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W Y D A R Z E N I A

Jerzy Kokociński najlepszym producentem mleka

Najlepsi hodowcy bydła 

4 marca w Sali Sesyjnej Urzędu Miej-
skiego Gminy Stęszew odbyło się 
spotkanie hodowców bydła i produ-

centów mleka.
Na początku przedstawiono wyni-

ki ocen wartości użytkowej bydła za rok 
2013. Następnie wręczono puchar i dyplo-
my dla najlepszych producentów mleka 
z gminy Stęszew.

Najlepszym okazał się Jerzy Kokociń-
ski.

Po wręczeniu wyróżnień burmistrz 
gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak po-
gratulował rolnikom — producentom osią-
gniętych wyników oraz życzył dalszych 
sukcesów hodowlanych.

Na zakończenie odbyły się szkolenia.
Organizatorem spotkania była Polska 

Federacja Bydła i Producentów Mleka — 
koło w Stęszewie.

Najlepsi hodowcy wg wydajności mlecz-
nej:

1. Kokociński Jerzy — 11699
2. Olejniczak Henryk — 10132
3. Kucharczyk Jacek — 10120
4. Kostrzewa Jerzy — 10044
5. Cieślak Andrzej — 9828
6. Wolarczak Karol — 9795
7. Domin Henryk — 9724
8. Piątkowski Zygfryd — 9480
9. Lewandowski Artur — 8939
10. Jankowski Krzysztof — 8795
 RED

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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XXXIII Sesja Rady Miejskiej Gmi-
ny Stęszew odbyła się 27 stycznia. 
Po jej otwarciu i stwierdzeniu qu-

orum przewodniczący Mirosław Potrawiak 
przedstawił zebranym porządek obrad.

Kolejnym punktem styczniowej sesji 
było sprawozdanie burmistrza z działalno-
ści międzysesyjnej. Obejmowało ono okres 
od 16 grudnia do 27 stycznia br.

W omawianym czasie zrealizowane zo-
stały następujące inwestycje:

•  budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
dla części miejscowości Stęszew,

•  opracowanie dokumentacji projek-
towej na budowę hali widowiskowo-
sportowej w Stęszewie,

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

•  wykonywanie prac związanych 
z utrzymaniem zimowym dróg.

Zakończono następujące zadania:
•  opracowanie dokumentacji projek-

towej na remont świetlicy wiejskiej 
w Drożdżycach,

•  remont ul. Krótkiej w Strykowie,
•  remont ul. Podgórnej w Dębnie,
•  budowę chodnika na ul. 28 Grudnia 

w Stęszewie,
W minionym okresie ogłoszone zosta-

ły przetargi na:
•  dostawę materiałów biurowych,
•  schronisko dla zwierząt,
•  projekty pojedynczych decyzji,
•  usługi geodezyjne,
•  wycenę i inwentaryzację działek i lo-

kali,
•  dowozy uzupełniające dzieci,
•  dostawę paliwa,
•  wykonanie planu zagospodarowania 

przestrzennego działek w m. Stęszew 
i Dębno,

•  zapewnienie całodobowej opieki we-
terynaryjnej dla zwierząt, które wy-
magają takiej pomocy,

•  zapewnienie miejsca dla zwierząt go-
spodarskich na wypadek takiej ko-
nieczności,

•  dokumentację techniczną na wyko-
nanie prac remontowych świetlic 
wiejskich w miejscowości Wronczyn 
i Dębno,

•  projekt na remont jezdni ul. Trze-
bawskiej w Stęszewie,

•  redagowanie i druk gazety „Wieści 
Stęszewskich”,

•  budowę boiska wielofunkcyjnego we 
Wronczynie,

•  remont cząstkowy dróg i ulic,
•  pełnienie funkcji inspektora nadzo-

ru w roku 2014.
Z innych zadań, które w tym czasie 

miały miejsce to:
•  spotkania wigilijne i noworoczne 

z różnymi grupami społecznymi 
oraz stęszewskie kolędowanie na stę-
szewskim rynku,

•  obchody 95 rocznicy wybuchu Po-
wstania Wlkp.,

6 stycznia gmina współuczestniczyła 
w organizacji święta Trzech Króli.

12 stycznia miał miejsce 22 finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W gmi-
nie zebrano ponad 36 tys. zł. Jest to ok. 5 
tys. zł więcej niż w roku ubiegłym — dodał 
burmistrz. 

Rozstrzygnięty został również konkurs 
na najpiękniejszą iluminację świąteczną. 
Zwycięzcą zostali Państwo Gierlińscy ze 
Słupi. 

Tradycyjnie już, 19 stycznia, w Modrzu 
odbył się 18. Przegląd Kolęd.

Miniony czas to także liczne spotkania 
w ramach CZO „Selekt”, LGD „Źródło” oraz 
Aglomeracji Poznań.

W omawianym okresie miało miejsce 
posiedzenie Rady Sportu, która opiniowa-
ła podział środków na kierunki działania 
klubów sportowych w rok 2014.

Podpisano kolejne umowy na dofinan-
sowanie przedsięwzięć ze środków Unii 
Europejskiej. Łącznie gmina podpisała już 
ich 24.

W minionym czasie, w stęszewskim ko-
misariacie odbyło się spotkanie podsumo-
wujące rok 2013 z udziałem komendanta 
miejskiego.

Zostały oddane do użytku nowe wyre-
montowane oddziały szpitala w Puszczy-
kowie przy skromnym udziale gminy Stę-
szew.

