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buDujeMy Halę!2

Świąt Wielkanocnych pełnych nadziei i wiary, 
radosnych spotkań przy świątecznym stole 
oraz pokoju i wzajemnej życzliwości 

życzy  
Burmistrz Gminy Stęszew 
Włodzimierz Pinczak
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Rośnie widowiskowa hala

24 lutego został wmurowany ka-
mień węgielny pod halę wido-
wiskowo-sportową w Stęsze-

wie. Uroczystego aktu dokonał burmistrz 
Włodzimierz Pinczak w obecności prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Gminy Stę-
szew Mirosława Potrawiaka, proboszcza 
parafii w Stęszewie Zdzisława Błaszczyka, 
generalnego wykonawcy, a także radnych, 
sołtysów, dyrektorów gminnych jednostek 
oświatowych oraz instytucji kultury.

Całkowita kubatura wynosi 18.44116 m3, 
a powierzchnia użytkowa 2.897,60 m2. Inwe-
stycja ma kosztować ponad 8.747,237,52 zł. 
Koszt obejmuje także całą infrastrukturę wo-
kół hali, która powstaje na boisku przy szko-
le podstawowej. Obecnie wylane już zostały 

fundamenty i stawiane są ściany. Wykonaw-
cą robót jest Zakład Instalacyjno-Budowlany 
Mateusz Maćkowiak z Lwówka. 

Hala składać się będzie z trzech zasad-
niczych brył. Pierwszą stanowi jednokon-
dygnacyjna hala sportowa o wymiarach 
49,20 m x 32,75 m i wysokości 10 m, przy-
kryta dachem płaskim, usytuowana w czę-
ści środkowej terenu inwestycji. 

Drugą bryłę będzie tworzyć parterowa 
część okalająca halę od strony wschodniej 
i południowej o wysokości użytkowej 2,5– 
–3,0m i przykryta dachem płaskim. 

Trzecia to dwukondygnacyjna część 
okalająca halę od strony zachodniej i po-
łudniowej o wysokości użytkowej 6,49 m 
oraz przykryta dachem płaskim. 

Wydzielone zostało także utwardze-
nie terenu stanowiące ciągi komunikacyj-
ne piesze i jezdne, parking na 80 miejsc 
postojowych dla samochodów, w tym czte-
ry miejsca parkingowe dla autokarów oraz 
drogę pożarową wraz z placem manewro-
wym. Wjazd na teren hali zaprojektowany 
został z ulicy Poznańskiej. 

— Obiekt ma być gotowy w połowie li-
stopada 2016 roku, ale pewnie ponad mie-
siąc zajmą wszelkie odbiory i pozwolenia, 
więc oficjalne otwarcie nastąpi zapewne 
w styczniu — powiedział burmistrz Wło-
dzimierz Pinczak. — Hala będzie służyć 
mieszkańcom do aktywnych form spędza-
nia czasu wolnego, a także upowszechnia-
nia działań sportowych i kulturalnych.  Red

W Stęszewie powstaje hala widowiskowo-sportowa. Koszt inwestycji to ponad 
osiem milionów złotych 
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28 stycznia odbyła się XII Sesja Rady Miejskiej Gminy Stęszew.

XII Sesja Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew
Po jej otwarciu i stwierdzeniu qu-

orum przewodniczący Mirosław Po-
trawiak przedstawił zebranym po-

rządek obrad. Po wniesieniu poprawek 
(wycofanie uchwały w sprawie przyjęcia re-
gulaminu korzystania z miejsca wykorzy-
stywanego do kąpieli nad Jeziorem Stry-
kowskim, wprowadzenie projektów no-
wych uchwał) przyjęty został protokół 
z poprzedniej sesji. Następnie burmistrz 
gminy Stęszew przedstawił sprawozda-
nie z działalności w okresie międzysesyj-
nym (od 22 grudnia 2015 r. do 28 stycz-
nia 2016 r.)

W minionym okresie odbyły się prze-
targi na:

•  sprzedaż działek w Strykowie, Jezior-
kach, Będlewie i Modrzu;

• dzierżawę działki z obrębu Tomice;
•  budowę kanalizacji deszczowych na 

terenie gminy Stęszew (Skrzynki ul. 
Jaworowa, Witobel ul. Folwarczna, 
Stęszew ul. Akacjowa);

•  projekt organizacji ruchu S5 — bur-
mistrz poinformował, że została 
podpisana umowa pomiędzy trze-
ma podmiotami: wykonawcą drogi, 
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad oraz gminą Stęszew. 
Umowa określa zasady korzysta-
nia z dróg gminnych na czas budo-
wy. Została wykonana dokumentacja 
fotograficzna wszystkich gminnych 
dróg i strony umowy mają świado-
mość, jaki był ich stan na początku 
budowy. W tej chwili ważne jest, by 
na bieżąco monitorować ruch na 
tych drogach w celu zgromadzenia 
dokumentacji na wypadek powstania 
szkód. Burmistrz zwrócił się z proś-
bą szczególnie do sołtysów, by zwró-
cili uwagę na przypadki korzystania 
przez wykonawców z dróg gminnych 
zamiast serwisowych; 

•  usługi geodezyjne w 2016 roku;
•  określenie wartości rynkowej działek 

i lokali mieszkalnych oraz inwenta-
ryzację lokali w 2016 r.;

•  naprawę i konserwację urządzeń biu-
rowych w 2016r.;

•  nadzór inwestorski związany z bu-
dową hali widowiskowo-sportowej 
w Stęszewie;

•  rozbudowę kanalizacji sanitarnej 
w Stęszewie przy ul. Trzebawskiej;

•  przebudowę i remont pomieszczeń 
na Bibliotekę Publiczną w Stęszewie;

•  wymianę i utrzymanie oznakowania 
pionowego dróg i ulic w 2016 r.;

•  remont cząstkowy chodników 
w 2016r.

W trakcie realizacji są następujące in-
westycje:

•  budowa kanalizacji sanitarnej w Je-
ziorkach,

•  budowa kanalizacji sanitarnej w Bę-
dlewie,

•  budowa hali widowiskowo-sportowej,
•  remont ul. M. Kuika w Trzebawiu 

w zakresie wykonania chodnika i po-
szerzenia jezdni.

Zakończono inwestycje:
•  budowa parkingu w centrum Stęsze-

wa,
•  prace przy przebudowie mostu na 

kanale Żydowskim.
Inne ważniejsze wydarzenia w tym 

okresie to:
•  obchody rocznicy wybuchu Powsta-

nia Wlkp. — z tej okazji na stęszew-
skim Rynku zorganizowano uroczy-
stość oraz pokaz grupy rekonstruk-
cyjnej;

•  uroczysty korowód z okazji Święta 
Trzech Króli;

•  24 finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy — zebrana została re-
kordowa dla gminy Stęszew kwota — 
46 484,61 zł;

•  zakończyły się ferie zimowe, podczas 
których dzieci z terenu gminy mo-
gły spędzić wolny czas na zajęciach 
oferowanych przez szkoły, bibliote-
kę i Dom Kultury; 

•  odbył się jubileuszowy, XX Przegląd 
Kolęd w Modrzu;

•  miały miejsce kolejne spotkania 
w ramach CZO Selekt i Metropolii 
Poznań,

•  burmistrz poinformował również 
o zbliżających się kolejnych bada-
niach mammograficznych;

•  ze względu na budowę hali widowi-
skowo–sportowej została ograniczo-
na przestrzeń na targowisko. Odby-
ło się spotkanie z przedstawicielami 
targujących, wybrano 5-osobową de-
legację, z którą ustalono, że handlują-
cy artykułami spożywczymi pozosta-
ją na niższej części dotychczasowe-

go targowiska, natomiast sprzedają-
cy artykuły przemysłowe przejdą na 
część parkingu przy kościele (gdzie 
będą handlować w czwartki).

