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Serce, Myśli, Czyny 
23 czerwca w hali widowiskowo-sportowej w Stęszewie odbyło się 
spotkanie inaugurujące Święto Stęszewa. Poprowadziła je sekretarz 
gminy Joanna Zaborska

Podczas uroczystości burmistrz gmi-
ny Włodzimierz Pinczak wyróżnił 
medalami „Serce, Myśli, Czyny” sze-

ściu mieszkańców naszej gminy — osoby 
bardzo dla niej ważne, mające dobry wpływ 
na funkcjonowanie gminy Stęszew, jej roz-
wój oraz pozytywny wizerunek. 

Oto nagrodzeni:
• ks. Henryk Rynkiewicz — wieloletni 

proboszcz parafii Modrze, z sukcesem re-
alizujący przedsięwzięcia, zarówno te ma-
jące wymiar materialny, jak i te o charak-
terze niematerialnym w parafii. Konty-
nuator modrzańskiej tradycji Przeglądu 
Kolęd. Fan najnowszych technologii kom-
puterowych. Zawsze uśmiechnięty, dow-
cipny, życzliwy, otwarty i na problemy 
mieszkańców i na współpracę z gminą;

• Bogdan Maćkowiak — człowiek zwią-
zany z gminą od wielu lat. Prezes stowarzy-
szenia na rzecz osób niepełnosprawnych 
„Promyk”. Wrażliwy na potrzeby osób nie-
pełnosprawnych. Otwarty na współpracę, 
na problemy zgłaszane przez mieszkańców, 
umiejętnie integrujący osoby niepełnospraw-
ne nie tylko z naszej gminy, ale i sąsiednich;

• Kazimierz Gibczyński — od zawsze 
związany z gminnym Domem Kultury 
i zespołem „Wesoła Gromada”. Bez nie-

go zespół ten by nie istniał, tak jak nie by-
ło by gminnych imprez bez tego zespołu. 
Akordeonista, rozpoczynający swą przygo-
dę z muzyką jako solista zespołu „Wielko-
polska”. Miał też wpływ na rozwój innego 
gminnego zespołu — Modrzanki, z którym 
to grał na początku. Zawsze aktywny, za-
wsze chętny, reprezentuje gminę na wystę-
pach poza jej granicami;

• Stanisław Matuszewski — swoją pra-
cę zawodową rozpoczynał jako nauczyciel 
w szkole w Jeziorkach. Został dyrektorem jed-
nej z gminnych szkół, by w rezultacie zawia-
dywać całą administracją szkolną na terenie 
gminy jako dyrektor ZEASu. Wieloletni sa-
morządowiec, cieszący się takim poważaniem 
w środowisku, że przetrwał wiele burz i zmian 
politycznych. Pomimo faktu, że nie pracuje 
już zawodowo, nadal angażuje się w pomoc 
przy rozwiązywaniu trudnych spraw w gmi-
nie (m.in. pomagał przy wypracowywaniu 
koncepcji reform oświatowych). Prywatnie — 
ciepły, kulturalny człowiek, sportowiec, fan 
jazdy na rowerze i narciarstwa;

• Marian Derda — harcerz, instruktor, 
krzewiący harcerskie wartości wśród mło-
dych pokoleń. Pomimo faktu, że od lat nie 
mieszka w gminie Stęszew, ciągle utożsa-
mia się z nią, z dumą podkreślając, że jest 

stęszewiakiem. Odwiedza nas z resztą przy 
wszelkich możliwych okazjach. Nadal 
działa w stęszewskim harcerskim kręgu se-
niora. Pochodzi zresztą z rodziny o boga-
tych harcerskich tradycjach; 

• Romuald Jędraszak — wieloletni in-
struktor Kapeli Dudziarskiej „Koźlary”. 
Muzyk, grający ze słuchu i w taki sam spo-
sób szkolący swoich uczniów. M.in. dzięki 
niemu Kapela Dudziarska już dziś na sta-
łe wpisała się w historię gminy. Zawsze go-
towi, zawsze chętni, uświetniają wszystkie 
imprezy i uroczystości. On i jego ucznio-
wie reprezentują gminę nie tylko w regio-
nie czy kraju, ale i na arenie międzyna-
rodowej, nawiązując przy tym kontakty 
i przyjaźnie. Autentyczny przedstawiciel 
kultury regionalnej.