Od początku nowego roku mamy nowe-
go dzierżawcę ośrodka zdrowia w Stęsze-
wie. Świadczy on usługi zarówno w Stęsze-
wie jak i w punkcie filialnym w Jeziorkach. 
Burmistrz przypomniał, że proces przej-
mowania ośrodka zdrowia będzie odbywał 
się do połowy roku 2014. Takie uzgodnie-

nia są pomiędzy starym i nowym podmio-
tem. Związane jest to m.in. z koniecznością 
spełnienia pewnych procedur prawnych 
oraz organizacyjnych. Póki co, nowy dzier-
żawca — firma „Medicor” z Puszczykowa 
podjęła pewne prace remontowe i zmiany 
organizacyjne. 

Rozpoczęły się zebrania w sołectwach 
gminnych podsumowujące rok 2013. Wło-
darz gminy poinformował, że sprawy zwią-
zane z obsługą inwestora powodują, że bę-
dą musiały się one trochę odwlec. 

Burmistrz przypomniał o obowiązku 
usuwania lodu i śniegu z chodników przy 
domostwach oraz z dachów, który ciąży na 
właścicielach posesji. Prosił mieszkańców, 
aby tego typu zachowania profilaktyczne 
były realizowane. 

Poinformował także, że trwa nabór na 
kursy zawodowe dla mieszkańców gminy, 
szczegóły na stronie internetowej Urzę-
du. 26 marca w Urzędzie Gminy będą peł-
nić dyżury pracownicy Urzędu Skarbowe-
go w temacie rozliczania zeznań podatko-
wych za rok 2013, szczegóły na stronie in-
ternetowej gminy Stęszew.

Na zakończenie burmistrz odniósł się 
pokrótce do sprawy związanej z pozyski-
waniem inwestora. Temat ten jest bardzo 
ważny. Sporo czasu i energii poświęcili-
śmy w minionym czasie tej sprawie. Wło-
darz poinformował, że wszystkie sprawy, 
które leżały po stronie gminy zostały po-
zytywnie uzgodnione z instytucją pośred-
niczącą i z samym inwestorem. Odbywa-
ło się to przy udziale szeregu instytucji ze-
wnętrznych, które zaprosiliśmy do współ-
pracy i od których wymagane były pewne 
opinie oraz uzgodnienia, poczynając od 
instytucji powiatowych, poprzez minister-
stwa. Ze spraw, które wymagają doprecyzo-
wania, czy są dla inwestora niesatysfakcjo-
nujące należy wymienić sprawę związaną 
z firmą „Gaz System” dot. gazociągu wyso-
kiego ciśnienia. Problemem tutaj jest ter-
min realizacji tego gazociągu, późniejszy 
od oczekiwań inwestora. Sprawą trudną 
jest także kwestia związana z budową dro-
gi krajowej S5 na odcinku Autostrada A2 — 
Wronczyn. Termin oczekiwany przez in-
westora to wrzesień 2016 roku, natomiast 
po dużych „bojach”, udało nam się uzy-
skać zapewnienie na piśmie z Minister-
stwa Infrastruktury z datą czerwiec 2017. 

Radni podczas niej przyjęli osiem uchwał

XXXIII Sesja Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew
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Te wszystkie informacje zostały przekaza-
ne inwestorowi i oczekujemy na rozstrzy-
gnięcie. Dość dużym problemem jest tak-
że sprawa niwelacji terenu. Jest to olbrzy-
mi obszar, dość duża różnica wysokości te-
renu, wobec tego potężne koszty. 

Miniony czas to intensywna współpra-
ca z różnymi osobami, instytucjami, które 
współpracowały z nami przy projekcie pozy-
skiwania inwestora. Wszystkim podziękowa-
liśmy za dotychczasową współpracę i będzie-
my „walczyć dalej” — dodał burmistrz.

Następnie przyjęto uchwały w sprawie:
a) zmiany uchwały nr XXXII/277/

2013 w sprawie uchwały budżetowej na 
2014 rok. Uchwałą tą, Rada Miejska Gmi-
ny Stęszew dokonuje zmniejszenia docho-
dów o kwotę 65.673,00 zł. Plan dochodów 
po zmianach to 41.497.095,00 zł, z tego:

•  dochody bieżące w kwocie — 
36.531.436,00 zł

•  dochody majątkowe w kwocie — 
4.965.659,00 zł.

Dokonuje zmniejszenia wydatków 
o kwotę — 65.673,00 zł. Plan wydatków po 
zmianach to — 43.765.644,00 zł, z tego:

•  wydatki bieżące w wysokości — 
35.035.144,00 zł,

•  wydatki majątkowe w wysokości — 
8.730.500,00 zł

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

b) przystąpienia do opracowania miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenów zlokalizowanych 
w obrębach geodezyjnych Strykowo, Mo-
drze, Zamysłowo. Przedmiotem sporzą-
dzenia niniejszego planu jest określenie 
zasad gospodarowania i zabudowy przed-
miotowego terenu wraz z opracowaniem 
układu przestrzennego regulującego zasa-
dy podziału, warunki prawidłowej obsługi 

komunikacyjnej i infrastrukturalnej oraz 
ochrony terenu. Uchwała ta została przyję-
ta jednogłośnie w formie zaproponowanej 
przez burmistrza.

c) zgody na włączenie nieruchomości 
w granicę Kostrzyńsko-Słubickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. Uchwałą tą, 
Rada Miejska Gminy Stęszew wyraża zgo-
dę na włączenie w granicę Kostrzyńsko–
–Słubickiej Strefy Ekonomicznej niżej wy-
mienionych nieruchomości położonych 
w Strykowie (obręb geodezyjny Strykowo), 
o ogólnej powierzchni 198,9842 ha, stano-
wiących własność gminy Stęszew:

