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A K T U A L N O Ś C I

4 kwietnia nastąpiło przekazanie po-
mieszczeń na Bibliotekę Publiczną 
w Stęszewie. Uroczystego przecięcia 

wstęgi i przekazania kluczy dokonał bur-
mistrz gminy Stęszew Włodzimierz Pin-
czak w obecności radnych, przedstawicie-
li jednostek pomocniczych oraz instytu-
cji oświatowych. Nowa siedziba biblioteki 
znajduje się pod adresem Rynek 22. 

Wszyscy zebrani na uroczystości mie-
li również okazję zwiedzić nową siedzibę 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie, 
który od 4 kwietnia działa w wyremonto-
wanych pomieszczeniach dawnej bibliote-
ki, przy ul. Poznańskiej 11.

Warto nadmienić, że wykonawcą obu 
inwestycji był Zakład Ogólnobudowla-
ny „Darbud” ze Skrzynek, a ich całkowity 
koszt (ok. 90 tysięcy złotych dla remontu 
pomieszczeń OPS i ponad 220 tysięcy zło-
tych dla przebudowy pomieszczeń na bi-
bliotekę) pokryty został ze środków wła-
snych gminy Stęszew.  Red

Nowe siedziby 
Stęszewska 
biblioteka publiczna 
i ośrodek pomocy 
Społecznej w nowych 
pomieszczeniach
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16 marca odbyła się XIII Sesja Rady Miejskiej Gminy Stęszew

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

orum przewodniczący Rady Miej-
skiej Mirosław Potrawiak przedsta-

wił zebranym porządek obrad. Wniesione 
zostały dwie poprawki — dotycząca wpro-
wadzenia do porządku obrad dwóch pro-
jektów uchwał: przyjęcia od Powiatu Po-
znańskiego przez gminę Stęszew zadania 
publicznego polegającego na zarządzaniu 
drogą powiatową nr 2501P w zakresie do-
tyczącym wykonania przebudowy ul. Po-
znańskiej w Stęszewie, a także — zmienia-
jąca Uchwałę nr XI/106/2015 w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Stęszew na lata 2016 — 2019. 
Przewodniczący Rady wnioskował także 
o zdjęcie z porządku obrad punktu doty-
czącego wyznaczenia jednostki organiza-
cyjnej do realizacji zadań z zakresu świad-
czenia wychowawczego.

Podczas sesji podjęto uchwały w spra-
wie:

a) zmieniającą Uchwałę nr XI/107/2015 
w sprawie uchwały budżetowej na 2016 
rok — dokonuje się zwiększenia docho-
dów o kwotę 60.434,00 zł oraz doko-
nuje się zwiększenia wydatków o kwotę 
386.521,00 zł;

b) funduszu sołeckiego w 2017 roku — 
uchwała ta dotyczy niewyrażenia zgody na 
wyodrębnienie środków funduszu sołec-
kiego w budżecie gminy na 2017 rok;

c) zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Stę-
szew — fragment wsi Strykowo i Sapowi-
ce — ustala się zmianę miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego do-
tyczącego w/w terenów i stwierdza się, iż 
plan ten nie narusza ustaleń Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stęszew, zatwier-
dzonego uchwałą Nr XXXIX/333/2014 
Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 11 
września 2014 roku;

d) przyjęcia regulaminu korzystania 
z miejsca wykorzystywanego do kąpie-
li nad Jeziorem Strykowskim w Stryko-

wie — regulamin przyjęty został przez radę 
Miejską Gminy Stęszew w związku z orga-
nizacją miejsca wykorzystywanego do ką-
pieli nad Jeziorem Strykowskim w Stryko-
wie;

e) przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt w 2016 roku;

f) określenia kryteriów wraz z licz-
bą punktów obowiązujących w postępo-
waniu rekrutacyjnym do klasy pierw-
szej publicznych szkół podstawowych, 
dla kandydatów zamieszkałych poza ob-
wodem danej szkoły, dla których organem 
prowadzącym jest gmina Stęszew — uchwa-
ła ta dotyczy określenia kryteriów obowią-
zujących w postępowaniu rekrutacyjnym 
do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla 
której organem prowadzącym jest gmina 
Stęszew, oraz dokumentów niezbędnych 
do potwierdzenia tych kryteriów i licz-
by punktów przypisanych tym kryteriom 
w postępowaniu rekrutacyjnym;

g) określenia kryteriów wraz z licz-
bą punktów obowiązujących w postępo-
waniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej 
publicznych gimnazjów, dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem danej szko-
ły, dla których organem prowadzącym jest 
gmina Stęszew — uchwała ta dotyczy okre-
ślenia kryteriów obowiązujące w postępo-
waniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy 
gimnazjum, dla którego organem prowa-
dzącym jest gmina Stęszew oraz dokumen-
tów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów i liczby punktów przypisanych 
tym kryteriom w postępowaniu rekruta-
cyjnym;

h) uchwalenia Wieloletniego progra-
mu gospodarowania mieszkaniowym za-
sobem gminy Stęszew na lata 2016–2020 
— celem programu jest określenie podsta-
wowego kierunku działania gminy w go-
spodarowaniu zasobem mieszkaniowym 
(dbałość o stan techniczny zasobu, plan re-
montów i modernizacji, zasady sprzedaży 
lokali, sposób i zasady zarządzania lokala-

mi i budynkami, zasady polityki czynszo-
wej, źródła finansowania); 

i) zmieniająca uchwałę Nr 
XXXIII/308/2010 Rady Miejskiej Gmi-
ny Stęszew w sprawie zatwierdzenia „Pla-
nu Odnowy Miejscowości Rybojedzko 
i Tomice na lata 2010–2017” — załącz-
niku do uchwały zmienia się: w rozdzia-
le 6 „Opis planowanych zadań inwesty-
cyjnych i przedsięwzięć” pkt. 4 otrzymu-
je nowe brzmienie: „Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej w sołectwie To-
mice”; w rozdziale 6 „ Zadanie inwesty-
cyjne nr 4” otrzymuje brzmienie zgodne 
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwa-
ły; w rozdziale 6 w „Zadaniu inwestycyj-
nym nr 5 „Poprawa jakości dróg i chodni-
ków na terenie wsi Rybojedzko i Tomice”, 
pkt 6.5.5 „Harmonogram realizacji” otrzy-
muje brzmienie: „2011-2017”; w rozdziale 
6 w „Wizji Rozwoju miejscowości” w prio-
rytecie 1 „Dobra infrastruktura służąca in-
tegracji” wprowadza się zadanie: „Zagospo-
darowanie przestrzeni publicznej w sołec-
twie Tomice”; rozdział 7 ”Planowany har-
monogram zadań 2010-2017” otrzymuje 
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszej uchwały; 

