter to sprzęt latający typu 
dron. Może on unieść ciężki sprzęt, dzię-
ki czemu można do niego montować pro-
fesjonalne kamery np. na potrzeby pro-
dukcji reklam. Urządzenie umożliwia 
także przesyłanie na żywo sygnału w ja-
kości HD. — Dzięki temu sprzętowi będę 
mógł wzbogacić swoje usługi fotograficz-
no — filmowe o niebanalną ofertę zwią-
zaną z materiałami nagrywanymi z dużej 
wysokości. Obecnie trwają pierwsze pró-
by wykorzystania urządzenia dla jedne-
go z ogólnopolskich kanałów informacyj-
nych. Ten dron zastąpi helikopter w miej-
scach, w których pierwsza z tych maszyn 

nie będzie mogła być wykorzystana, cho-
ciażby ze względu na gabaryty. Z ofer-
tą zdjęć chcę wyjść poza Polskę. Jestem 
już po pierwszych rozmowach z osobami, 
które będą mnie reprezentowały w Niem-

czach, Anglii, Norwegii, a nawet w Kata-
rze — mówi pan Marcin. 

Projekty otrzymały dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej, Oś 4 LEADER, 
PROW na lata 2007—2013. RED

W perspektywie finansowej na lata 2007-2013, w ramach działalności LGD 
Źródło podpisano dwie umowy na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

LGD „Źródło” działa
dla przedsiębiorców

Instytut Odnowy Biologicznej 
poszerzył swoją ofertę. 

Marcin Bielawski z pozyskanych funduszy zakupił w 2013 r.
oktokopter, dwa komputery oraz aparat fotograficzny z obiektywami.
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W projekt zaangażowani byli wszy-
scy nauczyciele klas 4—6, rodzi-
ce, uczniowie, koła zaintereso-

wań. Miał on za zadanie propagować zdro-
wy styl życia i nawyki prawidłowego odży-
wiania. Na wszystkim lekcjach realizowane 
były tematy o tematyce festiwalowej. Na 
lekcji z wychowawcą uczniowie uczyli się 
odczytywać informacje z produktów żywie-
niowych (data ważności, skład, wartość ka-
loryczna), na przyrodzie natomiast pozna-
wali zasady savoir vivre przy stole łącznie 
z ustawianiem zastawy stołowej do posiłku, 
na matematyce uczniowie obliczali zadania 
związane z kalorycznością, na językach ob-
cych uczniowie zapoznali się z charaktery-
styką kuchni brytyjskiej i niemieckiej oraz 
słownictwo, na języku polskim uczniowie 
zapoznali się z zasadami tworzenia prze-
pisu kulinarnego i doskonalili umiejętność 
pisania zaproszenia, na religii zapoznali się 
kuchnią średniowiecza–wpływem religii na 
odżywianie, na technice robili sałatki owo-
cowo–warzywne, obliczając także kalorycz-
ność przygotowywanych przekąsek, na wy-
chowaniu fizycznym poznali zasady prawi-
dłowego żywienia i piramidę żywienia, na 
plastyce wykonywali rzeźby, a na historii 
poznali historię nauki o żywieniu i zasłużo-
nych Polaków w tej dziedzinie.

21 marca odbył się quiz wiedzy spraw-
dzający przyswojone wiadomości i podsu-
mowujący Festiwal Zdrowia. Trzech przed-
stawicieli klas rywalizowało w kategoriach: 
klas 4, klas 5, klas 6.

Reprezentujący klasę musieli się zmie-
rzyć w rywalizacji korzystając z przyswojo-
nych informacji, mając do wyboru pytanie 
bądź wyzwanie. Przykładowo musieli ude-

korować stół do posiłku, dopasować zapo-
trzebowanie na spożywane kalorie do gru-
py wiekowej, uzupełnić piramidę żywienia, 
skomponować sałatkę owocowo–warzywną 
trzymając się kaloryczności, znaleźć w ta-
beli czynności, które powodują najszybsze 
spalanie kalorii. Ponadto, klasy miały 
przyznawane punkty za ubiór: zadaniem 
było przebranie się uczniów za owoc, wa-
rzywo lub sportowca.

Rywalizacja była bardzo zacięta, zwłasz-
cza w klasach 6, gdzie o zwycięstwie decy-
dowała dogrywka. 

Zwycięzcy w quizie wiedzy: 
•  w kategorii klas 4: klasa 4a, wycho-

wawca: p. Marta Janecka,
•  w kategorii klas 5: klasa 5d, wycho-

wawca: p. Katarzyna Borowska, 
•  w kategorii klas 6: klasa 6b, wycho-

wawca: p. Małgorzata Ratajczak.

Dzięki Radzie Rodziców wszyscy 
uczniowie klas 4—6 mogli 21 marca przy-
witać wiosnę zdrową przekąską–jabłkiem. 
Ponadto uczniowie ze zwycięskich klas 
otrzymali na apelu imienne dyplomy i pu-
char dla klasy. 

