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Dożynki gminne 2016
Tegoroczne gminne dożynki zorganizowane zostały 28 sierpnia w Modrzu

Rozpoczęły się one w upalne popołu-
dnie, mszą, w kościele pw. Św. Idzie-
go. Poświęcone zostały podczas niej 

wieńce dożynkowe, przygotowane przez 
12 sołectw oraz chleb dożynkowy. 

Po mszy, kolorowy korowód, przy dźwię-
kach Kapeli Dudziarskiej przemaszerował 
na boisko, na którym odbyła się pozosta-
ła część uroczystości. Przybyłych gości po-
witał burmistrz Włodzimierz Pinczak oraz 
sołtys Modrza Marian Trojanowski. 

Obrzęd dożynkowy, tradycyjnie już 
przygotowały i poprowadziły „Modrzan-
ki”. Tegoroczne święto plonów miało dla 
nich szczególne znaczenie. Po pierwsze 
odbywało się w Modrzu — miejscowości, 
z której się wywodzą, po drugie — „Mo-
drzanki” obchodzą w tym roku jubileusz 
20-lecia swojej działalności, za co uhono-
rowane zostały przez burmistrza ogrom-
nym koszem czerwonych róż. 

Podczas obrzędu dożynkowego nie mo-
gło zabraknąć tradycyjnych punktów. I tak: 

starostowie dożynek — Honorata Jankow-
ska z Wronczyna i Bronisław Derda z Mo-
drza przekazali burmistrzowi bochen chle-
ba, a delegacja wieńcowa Modrza– wieniec 
przewodniczącemu Rady Gminy. Zgodnie 
z obyczajem, burmistrz poczęstował zgro-
madzonych chlebem wypieczonym z tego-
rocznego zboża, a wieniec sołectwa Modrze 
został „obtańcowany”. Weronika Polaczek 
— z „Modrzanek” obsypała wszystkich ziar-
nami zbóż — na zdrowie i szczęście. 

Głos zabrali też goście, którzy przyby-
li na święto plonów. Byli wśród nich m.in. 
poseł Stanisław Kalemba, marszałek woje-
wództwa wielkopolskiego Wojciech Janko-
wiak, poseł Tadeusz Dziuba, wicestarosta 
poznański Tomasz Łubiński oraz zastępca 
prezesa WFOŚiGW Marek Baumgart. 

Po zakończeniu oficjalnej części obcho-
dów dożynkowych na scenie pojawił się 
kabaret Jurki, którego dowcipne skecze po-
łączone z improwizowanymi dialogami 
z publicznością rozbawiły wszystkich. 

Późnym wieczorem rozpoczął się najbar-
dziej oczekiwany tego dnia koncert zespo-
łu PAPA D. Muzycy zaprezentowali swoje 
sztandarowe piosenki takie jak „Olala”, „Naj 
story” czy „Monaliza” jak również nowsze 
utwory. Angażowali przy tym bardzo licz-
nie zgromadzoną publiczność do wspólne-
go śpiewania, przez co słowa znanych piose-
nek niosły się po całej miejscowości. 

Zadowoleni i rozbawieni uczestnicy 
koncertu byli gotowi na ostatni punkt do-
żynkowego programu, jakim była wspólna 
zabawa taneczna przy DJ.

Na zakończenie nie można nie wspo-
mnieć o ogromnym zaangażowaniu miesz-
kańców Modrza w przygotowanie wystro-
ju wsi. Na załączonych zdjęciach widać, że 
kolorowe ozdoby świetnie dopełniły cało-
ści tego szczególnego dnia. 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzię-
li udział w przygotowaniu tegorocznego 
Święta Plonów! red

 Zdjęcia Z dożynek Także na sTr. 20
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XVii sesja rady Miejskiej odbyła się 6 września 2016 roku

XVII sesja Rady Miejskiej

Po jej otwarciu i stwierdzeniu qu-
orum przewodniczący Rady Miej-
skiej Mirosław Potrawiak przedsta-

wił zebranym porządek obrad (do które-
go wprowadzone zostały cztery projekty 
uchwał). Następnie przyjęty został proto-
kół z ostatniej sesji. 

W dalszej kolejności burmistrz przedsta-
wił sprawozdanie z działalności międzyse-
syjnej. Obejmowało ono okres od 22 czerw-
ca 2016 roku do 6 września 2016 roku.

W minionym okresie zrealizowano na-
stępujące zadania:

•  zakończono remont pomnika na stę-
szewskim Rynku,

•  oddana została do użytku ścieżka pie-
szo-rowerowa Dębienko — WPN,

•  oddano do użytku podejście dla osób 
niepełnosprawnych przy parkingu 
w centrum Stęszewa, 

•  zakończono budowę kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Jeziorki, 

•  oddane zostały do użytku stojaki ro-
werowe przy Szkole Podstawowej 
w Stęszewie.

W trakcie realizacji są następujące in-
westycje:

•  modernizacja oświetlenia ulicznego 
na terenie gminy,

•  budowa ścieżki rowerowej wzdłuż 
drogi nr 5,

•  jezdnia ulicy Parkowej w Strykowie 
wraz z odwodnieniem, 

•  projekt drogi dojazdowej do terenów 
inwestycyjnych w Strykowie, wzdłuż 
drogi nr 32,

•  dobiega końca budowa kanalizacji sa-
nitarnej w Będlewie,

•  budowa kanalizacji sanitarnej w Stę-
szewie w rejonie ul. Trzebawskiej (ul. 
Akacjowa). Inwestycja ta miała zostać 
zakończona, jednak w ostatnich ty-
godniach jej wykonawca „poddał się”. 
Pomimo różnego rodzaju spotkań, 
prób załatwienia sprawy, sytuacja fi-
nansowa, warunki gruntowo–wodne 
w tym rejonie sprawiły, że wykonaw-
ca nie będzie w stanie dokończyć tego 
przedsięwzięcia. Będziemy więc in-
wentaryzować plac budowy oraz do-
konywać wyboru kolejnej firmy, która 
tą budowę w miarę szybko dokończy– 
mówił burmistrz. Taka sytuacja nam 
się jeszcze nigdy nie przydarzyła, że-
by wykonawca zaniechał budowy. 
Musimy się z tym zmierzyć i sprawić, 
żeby ta inwestycja została zakończo-
na i, żeby mieszkańcy mogli korzy-
stać z kanalizacji sanitarnej. 

W trakcie budowy jest hala widowi-
skowo–sportowa w Stęszewie. Jest to du-
że przedsięwzięcie, które kilka razy w ty-
godniu absorbuje nas jeśli chodzi o decy-
zje, co do poszczególnych elementów wy-
posażenia, wystroju czy innych tematów. 
Terminy realizacji póki co nie są zagrożo-
ne, natomiast mamy świadomość, że wa-
runki atmosferyczne mają tutaj znaczący 
wpływ na ich dalsze dotrzymanie. Sprawa 
dotyczy m.in. ścian, które w czasie czerw-
cowych i lipcowych opadów zwilżały. W tej 
chwili, chcąc prowadzić dalsze prace elewa-
cyjne, muszą być one suche, a z tym, przy 
tak dużych metrażach, jest spory problem. 

Realizowane są też projekty budowy 
Szkoły Podstawowej w Jeziorkach oraz bu-
dowy kanalizacji sanitarnej dla Łodzi. 

W omawianym czasie trwały też re-
monty obiektów gminnych (świetlice wiej-
skie, pomieszczenia OPS i OSP).

Zrealizowano przetargi na konserwa-
cję stawu w Tomicach oraz dokumentację 
zamknięcia wysypiska odpadów komunal-
nych w Srocku Małym. 