j) przejęcia od Powiatu Poznańskiego 
przez Gminę Stęszew zadania publiczne-
go polegającego na zarządzaniu drogą po-
wiatową nr 2501P w zakresie dotyczącym 
wykonania przebudowy ul. Poznańskiej 
w Stęszewie — przyjęcie zadania w zakre-
sie, o którym mowa wyżej następuje na 
okres do dnia 31 grudnia 2016r.;

k) zmieniającej Uchwałę Nr 
XI/106/2015 w sprawie uchwalenia Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Stęszew na lata 2016–2019 — załącz-
nik nr 1 do Uchwały nr XI/106/2015 z 22 
grudnia 2015 roku otrzymuje nową treść, 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 
uchwały oraz załącznik nr 2 do Uchwały 
nr XI/106/2015 z 22 grudnia 2015 roku 
otrzymuje nową treść, zgodnie z załączni-
kiem nr 2 do niniejszej uchwały. Red

W I A D O M O Ś C I  Z  S E S J I

GMIna StęSzew Ma Swój fan paGe na facebooku
Wszyscy mieszkańcy i sympatycy Gminy Stęszew mogą polubić jej nową stronę na facebook.com. 
http://tinyurl.com/steszew
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B ę D Z I E  S I ę  D Z I A ł O

burmistrz Gminy Stęszew  
zaprasza do udziału w organizowanym  

przez Gminę Stęszew

pikniku ekologicznym:  
„bĄdŹ na topIe  

– bĄdŹ eko”,
który odbędzie się  

5 CZERWCA 2016 roku
na stadionie przy ul. trzebawskiej w Stęszewie.

w programie między innymi:
• finał konkursów dla szkół podstawowych 

 i gimnazjów • stoiska tematyczne związane z ekologią  
i ochroną środowiska • „Kącik Malucha”

• gry i zabawy sprawnościowe • warsztaty artystyczne: 
tworzenie biżuterii z materiałów ekologicznych, tworzenie 

wyrobów z filcu.

 WEEKEND MAJOWY
W GMINIE STęSZEW

 
1 MAJA

GODZ. 15–17 
• Dom Kultury zaprasza do „Zielonego Zakątka”  

na zabawy cyrkowe dla dzieci

3 MAJA
 GODZ. 11.15 

• Stęszew – uroczysta Msza Św. z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
• uroczysty przemarsz na rynek, złożenie kwiatów

• krótki montaż słowno-muzyczny

GODZ. 11 
• boisko we Wronczynie – Turniej Piłki Nożnej 

o Puchar Burmistrza Gminy Stęszew 
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W y D A r Z E N I E

Oto najlepsi hodowcy bydła  
i producenci mleka 

Wydarzenie rozpoczęło się uro-
czystym powitaniem wszyst-
kich zebranych przez preze-

sa koła Henryka Olejniczaka. Następnie 
uczestnicy mogli wysłuchać krótkiej pre-
zentacji na temat korzyści płynących dla 
hodowców ze współpracy z Polską Federa-
cją Hodowców Bydła i Producentów Mleka, 
jakimi są między innymi możliwość pod-
dawania krów ocenie, wymiana doświad-
czeń z organizacjami międzynarodowymi, 
korzystanie z systemu internetowego po-
zwalającego na bieżąco monitorować wy-
niki i ocenę krów. 

W dalszej kolejności zaprezentowane 
zostały dane podsumowujące wyniki prac 
hodowlanych w województwie wielkopol-

skim w 2015 r., w tym między innymi licz-
ba krów objętych oceną wartości użytkowej 
bydła w stosunku do pogłowia krów mlecz-
nych ogółem, porównanie zmian liczby 
krów w gospodarstwach oraz wydajności 
pod względem produkcji mleka. 

Następnie przedstawiono wyniki oce-
ny krów ras mlecznych za 2015 r., w PFH-
BiPM Stęszew. Zaprezentowani zostali naj-
lepsi hodowcy w poszczególnych grupach 
krów ocenianych. 

Kolejnym etapem spotkania było wrę-
czenie dyplomów najlepszym hodowcom 
w Kole Rejonowym Stęszew przez burmi-
strza Włodzimierza Pinczaka. Tutaj naj-
lepszym w rankingu okazał się Jerzy Ko-
kociński, który otrzymał również pamiąt-

kowy puchar. Lista najlepszych hodowców 
według wydajności mlecznej przedstawia 
się następująco:

1. Kokociński Jerzy — 12046
2. Olejniczak Henryk — 10385
3. Kucharczyk Jacek — 10160
4. Krzyczyński Bogusław — 9990
5. Sapała Piotr — 9953
6. Szydłowski Eugeniusz — 9811
7. Kostrzewa Jerzy — 9751
8. Piątkowski Zygfryd — 9616
9. Cieślak Andrzej — 9577
10. Domin Henryk — 9322
Burmistrz Włodzimierz Pinczak pogra-

tulował zwycięzcom osiągnięć oraz życzył 
sukcesów w dalszej pracy i osiąganiu coraz 
lepszych efektów. Red

16 marca w sali sesyjnej urzędu Miejskiego Gminy Stęszew odbyło się 
spotkanie hodowców bydła i producentów mleka. jego organizatorem 
była polska federacja Hodowców bydła i producentów Mleka 
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A K T U A L N O Ś C I

Godziny pracy aptek
ustalono rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 
poznańskiego, w tym w gminie Stęszew

Dyrektor Wydziału Spraw Społecz-
nych i Zdrowia Starostwa Powiato-
wego w Poznaniu poinformował, że 

30 marca 2016 r. została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego pod poz. 2394 uchwa-
ła Rady Powiatu w Poznaniu nr XV/202/
V/2016 z 23 marca 2016 r. w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie powiatu po-

znańskiego, w tym oczywiście w gminie 
Stęszew. Uchwała weszła w życie po upły-
wie 14 dni od dnia publikacji w Dz. Urz. 
Woj. Wlkp., tj. od 14 kwietnia 2016 r.  
 Red