Gorące podziękowania dla: p. Anny 
Jungmann i Małgorzaty Babarowskiej za 
ogromne zaangażowanie w realizację pro-
jektu, Tomaszowi Śliwińskiemu za wyko-
nywanie zdjęć podczas quizu, uczniom 
i uczennicom, którzy pomagali w zreali-
zowaniu quizu oraz wszystkim nauczy-
cielom przedmiotów oraz opiekunom kół 
zainteresowań za zaangażowanie i wkład 
pracy. 

Koordynatorem i pomysłodawcą pro-
jektu Festiwal Zdrowia „W zdrowym ciele, 
zdrowy duch” była nauczycielka wychowa-
nia fizycznego Dagmara Grąs.  RED 

Od 10 do 21 marca w klasach 4-6 realizowany był projekt edukacyjny Festi-
wal Zdrowia „W zdrowym ciele, zdrowy duch ” 

Festiwal Zdrowia

20 marca w sali sesyjnej UMG 
Stęszew odbyło się spotkanie 
z Sebastianem Bielakiem — na-

ukowcem, publicystą, fotografem. Na przy-
byłych czekała interesująca prezentacja na 
temat Półwyspu Kenai na Alasce. Spotka-
nie zostało zorganizowane w ramach wy-
kładu Stęszewskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku i było otwarte dla wszystkich 
mieszkańców gminy.  RED

Półwysep 
Kenai
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Zanim zaczniemy pisać o naszych dziel-
nych Odyseuszach, warto wspomnieć, 
czym jest „Odyseja Umysłu”. Jest to 

międzynarodowy konkurs, którego idea zro-
dziła się w USA, a skierowany on jest do mło-
dych, kreatywnych ludzi lubiących wielkie 
wyzwania oraz gotowych do podjęcia trudnej 
pracy. „Odyseja Umysłu” to program zorien-
towany na edukację poprzez doświadczenie. 
Zadaniem trenera prowadzącego drużynę jest 
rozwinięcie w członkach zespołu twórczego 
myślenia, zainspirowania uczniów do samo-
dzielnych poszukiwań i rozwiązań. 

Wśród uczniów naszej szkoły znaleźli się za-
paleńcy, którzy przez kilka miesięcy z ogrom-
nym zaangażowaniem, często kosztem utra-
ty wolnego czasu i rezygnacji ze spotkań towa-
rzyskich, przychodzili na zajęcia, by pracować 
nad rozwiązaniem problemu długoterminowe-
go. Drużyny musiały wymyślić, zaprojektować 
i wykonać wszystkie aspekty rozwiązania wy-
branego problemu, włączając w to znak człon-
kowski, rekwizyty, kostiumy, scenografię, po-
jazdy oraz ruchomy element scenografii. 

16 marca statek Odyseuszy ze Szkoły Pod-
stawowej w Stęszewie dopłynął do przystani, 
która nazywa się eliminacje regionalne. W tym 
roku konkurs odbył sie w murach gościnnej 
Politechniki Poznańskiej, o palmę pierwszeń-
stwa walczyły drużyny z województwa wiel-
kopolskiego, zachodnio-pomorskiego, kujaw-
sko-pomorskiego. Naszą szkołę reprezento-

wały trzy drużyny w dwóch kategoriach wie-
kowych, grupę młodszą ( I kategoria wiekowa) 
w składzie P. Czajkowska, A. Siwczak, J. Kacz-
marek, J. Tomaszewska, A. Frąckowiak, Z. Gło-
wacka, J. Krym rozwiązującą zadanie pt. „Od-
jazdowy egzamin” trenowały pani Anna Urba-
niak i pani Krystyna Klonowska. W drugiej ka-
tegorii wiekowej wystartowały dwie drużyny 
uczniów klas szóstych, jedna grupa w składzie 
W. Kęska, D. Kałek, J. Danielewicz, D. Broja-
kowski prowadzona przez pana Artura Molen-
dowskiego oraz panią Magdalenę Gibczyńską 
zdawała również egzamin, czyli rozwiązywa-
ła problem „Odjazdowy egzamin”. Druga gru-
pa w składzie M. Banaszewska, M. Białous, K. 
Buchert, M. Kupaj, A. Skrzypek, G. Kuleczka, J. 
Frąckowiak pod kierunkiem pani Izabeli Czer-
wińskiej i pani Ireny Maćkowiak zaprezento-
wała przedstawienie, realizując problem zaty-
tułowany „Na własne oczy”. 

Młodzi Odyseusze przed kilkoma miesią-
cami wyruszyli w podróż do krainy wyobraź-
ni i łamali sobie głowy, by sprostać wymaga-
niom konkursowym. Śmiałkowie zdający eg-
zamin na prawo jazdy musieli skonstruować 
pojazd mający dwa różne napędy, przygoto-
wać kostiumy, rekwizyty, krótki scenariusz 
oraz w dniu turnieju zdać egzamin w swoim 
automobilu. Młodzi miłośnicy teatru musie-
li wymyślić przedstawienie, w którym pewna 
społeczność boi się jakiegoś zagrożenia z nie-
znanego miejsca i wysyła nieustraszonych po-

dróżników, by ci przekonali się, że strach ma 
wielkie oczy. Oczywiście drużyna przygoto-
wała scenografię, kostiumy, rekwizyty, scena-
riusz i w dniu turnieju oczarowała swoim wy-
stępem sędziów, widownię oraz trenerki. 