Przedstawiciele gminy uczestniczy-
li w zakończeniu roku szkolnego w szko-
łach gminy Stęszew. Odbyło się spotkanie 
z mieszkańcami Krąplewa w sprawie bu-
dowy gazociągu. Nastąpił odbiór końcowy 
robót budowy kanalizacji sanitarnej w Je-
ziorkach. Miały miejsce spotkania z poten-
cjalnymi inwestorami (tereny inwesty-
cyjne w Strykowie). Odbyło się spotkanie 
w Jeziorach z Dyrektorem WPN w spra-
wie miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego, wydawania warun-
ków zabudowy na terenach objętych gra-
nicami Parku. Na stęszewskim rynku mia-
ły miejsce obchody związane z rocznicą 15 
sierpnia. Doszło do spotkania z władza-
mi Nadleśnictwa Konstantynowo w spra-
wie renowacji grobowca Tiemanna w Sapo-
wicach. Odbyły się dożynki gminne w Mo-
drzu. Dokonano wyboru nowego Dyrekto-
ra Domu Kultury w Stęszewie — Mateusza 
Niedźwiedzia, obecnego na dzisiejszej sesji 
— powiedział burmistrz. 

Poinformował on także, że w trakcie 
realizacji drogi ekspresowej S5, niektó-
rzy sołtysi, radni byli angażowani w pro-
ces uzgadniania z firmą TOTO spraw zwią-
zanych z przejazdami drogami gminnymi. 
Miało to być realizowane przez okres wa-
kacji, ale w tym czasie budowa drogi sta-
nęła. Obecnie firma TOTO złożyła do nas 
propozycję, aby drogi gminne (m.in. przez 
Srocko, Zamysłowo, Krąplewo, ul. Stęszew-
ską w Sapowicach i w kilku innych miej-

scowościach) zamknąć na okres ponad ro-
ku. Komplikuje to dojazdy do domostw, 
pracy, gospodarstw, pól, a także dowozy 
szkolne. W związku z tym, nie wydaliśmy 
zgody na tego typu działanie, które miało-
by utrudnić życie naszym mieszkańcom 
— powiedział burmistrz. Mamy wobec te-
go ogromne problemy i zarzuty ze strony 
wykonawcy robót, że hamujemy tą budo-
wę i narażamy firmę na dodatkowe kosz-
ty. Moje stanowisko jest takie, że nie mo-
że tak być, że poszczególni mieszkańcy bę-
dą „płacili” za zmniejszenie kosztów budo-
wy drogi, za to, że wykonawca chce mieć 
większy zysk, czy chce ograniczyć własne 
koszty. Jesteśmy gotowi do kompromisu, 
ale nie na sytuacje, w których wykonawca 
generalny, czy jego podwykonawcy dewa-
stują uprawy, wchodzą na nie swoje tere-
ny, wychodzą poza plac budowy. Tego ty-
pu działania niestety mają miejsce i noto-
rycznie łamane są wszelkie wcześniej pod-
jęte ustalenia — mówił burmistrz. 

Powrócił on również do tematu przerwy 
w budowie kanalizacji w Stęszewie. Jest to 
temat bardzo drażliwy dla tych osób, któ-
re w tym rejonie mieszkają. Gmina pró-
bowała podejmować różnego rodzaju me-
diacje. Niestety, bezskutecznie. Wykonaw-
ca jest pewnie na granicy funkcjonowania 
i w związku z tym, ta inwestycja nie zosta-
nie już przez niego dokończona. 

Burmistrz mówił również, że przez ca-
ły ten rok i jeszcze w końcówce roku 2015 
zabiegano o utworzenie żłobka na terenie 
gminy Stęszew, z dofinasowaniem z Unii 
Europejskiej. Były dwa podmioty, z który-
mi przez ponad pół roku prowadziliśmy 
postępowanie związane z pozyskaniem 
dofinasowania. W ostatnich miesiącach 
okazało się, że jeden z podmiotów, w ob-
liczu problemów z realizacją projektu, wy-
cofał się. Natomiast drugi nie znalazł bu-
dynku, w którym można byłoby go realizo-
wać. Przez szereg miesięcy była lokalizacja 
w Dębienku. Niestety okazało się, że firma, 
która miała prowadzić żłobek i właściciel 
nieruchomości ostatecznie się nie porozu-
mieli i żłobka z dofinasowaniem unijnym 
na ten rok niestety nie będzie. 

Burmistrz informował także, że w ostat-
nim czasie w budynku urzędu dochodzi do 
aktów wandalizmu w toaletach. W związ-
ku z tym została podjęta decyzja o ograni-
czeniu dostępu osób postronnych do tych 
toalet. 

W ostatnim okresie doszło do zmiany 
pracowników w Urzędzie Gminy. Rozsta-
liśmy się z trzema osobami. Dziś już na 
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dwóch stanowiskach pracują nowe osoby, 
trzecia, w najbliższych dniach, zostanie 
wybrana. 

Miniony okres to także sprawy związa-
ne obrotem nieruchomościami i tak: do-
szło do zamiany gruntów w Słupi, dzięki 
czemu mamy w tej chwili formalny i le-
galny dojazd do boiska. Odbył się też prze-
targ na sprzedaż działki nr 451/11 w Stry-
kowie. Z wielkim zdziwieniem, zarówno 
ja, komisja przetargowa jak i pracownicy 
przyjęliśmy wiadomość, że nabywca chce 
zapłacić należność, ale dopiero po tym, jak 
ja podpiszę akt notarialny potwierdzający, 
że sprzedałem mu tą nieruchomość. Czyli 
w rezultacie mogłoby się okazać, że gmina 
tych pieniędzy w ogóle by od kupującego 
nie dostała, a ja (przez fakt podpisania ak-
tu notarialnego) prywatnie musiałbym za 
działkę zapłacić. Jest to przedmiotem spo-
ru i może zdarzyć się tak, że transakcja ta 
nie dojdzie do skutku. 

W sprawie przedstawionego sprawozda-
nia głos zabrali:

Przewodniczący Samorządu Mieszkań-
ców w Stęszewie — pytał o powody zwol-
nień pracowników w urzędzie.

Burmistrz odpowiedział, że w pierw-
szym przypadku zadecydowało niezado-
wolenie z jakości pracy pracownika, w dru-
gim — rezygnacja pracownika, ze wzglę-
du na zbyt niskie jego zdaniem zarobki, 
w trzecim przypadku powodu nie znamy, 
bo pracownik go nie określił. Można się 
domyślać, że decydująca była tu kwestia 
konieczności dojazdów i wysokości zarob-
ków.

Radny Jarosław Krupa pytał o kwe-
stie ustaleń zamknięcia dróg gminnych, 
w związku z budową S5. Czy ten temat na 
etapie projektu w ogóle nie wchodził w grę. 

Burmistrz odpowiedział, że ze wzglę-
dów technicznych pewne wyłączenia z ru-
chu tych dróg są konieczne, jednak przed 
wakacjami ustalenia były takie, że przez 
okres wakacyjny (a dokładnie w lipcu, bo 
tyle wskazywał wykonawca) zostaną wyko-
nane nowe połączenia. W lipcu na budo-
wie nic się jednak nie działo, a, gdy przy-
szedł wrzesień, firma TOTO mówi, że chce 
nam na rok ograniczyć czy wręcz unie-
możliwić ruch na drogach. 

Radny Krupa dopytywał, czy wykonaw-
ca na ten moment grozi gminie jakimiś 
procesami.

Burmistrz odpowiedział, że o procesach 
nie ma mowy, że jest to kwestia uzgadnia-
nia administracyjnego tych spraw. Nato-
miast przedstawiciele wykonawcy opowia-
dają, że burmistrz blokuje im budowę. Ni-
czego takiego nie ma. Z wielką cierpliwo-
ścią znosimy to, co ta firma wyrabia na 
budowie — podsumował burmistrz. 

Następnie przyjęto projekty uchwał:
1) zmieniającej Uchwałę Nr XI/107/ 

2015 w sprawie uchwały budżetowej na 
rok 2016. Skarbnik gminy poinformowała, 

że uchwałą tą dokonuje się zwiększenia do-
chodów o kwotę 99 276,19 zł oraz zwięk-
szenia wydatków o kwotę 99 276,19 zł. 
Przedstawiła też zmiany i przeniesienia, 
jakie zostały wprowadzone do budżetu. 
Dotyczą one m.in.:

•  zmniejszenia kwoty przeznaczonej na 
budowę chodnika Wronczyn-Modrze 
o 470.000,00 zł. Środki te przeznacza 
się na: rozbudowę kanalizacji sanitar-
nej w Stęszewie przy ul. Trzebawskiej 
— kwota 200.000,00 zł., budowę hali 
widowiskowo–sportowej w Stęszewie 
— kwota 260.000,00 zł. oraz na budo-
wę studni głębinowych i stacji uzdat-
niana wody w Jeziorkach (dokumen-
tacja) — kwota 10.000,00 zł., 

•  zmian w ramach funduszu sołeckiego. 
Na podstawie wniosków rad sołeckich 

z jednych działów przenoszone są środki 
na inne działy.

