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Rodzinnych, pogodnych, pełnych miłości 
Świąt Bożego Narodzenia, 
zdrowia i pogody ducha oraz wszelkiej 
pomyślności w Nowym 2017 Roku 
życzą 
Burmistrz Gminy Stęszew, 
Rada Miejska Gminy Stęszew
oraz Redakcja „Wieści Stęszewskich”
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Święto Seniora 2016
Tegoroczny gminny Dzień Seniora zorganizowany został 5 listopada 
w Tomiczkach

5 listopada w świetlicy wiejskiej w To-
miczkach, jak co roku odbył się 
gminny Dzień Seniora.

Do świetlicy licznie przybyli miesz-
kańcy, po to by wspólnie celebrować swo-
je święto. Zebranych gości przywitał bur-
mistrz gminy Stęszew, Włodzimierz Pin-
czak, który życzył seniorom zdrowia, 
uśmiechu oraz wszelkiej pomyślności. 

Po powitaniu nastąpiła część artystycz-
na, na której wystąpiły zespoły z naszej 
gminy, czyli „Wesoła Gromada”, kapela 
dudziarska „Koźlary” oraz „Modrzanki”. 
Przed zgromadzonymi gośćmi swoje zdol-
ności recytatorskie zaprezentowali lau-
reaci tegorocznego II Gminnego Konkur-
su Gwary Wielkopolskiej „Pogodejmy jak 
downi”. Stęszewskie przedszkolaki rów-
nież przygotowały występ, który zakoń-
czyły wręczeniem seniorom własnoręcz-
nie wykonanych laurek. Na koniec wystą-

pił gość specjalny — zespół Balkan Express, 
który poderwał mieszkańców do wspólnej 
zabawy.

Podczas spotkania nie brakowało oka-
zji do wspólnych rozmów przy kawie 
i ciastku, a atmosfera zabawy i wspomnień 

z pewnością na długo pozostanie w pamię-
ci uczestników.

Uroczystość zakończył burmistrz gmi-
ny Stęszew dziękując mieszkańcom za 
liczne przybycie i zapraszając na kolejne 
gminne imprezy. reD

D Z I E Ń  S E N I o r a

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.
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22 listopada odbyła się XiX Sesja rady miejskiej Gminy Stęszew

XIX Sesja Rady Miejskiej Gminy Stęszew

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

trawiak przedstawił zebranym porządek 
obrad. Wycofane zostały z niego dwa pro-
jekty dotyczące zatwierdzenia taryf wody 
i ścieków oraz przystąpienia do sporządze-
nia gminnego programu rewitalizacji mia-
sta i gminy Stęszew na lata 2017–2026 r. 
Natomiast wprowadzono dodatkowe czte-
ry uchwały. Następnie przyjęty został pro-
tokół z poprzedniej sesji, w dalszej kolejno-
ści burmistrz Włodzimierz Pinczak przed-
stawił sprawozdanie z działalności mię-
dzysesyjnej za okres od 19 października 
do 22 listopada 2016 r. 

W trakcie realizacji są następujące in-
westycje:

•  budowa hali widowiskowo-sportowej 
w Stęszewie, 

•  budowa kanalizacji sanitarnej dla 
miejscowości Łódź — dokumentacja 
projektowa,

•  budowa kanalizacji deszczowej na te-
renie gminy Stęszew. Rozbudowa ka-
nalizacji sanitarnej w Stęszewie przy 
ul. Trzebawskiej. — Udało się wybrać 
wykonawcę tej inwestycji dlatego 
w najbliższym czasie będzie można 
sfinalizować to zadanie — dodał bur-
mistrz.

Dobiega końca budowa kanalizacji sa-
nitarnej w Będlewie. Pozostały tylko spra-
wy formalno-prawne dotyczące odbiorów.

Trwa również:
•  remont nawierzchni ul. Ogrodowej 

w Słupi,
•  remont chodnika ul. Mosińskiej 

w Trzebawiu,
•  utwardzenie pobocza ul. Wybickiego 

w Stęszewie,
W minionym czasie zakończone zosta-

ły następujące inwestycje:
•  dostawa i montaż trybun na boisku 

w miejscowości Strykowo — jest to in-
westycja wykonana w ramach ubie-
głorocznego budżetu obywatelskiego,

•  generalny remont drogi ul. Parkowej 
w Strykowie.

Udało się zrealizować przetargi na:
•  opracowanie dokumentacji projekto-

wej na zamknięcie składowiska odpa-
dów komunalnych w Srocku Małym,

•  projekt drogi wraz z odwodnieniem 
na ul. Granicznej w Witoblu,

•  wykonanie zmiany Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Stęszew, 
wywołanego uchwałą nr VII/68/2015 

Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 
24 czerwca 2015 r., dla działki nr 
ewid. 279/2 w obrębie geodezyjnym 
Zamysłowo, na cele aktywizacji go-
spodarczej,

•  opracowanie dokumentacji projekto-
wej funkcjonalnych punktów prze-
siadkowych w Stęszewie i Strykowie,

•  zimowe utrzymanie dróg,
•  odwodnienie wraz z kanalizacją desz-

czową boiska sportowego we Wron-
czynie,

•  roboty budowlane na moście w ciągu 
ul. Poznańskiej w Stęszewie. Inwesty-
cja ta będzie realizowana przy udziale 
środków Starostwa Powiatowego,

•  opracowanie Programu Rewitalizacji 
Miasta i Gminy Stęszew na lata 2017–
2026,

•  naprawę nawierzchni dróg grunto-
wych na terenie gminy Stęszew,

•  zakup paliwa przez gminę Stęszew 
w 2017 roku,

•  przygotowanie i dostawę paczek świą-
tecznych ze słodyczami do placó-
wek oświatowych na terenie gminy 
Stęszew. W ubiegłym roku, w związ-
ku z przepisami o zakazie sprzedaży 
w szkołach słodyczy, musieliśmy zre-
zygnować z tej tradycji. Okazuje się, 
że uczniowie (zwłaszcza z rodzin wie-
lodzietnych) czekają na ten miły gest. 
Dlatego, już 6 grudnia powracamy do 
szkół ze świątecznymi paczkami — 
powiedział burmistrz,

•  dostęp do internetu na lata 2017–
2019, czyli na ostatni bezpłatny okres 
korzystania z programu „Zapewnie-
nie dostępu do szerokopasmowego 
internetu mieszkańcom gminy Stę-
szew zagrożonych wykluczeniem cy-
frowym”,

•  druk gazety „Wieści Stęszewskie”,
•  redagowanie, skład i oprawę graficzną 

gazety „Wieści Stęszewskie”,
•  usługi pocztowe na rok 2017.
W omawianym okresie odbył się prze-

targ na sprzedaż działek przy ul. Trzebaw-
skiej w Stęszewie oraz na dwie działki przy 
ul. Wierzbowej w Stęszewie, które udało 
się sprzedać za dobrą cenę. Podpisano tak-
że akt notarialny na sprzedaż tych działek.

Miniony czas to także:
•  uroczystość Złotych Godów 17. par 

małżeńskich z terenu gminy (więcej 
w odrębnym tekście red.), 

•  jubileusz koła łowieckiego Łoś, które 
działa na terenie północnym naszej 
gminy,

•  wizyta na grobach zasłużonych 
mieszkańców na początku listopada,

•  konkurs gwary wielkopolskiej (więcej 
w odrębnym tekście red.), 

•  Dzień Seniora w Tomiczkach (więcej 
w odrębnym tekście red.),

•  Nabożeństwo modlitewne w Dębien-
ku za poległych (więcej w odrębnym 
tekście red.),

•  spotkania w ramach WPN, Rady Me-
tropolii oraz Centrum Zagospodaro-
wania Odpadów Selekt,

•  kolejne spotkania z potencjalnymi in-
westorami,

•  obchody Święta Niepodległości na stę-
szewskim Rynku połączone z otwar-
ciem wystawy w muzeum (więcej 
w odrębnym tekście red.),

•  kolejne jubileusze 60-lecia pożycia 
małżeńskiego mieszkańców naszej 
gminy (więcej w odrębnym tekście 
red.),

•  turniej piłkarski o Puchar Prezesów 
Klubów Sportowych (więcej w odręb-
nym tekście red.),

•  kolejne badania mammograficzne.
Na koniec sprawozdania burmistrz po-

informował, że gmina Stęszew przystąpiła 
do programu „Wielkopolska Karta Rodzi-
ny”– szczegóły na gminnej stronie.