Nazwa apteki, adres Telefon

Rozkład godzin pracy aptek Dostępność do świadczeń 
farmaceutycznych

pn.–pt. sobota niedziela w porze nocnej
w święta  

i dni wolne od 
pracy

Apteka „Pod Słońcem”
ul. Chybickiego 13
Stęszew

(61) 813-48-61 8.00–12.30 
15.00–20.00 8.00–12.30

11.04.2016–17.04.2016
09.05.2016–15.05.2016
06.06.2016–12.06.2016
04.07.2016–10.07.2016
01.08.2016–07.08.2016
29.08.2016–04.09.2016
26.09.2016–02.10.2016
24.10.2016–30.10.2016
21.11.2016–27.11.2016
19.12.2016–25.12.2016

28.03.2016
26.05.2016
25.12.2016

Apteka „U Złotego Źródła”
ul. Poznańska 18
Stęszew

(61) 898-53-32 8.00–20.00 8.00–14.00

18.04.2016–24.04.2016
16.05.2016–22.05.2016
13.06.2016–19.06.2016
11.07.2016–17.07.2016
08.08.2016–14.08.2016
05.09.2016–11.09.2016
03.10.2016–09.10.2016
31.10.2016–06.11.2016
28.11.2016–04.12.2016
26.12.2016–31.12.2016

01.05.2016
15.08.2016
26.12.2016

Apteka „Rodzinna”,  
ul. Kościańska 54a,
Stęszew

788-818-519 8.00–21.00 8.00–21.00 9.00–15.00

28.03.2016–03.04.2016
25.04.2016–01.05.2016
23.05.2016–29.05.2016
20.06.2016–26.06.2016
18.07.2016–24.07.2016
15.08.2016–21.08.2016
12.09.2016–18.09.2016
10.10.2016–16.10.2016
07.11.2016–13.11.2016
05.12.2016–11.12.2016

03.05.2016
01.11.2016

Apteka „U Złotego Źródła”,  
ul. Lipowa 7, Stęszew (61) 41-57-480 8.00–20.00 8.00–17.00 10.00–15.00

04.04.2016–10.04.2016
02.05.2016–08.05.2016
30.05.2016–05.06.2016
27.06.2016–03.07.2016
25.07.2016–31.07.2016
22.08.2016–28.08.2016
19.09.2016–25.09.2016
17.10.2016–23.10.2016
14.11.2016–20.11.2016
12.12.2016–18.12.2016

15.05.2016
11.11.2016

Punkt Apteczny „Passiflora”, 
ul. Bukowska 56,
Strykowo

533-330-858 9.00–16.00

* Dostępność do świadczeń farmaceutycznych w aptekach na terenie gminy Stęszew w porze nocnej odbywa się w godz. 22.00–8.00, 
natomiast w święta i dni wolne od pracy w godz. 14.00–18.00.

Rozkład godzin pracy aptek na terenie gminy Stęszew – w dni powszednie, święta oraz w porze nocnej:
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E K O L O G I A

PSZOK usytuowany jest w miejscowo-
ści Witobel (teren oczyszczalni ście-
ków). Jest czynny w następujące dni: 

poniedziałek (w godz. 12–18), środę (12–
18), piątek (12–18) i sobotę (10–18). PSZOK 
obsługiwać będzie p. Adam Płaczek.

Odpady na PSZOK będą przyjmowa-
ne od mieszkańców tylko z nieruchomo-
ści zamieszkałych zgodnie z obowiązują-
cym regulaminem dostępnym na stronie 
internetowej www.selekt.czempin.pl oraz 
na stronie gminy Stęszew. Jest również wy-
wieszony w PSZOK-u.

Czytamy w nim m.in., że do PSZOK 
przyjmowane są odpady komunalne ze-
brane w sposób selektywny, wytworzone 
przez właścicieli nieruchomości położo-
nych na terenie Związku Międzygminnego 
„Centrum Zagospodarowania Odpadów Se-
lekt”, którzy są objęci systemem gospoda-
rowania odpadami komunalnymi i wno-
szą opłatę z tego tytułu.

Z nieruchomości zamieszkałych oraz 
niezamieszkałych, typu ogródki działkowe 
i domki letniskowe w PSZOK przyjmowane 
są następujące rodzaje odpadów:

a) odpady selektywnie zbierane (pa-
pier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowa-
nia wielomateriałowe),

b) odpady zielone (trawa, liście, drobne 
gałęzie),

c) przeterminowane leki,
d) chemikalia (detergenty, rozpuszczal-

niki, farby, tusze, kleje, środki ochrony ro-
ślin),

e) zużyte baterie, akumulatory,
f) zużyty sprzęt elektroniczny i elek-

tryczny,
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
h) odpady budowlane i rozbiórkowe po-

chodzące z prowadzenia drobnych prac re-
montowych nie wymagających pozwolenia 
na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowa-
dzenia robót do starosty (niezanieczysz-
czone odpady betonowe oraz gruz betono-
wy i ceglany),

i) zużyte opony — mogą pochodzić wy-
łącznie z rowerów, wózków, motorowerów 
i motocykli oraz pojazdów o masie całkowi-
tej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywa-
ne do prowadzenia działalności gospodar-
czej. Można oddać 4 opony od mieszkańca 
na rok z nieruchomości zamieszkałych.

Odpady budowlane i rozbiórkowe po-
chodzące z drobnych prac remontowych 
nie wymagających pozwolenia na budowę 
ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia ro-
bót do starosty (niezanieczyszczone odpa-
dy betonowe oraz gruz betonowy i ceglany) 
w ilości 100 kg jednorazowo od mieszkań-
ca z nieruchomości zamieszkałych.

Odpady w postaci zużytego sprzę-

tu elektrycznego i elektronicznego (RTV/
AGD) muszą być przekazywane kompletne 
(w całości). Niedopuszczalne jest przekazy-
wanie odpadów zdekompletowanych np. 
pozbawionych elementów metalowych.

Odpady niebezpieczne (farby, lakiery, 
smary, oleje) powinny znajdować się w ory-
ginalnych, nieuszkodzonych opakowa-
niach producenta oraz powinny zawierać 
etykiety umożliwiające identyfikację od-
padu w chwili przekazania.

Odpady należy samodzielnie umie-
ścić w oznaczonym kontenerze lub zło-
żyć w miejscu wskazanym przez pracowni-
ka PSZOK. Odpady zielone i liście, należy 
wrzucać bez opakowań (worków).