•  działka 457  o pow. 71,9700 ha — 
KW PO1S/00033592/2

•  działka 460  o pow. 54,6700 ha — 
KW PO1S/00033592/2

•  działka 462/14 o pow. 70,4615 ha — 
KW PO1S/00033592/2

•  działka 462/9 o pow. 1,8827 ha — 
KW PO1S/00033592/2

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

d) sprzedaży nieruchomości położo-
nej w Strykowie. Uchwałą tą, Rada Miej-
ska Gminy Stęszew wyraża zgodę na sprze-
daż w trybie przetargu nieruchomości poło-
żonych w Strykowie przy ul. Podgórnej, za-
pisanych w ewidencji gruntów jako działki 
462/7 o pow. 9,3949 ha, 462/8 o pow. 0,3432 
ha i 462/11 o pow. 1,5191 ha. Uchwała ta 
została przyjęta jednogłośnie w formie za-
proponowanej przez burmistrza.

e) nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Dębienko. Uchwałą tą, Rada Miejska Gmi-
ny Stęszew nadaje ulicy położonej w miej-
scowości Dębienko oznaczonej w ewiden-
cji gruntów numerami działek: 5, 8, 11, 13, 
15/1, 14/6 nazwę: ulica Jaśminowa. Uchwa-
ła ta została przyjęta jednogłośnie w for-
mie zaproponowanej przez burmistrza. 

f) zmiany uchwały nr XXX/284/2009 
z dnia 29 października 2009 r. w spra-
wie nadania nazw ulic drogom wewnętrz-
nym w Strykowie. Uchwałą tą, Rada Miej-
ska Gminy Stęszew w § 1 pkt 1 uchwały nr 
XXX/284/2009 dokonuje zmiany nazwy 
ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną ze 
„Spiningowa” na „Spinningowa”. Uchwała 
ta została przyjęta jednogłośnie w formie 
zaproponowanej przez burmistrza.

g) przyjęcia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny w Gminie Stęszew 
na lata 2014–2016. Uchwałą tą, Rada Miej-
ska Gminy Stęszew uchwala Gminny Pro-
gram Wspierania Rodziny w Gminie Stę-
szew na lata 2014–2016. Uchwała ta zosta-
ła przyjęta jednogłośnie w formie zapropo-
nowanej przez burmistrza.

h) podwyższenia kryterium docho-
dowego uprawniającego do przyzna-
nia nieodpłatnie pomocy w zakresie 
dożywiania w formie świadczenia pie-
niężnego na zakup posiłku lub żywno-
ści dla osób objętych wieloletnim pro-
gramem wspierania finansowego gmin 
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” na lata 2014-
-2020. Uchwałą tą, Rada Miejska Gminy 
Stęszew podwyższa do 150% kryterium 
dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej dla celów 
przyznawania pomocy w formie świad-
czenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności dla osób i rodzin wymienio-
nych w uchwale Rady Ministrów z dnia 
10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowie-
nia wieloletniego programu wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywia-
nia „Pomoc państwa w zakresie dożywia-
nia” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., 
poz. 1024). Uchwała ta została przyjęta 
jednogłośnie w formie zaproponowanej 
przez burmistrza.  RED

Mieszkańcy mają prawo do 
skarg, wniosków, interwen-
cji oraz wystąpień z prośbą 
o pomoc w różnych sprawach 
indywidualnych i zbiorowych.

Z tego oczywistego prawa nierzadko 
korzystają choćby radni, którzy za-
zwyczaj podczas sesji zwracają uwa-

gę na różne ich zdaniem nieprawidłowo-
ści. Na przykład ostatnio jedna z radnych 
zwróciła uwagę na wątpliwą jakość usług 
związanych z terminowym wywożeniem 
śmieci. Burmistrz poprosił o złożenie in-
formacji w tej sprawie na piśmie, by miał 
podstawę do interwencji. I choć minęło od 

sesji kilka tygodni, to pismo nie wpłynęło. 
Mieszkańcy również zgłaszają ustnie wie-
le problemów, nie tylko w sprawie odbio-
ru śmieci, ale i na przykład problemami 
z rejestracją w ośrodku. Ludzie chętnie na-
rzekają na wiele spraw, opowiadają o nich 
urzędnikom lub burmistrzowi — tyle, że 
i tu na tak zwanym gadaniu się kończy. 
Gdy przychodzi do sformułowania skar-
gi na piśmie, podpisania jej własnym imie-
niem i nazwiskiem, czy skonfrontowania 
jej z osobą, instytucją, przedstawicielami 
firmy, do której działalności mają preten-
sje, to zazwyczaj narzekający wycofują się. 