Następnie przyjęto projekty uchwał:
a) zmieniającą uchwałę Nr XI/106/2015 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Stęszew na la-
ta 2016–2019,

b) zmieniającą Uchwałę Nr XI/107/2015 
w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok. 
Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stęszew 
dokonuje zwiększenia dochodów o kwo-
tę 324.709,66 zł. Plan dochodów po zmia-
nach — 55.951.523,27 zł, z tego:

•  dochody bieżące w kwocie: 
54.447.383,27 zł,

•  dochody majątkowe w kwocie: 
1.504.140,00 zł,

Dokonuje się zwiększenia wydatków 
o kwotę: 324.709,66 zł. Plan wydatków po 
zmianach to: 57,654.064,27 zł, z tego: 

•  wydatki bieżące w wysokości: 
47.616.581,27 zł,

•  wydatki majątkowe w wysokości: 
10.037.483,00 zł,

c) określenia wysokości stawek podat-
ku od nieruchomości (więcej w odręb-
nym tekście red.),

d) podatku od środków transporto-
wych (więcej w odrębnym tekście red.),

e) podatku rolnego (więcej w odręb-
nych tekście red.),
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XIX Sesja Rady Miejskiej Gminy Stęszew
f) określenia wzorów formularzy do 

składania informacji i deklaracji w spra-
wie podatku od nieruchomości, rolnego 
i leśnego,

g) zmieniającą uchwałę w sprawie 
opłaty targowej (więcej w odrębnym tek-
ście red.),

h) zatwierdzenia taryf wody i ścieków 
— uchwała ta została wycofana,

i) zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Stęszew w miejscowo-
ści Piekary, 

j) zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Stęszew w miejscowo-
ści Łódź,

k) zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Stęszew we Wronczy-
nie — uchwała ta została jednogłośnie od-
rzucona, 

l) przystąpienia do sporządzenia 
gminnego programu rewitalizacji mia-
sta i gminy Stęszew na lata 2017–2026 — 
uchwała ta została wycofana,

m) sprzedaży nieruchomości poło-
żonej w miejscowości Słupia, uchwałą tą 
Rada Miejska Gminy Stęszew wyraża zgo-
dę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości położnej w miejscowości 
Słupia, zapisanej w ewidencji nr 127 o po-
wierzchni 268m2,

n) uchwalenia „Programu Ochrony 
Środowiska dla gminy Stęszew na lata 
2017–2020”.

o) przeprowadzenia zabiegów pielę-

gnacyjnych pomnika przyrody — drze-
wa gatunku dąb szypułkowy rosnącego na 
działce nr ewid. 316, obręb Modrze.

p) uchwalenia gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych na rok 2017. Ustawa o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi zobowiązała gminę do re-
alizacji gminnego programu profilakty-
ki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych. Rozwiązywanie tych problemów jest 
w świetle w/w ustawy zadaniem własnym 
gminy.

r) uchwalenia „Programu współpra-
cy gminy Stęszew z organizacjami po-
zarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego na 2017 rok”. Uchwałą tą Rada 
Miejska Gminy Stęszew określa cele, zasa-
dy, podmioty i formy współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi prowadzonymi 
działalność pożytku publicznego na tere-
nie gminy Stęszew.

s) przystąpienia do opracowania miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenów zlokalizowanych 
na działce o nr ewidencyjnym 451/12 oraz 
części działki o nr ewidencyjnym 448/20 
w obrębie geodezyjnym Strykowo gmina 
Stęszew.

Opracowanie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w miejsco-
wości Strykowo w rejonie drogi krajowej 
nr 32, budowanej drogi ekspresowej S5 
oraz w bezpośrednim sąsiedztwie terenów 
specjalnej strefy ekonomicznej w miejsco-
wości Strykowo, ma na celu wprowadza-

nie terenów obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów zgodnie z ustale-
niami studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Stęszew.

t) w sprawie sprzedaży nieruchomości 
położonej w Stęszewie. Uchwałą tą Rada 
Miejska Gminy Stęszew wyraża zgodę na 
sprzedaż w trybie przetargu nieruchomo-
ści położonej w Strykowie, zapisanej w ewi-
dencji gruntów jako działka ewidencyjna 
nr 465/3 o pow. 0.0428ha.

u) wyrażania zgody na obciążenie pra-
wa własności nieruchomości. Uchwa-
łą tą Rada Miejska Gminy Stęszew wy-
raża zgodę na obciążenie prawa własno-
ści nieruchomości położonych w Stryko-
wie, stanowiących działki nr ewidencyjny 
24, 20, 30/1, 34, 442/23, 444/2, 440, 165, 
612/9, 612/10, 612/12, 612/14 obr. Stryko-
wo, gmina Stęszew. Celem realizacji linii 
kablowej SN-15 kV z GPZ Stęszew — GPZ 
Granowo.

w) zmiany uchwały nr XIII/135/2016 
Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dn. 16 
marca 2016r. dotyczącej przyjęcia od Po-
wiatu Poznańskiego przez gminę Stęszew 
zadania publicznego polegającego na za-
rządzaniu drogą powiatową nr 2501P 
w zakresie dotyczącym wykonania przebu-
dowy ul. Poznańskiej w Stęszewie.

Zadanie, o którym mowa powyżej fi-
nansowane będzie przez powiat poznań-
ski w kwocie stanowiącej 50% kosztów cał-
kowitych lecz nie większej niż 50.000 zł., 
a w pozostałej części ze środków własnych 
gminy Stęszew.  reD

mieszkańcy gminy Stęszew 
po raz kolejny mieli szansę 
zaproponować na co przezna-
czyć 50.000,00 zł z gminnego 
budżetu. 

Podstawowym warunkiem było to, 
aby przedstawiony pomysł służył 
całej gminnej społeczności. Do urzę-

du wpłynęło dziewięć następujących pro-
pozycji:

1)  Remont elewacji ośrodka zdrowia 
w Stęszewie (zagospodarowanie traw-

ników wokół ośrodka, postawienie ła-
wek, opisanie budynku na nowo),

2)  Skonstruowanie i utworzenie szlaku 
turystycznego „Pałac Będlewo — Za-
groda Chłopska” wraz z tablicami hi-
storycznymi,

3)  Dwa tory bieżni dookoła boiska pił-
karskiego KS Lipno,

4)  Wykonanie boiska do tenisa ziemne-
go przy Orliku,

5)  Wykonanie rolkowiska / wrotkowiska,
6)  Wytyczenie dróg rowerowych,
7)  Monitoring miasta z kamer przemy-

słowych,

8)  Zakup ławek parkowych,
9)  Budowa ścieżek rowerowych (np. Dę-

bienko — Zamysłowo. Dostęp do obu 
szkół, kościoła parafialnego, ośrod-
ków zdrowia, dworca kolejowego i au-
tobusowego, cmentarza, ul. Bukow-
ska, Stęszew — Buk — skrzyżowanie 
z drogą ekspresową — centrum).

Wszystkie propozycje zostały przekazane 
radnym Rady Miejskiej Gminy Stęszew, któ-
rzy podczas posiedzeń komisji szczegółowo 
je przeanalizowali i do realizacji wybrali za-
danie dotyczące monitoringu miasta. Inwe-
stycja ta będzie realizowana w roku 2017. reD

Budżet obywatelski: kolejna inwestycja 
do realizacji wybrana
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Wielu mieszkańców naszej gminy 
narzeka, na brak na jej terenie le-
karzy -specjalistów różnych dzie-

dzin, którzy przyjmowaliby chorych bezpłat-
nie, w ramach kontraktu. Sytuacja ta spowo-
dowana jest m.in. tym, iż podczas kontrak-
towania tych usług, parę lat temu ówcześni 
dzierżawcy ośrodka w Stęszewie nie wystąpi-
li o pozyskanie specjalistów. Sytuacja ta mia-

ła się zmienić w przyszłym roku, gdyż na 
2017 planowane było kolejne kontraktowa-
nie usług. W tej chwili nie mamy jednak in-
formacji, kiedy można się ich spodziewać. 

