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Radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia, ciepła rodzinnej 

atmosfery, dużo szczęścia, 
pomyślności oraz sukcesów 

i spełnienia najskrytszych 
marzeń w nadchodzącym 

Nowym Roku

życzą
Burmistrz Gminy Stęszew

Rada Miejska Gminy Stęszew 
oraz Redakcja „Wieści Stęszewskich”
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Gminny Dzień Seniora 
W sali wiejskiej w Tomiczkach spotkali się seniorzy

Jak co roku w listopadzie, również i te-
raz mieszkańcy gminy Stęszew obcho-
dzili tradycyjnie Gminny Dzień Se-

niora. Uroczystość odbyła się 14 listopada 
w sali wiejskiej w Tomiczkach, a przybyło 
na nią około 200 mieszkańców gminy. 

Zebranych gości powitał burmistrz 
gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak, 
który złożył seniorom życzenia zdrowia 
i wszelkiej pomyślności. Następnie odby-
ła się część artystyczna: wystąpiły zespoły 
z Domu Kultury w Stęszewie: „Modrzan-
ki”, „Wesoła Gromada” oraz kapela du-
dziarska „Koźlary”. Goście mogli podzi-
wiać również występy laureatów tegorocz-
nego I Gminnego Konkursu Gwary Wiel-
kopolskiej „Pogodejmy jak downi”, którzy 
wystąpili w kilku kategoriach wiekowych. 
Na koniec natomiast wystąpiła Ewa Mi-
chrowska prezentując piosenki z repertu-
aru Anny Jantar. 

Podczas spotkania nie brakowało oka-
zji do wspólnych rozmów przy kawie 
i ciastku, a atmosfera zabawy i wspomnień 
z pewnością na długo pozostanie w pamię-
ci uczestników.

Uroczystość zakończył burmistrz gmi-
ny Stęszew, dziękując mieszkańcom za 
liczne przybycie i zapraszając na kolejne 
gminne imprezy. red
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26 listopada 2015 r. odbyła się X Sesja rady Miejskiej Gminy Stęszew

X Sesja Rady Miejskiej
Po jej otwarciu i stwierdzeniu quorum 

przewodniczący Rady Miejskiej Mi-
rosław Potrawiak przedstawił zebra-

nym porządek obrad. Następnie przyjęty 
został protokół z poprzedniej sesji. W dal-
szej części burmistrz gminy Stęszew popro-
sił zebranych o uczczenie minutą ciszy pa-
mięci o zmarłym Dominiku Ludwiczaku — 
samorządowcu, społeczniku gminy Stęszew. 
Następnie przedstawił sprawozdanie z dzia-
łalności w okresie międzysesyjnym.

W minionym okresie odbyły się przetar-
gi na:

•  wymianę nagrobka wojennego w Słu-
pi,

•  naprawę poboczy i elementów dróg 
na terenie gminy Stęszew,

•  budowę hali widowiskowo sportowej 
w Stęszewie.

Zakończono następujące inwestycje:
•  remont jezdni na ul. Łąkowej we 

Wronczynie,
•  remont jezdni na ul. Jeziornej w Słupi,
•  remont dróg gruzem i tłuczniem na 

terenie Mirosławek, Sapowic, Stryko-
wa, Twardowa, Wronczyna i Srocka 
Małego, Będlewa,

•  remont chodnika na ul. Kórnickiej 
w Stęszewie.

Inwestycje w trakcie trwania:
•  wykonanie parkingu w centrum Stę-

szewa,
•  budowa kanalizacji sanitarnej w Je-

ziorkach,
•  budowa kanalizacji sanitarnej w Bę-

dlewie,
•  opracowanie dokumentacji projekto-

wej na budowę sieci kanalizacji sani-
tarnej dla Łodzi,

•  podpisano umowę na remont chodni-
ka na ul. M. Kuika w Trzebawiu.

Inne wydarzenia w gminie w minionym 
okresie to:

•  temat utworzenia żłobków na tere-
nie gminy (trwają przygotowania do 
złożenia wniosków o dofinansowa-
nie utworzenia placówek z funduszy 
unijnych oraz rozmowy z podmiota-
mi chętnymi do prowadzenia takich 
placówek); 

•  temat szkoleń dla potencjalnych ra-
towników wodnych — gmina Stęszew 
podjęła szereg działań w celu zapew-
nienia w sezonie letnim wykwalifi-
kowanej kadry ratowników wodnych 
na plaży nad jeziorem w Strykowie. 
We współpracy z Wodnym Ochotni-
czym Pogotowiem Ratunkowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego Oddzia-

łem Miejsko-Powiatowym w Pozna-
niu zorganizowane zostały spotkania 
w celu zrekrutowania osób zaintere-
sowanych zdobyciem uprawnień ra-
townika wodnego. Zaplanowany zo-
stał kurs umożliwiający zdobycie 
w/w uprawnień, jednak z powodu zbyt 
małej liczby kandydatów został odwo-
łany;

•  uroczystość na rynku z okazji 11 Li-
stopada oraz turniej piłkarski o pu-
char prezesów klubów sportowych;

•  spotkania w ramach CZO Selekt, Rady 
Aglomeracji, LGD Źródło;

•  w Urzędzie Miejskim Gminy otwar-
ty został punkt, w którym można po-
twierdzić profil zaufany — szczegóły 
znajdują się na stronie internetowej 
gminy (przypomnijmy, że dzięki pro-
filowi zaufanemu można załatwiać 
przez internet różne urzędowe spra-
wy bez konieczności przychodzenia 
do urzędu — np. założyć działalność 
gospodarczą czy załatwić niektóre 
sprawy w ZUS);

•  przedstawiciele małych i średnich 
firm mieli możliwość skorzystania 
z konsultacji w urzędzie dotyczących 
pozyskania środków z UE;

•  z okazji Święta Zmarłych burmistrz 
gminy Stęszew odwiedził groby zasłu-
żonych dla gminy; odbyło się również 
nabożeństwo przy mogiłach w Dę-
bienku, a także korowód Wszystkich 
Świętych;

•  do 26 listopada mieszkańcy gminy 
Stęszew mieli możliwość konsultowa-
nia projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Stęszew na lata 2016—2026;

•  Muzeum i Dom Kultury zorganizo-
wały konkurs gwary wielkopolskiej;

•  w Szkole Podstawowej w Stęszewie od-
był się turniej czwórek siatkarskich 
o puchar burmistrza; 

•  miały miejsce kolejne badania mam-
mograficzne dla mieszkanek gminy;

•  po raz kolejny odbył się Dzień Seniora 
w Tomiczkach;

•  od 1 grudnia następuje zmiana go-
dzin pracy Urzędu — szczegóły na 
stronie internetowej gminy;

•  od stycznia 2016 r. nastąpi wzrost cen 
odpadów niesegregowanych — szcze-
gółowe informacje zamieszczone bę-
dą na stronie www.steszew.pl, w za-
kładce: „Nowe zasady gospodarowa-
nia odpadami”;

•  w związku z tym, iż w szkołach wpro-
wadzone zostały nowe zasady doty-

czące żywienia, gmina Stęszew w bie-
żącym roku odstępuje od przekazywa-
nia szkołom paczek świątecznych.

W dalszej części obrad podjęto uchwały:
a) zmieniającą Uchwałę Nr III/22/2014 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Stęszew na la-
ta 2015—2019 — zgodnie z tą uchwałą, za-
łączniki nr 1 i 2 otrzymują nową treść: zał. 
1 — dostosowanie do zmian wprowadzo-
nych do uchwały budżetowej, załącznik nr 
2 — w przedsięwzięciu „Budowa kanalizacji 
sanitarnej dla miejscowości Będlewo” zmie-
nia się limit wydatków w 2015 roku z kwo-
ty 1 200.000,00 zł na kwotę 1 000.000,00 zł, 
a w roku 2016 z kwoty 1 300.000,00 zł na 
kwotę 1 500.000,00 zł;

b) zmieniającą Uchwałę Nr III/23/2014 
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok 
— na mocy tej uchwały dokonuje się zmniej-
szenia dochodów o kwotę 167.035,89 zł;

c) zmieniającą Uchwałę Nr XXXV/ 
315/2014 Rady Miejskiej Gminy Stę-
szew z dnia 21 maja 2014 roku zmienio-
ną Uchwałą Nr II/16/2014 Rady Miej-
skiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 
2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożycz-
ki z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie 
zobowiązania — uchwałą tą, Rada Miej-
ska Gminy Stęszew decyduje o zaciągnię-
ciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu na sfinansowanie zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kana-
lizacji sanitarnej dla miejscowości Jezior-
ki” do kwoty 1 100.000,00 zł, w tym do re-
alizacji w 2014 roku do kwoty 314 500,00 
zł, do realizacji w 2015 roku do kwoty 
280 000,00 zł i do realizacji w 2016 roku 
do kwoty 505 500,00 zł;

d) w sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości, obniżenia 
średniej ceny skupu żyta dla celów podat-
ku rolnego — szczegóły w artykule „Podatki 
i opłaty w gminie Stęszew w 2016 r.”; 

e) w sprawie określenia wzorów formu-
larzy do składania informacji i deklara-
cji w sprawie podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego — uchwałą z dnia 26 li-
stopada 2015 r. Rada Miejska Gminy Stę-
szew określa wzory formularzy informacji 
w sprawie podatku od nieruchomości, rolne-
go i leśnego dla osób fizycznych oraz wzo-
ry deklaracji na podatek od nieruchomości, 
rolny i leśny dla osób prawnych. Wzory for-
mularzy dostępne są na stronie bip.steszew.
pl w zakładce: „Podatki i opłaty”;
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f) opłaty targowej — szczegóły w artykule 
„Podatki i opłaty w gminie Stęszew w 2016 r.”;