W dalszej części podjęto uchwały 
w sprawie:

a) udzielenia pomocy finansowej 
w 2016 roku dla Powiatu Poznańskiego 
na utrzymanie filii Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w gminie Stęszew 
— uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew udzieliła pomocy finansowej w for-
mie dotacji celowej z budżetu Gminy Stę-
szew dla Powiatu Poznańskiego w kwocie 
25 000,00 zł;

b) wyrażenia zgody na zamianę nie-
ruchomości położnej w Słupi — zamia-
nie uległy nieruchomości stanowiące wła-
sność gminy Stęszew — działki o numerach 
ewidencyjnych 166/1 i 163/1 z obrębu Słu-
pia, o powierzchniach odpowiednio 119m2 
i 136m2, na nieruchomość stanowiącą 
współwłasność osób fizycznych, oznaczo-
ną numerem ewidencyjnym 164/1 z obrę-
bu Słupia o powierzchni 255m2;

c) nadania nazwy ulicy w miejscowo-
ści Strykowo — uchwałą tą, ulicy położo-
nej w Strykowie, oznaczonej w ewidencji 
gruntów numerem działki 152/8 nadano 
nazwę: ulica Cyprysowa;

d) zmieniająca uchwałę Nr 
XXIV/256/2005 Rady Miejskiej Gmi-
ny Stęszew z dnia 27 kwietnia 2005 ro-
ku w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dla pedagogów, psychologów i logopedów 
zatrudnionych w placówkach oświato-
wych gminy Stęszew — zmiany dotyczą § 
1 uchwały: po słowie „psychologów” skre-
śla się „i” a po słowie „logopedów” dodaje 
się „i nauczycieli wspomagających”;

e) przyjęcia „Planu gospodarki nisko-
emisyjnej dla gminy Stęszew” — podsta-
wą opracowania Planu jest Uchwała Nr 
XXX/265/2013 Rady Miejskiej Gminy 
Stęszew z dnia 9 października 2013 ro-
ku w sprawie wyrażenia woli przystąpie-
nia do opracowania i wdrażania Planu 
gospodarki niskoemisyjnej, który jest re-
alizowany w ramach Priorytetu IX Infra-
struktura energetyczna przyjazna środo-
wisku i efektywność energetyczna– Dzia-
łanie 9.3 Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej (Konkurs nr 2/
POIiŚ/9.3/2013) i współfinansowany ze 

W I A D O M O Ś C I  Z  S E S J I



4

N
r

 2
 /

 2
0

1
6

 
M

A
r

Z
E

C
 2

0
1

6

W I A D O M O Ś C I  Z  S E S J I

środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007–2013. Plan gospodar-
ki niskoemisyjnej jest dokumentem, któ-
rego celem jest określenie wizji rozwoju 
Gminy w kierunku gospodarki niskoemi-
syjnej, pozwalającej osiągnąć korzyści śro-
dowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Do-
kument ten umożliwi również ubieganie 
się o przyznanie środków pomocowych 
z budżetu Unii Europejskiej w perspek-
tywie finansowej na lata 2014–2020, jak 
również otwiera drogę do finansowania 
inwestycji obejmujących między innymi 
termomodernizację budynków publicz-
nych i mieszkalnych, modernizację źró-
deł ciepła, instalację odnawialnych źródeł 
energii, zwiększenie efektywności energe-
tycznej;

f) zmieniająca uchwałę Nr XI/107/2015 
w sprawie uchwały budżetowej na 2016 
rok — na mocy tej uchwały dokonuje się 
zwiększenia dochodów o kwotę 15 983,00 
zł oraz dokonuje się zwiększenia wydat-
ków o kwotę 15 983,00 zł;

g) zmieniająca uchwałę Nr IV/43/2015 
Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 
5 lutego 2015 r. w sprawie określenia kry-
teriów obowiązujących na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do publicz-
nych przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych na tere-
nie gminy Stęszew — w § 2 uchwały doda-

je się punkt 6 w brzmieniu: „odprowadza-
nie przez rodziców (opiekunów prawnych) 
kandydata podatku dochodowego w Gmi-
nie Stęszew — 20 punktów”, natomiast w § 
3 dodaje się punkt 6 w brzmieniu: „oświad-
czenie o odprowadzaniu podatku docho-
dowego w gminie Stęszew”;

h) w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Stęszew dla części wsi 
Dębienko — obszar objęty uchwałą, w obo-
wiązującym Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Stęszew znajduje się w granicach 
terenów rolnych. Przedmiotem opraco-
wania zmiany studium ma być przezna-
czenie wnioskowanych terenów znajdują-
cych się w bezpośrednim sąsiedztwie tere-
nów zainwestowanych na tereny zabudo-
wy mieszkaniowo-usługowej;

i) w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Stęszew — 
fragment wsi Dębienko — złożony został 
wniosek o sporządzenie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów w rejonie ulicy gen. Sikorskiego — 
droga krajowa nr 5 oraz torów kolejowych 
linii kolejowej Poznań — Wolsztyn, we wsi 
Dębienko. Podejmując niniejszą uchwałę 
Rada Miejska ma na uwadze fakt, iż opra-
cowanie miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego jest niezbędne dla 
prawidłowego zagospodarowania przed-
miotowego terenu oraz umożliwi wprowa-
dzenie regulacji w zakresie obsługi komu-
nikacyjnej i infrastrukturalnej;

j) sprzedaży lokalu mieszkalnego po-
łożonego w Stęszewie — wyraża się zgo-
dę na sprzedaż w trybie przetargu, lokalu 
mieszkalnego nr 11 położonego w Stęsze-
wie przy ul. ks. Piotra Skargi 32.

W części przeznaczonej na wolne głosy 
i wnioski zabrał głos przedstawiciel Samo-
rządu Mieszkańców zwracając uwagę na za-
śmiecenie działki będącej własnością pry-
watną, znajdującej się na terenie centrum 
handlowego w Stęszewie. Prosił o interwen-
cję i uporządkowanie terenu, jak również 
zwrócenie uwagi na tir-y parkujące przy 
NETTO i blokujące przejazd innym pojaz-
dom. Zwrócił się też z prośbą o wyrównanie 
podłoża z kamieni na stęszewskim Rynku 
proponując, iż mogłoby to zostać wykonane 
łącznie z remontem pomnika. 

Kolejnym poruszonym tematem była 
nieoświetlona ścieżka rowerowa (odcinek 
z POM-u do ul. Kwiatowej) — w odpowie-
dzi burmistrz gminy Stęszew poinformo-
wał, iż ścieżka znajduje się przy drodze kra-
jowej i w związku z tym kwestię zamonto-
wania oświetlenia należy uzgodnić z Gene-
ralną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 
Zapewnił, że odpowiednie pismo w tej spra-
wie zostanie do GDDKiA złożone.  Red

Na terenie naszej gminy trwa 
budowa drogi S5. 

Firma ją wykonująca przed rozpoczę-
ciem prac inwestycyjnych zapewnia-
ła, że nie będzie korzystała z dróg 

gminnych, tylko z wewnętrznej serwiso-
wej. Władze gminy „dmuchając na zim-
ne” w obawie przed rozjechaniem naszych 
dróg przez przeciążone ciężarówki postawi-
ły na nich — w miejscach wjazdu na budowę 
— znaki zakazu wjazdu pojazdów powyżej 

10 ton. Mimo to, ciężarówki pod osłoną no-
cy lub w mgliste dni korzystają z gminnych 
dróg, które nie są przystosowane do tego, by 
jeździły po nich tak ciężkie pojazdy. Zacho-
dzi poważna obawa, że gminne drogi zosta-
ną nieodwracalnie zniszczone. 

Dlatego została wykonana dokumen-
tacja fotograficzna wszystkich gminnych 
dróg, by wykonawca miał świadomość, ja-
ki był ich stan na początku budowy. W tej 
chwili ważne jest, by na bieżąco monitoro-
wać ruch na tych drogach w celu zgroma-

dzenia dokumentacji na wypadek powsta-
nia szkód. 

Nawiązując do prośby burmistrza skie-
rowanej na sesji do sołtysów, by zwrócili 
uwagę na korzystanie przez wykonawców 
z dróg gminnych zamiast serwisowych, 
apelujemy także do mieszkańców, by jeśli 
natrafią na gminnej drodze na ciężarów-
kę należącą do wykonawcy zrobili zdjęcia 
— choćby telefonem i przesłali do urzędu. 
Fotografie będą dowodem w egzekwowa-
niu naprawy ewentualnych szkód. Red

Dbajmy o nasze drogi

DyżuR pRacownIków uRzęDu SkaRboweGo w StęSzewIe
W związku z rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego, Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu we współpracy 

z Urzędem Miejskim Gminy Stęszew zapRaSza MIeSzkaŃców GMIny na bezpŁatny DyżuR pracowników 
Urzędu Skarbowego w zakresie:

• przyjmowania składanych przez podatników zeznań podatkowych,
• wydawania formularzy podatkowych,

• przeprowadzania szkoleń instruktażowych w zakresie obsługi systemu e-deklaracje, pomocy w wysyłaniu zeznań drogą 
elektroniczną,

• udzielania informacji podatnikom z zakresu rozliczeń pit za 2015 r.,
• przeprowadzania szkoleń instruktażowych w zakresie obsługi systemu portal podatkowy.