Do PSZOK nie będą przyjmowane na-
stępujące rodzaje odpadów:

a) zmieszane odpady komunalne,
b) odpady zawierające azbest,
c) części samochodowe (np.: szyby, zde-

rzaki, reflektory, elementy karoserii),
d) opony z samochodów ciężarowych 

i maszyn rolniczych,
e) odpady nieoznaczone, bez wiarygod-

nej identyfikacji (brak etykiety, oznaczeń),
f) odpady w opakowaniach cieknących;
g) sprzęt budowlany,
h) urządzenia przemysłowe,
i) odpady poprodukcyjne, w tym z dzia-

łalności rolniczej. Red

PSZOK już działa
związek Międzygminny „centrum zagospodarowania odpadów Selekt” 
w czempiniu 30 marca uruchomił w gminie Stęszew punkt Selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych tzw. pSzok
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K U L T U r A

12 kwietnia w stęszewskim 
Muzeum Regionalnym otwar-
ta została wystawa pt. „1050 
rocznica chrztu polski, a dzieje 
Stęszewa”.

Wystawa nawiązuje do wydarzeń 
związanych z rocznicą chrztu 
Polski, pokazując jednocześnie 

przeszłość miasta i gminy Stęszew, między 
innymi historie kościołów i ważniejsze wy-
darzenia. Ekspozycja będzie czynna do 31 
października 2016 r. Serdecznie zaprasza-
my do jej zwiedzenia!  Red

Chrzest Polski  
a dzieje Stęszewa
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W O K ó ł  N A S

Komendant Komisariatu Policji w Stę-
szewie informuje o IX edycji konkur-
su pn. „Policjant, który mi pomógł”. 

Inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie 
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytut Psy-
chologii Zdrowia „Niebieska Linia”. Procedu-
ra zgłoszenia funkcjonariuszy do konkursu 
„Policjant, który mi pomógł” trwa przez ca-
ły rok poprzez wysyłanie formularzy zgło-
szeniowych bezpośrednio do Ogólnopolskie-
go Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzi-
nie „Niebieska Linia” (ul. Korotyńskiego 13, 
02-121 Warszawie). Kandydatów do IX edy-
cji przedmiotowego konkursu można zgła-
szać do 31 maja. Szczegóły można znaleźć na 
stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl. Red

Policjant, który 
mi pomógł

BEZPIECZNY ROWER
Komisariat Policji w Stęszewie zawiadamia mieszkańców o możliwości przystąpienia 

do Programu prewencyjnego „Poznański rower – bezpieczny rower”

Program ma na celu rejestracje oraz znakowanie rowerów i stworzenie bazy danych oznakowanych rowerów. Znakowanie 
rowerów odbędzie się w Komisariacie Policji w Stęszewie w niżej podanych terminach: 

  
09 maja 2016 r. w godz. 10:00 do 13:00
13 maja 2016 r. w godz. 15:00 do 18:00
23 maja 2016 r. w godz. 10:00 do 13:00

Warunki przystąpienia do Programu prewencyjnego „Poznański rower – bezpieczny rower”
• Do programu przystąpić może wyłącznie osoba pełnoletnia.
•  Dopuszcza się oznakowanie roweru osobie nieletniej pod warunkiem uczestnictwa w tej czynności jej rodziców, opiekuna 

prawnego lub innej pełnoletniej osoby, której tożsamość została stwierdzona na podstawie dowodu osobistego – w tym 
przypadku rower zostaje zarejestrowany na osobę pełnoletnią, natomiast nieletni zostaje wskazany, jako użytkownik roweru 
( jego dane należy zawrzeć na odwrocie karty zgłoszenia przystąpienia do programu).

•  Wyposażenie jednośladów w:
 1)  Jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej – dopuszcza się, aby światła rowery były zdemontowane, 

jeżeli kierujący nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy.
 2)  Co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej, kształtu innego niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło 

barwy czerwonej, które może być migające.
 3) Co najmniej jeden działający skutecznie hamulec.
 4) Dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nie przeraźliwym dźwięku.
Rama roweru powinna być czysta. 

•  Odstępuje się od znakowania rowerów, które mają widoczne ślady usuwania bądź przerabiania numeru ramy lub innego 
numeru identyfikacyjnego.

Osoba przystępująca do programu powinna posiadać przy sobie dowód osobisty  
oraz jeżeli posiada dokument potwierdzający zakup roweru. 

Osoba do kontaktu z ramienia Komisariatu Policji w Stęszewie jest mł. asp. Marek Ludwiczak tel. 61-84-149-30.
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r O Z M A I T O Ś C I

Turniej bezpieczeństwa

Rywalizowało dziewięć drużyn ze 
szkół podstawowych i siedem gim-
nazjalnych. Uczestnicy mieli do 

rozwiązania test wiedzy o ruchu drogo-
wym, musieli prawidłowo przejechać przez 
miasteczko ruchu drogowego, pokonać tor 
przeszkód i udzielić osobom poszkodowa-
nym pierwszej pomocy. 

Po kilkugodzinnych zmaganiach zo-
stały ogłoszone wyniki turnieju. Pierwsze 
miejsce wśród szkół podstawowych zajęła 
SP w Stęszewie — w składzie Zosia Morsz-
ner, Paulina Czajkowska, Maksym Pieróg, 
Antek Czekała, których przygotowała na-
uczycielka Katarzyna Borowska. Drugie 
miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Je-
ziorkach — Patrycja Stałkowska, Maja Mi-
chalak, Szymon Szała, Dominik Pawłow-
ski, a trzecie Szkoła Podstawowa nr 19 
w Poznaniu (Olga Kycia, Lidia Ratajczak, 
Adam Andrzejewski i Norbert Kostka). 

Pierwsze miejsce wśród gimnazjalistów 
zajęła drużyna z Gimnazjum im. Janu-
sza Korczaka w Strykowie (Mateusz Kró-
lik, Arkadiusz Skóra, Bartosz Dolata). Dru-
gie miejsce zdobyło Gimnazjum im. Po-
wstańców Wlkp. w Stęszewie (Justyna Hor-
nik, Katarzyna Bakoś, Mateusz Bernart), 
a trzecią lokatę Gimnazjum w Gułtawach 
(Kamila Kotecka, Tomasz Przygodzki, Pa-
weł Górka).

W dalszym etapie wojewódzkim Ogól-
nopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym, który odbędzie się 
12 maja 2016 we Wrześni, wezmą udział: 
Szkoła Podstawowa ze Stęszewa i Szkoła nr 
19 z Poznania oraz Gimnazjum w Stryko-
wie.

