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Jak co roku, mieszkańcy gminy Stę-
szew i tym razem włączyli się aktyw-
nie w 24 Finał Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy. Już od rana wolontariusze 
kwestowali na stęszewskich ulicach, a kto 
zgłodniał lub przemarzł, to mógł rozgrzać 
się na rynku harcerską grochówką (wy-
konaną przez druhnę Kasię Mikołajczak, 
a serwowaną przez panie z Koła PCK Stę-
szew) lub bigosem, przygotowanym w Mu-
zeum Regionalnym. 

Również na Rynku Ochotnicza Straż 
Pożarna ze Stęszewa dała pokaz ratownic-
twa drogowego i medycznego. 

W Domu Kultury, już od wczesnych go-
dzin porannych, działał sztab Wielkiej Or-
kiestry.

Od godz. 13 wielkie świętowanie rozpo-
częło się także w stęszewskim gimnazjum. 
Na uczestników orkiestrowego grania cze-
kały różne atrakcje m.in. malowanie twarzy, 
loteria oraz kawiarenka ze słodkościami.

Na orkiestrowej scenie wystąpiły na-
tomiast: dzieci ze stęszewskiego przed-
szkola, seniorzy naszej gminy — z „Weso-
łej Gromady”, uczniowie z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Modrzu, Jeziorkach 
oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Stę-
szewie. Nie zabrakło również młodzieży 
z gimnazjum w Strykowie i Stęszewie, gru-
py tanecznej „Lirykal”, a także stęszew-
skich zuchów i harcerzy. 

Niedzielny koncert tradycyjnie uroz-
maicony został nie-licytacjami, prowadzo-

nymi przez szefa sztabu WOŚP Dariusza 
Mikołajczaka. Całkowity dochód z wylicy-
towanych przedmiotów zasilił oczywiście 
konto orkiestry. Tegorocznym hitem „nie-
licytacyjnym” był ogromny orkiestrowy 
balon, który wylicytowany został za kwo-
tę 840 zł. 

24 Finał WOŚP zakończył się koncer-
tem zespołu rokowego „ROCKTOPUS” 
ze Stęszewa oraz Światełkiem do Nieba. 

Szanowni Państwo — możemy być 
dumni — tegoroczny, 24 Finał WOŚP 
w gminie Stęszew okazał się ogromnym 
sukcesem. Pobiliśmy bowiem rekord — 

udało się zebrać 46.484,61 zł. Przypo-
mnijmy, że w roku ubiegłym w gminie 
zgromadziliśmy 39.227,00 zł. Dziękuje-
my wszystkim osobom, które zaangażo-
wały się w kolejną akcję Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy!  RED

Podczas 24 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy zebraliśmy rekordową kwotę 46.484,61 zł 

Stęszew Się Ma

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

Dzięki Państwa hojności w naszej gminie, podczas kwesty ulicznej, nie-licytacji i loterii 
zostało zebranych ponad 46.000 zł. Kwota ta jest naszym wspólnym, wielkim sukcesem. 

W bieżącym roku Fundacja WOŚP zbierała pieniądze na podtrzymanie wysokich standardów 
leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów. 

Chciałbym za pośrednictwem „Wieści” podziękować przede wszystkim wolontariuszom za 
pracę wykonaną przed, w czasie i po koncercie w dniu Wielkiego Finału. 

Następnie pragnę podziękować wszystkim darczyńcom, którzy przekazali fanty 
na nie-licytację oraz loterię. To m.in. dzięki Waszej pomocy udało się zebrać tak dużą 
kwotę. Kolejnymi osobami, którym należą się gorące podziękowania za wkład pracy 

w organizację koncertu w stęszewskim gimnazjum są pracownicy administracji 
szkoły oraz pracownicy ZGK w Stęszewie. Nie sposób wymienić teraz wszystkich 

zaangażowanych w pracę przy 24 Finale WOŚP, ale wszyscy zasłużyli na ogromne, 
gorące podziękowanie, co też czynię – serdecznie dziękuję! Sie ma !

Szef Sztabu WOŚP w Stęszewie
phm. Dariusz Mikołajczak

„Ktokolwiek ofiarował choćby jeden 
grosz, ten zagrał w naszej orkiestrze, 
dając dowód, że nie jest mu obojętny 
los polskich dzieciaków i seniorów”.

Dziękuję wszystkim ludziom 
i instytucjom (harcerzom, szkołom 
z gminy Stęszew, rodzicom i tym, 

których nie sposób wymienić), którzy 
swoim zaangażowaniem i wsparciem 

przyczynili się do organizacji 
tegorocznego 24. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Doceniam Wasz wkład i wysiłek 
włożony w to charytatywne granie.