W związku z tym, iż sytuacja jest trudna 
i nie wiadomo, kiedy ulegnie zmianie, bur-
mistrz gminy Stęszew postanowił szukać 
pomocy u posłów partii rządzącej, repre-
zentujących nasz okręg wyborczy. Wystoso-

wał do nich pismo-apel, w którym naświetlił 
sprawę i poprosił o zaangażowanie w roz-
wiązanie problemu. Poprosił nie tylko o po-
zyskanie lekarzy-specjalistów z dziedzin 
najbardziej pożądanych (np. kardiolog, or-
topeda, okulista, laryngolog itd.), ale także 
o utrzymanie kontraktu chirurga oraz le-
karzy stomatologów dziecięcych, świadczą-
cych swe usługi w gabinecie szkolnym. reD

Apel do posłów o lekarzy-specjalistów

Rewitalizacja – nasza 
wspólna sprawa
rozpoczęły się intensywne prace związane z przygotowaniami do opracowania 
programu rewitalizacji dla miasta i gminy Stęszew na lata 2017–2026 

Dokument ten ma na celu popra-
wę warunków życia mieszkańców, 
za pomocą różnorodnych działań 

o charakterze społecznym, a także infra-
strukturalnym, czy przestrzenno-funk-
cjonalnym. Dotyczyć one będą integracji 
społecznej, stworzenia warunków do roz-
woju przedsiębiorczości, poprawy estety-
ki i wizerunku miejscowości, czy stworze-
nia atrakcyjnych przestrzeni publicznych 
i modernizacji zdewastowanych i opusz-
czonych terenów i obiektów.

Pierwszym etapem prac związanych 
z opracowaniem programu były warszta-
ty rewitalizacyjne, które odbyły się 7–8 
grudnia w Urzędzie Miejskim Gminy. Do-
szło do trzech spotkań z różnymi grupami 
(mieszkańcy, przedstawiciele władz, sto-
warzyszeń, lokalni przedsiębiorcy i inni), 
na których przybliżono tematykę rewita-
lizacji i wyznaczono potencjalne obszary, 
dla których mogą być prowadzone dzia-
łania rewitalizacyjne. Uczestnicy warszta-
tów przedstawili również swoje pomysły 
i propozycje przedsięwzięć, które pomogą 
w rozwoju gminy. 

Była to pierwsza z serii spotkań. Kolej-
nym etapem prac jest wyznaczenie terenów 
wymagających pilnej interwencji w zakre-
sie rewitalizacji. Na grudniowych warszta-
tach określono potencjalne obszary. Kolej-
no sporządza się diagnozę wraz ze szczegó-
łową mapą przedstawiającą obszar zdegra-
dowany i obszar rewitalizacji, dla którego to 

obszaru opracowany będzie Program Rewi-
talizacji dla miasta i gminy Stęszew na la-
ta 2017–2026. Wstępnie wyznaczony ob-
szar zdegradowany i obszar rewitalizacji 
wraz z diagnozą potwierdzającą zasadność 
ich wyboru zostanie poddany konsultacjom 
społecznym podczas, których odbędą się ko-
lejne spotkania dla mieszkańców i pozosta-
łych interesariuszy. Zainteresowani projek-
tem będą mogli wnosić uwagi co do kształtu 
przedstawionych obszarów. Przewidywany 

termin kolejnych konsultacji społecznych 
przypada na marzec i już teraz zaprasza-
my wszystkich zainteresowanych do udzia-
łu w kspotkaniach i warsztatach, a także do 
śledzenia postępów prac na dokumentem, 
które będą na bieżąco zamieszczane na 
stronie internetowej gminy.

Zadanie jest dofinansowane ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 
2014–2020. reD
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Święto Niepodległości 

Z tej okazji w kościele w Stęszewie od-
prawiona została msza święta w in-
tencji ojczyzny, którą uświetnił 

swym śpiewem chór mieszany działający 
przy Domu Kultury w Stęszewie. Po niej 
nastąpił uroczysty przemarsz na stęszew-
ski Rynek, na którym to zostały złożone 
wiązanki pod pomnikiem przez przybyłe 

delegacje oraz przedstawiono krótki mon-
taż słowno-muzyczny. 

Był to również ważny dzień dla stęszew-
skich zuchów i harcerzy, dołączających do 
zastępu i zdobywających nowe sprawno-
ści. Złożyli oni obietnice zuchowe i przy-
rzeczenia harcerskie, a zuchom ponadto 
przyznane zostały gwiazdki. Po skończo-

nych uroczystościach, goście zostali zapro-
szeni do Muzeum Regionalnego w Stęsze-
wie, gdzie mogli uczestniczyć w otwarciu 
wystawy pt.: „Stęszew 50 lat wcześniej”, na 
której przedstawiono zdjęcia naszego mia-
sta z pierwszej połowy XX w. 

Wernisaż można oglądać do 31 stycz-
nia 2017 r.  reD

jak co roku w gminie Stęszew bardzo uroczyście jest obchodzone święto 
odzyskania przez polskę niepodległości 

Podobnie jak w latach ubiegłych, rów-
nież w tym roku, odbyło się nabo-
żeństwo modlitewne w intencji po-

ległych  na ziemi stęszewskiej podczas  II 
wojny światowej, a także za wszystkie te 
osoby, które przelały krew w różnych zry-
wach  narodowo-wyzwoleńczych.

6  listopada na cmentarzu w Dębien-
ku spotkali się burmistrz Włodzimierz 
Pinczak, ks. Zdzisław Błaszczyk, delega-
cje pocztów sztandarowych, przedstawicie-
le instytucji oraz mieszkańcy gminy Stę-
szew, którzy licznie składali kwiaty i zapa-
lali znicze, by upamiętnić ofiary.  

W lasach dębieńskich, na terenach leśnic-
twa Wypalanki spoczywa około dwóch tysięcy 
osób wymordowanych przez hitlerowców.  reD

Nabożeństwo przy mogiłach w Dębienku
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Nowy rok akademicki
ponad 130 słuchaczy ma Stęszewski uniwersytet Trzeciego wieku

1 października w sali sesyjnej Urzędu 
Gminy Miejskiego SUTW zainau-
gurował nowy rok akademicki uro-

czystym Gaude Mater Polonia w wykona-
niu Stęszewskiego Chóru Mieszanego Can-
ti Corum.

— To nasza szósta inauguracja, ale jubi-
leusz 5-lecia czeka nas w marcu — mówi-
ła prezes SUTW Danuta Niedzwiecka, któ-
ra opowiedziała o planach na ten rok, licz-
nych warsztatach, zajęciach i wycieczkach. 

Potem były wystąpienia gości, imma-
trykulacja, ślubowanie, wręczenie indek-
sów, Gaudeamus i występ chóru. Studen-
ci 50+ wysłuchali też wykładu podróżnika 

Michała Ilczuka pt. „W ojczyźnie Samsun-
ga, czyli welcome to Korea!”

— Co wiedzieliśmy o Korei Południo-
wej przed wyjazdem na  wymianę z uni-
wersytetu? Tyle co powszechny zjadacz 
chleba w Polsce, że produkują Samsungi, 
a za chwilę zaatakuje ich Północ — mówił 
wykładowca. — Przez pół roku mogliśmy 
przekonać się, że ten kraj ma do zaofero-
wania znacznie więcej, a wojna z Półno-
cą nie spędza mieszkańcom snu z powiek. 
W Korei spędziliśmy pół roku na Uniwer-
sytecie w Gwangju, w wolnych chwilach 
przemierzając kraj autostopem i pochła-
niając tony kimczi. 

Na prezentacji gość opowiedział o pró-
bach uczestników wymiany odnalezienia 
się w zupełnie innej kulturze. O tym, jak 
nauczyć się czytać po koreańsku w dwa 
dni? Wódki brak — co pić? Co oznacza 
zasada 100 dni? Smartfon generation? 
Z czym się je KPOP ? Jak się stopuje w kra-
ju Kimów? Czemu w akademiku pobierają 
odciski palców? Jak smakuje jogurt LG? Jak 
używać koreańskiej toalety?

— Ten rodzaj uniwersytetu, jest chy-
ba jedynym, że chciałoby się być jego słu-
chaczem wiecznie — stwierdził przewodni-
czący Rady Miejskiej Gminy Stęszew Miro-
sław Potrawiak.  reD

Studentom 50+ gratulował m.in. przewodniczący  
Mirosław Potrawiak. Stęszewski Chór Mieszany Canti Corum.

Gmina Stęszew reprezentowana przez 
burmistrza przystąpiła do progra-
mu „Wielkopolska Karta Rodziny”, 

który został przyjęty przez Zarząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 
roku, Uchwałę nr 4705/2014.

„Wielkopolska Karta Rodziny” jest pro-
gramem działań na rzecz rodzin wielo-
dzietnych  z województwa wielkopolskie-
go, który zapewnia im korzystanie z ulg 

i uprawnień oferowanych przez podmioty 
biorące w nim udział.

Wniosek o wydanie „Wielkopolskiej 
Karty Rodziny” należy składać w Urzędzie 
Miejskim Gminy Stęszew.