g) zatwierdzenia taryf wody i ścieków 
— szczegóły w artykule „Podatki i opłaty 
w gminie Stęszew w 2016 r.”;

h) przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie węzłów przesiadko-
wych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 
na obszarze gminy Stęszew — uchwałą tą 
Rada Miejska Gminy Stęszew przystępu-
je do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego w rejonie 
węzłów przesiadkowych Poznańskiej Ko-
lei Metropolitalnej na obszarze gminy Stę-
szew. Przedmiotem sporządzenia planu jest 
określenie zasad zagospodarowania i zabu-
dowy obszarów położonych w rejonach sta-
cji i przystanków kolejowych w miejscowo-
ściach: Trzebaw, Stęszew, Skrzynki, Stryko-
wo, dla realizacji węzłów przesiadkowych 
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej;

i) przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-

strzennego — część wsi Sapowice — na mo-
cy tej uchwały przystępuje się do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla części wsi Sapowice 
— terenu obejmującego działki o numerach 
ewidencyjnych: 199/67, 199/68, 199/69, 
199/70, 199/71, obręb Sapowice;

j) nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Łódź — na mocy tej uchwały nadaje się uli-
cy położonej w miejscowości Łódź oznaczo-
nej w ewidencji gruntów numerem działki 
113/17 z obrębu Łódź, nazwę: ulica Rubi-
nowa;

k) zmieniająca Uchwałę Nr VI/64/2015 
Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 
20 maja 2015r. w sprawie trybu udzie-
lania i rozliczenia dotacji dla publicz-
nych i niepublicznych przedszkoli i in-
nych form wychowania przedszkolnego, 
prowadzonych na terenie gminy Stęszew 
przez osoby fizyczne lub osoby prawne in-
ne niż jednostka samorządu terytorialne-
go oraz zakresu i trybu kontroli prawidło-
wości wykorzystania udzielonej dotacji — 

w uchwale tej § 5 otrzymuje nowe brzmie-
nie o treści: „Niepubliczne przedszkole 
otrzymuje dotację na każdego ucznia w wy-
sokości 75 % ustalonych w budżecie wydat-
ków bieżących, ponoszonych na uczniów 
w przedszkolach publicznych danego ro-
dzaju prowadzonych przez Gminę Stęszew, 
w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniej-
szonych o opłaty za korzystanie z wycho-
wania przedszkolnego oraz za wyżywienie, 
stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym, 
że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie 
równej przewidzianej na ucznia niepełno-
sprawnego przedszkola w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez or-
gan dotujący”;

l) uchwalenia „Programu współpracy 
gminy Stęszew z organizacjami pozarządo-
wymi oraz innymi podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku publicznego na 
2016 rok”; 

m) uchwalenia gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych na rok 2016. red

Podatek od nieruchomości
Określa się następujące stawki podatku od 
nieruchomości:

1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej, bez względu na spo-
sób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków — 0,70 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi sto-
jącymi lub wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 
— 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalno-
ści pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego — 0,23 zł od 1 m2 po-
wierzchni,

d) niezabudowanych objętych obsza-
rem rewitalizacji, o którym mowa w usta-
wie z dnia 9 października 2015 r. o rewi-
talizacji (Dz. U z 2015 poz. 1777) i położo-
nych na terenach, dla których miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego 
przewiduje przeznaczenie pod zabudo-
wę mieszkaniową, usługową albo zabudo-
wę o przeznaczeniu mieszanym obejmują-
cym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeże-
li od dnia wejścia w życie tego planu w od-
niesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 
lat, a w tym czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
— 3,00 zł od 1 m2 powierzchni;

2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych — 0,58 zł od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej — 
18,26 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym — 8,52 zł od 
1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń — 
3,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego — 3,83 zł od 
1m² powierzchni użytkowej,

f) rekreacji indywidualnej — 7,68 zł od 1 
m2 powierzchni użytkowej.

Pojęcie budynku rekreacji indywidu-
alnej oznacza budynek przeznaczony do 
okresowego wypoczynku.

3. od budowli — 2% ich wartości.

Podatek rolny
Uchwałą z 26 listopada 2015 r. w sprawie: 
obniżenia średniej ceny skupu żyta dla ce-
lów podatku rolnego Rada Miejska Gminy 
Stęszew uchwala kwotę stanowiącą średnią 
cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów bę-
dącej podstawą do ustalenia podatku rol-
nego na rok podatkowy 2016 obniżoną do 
kwoty 43,00 zł za 1 dt.

oPłata targowa
Uchwałą z dnia 26 listopada 2015 r. Ra-
da Miejska Gminy Stęszew: wprowadza 

opłatę targową, określa wysokość sta-
wek opłaty targowej oraz zasady ustala-
nia i poboru, a także terminy płatności 
opłaty targowej, zarządza pobór opłaty 
targowej w drodze inkasa, określa inka-
sentów, termin płatności dla inkasen-
tów oraz wynagrodzenie za inkaso. Staw-
ki opłaty dziennej określa się w następu-
jący sposób:

•  od sprzedaży z wózka ręcznego, po-
jemnika, koszyka — 7,00 zł;

•  od sprzedaży z wydzielonego stano-
wiska o długości frontu handlowego 
(lady) 3 mb x 2 mb = 6 m2 — 22,00 zł 
(stawka liczona proporcjonalnie do 
zajmowanej powierzchni);

•  od sprzedaży z samochodu osobowe-
go lub wozu konnego — 22,00 zł;

•  od sprzedaży z samochodu dostaw-
czego, ciągnika rolniczego z przycze-
pą — 23,00 zł;

•  od sprzedaży z samochodu ciężaro-
wego — 45,00 zł.

oPłata za wodę i ścieki
Rada Miejska Gminy Stęszew zatwierdza 
następujące taryfy wody i ścieków dla gmi-
ny Stęszew: 

•  taryfę wody w następującej wysoko-
ści: za 1 m3 wody — 3,50 zł + VAT, 
opłata abonamentowa — 3,35 zł mie-
sięcznie + VAT; 

•  taryfy ścieków w następującej wy-
sokości: za 1 m3 ścieków — 5,75 zł + 
VAT, za 1 m3 ścieków z przydomo-
wych przepompowni ścieków — 5,65 
zł + VAT.

Podatki i opłaty w gminie w 2016 r.
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W gminie Stęszew w drugiej połowie 2015 roku wiele wydarzyło się pod 
względem realizacji inwestycji. Część z nich zostało zakończonych, inne 
trwają. Szczegółowe informacje przedstawiamy poniżej

Inwestycje w drugim półroczu 2015 roku w gminie Stęszew

•  Kanalizacja sanitarna 
w ulicy Kwiatowej w Stęszewie
Wartość zadania: 52.400 zł brutto. Ter-

min realizacji: 6 lipca 2015 r. Zakres prac: ko-
lektor sanitarny PVC Ø200, długość 163,5 m, 
przyłącza PVC Ø160, długość 26,5 m. 

•  Remont toalet w świetlicy wiejskiej 
we Wronczynie 
Wartość: 42.316,83 zł brutto. Termin 

realizacji: 7 sierpnia 2015 r. Zakres: roboty 
rozbiórkowe i budowlane, wykonanie in-
stalacji elektrycznych, wod.-kan.

•  Nawierzchnia jezdni w Trzebawiu, 
ul. Spokojna
Zakres: wyfrezowanie oraz wykonanie 

na długości 534 mb nawierzchni z beto-
nu asfaltowego o grubości 5 cm i średniej 
szerokości 5,5 m wraz z regulacją krawęż-
ników, włazów kanałowych, kratek ścieko-

wych, zaworów wodociągowych, studzie-
nek telefonicznych, a także wykonanie 
500 m2 trawników. Zadanie obejmowało 
także przestawienie obrzeży betonowych 
oraz przełożenie nawierzchni z kostki 
brukowej o powierzchni ok. 120 m2. Ter-
min wykonania: 14.07—18.09.2015. Kwo-
ta: 146.759,85 zł brutto. 

•  Przygotowanie terenu 
pod boisko w Stęszewie 
Wartość: 28.831,20 zł brutto. Za-

kres: wywiezienie karpiny i gałęzi na odl. 
8,0 km, mech. karczowanie krzaków śred-
nich oraz krzaków rzadkich, przemiesz-
czenie spycharkami mas ziemnych, orka 
mechaniczna na gł. 21—28 cm, wykonanie 
trawników parkowych.

•  Parking, ul. Mosińska w Stęszewie
Zakres: wykonanie nawierzchni parkin-

gu z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 
na powierzchni 370m2, na podbudowie 
z gruntu stabilizowanego cementem i pod-
budowie z kruszywa łamanego, obramowa-
nego na długości 135 m krawężnikiem be-
tonowym. Zadanie obejmowało także re-
gulację wysokościową studni rewizyjnych, 
studzienek ściekowych, zaworów wodocią-
gowych oraz wykonanie trawników z hu-
musowaniem i obsianiem trawą, a także 
wszelkie roboty towarzyszące. Termin 
wykonania: 14.07—18.09.2015 r. Kwota: 
84.310,15 zł brutto.

•  Remonty jezdni w Twardowie
Wykonanie na powierzchni 3126 m2  

remontów cząstkowych jezdni, polegają-
cych na powierzchniowym utrwaleniu dro-
gi przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej. 
Termin wykonania: 10.08—21.09.2015 r. 
Kwota: 85.826,52 zł.