Nasi uczniowie godnie reprezentowa-
li Szkołę Podstawową i osiągnęli wielki suk-
ces, bowiem debiutujący na konkursie ucznio-
wie (P. Czajkowska, A. Siwczak, J. Kaczmarek, 
J.Tomaszewska, A. Frąckowiak, Z. Głowacka, J. 
Krym) wygrali eliminacje i pojechali do Gdań-
ska na mistrzostwa Polski. Drużyna w skła-
dzie (M. Banaszewska, M. Białous, K. Buchert, 
M. Kupaj, A. Skrzypek, G. Kuleczka, J. Frącko-
wiak) co prawda nie zakwalifikowała się do 
dalszego etapu, ale rywalizując z gimnazjali-
stami zajęła V miejsce, a grupa w składzie W. 
Kęska, D. Kałek, J. Danielewicz, D. Brojakow-
ski (zaprezentowała się również dobrze i zasłu-
guje na podziw, ponieważ w zredukowanym 
przez choroby składzie nie poddała się i wal-
czyła do końca). 

Nasza rewelacyjna załoga zdająca odjaz-
dowy egzamin w Gdańsku zajęła drugie miej-
sce i jako wicemistrzowie Polski pojadą na Sło-
wację, by walczyć w zmaganiach europejskich. 
Młodzi Odyseusze świetnie się bawili pod-
czas gali w Filharmonii Bałtyckiej oraz try-
skali energią podczas imprezy integracyjnej 
w Stoczni Gdańskiej. Sukces drużyny nie był-
by możliwy bez trenerek: K. Klonowskiej i A. 
Urbaniak.                                     I. CZ.

Po raz drugi uczniowie Szkoły Podstawowej w Stęszewie brali udział 
w fascynującej przygodzie, która nazywa się „Odyseja Umysłu”

Odyseusze 
na tropie 
przygody

31 marca w sali gimnastycznej 
w Szkole Podstawowej w Stę-
szewie odbyło się przedsta-
wienie dla klas I-III pt. „Wielkie 
psotki małej Dorotki”.

Ten ekologiczny spektakl miał na ce-
lu zaznajomić dzieci z problemami 
dotyczącymi śmieci (segregacją, opa-

kowaniami i ich rodzajach oraz ekoznaka-
mi), a także przedstawić postawy prozdro-
wotne, szczególnie te, związane z właści-
wym odżywianiem się. 

Dzieci zostały poproszone do czynne-
go udziału w przedstawieniu. Wykazy-
wały się wiedzą teoretyczną i praktyczną 
podczas sprzątania i segregowania śmieci. 
Organizatorem spektaklu było Centrum 
Zagospodarowania Odpadów SELEKT. 
 RED 

Wielkie Psotki Małej Dorotki
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Organizacji Dnia Wiosny podjęła się 
Paulina Gatniejewska — wychowaw-
ca świetlicy, a pomocą służyli: Gra-

żyna Kuźniarek, która uczy w szkole przy-
rody, pani Hanna Buksalewicz — Macie-
jewska oraz wuefista Mariusz Balcerek.

Od rana szkoła mieniła się kolorami tę-
czy — uczniowie każdej klasy przyszli prze-
brani w stroje określonych kolorów: klasa 
VI — fioletowy, V — czerwony, IV — żółty, 
III — zielony, II — niebieski, I — pomarań-
czowy. Niektóre przebrania były naprawdę 
pomysłowe. Szczególnie podobały się stro-
je najstarszych chłopców, którzy pokazali, 
że potrafią się z siebie śmiać i mają do sie-
bie dystans. Oczywiście nauczyciele rów-
nież przywdziali kolorowe ubrania. Hitem 
wśród strojów okazał się strój przygotowa-
ny przez intendentkę, panią Łucję — wiosna 
w jej wydaniu wywołała największy aplauz. 

Pomysł przebierania się w Dzień Wiosny na 
dobre przyjął się w szkole, bo tylko nielicz-
ne osoby go zbojkotowały. 

 W sali gimnastycznej uczniowie obej-
rzeli przedstawienie o wiośnie przygoto-
wane przez dzieci ze świetlicy i kółka arty-
stycznego. Zatańczyły łabędzie do melodii 
Piotra Czajkowskiego. Na pięknie udekoro-
wanej scenie pojawiły się pierwsze wiosen-
ne ptaki: skowronki, bociany, szpaki oraz 
żabki. Dzieci recytowały wiersze i śpie-
wały piosenki. Po przerwie śniadaniowej 
uczniowie zostali podzieleni na dwa ze-
społy. Klasy I—III udały się na salę gimna-
styczną, gdzie odbywał się konkurs wiedzy 
przyrodniczej, natomiast uczniowie klas 
IV—VI zmagali się na boisku szkolnym. 
Konkurencje bardzo się podobały i wywo-
ływały wiele emocji. W przeciąganiu liny 
nie było zaskoczenia, kiedy wygrała klasa 

VI — wiadomo najstarsi i najsilniejsi, ale 
w rzucie beretem rekordzistą został uczeń 
klasy I, a w przelewaniu wody z garnka do 
garnka przodowała klasa V. Następnie ze-
społy wymieniły się i wiedzą wykazywa-
li się uczniowie klas starszych, a młod-
si uczestniczyli w konkurencjach sporto-
wych. Rewelacją okazały się wyścigi z jaj-
kiem. 