Burmistrz Gminy Stęszew
Włodzimierz Pinczak

Na WOŚP burmistrz gminy Stęszew ofiarował 
tort w kształcie serca… własnego wypieku. 
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22 grudnia 2015 roku odbyła się XI Sesja Rady Miejskiej Gminy Stęszew

XI Sesja Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew

Po jej otwarciu i stwierdzeniu qu-
orum przewodniczący Rady Miej-
skiej Gminy Stęszew Mirosław Po-

trawiak przedstawił zebranym porządek 
obrad. Po wniesieniu do niego poprawek 
przyjęty został protokół z poprzedniej se-
sji, po czym burmistrz gminy Stęszew 
Włodzimierz Pinczak przedstawił spra-
wozdanie z działalności w okresie między-
sesyjnym (od 26 listopada do 22 grudnia 
2015 roku). 

Na początku poinformował, że w mi-
nionym tygodniu miało miejsce zdarze-
nie na jeziorze Strykowskim, w którym nie 
obyło się bez ofiar. 

Następnie wyróżnił kilka osób, które 
brały udział w akcji ratunkowej, wręczając 
im kwiaty oraz dyplomy z podziękowania-
mi. Dyplomy z podziękowaniami za urato-
wanie życia tonącym wręczyli im również 
przedstawiciele PZW Stęszew. Wyróżnio-
no następujące osoby: Ryszarda Francza-
ka, Czesława Dawidowicza, Piotra Maika, 
Wasyla Pukacza oraz Zenona Kempę. Prze-
wodniczący — w imieniu Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew — złożył gratulacje wyżej 
wymienionym osobom, życzył, aby takich 
postaw wszędzie, gdzie zdarzają się trage-
die ludzkie było jak najwięcej. 

Następnie burmistrz powrócił do spra-
wozdania. Mówił m.in., że zakończone zo-
stały prace przy wymianie nagrobka gro-
bu wojennego na cmentarzu parafialnym 
w Słupi. W trakcie realizacji są następują-
ce inwestycje:

•  budowa parkingu w centrum Stęsze-
wa, 

•  remont ul. M. Kuika w Trzebawiu 
w zakresie wykonania chodnika i po-
szerzenia jezdni,

•  przebudowa mostu na kanale Żydow-
skim,

•  budowa kanalizacji sanitarnej w Je-
ziorkach,

•  budowa kanalizacji sanitarnej w Bę-
dlewie,

•  budowa hali widowiskowo-sporto-
wej.

Przeprowadzone zostały przetargi na:
•  remont pomieszczeń w budynku 

Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew,
•  dostawę materiałów biurowych i eks-

ploatacyjnych w 2016 roku,
•  dostawę paliwa w 2016 roku,
•  usługi pocztowe w 2016 roku,

•  dostawę i wbudowanie klińca grani-
towego na drogach gminnych, 

•  redagowanie, skład i oprawę graficz-
ną gazety „Wieści Stęszewskie”,

•  druk gazety „Wieści Stęszewskie”,
•  zakupy gminne w 2016 roku.
Inne ważniejsze wydarzenia w minio-

nym okresie to:
•  Złote Gody mieszkańców gminy — 

13 par świętowało uroczystość długo-
letniego pożycia małżeńskiego;

•  spotkania w ramach CZO Selekt — 
Związek przystępuje do windykacji 
należności z minionego okresu oraz 
do weryfikacji prawidłowości składa-
nych deklaracji. Od nowego roku na-
stępuje zmiana w podatku śmiecio-
wym. Opłata za odpady zmieszane 
wyniesie 20 zł (dotychczasowa opła-
ta to 14 zł); 

•  spotkania w ramach Metropolii Po-
znań — przedmiotem spotkań jest 
sprawa związana z punktami prze-
siadkowymi, mającymi służyć po-
prawie ruchu kolejowego na terenie 
gmin działających w Stowarzysze-
niu. W związku z tym opracowywa-
ne są miejscowe plany zagospoda-
rowania przestrzennego dla punk-
tów przesiadkowych w Trzebawiu, 
Stęszewie, Strykowie i Skrzynkach. 

Służy to możliwości pozyskiwania 
w przyszłości środków unijnych; 

•  walne zebranie LGD Źródło — nastąpi-
ły pewne zmiany w Radzie tego Stowa-
rzyszenia. Przyjęty został statut i stra-
tegia, co spowoduje, że będzie moż-
liwość ubiegania się o środki, które 
w ramach tej inicjatywy są obecnie na 
poziomie ok. 6 mln zł dla trzech gmin;

•  od stycznia 2016 r. nastąpi zmiana — 
zgodnie z nową ustawą o nieodpłat-
nej pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej — pomoc taką będzie zapew-
niać i finansować powiat. Punkt po-
rad prawnych mieścić się będzie przy 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Urzę-
dzie Miejskim Gminy Stęszew; 

•  raz w miesiącu dla osób rozpoczyna-
jących działalność gospodarczą dzia-
łać będzie doradztwo podatkowe;

•  na terenie gminy odbywały się wy-
rywkowe kontrole spalania opadów 
stałych w piecach przez policję i pra-
cowników Urzędu Gminy. W wie-
lu przypadkach okazywało się, że są 
spalane odpady komunalne, które 
powodują duże zadymienie. Kontro-
le te będą kontynuowane, aby wyeli-
minować zatruwanie środowiska;

•  spotkania świąteczne z mieszkańca-
mi gminy (odbyło się pięć spotkań, 
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w których wzięli udział mieszkańcy 
wszystkich gminnych miejscowości– 
łącznie ponad pięćset osób) oraz Stę-
szewskie Światełko Betlejemskie na 
Rynku;

•  burmistrz poinformował o plano-
wanych obchodach rocznicy wybu-
chu Powstania Wielkopolskiego, za-
praszając mieszkańców na stęszew-
ski Rynek.