Dyżur pełniony będzie w Sali Sesyjnej urzędu Miejskiego Gminy Stęszew w dniu 30 marca 2016 r. w godzinach od 9:00 do 14:00.
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A K T U A L N O Ś C I

koMunIkat  
koMISaRIatu polIcjI w StęSzewIe
Komendant Komisariatu Policji w Stęszewie informuje i przypomina 

o obowiązku oznakowania posesji tabliczką z numerem porządkowym 
przez właścicieli, administratorów, dozorców i użytkowników posesji. 

Tabliczka z numerem powinna być umieszczona w widocznym miejscu 
na ścianie frontowej budynku i utrzymana w należytej czystości. Obowiązek 
taki wynika wprost z przepisu art. 47b Ustawy z dnia 17 maja 1989 
roku Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego. W związku z powyższym 
w marcu 2016 r. na terenie działania Komisariatu Policji w Stęszewie 
zostanie przeprowadzona akcja informacyjna celem przypomnienia o tym 
obowiązku mieszkańcom miasta i gminy. 

Akcja ta jest podyktowana tym, iż nie wszyscy mieszkańcy wywiązują 
się z tego obowiązku. Często bywa tak, że ratownicy medyczni, strażacy, 
czy właśnie policja poszukuje adresu wezwania – interwencji, tracąc 
bezcenne sekundy, minuty, które mogą uratować ludzkie życie. 

Jednocześnie policja informuje, że w kwietniu 2016 r. zostanie 
przeprowadzona akcja sprawdzająca; brak realizacji wskazanych czynności 
przez właścicieli, administratorów, dozorców i użytkowników posesji 
stanowi naruszenie przepisu art. 64 Kodeksu Wykroczenia i zagrożona jest 
karą grzywny do 250 zł lub karą nagany. W związku z powyższym dbając 
o interes społeczny jeszcze raz proszę o oznakowanie swoich posesji 
tabliczką z numerem porządkowym.

pRzypoMInaMy
że podmiotem realizującym Program rodzina 500+ w gminie Stęszew jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Stęszewie, 

ul. Poznańska 11. Niezbędne informacje oraz druki wniosków do pobrania można uzyskać bezpośrednio w siedzibie 
OPS lub na jego stronie internetowej www.steszew.naszops.pl 

Prosimy również o baczne śledzenie ww. strony, gdyż na niej pojawiać się będą wszelkie aktualności oraz 
informacje o ewentualnym wydłużeniu godzin pracy OPS. W związku z faktem, że program rodzina 500+ jest czymś 
nowym, trudno na tę chwilę odpowiedzieć, jak płynnie uda się przyjmować wnioski, dlatego też bardzo prosimy 
o wyrozumiałość. Więcej na temat programu piszemy na str. 6-7. 

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 oraz na tablicy 

ogłoszeń w sołectwach.
Szczegółowych informacji udziela 

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

W ostatnim czasie sołtysi 
otrzymali projekty zmian sta-
tutów sołeckich, po to, by wśród 
mieszkańców przeprowadzić 
ich konsultacje. 

Zmiany te dotyczyły dwóch kwe-
stii: po pierwsze wprowadzenia mi-
nimum siedmiodniowego terminu 

wywieszania ogłoszeń o zebraniach wiej-
skich, po drugie — aktualizacji stanu mie-

nia gminnego przekazanego sołectwom. 
Każde sołectwo w terminie 30 dni musia-
ło takie konsultacje przeprowadzić i zgło-
sić do Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew 
ewentualne uwagi. 

W konsultacjach nie uczestniczyli 
przedstawiciele gminy, po to, by pozosta-
wić pełną swobodę wypowiedzi i decyzji 
mieszkańcom sołectw. 

Zdarzyło się jednak tak, że sołtysi nie-
których miejscowości wyraźnie prosi-
li o obecność kogoś z gminy podczas ze-

brania. Wtedy też, oczywiście, osoby takie 
przyjeżdżały, wyjaśniając ewentualne kwe-
stie sporne czy niejasne.

Dlaczego o tym piszemy? Celem osta-
tecznego ucięcia komentarzy, które zaczę-
ły się pojawiać wśród niektórych miesz-
kańców, jakoby przedstawiciele gminy „nie 
raczyli” przyjechać do wszystkich miejsco-
wości. Jeśli nie było woli sołectwa, by na 
konsultacjach obecny był ktoś z Urzędu, 
to jego przedstawiciele nie uczestniczyli 
w nich. Red

konsultacje społeczne 
w sołectwach
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Świadczenie w wysokości 500 zł otrzyma każda rodzina na drugie i kolejne 
dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Rodziny o niskich dochodach otrzymają 
zasiłek także na pierwsze lub jedyne dziecko

Rodzina 500+

Wnioski o wypłatę świadczeń 
z rządowego programu 500+ 
można składać od 1 kwietnia. 

Spieszyć się nie trzeba, bo są na to aż 3 
miesiące. Niezależnie od terminu złoże-
nia wniosku, świadczenie będzie wypłaca-
ne z wyrównaniem od początku kwietnia.

Zapraszamy do zapoznania się z naj-
ważniejszymi informacjami dotyczącymi 
Programu Rodzina 500+.

poDStawa pRawna
•  ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o po-

mocy państwa w wychowywaniu dzieci 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 195);

•  rozporządzenie Ministra Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 
2016 r. w sprawie sposobu i trybu postę-
powania w sprawach o świadczenie wy-
chowawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 214).

•  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Ko-
deks postępowania administracyjnego 
(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 );

oSoby upRawnIone  
Do śwIaDczenIa
Świadczenie wychowawcze przysługuje:
• matce,
• ojcu,
•  opiekunowi faktycznemu dziecka albo 

opiekunowi prawnemu dziecka.
Świadczenie wychowawcze przysługuje:
•  obywatelom polskim,
•   cudzoziemcom:

•  do których stosuje się przepisy o koor-
dynacji systemów zabezpieczenia spo-
łecznego,

•  jeżeli wynika to z wiążących Rzecz-
pospolitą Polską dwustronnych umów 
międzynarodowych o zabezpieczeniu 
społecznym,

•  przebywającym na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej na podstawie ze-
zwolenia na pobyt czasowy udzielone-
go w związku z okolicznościami, o któ-
rych mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach czy-
li zezwolenia na pobyt czasowy w ce-
lu wykonywania pracy w zawodzie wy-
magającym wysokich kwalifikacji 
udzielonego, gdy celem pobytu cudzo-
ziemca na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej jest wykonywanie pracy 
w zawodzie wymagającym wysokich 
kwalifikacji oraz spełnione są łącznie 
następujące warunki:

cudzoziemiec: 
•  zawarł, na okres przynajmniej 1 ro-

ku, umowę o pracę, umowę o pracę 
nakładczą, umowę cywilnoprawną, 
na podstawie której wykonuje pracę, 
świadczy usługi lub pozostaje w sto-
sunku służbowym, 

•  spełnia wymagania kwalifikacyjne 
i inne warunki w przypadku zamia-
ru wykonywania pracy w zawodzie 
regulowanym w rozumieniu art. 2 
pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2008 
r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej, 

•  posiada wyższe kwalifikacje zawodo-
we, 

•  posiada ubezpieczenie zdrowot-
ne w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych lub potwier-
dzenie pokrycia przez ubezpieczy-
ciela kosztów leczenia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

•  posiada zgodę właściwego organu na 
zajmowanie określonego stanowiska, 
wykonywanie zawodu lub prowadze-
nie innej działalności, gdy obowią-
zek jej uzyskania przed zawarciem 
umowy wynika z odrębnych przepi-
sów;

•  podmiot powierzający cudzoziem-
cowi wykonywanie tej pracy nie ma 
możliwości zaspokojenia potrzeb ka-
drowych na lokalnym rynku pracy, 
jeżeli zamieszkują z członkami ro-
dzin na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, 

•  posiadającym kartę pobytu z adnota-
cją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli za-
mieszkują z członkami rodzin na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
z wyłączeniem obywateli państw 
trzecich, którzy uzyskali zezwole-
nie na pracę na terytorium państwa 
członkowskiego na okres nieprze-
kraczający sześciu miesięcy, obywa-
teli państw trzecich przyjętych w ce-
lu podjęcia studiów oraz obywateli 
państw trzecich, którzy mają prawo 
do wykonywania pracy na podsta-
wie wizy.