Szczegółowe informacje na temat pro-
gramu „Wielkopolska Karta Rodziny” 
znajdują się na stronie Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu: 
www.rops.poznan.pl.  reD

Mamy „Wielkopolskią Kartę Rodziny”
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Jubileusze profesora

Z tej okazji wydana została mono-
grafia pt. „Modelowanie przepły-
wów w ośrodkach porowatych oraz 

w sieciach rzecznych” pod redakcją Zbignie-
wa Sroki i Wojciecha Tschuschke, a Uniwer-
sytet Przyrodniczy w Poznaniu zorganizował 
jubileuszową galę, na której obecny był m.in. 
burmistrz gminy Stęszew Włodzimierz Pin-
czak. Podczas uroczystości przedstawiono 
sylwetkę i osiągnięcia jubilata. Młodsi kole-
dzy przygotowali i wyświetlili film zawiera-
jący ciekawostki z biografii profesora. Ważne 
miejsce zajmuje w nim Stęszew. 

Prof. Wosiewicz urodził się w 1946 r., 
w domu przy Rynku 18 (obecnie mieszka 
przy innej ulicy).

— Przez wiele lat mieścił się w nim sklep 
„Zgoda” — opowiada profesor — W 1926 ro-
ku rodzinne zabudowania spłonęły i, aby 
spłacić nowy dom, powstał w nim sklep. 

Prof. Wosiewicz z dzieciństwa pamięta, 
że wolny czas spędzał na zabawach na po-
dwórzu i ulicy. Później działał w 10. Wod-
nej Drużynie Harcerzy im. Zawiszy Czar-
nego. Wspomina także uliczny radiowęzeł, 
z którego mieszkańcy słuchali m.in. relacje 
z kolarskiego Wyścigu Pokoju. 

— Wydoroślałem w wieku 14 lat, kiedy 
po skończeniu podstawówki, zacząłem do-
jeżdżać do Technikum Geodezyjno-Drogo-
wego w Poznaniu (lata 1960—65) — wspo-
mina. — Nauczyłem się m.in. punktualno-
ści i odpowiedzialności. W tamtym czasie 
wolne chwile poświęcałem na szachy oraz 
brydż sportowy, w których zdobyłem nawet 
mistrzostwo Stęszewa. 

Rozważał studnia geodezyjne, ale tako-
we były tylko w Warszawie. Wybrał stu-
dia na ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej 
w Poznaniu, na kierunku melioracje wod-
ne. Był to dopiero czwarty rocznik, któ-
ry kształcił się w tym kierunku. Pracę ma-
gisterską — projekt jazu jako ustroju sta-
tycznie niewyznaczalnego spoczywające-
go na podłożu sprężystym Winklera –pisał 
w Katedrze Mechaniki Budowli i Konstruk-
cji Budowlanych. 

Po studiach podjął pracę na uczelni. 
W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk 
technicznych, w 1987 r. dr. habilitowanego, 
a w 1996 r. z rąk Prezydenta RP otrzymał 
tytuł profesora nauk rolniczych. Był pierw-
szym profesorem tytularnym spośród ab-
solwentów macierzystego wydziału. 

Zainteresowania naukowe prof. Wosie-
wicza obejmują przede wszystkim zagad-
nienia: przepływy cieczy przez ośrodki po-
rowate, a zwłaszcza ich analizę z zastoso-
waniem metod numerycznych, zastoso-
wanie metod komputerowych do analizy 
stanów i przepływów w złożonych sieciach 
rzecznych, oraz problematykę statyki płyt 
i zbiorników prostokątnych jako budow-
li hydrotechnicznych. Wyniki badań ogło-
szone drukiem obejmują łącznie ponad 200 
prac, w tym 13 książek naukowych.

Profesor zajmował też ważne funkcje na 
uczelni. W latach 1991—97 i 2009—13 był 

kierownikiem Katedry Mechaniki Budow-
li i Budownictwa Rolniczego, potem 2013—
16 był wicedyrektorem ds. nauki w Instytu-
cie Budownictwa i Geoinżynierii. Od 1994 r. 
nieprzerwanie kierował Zakładem Mechani-
ki i Metod Komputerowych, w katedrze i in-
stytucie. W latach 1990—96 pełnił funkcję 
dziekana Wydziału Melioracji i Inżynierii 
Środowiska (pierwszym pochodzącym z wy-
boru). Natomiast w latach 1996—2002 pełnił 
(dwukrotnie z wyboru) funkcję prorektora ds. 
studiów ówczesnej Akademii Rolniczej. 

Z kolei w latach 2002—11, powoływany 
przez kolejnych ministrów, przez trzy ka-
dencje działał w Państwowej Komisji Akre-
dytacyjnej, która dbała o jakość kształce-
nia. Pracował w Zespole Kierunków Studiów 
Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych. 
Przez dwie kadencje kierował tym Zespołem 
i był członkiem prezydium PKA. 

— To bardzo ważny dla szkolnictwa 
wyższego organ, jeździłem wówczas po ca-
łym kraju wizytując uczelnie — opowiada 
prof. Wosiewicz. 

Oczywiście równocześnie prowadził 
również działalność dydaktyczną. Realizo-
wał wykłady z kilku ważnych dla wydzia-
łu przedmiotów. Na emeryturę przeszedł tej 
jesieni, choć nadal wykłada. 

Otrzymał wiele nagród i odznaczeń: 
kilkukrotnie nagrodę ministra za działal-
ność w PKA i wielokrotnie nagrodę rekto-
ra uczelni macierzystej za działalność na-
ukową; Srebrny (1986) i Złoty (1998) Krzyż 
Zasługi oraz Medal Komisji Edukacji Naro-
dowej (2003); Srebrną (1984) i Złotą (2001) 
Odznakę Honorową SITWM oraz Srebrną 
Odznakę Honorową NOT (2016). Macierzy-
sta uczelnia uhonorowała go Medalem Za-
służony dla Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu (2009). 

W ramach hobby interesuje się wszyst-
kim co związane jest z Wartą w Poznaniu. 
Zbiera stare pocztówki dotyczące tej rzeki 
(zbiór liczy ok. 600 sztuk) i pocztówki Stę-
szewa. Turystycznie uprawia żeglarstwo. Pa-
sją profesora jest również amatorska rzeźba 
w drewnie. Wykonał ponad 100 głów, kilka-
dziesiąt masek i wiele figur.

— W czasie wakacji muszę wciąż coś ro-
bić… — uśmiecha się profesor. 

Profesor jest żonaty prawie od 45. lat, ma 
dorosłe dzieci, córkę i syna oraz nastoletnie 
wnuki.  reD

prof. dr hab. inż. bogdan j. wosiewicz, specjalista w zakresie inżynierii 
i kształtowania środowiska (przepływy przez ośrodki porowate, 
modelowanie matematyczne i komputerowe w inżynierii i kształtowaniu 
środowiska, ruch cieczy w korytach otwartych), mieszkaniec Stęszewa, 
obchodził niedawno 70. urodziny i 46-lecie pracy naukowej na uczelni

W czasie wakacji zajmuje się rzeźbie-
niem. 

Profesor Wosiewicz był prorektorem 
ds. studiów ówczesnej Akademii 
Rolniczej w Poznaniu przez dwie 
kadencje 1996-1999 i 1999-2002.
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Mikołajki w gminie
burmistrz i radni wręczali uczniom świąteczne paczki

5 i 6 grudnia w szkołach i przedszkolach 
gminy Stęszew obchodzone były Mi-
kołajki. W związku z tym burmistrz 

Włodzimierz Pinczak wraz z radnymi Rady 
Miejskiej Gminy Stęszew odwiedzili placów-
ki oświatowe, by osobiście wręczyć uczniom 
świąteczne paczki ze słodyczami. 

Jednak 6 grudnia to nie tylko prezenty 
mikołajkowe. Tego dnia szkoły w ramach 
realizacji programów profilaktycznych 
przygotowały także apele, występy oraz 
turnieje sportowe.

Warto dodać, że zwyczaj przekazywa-
nia paczek w szkołach istnieje w gminie Stę-
szew od wielu lat. W ubiegłym roku z uwagi 
na rozporządzenie o bezpieczeństwie żyw-
ności i żywienia w szkołach zrezygnowano 
z tej tradycji. Jak się okazuje, ten miły gest 
jest potrzebny, a sami uczniowie z niecier-
pliwością wyczekują tego dnia.  reD

Święta Bożego Narodzenia to czas 
szczególny… chwila refleksji, po-
dziękowań i składania sobie życzeń. 

Z tej okazji, podobnie jak co roku, na te-
renie gminy zorganizowano spotkania 
opłatkowe.