W dalszej części podjęto uchwały 
w sprawie:

•  ustalenia projektu Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Stęszew 
na lata 2016–2019 — projekt pod-
lega przedstawieniu Radzie Miej-
skiej Gminy Stęszew oraz Regional-
nej Izbie Obrachunkowej celem za-
opiniowania;

•  uchwały budżetowej na 2016 rok: 
ustala się łączną kwotę dochodów 
budżetu na 2016 rok w wysokości 
47 097 054,00 zł oraz łączną kwo-
tę wydatków budżetu na 2016 rok 
w kwocie 48 473 508,00 zł,

•  zmieniającą uchwałę Nr III/23/2014 
w sprawie uchwały budżetowej na 
2015 rok — uchwałą tą Rada Miej-
ska Gminy Stęszew dokonuje zwięk-

szenia dochodów o kwotę 4 000,00 zł 
oraz dokonuje zwiększenia wydat-
ków o kwotę 4 000,00 zł,

•  niezrealizowanych kwot wydatków, 
które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2015 — ustala się wy-
kaz wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 2015, 
plan finansowy wydatków oraz osta-
teczny termin dokonania wydatków,

•  sprzedaży nieruchomości położonej 
w Strykowie — uchwałą tą Rada Miej-
ska Gminy Stęszew wyraziła zgo-
dę na sprzedaż w trybie przetargu, 
nieruchomości o powierzchni około 
2,5 ha wydzielonej z działki o nume-
rze ewidencyjnym 451/10, położonej 
w Strykowie,

•   gminnego programu przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie oraz ochro-
ny ofiar przemocy w rodzinie na la-
ta 2016–2020,

•  zatwierdzenia planów pracy Komisji 
Rady Miejskiej Gminy Stęszew,

•  zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej,

•  przystąpienia do opracowania miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zlokali-

zowanych w obrębach geodezyjnych 
Strykowo, Modrze, Zamysłowo — ze 
względu na duże zainteresowanie lo-
kalizacją na terenie gminy Stęszew 
inwestycji produkcyjno–magazy-
nowych, gmina zadecydowała o ko-
nieczności przygotowania nowych 
założeń polityki przestrzennej dla 
terenów zlokalizowanych w bezpo-
średnim sąsiedztwie terenów Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej, jako obsza-
ru predysponowanego do sytuowania 
powyższych funkcji. Wskazany w ni-
niejszej uchwale obszar (o łącznej po-
wierzchni około 332,90 ha i obejmu-
jący głównie tereny gminy) umoż-
liwia w sposób najpełniejszy — ze 
względu na komunikację, uzbrojenie 
i brak intensywnej zabudowy na te-
renach sąsiadujących — realizację po-
wyższych założeń,

•  zmieniającą uchwałę Nr X/97/2015 
Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 
26 listopada 2015 r. w sprawie okre-
ślenia wzorów formularzy do składa-
nia informacji i deklaracji w sprawie 
podatku od nieruchomości, rolnego 
i leśnego (zmieniony został załącz-
nik nr 2). RED

Od kilkunastu lat gmina prak-
tykowała przygotowywanie 
dla dzieci szkolnych paczek 
świątecznych z drobnymi 
upominkami żywnościowymi. 
W tym roku, z uwagi na zmianę 
przepisów dotyczących żywie-
nia dzieci w szkołach, niestety, 
zmuszeni byliśmy zawiesić tą 
tradycję. 

Nie znalazło to jednak zrozumienia 
u niektórych mieszkańców gminy, 
którzy z dużym rozżaleniem mówi-

li, że paczki świąteczne były czymś bardzo 
ważnym, szczególnie dla dzieci z uboższych 
rodzin. Byli i tacy, co nie szczędzili nega-
tywnych komentarzy pod kątem gminy. 