Prawo do świadczenia wychowawcze-
go przysługuje cudzoziemcom, jeżeli za-
mieszkują na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przez okres, w jakim mają otrzy-
mywać świadczenie wychowawcze, chy-
ba że przepisy o koordynacji systemów za-
bezpieczenia społecznego lub dwustronne 
umowy międzynarodowe o zabezpiecze-
niu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysłu-
guje na pierwsze lub jedyne dziecko ww. 
osobom, jeżeli dochód rodziny w prze-
liczeniu na osobę nie przekracza kwo-
ty 800,00 zł, natomiast jeżeli członkiem 
rodziny jest dziecko niepełnosprawne, 
świadczenie wychowawcze przysługuje 
na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodzi-
ny w przeliczeniu na osobę nie przekra-
cza kwoty 1 200,00 zł.

Świadczenie wychowawcze przysłu-
guje w cyklu miesięcznym w wysokości 
500,00 zł na dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługu-
je do dnia ukończenia przez dziecko 18 
roku życia.

W przypadku urodzenia dziecka lub 
ukończenia przez dziecko 18 roku życia 
w trakcie miesiąca wysokość świadczenia 
wychowawczego jest ustalana proporcjo-
nalnie do liczby dni, w których świadcze-
nie wychowawcze przysługuje. 

wyMaGane DokuMenty
Osoby ubiegające się o świadczenie wycho-
wawcze na drugie i kolejne dziecko skła-
dają wyłącznie wniosek wraz z dowodami 
osobistymi rodziców dzieci i aktami uro-
dzenia dzieci..

Osoby ubiegające się o świadczenie wy-
chowawcze także na pierwsze lub jedyne 
dziecko oprócz wniosku zobowiązane są 
do załączenia następujących dokumentów:

•  dokumenty stwierdzające wysokość 
dochodu rodziny, w tym odpowied-
nio:

•  oświadczenia członków rodziny o do-
chodach osiągniętych w roku kalen-
darzowym poprzedzającym okres, na 
który ustalane jest prawo do świad-
czenia wychowawczego, innych niż 
dochody podlegające opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób fi-
zycznych na zasadach określonych 
w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e 
i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 
r. o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych,
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Ważne: rokiem kalendarzowym, któ-
ry będzie brany pod uwagę przy ustala-
niu prawa do świadczenia wychowawcze-
go na pierwszy okres (tj. od 1 kwietnia 
2016 do 30 września 2017 r.) jest rok 2014. 
W kolejnym okresie (2017/2018), który 
rozpocznie się 1 października 2017 r. , ro-
kiem „bazowym”, z którego dochód ro-
dziny będzie brany pod uwagę będzie rok 
2016.
•  oświadczenia członków rodziny rozli-

czających się na podstawie przepisów 
o zryczałtowanym podatku dochodo-
wym od niektórych przychodów osią-
ganych przez osoby fizyczne o docho-
dzie osiągniętym w roku kalendarzo-
wym poprzedzającym okres, na który 
ustalane jest prawo do świadczenia wy-
chowawczego,

•  zaświadczenie właściwego organu gmi-
ny, nakaz płatniczy albo oświadczenie 
o wielkości gospodarstwa rolnego wy-
rażonej w hektarach przeliczeniowych 
ogólnej powierzchni w roku kalenda-
rzowym poprzedzającym okres, na któ-
ry ustalane jest prawo do świadczenia 
wychowawczego,

•  umowę dzierżawy — w przypadku od-
dania części lub całości znajdującego się 
w posiadaniu rodziny gospodarstwa rol-
nego w dzierżawę, na podstawie umowy 
zawartej stosownie do przepisów o ubez-
pieczeniu społecznym rolników, albo 
oddania gospodarstwa rolnego w dzier-
żawę w związku z pobieraniem renty 
określonej w przepisach o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich ze środków 
pochodzących z Sekcji Gwarancji Euro-
pejskiego Funduszu Orientacji i Gwa-
rancji Rolnej,

•  umowę o wniesieniu wkładów grunto-
wych — w przypadku wniesienia gospo-
darstwa rolnego do użytkowania przez 
rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

•  odpis podlegającego wykonaniu orze-
czenia sądu zasądzającego alimenty na 
rzecz osób w rodzinie lub poza rodzi-
ną lub odpis protokołu posiedzenia za-
wierającego treść ugody sądowej, odpis 
zatwierdzonej przez sąd ugody zawar-
tej przed mediatorem lub innego tytu-
łu wykonawczego pochodzącego lub za-
twierdzonego przez sąd, zobowiązują-
cych do alimentów na rzecz osób w ro-
dzinie lub poza rodziną,

•  przekazy lub przelewy pieniężne doku-
mentujące wysokość zapłaconych ali-
mentów, jeżeli członkowie rodziny są 
zobowiązani orzeczeniem sądu, ugo-
dą sądową, ugodą zawartą przed me-
diatorem lub innym tytułem wykonaw-
czym pochodzącym lub zatwierdzonym 
przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby 
spoza rodziny,

•  w przypadku gdy osoba uprawniona nie 
otrzymała alimentów albo otrzymała je 
w wysokości niższej od ustalonej w orze-

czeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugo-
dzie zawartej przed mediatorem:

•  zaświadczenie organu prowadzącego 
postępowanie egzekucyjne o całkowitej 
lub częściowej bezskuteczności egzeku-
cji alimentów, a także o wysokości wy-
egzekwowanych alimentów lub: 

•  informację właściwego sądu lub wła-
ściwej instytucji o podjęciu przez oso-
bę uprawnioną czynności związanych 
z wykonaniem tytułu wykonawczego 
za granicą albo o niepodjęciu tych czyn-
ności, w szczególności w związku z bra-
kiem podstawy prawnej do ich podję-
cia lub brakiem możliwości wskaza-
nia przez osobę uprawnioną miejsca za-
mieszkania dłużnika alimentacyjnego 
za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje 
za granicą,

•  dokument określający datę utraty do-
chodu oraz wysokość utraconego do-
chodu,

•  dokument określający wysokość docho-
du osiągniętego przez członka rodziny 
oraz liczbę miesięcy, w których dochód 
był uzyskiwany — w przypadku uzyska-
nia dochodu w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres, na który usta-
lane jest prawo do świadczenia wycho-
wawczego,

•  dokument określający wysokość docho-
du osiągniętego przez członka rodzi-
ny za miesiąc następujący po miesiącu, 
w którym nastąpiło uzyskanie dochodu 
— w przypadku uzyskania dochodu po 
roku kalendarzowym poprzedzającym 
okres, na który ustalane jest prawo do 
świadczenia wychowawczego;

•  kartę pobytu − w przypadku cudzoziem-
ca przebywającego na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej na podstawie ze-
zwolenia na pobyt czasowy udzielonego 
w związku z okolicznościami, o których 
mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grud-
nia 2013 r. o cudzoziemcach;

•  kartę pobytu i decyzję o udzieleniu ze-
zwolenia na pobyt czasowy — w przy-
padku cudzoziemca posiadającego kar-
tę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku 
pracy”;

•  odpis prawomocnego orzeczenia sądu 
orzekającego rozwód lub separację albo 
odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu 
małżonka lub rodzica dziecka − w przy-
padku osoby samotnie wychowującej 
dziecko;

•  odpis prawomocnego postanowienia 
sądu orzekającego przysposobienie 
lub zaświadczenie sądu opiekuńczego 
lub ośrodka adopcyjnego o prowadzo-
nym postępowaniu sądowym w sprawie 
o przysposobienie dziecka;

•  orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna 
prawnego dziecka;

•  inne dokumenty, w tym oświadczenia, 
niezbędne do ustalenia prawa do świad-
czenia wychowawczego.