Poza tym dokonuje się:
•  zmniejszenia rozchodów o kwotę 

306.400,00 zł. — umorzenie pożycz-
ki zaciągniętej na budowę kanaliza-
cji w Słupi,

•  zmniejszenia przychodów o kwotę 
306.400,00 zł. — uchylenie uchwały 
na zaciągnięcie pożyczki na rozbu-
dowę kanalizacji w Stęszewie — kwota 
250.000,00 zł. oraz kwota 56.400,00 
zł. — pożyczka na pokrycie planowa-
nego deficytu budżetowego,

2) w sprawie nieodpłatnego nabycia 
nieruchomości położonych w Strykowie. 

Uchwała ta dotyczy wyrażenia zgody 
na nieodpłatne nabycie przez gminę Stę-
szew nieruchomości położonych w Stry-
kowie, oznaczonych w ewidencji gruntów 
jako działki nr 449/10 o pow. 2371 m2, 
449/9 o pow. 423 m2 oraz 127 o pow. 63 m2,

3) w sprawie sprzedaży nieruchomo-
ści położonej w Strykowie. Uchwała ta do-
tyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w try-
bie przetargu nieruchomości położonej 
w Strykowie przy ul. Parkowej 7, zapisanej 
w ewidencji gruntów jako działka ewiden-
cyjna nr 47/29 o pow. 0,3136 ha.

4) w sprawie nadania nazwy ulicy 
w miejscowości Strykowo. Uchwała ta do-
tyczy nadania ulicy położonej w miejsco-
wości Strykowo, oznaczonej w ewidencji 
gruntów numerami działek 500/15 oraz 
500/16 z obrębu Strykowo, nazwy: ulica 
Miętowa. W związku z faktem, że doszło 
tu do rozbieżności zdań pomiędzy właści-
cielami działek i radą sołecką (która pro-
ponowała nazwę ul. Tęczowa) co do nazwy 
ulicy– podjęcie tej uchwały zastało odłożo-
ne na kolejne posiedzenie Rady,

5) w sprawie wspólnej obsługi jedno-
stek organizacyjnych gminy Stęszew. 
Z dniem 1 stycznia 2017 r. Zespół Ekono-
miczno-Administracyjny Szkół będzie jed-
nostką obsługującą, w rozumieniu art. 10b 
ust. 2 pkt.1 ustawy o samorządzie gmin-
nym. Jednostka, o której mowa wyżej pro-

wadzi obsługę następujących jednostek bu-
dżetowych:

1. Gimnazjum w Stęszewie,
2. Szkoła Podstawowa w Stęszewie,
3.  Szkoła Podstawowa w Stęszewie Szko-

ła Filialna w Trzebawiu,
4. Zespół Szkół Specjalnych w Stęszewie,
5. Gimnazjum w Strykowie,
6.  Zespół Szkolno–Przedszkolny w Mo-

drzu,
7.  Zespół Szkolno–Przedszkolny w Je-

ziorkach,
8.  Zespół Szkolno–Przedszkolny w Stry-

kowie,
9. Przedszkole w Stęszewie.
Jednostka obsługująca zapewnia jed-

nostkom obsługiwanym obsługę admini-
stracyjną, finansową i organizacyjną z za-
kresu rachunkowości i sprawozdawczości. 
Szczegółową organizację oraz zasady dzia-
łania jednostki budżetowej pod nazwą 
„Zespół Ekonomiczno–Administracyjny 
Szkół” określa statut, stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. 

6) zmieniającej Uchwałę Nr XI/106/ 
2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na 
lata 2016–2019. Zmiany dotyczą wprowa-
dzenia nowej treści załączników nr 1 i 2 
ww. uchwały. W załączniku nr 2:

•  „Budowa hali widowiskowo-sporto-
wej w Stęszewie” — zwiększono łącz-
ne nakłady z kwoty 9.583.478,00 zł 
na kwotę 9.783.478,00 zł oraz limit 
na 2016 rok (z kwoty 4.500.000,00 zł 
na kwotę 4.760.000.00 zł).

•  Dopisano zadanie pod nazwą „Bu-
dowa studni głębinowych i stacji 
uzdatniania wody w Jeziorkach — 
dokumentacja” gdzie łączne nakła-
dy finansowe szacuje się na kwotę 
80.000,00 zł, limit 2016 roku w wy-
sokości 10.000,00 zł i limit 2017 ro-
ku w wysokości 70.000,00 zł.

W załączniku nr 1 dostosowano dane 
do zmian wprowadzonych do załączni-
ka nr 2 oraz do zmian wprowadzonych do 
uchwały budżetowej,

7) w sprawie przeznaczenia części umo-
rzonej pożyczki z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Poznaniu. Kwotę 306.400,00 
zł pozostającą w dyspozycji gminy Stęszew 
z tytułu umorzenia części pożyczki zacią-
gniętej na budowę kanalizacji sanitarnej 
dla wsi Słupia przeznacza się na rozbudo-
wę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości 
Stęszew, 

8) w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/ 
142/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew 
z dnia 11 maja 2016 r. dotyczącej zacią-
gnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu oraz wyrażenia zgo-
dy na zaciągnięcie zobowiązania, 

9) zmieniającej uchwałę Nr III/29/98 
w sprawie ustalenia diet dla radnych 



6

N
r

 6
 /

 2
0

1
6

 
W

r
Z

E
S

IE
Ń

 2
0

1
6

W I A D o M o Ś C I  Z  S E S J I

i członków komisji spoza Rady oraz die-
ty dla Przewodniczącego Rady, zmienio-
ną uchwałą Nr XIII/132/2000 z dnia 17 
kwietnia 2000 r, zmienioną uchwałą Nr 
XVIII/177/2000 z dnia 6 grudnia 2000 r., 
zmieniona uchwałą Nr XII/133/2003 z dnia 
29 grudnia 2003 r. W uchwale z dnia 29 
grudnia 1998 r. nr III/29/98 w sprawie usta-
lenia diet dla radnych i członków komisji 
spoza Rady oraz diety dla Przewodniczące-
go Rady, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 ust. 3 uchwały otrzymuje nowe 
brzmienie:

„3. Ustala się miesięczną dietę dla Prze-
wodniczącego Rady w wysokości:

a) 50 % maksymalnej wysokości diety 
radnego w przypadku, gdy liczba miesz-
kańców wynosi poniżej 15 tys. mieszkań-
ców;

b) 75 % maksymalnej wysokości diety 
radnego w przypadku, gdy liczba miesz-
kańców wynosi od 15 tys. do 100 tys. 
mieszkańców.”

Radny Szafrański, ze względu na to, że 
jest to uchwała dotycząca delikatnej spra-
wy, czyli diet radnego, poprosił, by radca 
prawny gminy przywołał dokument, który 
normalizuje procentowe wynagrodzenie 
radnych i wyjaśnił, dlaczego pojawiła się 
tutaj liczba 15 tysięcy mieszkańców. 