Trwały one od 15 do 19 grudnia. W tym 
roku kolędowaliśmy w: Tomiczkach, Sapo-
wicach, Zamysłowie, Modrzu oraz Stęsze-
wie. Spotkania te były doskonałą okazją do 
wspólnych rozmów, kolędowania i składa-
nia sobie życzeń. W spotkaniach wigilij-
nych uczestniczyło ponad 600 osób z tere-
nu naszej gminy. Obecnie trwają spotkania 
opłatkowe różnych organizacji i grup spo-
łecznych. 

Obszerniejsza relacja fotograficzna na 
stronie www.steszew.pl oraz w kolejnym 
numerze „Wieści”. reD

Spotkania 
wigilijne
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Pierwszy żłobek 
we wrześniu został otwarty żłobek „krasnal”. jest to pierwsza tego typu 
inicjatywa na terenie gminy Stęszew

Niepubliczny żłobek „Krasnal” zlo-
kalizowany jest w Dębnie przy ul. 
Podgórnej 21. Czesne jest zależ-

ne od liczby godzin, jakie dziecko spędza 
w żłobku; 7–10 godz. wynosi 670 zł razem 
z wyżywieniem, natomiast pobyt malucha 
do sześciu godz. to koszt 550 zł z wyżywie-
niem. Placówka proponuje rodzicom ma-
luchów różnorodną ofertę zajęć, indywidu-
alne podejście oraz kilka rodzajów złożo-
nych diet (m.in. bezmleczna, bezgluteno-
wa, wegańska i wegetariańska). W placówce 
jest również prowadzony zeszyt z adnota-
cją o postępach dziecka — do wglądu dla 
rodziców. Zatrudnione są cztery wykwali-
fikowane opiekunki, a każda z nich posia-
da odpowiednie wykształcenie oraz indy-
widualne specjalności potrzebne do profe-
sjonalnego zajmowania się małymi dzieć-
mi (pedagog, psychoterapeuta, technik 
bezpieczeństwa i higieny oraz nauczyciel j. 
angielskiego z certyfikatem FCE.)

Żłobek oferuje 22 miejsca. Najmniejszy 
maluch, który uczęszcza do placówki ma 9 
miesięcy, najstarsze dziecko 2,5 roku.

Jak mówi dyrektor placówki Małgorza-
ta Klorek „zamysłem jest, by dzieci rozwi-
jały się i były razem, tak jak w rodzinie, 
jedne obok drugich, małe obok dużych, by 
wszystkie dzieci bawiły się ze wszystkimi.”

Placówka posiada dwa pomieszcze-
nia. Pierwsza duża sala jest przeznaczona 
do zabawy (50m2), natomiast druga to sa-
la, w której odbywają się prace plastyczne 
i służy jako jadalnia. Ponadto w planach 
jest otwarcie kolejnej sali, która ma być 
drugą do zabaw. Pomieszczenie ma słu-
żyć do rozróżnienia dzieci charakterami, 
na dzieci żwawsze i spokojniejsze. To nie 

ma być podział wiekowy. Zapisy odbywają 
się poprzez wypełnienie następujących do-
kumentów: karty informacyjnej dot. dziec-
ka, karty zgłoszenia dziecka do żłobka oraz 
upoważnienia do odbioru dziecka przez in-
ne osoby niż rodzice. Pieniądze na budowę 

placówki zostały pozyskane z polskiej funda-
cji przedsiębiorczości. 

Więcej informacji znajduje się na www.
zlobeksteszew.pl/ oraz na facebooku https://
www.facebook.com/Żłobek-Krasnal-w-
Stęszewie-179851282437154/. reD

wiosną przyszłego roku rozsze-
rzony zostanie zasięg obowią-
zywania biletu bus-Tramwaj-
kolej (bTk) – z obecnych 30 km 
do 50 km od poznania. 

Jeśli chodzi o gminę Stęszew to, w ra-
mach biletu BTK, pasażerowie mogą ak-
tualnie korzystać z przejazdów pocią-

gami Przewozów Regionalnych i Kolei 
Wielkopolskich oraz z przejazdów tram-
wajami i autobusami w strefie A poznań-

skiego transportu publicznego. Normal-
ny taki wspólny bilet miesięczny kosztu-
je 219 zł. 

Niestety, w związku z tym, iż do gmi-
ny Stęszew nie docierają miejskie autobusy 
oraz nie funkcjonuje gminna komunikacja 
autobusowa, na bilet BTK ze Stęszewa auto-
busem nie pojedziemy. 

Gmina kilkukrotnie usiłowała podjąć 
działania odnośnie wewnętrznej komunika-
cji, ale z różnych względów to nie zostało zre-
alizowane. Podejmowano też próby współ-
pracy z MPK i z Komornikami, jednak ope-

ratorzy ci nie byli zainteresowani tymi usłu-
gami w gminie Stęszew. To przede wszystkim 
kosztowne przedsięwzięcie, a z ankiet, jakie 
gmina przeprowadziła nasuwają się wnioski, 
że zainteresowanie połączeniami autobuso-
wymi byłoby dość ograniczone, więc pomysł 
ten byłby chybionym przedsięwzięciem. 

Gmina Stęszew, jako członek Metropo-
lii Poznań, chce natomiast stworzyć punkty 
przesiadkowe w Strykowie i Stęszewie w ra-
mach Kolei Metropolitarnej, po to by miesz-
kańcy mogli na parkingach zostawiać auta   
i przesiadać się bez problemu na pociąg. reD

Jeden bilet na pociąg i tramwaj
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GDDkia oddział Poznań centrala — 61 866 88 21 do 27 Punkt inf. drogowej 61 646 353, 19111

GDDkia rejon Nowy tomyśl 61 442 33 11

GDDkia rejon leszno 65 529 56 06

obwód Drogowy Zamysłowo — GDDkia 61 813 41 32

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

WZDW Poznań – Dyżur Zimowego Utrzymania Dyżur zimowy – 618265098, 612258117 
Dyżur w rDW kościan tel. zimowy – 609 852 962, 655121774 lub 655121784
Dyżur w rDW Nowy tomyśl tel. zimowy – 605 760 290, 614422922

Wykaz dróg w utrzymaniu zimowym
Nr drogi Nazwa drogi Standard utrzymania
306 – rDW N. tomyśl Buk – Stęszew II
306 – rDW kościan Stęszew – Dymaczewo Nowe II
431 – rDW kościan Granowo – Dymaczewo Nowe – kórnik II i III

Wykaz dróg i tel. do akcji zimowej — drogi powiatowe
ZDP Poznań Dyżur zimowy – 508236315, 618593446, 
obwód Drogowy Zamysłowo – ZDP Poznań 618134772

Wykaz dróg powiatowych w utrzymaniu zimowym
Nr drogi Nazwa drogi Standard utrzymania
2402P Dopiewo – Stęszew III

2413P Skrzynki – Podłoziny III i IV

2450P Strykowo – rybojedzko II

2451P Strykowo – Modrze II

2452P Modrze – Piotrowo II i III

2453P Piotrowo – Drożdżyce IV

2454P Modrze – Drożdżyce II i III 

2455P tomice – Piekary III

2456P tomiczki – Bielawy II i III

2457P rybojedzko – tomice – trzcielin III i VI

2458P Buk – Piekary III

2459P Granowo – Piekary IV

2498P Piekary – Sznyfin III

2495P Jarosławiec – Jeziory III

2500P Skrzynki – tomiczki II

ZIMoWe utRZyMANIe DRóG
 
Wykaz zarządcóW dróg odpoWiedzialnych za utrzymanie  
zimoWe W sezonie 2016/2017 oraz za porządek i stan dróg

Wykaz dróg i tel. do akcji zimowej — drogi krajowe
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Wykaz dróg i tel. do akcji zimowej — drogi gminne
Kto tel. kom. tel. służb.
alejski aleksander UMG Stęszew 697888249 618197141
Grześkowiak Zbigniew Dyr. ZGkiM 608383314 618195431, 618132182

Wykaz dróg w utrzymaniu zimowym
Nr drogi Nazwa drogi Standard utrzymania

330000P Stęszew – Modrze (odc. zabudowy wsi twardowo i Zamysłowo)

Utrzymanie przejezdności  
– odśnieżanie

 
 

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

330002P twardowo – Wronczyn

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

330004P Srocko Małe – twardowo

330005P Srocko Małe – Wronczyn (odc. zabudowy Srocka Małego i Wronczyna)

330008P Srocko – Dymaczewo (odc. Srocko – dr. nr 5)