Jeśli ktoś myśli, że decyzja o zawiesze-
niu tych działań była łatwa, nieprzemy-
ślana czy pochopna — jest w dużym błę-
dzie. Czas wejścia w życie przepisów wpro-
wadzających „rewolucję” żywieniową w pla-
cówkach oświatowych był momentem, gdy 
gmina przygotowywała się do przetargu na 
organizację świątecznych upominków. Do-

dać należy, że skala tego przedsięwzięcia 
jest ogromna — chodziło o ponad 2000 pa-
czek. Stanęliśmy więc przed problemem, jak 
je stworzyć, by były atrakcyjne dla dzieci, 
stanowiły formę świątecznego upominku, 
a jednocześnie ich skład nie rodził podejrze-
nia, że gmina „dożywia” dzieci zakazanymi 
produktami. Mieliśmy zresztą okazję obej-
rzeć taką paczkę, przygotowaną zgodnie 
z nowymi przepisami. Trudno było przyjąć, 
że miała ona charakter świąteczny i trudno 
było oczekiwać, że jakiekolwiek dziecko cie-
szyłoby się z niej (składała się ze zdrowych 
produktów jak np. opakowanie musli czy 
kilka rodzajów ciastek zbożowych). Ktoś po-
noć zakrzyknął — trzeba było dzieciom dać 
owoce — jasne, pytanie tylko jak wyglądały-
by te owoce w ponad 2000 paczek, rozwo-
żonych po szkołach w ciągu kilkunastu dni 
i kto podjąłby się w ogóle ich przygotowa-
nia? Najprawdopodobniej zepsułyby się 
jeszcze na etapie kompletowania upomin-
ków. Stąd konieczność, by w paczkach zna-
lazły się produkty o przedłużonym termi-
nie przydatności do spożycia. 

W zaistniałej sytuacji ważna jest jesz-
cze jedna kwestia — dzieci rzeczywiście po-
trzebujące pomocy — otrzymały ją. Zresztą 

ogromne ilości żywności (ok. 7 ton) trafiły 
w okresie przedświątecznym do uboższych 
mieszkańców i dalej będą przydzielane. 
Osoby, które skorzystały z tej formy wspar-
cia miały nawet trudności z przetranspor-
towaniem otrzymanych rzeczy. 

Ważne jest również, by przypomnieć 
wszystkim oburzonym nieprzekazaniem 
dzieciom paczek świątecznych, że jesteśmy 
chyba jedyną gminą (na pewno w najbliż-
szej okolicy), która wprowadziła w ogóle ta-
ką tradycję. Burmistrz był zresztą za to kry-
tykowany. Jeszcze kilka lat temu, za cza-
sów byłej Rady Miejskiej Gminy sypały się 
na niego gromy, że paczki są niepotrzeb-
ne. Z placówek oświatowych płynęły opi-
nie, że dzieci mają taki przesyt, iż „rzucają 
się” produktami zawartymi w upominkach. 
Niektórzy zarzucali, że ich skład jest szko-
dliwy dla zdrowia. Teraz okazuje się, że jed-
nak są one potrzebne i wiele osób na nie 
czekało. Jak widać — ile ludzi tyle opinii. 

Liczymy na zmiany (urealnienie) dość 
specyficznych przepisów żywieniowych; 
bądź dostosowanie do nich asortymentu 
proponowanego przez producentów żyw-
ności, tak, by tradycja paczek świątecznych 
mogła powrócić. RED

Dlaczego zawiesiliśmy tradycję 
świątecznych paczek?



6

N
R

 1
 /

 2
0

1
6

 
S

T
Y

C
Z

E
Ń

 2
0

1
6

W Y D A R Z E N I A

Obchody rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego

O godz. 15:00 w kościele parafialnym 
odbyła się uroczysta msza święta, po 
której nastąpił przemarsz na stęszew-

ski rynek, złożenie kwiatów pod pomnikiem 
oraz krótka akademia, przygotowana przez 
uczniów stęszewskiego gimnazjum. 

Można było również obejrzeć pokaz 
grupy rekonstrukcyjnej z Wolsztyna, która 
odtworzyła posterunek graniczny z okresu 
powstania, w Muzeum Regionalnym nato-
miast odbywały się projekcje filmu doku-
mentalnego na temat Powstania Wielko-
polskiego.  RED

27 grudnia mieszkańcy gminy Stęszew obchodzili 97 rocznicę wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego

Po raz kolejny rozgorzała 
ostatnio dyskusja na temat 
dostępności usług lekarzy spe-
cjalistów na terenie gminy. 

Powszechne są opinie, że jest ich za 
mało, że część z nich świadczy usłu-
gi odpłatnie itp. Po raz kolejny trze-

ba więc wyjaśnić pewne sprawy, by wszyscy 
mieszkańcy mieli absolutną świadomość, 
jak wygląda sytuacja...

Gmina jest właścicielem budynku 
ośrodka i — w drodze jego dzierżawy — 
może zapewnić mieszkańcom opiekę zdro-

wotną. Konkretne usługi lekarskie są nato-
miast finansowane przez NFZ. By specjali-
ści mogli działać w stęszewskim ośrodku 
nieodpłatnie — czyli w ramach NFZ po-
trzebny jest kontrakt. By ośrodek go miał, 
należy wygrać konkurs i pozyskać z NFZ 
środki finansowe. Do ostatniego takiego 
konkursu nie stanęła jednak spółka Medi-
cus (czyli ówczesny dzierżawca ośrodka), 
nie pozyskując tym samym lekarzy specja-
listów, świadczących usługi nieodpłatnie. 
Firma Medicor — obecnie dzierżawiąca 
ośrodek, zaczęła działać w trakcie kontrak-
towania i przejęła kontrakt zawarty przez 
Medicusa oraz to co po sobie pozostawił. 