Turniej odbył się w przyjaznych, mi-
łych nastrojach, o uczestników zadbały pa-
nie kucharki, które przygotowały pyszny 
obiad. Red

finał powiatowy XXXIX ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa w Ruchu 
drogowym dla szkół podstawowych pod patronatem burmistrza Stęszewa 
oraz szkół gimnazjalnych pod patronatem komendanta Miejskiego policji 
w poznaniu odbył się 6 kwietnia w Szkole podstawowej w Stęszewie

Gimnazjum w Stęszewie.

Szkoła Podstawowa w Stęszewie.
Uczestnicy musieli prawidłowo pokonać trasę w miasteczku 
ruchu drogowego.

Gimnazjum w Strykowie.

Oceniano umiejętność udzielania osobom 
poszkodowanym pierwszej pomocy.
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10 kwietnia na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego „Nad Lip-
nem” w Stęszewie spotkali się 

uczestnicy rajdu turystycznego odbywa-
jącego się pod hasłem „Ruszaj się, bo za-
rdzewiejesz”. Jego organizatorem był od-
dział PTTK H. Cegielski, przy współudzia-
le Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w Poznaniu. Celem 

wydarzenia było popularyzowanie walo-
rów turystycznych i krajoznawczych wo-
jewództwa wielkopolskiego, upowszech-
nianie turystyki pieszej i rowerowej jako 
aktywnych form wypoczynku, a także po-
znawanie nowych miejsc przyrodniczych. 
Dodatkowo, okazją do spotkania było 
110-lecie powstania Polskiego Towarzy-
stwa Krajoznawczego. 

Organizatorzy przygotowali dla uczest-
ników atrakcyjne trasy rajdowe przebiega-
jące przez gminę Stęszew, na mecie nato-
miast gry i konkursy oraz pokaz morsowa-
nia w jeziorze Lipno i pokaz trialu rowe-
rowego. Na stoisku reklamowym Stęszewa 
można było natomiast zaopatrzyć się w ga-
dżety reklamowe i materiały informacyjne 
dotyczące gminy. Red

Ruszaj się, bo zardzewiejesz
jubileuszowy Rajd turystyczny z metą w Stęszewie
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Jarmark Wielkanocny 

Podczas Jarmarku Wielkanocne-
go, który w tym roku odbył się 20 
marca, można było zakupić ozdoby 

świąteczne, takie jak palmy wielkanocne, 
pisanki czy stroiki, które zostały przygoto-
wane przez uczniów szkół gminy Stęszew.

Jak co roku kolorowe stoiska cieszy-
ły się dużym zainteresowaniem. I tym ra-
zem również cel organizacji kiermaszu był 
szczytny — zebrane środki wesprą bowiem 
leczenie i rehabilitację jednego z miesz-
kańców gminy Stęszew, dwuletniego Niko-
dema Kaczmarka. 

Szczególne podziękowania kierujemy 
do uczniów, rodziców, nauczycieli oraz dy-
rektorów gminnych szkół. To dzięki ich 
ogromnej pracy oraz wysiłkowi włożone-
mu w wykonanie i sprzedaż świątecznych 
ozdób udało się zebrać dodatkowe środki 
na dalsze leczenie i rehabilitację małego 
Nikodema. Dziękujemy także wszystkim 
mieszkańcom gminy Stęszew za aktywny 
udział w kiermaszu.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich Pań-
stwa udało się zebrać ponad 6 tysięcy zło-
tych Red

tradycyjnie już, w niedzielę palmową, w Stęszewie przy ul. kościelnej odbył 
się jarmark wielkanocny pod patronatem burmistrza Gminy Stęszew

W y D A r Z E N I E
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S P O r T

W turnieju wzięły udział drużyny, 
które wygrały zawody rejonowe: 
rejon Konin — SP 1 Koło, Lesz-

no — SP Śmigiel, Poznań Teren Wschód — 
SP Czeszewo, Piła — SP 2 Piła, Poznań Mia-
sto — SP 28 Poznań, Kalisz — Janków Przy-
godzki, Poznań Teren Zachód — SP Stęszew 
oraz gospodarz — SP Raszków. 

Dziewczęta ze Stęszewa trafiły do trud-
nej grupy z Jankowem Przygodzkim (zwy-
cięzcą zawodów), Kołem (2 miejsce w tur-
nieju) oraz z Poznaniem. Dziewczęta wy-
grały mecz z Poznaniem, z Kołem, po za-
ciętej rywalizacji i tie-breaku przegrały, 
z Jankowem Przygodzkim przegrały 0:2. 
Porażka z Kołem przekreśliła szanse rywa-

lizacji w strefie medalowej, dziewczęta za-
grały o 5 miejsce.

Po wyrównanym meczu ze Śmiglem 
i zwycięstwie w tie-breaku mogły cieszyć 
się z 5 miejsca w Wielkopolsce. 

Zawody stały na bardzo wysokim pozio-
mie, a 5 miejsce wymagało posiadania wyso-
kich umiejętności. Pod nieobecność trenerki 
Dagmary Grąs, opiekę nad zespołem przejęli 
nauczycielka wf-u Katarzyna Sowa oraz sym-
patyk siatkówki Norbert Rembalski.

Szkołę reprezentowały: Klaudia Kostrom, 
Milena Hałas, Natalia Kańduła, Karina Ziem-
kiewicz, Amelia Tomczak, Patrycja Regner, 
Weronika Czerniejewicz, Kinga Jaskólska, 
Paulina Czajkowska, Martyna Kańduła.  Red

Po zwycięstwie w mistrzostwach gmi-
ny nad Gimnazjum w Strykowie 
i zajęciu pierwszego miejsca w tur-

nieju półfinałowym mistrzostw powiatu 
poznańskiego, reprezentacja koszykarzy 
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopol-
skich w Stęszewie uzyskała awans do fina-
łu tych rozgrywek. Odbył się on 7 marca 
w Tarnowie Podgórnym. Po porażce z do-
świadczoną drużyną gospodarzy, w dru-
gim meczu reprezentacja naszego Gim-
nazjum zdecydowanie pokonuje Gimna-
zjum w Puszczykowie, zdobywając srebrny 
medal mistrzostw powiatu i równocześnie 
awans do rozgrywek rejonowych!