Podczas piątkowego spotkania bur-
mistrz gminy Stęszew Włodzimierz Pin-
czak otrzymał z rąk dr. Mariana Króla, pre-
zydenta Towarzystwa im. H. Cegielskie-
go oraz Sławomira Lechny, członka zarzą-
du THC i redaktora naczelnego „Naszego 
Głosu Poznańskiego”, prestiżową statuetkę 
Honorowego Hipolita oraz dyplom nada-
nia godności Lidera Pracy Organicznej. 

Na zakończenie odbył się krótki kon-
cert Justyny INY Krówczyńskiej.  red



4

N
r

 4
 /

 2
0

1
7

 
L

IP
IE

C
 2

0
1

7

Ś w I ę t o  S t ę S z E w a

Mnóstwo propozycji
W sobotę (24 czerwca) nie zabrakło atrakcji artystycznych, sportowych 
zabaw oraz gier dla najmłodszych i tych nieco starszych mieszkańców 
naszej gminy 

Można było odwiedzić wiele stoisk 
tematycznych np. Domu Kultury, 
Muzeum Regionalnego, Bibliote-

ki czy wystawę p. Tomaszewskiego pt: „Jak 
to z szewcami w Stęszewie było”.  Na  orli-
ku zostały  przygotowane konkursy i tur-
nieje trójek siatkarskich i koszykarskich. 
Natomiast na stadionie  na najmłod-
szych mieszkańców czekało wiele anima-
cji  przygotowanych przez Akademię Pił-
karską Reissa. Nie zabrało również malo-
wania twarzy czy  puszczania przez dzieci 
baniek mydlanych.

W ten dzień już od rana nad jeziorem 
Lipno odbywały się zawody wędkarskie dla 
młodzieży o Puchar Burmistrza Gminy Stę-
szew, w których pierwsze miejsce w katego-

rii zawodnicy zrzeszeni zajął Michał Mazu-
rek, drugie Daniel Jesionkowski, a trzecie 
Julian Majorczyk. Natomiast w kategorii za-
wodników niezrzeszonych zwyciężyła Ni-
cola Trojanowska, drugi był Dawid Librow-
ski, a trzecia Emilia Librowska. Następnie 
na stadionie KS Lipno Stęszew  odbył się 
turniej szachowy o Puchar Burmistrza Gmi-
ny Stęszew, którego wyniki wyglądają nastę-
pująco: w kategorii senior: 1. Dawid Niekraś, 
2. Marek Zakrzewski, 3. Jarosław Hemmer-
ling; w kategorii junior: 1. Mateusz Hała, 2. 
Paulina Rozumek, 3. Adam Frański.

O godz. 17 rozpoczęło się oficjalne 
otwarcie obchodów Święta Stęszewa. Bur-
mistrz gminy Stęszew powitał wszystkich 
zebranych mieszkańców i zaprosił ich do 
wspólnej zabawy, następnie na wielkiej 
scenie swoje umiejętności zaprezentowała 
młodzież z Domu Kultury.  Później mecz 
piłki nożnej rozegrały drużyny KS Lip-
no Stęszew i reprezentacja policji Poznań. 
W międzyczasie można było obejrzeć po-
kaz sztuk walki judo i taekwondo. 

O godzinie 18:30 przyszedł czas na 
koncert Cleo, która poderwała  publicz-

ność do wspólnego śpiewania. W dalszej 
kolejności odbyły się coroczne wręczenia 
wyróżnień i nagród.

Nagrodę Burmistrza Gminy Stęszew dla 
najzdolniejszych absolwentów gminnych 
szkół otrzymali Zuzanna Henkel, Wikto-
ria Piątkowska, Katarzyna Sobańska, Julia 
Grębowicz, Wiktor Kęska.

Wyróżnienie za szczególne osiągnię-
cia w innych dziedzinach życia szkolne-
go otrzymali: Iga Andrzejczak, Weronika 
Bober, Piotr Losiak, Jakub Frąckowiak, Mi-
łosz Walkowiak, Mikołaj Napierała, Grze-
gorz Pohl.

Odbyła się też rywalizacja gołębi poczto-
wych w locie z miejscowości Delmenhorst 
(Niemcy) do Stęszewa. Pierwszy gołąb leciał 
z prędkością 1310 metrów na minutę. Mi-
strzami Stęszewa zostali „Bracia” Czesław 
i Ryszard Walich, I wicemistrzem — Hen-
ryk Mańka, II wicemistrzem — „OLO”.