W obliczu zastanej sytuacji oraz, mając na 
względzie dobro mieszkańców, ściągnęła 
specjalistów odpłatnie.  

Dodać należy, że warunki, jakie gmi-
na postawiła, podpisując umowę dzierża-
wy z Medicorem to m.in. remont ośrod-
ka, usprawnienie działania rejestracji — 
wprowadzenie wyświetlaczy numerków 
oraz pozyskanie kontraktów dla lekarzy 
specjalistów (najbliższe kontraktowanie 
w 2016r.). Spółka zamierza przystąpić do 
konkursów, jakie ogłosi NFZ i zdobyć za-
kontraktowanie dla jak największej licz-
by specjalistów, którzy działać będą w stę-
szewskim ośrodku.  RED

Wraca temat dostępności usług
lekarzy specjalistów
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Grudzień to szczególny czas dla stę-
szewskiego Gimnazjum. Jak co ro-
ku odbywa się tu Koncert Charyta-

tywny, którego celem jest zebranie fundu-
szy na działalność Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w szkole.

W tym roku odbył się on pod hasłem 
„Mieć i być”. W pierwszej części zobaczy-
liśmy przedstawienie — znaną i cenio-
ną „Opowieść wigilijną” Dickensa. Chyba 
wszyscy pamiętają z szkoły historię Skąp-
ca, którego odwiedzają kolejne duchy, by 
uświadomić mu, co jest w życiu naprawdę 
ważne. Uczniowie szkolnego koła teatral-
nego wraz z opiekunem uwspółcześnili tę 
historię, pokazując tym samym, jak bardzo 
jest ona aktualna dziś, w XXI wieku. Że to, 
co w życiu naprawdę ważne, nie zmienia 
się wraz z upływem lat, ale pozostaje nie-
zmienne. Są to: miłość, troska o drugiego 
człowieka, szczęście wynikające z dzielenia 
się tym, co mamy. Uczniowie byli świetni 
w swoich rolach, wielu z nich trudno było 
nam, nauczycielom, rozpoznać. Kostiumy, 
maski, dekoracje zrobiły swoje… Ale prze-
cież o to chodziło… by było magicznie i ta-
jemniczo. Pewnym rodzajem uwspółcze-
śnienia opowieści o Skąpcu były też filmy 
wyświetlane w czasie przedstawienia, które 
pokazywały sceny z przeszłości głównego 
bohatera. Przygotowała je grupa medial-

na „Włącz się”. W rolę nie tak zupełnie dla 
siebie obcą wcieliła się także Jadwiga Ku-
rasz, opiekun szkolnego TPD. W spektaklu 
wystąpiła jako przedstawiciel TPD, który… 
zbiera fundusze dla potrzebujących. 

Druga część koncertu była już nieco 
inna, z przymrużeniem oka, w konwen-
cji symbolicznego pojedynku pomiędzy 
„mieć”, a „być” w przestrzeni piosenki, 
tańca i kabaretu. Najpierw na scenie poja-
wił się duet mamy i córki (pani Agniesz-
ka Głowacka z córką Zuzanną, uczenni-
cą klasy 1c) w polskiej wersji przeboju Ab-
by „Money, money”. Po nich wystąpiły 
dziewczyny z klasy 2b, Ania Borkowska 
i Marika Nowak, w piosence „Pieniądze 
to nie wszystko”. Był też taniec towarzy-
ski w wykonaniu Bartosza Górnego i je-
go partnerki Katarzyny Konarskiej oraz 
współczesny, bardziej liryczny (zespół ta-
neczny Lirykal). Tradycją stają się już po-
woli występy nauczycieli z Gimnazjum. 
W kabarecie „Wredny dzieciak” zobaczy-
liśmy Romanę Fabianowską, Adama Gry-
czyńskiego oraz Marcina Lisa. Po nich na 
scenie pojawił się Aleksander Marchewka 
z absolwentem Gimnazjum — Ronaldem 
Łanieckim ze skeczem „Dług”. Ta część 
koncertu zakończyła się piosenką „Mieć 
czy być” stanowiącą podsumowanie ca-
łej imprezy. Wykonał ją zespół ze Szko-

ły Muzycznej „Stara Roszarnia” w Stęsze-
wie. 

Ale koncert charytatywny to nie tylko ak-
torzy występujący na scenie, osoby śpiewają-
ce i tańczące. To także ci, których nie widać, 
a którzy co roku wykonują bardzo ciężką pra-
cę, przygotowując ozdoby na świąteczny kier-
masz, piekąc wyśmienite pierniki, przygoto-
wując smaczne przetwory. To oni przynosi-
li nam do stolika herbatę lub kawę, odbierali 
nasze płaszcze w szatni, sprzedawali ozdoby. 