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

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

330015P Stęszew – Witobel

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

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

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

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

330024P Stęszew – krąplewo

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

330027P rybojedzko – Mirosławki

330029P Mirosławki – tomice (odc. zab. wsi Mirosławki)

330032P twardowo – antonin

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

330034P tomiczki – tomice

330035P trzebaw – Będlewo (dr. nr 5 – trzebaw, odc. zab. wsi trzebaw,  
Łódź Będlewo)

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

- pozostałe miejscowości – ul. gminne
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PoDAteK  
oD NIeRuCHoMoŚCI

Uchwałą nr XIX/173/2016 Rada Miej-
ska Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 
2016 roku określa następujące stawki po-
datku od nieruchomości:

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

ności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków — 0,70 zł od 1 
m2 powierzchni,

b)  pod wodami powierzchniowymi sto-
jącymi lub wodami powierzchnio-
wymi płynących jezior i zbiorni-
ków sztucznych — 4,54 zł od 1 ha po-
wierzchni,

c)  pozostałych w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego — 
0,24 zł od 1 m2 powierzchni, w tym:
•  sklasyfikowanych w ewidencji grun-

tów i budynków pod symbolem ,,dr” 
z wyłączeniem gruntów określo-
nych w art. 2 ust. 3 pkt. 4 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych — 
0,10 zł od 1 m2 powierzchni,

d)  niezabudowanych objętych obszarem 
rewitalizacji, o którym mowa w usta-
wie z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji (Dz. U z 2015 poz. 
1777) i położonych na terenach, dla 
których miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę miesz-
kaniową, usługową albo zabudowę 
o przeznaczeniu mieszanym obej-
mującym wyłącznie te rodzaje za-
budowy, jeżeli od dnia wejścia w ży-
cie tego planu w odniesieniu do tych 
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym 
czasie nie zakończono budowy zgod-
nie z przepisami prawa budowlanego 
— 2,98 zł od 1 m2 powierzchni.

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

wierzchni użytkowej,
b)  związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej oraz od budyn-
ków mieszkalnych lub ich części za-
jętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej — 18,26 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,

c)  zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwa-

lifikowanym materiałem siewnym — 
8,52 zł od 1 m2 powierzchni użytko-
wej,

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

e)  od pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicz-
nego — 3,83 zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej,

f)  rekreacji indywidualnej — 7,62 zł 1 
m2 powierzchni użytkowej.

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

3. od budowli — 2% ich wartości.

PoDAteK RoLNy
Uchwałą z 22 listopada 2016 r. w spra-

wie: obniżenia średniej ceny skupu żyta 
dla celów podatku rolnego, Rada Miejska 
Gminy Stęszew uchwala kwotę stanowiącą 
średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwar-
tałów będącej podstawą do ustalenia podat-
ku rolnego na rok podatkowy 2017 obniża 
się do kwoty 42,00 zł za 1 dt. 

PoDAteK oD ŚRoDKóW 
tRANSPoRtoWyCHy

Uchwałą nr XIX/174/2016 Rady Miej-
skiej Gminy Stęszew, z dnia 22 listopada 
2016 w sprawie podatku od środków trans-
portowych, ustala następujące stawki:

1) od samochodu ciężarowego o do-
puszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 to-
ny i poniżej 12 ton

a)  pow. 3,5 tony do 5,5 tony włącznie — 
200,00zł   

b)  pow. 5,5 tony do 9 ton włącznie — 
390,00zł 

c)  pow. 9 ton do poniżej 12 ton — 
490,00zł  

2) od samochodu ciężarowego o do-
puszczalnej masie całkowitej równej lub 
wyższej niż 12 ton — w zależności od licz-
by osi, dopuszczalnej masy całkowitej po-

jazdu i rodzaju zawieszenia, stawki po-
datku określa załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

3) od ciągnika siodłowego lub balasto-
wego przystosowanego do używania łącz-
nie z naczepą, lub przyczepą o dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojaz-
dów

a)  od 3,5 tony do poniżej 12 ton — 
600,00zł 

4) od ciągnika siodłowego lub bala-
stowego przystosowanego do używania 
łącznie z naczepą, lub przyczepą o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów równej lub wyższej niż 12 ton — 
w zależności od liczby osi i rodzaju zawie-
szenia, stawki podatku określa załącznik 
Nr 2 do niniejszej uchwały.

5) od przyczepy lub naczepy, które 
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do 
poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-
dzoną przez podatnika podatku rolnego.

 a)  od 7 ton do poniżej 12 ton — 190,00zł 
6) od przyczepy lub naczepy, które 

łącznie z pojazdem silnikowym posiada-
ją dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem zwią-
zanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego — w zależności od liczby osi i rodza-
ju zawieszenia, stawki podatku określa za-
łącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

7) od autobusu — 998,00zł

oPŁAtA tARGoWA
 Uchwałą z dnia 22 listopada 2016 r., 

Rada Miejska Gminy Stęszew wprowadza 
opłatę targową. Stawki opłaty dziennej 
określa się w następujący sposób:

1. Od sprzedaży z wózka ręcznego, po-
jemnika, koszyka — 7,00 zł

2. Od sprzedaży z wydzielonego stano-
wiska o długości frontu handlowego (la-
dy) 3 mb x 2 mb = 6 m2 — 22,00 zł

3. Od sprzedaży z samochodu osobo-
wego, przyczepy samochodowej 22,00 zł

4. Od sprzedaży z samochodu dostaw-
czego, ciągnika rolniczego z przyczepą — 
23,00 zł

5. Od sprzedaży z samochodu ciężaro-
wego — 45,00 zł

 reD

oPŁAty I PoDAtKI 
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ZAŁĄCZNIK NR 1
Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej, lub wyższej 
niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
 (w tonach) Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych

Dwie osie 

12 13 634 690

13 14 634 690

14 15 634 690

15 18 690 1225

równej lub wyższej niż 18 690 1225

trzy osie

12 15 642 644

15 17 642 644

17 19 642 644

19 23 1098 1300

23 25 1098 1542

25 26 1098 1542

równej lub wyższej niż 26 1098 1542

Cztery osie i więcej

12 23 644 653

23 25 644 653

25 27 653 1019

27 29 1300 1618

29 31 1618 2399

31 32 1698 2399

równej lub wyższej niż 32 1698 2399

ZAŁĄCZNIK NR 2
Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie 
z naczepą, przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów; przyczepa, naczepa + pojazd 

silnikowy (w tonach)
Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym 
za równoważne Inne systemy zawieszenia

Dwie osie 

12 18 530 796

o P Ł a t y  I  P o D a t k I
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o P Ł a t y  I  P o D a t k I

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów; przyczepa, naczepa + pojazd 

silnikowy (w tonach)
Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym 
za równoważne Inne systemy zawieszenia

18 25 540 798

25 31 548 899

31 40 1382 1895

równej lub wyższej niż 40 1382 1895

trzy osie i więcej

12 25 1219 1685

25 36 1219 1685

36 40 1219 1685

równej lub wyższej niż 40 1685 2493

ZAŁĄCZNIK NR 3
Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą, lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów; 
przyczepa, naczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym 
za równoważne Inne systemy zawieszenia

1 oś

12 18 214 236

18 25 272 436

25 28 313 549

15 18 690 1225

równej lub wyższej niż 28 313 549

Dwie osie

12 23 206 303

23 28 206 303

28 33 600 832

33 38 832 1263

równej lub wyższej niż 38 1124 1663

trzy osie i więcej

12 28 662 922

28 36 662 922

36 38 662 1253

równej lub wyższej niż 38 922 1253
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o G Ł o S Z E N I a

ODBIÓR CHOINEK BOŻONARODZENIOWYCH Z MIASTA STĘSZEWA 
OD 16.01 DO 27.01.17 (BEZ DONICZEK I ZIEMI) W DNIU ODBIORU ODPADÓW 

KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH
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o G Ł o S Z E N I a
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o G Ł o S Z E N I a

BeZPIeCZNy 
RoWeR

Komisariat Policji w Stęszewie 
zawiadamia mieszkańców miasta 

i gminy Stęszew 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: 
 20 grudnia 2016 r., 

24 stycznia 2017 r.,  
20 lutego 2017 r.  

w godz. 16 do 18

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. Michał Drobiński tel. 061 84 149 30

 
ZAReJeStRuJ PoJAZD W StęSZeWIe 

– tANIeJ, SZyBCIeJ, KoRZyStNIeJ!
Na listopadowej sesji rady Miejskiej Gminy Stęszew uchwalane były stawki 

podatkowe, które obowiązywać będą w naszej gminie w roku 2017. Jedną 
z uchwał była ta dotycząca podatku od środków transportowych. radni 
zdecydowali o jego obniżeniu. 