Jako gwiazda wieczoru wystąpił Mro-
zu, przy którego piosenkach bawiła się ca-
ła zgromadzona na stadionie publiczność.

Sobotnie świętowanie zakończyło się 
zabawą taneczną z DJ. red

Niesamowite emocje, wspaniała 
zabawa oraz wspólne śpiewanie – tak 
krótko można podsumować tegoroczne 
obchody Święta Stęszewa, które już 
przeszły do historii.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom 
oraz gościom przebywającym na 
terenie naszej gminy za wspólną 
zabawę i spokojne świętowanie, 
za liczne przybycie,  chętny udział 
w organizowanych konkursach 
i zabawach, za życzliwe komentarze.

Liczymy, że spędziliście Państwo miło 
czas i, że spotkamy się 27 sierpnia na 
Dożynkach w Słupi.

Podziękowania składamy również 
gminnym instytucjom kultury oraz 
innym osobom, które wraz z nami 
pracowały przy organizacji imprezy.

Burmistrz Gminy Stęszew
włodzimierz Pinczak
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Jubileusz hokeistów
W ramach obchodów Święta Stęszewa 25 czerwca zorganizowany został 
jubileusz 60-lecia hokeja na trawie

Z tej okazji odbyła się uroczysta aka-
demia, podczas której burmistrz 
gminy Stęszew Włodzimierz Pin-

czak wręczył podziękowania prof. Jerze-
mu Smorawińskiemu z Polskiego Związku 
Hokeja na Trawie, który odebrał również 
medal „Serce, myśli, czyny”, za wielolet-
nią współpracę z gminą Stęszew. Gratu-
lacje otrzymał również Jerzy Wybieral-
ski z Wielkopolskiego Związku Hokeja na 
Trawie. Na ręce Przemysława Derdy złożo-
ne zostały gratulacje z okazji jubileuszu. 

Rozegrany został Turniej Hokejowy 
o Puchar Burmistrza Gminy, w którym 
udział wzięło 14 drużyn dziecięcych. Pierw-
sze miejsce zajęła drużyna Swarek Swarzędz 
I (dziewczęta), drugie SP 26 Poznań, a trze-
cie Rogowo. Zwycięskie drużyny otrzymały 
z rąk burmistrza puchary, wszyscy uczest-
nicy pamiątkowe medale, a zespoły statuet-
ki upamiętniające to wydarzenie.

Dla najmłodszych mieszkańców gmi-
ny Ochotnicza Straż Pożarna ze Stęszewa 
przygotowała pokaz udzielania pierwszej 
pomocy oraz zaprezentowała sprzęt OSP.   

Na zakończenie obchodów jubileuszo-
wych rozegrany został mecz pomiędzy 
KS Lipno Stęszew a Oldboys Stęszew, któ-
rzy w połowie czerwca wywalczyli awans 
do I ligi. red
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13 czerwca odbyła się XXVII Sesja rady Miejskiej Gminy Stęszew

XXVII 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. Dodana została do niego jedna 
uchwała w sprawie przejęcia od General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
przez gminę Stęszew zadania publiczne-
go polegającego na zarządzaniu drogą 
krajową nr 32 w zakresie dotyczącym bu-
dowy ścieżki rowerowej na odcinku Stry-
kowo (ul. Szkolna) — Zamysłowo (ul. Mo-
derska). Następnie przyjęty został proto-
kół z poprzedniej sesji. W dalszej kolej-
ności burmistrz Włodzimierz Pinczak 
przedstawił sprawozdanie z działalności 
międzysesyjnej — za okres od 16 maja do 
13 czerwca 2017 r. 