Po obiedzie organizatorzy podsumowa-
li wyniki rywalizacji międzyklasowej. Zwy-
ciężyły klasy III oraz V. Wszyscy uczestni-
cy Święta Wiosny otrzymali zdrowe pacz-
ki i upominki: banany, mandarynki i jabłka 
ufundowane przez Radę Rodziców. Następ-
nie wyruszył ze szkoły barwny i bardzo gło-
śny pochód przez wieś. Wszyscy mieszkań-
cy Jeziorek dowiedzieli się, że zima została 
ostatecznie pożegnana. Na koniec spalono 
marzanny — symbole zimy.  RED

Tradycją w tutejszej szkole stało się coroczne obchodzenie przyjścia wiosny

Święto Wiosny w Jeziorkach
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28 marca liczna grupa uczniów 
z Zespołu Szkolno–Przed-
szkolnego z Modrza przybyła 

do Domu Kultury w Stęszewie, by uczest-
niczyć w otwarciu dwóch wystaw: pierw-
szą z nich była wystawa prac plastycznych 
z ZSP w Modrzu oraz drugiej — malarstwo 
Krystyny Smierzchalskiej z Poznania. Pra-
ce dzieci i młodzieży są eksponowane jako 
rysunek, malarstwo, techniki mieszane do 
24 kwietnia. Pani Smierzchalska skierowa-
ła do uczestników spotkania takie słowa: 
„Mieszkam w Poznaniu i tam się urodzi-
łam. Maluję obrazy od kilkunastu lat. Jest 
to moja kolorowa pasja, która daje mi ra-
dość. Maluję kwiaty, pejzaże i martwe na-
tury, również architekturę. Chętnie malu-
ję w technice pastelowej, oleju i temperze. 
Wystawiałam prace na kilkunastu wysta-
wach zbiorowych i czterech indywidual-

nych. Jestem członkiem Stowarzyszenia 
Plastyków i Fotografików DEDAL. Mam 
nadzieję, że najlepsze moje prace są jeszcze 
przede mną”. 

Tego dnia w spotkaniu z malarką uczest-
niczyli również uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Stęszewie oraz stęszewskiego 

Gimnazjum. Powtarzające się pytanie dzie-
ci i młodzieży do malarki dotyczyły: ulu-
bionej techniki, czasu wykonywania pracy 
i… dlaczego maluje? Odpowiedź brzmiała: 
„Z potrzeby serca, umysłu, z wnętrza…” Wy-
stawę malarstwa można oglądać do 10 maja 
2014 roku.  BARBARA BAWER

Wiosennie i kolorowo 
jest w Domu Kultury

Dwie wystawy

Wiosną każdego roku Dom 
Kultury w Stęszewie zapra-
sza szkoły gminne do udziału 
w konkursie plastycznym. 

Tego roku poproszono o wykonanie 
wielkanocnej ozdoby stołu. Dostar-
czono przepiękne stroiki w liczbie 26, 

które można było od 3 do 12 kwietnia oglą-
dać na wystawie pokonkursowej. Komisja 
artystyczna w składzie: Bożena Krawczyk — 
przewodnicząca, animator ludowego ręko-
dzieła artystycznego oraz Barbara Bawer — 
dyrektor Domu Kultury, przyznała nagrody 
w następujących kategoriach:

W kategorii „0”: I miejsce: Bartosz 
Przybylak — ZSP Strykowo, II miejsce: 
Wiktoria Depa — ZSP Strykowo; W kate-
gorii klas I—III: I miejsce: Natalia Łojek 
— ZSP Jeziorki, II miejsca: Karolina Po-
spieszna — SP Stęszew filia Trzebaw, Kry-
stian Luleczka –ZSP Jeziorki , III miejsca: 
Jakub Witkowski — SP Stęszew, Maja Ko-
walak — ZSP Modrze. Wyróżnienie: Ja-
kub Nowak — S.P Stęszew filia Trzebaw, 
Agnieszka Kowalczyk — SP Stęszew filia 
Trzebaw; W kategorii klas IV—VI: I miej-
sca: Wiktoria Wolna — ZSP Modrze, Jakub 
Gryczyński — SP Stęszew, II miejsce: Ma-
ciej Maciejewski — ZSP Jeziorki, III miej-

sca: Maksymilian Karpisiak — SP Stęszew, 
Wyróżnienie: Martyna Rychlik — ZSP 
Modrze. W kategorii gimnazjum: I miej-
sca: Jakub Jankowski — Strykowo, Wero-
nika Hejman — Strykowo II miejsce: Pa-
trycja Napierkowska — Strykowo, Oliwia 
Wójcik –Strykowo, Justyna Michałowicz 
— Stęszew, III miejsce: Magdalena Klopś 
— Stęszew, Wyróżnienie: Daria Krzyżko-
wiak — Strykowo.  