— Namawiam do zgłaszania wszystkich 
wątpliwości, nieprawidłowości i niedocią-
gnięć w różnych dziedzinach życia na tere-
nie naszej gminy — mówi burmistrz Wło-

dzimierz Pinczak. — Bardzo chętnie bę-
dę interweniował, czy to u prezesa firmy 
odbierającej śmieci, czy w ośrodku zdro-
wia, ale postanowić o wszczęciu postępo-
wania wyjaśniającego, czy interwencji mo-
gę jedynie, gdy otrzymam informacje pi-
semne o zaistniałym problemie — podpi-
sane imieniem i nazwiskiem. Tylko takie 
zgłoszenie może stać się dla nas podstawą, 
argumentem, do zweryfikowania skarg, 
wniosków i próśb o interwencję. Jeśli więc 
zdarzają się przypadki, że na przykład fir-
ma odbierająca odpady nie wywiązuje się 
ze swoich obowiązków należycie, to należy 
zgłosić konkretne przypadki pisemnie i się 
podpisać. Bez takich zgłoszeń trudno co-
kolwiek zarzucać funkcjonowaniu tej fir-
my, bo zwyczajnie nie ma podstaw.  RED 

Tylko pisemne skargi mają szansę 
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30 stycznia w sali sesyjnej Urzędu 
Miejskiego Gminy Stęszew od-
było się spotkanie konsultacyj-

ne w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu 
pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony 
w centrum Stęszewa, o co wnioskuje część 
mieszkańców. W spotkaniu uczestniczy-
li przedstawiciele przedsiębiorstw zlokali-
zowanych w obrębie ulic Poznańskiej i Ko-
ściańskiej, urzędnicy, radni oraz miesz-
kańcy Stęszewa. 

Burmistrz Stęszewa Włodzimierz Pin-
czak przedstawił jaki obszar miałby obej-
mować zakaz (ul. Poznańska — od ul. Woj-
ska Polskiego; Rynek oraz ul. Kościańska 
do Błoni) oraz analizę liczby i rodzaju po-
jazdów przejeżdżających przez centrum 
Stęszewa 5 listopada 2013.

Potem odbyła się dyskusja i tak jak za-
zwyczaj pan Trenda przedstawił pomysł, 
aby ustawić absolutny zakaz przejazdu 
tranzytu przez miasto Stęszew. Pan Ma-
jewicz zauważył, że postawienie zakazu 
stworzy sytuacje, że pod zakazem będzie 
tabliczka informująca kogo zakaz nie do-
tyczy co może stworzyć problem z wery-
fikacją jaki samochód może wjechać a ja-
ki nie. Pan Henryk Urbaniak z Generalnej 
Dyrekcji Dróg powiedział, że przy obec-
nym użytkowaniu omawianych dróg, za 
2-3 lata będzie konieczna ich przebudowa. 
Zaproponował, aby każdy mieszkaniec Stę-
szewa posiadający uprawnienia do przejaz-
du miał naklejkę na szybie, natomiast inni 
kierowcy będą musieli załatwić pozwole-
nie. Burmistrz z kolei stwierdził, że „ogra-
niczenie tranzytu ciężarówek to za mało, 

większy problem stanowi tranzyt samo-
chodów osobowych.” Padł również pomysł, 
żeby zmniejszyć obszar zakazu tak, aby sa-
mochody ciężarowe miały możliwość do-
jazdu do ul. Lipowej od strony Błoni, a tak-
że aby wziąć pod uwagę mieszkańców spo-
za Stęszewa, którzy dojeżdżają tu do pracy. 
Radny Książkiewicz zauważył, że po wybu-
dowaniu drogi S5 oraz zwiększeniu liczby 
sygnalizacji świetlnej w Stęszewie zmniej-
szy się liczba samochodów przejeżdżają-
cych tranzytem. Radny Murkowski zasu-
gerował, że należałoby przeprowadzić ko-
lejną analizę liczby samochodów po usta-
wieniu znaków zakazu, aby zobaczyć czy 
odniosło to zamierzony skutek i liczba sa-
mochodów się zmniejszyła.

Dodajmy, że w ciągu doby przez cen-

trum Stęszewa przejeżdża ok. 8,5 tysią-
ca pojazdów, z tego tylko 60 to ciężarów-
ki, z tego większość to samochody dostaw-
cze do zlokalizowanych tu sklepów i firm.

Ostatecznie decyzję mają podjąć radni 
na komisji.

Ulice Szpitalna i Grobli 
jednak dwukierunkowe

Odbyło się też spotkanie w sprawie 
wniosku mieszkańca, który chciał wprowa-
dzenia ruchu jednokierunkowego na uli-
cy Szpitalnej i Grobli. Uczestniczyli w nim 
przedstawiciele Samorządu Mieszkańców 
Stęszewa, policji, przedsiębiorców i miesz-
kańców. Po debacie zdecydowano, aby za-
chować obecny stan. RED

Ulice Szpitalna i Grobli nie będą jednokierunkowymi

Czy ciężarówkom zakazać 
wjazdu do centrum miasta?

W ciągu doby przez ulicę Poznańską 
w centrum Stęszewa przejeżdża ok. 
8,5 tysiąca pojazdów, z tego tylko 60 
to ciężarówki.
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D o zdarzenia doszło 18 lutego 
w Urzędzie Miejskim Gminy Stę-
szew. Do burmistrza przyszedł 

mężczyzna, mieszkaniec Leszna posiada-
jący na terenie naszej gminy grunty rol-
ne, które chciał przekształcić na dział-
ki budowlane. Wcześniej sposób załatwie-

nia tej sprawy nie poszedł zgodnie z ocze-
kiwaniami zainteresowanego. Postanowił 
więc problem załatwić w sposób nieofi-
cjalny. Na spotkaniu z burmistrzem wrę-
czył mu kopertę z pieniędzmi sądząc, że to 
załatwi sprawę. Burmistrz gminy Stęszew 
nie przyjął pieniędzy, wezwał na świadków 

Mieszkaniec Leszna próbował przekupić burmistrza gminy Stęszew. 
Łapówka nie została przyjęta, a włodarz o wszystkim powiadomił policję

Burmistrz Stęszewa 
nie przyjął łapówki

pracowników urzędu i powiadomił funk-
cjonariuszy z Komisariatu Policji w Stęsze-
wie. Ci przybyli niemal natychmiast. Za-
bezpieczyli kopertę (jak się potem okaza-
ło było w niej pięć tysięcy złotych) i zabrali 
45-letniego mieszkańca Leszna na komisa-
riat w celu przesłuchania. Zeznania składał 
także burmistrz. 