W tym czasie podjęto następujące 
działania inwestycyjne: 

•  budowa budynku oświatowego 
w Jeziorkach, gdzie nastąpiły zmia-
ny uzależnione od kwestii grunto-
wych. Budynek został usadowiony 
wyżej niż początkowo zaplanowa-
no, a związane to było z zagroże-
niem ewentualnym podtopieniem 
w przypadku dużych opadów;

•  rozbudowa kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w Stęszewie w ul. Topo-
lowej, Wierzbowej, Jaworowej, Łozo-
wej, Dębowej, Bluszczowej, Klono-
wej, Brzozowej oraz Jarzębinowej;

•  budowa kanalizacji sanitarnej w Ło-
dzi, która jest na etapie początko-
wym;

•  remont obiektów na terenie całej 
gminy Stęszew:
a)  archiwum Urzędu Miejskiego 

Gminy Stęszew,
b)  sala świetlicy we Wronczynie,
c)  pomieszczenia socjalne Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Stęszewie.
W trakcie realizacji są również licz-

ne prace projektowe dot. remontów ulic 
i jezdni na terenie miasta i gminy Stę-
szew. — Uzyskanie pozwoleń na budo-
wę będzie determinowało możliwość ru-
szenia z pracami wykonawczymi w za-
kresie prac drogowych. Procedury te są 
dość długotrwałe, dlatego uprzedzając 
pytania nie jestem w stanie odpowie-
dzieć, kiedy będziemy mogli dokład-
nie ogłaszać przetargi na wykonawstwo. 
Jak można również zauważyć na ryn-

ku pracy pojawiły się bardzo duże braki 
pracowników. Firm wykonawczych jest 
mniej i coraz trudniej znaleźć dobrą, co 
w znaczący sposób rzutuje na tempo i ja-
kość realizowanych prac — wyjaśnił bur-
mistrz.

•  budowa drogi dojazdowej do te-
renów aktywizacji gospodarczej 
w Strykówku.

•  remont mostu przy ul. Poznańskiej 
w Stęszewie. Zostały wykonane pra-
ce murarskie, obecnie w trakcie re-
alizacji są sprawy kowalskie. Wło-
darz gminy wyraził nadzieję, że 
w zaplanowanym terminie uda się 
ten remont zakończyć.

Na ukończeniu są również prace zwią-
zane z utwardzaniem ulic tłuczniem. Są 
to ulice w Stęszewie (ul. Żeglarska), w Ry-
bojedzku (ul. Słoneczna), w Sapowicach 
(ul. Trzcinowa), w Strykowie (ul. Łanowa 
i Świerkowa) oraz w Skrzynkach (ul. Ja-
worowa, Klonowa i Nowa).

W trakcie przebudowy jest też ul. 
Trzebawska w Stęszewie. Remont obej-
muje budowę parkingów z nawierzchnią 
asfaltową, co daje dużo więcej miejsc par-
kingowych, a utwardzona jezdnia, roz-
wiąże problem kurzu. 

Przekazano również plac pod budowę 
kanalizacji deszczowej na ulicach: Róża-
nej, Sasankowej, Malwowej, Folwarcznej 
i Chabrowej w Stęszewie oraz plac budo-
wy na remont mostu przy ul. Kościelnej 
w Stęszewie. Jest to rejon w pobliżu gim-
nazjum przy rzece Samica.

 — Z działań, które zostały zakończo-
ne to przede wszystkim budowa kanali-
zacji sanitarnej dla miejscowości Będle-
wo. W tej chwili są ostatnie dni kiedy 
będziemy wysyłać do mieszkańców pi-
smo informujące o możliwości podłącze-
nia się do kanalizacji sanitarnej — dodał 
burmistrz.

Zakończona została również budowa 
kanalizacji deszczowej w części gminy.

Trwa rozbudowa kanalizacji sanitar-
nej w Stęszewie przy ulicy Trzebawskiej 
(rejon ul. Akacjowej).

Ponadto zakończony został remont 
elewacji Ośrodka Zdrowia w Stęszewie 
wraz z ociepleniem tylnej ściany.

Przebudowano plac zabaw przy pl. 
Kościuszki w Stęszewie — wymieniono 
urządzenia, które uległy już zużyciu, 

a na placu zabaw przy ul. Kościańskiej 
zamontowano kolejne, nowe urządzenia. 

W minionym czasie odbyły się prze-
targi związane z organizacją imprez ta-
kich jak Piknik Ekologiczny czy Świę-
to Stęszewa. Są to tematy związane z do-
stawą urządzeń, które są niezbędne do 
kompleksowego zrealizowania tych im-
prez pod kątem organizacyjnym.

Odbył się również przetarg na ochro-
nę i zabezpieczenie miejsca wykorzysty-
wanego do kąpieli nad Jeziorem Stry-
kowskim.