Marek Baranowski — radca prawny 
Urzędu wyjaśnił, że wysokość maksymalnej 
diety radnych reguluje rozporządzenie Ra-
dy Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w spra-
wie maksymalnej wysokości diet przysługu-
jącej radnemu gminy. To rozporządzenie 

jest wydane na podstawie artykułu 25 ust. 7 
ustawy o samorządzie gminnym, który mó-
wi o tym, że te diety są uchwalane przez ra-
dę gminy. Zgodnie z paragrafem 3 tego roz-
porządzenia, radnemu przysługuje w ciągu 
miesiąca dieta w wysokości do 100% maksy-
malnej wysokości diety radnego w gminach 
powyżej 100 tys. mieszkańców, 75% mak-
symalnej wysokości diety radnego w gmi-
nach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców 
i 50 % maksymalnej wysokości diety rad-
nego w gminach poniżej 15 tys. mieszkań-
ców. Zgodnie z artykułem 25 wysokość die-
ty przysługującej radnemu, nie może prze-
kroczyć w ciągu miesiąca łącznie 1,5 krot-
ności kwoty bazowej, określonej w ustawie 
budżetowej dla osób zajmujących kierow-
nicze stanowiska państwowe, na podsta-
wie przepisów ustawy o kształtowaniu wy-
nagrodzeń w państwowej sferze budżeto-
wej. Ta zmiana, którą proponujemy, wyni-
ka z tego, że od 1998 roku ta litera a) czyli 
50% maksymalnej wysokości diety dla prze-
wodniczącego Rady jest nie zmieniona. Na-
tomiast ta druga — 75% wynika z tego, że 
od kilku miesięcy mamy w gminie taką 
sytuację, gdzie liczba mieszkańców nam 
się zmienia — raz ona przekracza 15 tys. 
mieszkańców, raz jest mniejsza. Powstaje 
w związku z tym problem, w jaki sposób li-
czyć. Nie możemy naliczyć automatycznie 
tej kwoty 75%, według zasady przyjętej w ro-
ku 1998. Dlatego tutaj prosimy o to, aby tą 
zasadę utrzymać i przyjąć, tak jak jest to 
w rozporządzeniu — 75% maksymalnej wy-
sokości diety — wyjaśnił.

Podczas dyskusji przedstawiony został 
nowy dyrektor Domu Kultury w Stęszewie. 
Więcej w tekście poniżej. 

Radny Szafrański pytał kierownika Ko-
misariatu Policji w Stęszewie Daniela Ko-
sickiego, jak wyglądała sytuacja pod ką-
tem bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego w okresie letnim oraz sytuacja z oby-
watelami Ukrainy, którzy przyjeżdżają do 
gminy w celach zarobkowych. Czy do poli-
cji docierają pod tym katem jakieś sygnały. 

Kierownik Komisariatu Policji odpo-
wiedział, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo 
w okresie letnim to trudno mu stwierdzić, 
czy liczba interwencji w tym roku wzrosła. 
Ma na to wpływ m.in. wprowadzenie sys-
temu wspomagania dyżurnego, który po-
woduje, że policjanci ze Stęszewa jeżdżą na 
interwencje do innych gmin. Za przykład 
podał jeden z dni weekendu lipcowego, 
gdy na 11 interwencji 8 dotyczyło innych 
gmin. Jeżeli natomiast chodzi o obywate-
li Ukrainy, to wiadomo, że nie mieszkają 
u nas od roku, ale dłużej. Przez długi czas 
nie było w związku z tym żadnych proble-
mów, ale w tym roku to się zmieniło. Do-
stajemy dużo zapytań, wywiadów dotyczą-
cych obywateli Ukrainy, z wydziałów po-
stępowań administracyjnych. Od początku 
roku ich liczba wzrosła o co najmniej 300– 
400 osób (tych które są legalnie). Nie wie-
my niestety nic o tych, którzy są nielegal-
nie. Od początku roku wzrosła trochę dy-
namika interwencji w stosunku do obywa-
teli Ukrainy. Szczególnie dużo interwencji 
mieliśmy w trakcie Dni Stęszewa.  red

Dom Kultury w Stęszewie ma nowe-
go dyrektora — Mateusza Niedź-
wiedzia. Jest on rodowitym stęsze-

wiakiem, absolwentem Akademii Wy-
chowania Fizycznego w Poznaniu. Na tej 
uczelni ukończył również studia dokto-
ranckie. Obecnie jest doktorantem na wy-
dziale Wychowania Fizycznego, w zakła-
dzie Teorii Sportu. Od sześciu lat praco-
wał jako nauczyciel wychowania fizyczne-
go. Przez dwa lata pełnił funkcję prezesa 
zarządu Poznańskiego Sportowego Klubu 
Taekwon-do. Aktualnie skończył również 
studia podyplomowe z zarządzania i orga-
nizacji oświatą i kontynuuje naukę na stu-
diach podyplomowych z zarządzania i or-
ganizacji sportem. 

Jeżeli chodzi o działalność na stanowi-
sku dyrektora Domu Kultury, to — jak mó-
wi — chciałby kontynuować wszystkie te 
wydarzenia, które przez lata były reali-
zowane — kulturalne imprezy na terenie 
gminy Stęszew. Natomiast mając na uwa-
dze perspektywę powstawania nowej ha-
li, to ma nadzieję na poszerzenie działal-

ności, że zakres działalności Domu Kul-
tury zaspokoi przede wszystkim potrzeby 
i oczekiwania mieszkańców. 

— Będę się starał, żeby nasza oferta była jak 
najszersza i zaspokoiła potrzeby kulturalne 
i sportowe mieszkańców gminy — dodał.  red

Nowy dyrektor Domu Kultury

Mateusz Niedźwiedź przedstawił się podczas wrześniowej sesji. 
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Stęszew pamiętał

15 sierpnia obchodziliśmy 96 
rocznicę Bitwy Warszawskiej 
stoczonej w czasie wojny pol-

sko-bolszewickiej w 1920 roku. Jest to jed-
nocześnie Święto Wojska Polskiego, jak 
również liturgiczne święto Wniebowzięcia 
Matki Bożej.

Z tej okazji w kościele parafialnym 
w Stęszewie odprawiona została msza świę-
ta w intencji ojczyzny. Po niej odbył się 
przemarsz na stęszewski Rynek, gdzie na-
stąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem 
przez przybyłe delegacje. Była to również 
okazja do spotkania się z przedstawiciela-
mi stowarzyszenia Bellator Societas, które 
specjalizuje się w rekonstrukcji zbrojenia 
i umundurowania z różnych epok historii, 
a także organizacji pokazów, spotkań, pre-
lekcji związanych z tematyką historyczną.

Dzień ten był również ważnym wyda-
rzeniem dla stęszewskich zuchów — przy-
znane zostały bowiem kolejne gwiazdki 
zuchowe: zucha ochoczego, zucha spraw-
nego i zucha gospodarnego.  red

96 rocznica bitwy warszawskiej, Święto Wojska Polskiego 
i Wniebowzięcia Matki Bożej
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Święto patronki Stęszewa

20 marca 1998 roku Rada Miejska 
Gminy Stęszew wyraziła wolę 
przyjęcia za patronkę Stęszewa 

Najświętszą Marię Pannę. Tytuł ten uro-
czyście ogłosił 10 września 2005 roku ów-
czesny arcybiskup metropolita poznański 
Stanisław Gądecki. Od tej pory co roku od-
bywają się tu uroczystości z tej okazji.

W tym roku więc stęszewianie po raz je-
denasty świętowali ogłoszenie Najświętszej 
Marii Panny patronką Stęszewa. Był to jed-
nocześnie odpust parafialny.

Uroczystości rozpoczął Koncert Maryj-
ny w Sanktuarium Matki Bożej Stęszew-
skiej. Potem odbyła się uroczysta msza 
święta odpustowa. Po niej delegacje kościel-
ne, władz gminy na czele z burmistrzem 
Włodzimierzem Pinczakiem, przedstawi-
cielami szkół, organizacji i stowarzyszeń 
oraz mieszkańcami udała się na rynek pod 
pomnik Najświętszej Marii Panny, by zło-
żyć kwiaty.  red

8 września stęszew 
obchodził dzień swojej 
patronki, którą jest 
najświętsza Maria 
Panna
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Stypendia burmistrza 
przyznane!

Tradycją stało się już, że pod koniec 
sierpnia każdego roku, burmistrz 
gminy Stęszew wręcza absolwentom 

gminnych gimnazjów stypendia. W tym 
roku nie mogło być inaczej. Stypendia 
otrzymało 14 osób. 30 sierpnia w sali se-
syjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew 
burmistrz Włodzimierz Pinczak powitał 
byłych już uczniów gimnazjum w Stryko-
wie i Stęszewie wraz z ich rodzicami oraz 
obie panie dyrektor. 