— Od wielu lat nie miałem przypad-
ku próby przekupstwa — mówi burmistrz 
Włodzimierz Pinczak. — Tamta sprawa też 
została zgłoszona na policję. Nie można 
nie reagować w podobnych bardzo nagan-
nych sytuacjach. Każda taka kolejna próba 
będzie zgłaszana odpowiednim organom.

45-latek z Leszna jest podejrzewa-
ny o wręczenie korzyści majątkowej bur-
mistrzowi Stęszewa. Mężczyzna usłyszał 
w prokuraturze zarzut udzielenia korzy-
ści majątkowej osobie pełniącej funkcję pu-
bliczną. Prokurator zastosował wobec po-
dejrzanego poręczenie majątkowe w kwo-
cie 30 tysięcy złotych, dozór policyjny 
oraz zakaz opuszczania kraju. Za to prze-
stępstwo grozi od 6 miesięcy do 8 lat wię-
zienia.  RED
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9 marca odbył się trening rowerowy 
przed sezonem. Wzięło w nim udział 
około 40 cyklistów, którzy wyruszy-
li ze stadionu KS Lipno nad Jezioro 
Góreckie

Rowerowy 
trening
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INFORMUJĘ, ŻE W TERMINIE

26 MARCA 2014r. W GODZINACH 10:00–14:00

Reprezentacja stęszewskich harcerzy uczestniczyła 9 mar-
ca w Halowym Turnieju Piłki Nożnej Hufca Poznań-Re-
jon, który odbył się w Buku. W XVII edycji zawodów wzięło 

udział trzynaście drużyn, które przyjechały z Mosiny, Puszczyko-
wa, Dopiewa, Kobylnicy, Poznania, Grzebieniska i oczywiście Stę-
szewa. Podczas turnieju nie zabrakło zaciętej walki, wiele z me-
czów trzeba było rozstrzygnąć rzutami karnymi. Honorowy Pa-
tronat nad turniejem objął komendant Hufca Poznań — Rejon — 
phm. Przemysław Gładysiak.

Po zaciętej rywalizacji zostali wyłonieni zwycięzcy: 
•  w kategorii żeńskiej: 1. miejsce: 51 Drużyna Harcerska im. 

Tadeusza Kościuszki z Grzebieniska — „Wałki”, 2. miejsce: 
13 Drużyna Harcerska im. Batalionu „Parasol” — FC 13;

•  w kategorii podstawowej: 1. miejsce: 13 Drużyna Harcer-
ska im. Batalionu „Parasol” — „HKS 13 Junior”, 2. miejsce: 
8 Bukowska Drużyna Harcerska z Niepruszewa — „Roboty”, 
3. miejsce: Próbna Młodszo-Harcerska Drużyna z Dopiewa;

•  w kategorii gimnazjum: 1. miejsce: 13 Drużyna Harcer-
ska im. Batalionu „Parasol” — „FC 13”, 2. miejsce: 4 Drużyna 
Harcerska im. Jana Henryka Dąbrowskiego — „Stęszewska 
Czwórka”, 3. miejsce: Hufiec Poznań Wilda — „Nocne Wilki”;

•  w kategorii open: 1. miejsce: Hufiec Poznań Siódemka, 
2. miejsce: ZHP Buk — „Paranienormalni”, 3. miejsce: Hufiec 
Poznań Wilda — „Pilot Ramzesa”.  ARKADIUSZ BARTKOWIAK

Harcerze ze Stęszewa zajęli drugie 
miejsce w turnieju Hufca Poznań – 
Rejon

Piłkarskie harce

Pamiątkowe zdjęcie uczestników turnieju.

Stęszewianie cieszyli się ze srebrnych krążków.
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Burmistrz gminy Stęszew zaprasza 
wszystkich mieszkańców na nastę-
pujące wydarzenia, które odbędą się 

w tym roku:
•  13 kwietnia (niedziela) — Jarmark 

Wielkanocny
•  27 kwietnia (niedziela) — Spotkanie 

Modlitewne — Kanonizacja Jana Paw-
ła II

•  3 maja ( sobota) — Rocznica Uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja

•  8 czerwca (niedziela) — Piknik Ekolo-
giczny

•  21 czerwca (sobota) — Stęszewski Bieg 
Przełajowy, zawody wake cup

•  27–29 czerwca (piątek, sobota, niedzie-
la) — Święto Stęszewa

•  15 sierpnia (piątek) — Dzień Wojska 
Polskiego, rocznica Bitwy Warszaw-
skiej 

•  31 sierpnia (niedziela) — Dożynki 
Gminne

•  1 września (piątek) — Rocznica wybu-
chu II Wojny Światowej 

•  11 listopada (wtorek) — Dzień Niepod-
ległości 

•  27 grudnia (piątek) — Rocznica wybu-
chu Powstania Wielkopolskiego.  RED

Najciekawsze wydarzenia zaplanowane w tym roku w gminie Stęszew

Kalendarium 2014

Ubiegłoroczny Stęszewski Bieg Przełajowy zgromadził wielu uczestników. Tym 
razem pobiegniemy 21 czerwca.