Ponadto:
•  dokumentacje projektowe na budo-

wę dróg i ulic na terenie gminy Stę-
szew,

•  dokumentację dot. budowy sieci 
gazowej wysokiego ciśnienia, czy-
li przebudowę gazociągu, który bie-
gnie przez teren aktywizacji gospo-
darczej. — Chcemy jako gmina być 
gotowi do tego, by w momencie gdy 
pojawi się duży inwestor i będzie 
zainteresowany naszymi terenami, 
mając już potrzebne pozwolenia na 
budowę, przystępować do przebudo-
wy tego gazociągu — wyjaśnił bur-
mistrz.

•  uzupełnienie oświetlenia boiska 
w Skrzynkach, 

•  opracowanie projektu robót geolo-
gicznych na wykonanie otworu roz-
poznawczego odwiertu na terenie 
działki przy ulicy Bukowskiej w Stę-
szewie.

Miniony okres to również podpisanie 
umów na dofinansowanie kolejnych in-
westycji gminnych. — Myślę tutaj o umo-
wie, która została podpisana w Urzę-
dzie Marszałkowskim na budowę ścianki 
wspinaczkowej oraz placu zabaw w rejo-
nie hali widowiskowo-sportowej — poin-
formował włodarz gminy.

W tym czasie odbyła się akcja „Cała 
Polska Biega”, której organizatorem była 
Szkoła Podstawowa w Jeziorkach. — Uwa-
żam, że impreza, jak co roku, była udana, 
chociaż miał miejsce mały incydent, na 
szczęście wszystko dobrze się skończyło 
— powiedział burmistrz.

Miniony czas to również rajd rowero-
wy do źródełka Żarnowiec.

Pod koniec maja obchodziliśmy gmin-
ny Dzień Matki i Ojca w Tomiczkach.

w I a D o M o Ś C I  z  S E S J I
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W wielu sołectwach na terenie gminy 
odbyły się imprezy z okazji Dnia Dziec-
ka.

Burmistrz poinformował, że w Urzę-
dzie Miejskim Gminy Stęszew odbywa-
ją się dyżury ekspertów ZUS-u oraz wielu 
innych specjalistów i zachęcił do korzy-
stania z tych usług. Wszelkie informa-
cje można znaleźć na stronie interneto-
wej gminy. 

Miniony weekend to cały szereg im-
prez między innymi Turniej Judo o Pu-
char Burmistrza i Radnego Gminy Stę-
szew organizowany przez radnego Pio-
tra Szafrańskiego. Burmistrz wyraził 
aprobatę do tego rodzaju imprez jedno-
cześnie dziękując organizatorowi za po-
mysł i wykonanie (więcej w odrębnym 
tekście red.).

Kolejna impreza to Turniej Trójek 
Siatkarskich, który jest pomysłem na 
ożywienie lokalnego sportu, wprowa-
dzenie nowych dyscyplin oraz sposobem 
na to, aby hala widowiskowo-sportowa 
funkcjonowała w pełnym zakresie (wię-
cej w odrębnym tekście red.).

Miniony okres to również:
•  badania mammograficzne,
•  piknik ekologiczny, który udało się 

zrealizować przy dofinansowaniu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska, w którym licznie 
uczestniczyła młodzież ze szkół 
podstawowych i gimnazjów (więcej 
w odrębnym tekście red.).

Burmistrz poinformował o odbywają-
cym się VII Stęszewskim Biegu Przełajo-
wym oraz rajdzie nad jezioro Góreckie 
(więcej w odrębnym tekście red.).

Na zakończenie sprawozdania za-
prosił wszystkich mieszkańców gminy 
na Święto Stęszewa, na którym wystąpią 
Mrozu i Cleo (relacja w odrębnym tek-
ście).

Miniony czas to także spotkania w ra-
mach Centrum Zagospodarowania Odpa-
dów Selekt oraz LGD Źródło. W ostatnim 
czasie były rozpatrywane wnioski o dofi-
nansowanie, jednak mimo dużej akcji in-
formacyjnej, niewielu przedsiębiorców 
z terenu gminy Stęszew zdecydowało się 
ubiegać się o dostępne środki. 