Przypomnijmy, iż o możliwości otrzy-
mania stypendium zadecydowali radni 
uchwałą nr XXVI/224/2013 z dnia 26 mar-

ca 2013r.– regulamin przyznawania stypen-
diów i nagród Burmistrza Stęszewa. Określa 
ona również warunki jakie należy spełnić, 
by stypendium mogło zostać przyznane. 

Burmistrz, witając przybyłych gości, 
pogratulował absolwentom bardzo do-
brych wyników w nauce, rodzicom nato-
miast przekazał wyrazy uznania i szacun-
ku dla ich pracy wychowawczej. Panie dy-
rektor gimnazjów dołączyły się do gratu-
lacji, życząc swoim byłym już uczniom 
wytrwałości, zaangażowania i nieustannej 
aktywności w dążeniu do zdobywania wie-
dzy. Wszyscy absolwenci otrzymali z rąk 

burmistrza nagrodę, list gratulacyjny oraz 
kwiaty.

W dalszej, mniej oficjalnej części spo-
tkania, uczniowie mieli okazję pochwalić 
się, w jakich szkołach średnich rozpoczną 
naukę. Opowiadali również o minionych 
wakacjach.

— Wręczając stypendia chcemy poka-
zać, że warto się uczyć, że dobry uczeń jest 
wzorem dla innych — powiedział burmistrz 
Włodzimierz Pinczak. — Uczniów nagra-
dzamy niemal od początku mojej pracy 
w samorządzie. Byli stypendyści, to obecnie 
dostojne grono, lekarze i prawnicy.  red

14 absolwentów gimnazjum w strykowie i stęszewie zostało 
nagrodzonych za wyniki w nauce

W tym roku Państwo Klementyna 
i Franciszek Janyszka ze Stry-
kowa obchodzą jubileusz 60-le-

cia ślubu. Z tej okazji burmistrz gminy Stę-
szew Włodzimierz Pinczak odwiedził jubi-
latów, przekazując list gratulacyjny, upo-
minek i bukiet kwiatów. 

Państwo Janyszka mają córkę, dwoje 
wnucząt i troje prawnucząt. Pan Franci-
szek przez wiele lat pracował w spółdziel-
ni we Wronczynie oraz w zakładach Her-
bapol. Pani Klementyna pomagała w pra-

cach, zbierając zioła w Herbapolu oraz zaj-
mowała się domem. 

Na spotkaniu z burmistrzem obecne 
były m.in. ich dwie prawnuczki, o których 
jubilaci z dumą opowiadali. Jedna rozpo-
czyna bowiem studia, a druga jest uczen-
nicą liceum. Oboje jubilaci są nadal pełni 
optymizmu i życiowego wigoru, szczegól-
nie Pan Janyszka, który opowiadał ciekawe 
historie ze wspólnego życia oraz z czasów 
aktywności zawodowej, okraszając je za-
bawnymi anegdotami.  red

Jubileusz 60-lecia małżeństwa
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Festyn strażacki 
„Gasimy afrykę – Misja Tanzania” – to hasło imprezy, która odbyła się 
w strykowie na terenie osP 

Inicjatorem festynu, który zorganizowa-
no 18 września, był Jakub Walkowiak, 
funkcjonariusz Państwowej Straży Po-

żarnej oraz OSP Strykowo, a jego celem — 
informowanie o sytuacji w Afryce oraz po-
szukiwanie pieniędzy na zakup wozu stra-
żackiego i niezbędnego wyposażenia oraz 
utworzenie jednostki strażackiej w mia-

steczku Butiama w Tanzanii. Obecnie naj-
bliższa jednostka straży pożarnej znajduje 
się 45 km od miasta. Dodajmy, że Stryko-
wo jest pierwszą miejscowością w powiecie 
poznańskim, w której akcja „Gasimy Afry-
kę” została przeprowadzona. 

Podczas imprezy przygotowano wiele 
atrakcji. Były pokazy ratownictwa drogo-

wego JRG Poznań oraz zespołu Państwo-
wego Ratownictwa Medycznego, a Specjali-
styczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza 
z Poznania wraz z wyszkolonymi psami za-
prezentowała, w jaki sposób poszukiwane 
są osoby uwięzione pod gruzami. Był też 
pokaz iluzjonisty, a najmłodsi bawili się 
m.in. na dmuchańcach i trampolinach.  red
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Tym razem wycieczka była wyjątkowa, 
ponieważ trasa liczyła aż 22 km, dla-
tego też podzielona została na dwie 

części. Pierwszy etap rozpoczął się na sta-
cji turystycznej w Stęszewie i wiódł przez 
Zamysłowo, Srocko Małe, Strykowo aż na 
strykowską plażę. Tam na uczestników 
czekała kawa, herbata i słodki poczęstu-
nek, a na dzieci gry i zabawy z animato-
rami. Okazały się one na tyle interesujące, 
że i starsi chętnie się do nich przyłączyli. 

W drugim etapie rajdu udział wzięli naj-
bardziej wytrwali uczestnicy, którzy prze-
jechali m.in. przez Sapowice, Rybojedz-
ko, Tomice do „Źródełka” Żarnowiec.  Po 
odpoczynku, który minął na rozmowach, 
z życzeniami spotkania na kolejnym raj-
dzie, wszyscy powrócili do swoich domów. 
Uczestnikom serdecznie dziękujemy i za-
praszamy już wkrótce na kolejne rowerowe 
wyprawy!

25 września odbył się 
kolejny w tym sezonie 
rajd rowerowy, który 
cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem

17 wędkarzy rywalizowało o Puchar 
Burmistrza podczas zawodów 
spławikowych zorganizowanych 

21 sierpnia przez koło 121 PZW nad jezio-
rem Wapno w Cieślach (gm. Buk). Początko-
wo najwięcej ryb łowili Krystian Kowalski 
i Henryk Majorczyk, ale końcówka należała 
do Romana Sierańskiego, który ostatecznie 
mógł cieszyć się ze zwycięstwa. W klasyfi-
kacji na największą rybę wygrał ją z mierzą-
cym 29 cm okazem Stanisław Szlufik. 

Czołówka klasyfikacji zawodów o Pu-
char Burmistrza: 1. Roman Sierański 5480 
kg, 2. Krystian Kowalski 5360 kg, 3. Hen-
ryk Majorczyk 5360 kg, 4. Marek Kaczma-
rek 4680 kg, 5. Robert Grędas 4640 kg, 6. 
Zbigniew Mianowski 4480 kg. 

Trofea dla najlepszych oraz statuet-
kę na największą rybę wręczył burmistrz 
Włodzimierz Pinczak w asyście prezesa 
Michał Zielińskiego i wiceprezesa Henry-
ka Majorczyka. red, FoT. dZięki uPrZejMoŚci s.k.

Roman Sierański „wyłowił” puchar

Pamiątkowe zdjęcie po ceremonii. 

Rajd do  
źródełka 



1 2

N
r

 6
 /

 2
0

1
6

 
W

r
Z

E
S

IE
Ń

 2
0

1
6

k u l t u r A

Stęszewskie  
„Narodowe Czytanie”
Narodowe Czytanie” to ogólnopol-

ska akcja mająca na celu przypo-
mnienie największych dzieł pol-

skiej literatury, popularyzowanie czytel-
nictwa i łączenie różnych grup wiekowych 
przy wspólnej lekturze i dobrej zabawie. Bi-
blioteka Publiczna w Stęszewie po raz trzeci 
zachęcała czytelników do czynnego udziału 
w tym przedsięwzięciu i 3 września czytali-
śmy „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Na 
centralnym miejscu stęszewskiego Rynku 
ustawiliśmy scenografię mająca przenieść 
czytających i słuchaczy w czasy Nerona. 

Każda osoba czytająca dekorowana była 
wieńcem laurowym, zachęcałyśmy widzów 
do aktywnego uczestnictwa. Na wszystkich 
czekała kawa, a w koszach i misach owoce 
(prawie jak na uczcie u Petroniusza).