W centrum Stęszewa powstaje nowy parking ze zjazdem 
z ul. Poznańskiej.

W Jeziorkach trwa budowa kanalizacji sanitarnej. Nawierzchnia jezdni w Trzebawiu, ul. Spokojna.

Kanalizacja sanitarna w ul. Kwiatowej w Stęszewie.
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Inwestycje w drugim półroczu 2015 roku w gminie Stęszew

•  Nawierzchnia ul. Kościańskiej 
w Stęszewie
Na odcinku od ul. Błonie do ul. Kórnic-

kiej, wykonano nawierzchnię z betonu as-
faltowego o gr. 5 cm na długości ok. 330 
mb wraz z regulacją kratek ściekowych, 
zaworów wodociągowych i gazowych, stu-
dzienek telefonicznych oraz dostosowanie 
wysokościowe wjazdów na posesje. Zadanie 
obejmowało także wykonanie fragmen-
tu chodnika z kostki brukowej betonowej 
grubości 6 cm na powierzchni ok. 115 m2.

Na odcinku Laskowa—Polna wykona-
no na długości 110 mb nawierzchni z be-
tonu asfaltowego gr. 5 cm wraz z regula-
cją studzienek ściekowych i zaworów wo-
dociągowych. Termin wykonania: 7.09— 
30.09.2015 r. Kwota: 194.919,08 zł brutto. 

•  Remont jezdni ul. Łąkowej 
w m. Wronczyn.
Ułożenie na długości 120 mb nawierzch-

ni z mieszanek mineralno-bitumicznych 
o całkowitej grubości 7 cm, wraz z odwod-
nieniem w postaci ustawienia studzienek 
ulicznych betonowych w ilości 4 szt. z przy-

kanalikami. Czas trwania: 2—12.11.2015. 
Kwota: 54.898,12 brutto.

•  Remont jezdni ul. Jeziornej w Słupi 
Ułożenie na długości ok. 260 mb na-

wierzchni z mieszanek mineralno-bitu-
micznych o całkowitej grubości 7 cm wraz 
z regulacją studzienek dla urządzeń pod-
ziemnych.

W zakres zadania wchodziło także roze-
branie starych krawężników betonowych, 
obrzeży, nawierzchni z płyt drogowych 
i chodników z płyt betonowych oraz ułoże-
nie nowej nawierzchni chodników i wjaz-
dów z kostki brukowej betonowej w kra-
wężnikach i obrzeżach. Czas trwania: 1.10—
2.11.2015. Kwota: 117.967,65 brutto.

•  Naprawa nawierzchni dróg grunto-
wych na terenie gminy Stęszew
Wykonanie nawierzchni z gruzu i tłucz-

nia kamiennego o średniej grubości 15 cm 
i łącznej powierzchni ok. 13.700,00 m2 na 
terenie Wronczyna, Mirosławek, Modrza, 
Sapowic, Strykowa, Drożdżyc oraz na dro-
dze Strykowo—Twardowo, Trzebaw– Wypa-

lanki i Zamysłowo—Będlewo. Czas trwania: 
7—30.09.2015. Kwota: 196.394,15 brutto.

•  Remont chodnika na ul. Kórnickiej 
w Stęszewie
Rozebranie nawierzchni chodnika 

z płytek betonowych oraz ułożenie na dłu-
gości 374mb nowej nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej gr. 6 cm typu Holland 
wraz z ustawieniem nowych krawężników 
i obrzeży, przełożeniem wjazdów i regula-
cją studzienek dla urządzeń podziemnych. 
Czas trwania:30.09—17.11.2015. Kwota: 
73.523,45 brutto. 

Inwestycje w toku:
•  budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej 

długości L = 5558,0 m dla miejscowości 
Jeziorki;

•  budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej 
długości L = 8921,0 m dla miejscowości 
Będlewo;

•  budowa parkingu w centrum Stęszewa 
(wraz ze zjazdem z ul. Poznańskiej),

•  remont chodnika na ul. M. Kuika 
w Trzebawiu. red

Parking, ul. Mosińska w Stęszewie.

 Remonty jezdni w Twardowie. Nawierzchnia ul. Kościańskiej w Stęszewie.

Remont toalet w świetlicy wiejskiej we Wronczynie. 
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BezpłaTne porady 
praWne – zmiany
Gmina Stęszew już kilka lat temu udostępniła mieszkańcom 

możliwość regularnego korzystania z bezpłatnych porad 
prawnych. Każdy, kto z przyczyn finansowych nie mógł rozwiązać 
jakiegoś problemu prawnego prywatnie, mógł otrzymać pomoc od 
prawnika finansowanego przez gminę. 

od stycznia 2016 r. nastąpi zmiana – zgodnie z nową ustawą 
– o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – pomoc 
taką będzie finansować powiat. 

Gmina Stęszew jest jedną z 14 gmin powiatu poznańskiego, 
w których uruchomiony zostanie nowy punkt porad prawnych. 

Tak więc – od nowego roku, prawnik służący pomocą najbardziej 
potrzebującym działać będzie w: 

Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, 
od pon. do pt., w godz. od 11.00 do 15.00. 
(punkt porad prawnych mieścić się będzie  

przy Ośrodku Pomocy Społecznej).
 

Wykaz wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na 
terenie gmin powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem ich 
funkcjonowania znajduje się na stronie www.bip.powiat.poznan.pl 
w zakładce: „Bezpłatna pomoc prawna”


BezpłaTne doradzTWo  

dla nowych 
Przedsiębiorców!

Gmina Stęszew wraz z Wielkopolskim oddziałem 
Krajowej Izby Doradców Podatkowych rozpoczynają 
akcję pod nazwą „Zacznij biznes z doradcą po-
datkowym”. ma ona na celu wspieranie osób, 
chcących rozpocząć działalność gospodarczą oraz 
nowopowstałe podmioty.

Z porady podatkowej może skorzystać bezpłatnie 
każdy mieszkaniec gminy Stęszew, rozpoczynający 
własną działalność. Spotkania z doradcą odbywać się 
będą w Urzędzie miejskim Gminy Stęszew w każdy 
pierwszy wtorek miesiąca. Dwa wyznaczone już ter-
miny to: 

• 5 stycznia 2016 r. – godz. 9–10,
• 2 lutego 2016 r. – godz. 9–10.
Zapraszamy! 

Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego do Urzędu Miejskiego zaczęły 
wpływać sygnały dotyczące spalania odpadów w piecach grzewczych 

Kontrole spalania odpadów

w związku z tym upoważnieni 
pracownicy Urzędu Miejskie-
go Gminy Stęszew oraz funkcjo-

nariusze policji przeprowadzili kilka kon-
troli w oparciu o art. 379 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U.2013.1232 j.t. ze zm.). Zgodnie z tym 
przepisem upoważnieni przez burmistrza 
pracownicy uprawnieni są do wstępu przez 
całą dobę na teren nieruchomości, na któ-
rej prowadzona jest działalność gospodar-
cza oraz od 6.00 do 22.00 na pozostały te-
ren w celu przeprowadzenia kontroli. 

W trakcie kontroli pracownicy urzędu 
i policjanci, w obecności właściciela nie-
ruchomości lub osoby zarządzającej bu-
dynkiem, sprawdzają co spalane jest w pie-
cu grzewczym oraz jaki materiał jest przy-
gotowany do spalenia. Za spalanie odpa-
dów w instalacjach grzewczych lub na 
wolnym powietrzu grozi mandat kar-
ny w wysokości 500 zł lub grzywna do 
5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu. W kil-
ku przypadkach podejrzenia spalania od-
padów nie zostały potwierdzone. Dwóch 

właścicieli nieruchomości zostało pouczo-
nych. W ich przypadku kontrole zostaną 
powtórzone (bez uprzedzenia) i w przypad-
ku stwierdzenia spalania odpadów zosta-
ną nałożone kary. Zapewniamy, że każdy 
przypadek podejrzenia spalania odpadów 
zgłoszony przez mieszkańców gminy bę-
dzie poddany niezapowiedzianej kontroli.

Co jest dopuszczalne do spalania w do-
mowych piecach?

W związku z licznymi pytaniami 
mieszkańców podajemy poniżej listę tych 
odpadów, których termiczne przekształ-
cenie w instalacjach domowych nie spo-
woduje negatywnego wpływu na środo-
wisko (podstawa prawna Rozporządze-
nie Ministra Środowiska z dnia 21 kwiet-
nia 2006 r., Dz.U. z 2006 r. nr 75 poz. 527 
z późn. zmianami). Są to:
•  opakowania: opakowania z papie-

ru i tektury oraz opakowania z drew-
na (niezanieczyszczonego powłokami 
ochronnymi),

•  odpady z przetwórstwa drewna: odpady 
kory i korka, niezanieczyszczone troci-

ny i wióry, ścinki, drewno niezawierają-
ce substancji niebezpiecznych z wyłą-
czeniem trocin, wiórów, ścinków pocho-
dzących z obróbki płyt wiórowych,

•  odpady budowlane: drewno z budów i re-
montów, o ile nie jest zanieczyszczone im-
pregnatami i powłokami ochronnymi,

•  odpady z sortowania odpadów: papier 
i tektura oraz niezanieczyszczone drewno

•  odpady z gospodarstw domowych: pa-
pier i tektura oraz niezanieczyszczone 
drewno.
Pamiętajmy! Wrzucając odpady do 

ognia, nie pozbywamy się problemu, a raczej 
łamiemy prawo. Szkodzimy takim działa-
niem nie tylko sobie, ale również najbliższej 
rodzinie i sąsiadom. Podczas spalania odpa-
dów i śmieci toksyczne substancje zostają 
uwalniane do atmosfery wraz z dymem. Po-
wracają potem do gleby w postaci pyłów oraz 
opadów atmosferycznych, aż w końcu stają 
się składnikiem produktów żywnościowych. 
Bądźmy więc świadomi, że w przyrodzie bez 
śladu nic nie znika. Nie trujmy się sami i nie 
pozwólmy truć innym. red
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Święto 11 listopada
11listopada obchodziliśmy pa-

miątkę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości w 1918 roku. 