Z bieżących spraw to Rozporządze-
nie Rady Ministrów, które reguluje spra-
wy związane ze zmianą opłat środowi-
skowych za odpady komunalne. Opła-
ta ta dotychczas wynosiła 24,15 zł za 1 
tonę odpadów. Natomiast według roz-
porządzenia opłata ta wzrasta do 140 zł 
za 1 tonę, w kolejnym roku do 170 zł 
i w następnym do 270 zł. Aby oddać ska-
lę podwyżek burmistrz przetoczył obec-
ne stawki — w roku 2016/17 cena odpa-
dów w całości wynosiła 225 zł w zakła-
dzie w Piotrowie Pierwszym. Negocjowa-
liśmy w ostatnim czasie cenę na kolejny 
rok, czyli drugie półrocze 2017 i pierw-

sze 2018 roku i wynegocjowana cena wy-
niosła 249 zł. Ta zwyżka spowodowana 
jest tym, że pracownicy tego zakładu żą-
dają wzrostu wynagrodzeń — wyjaśnił 
włodarz gminy.

Cena za wjazd wynosi 249 zł, a opła-
ta środowiskowa za 3 lata — 270 zł. Czy-
li ponad 100% będą musiały wzrosnąć 
w tym czasie podatki z tytułu oddawa-
nych odpadów komunalnych. 

— Podobna sytuacja czeka nas jeśli 
chodzi o wodę. Wprowadzenie przed-
siębiorstwa „Wody Polskie” i propozy-
cje, które są z tym związane spowodu-
ją w skrajnych przypadkach kilkakrotny 
wzrost ceny wody — poinformował bur-
mistrz.

Następnie przyjęto projekty uchwał:
a) Zmieniającą Uchwałę Nr XX/189/ 

2016 w sprawie uchwalenia Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Stę-
szew na lata 2017–2020. Uchwała ta zo-
stała podjęta jednogłośnie;

b) Zmieniającą Uchwałę Nr XX/190/ 
2016 w sprawie uchwały budżetowej na 
2017 rok. 

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew dokonuje zwiększenia dochodów 
o kwotę 9.020,00 zł. Plan dochodów po 
zmianach — 57.199.148,89 zł. 

Z tego:
•  dochody bieżące w kwocie: 

55.602.448,89 zł,
•  dochody majątkowe w kwocie: 

1.596.700,00 zł,
Dokonuje się zwiększenia wydatków 

o kwotę: 9.020,00 zł. Plan wydatków po 
zmianach — 73.818.648,89 zł.

Z tego:
•  wydatki bieżące w wysokości: 

56.924.508,89 zł,
•  wydatki majątkowe w wysokości: 

16.894.140,00 zł;
c) Zmieniającą uchwałę nr XXV/264/ 

2017 z dnia 16 maja 2017 roku w spra-
wie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia 
zgody na zaciągnięcie zobowiązania.

Uchwała ta dotyczy zaciągnięcia po-
życzki z WFOŚiGW w Poznaniu na sfi-
nansowanie zadania inwestycyjnego pod 
nazwą „Rozbudowa kanalizacji sanitar-
nej w Stęszewie” do kwoty 600.000,00 zł, 
w tym do realizacji w 2017 roku do kwo-
ty 300.000,00 zł i w 2018 roku do kwoty 
300.000,00 zł;

d) Zmieniającą uchwałę nr XXV/265/ 
2017 z dnia 16 maja 2017 roku w spra-
wie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia 
zgody na zaciągnięcie zobowiązania.

Uchwała ta dotyczy zaciągnięcia po-
życzki z WFOŚiGW w Poznaniu na sfi-
nansowanie zadania inwestycyjne-
go pod nazwą „Budowa kanalizacji sa-

nitarnej miejscowości Łódź” do kwo-
ty 1.000.000,00 zł, w tym do realizacji 
w 2017 roku do kwoty 190.000,00 zł, 
w 2018 roku do kwoty 400.000,00 zł 
oraz 2019 roku do kwoty 410.000,00 zł;

e) Przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Stęszew dla działek w miej-
scowości Wronczyn. 

f) Przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Stęszew.

g) Przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzen-
nego w miejscowości Dębno i Dębien-
ko, gmina Stęszew.

h) Nieodpłatnego nabycia przez gmi-
nę Stęszew lokalu mieszkalnego poło-
żonego w Piekarach, gmina Stęszew.