Koncert nie odbyłby się bez życzliwo-
ści osób z zewnątrz. Gorące podziękowa-
nia należą się więc Szkole Muzycznej „Sta-
ra Roszarnia”, która wsparła nas kolejny 
raz. Przygotowali nie tylko piosenkę koń-
czącą koncert, ale także odpowiadali za na-
głośnienie. Od wielu lat pomaga nam też 
firma Dobry Dźwięk Acoustics, która uży-
czyła sprzętu oświetlającego. Dom Kultury 
w Stęszewie wypożyczył mikrofony pojem-
nościowe, a państwo Sylwia i Leszek Książ-
kiewicz z ABC Foto zadbali o oprawę foto-
graficzną całego koncertu.

W imieniu szkolnego koła Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci oraz społeczno-
ści szkolnej Gimnazjum im. Powstańców 
Wlkp. w Stęszewie serdecznie dziękujemy 
wszystkim za wsparcie, a licznie przyby-
łym gościom za obecność. 

 JOANNA JEZIORNA-KRAMARZ, STELLA GOŁĄB-SZLEJF

W Y D A R Z E N I E

Koncert charytatywny
Zbierali fundusze na działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
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POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW – 
NASTĄPIŁY ZMIANY 

Informujemy, że z 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 roku poz. 1255).

Zgodnie z ww. ustawą, obowiązek zorganizowania, a także prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 

spoczywa na powiatach. 

Dlatego też prawnik zatrudniony przez gminę, który do tej pory udzielał bezpłatnych porad mieszkańcom, od nowe-

go roku zaprzestał działalności.

W gminie Stęszew, za prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej będzie odtąd odpowiedzialne starostwo 

powiatowe. Punkt ten jest czynny od 04. 01. 2016 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00–15.00 w budynku 

Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew (przy Ośrodku Pomocy Społecznej).

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej kreuje system pomocy dla osób, których nie stać na profesjonalną, płatną 

poradę prawnika.

Zgodnie z ustawą, z darmowej pomocy prawnej mogą skorzystać wyłącznie osoby należące do jednej z wymieni-

onych grup:

• młodzież do 26. roku życia,

• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

• seniorzy po ukończeniu 65 lat,

• osoby, którym w roku poprzednim zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej,

• kombatanci,

• weterani,

• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Przed otrzymaniem darmowej pomocy prawnej każda zainteresowana osoba jest zobowiązania do przedstawienia 

dokumentu, który potwierdzi jej prawo do tego typu pomocy (np. dowodu osobistego, legitymacji weterana lub decyzji 

o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej) lub do pisemnego oświadczenia, że jest osobą uprawnioną.

Darmowa pomoc prawnika dla osoby uprawnionej obejmuje (art. 3 ustawy):

• poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach i obowiązkach,

• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

• pomoc w sporządzeniu projektu pisma w danej sprawie (z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się 

postępowaniu przygotowawczym lub sądowym),

• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu 

w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika paten-

towego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Darmowa pomoc prawna nie obejmuje spraw:

• podatkowych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

• z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego

• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 

Po raz kolejny w budżecie gminy zapla-
nowane zostały środki na realizację za-
dań tzw. budżetu obywatelskiego (czy-

li projektów inwestycji zgłoszonych przez 
mieszkańców). Podobnie jak w ubiegłych la-

tach, zakładana na ten cel kwota to 50 000 zł. 
Radni zdecydowali, że w roku 2016, z zapro-
ponowanych projektów, zrealizowane zostaną:

•  renowacja pomnika na stęszewskim 
Rynku — za kwotę 20 000 zł,

•  budowa trybun na boisku sportowym 
w Strykowie — za kwotę 20 000 zł,

•  montaż 10 stojaków rowerowych i „su-
perstojaka” przy szkole podstawowej 
w Stęszewie — za kwotę 10 000 zł.  RED

Kolejne projekty z budżetu obywatelskiego
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Po uroczystym rozpoczęciu i powita-
niu zebranych przez proboszcza pa-
rafii w Modrzu Romualda Turbań-

skiego oraz burmistrza Włodzimierza Pin-
czaka zgromadzona publiczność mogła 
prześledzić historię przeglądu kolęd. Or-
ganizatorzy przygotowali bowiem prezen-
tację pokazującą początki i rozwój tego wy-
darzenia, posiadającego już swoją tradycję. 