radni podjęli taką decyzję, by zachęcić przedsiębiorców do rejestrowania 
swoich pojazdów w Stęszewie. Już kilka lat temu otwarta została u nas 
filia wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego. Uruchomione zostało 
w niej osobne okienko do obsługi przedsiębiorców. Poza tym banki Pko 
i WBk, działające na terenie gminy mają specjalną ofertę leasingową dla 
przedsiębiorców. Niska stawka podatku, rejestracja pojazdów bez kolejki 
oraz korzystne oferty bankowe to argumenty, które powinny „przyciągnąć” 
przedsiębiorców, zachęcić do rejestrowania pojazdów właśnie w gmi-
nie Stęszew. Dla gminy przyniesie to również korzyść w postaci wpływów 
z podatku od środków transportowych (od tych wszystkich, którzy swe auta 
zarejestrują w Stęszewie). 
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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. rodzaj zabudowy Położenie 
Cena wywoławcza
netto w zł

1. 1677/3 0,1513 Po1S/00052416/4 Budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne

Stęszew
ul. Wierzbowa

287 470,00

2. 1677/4 0,1393 Po1S/00052417/1 Budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne

Stęszew  
ul. Wierzbowa

264 670,00

3. 465/3 0,0428 Po1S/00035460/2 Zurbanizowane tereny 
niezabudowane

twardowo  
(obręb Strykowo)

33 000,00

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.

burmistrz Gminy Stęszew  
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonej do wydzierżawienia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2015.1774 ze 
zm.) niniejszym podaję do publicznej wiadomości, że na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy 
w Stęszewie, przy ul. Poznańskiej 11 wywieszono wykaz 
nieruchomości położonych na terenie gminy, przeznaczonych 
do wydzierżawienia – działki nr:

•  631/1, obręb Będlewo,
•  70 oraz 72, obręb Jeziorki,
•  Cz. dz. 276, obręb Modrze,
•  Cz. dz. 81, obręb Piekary,
•  Cz. dz. 64, obręb rybojedzko.
Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej 

www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod 

nr tel. 61 8 197 149, pokój nr 15.

DAM PRACĘ  
W KAMIENIARSTWIE W STĘSZEWIE, 
WYMAGANE PRAWO JAZDY KAT. B

TEL . 501 543 954

Studio Krawieckie  
przyjmie Panie do szycia  
odzieży damskiej lekkiej.
miejsce pracy Łódź k/Stęszewa 

Tel. kont. 695633124

burmistrz Gminy Stęszew  
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży, położonych  
na terenie gminy Stęszew

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2015.1774 ze 
zm.) niniejszym podaję do publicznej wiadomości, że na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy 
w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11 wywieszony został 
wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym – działki nr: 

•  850/1, 850/2, 850/3 oraz 850/4, obręb Stęszew.
Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej 

www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew 

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

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.
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Rekord Guinnessa w Modrzu!

Wyzwanie to podjęli 17 paździer-
nika wspólnie ze swoimi wy-
chowawczyniami, nauczycie-

lem wychowania fizycznego Krzysztofem 
Krylle oraz emerytowaną nauczycielką Ire-
ną Majkowską.

 Zadanie polegało na prowadzeniu resu-
scytacji krążeniowo-oddechowej, nieprze-
rwanie przez pół godziny. W tym roku 
wsparli nas również ludzie na co dzień zaj-
mujący się pomocą drugiemu człowiekowi: 
strażak Powiatowej Komendy Państwowej 
Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp. Łu-
kasz Domagalski oraz pielęgniarka Alek-
sandra Poloszyk. 

Tegoroczna akcja udzielania pierwszej 
pomocy była wyjątkowa również dlatego, 
że była pierwszą próbą zdobycia wpisu do 
Księgi Rekordów Guinnessa. W akcji wzię-
ło udział 57 uczniów.

Na zakończenie, warto dodać, że ucznio-
wie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej 
w Modrzu od kilku lat czynnie uczestni-
czą w programie edukacyjnym „Ratujemy 
i Uczymy Ratować” Fundacji WOŚP. 
 maGDalena SikorSka

uczniowie klasy ii, iiia i iiib zespołu Szkolno przedszkolnego w modrzu 
brali udział w akcji ustanawiania rekordu w prowadzeniu resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej

W trosce o bezpieczeństwo naj-
młodszych mieszkańców gmi-
ny, 3 października, w stęszew-

skiej Szkole Podstawowej, odbyło się spo-
tkanie z przedstawicielami starostwa po-
wiatowego, straży pożarnej i policji. Jego 
celem było przekazanie dzieciom odbla-
skowych kamizelek oraz pogadanka na te-
mat bezpieczeństwa. 

W prosty i zabawny sposób zostały 
przedstawione zasady obowiązujące na dro-
dze. Pierwszoklasiści brali aktywny udział 
w dyskusji na temat zasad ruchu drogowego 
oraz chętnie odpowiadali na stawiane im, 
nieraz trudne pytania. Dzieci miały rów-
nież możliwość przymierzenia strażackie-
go hełmu, co spotkało się z dużym zaintere-
sowaniem szczególnie ze strony chłopców. 

Po wyjaśnieniu, jak należy się popraw-
nie zachować na drodze, wręczono pierw-
szoklasistom kamizelki odblaskowe. Obie-
cali oni, że będą je nosić i przestrzegać za-
sad bezpieczeństwa nie tylko na drodze. 

W spotkaniu uczestniczyła również dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Stęszewie Ka-
rolina Róg oraz sekretarz gminy Joanna 
Zaborska.  reD

Bezpieczny pierwszoklasista



2 3

N
r

 7
 /

 2
0

1
6

 
G

r
U

D
Z

IE
Ń

 2
0

1
6

k U l t U r a

Sielskie widoki
wystawa „Sielskie widoki Stęszewa w czasie ii wojny światowej 
w obiektywie niemieckiej propagandy” 

7 października w Muzeum Regional-
nym w Stęszewie odbyło się otwarcie 
wystawy fotograficznej pt.: „Sielskie 

widoki Stęszewa w czasie II wojny światowej 
w obiektywie niemieckiej propagandy”, któ-
ra została przygotowana w kooperacji z Wo-
jewódzką Biblioteką Publiczną oraz bierze 
udział w III Wielkopolskim Festiwalu Foto-
grafii im. Ireneusza Zjeżdżałki. 

Wernisaż otworzyła dyrektor Muzeum 
Regionalnego Katarzyna Jóźwiak, która 
przedstawiła gościom historię zdjęć oraz 
wyjaśniła jak trafiły do stęszewskiego mu-
zeum. Ich autorem jest prawdopodobnie 
Ernst Stewner, niemiecki fotograf, który 
przez wiele lat wykonywał zdjęcia m.in. kra-
jobrazów oraz pejzaży na terenie całej Pol-
ski. Oglądając owe fotografie można zoba-
czyć ile wysiłku i pracy włożono by w peł-
ni uchwycić spokojny, wiejski klimat Pol-
ski oraz ukazać beztroski i przyjazny obraz 

polskiej wsi, mający zachęcić niemieckich 
obywateli do przeprowadzania się i osiedla-
nia na obszarach wielkopolskich. 

Zgromadzeni goście z zaciekawieniem 

oglądali zdobyte egzemplarze, we wspól-
nym gronie próbowali rozpoznać uchwy-
cone na zdjęciach miejsca i przypasować 
im ich obecną lokalizację.  reD

21 października w Urzędzie Gmi-
ny Stęszew w Sali Sesyjnej od-
był się II Gminny Konkurs 

Gwary Wielkopolskiej „Pogodejmy jak do-
wni”. Konkurs zorganizowany został przez 
Dom Kultury w Stęszewie i Muzeum Re-
gionalne, pod patronatem burmistrza 
Włodzimierza Pinczaka, Radia Merkury 
oraz Kuriera Lokalnego.

Jego celem była popularyzacja gwary 
wielkopolskiej oraz propagowanie jej zna-
czenia, wartości literackich i artystycznych.