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew wyraża zgodę na nabycie przez 
gminę Stęszew lokalu mieszkalnego nr 
2, położonego w Piekarach przy ul. Do-
bieżyńskiej 4;

i) Nadania nazwy ulicy w miejscowo-
ści Sapowice.

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew nadaje ulicy położonej w miejsco-
wości Sapowice, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 216/1 z obrębu 
Sapowice, nazwę: ulica Magnoliowa;

Podczas czerwcowych obrad została 
dodana jeszcze jedna uchwała, a miano-
wicie:

j) W sprawie przejęcia od Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
przez gminę Stęszew zadania publicz-
nego polegającego na zarządzaniu dro-
gą krajową nr 32 w zakresie dotyczą-
cym budowy ścieżki rowerowej na od-
cinku Strykowo (ul. Szkolna) — Zamy-
słowo (ul. Moderska).

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew przyjmuje od Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad zadanie pu-
bliczne polegające na zarządzaniu dro-
gą krajową nr 32 w zakresie dotyczą-
cym wykonania przebudowy ul. Poznań-
skiej w Strykowie, polegającej na budo-
wie ścieżki rowerowej.

W latach 2012–2016 gmina Stęszew 
opracowała projekt oraz wykonała ścież-
kę rowerową na odcinku znajdującym się 
na terenie wsi Strykowo. Do zakończe-
nia budowy pozostało wykonanie czę-
ści ścieżki zaprojektowanej w pasie dro-
gowym drogi krajowej nr 32. Prace po-
legają na budowie i oznakowaniu przej-
ścia dla pieszych, przebudowie zatoki 
autobusowej oraz chodnika. Dla reali-
zacji zadania w pasie drogowym dro-
gi krajowej wymagane jest zawarcie po-
rozumienia między zarządcami dróg. 
 red
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Powstanie plac i ścianka
Gmina Stęszew skorzysta ze środków europejskich w ramach Programu 
rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

26 maja burmistrz gminy Stęszew 
Włodzimierz Pinczak podpi-
sał w Wielkopolskim Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Wielko-
polskiego umowę o przyznanie pomocy na 
operację o nazwie „Zagospodarowanie re-
kreacyjne terenu w miejscowości Stęszew 
(ścianka wspinaczkowa, plac zabaw)”. Ze 
strony UMWW w Poznaniu umowę podpi-
sywał Krzysztof Grabowski — wicemarsza-
łek województwa wielkopolskiego.

Celem inwestycji jest zaspokojenie po-
trzeb społecznych mieszkańców poprzez 
powstanie przy hali widowiskowo-sporto-
wej ścianki wspinaczkowej oraz doposaże-
nie w urządzenia do ćwiczeń i zabaw tere-
nów pełniących funkcje rekreacyjne. 

Przyznana kwota pomocy to 77.511 zł, 
co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowal-

nych inwestycji. Zakończenie prac zapla-
nowano na październik 2017 r. 

Zaplanowana inwestycja realizowana 
jest w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność opracowa-
nej przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę 

Działania Źródło i ma realizować cel po-
legający na wykorzystaniu walorów geo-
graficznych, środowiskowych i historycz-
nych dla poprawy jakości życia i aktywiza-
cji społeczności lokalnej.   
 red

Rowerowy rajd nad Jezioro Góreckie

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.

18 czerwca odbył się kolejny rajd rowerowy. Tym razem mieszkańcy gminy wybrali się nad Jezioro Góreckie. Tradycyjnie frekwen-
cja dopisała. Na koniec eskapady wszyscy uwiecznili swój pobyt na wspólnej fotografii i z życzeniami spotkania na kolejnych 
wycieczkach rozjechali się do domów.
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INweSTyCJe dRoGowe 
 
 
W PIerWSZyM PółrOcZu 2017 rOku na terenIe GMIny StęSZeW POdJętO  
WIele InWeStycJI, W tyM róWnIeż tych dOtycZących dróG

Jedną z nich jest budowa drogi dojazdowej w Strykówku. 
Będzie ona służyć do obsługi przyległych terenów pod 
aktywizację gospodarczą. w ramach budowy powstanie 
droga długości 662 i szerokości 6,0 mb o nawierzchni 
z kostki brukowej. 