Z tej okazji w kościele w Stęszewie o godz. 
11:15 odprawiona została msza święta 
w intencji ojczyzny, którą uświetnił swym 
śpiewem chór mieszany działający przy 
Domu Kultury w Stęszewie), po czym na-
stąpił uroczysty przemarsz na stęszewski 
rynek, złożenie wiązanek pod pomnikiem 
przez przybyłe delegacje oraz krótki mon-
taż słowno-muzyczny. 

Był to również ważny dzień dla stęszew-
skich zuchów i harcerzy, dołączających do 
zastępu i zdobywających nowe sprawności. 
Złożyli oni obietnice zuchowe i przyrze-
czenia harcerskie, a zuchom ponadto przy-
znane zostały gwiazdki:  zucha ochoczego 
i zucha sprawnego. red

8 listopada, tradycyjnie już, w Dębienku 
odbyło się nabożeństwo w intencji po-
ległych na ziemi stęszewskiej podczas 

II wojny światowej. W uroczystości wzięli 
udział między innymi burmistrz gminy Stę-
szew Włodzimierz Pinczak, delegacje pocz-
tów sztandarowych, przedstawiciele instytu-
cji oraz mieszkańcy gminy Stęszew. W lasach 
dębieńskich pochowanych jest około dwóch 
tysięcy osób wymordowanych z rąk hitlerow-
ców. Coroczne nabożeństwo jest hołdem pa-
mięci o poległych. red

Nabożeństwo przy mogiłach w Dębienku

obchody narodowego Święta niepodległości w Stęszewie
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16 listopada 2015 roku, zmarł dominik Ludwiczak – zasłużony mieszkaniec 
ziemi Stęszewskiej, prezes zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, poseł 
na Sejm rp w latach 1985–1989, społecznik i działacz ludowy

Wspomnienie  
o Dominiku Ludwiczaku

urodził się on 18 lipca 1939 r. w Mi-
rosławkach, w rodzinie rolniczej, 
jako jeden z dziesięciorga rodzeń-

stwa. Rodzice: Zofia i Antoni (Powstaniec 
Wielkopolski i uczestnik wojny polsko 
— bolszewickiej) wychowywali swe dzie-
ci w duchu patriotyzmu i stąd, jak mawiał 
Dominik Ludwiczak, wzięła się Jego po-
trzeba działalności na rzecz kraju i lokal-
nego środowiska– naszej małej Ojczyzny.

Jako gniazdo rodzinne dla własnej ro-
dziny (żony i czterech córek) obrał Trze-
baw, gdzie wkrótce został wybrany sołty-
sem. 

Jego wiedza i zaangażowanie szybko zo-
stały zauważone i docenione również poza 
obrębem gminy — w latach 1985—89 był 
posłem na Sejm RP, od 1998—2002 — rad-
nym Sejmiku Województwa, a od 2001 wi-
ceprzewodniczącym Sejmiku.

Przez całe życie był zaangażowanym 
działaczem ludowym. Od 1955 r. na-
leżał do Związku Młodzieży Wiejskiej. 
W 1971 r. wstąpił do Zjednoczonego 
Stronnictwa Ludowego. Również w okresie 
po powołaniu Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego, ruch ludowy w Polsce miał w Domi-
niku Ludwiczaku silną i znaczącą podporę. 

Działał on ponadto w Fundacji Pol-
sko-Niemieckiej, był również przewodni-
czącym Rady Nadzorczej Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska w Pozna-
niu. Pełnił też wiele innych funkcji spo-
łecznych.

Nieocenione było również jego wsparcie 
dla działań gminnych. Dzięki jego zaanga-
żowaniu udało się pozyskać środki finan-
sowe na gazyfikację, kanalizację, moder-
nizację oczyszczalni ścieków oraz budowę 
dróg na terenie gminy. 

Aż trudno uwierzyć, że znajdował 
czas i siły na tak różnorodną działalność. 
Trzeba też dodać, że całe życie był jedno-
cześnie rolnikiem i prowadził kilkudzie-
sięciohektarowe gospodarstwo w Trzeba-
wiu. Jeszcze tej jesieni obsiał pola i doglą-
dał wschodów...

Dominik Ludwiczak był człowiekiem, 
który żył i działał z pasją, patriotą, dzia-
łaczem ludowym, miłośnikiem przyrody 
i etycznym myśliwym, ukochanym mę-
żem, tatą i dziadkiem, zawsze znajdującym 
czas na rozmowy nie tylko o codziennych 
sprawach, ale o Polsce i o tym, czym jest 
patriotyzm i uczciwość. Nie bał się spraw 
trudnych i miał zwyczaj nazywać rzeczy 
po imieniu bez względu na konsekwencje. 
Zostawił po sobie trwały ślad, bo żył nie 
tylko dla siebie, ale też dla innych, służąc 
Społeczeństwu i Ojczyźnie… red

30 października przez stęszewskie ulice przeszedł Ko-
rowód Wszystkich Świętych. Uroczystość rozpoczę-
ła się o godz. 16:30 przy sanktuarium, skąd nastąpił 

przemarsz na stęszewski rynek. Tam na przybyłych czekały przy-
gotowane wcześniej animacje, piosenki i zaproszenie do wspólnej 
zabawy. 

Wydarzenie odbyło się pod patronatem burmistrza gminy Stę-
szew, a organizatorami były instytucje: Gimnazjum w Stęszewie, 
Szkoła Podstawowa w Stęszewie oraz Dom Kultury.  red

Korowód  
Wszystkich 
Świętych 
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Święto Dyni i bal 

9 listopada był w przedszkolu bardzo 
gwarny i dało się wyczuć wyjątko-
wą atmosferę. Dzieci, które z wiel-

ką ochotą przekraczały próg przedszko-
la, z dumą paradowały w rozmaitych ko-
stiumach nawiązujących do postaci dyni 
i jesieni. Dominował kolor pomarańczo-
wy i brązowy, a ostatnie poprawki w ho-
lu głównym były tylko zapowiedzią wielu 
ciekawych wydarzeń, które miały miejsce 
podczas całego święta.

Złota polska jesień dostarcza wielu inspi-
racji, dzieci na zajęciach robią już nie tylko 

ludziki z żołędzi czy kasztanów. W przed-
szkolu odbył się prawdziwy bal, a jego nie-
wątpliwą gwiazdą stała się dynia. Dzieci 
wraz z rodzicami, którzy pomagali w przy-
gotowaniach razem z Magdaleną Bączyk 
i wychowawczynią Agatą Berlińską poka-
zali, że może być on doskonałą alternaty-
wą do święta Halloween. Wśród dzieci ubra-
nych na pomarańczowo, a nawet przebra-
nych w dyniowe stroje można było poczuć 
się jak na prawdziwej dyniowej farmie. Dy-
niowe dekoracje, lampiony, smakołyki — to 
wszystko pozwoliło odkryć wiele zalet tego 

niedocenionego warzywa, a przede wszyst-
kim pozwoliło na wspaniałą wspólną zaba-
wę. Dziecięca radość była ogromna, gdy np. 
tańczyły do jesiennych utworów wśród ba-
niek mydlanych. Zatańczyły również ze 
swoimi paniami dziecięcą zumbę. Nie oby-
ło się bez dużej ilości konkurencji i konkur-
sów m.in. zbijanie kręgli dynią czy wyścig 
z toczeniem dyni pomiędzy pachołkami. 
Wszyscy z uśmiechami na twarzy śpiewa-
li jesienne piosenki i wykonywali wspólnie 
placki dyniowe, które ogromnie smakowały 
małym milusińskim. red

obchody narodowego Święta ni Święto dyni połączone z Balem Jesiennym 
zorganizowano w oddziale przedszkolnym Szkoły Fililanej w Trzebawiu

Dzieci wraz 
z wychowawczynią 
Agatą Berlińską.

Burmistrz Gminy Stęszew  
ogłasza nieograniczony przetarg ustny

na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Stęszew, przeznaczonej na cele rolnicze

Dane dotyczące nieruchomości:

Lp.

oznaczenie nieruchomości wg 
ewidencji gruntów Powierzchnia 

(dzierżawna) 
nieruchomości

Położenie 
nieruchomości

opis użytków wg 
ewidencji gruntów

Cena wywoławcza 
rocznego czynszu 
dzierżawnego Wadium 

minimalne 
postąpienie Nr działki Nr KW

1. 265 PO1S/00034855/1 0,6500ha Tomice
grunty orne RV,  
łąki trwałe ŁV, rowy 325,00 zł 40,00 zł 10,00 zł

Nieruchomość położona jest w obrębie Otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego.
okres trwania umowy dzierżawy w/w działki – 3 lata 
Warunki przetargu: Przetarg odbędzie się 29 grudnia 2015r. o godz. 10.30 w sali sesyjnej Urzędu miejskiego Gminy Stęszew przy ul. Poznańskiej 

11. Wadium ze wskazaniem działki należy wnosić w pieniądzu do dnia 23 grudnia 2015r. 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 wartości przyszłego czynszu dzierżawnego, a w przypadku  
uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego. 

Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany o czym niezwłocznie poinformuje się w formie właściwej do ogłoszenia. Dodatkowe infor-
macje można uzyskać w Urzędzie miejskim Gminy Stęszew przy ul. Poznańskiej 11 – pokój nr 15, nr tel. (61) 8197 149. ogłoszenie zostało zamieszc-
zone na stronie internetowej www.steszew.pl w zakładce BIP, wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w sołectwach gminy Stęszew. 
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Stęszewski chór mieszany „Canticorum” zdobył wyróżnienie na 
ogólnopolskim Konkursie Chórów w aleksandrowie Kujawskim

Wyróżnienie dla chóru

stęszewski chór mieszany „Cantico-
rum” 21 listopada wziął udział w IV 
Ogólnopolskim Konkursie Chórów 

im. św. Jana Bosko w Aleksandrowie Ku-
jawskim. Głównym organizatorem był 
miejscowy Chór „Cordiale Coro” oraz m.in. 
Fundacja Przedsiębiorczości „Start”, „Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy”. 

W czasie konkursu jury dokonało prze-
słuchań w następujących kategoriach: chó-
ry parafialne — 2 (Łochowo, Toruń), chóry 
mieszane — 11 (Janikowo, Stęszew, Unisław, 
Poznań — chór kameralny, Bydgoszcz, Za-
brze, Łódź, Wyrzysk, Poznań– Politechni-
ka , Babiak, Warszawa), chóry jednorodne — 
2 (Wyrzysk, Tczew) i zespoły wokalne — 4 
(Bydgoszcz, Szamotuły, Warszawa, Wejhe-
rowo). W ramach konkursu chór wykonał: 
„Canticorum”, „O mój rozmarynie” oraz 
„Signore delle cime” i zdobył wyróżnienie.

Skład chóru: Agnieszka Bernacka, Elż-
bieta Brudło, Aleksandra Hadryan, Maria 
Karpiewska, Maria Konieczna, Maja Ko-

walak, Bernard Kudła, Grzegorz Kuchar-
ski, Nojola Krawczyńska, Agnieszka Mako-
wiak, Grażyna Miłek, Maria Necel, Monika 
Rajewicz, Halina Sobolewska, Regina Stan-
kowska, Hanna Węclewska. Tego dnia nie 
wystąpiły: Emilia Zarzecka, Elżbieta Sem-
mler, Małgorzata Bensch.

Stęszewski chór mieszany powstał w paź-
dzierniku w 2013 roku. Kierownikiem arty-
stycznym i dyrygentem jest Katarzyna Buda. 
Patronat sprawuje burmistrz gminy Stęszew 

Włodzimierz Pinczak. Opiekun: Barbara Ba-
wer — dyrektor Domu Kultury. Repertuar: 
kolędy, pieśni patriotyczne, pieśni o charak-
terze rozrywkowym. Niektóre występy: XIV 
Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek we 
Lwówku Wielkopolskim, III Przegląd Chó-
rów „Złoty Kamerton”, „W świątecznym na-
stroju” w Łobżenicy, „Jarmark Świętojański 
w Poznaniu, a także udział w wielu Wydarze-
niach na terenie gminy Stęszew. Chętne oso-
by zapraszamy do chóru. BB 

Stęszewskie przedszkolaki na 
cmentarzu w Lesie dębienko. 

dzieci 5-letnie z paniami odwiedziły 
30 października miejsce uświęcone 
krwią męczeńską rodaków pomor-

dowanych przez hitlerowców na cmenta-
rzu w Lesie Dębienko. Dzieci przyłączyły 
się do akcji społecznej „Zapal znicz pamię-
ci” prowadzonej po raz siódmy w Wielko-
polsce, której celem jest przywrócenie pa-
mięci bohaterów ginących w więzieniach, 
publicznych egzekucjach i obozach za 
uparte podtrzymywanie polskości, za ak-
tywność społeczną i patriotyzm.

Dzieci zapoznały się z historią tego 
miejsca z tablicy informacyjnej. W ciszy 
i skupieniu każde dziecko postawiło swój 

znicz na wybranym przez siebie grobie, 
a przy dużym krzyżu i przy obelisku dzie-
ci modliły się w intencji pomordowanych. 
Po powrocie do przedszkola dzieci rysowa-
ły swoje przeżycia i odczucia z wycieczki .

Kształtowanie u dzieci świadomości 
przynależności do społeczeństwa miesz-
kającego w najbliższej okolicy, zwanej ma-
łą ojczyzną i kształtowanie postawy patrio-
tycznej nie należy do najłatwiejszych za-
dań. Należy jednak uwrażliwiać dzieci na 
kraj ojczysty, jego tradycje i historię, tak, 
by wiedziały i czuły, że są Polakami, a Pol-
ska to ich ojczyzna. 

Ojczyzną dla małego dziecka jest naj-
pierw rodzina, własne podwórko, przed-
szkole, a potem najbliższa okolica, miasto, 
region i kraj. Kształtowanie małego Pola-

ka to wyprawy w celu zwiedzania najbliż-
szej okolicy, obcowanie z przyrodą, pozna-
wanie miejsc pamięci narodowej i symbo-
li narodowych, obchodzenie świąt narodo-
wych i uroczystości rodzinnych. 

Małe dziecko jest bystrym obserwato-
rem, bardzo szybko zapamiętuje powta-
rzający się obraz orła białego, flagi biało-
czerwonej i dźwięki hymnu narodowego. 
Wie, że symbole narodowe zawsze zajmują 
szczególne miejsce, a ich poznawaniu po-
winna towarzyszyć radość , jak i powaga. 

Uwrażliwiajmy dzieci już od najmłod-
szych lat na kraj ojczysty i jego tradycje, 
rozwijajmy w nich szacunek do naszej hi-
storii i przywiązanie do miejsc pamięci —
naszej małej ojczyzny — Ziemi Stęszew-
skiej.  opr. B.W.

Zapalili znicze pamięci
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K U L T U r a

Jubileuszowy rok „Koźlarów”

świętowanie rozpoczęliśmy kon-
certem w Domu Opieki Społecznej 
w Lisówkach z udziałem kapel z Bel-

gii, Czech i Słowacji, zaś kulminacyjnym 
punktem odchodów jubileuszu było kon-
certowanie i uroczystość w czasie „Świę-
ta Stęszewa”. Burmistrz gminy Stęszew 
skierował do członków kapeli słowa po-
dziękowań i gratulacji. Miłą niespodzian-
kę sprawiła nam Lesley Duncan z zespo-
łu Scotpipe, która przyleciała specjalnie, 
by razem z nami świętować 15 lat muzy-
kowania. Przywiozła ze sobą też niezwy-
kły prezent — zaproszenia na festiwal Me-
la w Edynburgu — największy szkocki fe-
stiwal światowej muzyki i tańca. W ostat-
ni weekend sierpnia, który znany jest jako 
miesiąc Edinburgh International Festival, 
do Edynburga polecieli: Piotr Górecki, Pa-
weł Zawadzki, Jakub Kontek, Łukasz Kon-
tek, Karolina Kontek, Romuald Jędraszak, 
by podzielić się naszą wielkopolską kultu-
rą nie tylko ze Szkotami, ale i innymi na-
cjami, które na co dzień mieszkają w tym 
pięknym mieście. 

Natomiast w połowie października 
w Domu Kultury w Stęszewie zorgani-
zowano imprezę, w czasie której odbył 
się premierowy pokaz tańca w wykona-
niu członków kapel ze Stęszewa, Połajewa 
i Starego Gołębina, który z wielką uwagą 

obserwowała jedna z dyrektorów festiwa-
lu Mela– Breige Swift, jak również przyby-
łe panie: Lesley Duncan, Aileen Orr autor-
ka książki „Wojtek The Bear” i brytyjska 
wokalistka polskiego pochodzenia Katy 
Carr. Wspomnienia Aileen Orr dotyczące 
niezwykłej historii niedźwiedzia Wojtka– 
żołnierza były bardzo wzruszające. Zało-
żywszy fundację — osiągnęła wielki suk-
ces — 7 listopada 2015 r. został odsłonięty 
pomnik u podnóża edynburskiego zam-
ku. Cieszymy się bardzo, że w uroczysto-
ści odsłonięcia pomnika — mając specjal-
ne zaproszenie uczestniczyli: Karolina 
Kontek, Jakub Kontek, Łukasz Kontek. 

Wyjazd tak relacjonuje Jakub Kon-
tek: „Doceniam ciężką pracę i determina-
cję dwóch osób — dobrze znanej nam Le-
sley Duncan i Gabrieli Ingle — dyrekto-
rom koncertu The Wojtek oraz członkom 
The Scottish Polish Cultural Association 
w Edynburgu. Wspólnie z zespołem Scot-
pipe, Katy Carr i pełnej widowni sali kon-
certowej The Church Hill Theatre zagra-
liśmy i zaśpiewaliśmy dla wielu znamie-
nitych gości: między innymi polskiego 
konsula generalnego w Edynburgu — Da-
riusza Adlera, Fiony Hislop — sekretarza 
kultury przy Szkockim Parlamencie, któ-
rą przyjemność mieliśmy poznać w trak-
cie naszej poprzedniej wizyty, Donalda 

Wilsona — Lorda Provost of Edinburgh. 
Na koncercie nie mogło zabraknąć Aile-
en Orr oraz Alana Beattie-Heriott — rzeź-
biarza, który uchwycił niedźwiedzia wraz 
ze swym opiekunem Piotr Prendyszem 
w czasie spaceru po obozie na szkockiej 
granicy, gdzie po wojnie stacjonowała 22. 
Kompania Zaopatrywania Artylerii. Do 
1963 r. Polacy mieszkający w Edynbur-
gu mogli odwiedzać niedźwiedzia Wojt-
ka w tamtejszym zoo. Teraz znów miesz-
kańcy miasta mogą spotkać swojego ulu-
bieńca.