Kolejnym etapem był turniej fina-
łowy rejonu Poznań Teren Wschód. 15 
marca w Śremie do zawodów przystąpi-
ło sześć najlepszych szkół reprezentują-
cych ościenne powiaty, m.in.: śremski, 
gnieźnieński, wrzesiński, średzki, jarociń-
ski i poznański. Po zwycięstwie nad druży-
ną z Jarocina przyszła porażką z Gimna-

zjum w Gnieźnie. W meczu o trzecie miej-
sce w zawodach nieznacznie przegrywamy 
z reprezentacją Wrześni, ostatecznie zaj-
mując czwarte miejsce.

Tegoroczny wynik uzyskany przez re-
prezentację Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w koszykówce chłopców 
jest najlepszym osiągnięciem w tej dyscy-
plinie w historii szkoły! Sukces ten dodat-
kowo potęguje fakt, że drużyny z Tarno-
wa Podgórnego, Śremu, Wrześni i Gniezna 
złożone były głównie z zawodników grają-
cych na co dzień w drużynach klubowych 
i uczęszczających do koszykarskich klas 
sportowych.

Szkołę naszą reprezentowali: Marcel 
Żaba, Sebastian Wojtkowiak, Maciej Paku-
ła, Krzysztof Łuczak, Dominik Kostrom, 
Bartosz Kmiecik, Jakub Śliwiński, Kamil 
Jaskulski, Jakub Frąckowiak, Jakub Sza-
frański, Kacper Skórnicki, Kewin Lach, Fi-
lip Szymkowiak.

  p.M. 

31 marca żeńska drużyna pił-
ki nożnej Gimnazjum im. Po-
wstańców Wielkopolskich 

w Stęszewie wywalczyła I miejsce w tur-
nieju eliminacyjnym Coca Cola Cup’2016 
w Poznaniu. W finale po zaciętym me-
czu był remis 2:2, a w rzutach karnych na-
sze dziewczyny pokonały Gimnazjum ze 
Swarzędza 3:1 i wywalczyły tym samym 
awans do drugiej rundy rozgrywek. W gru-
pie stęszewianki pokonały Publiczne Gim-
nazjum Salezjańskie Poznań 3:1,Gimna-
zjum Zalasewo 4:0 i Gimnazjum nr 1 Śro-
da Wlkp. 2:0, w półfinale Gimnazjum 3:1. 

Skład drużyny: Gabriela Kuleczka — 
Weronika Bober, Julia Szaferska, Aleksan-
dra Wróbel, Agata Gunther, Marta Roba-
kowska, Wiktoria Antczak, Anna Jóźwiak, 
Julia Losiak, Aleksandra Marciniak.  Red

Sukcesy koszykarzy Triumf 
piłkarek

Piąte w Wielkopolsce
Siatkarki ze Szkoły podstawowej w Stęszewie wzięły udział w finale 
mistrzostw województwa, który rozegrano 7 kwietnia w Raszkowie
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O G ł O S Z E N I A

burmistrz Gminy Stęszew  
ogłasza czwarty nieograniczony przetarg ustny  

na sprzedaż nieruchomości położonej w będlewie, gm. Stęszew.

Dane dotyczące nieruchomości:

Lp. Nr działki Pow. w ha Nr K.W. Przeznaczenie Położenie 
Cena wywoławcza
netto w zł

Wadium
zł

1 305 0,1020 PO1S/00038203/4
użytki rolne  
zabudowane

Będlewo
ul. Wiejska 54 100 000,00 10 000,00

Zwolniona z VAT – towar używany powyżej 5 lat. Poprzedni przetarg odbył się dnia 14.01.2016 r. Cena uległa obniżeniu o 77.600,– zł w stosunku 
do ceny pierwszego przetargu. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Nieruchomość położona jest w Będlewie przy ul. Wiejskiej 54, przy drodze 
powiatowej nr 431 Mosina – Granowo Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Dojazd do nieruchomości dobry – ulicami 
o nawierzchni asfaltowej. Instalacje w budynku: elektryczna, wodno-kanalizacyjna (własne szambo), gaz w drodze. Budynek wymaga remontu. 
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem wpisanym do gminnego rejestru zabytków. Ochronie konserwatorskiej podlega: Bryła i kształt dachu; 
podział i kształt okien; układ elewacji (rozmieszczenie okien i drzwi, symetria); należy zachować lub odtworzyć detal architektoniczny w postaci 
gzymsu podokapowego; należy przywrócić dachówkę ceramiczną (zakaz stosowania blachy dachówkopodobnej lub gontu papowego jako pokrycia 
dachu); zakaz stosowania jaskrawych kolorów elewacji. Istnieje konieczność uzgadniania wszelkich prac budowlanych mogących wpłynąć na 
zmianę wyglądu elewacji, kolorystyki, stolarki okiennej i drzwiowej z Powiatowym Konserwatorem Zabytków.

Warunki przetargu: Przetarg odbędzie się 19 maja 2016 r. od godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul. Poznańska 11. 
Wadium należy wnosić w pieniądzu do dnia 16 maja 2016 r. na konto Urzędu nr 10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/Stęszew. 
Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu na jego konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, 
która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada 
na rzecz sprzedającego. Cena sprzedaży nieruchomości będzie wymagalna w całości 7 dni przed wyznaczoną datą podpisania aktu notarialnego. 
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca. Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany o czym niezwłocznie poinformuje się w formie 
właściwej do ogłoszenia. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul. Poznańska 11 pokój nr 15 tel. (061) 819 
71 49 . Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.steszew.pl w zakładce BIP, w zakładce „Działki budowlane na sprzedaż”, 
wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w sołectwach gminy Stęszew.

burmistrz Gminy Stęszew  
ogłasza nieograniczony przetarg ustny

na dzierżawę lokalu użytkowego

Dane dotyczące nieruchomości:

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 189 PO1S/00032174/9

62 m2 – lokal
160 m2 – grunt

Strykowo
ul. Bukowska 56

453,– zł
netto/miesięcznie 50,– zł 10,– zł

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 19 maja 2016r. od godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew przy ul. Poznańskiej 
11. Wadium należy wnosić w pieniądzu do dnia 16 maja 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. 
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O G ł O S Z E N I A

burmistrz Gminy Stęszew  
ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

lokalu mieszkalnego nr 11 o pow. 56,00 m2 położonego na parterze budynku wielorodzinnego w Stęszewie 
przy ul. ks. piotra Skargi 32, działka ewidencyjna nr 880/3 o pow. 912 m2 , obręb geodezyjny Stęszew

Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki + wc i przedpokoju. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o powierzchni 3 m2. 
Udział w częściach wspólnych gruntu i budynku wynosi 52/1000. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego 
ogrzewania. Nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą PO1S/00041109/9 prowadzoną przez Sąd rejonowy w Grodzisku Wlkp. jest wolna od 
obciążeń. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 200.000,– zł (zwolniona z VAT – towar używany powyżej 5 lat)
Wadium – 20.000,– zł

Postąpienie – 2000,– zł

Przetarg odbędzie się dnia 19 maja 2016 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul. Poznańska 11. Warunkiem 
uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 16 maja 2016 r., na konto Urzędu nr 10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS 
w Mosinie O/Stęszew. Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu na jego konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.  
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od 
zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie później niż 7 
dnia przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, kwotę równą 100% ceny osiągniętej w przetargu. Koszty notarialne i sądowe ponosi 
nabywca. Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany o czym niezwłocznie poinformuje się w formie właściwej do ogłoszenia. Dodatkowe 
informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul. Poznańska 11, pokój nr 15 tel. (061) 819 71 49 .

Lokal można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie,  
ul. Mosińska 15 tel.: 061 8134 182 .

burmistrz Gminy Stęszew  
ogłasza nieograniczony drugi przetarg ustny 

na sprzedaż nieruchomości położonej w Strykowie, gm. Stęszew. 

Dane dotyczące poszczególnych nieruchomości:

Lp. Nr działki Pow. w ha Nr K.W. rodzaj zabudowy Położenie 
Cena wywoławcza
netto w zł

Wadium
zł

1 47/7 0.2965 PO1S/00043797/2
Zabudowa  
mieszkaniowa

Strykowo 
ul. Nowa 180.000,- 18.000,-

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Nieruchomości są wolne od obciążeń. Nieruchomości 
sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.

Działka nr 47/7 – nieruchomość gruntowa, niezabudowana. W zasięgu PWKG. Działka jest położona przy ul. Nowej w Strykowie w sąsiedztwie 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych i gospodarczych na terenie wsi. Działka w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego określona jest symbolem „M”-zabudowa mieszkaniowa.

Warunki przetargu: Przetarg odbędzie się 19 maja 2016 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul. Poznańska 11. 
Wadium należy wnosić w pieniądzu do dnia 16 maja 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 ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada 
na rzecz sprzedającego. Cena sprzedaży nieruchomości będzie wymagalna w całości 7 dni przed wyznaczoną datą podpisania aktu notarialnego.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca. Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany o czym niezwłocznie poinformuje się w formie 
właściwej do ogłoszenia. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul. Poznańska 11 pokój nr 15 tel. (061) 819 71 
49 . 
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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

• 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

• Bezpłatne konsultacje prawne 
Bezpłatne konsultacje prawne odbywają 
się od poniedziałku do piątku w godz.  
Od 11:00 do 15:00 w budynku Urzędu  
Miejskiego Gminy Stęszew 

• 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
rynek 22, 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
MIEJSKI
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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

Mistrzostwa w szachach

Do rywalizacji przystąpiono w dwóch 
grupach: open A — turniej zgłoszony 
do oceny rankingowej międzynaro-

dowej federacji szachowej FIDE oraz open B. 
W open A do rywalizacji przystąpiło 27 gra-
czy z Wielkopolski, m.in. z Gniezna, Konina, 
Zakrzewa, Szamotuł, Międzyrzecza, Kostrzy-
na i Poznania. Rywalizowano na dystansie 
7 rund tempem 60 min + 30 sekund za każ-
dy ruch na zawodnika. Mistrzem Gminy Stę-
szew na rok 2016 został zawodnik Smecza 
Konin Mikołaj Nowak, który zdobył 6 pkt. 

Wyprzedził on Krzysztofa Rozumka z ASSz 
Lipno Stęszew 5,5 pkt. (mistrzostwa nie obro-
nił przegrywając w przedostatniej rundzie 
z kolegą klubowym Zbigniewem Glattym). 
Trzecie miejsce zajął Jan Dawid Purzycki 
z Hetmana Międzyrzecz 5 pkt. — podobnie 
jak czwarty zawodnik Z. Glatty. Najlepszą ko-
bietą została Katarzyna Huchwajda z Koro-
ny Zakrzewo 4,5 pkt. Najlepszym juniorem 
do lat 18 został zwycięzca turnieju Mikołaj 
Nowak z Konina, a juniorem do lat 12 Karol 
Urlich z Na Pięterku Poznań. 

W kat. open B do rywalizacji przystąpiło 
20 zawodników. Grano także na dystansie 7 
rund z tempem 60 min. na zawodnika. Wy-
grał Krzysztof Piątkowski z Poznania przed 
Krzysztofem Łąkowskim z Kostrzyna — obo-
je zdobyli po 5,5 pkt. Trzecie miejsce za-
jął Marek Romański z Gniezna. Najlepszym 
naszym juniorem został Jędrzej Kolski, któ-
ry zajął 7 miejsce z dorobkiem 4 pkt. Słowa 
uznania należą się także sędziemu Pawłowi 
Staniszewskiemu z Poznania za sprawne pro-
wadzenie dwóch turniejów jednocześnie. Red

w gościńcu „taradejka” od 11 do 13 marca odbyły się IV Indywidualne 
Mistrzostwa Gminy Stęszew w Szachach 

3 kwietnia w gościńcu „tara-
dejka” zakończyły się, rozpo-
częte w lutym, rozgrywki IV ligi 
juniorów. 

Wzięło w nich udział 16 drużyn. 
Zwyciężyła drużyna UKS Na 
Pięterku II Poznań, zdobywając 

17 z 18 punktów i wyprzedzając tym sa-
mym KS Koronę I Zakrzewo (15 pkt.) i LKS 
Piast Śrem (13 pkt.). Drużyna ASSz Lipno 
I (w składzie Filip Kościuszko, Mateusz Ha-
łas, Jędrzej Kolski, Kacper Marciniak, Pau-
lina Rozumek i Joanna Lewicka) zajęła 8 
miejsce z dorobkiem 8 pkt. Drużyna ASSz 
Lipno II (Karol Przedwojski, Marcel Nowak, 
Jan Malecki, Michał Morzyk, Martyna Ry-
chlik, Kornelia Rychlik i Jan Skrzypczak) to 
z kolei team złożony z zawodników, dla któ-
rych był to pierwszy w życiu start w tego ty-
pu rozgrywkach. W drużynie Korona-Lipno 
wystąpiły dwie nasze zawodniczki: Paulina 
i Karolina Czajkowskie, zdobywając 4 punk-
ty i zajmując 15 miejsce. Wyższe kategorie 
szachowe zdobyli: Mateusz Hałas — III ka-

tegoria szachowa, Joanna Lewicka, Martyna 
Rychlik — IV kat., Kornelia Rychlik, Jędrzej 
Kolski — V kat. Zarząd ASSz Lipno chciałby 
podziękować właścicielce i załodze gościń-
ca „Taradejka” za udostępnienie miejsca na 
rozegranie tych rozgrywek oraz za miłą at-
mosferę i obsługę tej dużej imprezy. Warto 
dodać, że w ciągu 3 dni rozgrywek w lidze 
wzięło udział w sumie 120 zawodników, 
a jednocześnie przy szachownicach zasiada-
ło 96 juniorów. 