MIejSce I SpoSób zaŁatwIenIa 
SpRawy
Wnioski o przyznanie świadczenia wycho-
wawczego można składać od

1 kwietnia 2016 r.
w Ośrodku Pomocy  
Społecznej w Stęszewie,  
ul. Poznańska 11, 
62-060 Stęszew

•  listem poleconym na adres Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Stęszewie

•  osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Stęszewie

•  przez internet — Ministerstwo zapowia-
da także, że składanie wniosków będzie 
możliwe za pośrednictwem systemu te-
leinformatycznego ZUS, portalu empa-
tia.mrpips.gov.pl i systemów bankowo-
ści elektronicznej.
Pierwszy okres, na który ustalane jest 

prawo do świadczenia wychowawczego, 
rozpoczyna się z dniem 1 kwietnia 2016 r. 
i kończy się 30 września 2017 r.

W przypadku złożenia wniosku o usta-
lenie prawa do świadczenia wychowawcze-
go, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy tj. od 1 kwietnia 
2016 r. do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo 
do świadczenia wychowawczego, na pod-
stawie tego wniosku ustala się począwszy 
od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy 
tj. 1 kwietnia 2016 r.

Ustalenie i wypłata świadczenia wycho-
wawczego w przypadku złożenia wniosku 
w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w ży-
cie ustawy, następuje w terminie 3 miesię-
cy licząc od dnia złożenia wniosku z pra-
widłowo wypełnionymi dokumentami.

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc 
od dnia wydania orzeczenia o niepełno-
sprawności lub orzeczenia o stopniu nie-
pełnosprawności, zostanie złożony wnio-
sek o ustalenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego uzależnionego od niepełno-
sprawności, prawo to ustala się, począwszy 
od miesiąca, w którym złożono wniosek 
o ustalenie niepełnosprawności lub stop-
nia niepełnosprawności.

W przypadku, gdy prawo do świadcze-
nia wychowawczego uzależnione jest od 
niepełnosprawności dziecka, prawo do 
świadczenia wychowawczego ustala się na 
okres, o którym mowa powyżej, chyba że 
orzeczenie o niepełnosprawności lub orze-
czenie o stopniu niepełnosprawności zo-
stało wydane na czas określony. W tym 
przypadku prawo do świadczenia wycho-
wawczego ustala się do ostatniego dnia 
miesiąca, w którym upływa termin waż-
ności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do 
końca okresu zasiłkowego. Red
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26 lutego w stęszewskim „Gościńcu 
Taradejka” obyła się wspomnia-
na aukcja, na którą zaprosił bur-

mistrz gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak 
oraz prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk” w Komorni-
kach Bogdan Maćkowiak. O godz. 18 sala by-
ła wypełniona po brzegi przez zaproszonych 
gości, rodziców, opiekunów, autorów obra-
zów oraz terapeutów. Przygotowano na sprze-
daż rekordową, jak do tej pory, liczbę obra-
zów, bo aż 61. Powstawały one przez ostatni 
rok pod bacznym okiem terapeutek z pracow-
ni plastycznych. Po liczbie obrazów wydawać 
by się mogło, że aukcja będzie trwała do póź-
nych godzin nocnych, ale chęć posiadania ob-
razów oraz hojność ofiarodawców sprawiła, że 
o godz. 22 nastąpił koniec imprezy. Gorąca at-
mosfera w sali powodowała, że prowadzący 
aukcję Małgorzata i Paweł Bińkowscy nie na-
dążali wymieniać przebitych kwot. 

Wszyscy podkreślali kunszt i talent ma-
larski, którym są obdarzeni niepełnospraw-
ni. Prace wykonane były w większości tech-
niką akrylem na płótnie, ale także farbami 
do malowania palcami i farbami struktural-
nymi. Wśród prac można było nabyć „Sło-
neczniki” van Gogha, obrazy Beksińskiego, 
czy „Portret Adeli Bloch-Bauer” Klimta.

W czasie przerwy w licytacji goście mo-
gli wysłuchać utworów kapeli dudziarskiej 
„Koźlary” ze Stęszewa oraz solistów Ogni-
ska Muzycznego „Stęszewskie Talenty”.

Za zebraną kwotę około 10 tysięcy zło-
tych uczestnicy warsztatów będą mogli 
spędzić kilka dni na wycieczce nad morze. 
W imieniu niepełnosprawnych składamy 
wszystkim nowym właścicielom obrazów 
podziękowania za tak mocno otwarte port-
fele oraz serca, a zarazem gratulujemy bar-
dzo dobrego wyboru. SzyMoN KRzeMIńSKI

charytatywna aukcja 
– Po raz 1, po raz 2, po raz 3… sprzedane! – to najczęściej słyszane słowa 
podczas „Aukcji obrazów” wykonanych przez uczestników z WTz „Promyk” 
z otusza i Konarzewa. obraz pt. „Lalka” osiągnął najwyższą kwotę 
sprzedaży, bo aż 1600 zł, a nabywcą został mieszkaniec Buku
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Spotkanie z „butnym 
Rysiem”
Wszystko odbyło się 20 lutego 

w Buku. Organizatorami gry by-
li bukowscy harcerze. Przemie-

rzając uliczki musieliśmy trafić do wskaza-
nego punktu na mapie i na każdym z nich 
podbić otrzymaną przepustkę. Jednym 
z zadań było strzelanie z broni pneuma-
tycznej. W tym zadaniu stęszewianie oka-
zali się całkiem nieźli, ponieważ przywieź-
li aż dwa puchary. Trzecie miejsce zajął stę-
szewski zastęp młodszo-harcerski, a drugie 
— patrol stęszewskiej czwórki.

To nie jedyny sukces naszych harce-
rzy w tym dniu. Czwórka wywalczyła tak-
że trzecią pozycję w w/w grze miejskiej. Jak 
na osiem konkurencyjnych patroli, to cał-
kiem niezły wynik.

22 lutego natomiast minął Dzień My-
śli Braterskiej. Z tej okazji wszystkim har-

cerzom, zuchom, instruktorom i senio-
rom życzymy pomyślności na naszej har-
cerskiej drodze, samych sukcesów w życiu 

prywatnym i zawodowym oraz pogody du-
cha i radosnych spotkań w harcerskim gro-
nie. Czuwaj! PWd. KASIA MIKołAjczAK

już po raz trzeci stęszewscy harcerze wzięli udział w grze miejskiej pod 
kryptonimem „Butny Ryś”

co cztery lata, w roku prze-
stępnym, zuchy w całej Polsce 
obchodzą swoje imieniny. 

Zuchy z 4 GZ „Leśne Duszki” święto-
wały wraz z innymi z Ośrodka ZHP. 
Z tej okazji w Buku 19 i 20 lutego 

odbył się biwak. Każda gromada przygo-
towała na to święto pięknie przystrojone 
stoły z różnymi smakołykami. Nie zabra-
kło imieninowych zabaw, podczas których 
dominowały balony. Każdy zuch wziął 
udział w balonowych zawodach i konkur-
sach. Podczas jednego z konkursów każda 
gromada przygotowała balonowy strój na 
wyjątkowe okazje. Biwak zakończył się wi-
zytą w kinie i smacznym obiadem.  Red

zuchy ze 
Stęszewa 
obchodziły 
imieniny
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K U L T U r A

Zespół folklorystyczny „Modrzan-
ki” z Modrza obchodzi w tym ro-
ku 20-lecie swojej działalności. Gru-

pa istnieje od 1996 roku i działa przy Do-
mu Kultury w Stęszewie, a reaktywowana 
została po przerwie z zespołu „Modrza-
cy”, który prowadziła w latach 1977–1992 
Weronika Polaczek (do tej pory aktywnie 
działająca w zespole).

Zamiłowanie do kultury ludowej pani 
Weronika przejawiała już od najmłodszych 
lat, gdy jako dziecko uczestniczyła wraz ze 
starszymi siostrami w przygotowaniach do 
dożynek, gdzie pleciono wieńce i układa-
no przyśpiewki dożynkowe. Zaowocowało 
to sukcesami zespołu i samej Weroniki Po-
laczek, stworzyła bowiem niepowtarzalny, 
autorski scenariusz obrzędu dożynkowego, 
wykorzystywany do tej pory podczas gmin-
nych uroczystości dożynkowych. 