Na tym jednak historia naszej współ-
pracy się nie kończy. Aileen Orr i Lesley 
Duncan myślą o kolejnej wizycie, tym ra-
zem w szkołach — by dzielić się z dziećmi 
i młodzieżą niezwykłą historią o niedź-
wiedziu Wojtku. Być może wkrótce na-
si przyjaciele ze Szkocji znów nas odwie-
dzą…”.

Jesienią natomiast kapela z radością 
zagrała na takich imprezach jak: Gmin-
ny Dzień Seniora w Tomiczkach, czy pod-
czas koncertu w Centrum Kultury w Śmi-
glu, gdzie zorganizowano imprezę „Igny-
siowy laur” i młode nasze skrzypaczki 
zdobyły wyróżnienia i nagrody. Kapela 
„Koźlary” gra także kolędy. Wkrótce za-
brzmią one w Stęszewie i Pobiedziskach.  
 BarBara BaWer

15 rok istnienia kapeli „Koźlary” obfitował w wiele wydarzeń
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GDDKia oddział Poznań 61 866 88 21 do 27, 61 864 63 53

GDDKia rejon Nowy Tomyśl 61 442 33 11

GDDKia rejon Leszno 65 529 56 06

Dyżur do akcji zimowej w obwodzie Zamysłowo 618134132

wykaz dróg w utrzymaniu zimowym
Nr drogi Nazwa drogi Standard utrzymania
5 Poznań – Wrocław II NormaLNy
32 Zielona Góra – Stęszew II NormaLNy

wykaz dróg i tel. do akcji zimowej — drogi wojewódzkie
WZDW Poznań – Dyżur Zimowego Utrzymania 618265098, 612258117
Dyżur w rDW Kościan 655121774 lub 655121784
andrzej Ciążkowski Kier obwodu racot 655131083

wykaz dróg w utrzymaniu zimowym
Nr drogi Nazwa drogi Standard utrzymania
306 Buk – Stęszew – Dymaczewo Nowe II i III
431 Granowo – Dymaczewo Nowe – Kórnik II i III

wykaz dróg i tel. do akcji zimowej — drogi powiatowe
ZDP Poznań 618593446, 508236315
Wiesław Jankowiak Kierownik obwodu Drogowego Zamysłowo 618134772

wykaz dróg powiatowych w utrzymaniu zimowym
Nr drogi Nazwa drogi Standard utrzymania

2402P Dopiewo – Stęszew III

2457P rybojedzko – Tomice – Trzcielin III i VI

2413P Skrzynki – Podłoziny III i IV

2450P Strykowo – rybojedzko II

2451P Strykowo – modrze II

2456P Tomiczki – Bielawy II i III

2452P modrze – Piotrowo II i III

2453P Piotrowo – Drożdżyce IV

2454P modrze – Drożdżyce II i III 

2455P Tomice – Piekary III

2500P Skrzynki – Tomiczki II

2459P Granowo – Piekary IV

2498P Piekary – Sznyfin III

2458P Buk – Piekary III

2495P Jarosławiec – Jeziory III

WyKAZ ZARZąDcóW DRóG
 
odpowiedzialnych za utrzymanie zimowe  
w sezonie 2015/2016 oraz za porządek i stan dróg 

wykaz dróg i tel. do akcji zimowej — drogi krajowe
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wykaz dróg i tel. do akcji zimowej — drogi gminne
Kto tel. kom. tel. służb.
alejski aleksander
UmG Stęszew 697888249 618197126

Grześkowiak Zbigniew
Dyr. ZGKim 608383314 618195431, 618132182

wykaz dróg w utrzymaniu zimowym
Nr drogi Nazwa drogi Standard utrzymania

330000P Stęszew – modrze (odc. zabudowy wsi Twardowo i Zamysłowo)

Utrzymanie  
przejezdności

330001P Strykowo – Twardowo (odc. zabudowy m. Twardowo)

330002P Twardowo – Wronczyn

330003P Zamysłowo – Twardowo (odc. zab. Zamysłowa)

330004P Srocko małe – Twardowo

330007P Srocko – Zaparcin (odc. Srocko – dr. nr 5)

330011P Będlewo – Witobel (odc. zab. Będlewa)

330013P Witobel – Srocko małe (odc. dr. 015 – dr. nr 5)

330015P Stęszew – Witobel

330016P Stęszew – osowa Góra (Witobel odc. zabudowy ul. mosińskiej)

330017P Trzebaw – Dymaczewo (odc. Trzebaw – Górka)

330022P Stęszew – Wypalanki (odc. zab. wsi Dębna) 

330023P Stęszew – Wielkawieś (odc. zab. wsi Dębna, Krąplewa i Wielkiejwsi)

330024P Stęszew – Krąplewo

330026P rybojedzko – Słupia (odc. zab. Słupi i rybojedzka)

330027P rybojedzko – mirosławki

330029P mirosławki – Tomice (odc. zab. wsi mirosławki)

330032P Twardowo – antonin

330033P Stęszew – antonin (odc. zabudowy ul. Sadowej)

330034P Tomiczki – Tomice

330035P Trzebaw – Będlewo (odc. zab. wsi Trzebaw, Łódź, Będlewo)

330036P Stęszew – Trzebaw (odc. zab. wsi Trzebaw)

— pozostałe miejscowości – ul. gminne

Utrzymanie przejezdności – odśnieżanie
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Miejscowość
Miesiąc 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

stęszew ulice: Bukowska, Łukaszewicza, 
Kwiatowa, Kanałowa, Powstańców Wlkp., 
strykowo, strykówko

11 
25

08 
22

07 
21

04 
18

02 
16 
30

13 
27

11 
25

08 
22

05 
19

03 
17 
31

14 
28

12 
27

stęszew ulice: 28 Grudnia, Krasickiego, 
Paderewskiego, Pułaskiego, Kasprzaka, 
Narutowicza, Tomickiego, Wojciechowskiego, 
Wybickiego 
tomiczki, tomice, mirosławki, Jeziorki, Piekary

12 
26

09 
23

08 
22

05 
19

04 
17 
31

14 
28

12 
26

09 
23

06 
20

04 
18

02 
15 
29

13 
28

stęszew ulice: Wrocławska, Dojazdowa, Błonie, 
Kórnicka, Nowa, Łąkowa, Kręta, Krótka, Lipowa, 
Polna, Laskowa, Dąbrowskiego 
wielkawieś, krąplewo, skrzynki, drogosławiec

13 
27

10 
24

09 
23

06 
20

05 
18

01 
15 
29

13 
27

10 
24

07 
21

05 
19

03 
16 
30

14 
29

stęszew ulice: Kościańska, Szpitalna, Grobla, 
Szkolna, Kosickiego, Kościelna, Plac Kościuszki 
dębno, dębienko

14 
28

11 
25

10 
24

07 
21

06 
19

02 
16 
30

14 
28

11 
25

08 
22

06 
20

04 
17

01 
15 
30

stęszew ulice: Ślusarska, ogrodowa, rynek, 
Poznańska, Wojska Polskiego, Dr Białego, 
Kuśnierska, Błażejewskiego 
trzebaw, witobel

02 
15 
29

12 
26

11 
25

08 
22

07 
20

03 
17

01 
15 
29

12 
26

09 
23

07 
21

05 
18

02 
16 
31

stęszew ulice: P. Skargi, Chmielniki,
Ks. Chybickiego, młodych Przemysłowców 
Zamysłowo, Będlewo,  
będlewo-leśniczówka, łódź, górka

04 
18

01 
15 
29

14 
29

11 
25

09 
23

06 
20

04 
18

01 
16 
29

12 
26

10 
24

07 
21

05 
19

stęszew ulice: Chabrowa, Podgórna, Fiołkowa, 
malwowa, Sasankowa, różana, mosińska, 
Żeglarska, Piłkarska, Sportowa, Hokejowa, 
Szachowa, regatowa, Wioślarska, Trzebawska, 
Składowa, Dworcowa, Pływacka, Łyżwiarska, 
Bojerowa 
sapowice, słupia, rybojedzko, antoninek

05 
19

02 
16

01 
15 
30

12 
26

10 
24

07 
21

05 
19

02 
17 
30

13 
27

11 
25

08 
22

06 
20

stęszew ulice: Norwida, Ks. Skorupki, Korczaka, 
reja, mickiewicza, Słowackiego, Prusa, 
Chrobrego, Bagienna, Poniatowskiego, Parkowa, 
Wyszyńskiego 
modrze, modrze-leśniczówka, modrze-Żydowo, 
smętówko, drożdżyce

07 
20

03 
17

02 
16 
31

13 
27

11 
25

08 
22

06 
20

 
03 
18 
31 

14 
28

12 
26

09 
23

07 
21

stęszew ulice: andrzejewskiego, 
25 Stycznia, Nowotki, Wjazdowa, akacjowa, 
Topolowa, Dębowa, Jaworowa, Jarzębinowa, 
Brzozowa, Klonowa, Wierzbowa, Bluszczowa, 
Łozowa 

08 
21

04 
18

03 
17

01 
14 
28

12 
27

09 
23

07 
21

04 
19

01 
15 
29

13 
27

10 
24

08 
22

Wronczyn, Zaparcin, Srocko Małe, Srocko Małe 
PGR, Twardowo

09 
22

05 
19

04 
18

02 
15 
29

13 
28 1024 08 

22
05 
20

02 
16 
30

14 
28

12 
25

09 
23

Pojemniki z odpadami należy wystawić przed posesje do godziny 7 rano w dniu odbioru, albo wieczorem dnia poprzedniego. W przypadku 
awarii sprzętu lub innych zdarzeń losowych wywóz odpadów nastąpi w dniu następnym po dniu przewidzianym w harmonogramie.