W niedzielnym kolędowaniu wzięło 
udział 11 zespołów i wykonawców. Na sce-
nie zaprezentowali się kolejno: Lena Doma-
galska ze Stęszewa, zespół dziecięcy z Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Strykowie, Scho-
la z parafii Świętej Trójcy w Stęszewie, Alek-
sandra Pawlik – uczennica Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Strykowie, chórek z parafii 

pw. Św. Idziego w Modrzu, zespół dziecięcy ze 
Szkoły Podstawowej w Stęszewie, chórek dzie-
cięcy „Faustynki” z parafii pw. Św. Fausty-
ny w Grodzisku Wlkp., chórek „Armia Pana” 
z parafii pw. Św. Maksymiliana w Strykowie, 
kapela dudziarska „Koźlary” z Domu Kultu-
ry w Stęszewie, zespół z Gimnazjum w Stę-
szewie, zespół dziecięcy z Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Modrzu. Swoistym „gwoź-
dziem programu” była sekcja perkusyjna 
„Grupa Szopena” z Granowa, która wystąpiła 
jako ostatnia. Rozgrzała ona atmosferę, a naj-
młodszą publiczność przyciągnęła pod scenę, 
zachęcając do wspólnego śpiewania. 

Dodać należy, że nastrój, jaki panuje każ-
dego roku podczas uroczystości w Modrzu 
jest wyjątkowy. Tak było i tym razem. Orga-

nizatorzy zadbali o odpowiedni wystrój sa-
li, jej oświetlenie, a dzieci i młodzież swoimi 
występami sprawiły, że kolędowanie było 
naprawdę wspólnym świętem. Jeśli ktoś nie 
był jeszcze na Przeglądzie Kolęd w Modrzu 
– zapraszamy za rok! Warto.  RED

W imieniu organizatorów XX Prze-
glądu Kolęd Modrze 2016 dziękuję Panu 
Burmistrzowi Włodzimierzowi Pinczako-
wi za przyjęcie zaproszenia i objęcie pa-
tronatu nad tym szczególnym, jubileuszo-
wym wspólnym kolędowaniem. Dziękuję 
wszystkim zaangażowanym w jego przy-
gotowanie i przebieg oraz uczestnikom, 
ich opiekunom i przybyłym gościom. 

 ks. prob. Romuald Turbański

XX Przegląd Kolęd 
17 stycznia w Modrzu odbył się 20., jubileuszowy Przegląd Kolęd „Przekażmy 
sobie znak pokoju”, pod patronatem burmistrza gminy Stęszew 
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Orszak Trzech Króli 
6 stycznia przez stęszewskie ulice 
przeszedł korowód Trzech Króli. 

Tym razem Mędrcy przybyli konno, 
wyruszając spod sanktuarium na ry-
nek, gdzie odbyło się krótkie przed-

stawienie połączone ze śpiewaniem ko-
lęd. Następnie orszak udał się do parafial-
nego kościoła. Tam Królowie złożyli dary: 
złoto, kadzidło i mirrę, po czym udali się 
w dalszą drogę. Korowodowi towarzyszyły 
dźwięki kapeli dudziarskiej „Koźlary”.

Uroczystość przygotowana została 
przez Gimnazjum i Szkołę Podstawową 
w Stęszewie, Dom Kultury i ZHP Stęszew. 
Patronat nad wydarzeniem objął bur-
mistrz gminy Włodzimierz Pinczak.  RED

Wigilijne występy 5-latków.

Święty czas, to radosny czas, zobacz 
ile serca jest w nas. Gdy w kręgu świą-
tecznym wirują dziś, nasze nadzieje 

na lepsze dni…” — słowa świątecznej pio-
senki zabrzmiały w stęszewskim przed-
szkolu. Zaśpiewały ją dzieci z grupy 5 -lat-
ków wraz z wychowawczynią Patrycją Za-
borowską-Dotką, podczas wigilijnego spo-
tkania dla rodziców. 

Dzieci udały się także do Domu Pomo-
cy Społecznej w Lisówkach. Wraz z na-
mi pojechała wicedyrektor Kamila Derda. 
Występ przedszkolaków poprzedzony był 
zapaleniem trzeciej świeczki na wieńcu 
adwentowym oraz złożeniem życzeń pod-

opiecznym, którzy w grudniu obchodzi-
li swoje urodziny. Podczas występu przed-
szkolaki recytowały wierszyki oraz śpie-
wały wspólnie z podopiecznymi DPS kolę-
dy. Występ mieszkańcy nagrodzili dużymi 
brawami. Po przedstawieniu dzieci wrę-
czyły wszystkim przygotowane przez sie-
bie świąteczne upominki oraz kartki świą-

teczne. Wyjazd do Lisówek był bardzo du-
żym przeżyciem dla mieszkańców DPS 
jak i dla nas samych. To kolejny dowód na 
to, że radością świąt należy dzielić się ze 
wszystkimi. Serdecznie dziękujemy dyrek-
torowi ośrodka Ryszardowi Bartoszakowi 
oraz Renacie Stachowiak za tak miłe przy-
jęcie.  P. ZABOROWSKA-DOTKA

Przedszkolaki w Lisówkach
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Burmistrz Gminy Stęszew ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej 
położonej na terenie gminy Stęszew, przeznaczonych na działalność handlową – kwiaciarnia 

Dane dotyczące dzierżawionej nieruchomości, umiejscowienie stanowisk handlowych na załączonej mapie:

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg 
ewidencji gruntów Powierzchnia 

(dzierżawna) 
nieruchomości

Położenie 
nieruchomości

Cena wywoławcza 
czynszu 
dzierżawnego w zł Wadium w zł

Minimalne 
postąpienie w złNr działki Nr KW

1.
Część dz. 
nr 1424/1 PO1S/00030323/5 39 m2

Stęszew
ul. Bukowska

195,00
netto/miesięcznie 40,00 20,00

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

Okres trwania umowy dzierżawy wynosi trzy lata licząc od dnia podpisania umowy dzierżawy.