Najliczniejsza grupa, która zgłosiła się 
do konkursu to uczniowie Szkół Podsta-
wowych, a jury (w składzie: Weronika Po-
laczek, Magdalena Maik, Ewa Noga-Mazu-
rek) oceniało m.in. prawidłowość wymowy 
pod względem gramatycznym i stylistycz-
nym, treść, przygotowanie sceniczne, strój, 
rekwizyty. Zwycięzcami w poszczególnych 
kategoriach zostali:

Kategoria szkoła podstawowa: 1 miej-
sce: Adam Szymoniak, 2. Michał Nowicki, 3. 
Franciszek Kośmider. Równorzędne wyróż-
nienia otrzymali: Maja Kowalak, Krystian 
Luleczka, Joanna Zimna, Zofia Czarnecka, 
Nikola Przybylska, Amelia Kluszczyńska. 

Kategoria gimnazjum: 1. Ewa Górecka. 
Grand Prix — statuetkę zdobyła Grażyna 
Sielicka, opiekun szkoły podstawowej w Je-
ziorkach. reD

II Gminny Konkurs Gwary Wielkopolskiej 
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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.

INFoRMAtoR
MIeJSKI
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Zapewnia całość leczenia przez całą dobę 
w ramach nocnej i świątecznej wyjazdo-
wej opieki pielęgniarskiej .

• „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, tel. 604-978-
498, 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 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
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Nowe trybuny w Strykowie
13 listopada o godz. 13 na boisku piłkarskim w Strykowie nastąpiło 
uroczyste otwarcie i poświęcenie nowych trybun

Pomysł ich stworzenia został zgłoszo-
ny w ramach tzw. budżetu obywatel-
skiego i zaakceptowany do realizacji 

przez Radę Miejską Gminy Stęszew. Koszt 
inwestycji wyniósł prawie 20.000 zł i po-
kryty został w całości z budżetu gminy Stę-
szew.

W zakres realizacji zadania weszło do-
starczenie i zamontowanie 4-rzędowej try-
buny, wykonanej z elementów stalowych 
ocynkowanych ogniowo wraz z 84 miej-
scami, w kolorze niebieskim oraz żółtym.

Inwestycja była realizowana w terminie 
od października do listopada. Wykonaw-
cą była firma P.P.H.U. „PROSTAR” Barba-
ra Karoń z Poznania. reD

Tegoroczne Mikołajki zuchy z Ośrod-
ka ZHP przeżyły na sportowo. W so-
botni poranek 3 grudnia spotkały się 

w sali gimnastycznej Gimnazjum w Stęsze-
wie, aby rozegrać turniej dwóch ogni. 

W rozgrywkach wzięły udział następu-

jące drużyny: 4 GZ Leśne Duszki Stęszew, 2 
GZ Słoneczna Gromada Buk, Próbna Gro-
mada Grzebienisko, 21 GZ Wioska Smer-
fów Skórzewo, 10 GZ Wesołe Niedźwiadki 
Dopiewo, 12 GZ Bajkowy Wóz Konarzewo. 
Na podium stanęły: 1. Gromada Zuchowa 

z Grzebieniska, 2. Gromada Zuchowa z Bu-
ku, 3. Gromada Zuchowa z Konarzewa.

 Organizacją turnieju zajęły się druhny: 
Małgorzata Szyfter, Irena Jóźwiak i Marty-
na Majorczyk. Patronat nad imprezą objął 
burmistrz Włodzimierz Pinczak. reD

Mikołajkowy turniej dwóch ogni
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Piłkarski turniej

Wrozgrywkach wzięło udział 9 
drużyn zrzeszonych i niezrze-
szonych m.in. Okoń Sapowi-

ce, Enigmat, Green Lantern, KS Lipno Stę-
szew, Dzikie kuny z Bostonu, Spójnia Stry-
kowo, Tęcza Skrzynki, LZS Wronczyn, Lip-
no Oldboys Stęszew.

Oto wyniki spotkań półfinałowych: 
Okoń Sapowice — LZS Wronczyn 1:0 oraz 
Dzikie kuny z Bostonu — Tęcza Skrzynki 
(w karnych 1:0). W meczu o trzecie miejsce 
LZS pokonał Tęczę Skrzynki 2:1. W fina-
le Dzikie kuny z Bostonu zwyciężyły Okoń 
Sapowice 3:0.

Najlepszym zawodnikiem został Dawid 
Cichy, bramkarzem — Bartosz Jóźwiak, 
a strzelcem — Tobiasz Tomczak. Drużyny 
i nagrodzeni zawodnicy otrzymali od bur-
mistrza Włodzimierza Pinczaka pamiąt-
kowe puchary i podziękowania za wyrów-
naną walkę i sportowego ducha podczas ca-
łego turnieju. Pozostałe drużyny otrzyma-
ły dyplomy oraz gratulacje. reD

19 listopada na stęszewskim boisku „orlik” odbył się Turniej piłki nożnej 
o puchar prezesów klubów Sportowych pod patronatem burmistrza gminy 
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Złote Gody w Stęszewie
19 października odbyła się uroczystość, na której spotkały się pary 
świętujące jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Jubileusz ten jest symbolem miłości 
i wierności małżeńskiej. Złote Gody są 
uroczystością szczególną, dlatego świę-

to to musi mieć wyjątkową oprawę. Trady-
cją gminy stało się, że z tej okazji z dostoj-
nymi jubilatami spotykają się przedstawi-
ciele samorządu.

Życzenia wszelkiej pomyślności, zdro-
wia oraz szczęścia na jeszcze wiele wspól-
nych, długich lat życia złożyli szanownym 
Jubilatom: burmistrz gminy Stęszew Wło-
dzimierz Pinczak oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej Gminy Stęszew Mirosław 
Potrawiak.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 
przyznał Jubilatom medale „Za długolet-
nie pożycie małżeńskie”. Aktu dekoracji 
dokonał burmistrz Włodzimierz Pinczak.

Dostojni goście otrzymali również 
kwiaty i dyplomy pamiątkowe. Po czę-
ści oficjalnej, Jubilaci zasiedli przy wspól-

nym stole i wspominali swoje „młode lata”. 
50. rocznicę ślubu świętowało w tym ro-
ku 17 par z terenu naszej gminy. Medale 
za długoletnie pożycie małżeńskie otrzy-
mali: Halina i Leszek Anioła, Halina i Ka-
zimierz Blejwas, Helena i Stanisław Grzy-
bowscy, Urszula i Czesław Józefiak, Hen-
ryka i Władysław Konieczni, Teresa i Jerzy 

Kowalczyk, Anna i Czesław Krzyżańscy, 
Kazimiera i Jerzy Marciniak, Janina i Jan 
Mądraszyk, Stefania i Kazimierz Nowiccy, 
Maria i Jan Otto, Łucja i Jerzy Piechoccy, 
Teresa i Florian Płaczek, Mirosława i Euge-
niusz Suchora, Zofia i Edward Waselczyk, 
Barbara i Szczepan Woroch, Czesława i Ze-
non Woroch. reD

Mieszkanka Sapowic, Pani Jadwiga 
Ciesielska, 29 września świętowała 
102 urodziny. Z tej okazji jubilat-

ce złożył wizytę burmistrz Włodzimierz Pin-
czak wręczając kwiaty, upominek oraz list 
gratulacyjny. Jubilatkę odwiedzili również 
radny Zenon Kempa oraz sołtys Sapowic Re-
nata Kaczmarek. Obecna była także córka 
Pani Jadwigi, jej wnuk i wnuczka. Na urodzi-
nowym spotkaniu było dużo zabawnych żar-
tów i anegdot, które przyprawiały jubilatkę 
o uśmiech. Ciekawym rozmowom, które oży-
wiły wiele miłych wspomnień z dawnych lat 
nie było końca. Uroczystość przebiegła w cie-
płej i rodzinnej atmosferze, a Pani Jadwiga 
była zadowolona i zarazem poruszona prze-
biegiem całego spotkania.  reD

W tym roku Państwo Feliksa i Jó-
zef Sankiewicz z Modrza ob-
chodzą jubileusz 60-lecia ślu-

bu. Z tej okazji burmistrz gminy Stęszew 
Włodzimierz Pinczak odwiedził jubilatów 
przekazując im list gratulacyjny, upomi-
nek oraz wręczając kwiaty.

Państwo Sankiewicz mają córkę, troje 
wnucząt oraz jednego prawnuka.

Oboje poświęcili wiele dla pracy w Pań-
stwowym Gospodarstwie Rolnym. Pani Fe-
liksa pracowała tu od najmłodszych lat. 
Pan Józef w 1954 r. po zdobyciu kwalifika-
cji na czeladnika zaczął pracę jako kowal 
również w PGR. 

Na uroczystym spotkaniu z burmistrzem 
była obecna m.in. córka wraz z mężem oraz 
wnuczka państwa Sankiewiczów. reD

102 urodziny 

Diamentowe Gody 