Dyplomy za udział otrzymali: Szymon 
Dymek — ZSP Modrze, Jagoda Iwanowska 
— ZSP Modrze, Aleksandra Wencel — ZSP 
Modrze, Kornelia Rychlik — ZSP Stryko-
wo, Stanislas Woźniak — Gimnazjum Stę-
szew.  BB

Wielkanocna ozdoba stołu 

Na zaproszenie Tomasza Nawki, 
koźlarza z Łużyc, Piotr Górec-
ki — dudziarz i Paweł Zawadzki — 

skrzypek z kapeli „Koźlary” Domu Kultu-
ry w Stęszewie, działającej pod patronatem 
burmistrza gminy Stęszew, wraz z Janu-
szem Jaskulskim — kustoszem poznańskie-
go Muzeum Instrumentów Muzycznych , 
gościli w Budziszynie (29 — 30 marca). 
Okazją ku temu było pożegnanie T. Nawki 
z Serbo-Łużyckim Muzeum, którym kiero-
wał 21 lat. 

Uroczysty wieczór, w całości przygoto-
wany przez polskich artystów, oprócz wy-
stępu stęszewskiej kapeli, uświetnił multi-
medialny koncert pt. „Uwolnione dźwię-
ki”, przygotowany przez Macieja Rychłe-
go (piszczałki, flety, sierszeńki) i jego syna 
Mateusza (gitara).  BB 

Z „Koźlarami” 
na Łużycach
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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

> Numer alarmowy – 112

> 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. Ga-

binet: 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: ponie-

działek: 13–18, wtorek: 8–13.30, środa: 8–

13.30, czwartek: 13–18, piątek: 8-13.30

• Laboratorium Techniki Dentystycznej
Bartosz Poloszyk 
wykonawstwo i naprawa protez denty-

stycznych , ul. Wojciechowskiego 5, 

62-060 Stęszew, tel. 791-585-329

• 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 wykony-

wanie 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 godzinach 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-

21, 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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O G Ł O S Z E N I A

BEZDOMNE PSY 
z terenu naszej gminy czekają na adopcje 
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 

w Przyborówku, w gm. Szamotuły.

Od kilku lat bezdomne psy z terenu gminy Stęszew 

znajdują schronienie w Schronisku dla Bezdomnych 

zwierząt w Przyborówku, które prowadzi Fundacja „Radość 

Psiaka” Pani Wandy Jerzyk. Psy, które tu trafiają objęte są 

staranną opieką: są leczone, odrobaczane, sterylizowane 

i szczepione. Na chwilę obecną w schronisku znajduje się 

21 pupili z gminy Stęszew, z czego 15 gotowych do adop-

cji. Zasady adopcji oraz kontakt do schroniska znajdują się 

na stronie www.przytuliskauwandy.pl. Przed planowaną 

wizytą w schronisku najlepiej umówić się telefonicznie. 

Kontakt: Pani Wanda Jerzyk, 

tel.: 501 770 118 oraz 792 054 144; 

e-mail: weronika@przytuliskauwandy.pl.
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Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

Od dnia 01 stycznia 2004 r. dla powyższego terenu Gmina 

nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestr-

zennego. W polityce przestrzennej wyznaczonej w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Stęszew zatwierdzonym uchwałą nr XXV/215/2013 Rady 

Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 lutego 2013 r., nieruchomość 

docelowo w sposobie zagospodarowania określona jest jako: 

istniejąca struktura zainwestowania. Przedmiotowy teren leży 

w obszarze historycznego układu urbanistycznego wpisanego 

do rejestru zabytków.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewi-

dencji gruntów, a wznowienie granic odbywa się na koszt i sta-

raniem nabywcy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 31.500,– zł

Wadium wnoszone w pieniądzu wynosi 3.150,– zł

Minimalne postąpienie wynosi 320,– zł

Warunki przetargu: 

Przetarg odbędzie się dnia 15 maja 2014 r. o godz. 10.00 w sali 

sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul.Poznańska 11.

 Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wa-

dium w terminie do dnia 12 maja 2014r., na konto Urzędu nr 

10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/Stęszew.

Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu przelewem na 

konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięciu lub odwołania przetar-

gu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg 

wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, 

a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, 

wadium nie podlega zwrotowi. 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana 

jest wpłacić nie później niż 5 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 . 

BURMISTRZ STĘSZEWA
ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej położonej w Stęszewie przy ul. Łąkowej, stanowiącej działkę ewidencyjną 
nr 119/15 o pow. 216 m2, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. prowadzi księgę wieczystą PO1S/00030080/9 .

O G Ł O S Z E N I A

Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpo-

koju. 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 w stosunku do pierwszego przetargu, który odbył się 27 

lutego 2014 r. uległa obniżeniu o 20.000,– zł.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 120.000,– zł

(zwolniona z VAT – towar używany powyżej 5 lat)

Wadium – 12.000,– zł

Postąpienie – 1.200,– zł

Przetarg odbędzie się dnia 15 maja 2014 r. o godz. 10.00 

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul.Poznańska 

11.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wa-

dium w terminie do dnia12 maja 2014r., 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 zalic-

zone 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 5 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 uprzednim telefonicznym uzgod-

nieniu terminu z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Miesz-

kaniowej w Stęszewie ul.Mosińska 15 tel: 061 8134 182.