Miło nam też poinformować, że Zbi-
gniew Glatty z ASSz Lipno Stęszew zo-
stał wicemistrzem Polski amatorów w sza-

chach w grze przyspieszonej, które odby-
ły się 2 kwietnia w m. Pęgów / k. Wrocła-
wia. Na starcie stawiło się 106 zawodników 
z całej Polski, w tym trzech reprezentan-
tów ASSz Lipno: Jarosław Hemmerling, 
Zbigniew Glatty i Sławomir Stachowiak. 
Rozgrywki rozegrano na dystansie 9 rund. 
Bardzo dobrze zaprezentował się Z. Glatty, 
który jeszcze po 6 rundach samodzielnie 
prowadził, niestety na finiszu stracił 1,5 
pkt. i spadł na drugie miejsce. Pozostali na-
si zawodnicy również spisali się dobrze. S. 
Stachowiak zajął 17 miejsce, a J. Hemmer-
ling — 27 miejsce.  Red

Finał IV ligi Juniorów
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W A Ż N E  S P r A W y

 „pudełko Życia” to projekt realizowany w wielu miastach w polsce, między 
innymi w poznaniu, Łodzi, toruniu, Lesznie, jeleniej Górze. burmistrz gminy 
Stęszew, zainspirowany akcją przeprowadzaną z powodzeniem w innych 
miejscowościach, zainicjował jej wprowadzenie również u nas

Wkrótce rozpocznie się akcja 
„Stęszewskie Pudełko Życia”

Projekt dotyczy w szcze-
gólności osób starszych, 
samotnych, niepełno-

sprawnych, zwłaszcza tych, któ-
rzy przewlekle chorują i wszyst-
kich, którzy mieszkają sami 
w swoich domach. 

„Pudełko życia” to opatrzo-
ne specjalną naklejką opako-
wanie (może to być przezro-
czysta plastikowa tuba, słoik 
czy inny niewielki pojemnik), 
w którym znajdują się informa-
cje podane przez seniora: jego 
stan zdrowia, przyjmowane le-
ki, przebyte operacje, uczule-
nia na substancje. Są także inne 
ważne informacje: kontakt do 
osób, które należy powiadomić w sytuacji 
konieczności hospitalizacji oraz informa-
cje organizacyjne: co zrobić z kluczami do 
mieszkania, komu powierzyć opiekę nad 
psem czy kotem itp. Wszystkie te informa-
cje zawarte są w specjalnej ankiecie, składa-
jącej się z dwóch części. Tę kluczową, me-
dyczną, mówiącą o przebytych chorobach, 
operacjach, zażywanych lekach czy aler-

giach, wypełnia lekarz. Informacje zawar-
te w ankiecie mogą być pomocne służbom 
ratunkowym w sytuacji konieczności prze-
prowadzenia sprawnej akcji ratunkowej.

Ważne jest, by wszystkie informacje 
o pacjencie zawarte były w jednym miej-
scu. Realizatorzy projektu w innych mia-
stach sugerują, by miejscem tym była lo-
dówka, gdyż urządzenie to znajduje się 

w każdym domu, można łatwo 
i szybko je zlokalizować. Zatem, 
wzorem innych miejscowości, 
„Stęszewskie Pudełko Życia” 
powinno się umieścić najlepiej 
w lodówce, w drzwiach — lub 
też w innym miejscu w kuch-
ni (szafka, szuflada itp.). Miej-
sce to opatrzone będzie dodat-
kowo naklejką taką samą jak na 
pudełku — będzie to sygnał dla 
osoby, która udziela pomocy, że 
znajdują się w nim ważne infor-
macje.

Gmina Stęszew przygotowa-
ła dla mieszkańców specjalne 
naklejki do oznaczania pude-
łek, w których przechowywane 

będą ważne informacje, a także druki for-
mularzy do wypełnienia i umieszczenia 
w pudełku. Szczegółowe informacje do-
stępne będą już wkrótce na stronie inter-
netowej gminy Stęszew.

Mamy nadzieję, że akcja „Stęszewskie 
Pudełko Życia” ułatwi niesienie pomocy 
w stanie zagrożenia zdrowia i życia wielu 
osobom. Red

Burmistrz Gminy Stęszew 
zaprasza na 

RAJD ROWEROWY 
NA ROZPOCZĘCIE SEZONU, 

który odbędzie się 8 MAJA 2016 r. do „ŹRÓDEŁKA ŻARNOWIEC”

Start rajdu o godz. 10:00, Stęszew – Stacja Turystyczna.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do 5 maja br.

pod nr telefonu (61) 8 197 132. 

Szczegóły na stronie www.steszew.pl 
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I N W E S T y C J A

Przypomnijmy, że ma być ona goto-
wa już z końcem listopada. Potem 
przyjdzie czas na wszelkie odbiory 

techniczne, więc oficjalne otwarcie nastą-
pi zapewne w styczniu. 

A jak wyglądać będzie elewacja hali? 
O tym przekonamy się już niebawem. Wy-
brana zostanie bowiem jedna z trzech za-
proponowanych koncepcji. Od pewne-
go czasu opinię w tej sprawie mogą wyra-
żać także mieszkańcy, którzy mają moż-
liwość oddania głosu w sondzie na www.
steszew.pl. W dniu wysyłania „Wieści Stę-
szewskich” do druku najwięcej głosów mia-
ła koncepcja A.  Red

Rośnie hala
budowa hali widowiskowo-sportowej w Stęszewie postępuje bardzo szybko

Koncepcja A.

Koncepcja B.

Koncepcja C.