W latach 1996–2006 zespół w składzie 
16-osobowym wystąpił w strojach ludo-
wych z repertuarem w gwarze wielkopol-
skiej w takich miejscowościach jak: Mo-
drze, Kościan, Nowy Tomyśl, Puszczyko-
wo, Poznań, Lwówek, Sielinko, Ostroróg, 
Zbąszyń, Kostrzyn, Wambierzyce, Łowę-
cin, Pobiedziska, Lusowo, Śmigiel, Środa 
Wlkp., Ujście, Zaniemyśl, Czerwonak. Na-
tomiast w latach 2007–2015 zespół zapre-
zentował się w miejscowościach: Kleszcze-
wo, Mosina, Nekla, Luboń, Poznań, Sza-
mocin, Nowy Tomyśl, Plewiska, Maniecz-
ki, Kuślin, Przeźmierowo, Kostrzyn Wlkp., 
Chojno, Wyrzeka, Podrzewie, Ostroróg, 
Podmokle Małe, Rogalinek, Puszczyko-
wo, Duszniki, Pniewy, Potasze, Kamieniec, 
Pobiedziska, Siedlce, Zaniemyśl, Grodzisk 
Wlkp., Strykowo — Lisówki. 

„Modrzanki” brały udział — od 1997 r. 
do 2006 r. — w sześciu edycjach Wielko-
polskiego Przeglądu Zespołów Śpiewa-
czych Kół Gospodyń Wiejskich w Duszni-
kach Wlkp. pod patronatem posła Stanisła-
wa Kalemby. 

W ciągu dwudziestu lat zespół wystą-
pił na licznych przeglądach, wziął udział 

w konkursach, wielokrotnie zdobywa-
jąc nagrody i wyróżnienia. Pojawiał się 
na imprezach o charakterze ogólnopol-
skim i międzynarodowym. Uświetniał też 
gminne uroczystości. Posiada wiele autor-
skich programów, wykonuje własne, niepo-
wtarzalne utwory. Tworzą go ludzie, u któ-
rych zamiłowanie do krzewienia kultury 
ludowej jest wciąż żywe i którzy chcą zara-
żać swą pasją innych.

W jubileuszowym roku zapowiada się 
wiele okazji do świętowania. „Modrzanki” 
przygotowują specjalny program z okazji 
Gminnego Dnia Matki i Ojca, a także — tra-
dycyjnie — występ podczas gminnych do-
żynek. Powstaje publikacja na temat zespo-
łu i jego historii. Jego członkowie regularnie 
spotykają się na próbach i przygotowaniach 
kolejnych występów. 1 marca w Modrzu od-
było się uroczyste spotkanie, inaugurujące 
jubileuszowy rok „Modrzanek”.  Red

tak, tak to już 20 lat!
jubileusz zespołu folklorystycznego „Modrzanki”
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B I B L I O T E K A  /  O G Ł O S Z E N I A

podróż w bibliotece

W podróżach tych uczestnikom to-
warzyszyła książka „Mapy” Alek-
sandry i Daniela Mizielińskich. 

W Australii dzieci zadziwił dziobak, w In-
diach poćwiczyli jogę, w Ameryce Północnej 
skosztowali naleśników „pancaces”, a z Chin 

przywieźli makaron ryżowy. Książka przy-
bliżyła dzieciom różnorodność świata — nie 
tylko geograficzną, ale również kulturową, 
co wykorzystały tworząc piękne prace pla-
styczne. Stałym punktem ferii w bibliotece 
były gry planszowe — cieszące się niesłab-

nącym powodzeniem „Kalambury”, a także 
„Domino” czy „Chińczyk”. 

Strykowska filia biblioteki zaprosi-
ła najmłodszych czytelników na „Karnawał 
w Książkolandii” — efektem zajęć były wła-
snoręcznie wykonane maski karnawałowe. Red

Podczas tegorocznych ferii Biblioteka Publiczna w Stęszewie zaprosiła dzieci 
do wspólnej podróży po pięciu kontynentach

REWOLUCJA W NAUCZANIU  
JĘZYKA ANGIELSKIEGO!

TWOJE DZIECKO BĘDZIE DWUJĘZYCZNE

Mamy dwie wyjątkowe propozycje dla Państwa 

Rozpoczynamy nabór na rok 2016/2017 do 
bezpłatnego Przedszkola Dwujęzycznego polsko-
angielskiego. Zajęcia prowadzone w oparciu o autorski 
program grup dwujęzycznych. Jeśli chcesz żeby Twoje 
dziecko mówiło po angielsku – zapisz je do nas! 
Przyjmujemy wszystkie dzieci, bez względu na obwód. 

Jesteś zainteresowany edukacją domową? Damy 
Tobie taką możliwość, umożliwiamy realizację 
obowiązku szkolnego w formie edukacji domowej na 
etapie zerówki oraz szkoły podstawowej! 

SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY !!!
Zapraszam do kontaktu – Karol Gidaszewski

tel. 691 888 386

Kupię działkę budowlaną w Stęszewie  
lub w okolicy o pow. do 750 m2. Pilne! 

Kontakt tel. kom. 693 139 499

PRZYJMĘ KUChARZA, KUChARKĘ 
do punktu gastronomicznego i punktu fast food  
w Buku. Informacje pod nr. tel. 514 22 00 17

Warsztat samochodowy zatrudni
MEChANIKA 

Tel. 607 347 668

Agencja Pracy Tymczasowej poszukuje 

MONTERóW, MAGAZYNIERóW, SPAWACZY, 
SWACZEK, SWACZY, śLUSZARZY. 

Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenia
Zadzwoń: 609-080-952
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N A S Z E  S P r A W y

Sprawcy przestępstw dokonywanych 
na osobach starszych działają w róż-
norodny sposób i za pomocą różnych 

metod, wykorzystując najczęściej zaufanie 
i „dobre serce” tych ludzi. Bardzo często 
oszuści pukają do drzwi pod różnymi pre-
tekstami, np. z prośbą o wodę czy coś do je-
dzenia, oferując sprzedaż artykułów prze-
mysłowych bądź też podając się za osoby 
urzędowe np. listonosza, pracownika ZUS-
u, pracownika pomocy społecznej, pracow-
nika administracji. Po podstępnym wejściu 
do mieszkania, wykorzystując nawet chwi-
lową nieuwagę, okradają domowników.

Bardzo często popełnianym przestęp-
stwem, którego ofiarami padają ludzie 
starsi, jest czyn polegający na wyłudze-
niu pieniędzy przez osoby podające się 
za członków rodziny lub bliskich znajo-
mych, pod pretekstem pilnej życiowej po-
trzeby. Sprawcy dzwonią na telefon domo-
wy przedstawiając się jako wnuk, wnuczka, 
siostrzeniec lub siostrzenica (głos w telefo-
nie jest zniekształcony i starsi ludzie często 
myślą, iż dzwonią faktycznie osoby z rodzi-
ny) i prosząc o pożyczkę na zakup jakiejś 
rzeczy w bardzo atrakcyjnej cenie. Najczę-
ściej od razu informują „babcię” lub „dziad-
ka”, że nie będą mogli przyjechać po pie-
niądze i w związku z tym pieniądze odbie-
rze znajomy lub kolega. Po pewnym czasie 
znajomy „wnuczka” zjawia się w mieszka-
niu ofiary po pożyczkę pieniężną.

Ostrożność należy również zacho-
wać w stosunku do osób podających się za 

urzędników i przedstawicieli różnych in-
stytucji. Często oszuści „podszywając się” 
za pracowników opieki społecznej, urzędu 
skarbowego czy ZUS-u mogą twierdzić, że 
ich wizyta spowodowana jest wypłatą do-
datkowego świadczenia pieniężnego lub 
materialnego, przyznaniem większej eme-
rytury lub renty czy zwrotem podatku do-
chodowego, a w celu uzyskania tych pie-
niędzy lub świadczeń konieczne jest wnie-
sienie opłaty manipulacyjnej lub prze-
kazanie pieniędzy na zakup znaczków 
skarbowych. Takie działanie sprawcy ma 
na celu wskazanie miejsca, gdzie przecho-
wujemy pieniądze. Następnie złodziej pro-
si o podanie np. szklanki wody, a w mię-
dzyczasie kradnie oszczędności lub cenne 
przedmioty znajdujące się w mieszkaniu.