HARMONOGRAM ODBIORU  
ODPADóW KOMUNALNycH
ODPADy ZMIESZANE — na 2016 rok 

INFOLINIA TÖNSmEIEr ZaCHóD SP. Z o.o.: 61 442 49 73, 65 512 75 31



1 7

N
r

 9
 /

 2
0

1
5

 
G

r
U

D
Z

IE
Ń

 2
0

1
5

Miejscowość
Miesiąc 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Stęszew ulice: Bukowska, Łukaszewicza, 
Kwiatowa, Kanałowa, Powstańców Wlkp., 
Kościańska, Szpitalna, Grobla, Szkolna, 
Kosickiego, Kościelna, Plac Kościuszki, 

18 15 14 11 9 6 4 01 
29 26 24 21 19

Stęszew ulice: 28 Grudnia, Krasickiego, 
Paderewskiego, Pułaskiego, Kasprzaka, 
Narutowicza, Tomickiego, Wojciechowskiego, 
Wybickiego, P. Skargi, Chmielniki, 
Ks. Chybickiego, młodych Przemysłowców

19 16 15 12 10 7 5 02 
30 27 25 22 20

Stęszew ulice: Wrocławska, Dojazdowa, Błonie, 
Kórnicka, Nowa, Łąkowa, Kręta, Krótka, Lipowa, 
Polna, Laskowa, Dąbrowskiego, Chabrowa, 
Podgórna, Fiołkowa, malwowa, Sasankowa, 
różana, mosińska, Żeglarska, Piłkarska, 
Sportowa, Hokejowa, Szachowa, regatowa, 
Wioślarska, Trzebawska, Składowa, Dworcowa, 
Pływacka, Łyżwiarska, Bojerowa

20 17 16 13 11 8 6 03 
31 28 26 23 21

Stęszew ulice: Ślusarska, ogrodowa, rynek, 
Poznańska, Wojska Polskiego, Dr Białego, 
Kuśnierska, Błażejewskiego, andrzejewskiego, 
25 Stycznia, Nowotki, Wjazdowa, akacjowa, 
Topolowa, Dębowa, Jaworowa, Jarzębinowa, 
Brzozowa, Klonowa, Wierzbowa, Bluszczowa, 
Łozowa

21 18 17 14 12 9 7 4 01 
29 27 24 22

Stęszew ulice: Norwida, Ks. Skorupki, Korczaka, 
reja, mickiewicza, Słowackiego, Prusa, 
Chrobrego, Bagienna, Poniatowskiego, Parkowa, 
Wyszyńskiego

22 19 18 15 13 10 8 5 02 
30 28 25 23

Strykowo, Strykówko 11 8 7 4 02 
30 27 25 22 19 17 14 12

Tomiczki, Tomice, Mirosławki, Jeziorki, Piekary, 
Zamysłowo, Będlewo, Będlewo-Leśniczówka, 
Łódź, Górka

12 9 8 5 04 
31 28 26 23 20 18 15 13

Wielkawieś, Krąplewo, Skrzynki, Drogosławiec, 
Modrze, Modrze-Leśniczówka,  
Modrze-Żydowo, Smętówko, Drożdżyce

13 10 9 6 5 01 
29 27 24 21 19 16 14

Dębno, Dębienko, Sapowice, Słupia, Rybojedzko, 
Antoninek 14 11 10 7 6 02 

30 28 25 22 20 17 15

Trzebaw, Witobel, Wronczyn, Zaparcin, Srocko 
Małe, Srocko Małe PGR, Twardowo 15 12 11 8 7 3 01 

29 26 23 21 18 16

Worki z surowcami wtórnymi należy wystawić przed posesje do godziny 7 rano w dniu odbioru, albo wieczorem dnia poprzedniego. W przypadku 
awarii sprzętu lub innych zdarzeń losowych wywóz odpadów nastąpi w dniu następnym po dniu przewidzianym w harmonogramie.

HARMONOGRAM ODBIORU  
ODPADóW SELEKTyWNycH 
TWORZyWA SZTUcZNE, PAPIER, SZKŁO — na 2016 rok 

INFOLINIA TÖNSmEIEr ZaCHóD SP. Z o.o.: 61 442 49 73, 65 512 75 31
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Miejscowość
Miesiąc 

IV V VI VII VIII IX X XI

stęszew ulice: Bukowska, Łukaszewicza, Kwiatowa, Kanałowa, 
Powstańców Wlkp., Kościańska, Szpitalna, Grobla, Szkolna, Kosickiego, 
Kościelna, Plac Kościuszki

11 9 6 4 01 
29 26 24 21

stęszew ulice: 28 Grudnia, Krasickiego, Paderewskiego, Pułaskiego, 
Kasprzaka, Narutowicza, Tomickiego, Wojciechowskiego, Wybickiego,  
P. Skargi, Chmielniki, Ks. Chybickiego, młodych Przemysłowców

12 10 7 5 02 
30 27 25 22

stęszew ulice: Wrocławska, Dojazdowa, Błonie, Kórnicka, Nowa, 
Łąkowa, Kręta, Krótka, Lipowa, Polna, Laskowa, Dąbrowskiego, 
Chabrowa, Podgórna, Fiołkowa, malwowa, Sasankowa, różana, 
mosińska, Żeglarska, Piłkarska, Sportowa, Hokejowa, Szachowa, 
regatowa, Wioślarska, Trzebawska, Składowa, Dworcowa, Pływacka, 
Łyżwiarska, Bojerowa

13 11 8 6 03 
31 28 26 23

stęszew ulice: Ślusarska, ogrodowa, rynek, Poznańska, Wojska 
Polskiego, Dr Białego, Kuśnierska, Błażejewskiego, andrzejewskiego,  
25 Stycznia, Nowotki, Wjazdowa, akacjowa, Topolowa, Dębowa, 
Jaworowa, Jarzębinowa, Brzozowa, Klonowa, Wierzbowa, Bluszczowa, 
Łozowa

14 12 9 7 4 01 
29 27 24

stęszew ulice: Norwida, Ks. Skorupki, Korczaka, reja, mickiewicza, 
Słowackiego, Prusa, Chrobrego, Bagienna, Poniatowskiego, Parkowa, 
Wyszyńskiego

15 13 10 8 5 02 
30 28 25

Strykowo, Strykówko 4 02 
30 27 25 22 19 17 14

Tomiczki, Tomice, Mirosławki, Jeziorki, Piekary, Zamysłowo, Będlewo,  
Będlewo-Leśniczówka, Łódź, Górka 5 04 

31 28 26 23 20 18 15

Wielkawieś, Krąplewo, Skrzynki, Drogosławiec, Modrze,  
Modrze-Leśniczówka, Modrze-Żydowo, Smętówko, Drożdżyce 6 5 01 

29 27 24 21 19 16

Dębno, Dębienko, Sapowice, Słupia, Rybojedzko, Antoninek 7 6 02 
30 28 25 22 20 17

Trzebaw, Witobel, Wronczyn, Zaparcin, Srocko Małe, Srocko Małe PGR, 
Twardowo 8 7 3 01 

29 26 23 21 18

* ODPADy ZIELONE — to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów 
zielonych i ogrodów, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów. Odpady zielone odbierane będą 
w okresie od 1.04. do 30.11. jako odpady selektywne, poza tym okresem jako odpady zmieszane.
Worki z odpadami zielonymi i liśćmi należy wystawić przed posesje do godziny 7 rano w dniu odbioru, albo wieczorem dnia poprzedniego.

HARMONOGRAM ODBIORU  
ODPADóW ZIELONycH* I LIŚcI
na okres od 1.04. do 30.11.2016 r. 

INFOLINIA TÖNSmEIEr ZaCHóD SP. Z o.o.: 61 442 49 73, 65 512 75 31
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Miejscowość
Miesiąc 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

stęszew ulice: Bukowska, Łukaszewicza, 
Kwiatowa, Kanałowa, Powstańców Wlkp., 
strykowo, strykówko

11 8 7 4 02 
30 27 25 22 19 17 14 12

stęszew ulice: 28 Grudnia, Krasickiego, 
Paderewskiego, Pułaskiego, Kasprzaka, 
Narutowicza, Tomickiego, Wojciechowskiego, 
Wybickiego 
tomiczki, tomice, mirosławki, Jeziorki, Piekary

12 9 8 5 04 
31 28 26 23 20 18 15 13

stęszew ulice: Wrocławska, Dojazdowa, Błonie, 
Kórnicka, Nowa, Łąkowa, Kręta, Krótka, Lipowa, 
Polna, Laskowa, Dąbrowskiego 
wielkawieś, krąplewo, skrzynki, drogosławiec

13 10 9 6 5 01 
29 27 24 21 19 16 14

stęszew ulice: Kościańska, Szpitalna, Grobla, 
Szkolna, Kosickiego, Kościelna, Plac Kościuszki 
dębno, dębienko

14 11 10 7 6 02 
30 28 25 22 20 17 15

stęszew ulice: Ślusarska, ogrodowa, rynek, 
Poznańska, Wojska Polskiego,  
Dr Białego, Kuśnierska, Błażejewskiego 
trzebaw, witobel

15 12 11 8 7 3 01 
29 26 23 21 18 16

stęszew ulice: P. Skargi, Chmielniki,
Ks. Chybickiego, młodych Przemysłowców 
Zamysłowo, Będlewo,  
będlewo-leśniczówka, łódź, górka