Na 21 czerwca zaplanowano także zawody wake cup. 
Już 13 kwietnia odbędzie się w Stęszewie tradycyjny Jarmark 
Wielkanocny.

Gwiazdą ubiegłorocznego Święta Stęszewa była Ania Wy-
szkoni. Podczas tegorocznego również usłyszymy znanych 
artystów. O szczegółach poinformujemy wkrótce.

Podczas Dożynek’2013 bawił nas „Tercet czyli kwartet”. 
Z pewnością warto uczestniczyć w tegorocznych Dożynkach 
Gminnych, które odbędą się 31 sierpnia. 
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Proces odnowy rozpoczął się w 2010 r. 
od adaptacji budynku nieczynne-
go kiosku na toalety z prawdziwego 

zdarzenia. Obiekt został włączony do bu-
dowanej w tym samym czasie kanalizacji 
sanitarnej oraz dostosowany dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Teren wokół wy-
brukowano. Znalazło się także miejsce na 
aranżację sezonowych przebieralni. 

W kolejnym etapie w 2011 r. gmina Buk 
zakupiła sprzęt pływający na wyposażenie 
ogólnodostępnej wypożyczalni. W ramach 
tego zadania do Niepruszewa trafiło: dzie-
sięć kajaków dwuosobowych, pięć rowerów 
wodnych dwuosobowych, dwa rowery wod-
ne czteroosobowe oraz czterdzieści sztuk 

kapoków ratunkowych. W następnym ro-
ku kompleksową modernizację przeszedł 
budynek mariny. Otoczenie mariny zo-
stało ogrodzone i utwardzone kostką bru-
kową. Wykonano także slip do wodowa-
nia łodzi i pływający pomost do cumo-
wania. Dodatkowo ustawiono zadaszoną 
wiatę z przeznaczeniem do przechowywa-
nia sprzętu. Łącznie realizując trzy pro-
jekty wokół plaży w Niepruszewie gmina 
Buk uzyskała dofinansowanie w wysokości 
185.833,00 zł.

 Inwestycje nad jeziorem prowadzi rów-
nież gmina Dopiewo. Już wkrótce zupełnie 
nowe oblicze zyska niszczejący dotych-
czas budynek przepompowni w Zborowie. 

Dzięki podpisanej umowie na dofinanso-
wanie opiewającej na kwotę 202.169,00 zł 
prowadzony jest generalny remont obiek-
tu. Będzie on spełniał inne funkcje niż do-
tychczas. Podobnie jak w Niepruszewie, na 
przeciwległym brzegu jeziora powstanie 
tutaj przystań dla sprzętu pływającego. 

Dzięki inwestycjom w bazę rekreacyj-
no-sportową systematycznie podnosi się 
jakość wypoczynku nad niepruszewskim 
akwenem. Wymiernym jego rezultatem 
jest zdecydowany wzrost liczby wypoczy-
wających tu osób. 

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

Inwestycje LGD „Źródło” wok

Także gmina Dopiewo przeprowadza inwestycje w Zborowie.

Budynek mariny w Niepruszewie został wyremontowany.

W Niepruszewie odnowione zostały toalety.

Modernizacja bazy rekreacyjnej na plaży w Niepruszewie była jednym z priorytetowych 
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ół Jeziora Niepruszewskiego
Zakupiono nowy sprzęt.

zadań, na które gmina Buk pozyskiwała fundusze z Lokalnej Grupy Działania „Źródło”
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Strażacy z czterech jednostek OSP 
w sobotę 15 lutego o godz. 11 bra-
li udział w ratowaniu poszkodowa-

nych na Jeziorze Strykowskim w Rybojedz-
ku — na szczęście, były to tylko ćwiczenia.

Zastępy z JRG-9 brały udział w szkole-
niu praktycznym z ratownictwa wodnego 
i lodowego. Zajęcia odbywały się na Jezio-
rze Strykowskim w Rybojedzku. Plan szko-
lenia obejmował podejmowanie poszkodo-
wanych z akwenu przy wykorzystaniu de-
ski lodowej i drabin przenośnych.

— W zajęciach udział brały: OSP Stryko-
wo; OSP Pecna i OSP Stęszew — informuje 
st. sekc. Adrian Jankiewicz.  RED 

 ZDJĘCIA: ASP. SZTAB. ROBERT STACHOWSKI

W akcji brali udział strażacy – ochotnicy ze Strykowa i Stęszewa 

Ratowali topielców 
na Jeziorze Strykowskim

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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Z inicjatywą zorganizowania wysta-
wy malarstwa Marii Silskiej z Pec-
nej wyszła jej córka Ewa Gbiorczyk. 

To ona zaproponowała, by pokazać obra-
zy olejne mamy, która tego roku obcho-
dzi 35-lecie swojej artystycznej przygody 
z malarstwem i poczęstować gości spotka-
nia pyszną kawą i jubileuszowym tortem. 
Maria Silska w katalogu napisała: „Pierw-
sze prace powstały w Domu Kultury „Or-
bita”, gdzie uczyłam się warsztatu. Należa-
łam do Stowarzyszenia Plastyków Niepro-
fesjonalnych w Poznaniu i w Pile „Dedal” 
oraz do Stowarzyszenia Twórców i Sympa-
tyków Kultury w Poznaniu. W 1990 roku 
wraz z innymi założyliśmy Związek Arty-
stów Plastyków, w którym społecznie peł-
niłam funkcję w-ce prezesa zarządu głów-
nego. Udało się zorganizować wystawy 
zbiorowe i indywidualne w kraju i za gra-
nicą w takich miejscowościach jak m.in.: 
Poznań, Piła, Książ, Hamburg, Berlin, Mu-
rowana Goślina, Sieraków, Śrem, Człop, Ży-
chlin, Komorniki, Toruń, Kórnik, Niemie-
rzyce, Pecna, Czarnków, Środa Wielkopol-
ska. Krajem, gdzie wystawiałam swoje pra-
ce jest również Szwajcaria. Cieszę się, że 
doceniono moje prace m.in. w Przeglądach 
Salonu Wielkopolskiego oraz wystaw „Ro-
binsonada”. W 2007 roku Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej wręczył mi Krzyż 
Zasługi”. 