Sprawcy oszustw mogą także podszywać 
się pod funkcjonariuszy policji informując 
np., że ktoś z rodziny nie ma pieniędzy, aby 
zapłacić mandat lub że ktoś z bliskich po-
pełnił przestępstwo lub wykroczenie. Jed-
nocześnie sugerują, iż sprawę można zała-
twić polubownie poza „granicami prawa”. 
Chęć udzielenia pomocy bliskim powodu-
je, że osoby starsze płacą za tę „wymyślo-
ną usługę” znaczne sumy pieniędzy. W wy-
mienionych sytuacjach zawsze należy po-
twierdzić fakty przekazywane nam przez 
nieznajomego lub nieznajomą, którzy za-
pukają do naszych drzwi oraz zadzwonić 
osobiście pod numer telefonu członka ro-
dziny, aby przekonać się, czy jego znajomy 
mówi prawdę. Należy przestrzegać zasady, 

że nie należy przekazywać pieniędzy oso-
bom, których nie znamy osobiście.

Aby nie stać się ofiarą oszustwa, należy 
przestrzegać następujących zasad:

Przed otwarciem drzwi:
• Spojrzeć przez wizjer w drzwiach lub 

przez okno — kto to?
• Jeśli nie znamy odwiedzającego — spy-

tać o cel jego wizyty, zapiąć łańcuch zabez-
pieczający, (jeśli zdecydujemy się na otwar-
cie drzwi) oraz poprosić o pokazanie dowodu 
tożsamości lub legitymacji służbowej, iden-
tyfikatora. Uczciwej osoby nie zrazi takie po-
stępowanie powodowane ostrożnością.

• W razie wątpliwości należy umówić 
się na inny termin, sprawdzając uprzed-
nio w administracji osiedla lub innej od-
powiedniej instytucji wiarygodność osoby 
pukającej do drzwi (jeśli osoba podaje się za 
przedstawiciela administracji lub innej od-
powiedniej instytucji).

W sytuacji, gdy osoba staje się natarczy-
wa, natychmiast należy zadzwonić na poli-
cję lub zaalarmować otoczenie.

We wszystkich opisanych przypadkach 
należy kontaktować się z policją, dzwoniąc 
na numer patrol 660-907-885, 061-84149-
30 lub alarmowy 997 lub 112 z telefonu 
komórkowego, przekazując jak najwięcej 
zapamiętanych szczegółów, np. wygląd 
nieznajomej osoby, numer i markę samo-
chodu, którym ewentualnie przyjechała, 
a w przypadku rozmowy telefonicznej — 
numer z wyświetlacza telefonu, datę i go-
dzinę rozmowy. STęSzeWScy PoLIcjANcI

policja w Stęszewie ostrzega 
W związku z licznymi, powtarzającymi się przypadkami oszustw, których 
ofiarami stają się między innymi osoby starsze, samotnie mieszkające policja 
apeluje o wzmożoną ostrożność i zdrowy rozsądek w kontaktach z osobami 
pukającymi do drzwi naszych mieszkań lub telefonujących do nas

Komisariat Policji w Stęszewie 
zawiadamia mieszkańców mia-
sta i gminy Stęszew o możliwo-
ści przystąpienia do Programu 
prewencyjnego „Poznański 
rower – bezpieczny rower. 

Program ma na celu rejestracje oraz 
znakowanie rowerów i stworzenie ba-
zy danych oznakowanych rowerów. 

Znakowanie rowerów odbędzie się 
w Komisariacie Policji w Stęszewie w ni-
żej podanych terminach: 15 marca 2016r. 
w godz. 15:00 do 18:00, 25 marca 2016r. 
w godz. 10:00 do 13:00.

Warunki przystąpienia do Programu 
prewencyjnego „Poznański rower — bez-
pieczny rower”: • Do programu przystąpić 
może wyłącznie osoba pełnoletnia. • Do-
puszcza się oznakowanie roweru osobie nie-
letniej pod warunkiem uczestnictwa w tej 
czynności jej rodziców, opiekuna prawne-
go lub innej pełnoletniej osoby, której toż-
samość została stwierdzona na podstawie 
dowodu osobistego — w tym przypadku ro-
wer zostaje zarejestrowany na osobę pełno-
letnią, natomiast nieletni zostaje wskazany, 
jako użytkownik roweru ( jego dane należy 

zawrzeć na odwrocie karty zgłoszenia przy-
stąpienia do programu).

• Wyposażenie jednośladów w: jedno 
światło pozycyjne barwy białej lub żółtej 
selektywne, co najmniej jedno światło od-
blaskowe barwy czerwonej, kształtu innego 
niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło 
barwy czerwonej, które może być migają-
ce, co najmniej jeden działający skutecznie 
hamulec, dzwonek lub inny sygnał ostrze-
gawczy o nie przeraźliwym dźwięku. Ra-
ma roweru powinna być czysta. 

Osoba przystępująca do programu powin-
na posiadać przy sobie dowód osobisty oraz 
jeżeli posiada dokument potwierdzający za-
kup roweru. Osoba do kontaktu z ramienia 
Komisariatu Policji w Stęszewie jest mł. asp. 
Marek Ludwiczak tel. 061-84-149-30. Red

oznakuj 
rower!
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UrZąD MIEJSKI GMINy 
STęSZEW PrZyPOMINA, 
ŻE w każDy pIeRwSzy 

wtoRek MIeSIĄca, 
w GoDz. 9.00-10.00. 
W UrZęDZIE GMINy 

PEŁNI DyŻUr DOrADCA 
PODATKOWy, SŁUŻąCy 
BEZPŁATNą POMOCą  
OSOBOM CHCąCyM 
ZAŁOŻyĆ WŁASNą 

DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODArCZą

Miejscowość
III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Stęszew ulice: Narutowicza,
P. Skargi, Lipowa, Trzebawska, Ks. Skorupki, 
Wybickiego, Wojska Polskiego;

Strykowo ul. Nowa, Parkowa,
Jeziorki ul. Bukowska,
Skrzynki ul. Dworcowa, 
Modrze ul. Robocza,
Sapowice ul. Bukowska,
Trzebaw ul. Nowa, 
Witobel ul. Podgórna, 
Srocko Małe PGR.

16
31

13
27

11
25

08
22

06
20

03
18
31

14
28

12
26

09
23

07
21

InFolInIa tÖnSMeIeR zacHóD Sp. z o.o.: 61 442 49 73, 65 512 75 31. Worki z surowcami wtórnymi należy wystawić przed posesje do 
godziny 700 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.

UWAGA ZMIANA HARMONOGRAMU!!!

HaRMonoGRaM oDbIoRu oDpaDów  
SelektywnycH – wIeloRoDzInne 
(TWOrZyW SZTUCZNyCH, PAPIErU, SZKŁA) NA 2016 rOK
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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

• „Medicor” sp. z o. o.
Stęszew, ul. Piotra Skargi 22, 
tel. 61 813 42 61
Udziela świadczeń specjalistycznych 
w zakresie: chirurgii, laryngologii i neurologii.
 

InFoRMatoR
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• 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 Modrzu ul. Kościuszki 14, 
tel. 61 819 57 72

• Zespół Szkolno Przedszkolny 
w Jeziorkach 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

• 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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S P O r T

II turniej judo 

20 lutego w stęszewskim gimna-
zjum odbył się II Turniej Judo 
o Puchar Radnego. Organizato-

rem imprezy był radny gminy Stęszew Piotr 
Szafrański, przy wsparciu stęszewskiego od-
działu UKS Poznań — Dębiec. W turnie-
ju uczestniczyło łącznie 110 dzieci z Pusz-
czykowa, Poznania, Pobiedzisk, Komor-
nik i Stęszewa (nasi zawodnicy wystartowa-

li w liczbie 44 osób). W klasyfikacji ogólnej 
stęszewscy zawodnicy zajęli pierwsze miej-
sce. Każdy startujący w zawodach otrzymał 
dyplom i pamiątkowy medal.

Specjalne podziękowania za wkład w or-
ganizację turnieju, jak również wspieranie 
sportu i popularyzację judo, otrzymali tak-
że: radny powiatowy i prezes SKR Krzysz-
tof Robaszyński, Grzegorz Grzelczak z fir-

my SAS sp. z o.o., Tomasz Potocki, Maria 
Dworzańska z P.U. OLIKAR, dyrekcja Szko-
ły Podstawowej i Gimnazjum w Stęszewie. 
Warto również dodać, iż gmina Stęszew 
wsparła dodatkowo sportowców fundując 
wyposażenie do ćwiczeń siłowych. 

Mamy nadzieję, że turniej wpisze się na 
stałe w harmonogram imprez sportowych 
w gminie Stęszew.  Red

Rywalizowało 110 dzieci, w tym 44 ze Stęszewa

zawody w ramach I kolejki 
Wielkopolskiej Ligi Taekwondo 
olimpijskiego o Puchar Bur-
mistrza Miasta i Gminy Stę-
szew odbyły się 5 marca w hali 
sportowej przy miejscowym 
Gimnazjum. 