Serdecznie dziękujemy interpretato-
rom wspaniałego dzieła, jakim jest niewąt-
pliwie „Quo vadis”: Danucie Gryczyńskiej, 
która czytała wraz z mężem panem Ada-
mem i dziećmi Zosią, Kubą i małą Rózią, 
Stelli Gołąb, Joannie Jeziornej-Kramarz 
z córeczką, Marii Koniecznej, której towa-

rzyszył mąż Andrzej Teresce Makowiak, 
Ewie Nowickiej, Danucie Parczuk. Osob-
no chcemy podziękować panu Andrzejowi 
Koniecznemu, który uraczył nas pięknymi 
i bardzo ciekawymi opowieściami (mało 
znanymi ) o Henryku Sienkiewiczu.

Chętni brali udział w konkursie wiedzy 
o treści „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. 

Ankiet konkursowych wpłynęło 10, w tym 
3 z największą liczbą punktów. Pan An-
drzej Konieczny (wiadomo entuzjasta Hen-
ryka Sienkiewicza) zdobył największą liczbę 
punktów, tuż za nim pani Maria Konieczna, 
a trzecie „medalowe” miejsce zajęła pani Da-
nuta Parczuk. Zapraszamy nagrodzonych 
do biblioteki po odbiór upominków.  H.s.

3 września na rynku czytaliśmy „Quo vadis” Henryka sienkiewicza 

5 września stęszewska biblioteka gości-
ła pisarkę Hannę Cygler, która zawo-
dowo zajmuje się tłumaczeniem do-

kumentów z języka angielskiego i szwedz-
kiego, a pisze dla przyjemności swojej i czy-
telników. W swoim dorobku literackim ma 
17 książek obyczajowych i historycznych 
m.in. „Odmiana przez przypadki”, „Do-
bre geny”, „Bratnie dusze”, „Tryb warunko-
wy”, „Deklinacja męska/żeńska”, „Przyszły 

niedokonany”, „W cudzym domu”, „Ko-
lor bursztynu”, „Grecka mozaika”, „Głowa 
anioła”, „Dwie głowy anioła”.

Okazało się, że Hanna Cygler ma wier-
ne grono czytelniczek w Stęszewie. Autor-
ka  wprowadziła uczestników spotkania 
w swój pisarski świat z poczuciem humo-
ru. Obrazowo opowiadała o swoim życiu, 
szkołach i pierwszych napisanych książ-
kach, oraz problemach z ich wydaniem. 

Opowiedziała jak wygląda jej dzień pra-
cy, kiedy siada do pisania i kiedy wymyśla 
treść swoich książek. Wyjawiła również, 
skąd się biorą pomysły na napisanie ksią-
żek, kim są bohaterowie.

Miłym zaskoczeniem dla pisarki by-
ła rozmowa z paniami, które na spotkanie 
przyjechały z Lubonia i Swarzędza. Okaza-
ło się, że nazywają się… Cygler. Rodzina? 
Tego panie nie ustaliły.  as

Spotkanie autorskie z Hanną Cygler
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Koncert gitarowy
W kościele pw. Świętej Trójcy odbył się koncert kupiński Guitar duo 
w ramach festiwalu akademii Gitary

Najpierw jednak wystąpił 9-letni 
Filip Furmańczyk, uczeń POSM 
w klasie gitary Piotra Kosmowskie-

go. Gra od 6 roku życia. Został nagrodzony 
gromkimi brawami. Potem zaprezentowa-
ły się gwiazdy: Ewa Jabłczyńska i Dariusz 
Kupiński. To duet gitarowy, łączący pasję, 
wyjątkową muzykalność oraz technikę gry 
na najwyższym poziomie. Niebywała głę-
bia interpretacji, jakość dźwięku, finezja 
oraz wysublimowane aranżacje sprawiły, 
że Kupiński Guitar Duo to dziś jeden z naj-
bardziej docenianych duetów gitarowych. 

Gitarzyści są absolwentami Akade-
mii Muzycznej im. Karola Szymanowskie-
go w Katowicach w klasie gitary prof. Ali-
ny Gruszki oraz prof. Wandy Palacz, a tak-
że Universität der Künste w Berlinie i Hoch-
schule für Musik w Weimarze w klasie prof. 
Thomasa Müllera-Peringa, u którego reali-
zowali studia podyplomowe. Jako soliści 
i duet zdobywali liczne nagrody w znaczą-
cych, międzynarodowych konkursach gita-
rowych oraz wielokrotnie otrzymywali sty-
pendia za wybitne osiągnięcia artystyczne.

Występowali z recitalami w większo-
ści krajów Europy, USA, Meksyku i Chi-
nach. Wyjątkowa energia i wirtuozeria gry 
sprawiają, że koncerty duetu są dla audy-
torium bogatym doświadczeniem. To wej-
ście w świat finezyjnych muzycznych niu-
ansów, pobudzających różnorodne emocje 
i zachwycających swoim pięknem. 

Oprócz działalności koncertowej zaj-
mują się też pracą pedagogiczną. Ewa po-
siada tytuł naukowy doktora i kształci stu-
dentów w Instytucie Muzyki Akademii im. 
Jana Długosza w Częstochowie, Dariusz 
jest nauczycielem w Państwowej Szko-
le Muzycznej I i II st. im. Stanisława Mo-
niuszki w Zabrzu. Zapraszani są również 
do prowadzenia kursów mistrzowskich 
w kraju i za granicą. W 2011 roku nakła-
dem wydawnictwa QBK ukazał się ich de-
biutancki album „Spanish Music” z muzy-
ką I. Albéniza, E. Granadosa, M. de Falli. 
Ich najnowsza płyta CD „Recital” (2016) 
zawiera głównie autorskie aranżacje utwo-
rów F. Chopina, G. Rossiniego, A. Piazzolli, 
E. Granadosa oraz G. Gershwina. 

W Stęszewie publiczność usłyszała na-
stępujące utwory w aranżacji Kupiński Gu-
itar Duo: Gioacchino Rossini — La gaz-
za Ladra — Uwertura (1792-1868), Fry-
deryk Chopin — Mazurek op. 17 no. 4 
(1810–1849), Dušan Bogdanović — Sona-
ta Fantasia (1955) i George Gershwin — 
Rhapsody in Blue (1898–1937).  



1 4

N
r

 6
 /

 2
0

1
6

 
W

r
Z

E
S

IE
Ń

 2
0

1
6

o G Ł o S Z E N I A

Burmistrz Gminy stęszew  
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży na terenie gminy stęszew

lp. Nr działki pow. w ha Nr k.W. przeznaczenie położenie
Cena wywoław-
cza netto w zł

1. 1677/5 0,1272 PO1S/00052418/8

Budownictwo 
mieszkaniowe 
jednorodzinne

Stęszew
ul. Wierzbowa 228 960,00

2. 1677/6 0,1429 PO1S/00052419/5

Budownictwo 
mieszkaniowe 
jednorodzinne

Stęszew  
ul. Wierzbowa 257 220,00

3. 2028 0,1319 PO1S/00043281/2

Budownictwo 
mieszkaniowe 
jednorodzinne

Stęszew
ul. Trzebawska 218 000,00

4. 2029 0,1196 PO1S/00043282/9

Budownictwo 
mieszkaniowe 
jednorodzinne

Stęszew
ul. Trzebawska 197 750,00

Wykaz umieszczony został na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu Miejskiego Gminy w Stęszewie,  
przy ul. poznańskiej 11, 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.

GMina sTęsZeW Ma sWój Fan PaGe na FaceBooku
Gmina Stęszew posiada na portalu społecznościowym Facebook.com swój oficjalny fan page. 
Wszyscy mieszkańcy i sympatycy Gminy Stęszew mogą polubić jej nową stronę na Facebook.com. 
http://tinyurl.com/steszew 
Wystarczy kliknąć lubię to! na fan page Gminy Stęszew na Facebooku.