W czasie trwania kameralnej imprezy 
zespół „Wesoła Gromada” wystąpił w ob-
razku scenicznym „Sanatorium”. Maria Sil-

ska dziękowała organizatorom za zorga-
nizowanie spotkania i wyraziła zdanie, 
że „w tych 23 obrazach zawarłam cząst-
kę siebie.” Zaś Bartłomiej Stefański, arty-
sta–plastyk tak pisał o jej malarstwie: „Na-
tura to dla Marii Silskiej wyjątkowa przy-
goda, gdzie mieszają się światy barw, cieni, 
temperatur, powietrza, materii lasu, masy 
zielonej, chłodu, ciepła, ciszy i zgiełku ży-
cia w przebogatej jego formie i odcieniach. 
Dotknąć mgły, zobaczyć ledwo zauważal-
ne i namalować, to jest zadanie dla arty-
sty dociekliwego, który nie szuka kompro-
misu. Pani Maria te szczególne momenty 

zamyka na zawsze w zawieszeniu na swo-
ich obrazach w obłokach mgły i rozlewi-
skach wody, promieniu światła, zastygłych 
w ruchu żurawiach, kolorach liści na drze-
wach. Obrazy są pełne nastroju, ciepła, ale 
też surowości i chłodu. Wszystko zależy od 
tego, co maluje artystka. Czuje się w nich 
świeże powietrze, rześkość poranka, lekki 
przyjemny chłód, wilgoć, zapach jeziora, 
rzeki. Można też się wsłuchać w te obrazy 
i naprawdę je usłyszeć. Klekotanie bocia-
na, plusk wody, lot owadów, śpiew ptaków, 
szum wiatru.” Wystawę oglądać można by-
ło do 15 marca.  BARBARA BAWER

13 lutego w Domu Kultury w Stęszewie odbyła się cykliczna impreza: 
„Przyjemności dla ciała i ducha”. 

Obrazy artystki z Pecnej

Mamy nadzieję, że  na nudę 
w czasie ferii zimowych nie 
narzekały dzieci, które posta-
nowiły spędzić je, uczestnicząc 
w zajęciach organizowanych 
przez bibliotekę.

T egoroczne zajęcia  przebiegały pod 
hasłem „Milion przygód z książ-
ką”.  Każdego dnia zajmowaliśmy się 

innym tematem, uczyliśmy się segregować 
śmieci, rozmawialiśmy o zdrowej żywności 
tworząc własną Piramidę Zdrowego Żywie-
nia, dyskutowaliśmy o dyscyplinach spor-

tów zimowych, tworzyliśmy walentynko-
we kartki dla zakochanych.

Większą część uczestników stanowi-
li stali czytelnicy biblioteki, jednakże kil-
koro nowych również się pojawiło. W ko-
lejnych spotkaniach brało udział około 20 
dzieciaków, które uwielbiają się bawić, two-
rzyć piękne prace plastyczne, rozwiązywać 
rozmaite quizy, zagadki, krzyżówki zwią-
zane z literaturą i nie tylko. Popularność 
zajęć była tak duża, że momentami bra-
kowało miejsc. Aby energia i koncentra-
cja były zawsze na najwyższym poziomie, 
czuwały panie bibliotekarki. Zajęcia prze-
biegały w sympatycznej i radosnej atmos-
ferze.  RED

Milion przygód z książką 
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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 
wywoławcza

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. Media: 

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 przetargu 

na jego konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, 

a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Cena sprzedaży nieruchomości będzie wymagalna w całości 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 . 

WYNAJMĘ MIESZKANIE 
W STĘSZEWIE

 
przy ulicy Piotra Skargi. Mieszkanie znajduje się 
w centrum miasta w niedawno odnowionym 
bloku. Składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki 
oraz korytarza.

Do mieszkania przynależy piwnica.
Mieszkanie wolne od zaraz.
Kontakt: 602476824, 606325561 

WYDZIERŻAWIĘ LOKAL
 O POW. 60m2 POD DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZĄ LUB NA CELE 
MIESZKALNE W STRYKOWIE. 

TEL. KONTAKTOWY 692 115 304

WYDZIERŻAWIĘ TEREN
 o pow. 1000 m2 na działalność 

gospodarczą w miejscowości Strykowo. 
Tel. kontaktowy 692 115 304.



1 5

N
R

 2
 / 2

0
14

   M
A

R
Z

E
C

 2
0

14

O G Ł O S Z E N I A 

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 podstawie danych z ewidencji gruntów, 
a wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Dla nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy. 
Rodzaj inwestycji: 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 dokument 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. Wa-
dium 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. 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 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 
wywoławcza

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 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 przy-

padku 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 ponosi nabywca. Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany o czym niezwłocznie poin-

formuje 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-

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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S P O RT

W turnieju wzięło udział 6 zespo-
łów wyłonionych w półfina-
łach powiatowych rozgrywek. 