B U R M I S T R Z S T Ę S Z E W A
ogłasza drugi 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.
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O G Ł O S Z E N I A

Rada Sołecka w Sapowicach

WYNAJMIE SALĘ WIEJSKĄ NA
IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
oraz obiekt znajdujący się nad Jeziorem 

Strykowskim (tzw. grzybek) w Sapowicach.
Informacja Urząd Miejski Gminy Stęszew

POSZUKUJĘ 
LOKALU BIUROWEGO 

DO WYNAJĘCIA W CENTRUM STĘSZEWA 
– POWIERZCHNIA DO 100 m²

KONTAKT: 609 738 316

O G Ł O S Z E N I A  G M I N N E

APEL 
O ZACHOWANIE 
OSTROŻNOŚCI

W związku z kolejnymi, niepokojącymi sygnałami, iż na 

terenie gminy Stęszew pojawiają się tzw. domokrążcy, 

którzy oferują mieszkańcom sprzedaż różnych towarów i 

usług, apelujemy o zachowanie rozsądku i rozwagi w kon-

taktach z osobami pukającymi do naszych mieszkań i NIE 

UDOSTĘPNIANIE IM ŻADNYCH DANYCH OSOBOWYCH. 

Szczególną ostrożność należy zachować w stosunku do 

osób podających się za urzędników i przedstawicieli różnych 

instytucji. Pamiętajmy aby nie wpuszczać nieznanych osób 

do mieszkania. Nie zawsze osoba stojąca za Waszymi drz-

wiami jest tym za kogo się podaje. 

Burmistrz Gminy Stęszew Komendant Policji 

Włodzimierz Pinczak Dariusz Dembiński

28 czerwca br. w Stęszewie odbędzie się 
Święto Stęszewa. 

Wszystkie stęszewskie firmy zaintere-
sowane wystawieniem w tym terminie 
stoisk reklamowych, na których mogłyby 

zaprezentować swoje produkty oraz 
osiągnięcia prosimy o kontakt z Urzędem 
Miejskim Gminy Stęszew do 13 czerwca.

Burmistrz Gminy  Stęszew  

zaprasza do  udziału  w konkursach

z okazji  organizowanego przez Gminę Stęszew Pikniku  

Ekologicznego: „Stęszew-Tak! Naturalnie!”, 

który odbędzie się w dniu  1 czerwca 2014 roku na sta-

dionie klubu  sportowego „LIPNO” w Stęszewie.

Regulaminy  konkursów dostępne są na stronie internetowej: www.steszew.pl .

Do współudziału zaproszono: 1 Nadleśnictwo  Konstantynowo; 2. Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania” Źródło”;  3. Wielkopolski  Park Narodowy ; 4.Związek 

Międzygminny “Centrum Zagospodarowania Odpadów – Selekt.

Piknik Ekologiczny  „Stęszew-Tak! Naturalnie!”, jest  dofinansowany  

przez Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Poznaniu.

ZAŁÓŻ KLUB MALUSZKA
Od pewnego czasu obowiązują nowe przepisy o opiece nad dziećmi 

do lat trzech. Punkty opieki mogą założyć nie tylko gminy, ale firmy, 

osoby prywatne, stowarzyszenia i fundacje. Decyzja o założeniu 

żłobka lub klubu maluszka może okazać się dobrym sposobem na 

samozatrudnienie. Można też zostać dziennym opiekunem, czyli 

nianią we własnym mieszkaniu dla kilkorga dzieci jednocześnie. 

Zasady zakładania żłobków bowiem uproszczono — przestały być 

traktowane jak szpitale, choć nadal muszą spełniać pewne stan-

dardy, ale mniej wyśrubowane. Różnego rodzaju ulgi mają dodat-

kowo zmobilizować do tworzenia placówek opieki nad dziećmi. 

Zachęcamy do podejmowania takich inicjatyw.

W związku z przebudową, most nad 
rzeką Samicą w miejscowości Witobel, 

ul. Podgórna będzie nieprzejezdny.

Przewidywany termin zakończenia prac 
– 30 czerwca br.

Za utrudnienia przepraszamy!
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W turnieju spotkały się 4 najlepsze 
drużyny: SP Stęszew, SP Przeźmie-
rowo, SP Dopiewo, SP 1 Mosina. 

W pierwszym meczu drużyna stęszew-
ska podejmowała reprezentację z Prze-
źmierowa. Spotkanie w planowanym czasie 
gry skończyło się remisem, ale przed wiel-
ką szansą na zwycięstwo stanęła stęszew-
ska drużyna, bowiem sędzia w ostatniej se-
kundzie meczu odgwizdał faul na zawod-
niku rzucającym. Niestety, zbyt duża pre-
sja na młodym zawodniku — dwa niecelne 
rzuty osobiste zadecydowały o dogrywce. 
Po dogrywce ponownie był remis. W dru-
giej dogrywce pomimo wyrównanej wal-
ki SP Stęszew ostatecznie przegrał. Jednak 
w kolejnych spotkaniach koszykarze ze Stę-
szewa już pewnie pokonali pozostałych ry-
wali. Natomiast drużyna z Przeźmierowa 
w ostatnim swoim spotkaniu uległa druży-
nie gospodarzy i tym samym o klasyfikacji 
końcowej na podium zadecydowało bezpo-
średnie spotkanie drużyn SP Stęszew — SP 
Przeźmierowo. Koszykarze ze Stęszewa mu-
sieli zadowolić się srebrnym medalem i ty-
tułem wicemistrzów powiatu. 