BezPIeCzNy 
ROWeR

Komisariat Policji w Stęszewie 
zawiadamia mieszkańców 

o możliwości przystąpienia do Pro-
gramu 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: 

3 października 2016r.  
w godz. 15:00 do 18:00

17 października 2016r.  
w godz. 10:00 do 13:00
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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: pn., wt., śr. 12–19,  
czw., pt. 8–15
Filia w Strykowie
tel. do szkoły – 61 813 40 52
Filia w Jeziorkach
tel. do szkoły – 61 819 60 87
Filia w Trzebawiu
Filia w Sapowicach
Filia w Będlewie

ZARZĄDCY DRÓG
• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad tel. 61 866 88 21
• Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Poznaniu tel. 61 826 53 92
• Wielkopolski Zarządca Dróg 
Wojewódzkich w Kościanie 
tel. 65 512 17 74
• Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 
tel. 61 859 34 30

ZDROWIE
• Pogotowie Ratunkowe
tel. 999 lub 61 866 00 66

• Pomoc lekarska w nocy i święta dla 
gmin: Buk, Dopiewo, Stęszew, komorniki
> NZoZ „prIMA MED”,
ul. Łąkowa 2, 62-070 Dopiewo
tel. (61) 863 87 60, (61) 894 20 62

• NZOZ Przychodnia Zespołu Lekarza 
Rodzinnego „MEDICOR” s.c.  
w Stęszewie,
ul. piotra Skargi 22, tel. 61 813 42 61.
Gabinet czynny od poniedziałku do piąt-
ku od godz. 8 do 18 – porady i wizyty
Świadczenia lekarza rodzinnego są 
udzielane także w Dojazdowym punkcie 
lekarskim w Jeziorkach, ul. ogrodowa 1 
– od poniedziałku do piątku.
> opieka lekarska poza godz. pracy
przychodni tj. od godz. 18 do 8 w niedzie-
le i święta:
> Wyjazdowa – pogotowie tel. 61 866 00 66.
> Ambulatoryjna – szpital w puszczykowie, 
ul. kraszewskiego 11, tel. 61 633 65 00
> pielęgniarka środowiskowa – od ponie-
działku do piątku od godz 8 do 12 – gabi-
net, od godz. 14 do 18 – środowisko.
Zapewnia całość leczenia przez całą dobę 
w ramach nocnej i świątecznej wyjazdo-
wej opieki pielęgniarskiej .

INFORMATOR
MIeJSKI
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• „Medicor” sp. z o. o.
Stęszew, ul. piotra Skargi 22, 
tel. 61 813 42 61
udziela świadczeń specjalistycznych 
w zakresie: chirurgii, laryngologii i neurologii.
 
• NZOZ Ośrodek Zdrowia „Strażak”
Strykowo, ul. Bukowska 56, tel. 61 813 42 91
ośrodek czynny: pon.–pt. godz. 8–18
> Godziny przyjęć lekarzy: pon. 8–16,
wt., czw. 11–18, śr. 12–18, pt. 8–14
> Dzieci zdrowe: pon., wt., czw., pt. 14–15, 
śr. 17–18
> pobranie materiałów do badań: śr. 8–
–9:30 Wizyty domowe poza godzinami 
przyjęć.

• Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Zespołu Lekarzy Rodzinnych 
„PROMED” Piotr Roguszczak
Stęszew, ul. reya 6, tel. 61 813 56 03, 
kom. 606 892 161. Gabinet czynny: pon.–
pt.: 8–18. lekarz przyjmuje pon.–pt. Ga-
binet: 8–12, 15–18. Wizyty domowe: 12–
15. Dzieci zdrowe (szczepienia): wtorek 
9–11, czwartek 16–18

• Pediatryczny Gabinet Lekarski
ul. laskowa 15 tel. 61 813 46 04, kom. 
501 463 008 przyjęcia płatne: wtorek 
16–18, środa: 10–12, piątek 16–18.
orzeczenia lekarskie powypadkowe 
bezpłatne dla szkół i przedszkoli gminy.

• NZOZ Przychodnia Specjalistyczna
„Jakubowska – MEDICA”
ul. kościańska 22, 62-060 Stęszew
W związku z ograniczonym limitem porad, 
należy dokonać wcześniejszej rejestracji 
telefonicznej pod nr tel. 61 813 50 19
> punkt pobrań krwi i przyjmowania
moczu w środę od 7:30 do 9:00
pobieramy wymazy z gardła i nosa

• Porady z zakresu psychiatrii
Marta Malinowska-kubiak, 
godz. przyjęć: poniedziałki 16-18.30

• 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: Agnieszka 
Ignasiak, tel. 605 951 205, Hanna kęsic-
ka, tel. 600 971 102, Barbara Sikorska, tel. 
504 821 566

> położna środowiskowa:
Mariola Czaplińska, tel. 693 743 875
> opieka długoterminowa:
Małgorzata Stawna, tel. 600 631 917

• Lekarz Stomatolog Iwona Zantkiewicz-
-Bajerlein, Krzysztof Zantkiewicz
ul. poznańska 4a, 62-060 Stęszew
czynne: pon.–pt. 10–20, sob. 10–13, 
tel. 61 813 46 81

• Gabinet Stomatologiczny Katarzyna
i Artur Bartoszek
ul. p. Skargi 22, 62-060 Stęszew,
tel. 61 813 44 53, kom. 602 706 945

• Stomatologia S.C. Barbara Kucharska
ul. Szkolna 1, 62-060 Stęszew (budynek 
gimnazjum), tel. 61-8195-407, świadcze-
nia ogólnostomatologiczne NFZ (dzieci, 
młodzież i dorośli).  
Godz. przyjęć: pon. 14–19 NFZ, wt. 8–13 
NFZ, czw. 14–19 NFZ, śr. 15–19.

• Laboratorium Techniki Dentystycznej
Bartosz Poloszyk  
wykonawstwo i naprawa protez denty-
stycznych , ul. Wojciechowskiego 5,  
62-060 Stęszew, tel. 791-585-329

• Stomatologia Świderscy
ul.kościańska 59a/2, 62-060 Stęszew
Gabinet czynny: pon.–pt. 11–19
sob. 11–14 tel. 61 670 63 42

• Gabinet Rehabilitacyjny „Antidotum”
ul. reja 2/4, 62-060 Stęszew
tel. 61 8195 106

• Pracownia Techniki Dentystycznej
Anna Borys 
odpłatna naprawa i wykonywanie  
protez, tel. 61 813 44 80, 61 842 70 79, 
kom. 693 139 499

• Gabinet Dermatologiczny
lek. med. Jolanta Rosa
ul. Wojska polskiego 6, 62-060 Stęszew
tel. kom. 507 023 607, gabinet czynny 
jest we wtorki w godzinach od 16 do 18.

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Luboniu – filia w Stęszewie
ul. Janusza korczaka 2, 62-060 Stęszew
tel. 61 813 48 32, przyjmuje: psycholog, 
pedagog, logopeda.

• Gabinet Lekarski Grażyna Gugała
Ginekologia, położnictwo, medycyna 
ogólna, badania kierowców na prawo 
jazdy, badania dla celów sanepidu
Strykowo, ul. lipowa 6c
rejestracja telefoniczna 602 704 502

APTEKI
• „Pod Orłem”,
Stęszew, ul. poznańska 3, tel. 61 813 42 
54, czynna: pon.–pt.8–20, sob. 8–13

• „Pod Słońcem”,
Stęszew, ul. Chybickiego 13, tel. 61 813 
48 61, czynna: pon.–pt. 8-12.30 i 15–20, 
sob. 8–13

• „U Złotego Źródła”
Stęszew, ul. lipowa 7, tel.: 61-415-74-80,
czynna: pon–pt 8–20, sob 8–17, niedz. 10–15.