W zawodach, w konkurencjach 
sprawnościowych oraz walk 
sportowych, wzięło udział 180 

zawodników i zawodniczek w kategoriach 
dzieci, młodzik, junior, kadet, senior oraz 
masters.

Do Stęszewa przyjechały dominujące klu-
by z Polski. Gościliśmy zawodników ze Świ-
noujścia, Kórnika, Leszna, Mosiny, Tarnowa 
Podgórnego, Wrześni, Rydzyny i Poznania.

W klasyfikacji drużynowej po pierwszej 
kolejce na pierwszym miejscu znajduje się 
UKS Dragon Długie Stare, na drugim — UKS 
Dragon Stęszew, a na trzecim — UKS Szakal 
Jeżyce Poznań.

Na wyróżnienie spośród startujących za-
wodników z klubu Dragon Stęszew zasługu-

ją za postawę w walce: Justyna Hornik, Ame-
lia Frąckowiak, Maria Bogaczyk, Wojciech 
Badylak, Kacper Nowak.

Otwarcia zawodów oraz dekoracji za-
wodników i zawodniczek w konkuren-
cjach sprawnościowych dokonała wice-
burmistrz Dorota Stachowiak. Organiza-
torzy składają również serdeczne podzię-
kowania sponsorom, firmom: MAL-TOM 
oraz KADEX. Dziękują również dyrektor 

Gimnazjum w Stęszewie i obsłudze za-
wodów. Druga kolejka Wielkopolskiej Li-
gi Taekwondo Olimpijskiego 18 czerwca 
w Rydzynie.

Szczegółowe wyniki na stronie: mipon.
pl/gorwa-team/ lub na www.gorwateam.pl .

UKS Dragon zaprasza na zajęcia w Strzę-
szewie, w Szkole Podstawowej, w każdy wto-
rek i czwartek. Telefon kontaktowy: 669-
180-861. Red

liga taekwondo o puchar burmistrza
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W rozgrywkach wystartowało 16 
drużyn: ASSz Lipno I i II Stę-
szew, KS Korona I i II Zakrze-

wo, UKS Goniec I i II Kostrzyn Wlkp, UKS 
Szach Wolsztyn, UKS ZSO II i III Włosza-
kowice, Lech-WSUS II Poznań, AZS Poli-
technika Poznańska II Poznań, UMKS Na 
Pięterku II Poznań, LKS Piast Śrem oraz 
drużyna Korona-Lipno (mieszana z za-
wodników z Zakrzewa i Stęszewa).

Zawody rozgrywane są na dystansie 
dziewięciu rund systemem szwajcarskim. 
Po rozegraniu sześciu z nich prowadzi dru-
żyna „Na Pięterku” Poznań — 11 pkt, przed 
Piastem Śrem i Koroną I Zakrzewo — po 9 
pkt. I drużyna ze Stęszewa zajmuje obecnie 
7 miejsce z dorobkiem 6 pkt. (3 mecze wy-
grane i 3 porażki), II drużyna natomiast — 
składająca się z zawodników, dla których 
start w rozgrywkach jest w większości de-
biutem — zajmuje 16 miejsce z dorobkiem 
1 pkt. Warto podkreślić, że w składzie stę-
szewskich drużyn znajdują się najmłod-
si, niespełna 8-letni zawodnicy. Indywi-
dualnie Mateusz Hałas oraz Martyna Ry-
chlik zdobyli IV kategorie szachowe a Ję-
drzej Kolski i Kornelia Rychlik V kategorię 

szachową. Pozostała część rozgrywek odbę-
dzie się 3 kwietnia. 

Do końca rozgrywek pozostało jeszcze 3 
rundy, więc trzymajmy kciuki za naszych 
zawodników, gdzie kilku z nich ma jesz-
cze szanse na uzyskanie wyższych katego-
rii szachowych. W 7 kolejce drużynę Lipno 

I czeka ciężki mecz z liderem UKS Na Pię-
terku Poznań, a Lipno II zagra z UKS ZSO 
III Włoszakowice, natomiast drużyna Ko-
rona-Lipno gdzie występuję dwie nasze za-
wodniczki (które z partii na partię robią 
postępy) zagra z Gońcem I Kostrzyn Wlkp.
 Red

S P O r T

7 marca dziewczęta ze Szkoły 
Podstawowej w Stęszewie re-
prezentowały powiat poznań-
ski na Mistrzostwach Rejonu 
Poznań Teren zachód w Piłce 
Siatkowej w Szamotułach. 

Zmierzyły się ze zwyciężczyniami pię-
ciu innych powiatów: międzychodz-
kiego — SP Kwilcz, obornickiego — SP 

Rogoźno, szamotulskiego SP 1 Szamotuły, 
grodziskiego — SP Grodzisk Wlkp., nowoto-
myskiego — SP 2 Nowy Tomyśl.

W pierwszej fazie zagrały w grupie z Gro-
dziskiem Wlkp. i Nowym Tomyślem. Oba 
mecze wygrały po 2:0. W półfinale zmie-
rzyły się z SP Rogoźno (zeszłoroczny wi-
cemistrz rejonu). Mecz był bardzo zacięty, 
a rozstrzygnięcie zwycięstwa wymagało tie-
breaka, 3 seta. Po dramatycznej walce, któ-
ra wymagała od dziewczyn ogromnej walki 
i wiary w zwycięstwo udało się doprowadzić 
do remisu 13:13 (cały set dziewczęta miały 
stratę dwupunktową), wyszły na prowadze-
nie i ostatecznie wygrały 17:15.

W meczu o pierwsze miejsce zagrały 
z gospodarzem. Po zaciętej rywalizacji 
i wygranej w trzecim secie mogły cieszyć 
się z tytułu Mistrzyń Rejonu Poznań Te-
ren Zachód i możliwości reprezento-
wania tego rejonu w finale mistrzostw 
Wielkopolski.

Jest to ogromny sukces dziewcząt i tre-
nerki. Dopiero czwarty raz nasza szkoła 

zagra w finale Wielkopolski z 7 innymi 
najlepszymi szkołami z województwa.

Szkołę reprezentowały: Klaudia Ko-
strom (kapitan), Milena Hałas, Natalia 
Kańduła, Karina Ziemkiewicz, Amelia 
Tomczak, Patrycja Regner, Weronika Czer-
niejewicz, Kinga Jaskólska, Klaudia Rawec-
ka, Martyna Kańduła. Trener Dagmara 
Grąs.  Red

Sukces siatkarek ze Stęszewa

na szachownicy
W gościńcu „Taradejka” w Stęszewie 13-14 lutego odbyło się sześć z dziewięciu 
rund o mistrzostwo wielkopolskiej IV ligi juniorów w szachach

Szachiści ze Stęszewa i zakrzewa. 
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Decydowały karne

W zawodach wzięło udział osiem 
drużyn zrzeszonych i niezrze-
szonych: Enigmat, Oldboys Stę-

szew, Tęcza Skrzynki, LZS Wronczyn, Lip-
no Stęszew, FC Slimteam, Girls — Stęszew, 
Spójnia Strykowo. 

Po rozgrywkach do półfinału zakwalifi-
kowały się drużyny: LZS Wronczyn, który 
w meczu ze Spójnią Strykowo zwyciężył 2:0 
oraz FC Slimteam, wygrywając mecz z Tęczą 
Skrzynki 2:1. Trzecie miejsce zajęła Spójnia 
Strykowo, wygrywając z Tęczą Skrzynki 2:1, 
natomiast w finale zagrały drużyny: LZS 
Wronczyn i FC Slimteam. Zwycięzcą tur-
nieju została drużyna FC Slimteam, wygry-
wając w rzutach karnych 3:1. 

Na spotkaniu obecny był burmistrz 
gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak, któ-
ry wręczył zwycięzcom puchary i nagrody, 
a wszystkim drużynom pamiątkowe dy-
plomy. Zawodnicy odebrali także gratula-
cje od przybyłej na uroczystość córki Syl-
westra Dotki — Lidii Korbas.  Red

Fc Slimteam zwyciężył w XII Piłkarskim Memoriale im. Sylwestra dotki, który 
27 lutego odbył się w sali Gimnazjum w Stęszewie 