Warunki przetargu: Przetarg odbędzie się 10 lutego 2016r. (piątek) od godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew przy ul. Poznańskiej 11. Wadium należy 

wnosić w pieniądzu do dnia 5 lutego 2016r. 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. Dzierżawca wyłoniony 

w przetargu zobowiązany jest wpłacić na konto Urzędu przed podpisaniem umowy kaucję gwarancyjną w wysokości trzykrotnego miesięcznego czynszu dzierżawnego 

brutto wylicytowanego w przetargu. Kaucja zwrócona zostanie po wygaśnięciu umowy w ciągu 7 dni od dnia uregulowania wszelkich płatności wynikających z umowy oraz 

przekazaniu przedmiotu dzierżawy w niepogorszonym stanie. 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 przy ul. Poznańskiej 11 – pokój nr 15, nr tel. (61) 8197 149. Ogłoszenie zostało 

zamieszczone na stronie internetowej www.steszew.pl w zakładce BIP, wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w sołectwach gminy Stęszew. 

Stęszewskie kolędowanie

Organizatorami spotkania byli: Gim-
nazjum w Stęszewie, Dom Kultu-
ry w Stęszewie, Muzeum Regional-

ne i ZHP Stęszew. Patronat objął burmistrz 
gminy Stęszew.     

Już od rana przybywający na stęszewski 
rynek mogli podziwiać żywą szopkę betle-
jemską, która wzbudziła duże zainteresowa-
nie zwłaszcza wśród najmłodszych. Po mszy 
św. uczniowie stęszewskiego gimnazjum 
przedstawili program artystyczny pt. „Tra-
dycyjna wigilia polska”, pokazując w krótkiej 
formie zwyczaje i tradycje związane z Bożym 
Narodzeniem. Następnie wszyscy zgroma-
dzeni mogli przełamać się opłatkiem oraz 
wziąć ze sobą do domu Światełko Betlejem-
skie, przyniesione przez stęszewskich harce-
rzy. Nie zabrakło również Mikołajów, którzy 
obdarowywali dzieci słodkimi upominkami.

W trakcie trwania spotkania odbył się 
także kiermasz ozdób świątecznych, przy-
gotowany przez uczniów gminnych szkół. 
Całkowity dochód ze sprzedaży przeznaczo-
ny został na pomoc dla Szymona Świderka, 
uśmiechniętego i pełnego chęci życia sześcio-
latka chorującego na glejaka nerwu wzroko-
wego. Udało się zebrać kwotę 3 514,30 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
mieszkańcom gminy Stęszew, a także go-
ściom, którzy uczestniczyli w tegorocznym 
kiermaszu. Szczególne podziękowania kie-
rujemy do uczniów, rodziców, nauczycieli 
oraz dyrektorów gminnych szkół za ogrom-
ną pracę i  wkład włożony w przygotowanie 
ozdób świątecznych. RED

Tradycyjnie już w ostatnią niedzielę przed świętami, 20 grudnia na stęszewskim 
rynku odbyło się „Stęszewskie Kolędowanie ze Światełkiem Betlejemskim”
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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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Spotkania wigilijne 
mieszkańców gminy 
Święta to szczególny 
czas… To czas refleksji 
i spotkań z bliskimi

W tygodniu poprzedzającym świę-
ta Bożego Narodzenia w kilku 
miejscowościach naszej gminy 

odbyły się spotkania wigilijne. Były one 
okazją do rozmów i świętowania. Podczas 
gminnych wigilii burmistrz gminy Stę-
szew Włodzimierz Pinczak składał wszyst-
kim mieszkańcom oraz ich najbliższym 
najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spo-
kojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz po-
myślności i spełnienia planów w Nowym 
2016 Roku. RED

Modrze.

Burmistrz Gminy Stęszew 

informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2015.1774 

ze zm.) niniejszym podaję do publicznej wiadomości, 

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego 

Gminy w Stęszewie, przy ul. Poznańskiej 11 

wywieszono wykaz nieruchomości położonych na 

terenie gminy, przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykaz umieszczony został również na stronie 

internetowej www.steszew.pl. 

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy 

Stęszew pod nr tel. 61 8 197 149, pokój nr 15.
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Sapowice.

Tomiczki.
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