Turniej był rozgrywany systemem „każdy 
z każdym”. Dziewczęta ze Stęszewa wygra-
ły cztery mecze ulegając jedynie gospoda-
rzowi — reprezentacji Szkoły Podstawowej 
nr 2 z Murowanej Gośliny. 

Spotkania były ekscytujące, aż w trzech 
z nich potrzebny był tie-break, aby wy-
łonić zwycięzcę. Dzięki zajęciu drugiego 
miejsca dziewczęta zostały wicemistrzy-
niami powiatu poznańskiego i będą go re-
prezentować w dalszym etapie — mistrzo-
stwach rejonu Poznań teren wschód.

Szkołę reprezentowały: Zuzanna Hen-
kel, Magdalena Świerczyńska, Monika Bo-
rowiak (kapitan), Katarzyna Sobańska, Iga 
Andrzejczak, Julia Brembor, Patrycja Ra-
tajszczak, Ewelina Hasała, Weronika Bo-
ber, Monika Odważna.

Opiekunem i trenerem zespołu jest 
Dagmara Grąs.  RED 

Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Stęszewie 25 lutego zagrały 
w finale mistrzostw powiatu w siatkówce dziewcząt w Murowanej Goślinie 

Srebro siatkarek

Pamiątkowe zdjęcie z medalami stęszewskich siatkarek. 

W niedzielę 16 lutego odbyły 
się mecze ligowe III i IV Ligi 
Szachowej. 

ZSSz „Lipno” Stęszew po wygranym 
meczu w szóstej rundzie z UMKS 
„Na Pięterku” Poznań (4:2) oraz 

zwycięstwie w siódmej rundzie z AZS Po-
litechnika Poznańska II (1,5:4,5) zajmuje 
trzecie miejsce z punktem straty do lidera. 

Natomiast w IV lidze po przegranym 
meczu z Mosiną I (0:5), Lipno II Stęszew 
zajmuje piąte miejsce.

Kolejne mecze ligowe odbędą się w mar-
cu w Wolsztynie.  RED

Turniej szachowy

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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W sali gimnastycznej stęszewskiego gimnazjum 15 lutego odbył się 
X Memoriał im. Sylwestra Dotki w piłce nożnej

Do rywalizacji przystąpiło siedem drużyn: LZS Wronczyn, 
Lipno Stęszew, Dodusie, Spójnia Strykowo, Tados, Tęcza 
Skrzynki oraz Okoń Sapowice. Zawody rozegrane zostały 

systemem „każdy z każdym”, po 10 min na mecz. 
Zwycięzcą memoriału został zespół LZS Wronczyn, który nie 

dał szans innym i wygrał wszystkie swoje mecze. Na drugim miej-
scu uplasowało się Lipno Stęszew, a trzecie miejsce przypadło Do-
dusiom.

Na zakończenie turnieju burmistrz gminy Stęszew wraz z or-
ganizatorami wręczył dyplomy uczestnictwa oraz puchar dla naj-
lepszej drużyny.  RED 

Zwycięstwo Wronczyna 
w piłkarskim memoriale

Tęcza Skrzynki.

Spójnia Strykowo. Okoń Sapowice.

Tados.

Wronczyn.Lipno Stęszew.

Dodusie.
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W stęszewskiej podstawówce szkoły walczyły o Puchar Przechodni 
w ramach Mistrzostw Gminy w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców

Podwójne złoto

Do zmagań 27 lutego w ramach XV 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej przy-
stąpiły wszystkie reprezentacje 

szkół gminnych. Gospodarze zawodów za-
równo w kategorii dziewcząt, jak i chłop-
ców, wysoko pokonali swoich rywali, za-
pewniając sobie tytuł mistrza gminy oraz 
awans do zawodów powiatowych. 

Wyniki dziewcząt:
•  SP Stęszew — SP Jeziorki 44:2 

I m — SP Stęszew
•  SP Jeziorki — SP Modrze 4:24 

II m — SP Modrze

•  SP Modrze — SP Stęszew 13:33 
III m — SP Jeziorki

Złota drużyna koszykarek SP w Stęsze-
wie wystąpiła w składzie: Monika Boro-
wiak (kapitan), Weronika Bober, Ewelina 
Hasała, Julia Brembor, Katarzyna Sobań-
ska, Iga Andrzejczak, Magdalena Świer-
czyńska, Zuzanna Henkel, Marika Nowak, 
Weronika Kaczmarek, Monika Michało-
wicz, Gabrysia Kuleczka. Trener: Dagma-
ra Grąs. Najwięcej punktów zdobyła Moni-
ka Borowiak.

Wyniki w kategorii chłopców:
•  SP Stęszew — SP Jeziorki 46:4  

I m — SP Stęszew
•  SP Jeziorki — SP Modrze 15:16  

II m — SP Modrze
•  SP Modrze — SP Stęszew 2:34  

III m — SPJeziorki
Złota drużyna koszykarzy wystąpiła 

w składzie: Adam Jankowski (kapitan), Michał 
Odoliński, Dominik Stawny, Jakub Józefiak, 
Szymon Baranowski, Kacper Sobański, Miron 
Ziółkowski, Rafał Sobkowiak, Jakub Daniele-
wicz, Piotr Losiak, Kewin Lach.  TROPS

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników zawodów.

Zwycięska drużyna koszykarzy z trenerką Joanną Mydlak. Zwycięska drużyna koszykarek z trenerką Dagmarą Grąs.