18 15 14 11 9 6 4 01 
29 26 24 21 19

stęszew ulice: Chabrowa, Podgórna, Fiołkowa, 
malwowa, Sasankowa, różana, mosińska, 
Żeglarska, Piłkarska, Sportowa, Hokejowa, 
Szachowa, regatowa, Wioślarska, Trzebawska, 
Składowa, Dworcowa, Pływacka, Łyżwiarska, 
Bojerowa 
sapowice, słupia, rybojedzko, antoninek

19 16 15 12 10 7 5 230 27 25 22 20

stęszew ulice: Norwida, Ks. Skorupki, Korczaka, 
reja, mickiewicza, Słowackiego, Prusa, 
Chrobrego, Bagienna, Poniatowskiego, Parkowa, 
Wyszyńskiego 
modrze, modrze-leśniczówka, modrze-
Żydowo, smętówko, drożdżyce

20 17 16 13 11 8 6 03 
31 28 26 23 21

stęszew ulice: andrzejewskiego, 
25 Stycznia, Nowotki, Wjazdowa, akacjowa, 
Topolowa, Dębowa, Jaworowa, Jarzębinowa, 
Brzozowa, Klonowa, Wierzbowa, Bluszczowa, 
Łozowa

21 18 17 14 12 9 7 4 01 
29 27 24 22

wronczyn, zaparcin, srocko małe, srocko małe 
Pgr, twardowo 22 19 18 15 13 10 8 5 02 

30 28 25 23

Pojemniki z odpadami należy wystawić przed posesje do godziny 7 rano w dniu odbioru, albo wieczorem dnia poprzedniego.

HARMONOGRAM ODBIORU  
ODPADóW ZMIESZANycH 
DLA NIERUcHOMOŚcI NIEZAMIESZKAŁycH — na 2016 rok 

INFOLINIA TÖNSmEIEr ZaCHóD SP. Z o.o.: 61 442 49 73, 65 512 75 31
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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 
– odbywają się w każdy drugi i czwarty po-
niedziałek miesiąca w godz. 16 — 18 w pok. 
nr 5b Urzędu miejskiego Gminy Stęszew. 
Zapisy telefoniczne w dniu dyżuru prawni-
ka pod nr. tel.: 61 8197 124. Konsultacje są 
przeznaczone wyłącznie dla osób zamel-
dowanych w gminie Stęszew. radca pełni 
funkcję doradcy dla osób w trudnej sytuacji. 

• urząd miejski gminy stęszew
ul. Poznańska 11
czynny: pon. 9–17, 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.  
> zgłaszanie awarii lamp oświetleniowych, 
Urząd miejski Gminy Stęszew,  
tel. (61) 8197 141.

• 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. marcin Kabat, 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 „PrIma mED”,
ul. Łąkowa 2, 62-070 Dopiewo
tel. (61) 863 87 60, (61) 894 20 62

• nzoz Przychodnia zespołu lekarza 
rodzinnego „medicor” 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 dobę 
w ramach nocnej i świątecznej wyjazdo-
wej opieki pielęgniarskiej .

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

• gabinet laryngologiczny 
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

• stomatologia s.c. barbara kucharska
ul. Szkolna 1, 62-060 Stęszew (budynek 
gimnazjum), tel. 61-8195-407, świadcze-
nia ogólnostomatologiczne NFZ (dzieci, 
młodzież i dorośli).  
Godz. przyjęć: pon. 14–19 NFZ, wt. 8–13 
NFZ, czw. 14–19 NFZ, śr. 15–19.

• laboratorium techniki dentystycznej
bartosz Poloszyk  
wykonawstwo i naprawa protez denty-
stycznych , ul. Wojciechowskiego 5,  
62-060 Stęszew, tel. 791-585-329

• stomatologia świderscy
ul.Kościańska 59a/2, 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 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

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. Lipowa 7, tel.: 61-415-74-80,
czynna: pon–pt 8–20, sob 8–17, niedz. 10–15.

• „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

• bank Pekao s.a. Placówka Partnerska
Stęszew, rynek 2,  
tel. 61 830 31 92 lub 79 41 61 599.

inne
• tłumacz przysięgły j. niemieckiego 
magdalena Betz, ul. Narutowicza 19,  
Stęszew, tel: 603 88 55 04,  
betz.magdalena@gmail.com
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ogólnopolski Turniej Czwórek Siatkarskich dziewcząt o puchar Burmistrza 
Gminy Stęszew wygrała Sp Czeszewo 1 

czwórki siatkarskie 

organizatorem był UKS Dwójka Stę-
szew. Oficjalnego otwarcia turnieju, 
który odbył się 7 listopada, doko-

nała wiceburmistrz gminy Dorota Stacho-
wiak, a następnie rozpoczęły się rozgryw-
ki. Mecze odbywały się w salach Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Stęszewie. 

Do zmagań przystąpiło 18 zespołów. 
Czołowe otrzymały medale oraz pamiąt-
kowe puchary, a dla wszystkich zaś przewi-
dziano upominki rzeczowe. Zwyciężyła SP 
Czeszewo 1, drugie miejsce przypadło UKS 
Środa Wielkopolska 1, trzecie — Virtus Co-
ol Comfort Szlichtyngowa, a czwarte zajął 
UKS Dwójka Stęszew. Najlepsza rozgrywa-
jącą wybrano Klaudię Kostrom (UKS Dwój-
ka Stęszew).

Zarząd UKS Dwójka składa serdeczne 
podziękowania dla sędzin (byłych zawod-
niczek klubu), rodziców i sympatyków za 
pomoc w organizacji turnieju oraz rodzi-
com za upieczenie ciast.  red

Zespół UKS Dwójka Stęszew.

11 listopada na stęszewskim 
boisku „orlik” odbył się turniej 
piłki nożnej o puchar preze-
sów Klubów Sportowych, pod 
patronatem burmistrza. 

w rozgrywkach wzięło udział 12 
drużyn zrzeszonych i niezrzeszo-
nych: Kreispack, Tęcza Skrzynki, 

LZS Wronczyn, Amatorzy, Lipno Stęszew, 
FC Slimteam, Warneńczycy, Okoń Sapowi-
ce, Team „A”, Spójnia Strykowo, Fizole, Old-
boys Stęszew. Oprócz tego wystąpiły drużyny 
dziewcząt ze Stęszewa i Otusza, a rozegrany 
przez nie mecz zakończył się remisem. 

Po meczach grupowych rozegrano ćwierć-
finały. Oto wyniki: Tęcza Skrzynki — LZS 
Wronczyn 2:4, Spójnia Strykowo — Kreispack 
2:3, Slimteam — Warneńczycy 2:0 oraz Old-
boys Stęszew — Fizole 1:1 (w rzutach karnych 
3:2). W półfinale zagrali: LZS Wronczyn prze-
grał z Kreispack 2:3, a Oldboys z Slimteamem. 

Zwycięzcą turnieju została drużyna Slimte-
am otrzymując z rąk burmistrza Włodzimie-
rza Pinczaka pamiątkowy puchar. Pozostałe 
drużyny otrzymały dyplomy oraz gratulacje 
i podziękowania za wyrównana walkę i sporto-
wego ducha podczas całego turnieju.  red

O Puchar Prezesów 
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25 listopada pary małżeńskie z gminy Stęszew świętowały złote Gody, 
czyli jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego

Stęszewskie Złote Gody 

złote Gody obchodzone są w spo-
sób szczególny, z tej okazji z do-
stojnym jubilatom życzenia wszel-

kiej pomyślności, zdrowia oraz szczęścia 
na jeszcze wiele wspólnych, długich lat ży-
cia złożyli: burmistrz gminy Stęszew Wło-
dzimierz Pinczak, wiceburmistrz Dorota 
Stachowiak, przewodniczący Rady Miej-
skiej Gminy Stęszew Mirosław Potrawiak 
oraz pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego 
w Stęszewie. 

Jubilaci otrzymali „Medale za długo-
letnie pożycie małżeńskie” przyznane 
przez Prezydenta RP. Aktu dekoracji do-
konała wiceburmistrz Dorota Stachowiak. 
Dostojni goście otrzymali również kwia-
ty i dyplomy pamiątkowe. Na spotkaniu 
nie byli obecni państwo Krystyna i Zdzi-
sław Siwczakowie. Burmistrz Włodzimierz 
Pinczak odwiedził jubilatów w ich domu, 
wręczając medale i kwiaty oraz składając 
życzenia zdrowia i kolejnych lat wszelkiej 
pomyślności.

Miłość, szacunek, poświęcenie, liczne 
kompromisy. Chwile dobre i złe. Wspólny 
dom, rodzina, dzieci i wnuki. Tylko nie-
liczni mogą pochwalić się tak długim sta-
żem małżeńskim, dlatego też złotym pa-

rom życzymy dalszych szczęśliwych lat, 
pełnych zdrowia, pomyślności i spokoju.

Tegoroczni jubilaci obecni na uroczy-
stości to: Jadwiga i Józef Zagrodzcy, Urszu-
la i Kazimierz Gibczyńscy, Irena i Bernard 
Wielgosz, Zofia i Stanisław Linka, Rozalia 

i Mirosław Stachowiak, Irena i Paweł No-
wakowscy, Janina i Marian Konieczni, Ka-
zimiera i Stanisław Matuszewscy, Aniela 
i Teodor Dzierla, Barbara i Telesfor Stan-
ka, Czesława i Bogdan Gawron, Anna i Ma-
rian Konieczni. red

Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości. 

Państwa Krystynę i Zdzisława Siwczaków burmistrz odwiedził w ich domu. 