Klasyfikacja końcowa 
I miejsce – SP Przeźmierowo
II miejsce – SP Stęszew

III miejsce – SP Dopiewo
IV miejsce – SP 1 Mosina
Sukces naprawdę cieszy bowiem do tego-

rocznej rywalizacji w koszykówce chłopców 
przystąpiły szkoły z 12 gmin powiatu po-
znańskiego. Nasza stęszewska „srebrna” dru-
żyna wystąpiła w składzie: Adam Jankowski 
(kapitan), Dominik Stawny, Kacper Sobań-

ski, Miron Ziółkowski, Szymon Baranow-
ski, Piotr Losiak, Jakub Józefiak, Rafał Sob-
kowiak, Jakub Danielewicz, Dawid Przewoź-
ny, Filip Nowicki. Trenerką drużyny jest Jo-
anna Mydlak.

Kolejnym etapem sportowych zmagań 
stęszewskiej drużyny będą rozgrywki na 
szczeblu rejonowym.  TROPS

Finał Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Koszykówce Chłopców 

Wicemistrzowie powiatu

14-15 marca dziewczęta ze 
Stęszewa po raz kolejny wzięły 
udział w organizowanym już 
po raz 10 turnieju Virtus Volley 
Cup w Szlichtyngowej.

Turniej ma bogatą historię i ogromny 
prestiż. Co roku zjeżdżają się na nie-
go zespoły z całej Polski. W tym roku 

uczestniczyło 111 zespołów w trzech ka-
tegoriach wiekowych: klas 4, 5, 6. Stęszew-
ska szkoła i klub UKS Dwójka brały udział 
w rywalizacji klas 4 i 6. Turniej co roku 
otwierany jest z wielkim rozmachem i du-
żą grupą zaproszonych gości — olimpijczy-
ków. W tym roku wśród znamienitych go-
ści znaleźli się: Szymon Kołecki (sztangi-
sta), Radosław Kawęcki (pływak), Jerzy Gór-
ski (triathlon), Roman Jankowski (żużel), 
Tomasz Blatkiewicz (paraolimpijczyk, lek-
koatletyka).

Na inaugurację wniesiono flagę olimpij-
ską, a znicz olimpijski odpalił Szymon Ko-

łecki (dwukrotny srebrny medalista olim-
pijski). Następnie wystąpiła lokalna gru-
pa cyrkowa. Potem można było zrobić 
sobie zdjęcia z olimpijczykami, oraz „po-
walczyć” o autografy. Trenerce udało się 
zdobyć autograf Radosława Kawęckiego 
(srebrny medalista MŚ z 2013r.) dla szkoły, 
a dziewczęta zrobiły sobie z nim zdjęcie.

Turniej rozgrywany był w grupach, 
systemem „każdy z każdym”. Dziewczę-
ta z klas 4 radziły sobie świetnie, walczy-
ły z zespołami z takich dużych miast jak: 
Warszawa, Oświęcim, Szczecin. Dzięki do-
brej postawie, jedna z par (w składzie: Klau-
dia Kostrom, Natalia Kańduła) zagrała 
w Finale B, o miejsca 9—16 i ostatecznie za-
jęła 11 miejsce. Inne zespoły radziły sobie 
równie dobrze, o przegranej często decydo-
wał 1 punkt mniej. UKS Dwójka Stęszew 1 
zajęła 33 miejsce (Milena Hałas, Wiktoria 
Sianos), SP Stęszew 1 (Zofia Morszner, Jes-
sica Kaczmarek, Patrycja Regner) 32 miej-
sce, SP Stęszew 2 (Ewa Babarowska, Jagoda 
Wachowiak, Amelia Tomczak) 43 miejsce. 

Do rywalizacji stanęło aż 47 zespołów, dla-
tego 11 miejsce jest ogromnym sukcesem.

Natomiast w kategorii klas 6 dziewczęta 
radziły sobie dobrze, ale przegrywały rywa-
lizację, zespoły były z „najwyższej siatkar-
skiej półki”. Ostatecznie zajęły 26 miejsce 
— UKS Dwójka Stęszew 1 (Iga Andrzejczak, 
Zuzanna Henkel, Ewelina Hasała, Moni-
ka Odważna, Magdalena Świerczyńska), 28 
miejsce UKS Dwójka Stęszew 2 (Marika No-
wak, Julia Brembor, Karolina Michałowicz, 
Kinga Walkowiak, Rozalia Mruk). W tej ka-
tegorii wystąpiło 28 zespołów.  RED

Turniej Wielkiej Mini Siatkówki

Wicemistrzowie powiatu z trenerką Joanną Mydlak. 
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Od 23 do 27 lutego sześcioosobowa re-
prezentacja zawodników Olimpiad 
Specjalnych z Poznania wzięła udział 

w Europejskim Mityngu Judo Olimpiad Spe-
cjalnych w Sankt Petersburgu. Wszyscy za-
wodnicy trenują judo w klubie Akademia Ju-
do w Poznaniu i są zawodnikami Olimpiad 
Specjalnych Polska Wielkopolskie — Poznań.