• „Rodzinna” 
Stęszew, ul. kościańska 54a, tel. 731-
994-992, czynna: pon.-pt. 8-21, sob. 8-
21, niedz. 9-15

• Punkt apteczny „Aspirynka”
Strykowo, ul. Bukowska 56,
czynna: pon., śr., pt. 8–16, wt., czw. 10–18

SZKOŁY
• Gimnazjum w Stęszewie
ul. Szkolna 1, tel. 61 813 41 47

• Szkoła Podstawowa w Stęszewie
ul. poznańska 25, tel. 61 813 41 92, 
61 813 43 55

• Filia SP w Stęszewie-Trzebaw
ul. Mosińska 1, tel. 61 813 52 09

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie 
ul. Bukowska 1, tel. 61 819 69 76

• Gimnazjum w Strykowie
ul. Szkolna 10, tel. 61 813 40 52

• Zespół Szkolno Przedszkolny w Mo-
drzu ul. kościuszki 14, tel. 61 819 57 72

• Zespół Szkolno Przedszkolny w Jezior-
kach ul. parkowa 7, tel. 61 819 60 87

• Zespół Szkół Specjalnych w Stęszewie 
ul. Wojska polskiego 18, tel. 61 813 40 96

• Przedszkole w Stęszewie
ul. korczaka 2, tel. 61 813 43 45

POCZTA
• Stęszew, ul. poznańska 21,
tel. 61 813 40 25

BANKI
• Bank Zachodni WBK S.A.
Stęszew, ul. poznańska 6, tel. 61 813 53 06

• Gospodarczy Bank Spółdzielczy
Stęszew, ul. rynek 11, tel. 61 813 47 86

• PKO Bank Polski
Stęszew, ul. poznańska 20, 
tel. 61 819 75 00

• Bank Pekao S.A. Placówka Partnerska
Stęszew, rynek 2,  
tel. 61 830 31 92 lub 79 41 61 599.
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Memoriał zenona Adamka

W turnieju, który odbył się 15 
sierpnia, wzięło udział sześć 
drużyn: Lipno Stęszew, Okoń 

Sapowice, LZS Wronczyn, Oldboys Stę-
szew, Spójnia Strykowo, Tęcza Skrzynki. 
W półfinałach LZS Wronczyn zmierzył się 

z Lipnem Stęszew wygrywając 1:0, a Okoń 
Sapowice pokonał w takim samym stosun-
ku Oldboys Stęszew. W finale spotkały się 
zespoły: LZS Wronczyn i Okoń Sapowice. 
Po niezwykle wyrównanym meczu zwycię-
stwo odniosła drużyna LZS Wronczyn 1:0. 

Na spotkaniu obecny był burmistrz 
gminy Stęszew, Włodzimierz Pinczak, któ-
ry wręczył zwycięzcom puchar, wszystkim 
drużynom zaś pamiątkowe dyplomy. Nie 
zabrakło także bliskich i rodziny Zenona 
Adamka.  red

na boisku we Wronczynie rozegrany został piłkarski Memoriał Zenona 
adamka dla drużyn zrzeszonych i niezrzeszonych

Zakończyła się VII edycja wakacyj-
nych zawodów Grand Prix Orlika. 
142 osoby rywalizowały w nastę-

pujących konkurencjach: badminton (52 
osoby), speedminton (53os.), piłka nożna 
(104), siatkówka (59), rzuty do kosza 1x1 
(51), „dwie piłki” (70), koszykówka (53), 
„dwa ognie” (46), tenis stołowy (46), „orli-
kowe rekordy” z piłki nożnej (54), „orliko-
we rekordy” z piłki siatkowej i koszyków-
ki (39), tenis ziemny (52). Każdy startujący 
„zbierał” punkty na własne konto. Rywali-
zacja trwała codziennie przez całe wakacje. 
Wyniki czołowej „trzynastki” są następują-
ce: 1. Pieróg Maks 3855 pkt., 2. Witkowski 
Łukasz 3002, 3. Okonkowski Marcel 2269, 
4. Żaba Paweł 2041, 5. Cieniawa Dawid 
1840, 6. Hałas Mateusz 1813, 7. Przewoź-
ny Paweł 1715, 8. Brzostowski Filip 1544, 
9. Wojtkowiak Malwina 1200, 10. Czeka-
ła Franciszek 1071, 11. Gronostaj Dawid 
1048, 12. Kubicki Jakub 1026, 13 Cienia-
wa Jakub 1021. Nagrodę dla „pechowca” 
otrzymał Bartosz Bławat. Nagrody dla 3 
najlepszych dziewcząt zdobyły: 1. Kańduła 
Martyna (18m), 2. Tomczak Amelia (21m), 
Kańduła Natalia (22m).  

Rozdano również medale za konkuren-
cje: rzuty do kosza 1x1: 1. Pieróg Maks, 2. 

Młynarek Krzysztof, 3. Okonkowski Mar-
cel; „dwie piłki” SP: 1. Witkowski Łukasz, 
2. Okonkowski Marcel, 3. Żaba Paweł; 
„dwie piłki” open: 1. Pieróg Maks, 2. Cu-
prych Tomasz, 3. Hałas Mateusz; „gry ra-
kietowe”: (suma punktów za badmintona, 
speedmintona, tenis stołowy i tenis ziem-
ny): 1. Pieróg Maks, 2. Witkowski Łukasz, 
3. Żaba Paweł.

Odbyło się także losowanie nagród dla 
uczestników, którzy startowali w co naj-
mniej 5 konkurencjach. Fundatorem na-
gród i medali była, jak co roku gmina Stę-

szew. Nagrody zwycięzcą wręczył bur-
mistrz Włodzimierz Pinczak. Rozdano 
również 60 pamiątkowych medali ufun-
dowanych przez firmę „Gadżety dla stra-
żaków”. W przeprowadzeniu zawodów po-
magali wolontariusze: Grzebyta Kinga, Ra-
tajszczak Dominika i Cuprych Tomasz. 
O przygotowanie konkurencji, należyty 
ich przebieg oraz bezpieczeństwo uczest-
ników wakacyjnego Grand Prix zadbał, jak 
zawsze animator Orlika Marian Cieniawa. 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i za-
praszamy za rok! red

Podsumowanie Grand Prix Orlika

Pamiątkowe zdjęcie zwycięzców LzS Wronczyn po zakończeniu turnieju.
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zatańczyli dla Szymka
Ponad 7,7 tys. zł zebrano podczas charytatywnego maratonu na pomoc 
dla 7-letniego chłopca chorego na glejaka 

Dzisiaj najważniejszy jest Szymek — 
powiedziała Dorota Stachowiak, za-
stępca burmistrza gminy Stęszew, 

do uczestników charytatywnego marato-
nu zumba fitness i salsation, który odbył 
się 17 września w hali miejscowego Gim-
nazjum. Tym samym podkreśliła szczytną 
ideę wydarzenia.

— Postanowiliśmy wytańczyć pomoc 
dla niespełna 7-letniego Szymka Świderka 
chłopca chorego na glejaka, dlatego zapro-
siliśmy chętnych na maraton Zumba® Fit-
ness i nie tylko — powiedziała Kamila Pod-
komarys (Zumba Kamila), organizatorka 
wydarzenia. 

Kamila Podkomarys oraz instrukto-
rzy (Emiliana Haremska, Joanna Jaro-

szowicz, Krzysztof Nowak, Klaudia Pio-
trowska, Joanna Warawko, Sandra Waw-
rzyniak, Magdalena Wywrocka) zapew-
nili uczestnikom trzy godziny tanecznej 
rozrywki w rytmach latynoamerykań-
skich. Nie obyło się również bez dodat-
kowych atrakcji jak pokazy tańca orien-
talnego i nowoczesnego, animacje dla 
dzieci czy kawiarenka z domowymi wy-
piekami. Każdy kto przyszedł wesprzeć 
Szymka i zakupił cegiełkę wziął również 
udział w loterii z atrakcyjnymi nagroda-
mi. Dzięki wsparciu partnerów akcji na 
zwycięzców czekały m.in. bilety na me-
cze Lecha Poznań, vouchery do restaura-
cji lub SPA, a nawet wyjazdy nad morze 
czy w góry. 

 — Jesteśmy pod wielkim wrażeniem, że 
dziewczyny tak wspaniale to zorganizowa-
ły — mówiła mama Szymka pani Mirosława. 

— Frekwencja dopisała, zarówno wśród 
tańczących, jak i obserwatorów. Dzię-
ki tylu dobrym sercom udało się uzbierać 
7.721,55 złotych — podsumowała Kamila 
Podkomarys. 

Każdy z Państwa, kto chciałby rów-
nież wesprzeć Szymka i pomóc mu w wal-
ce z chorobą może wpłacić Swoją cegieł-
kę na indywidualne konto Szymona: 
78102040270000160213707742 PKO Bank 
Polski

Patronat honorowy nad wydarzeniem 
objął burmistrz gminy Stęszew, a medial-
ny „Nasz Głos Poznański”.  
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