Wśród reprezentantów znalazło się 
dwóch mieszkańców naszej gminy Mate-
usz Wiciak (Stęszew) oraz Kamil Marciniak 
(Skrzynki). Obaj są uczestnikami warszta-
tów terapii zajęciowej „Promyk” w Dopiew-
cu. Kamil Marciniak wywalczył złoty me-
dal, natomiast Mateusz Wiciak srebrny.

By docenić ogromną pracę i zaangażo-
wanie młodych sportowców burmistrz Wło-
dzimierz Pinczak zaprosił medalistów wraz 
z mamami na spotkanie. Pogratulował im 
zwycięstwa i życzył dalszych sukcesów, nie 
tylko sportowych.

W spotkaniu uczestniczył również pre-
zes Stowarzyszenia Promyk Bogdan Mać-
kowiak, kierownik OPS w Stęszewie, człon-
kowie komisji oświaty Rady Miejskiej Gmi-
ny Stęszew oraz przewodniczący Samorzą-
du Mieszkańców w Stęszewie.  RED

Stęszewianie mistrza-
mi podczas Europej-
skiego Mityngu Judo 
Olimpiad Specjalnych 
w Sankt Petersburgu 

Dwa medale w judo

15 marca w Komornikach 
odbył się III turniej koszykówki 
w ramach VII edycji turnieju 
„Pierwszy krok do basketu”.

Koszykarze UKS Dwójka Stęszew pod 
okiem trenerki Joanny Mydlak ro-
zegrali dwa spotkania. W pierwszym 

pokonali rywali z Przeźmierowa 23:22. 
W kolejnym spotkaniu zagrali z drużyną 
z Lusowa odnotowując wysokie zwycięstwo 
56:4. Po III turnieju tegorocznych zmagań 

koszykarskich stęszewska drużyna zajmu-
je I miejsce i można śmiało powiedzieć, że 
zwycięstwo ma już prawie w garści.

Zwycięska drużyna wystąpiła w skła-
dzie: Dominik Stawny (kapitan), Miron 
Ziółkowski, Piotr Losiak, Szymon Bara-
nowski, Jakub Józefiak, Piotr Losiak, Filip 
Nowicki, Jakub Danielewicz, Dawid Prze-
woźny, Rafał Sobkowiak. Trener: Joanna 
Mydlak.

Najwięcej punktów dla drużyny zdoby-
li: Miron Ziółkowski 22pkt., Piotr Losiak 
22 pkt. Gratulujemy!  TROPS

Kolejny sukces koszykarzy 

Koszykarze „UKS Dwójki Stęszew” z trenerką Joanną Mydlak.

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 IV Stęszewski 
Bieg Przełajowy
Już za 2 miesiące – 21 czer-

wca odbędzie się IV Stęszewski 
Bieg Przełajowy. W tym roku 
zmieniliśmy trasę biegu, tak 

by była ona atrakcyjniejsza dla 
biegaczy, a jednocześnie nie 

zakłócała w żadnym stopniu życia 
mieszkańcom miasta. 

Po więcej szczegółów zaprasza-
my na profil biegu na portalu 
społecznościowym facebook:
https://www.facebook.com/

events/618899071519984/?ref_
notif_type=plan_user_

joined&source=1
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X Organizowany co roku w Niedzie-
lę Palmową Jarmark Wielkanocny 
stał się już tradycją gminy Stęszew

13 kwietnia w Stęszewie na ul. Kościelnej odbył się Jar-
mark Wielkanocny pod patronatem burmistrza gmi-
ny Stęszew Włodzimierza Pinczaka. Podczas Jarmar-

ku Wielkanocnego można było zakupić przepiękne ozdoby świą-
teczne takie jak palmy wielkanocne, pisanki czy stroiki, które zo-
stały przygotowane przez uczniów naszych szkół.

Jak co roku kolorowe stoiska cieszyły się dużym zainteresowa-
niem. Piękne wielkanocne  ozdoby zostały przygotowane z sercem i 
co ważniejsze, na szczytny cel. Całkowity dochód z jarmarku został 
przeznaczony na leczenie i rehabilitację Witolda Mazurka.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim mieszkańcom gminy uczestni-
czącym w tegorocznym jarmarku. 

Na szczególne podziękowania zasługują uczniowie, rodzi-
ce, nauczyciele oraz dyrektorzy gminnych szkół. To dzięki ich 
ogromnej pracy oraz wysiłkowi włożonemu w wykonanie świą-
tecznych ozdób udało się zebrać ponad 7 tysięcy zł.

Wierzymy, że zebrana kwota pomoże w dalszym leczeniu Wi-
tolda Mazurka.  RED 

Jarmark Wielkanocny
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Gimnazjum w Stęszewie.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeziorkach.

Szkoła Podstawowa w Stęszewie.

Gimnazjum w Strykowie.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modrzu.

SP Stęszew Filia w Trzebawiu.Zespół Szkół Specjalnych w Stęszewie.