w trakcie jest również przebudowa 
mostu na ul. Poznańskiej 
w Stęszewie. obejmuje ona remont 
barier ceglanych i oczyszczenie cegieł 
na powierzchni mostu. w ramach 
zadania zostały ustawione cztery 
lampy stylowe oraz zamontowano 
dodatkowe bariery stalowe. Ponadto 
został uporządkowany teren wokół 
mostu w tym wylot kanalizacji 
deszczowej.

wykonano przebudowę ul. Trzebawskiej. Inwestycja polegała między innymi na ułożeniu nawierzchni bitumicznej na 
odcinku od ul. wioślarskiej do ul. Żeglarskiej na długości 185 mb, wykonaniu chodnika o długości 101 mb, wykonaniu 
parkingów na długości 96,5 mb, uzupełnieniu elementów odwodnienia, umocnienie tłuczniem drogi dojazdowej od ul. 
Trzebawskiej do ośrodka nad jeziorem Lipno.
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Kolejnym zadaniem, gdzie podpisano umowę z wykonawcą jest budowa odwodnienia ul. Fiołkowej, Malwowej, Różanej. 
w zakres inwestycji wchodzi dokończenie budowy kanalizacji deszczowej na w/w ulicach wraz z odtworzeniem 
nawierzchni tłuczniowej jezdni.

Realizowane jest w bieżącym roku również umacnianie tłuczniem dróg 
gruntowych. Zostały zakończone już prace na ul. Żeglarskiej w Stęszewie 
(na zdjęciu powyżej) oraz ul. Trzcinowej w Sapowicach (na zdjęciu po prawej). 
wykonano nawierzchnie tłuczniowe ulic: Słoneczna w Rybojedzku, ul. Łanowa 
w Strykowie, ul. Nowa w Skrzynkach, ulice Jaworowa i Klonowa w miejscowości 
Skrzynki, a także ul. Świerkowa w Strykowie. 

Grupa Kapitałowa Enea to nowoczesny Pracodawca, który odgrywa jedną z kluczowych 
ról w rozwoju gospodarki krajowej. Działalność naszej Grupy opiera się na wytwarzaniu, 
dystrybucji   i  handlu energią elektryczną oraz świadczeniu usług w zakresie 
elektroenergetyki. Zatrudniamy blisko 15 tysięcy silnie zmotywowanych ludzi, z pasją 
realizujących swoje zadania. Naszymi Wartościami są Uczciwość, Odpowiedzialność, 
Kompetencja  i Bezpieczeństwo. Jeżeli jesteś osobą, która jest nastawiona  na realizację 
celów, potrafi współpracować  w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzi do swoich 
obowiązków złóż do nas swoją aplikację.

Enea Operator sp. z o.o. / Oddział Dystrybucji Poznań/ Rejon Dystrybucji Opalenica  
/ Dział Majątku Sieciowego / Posterunki Energetyczne: Stęszew  

informują iż poszukują pracowników na stanowisko:  

ELEKTROMONTER POGOTOWIA

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
•  Wykonywanie zabiegów eksploatacyjnych na sieci 

nn oraz prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej
•  Wykonywanie zabiegów eksploatacyjnych na 

sieci WN i SN oraz prowadzenie dokumentacji 
eksploatacyjnej w zakresie przekazywanych 
kompetencji

•  Realizacja i współudział przy wykonywaniu 
czynności ruchowych oraz usuwanie skutków 
awarii sieciowych na sieci SN i nn

•  Realizacja odbiorów technicznych dla sieci nn
•  Przygotowywanie danych do oceny stanu 

technicznego sieci SN i nn
•  Aktualizacja systemu informacji o sieci
•  Wykonywanie doraźnych prac, w tym awaryjnych, 

zleconych w zakresie funkcjonowania układów 
pomiarowych

WYMAGANIA:
•  Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne 

o profilu elektrycznym
•  Doświadczenie zawodowe 3 lata w branży 

energetycznej( w tym nauka zawodu)
•  Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na 

wysokości i pod napięciem
•  Uprawnienia – świadectwo kwalifikacyjne E do 1 kV 

lub bez ograniczeń napięcia
•  Prawo jazdy kat. B
•  Obsługa komputera
CECHY OSOBOWOŚCI:
•  Pracowitość
•  Sumienność
•  Umiejętność pracy w zespole
•  Zaangażowanie w powierzone obowiązki
INFORMACJA:
•  Termin zatrudnienia – sierpień/wrzesień 2017
•  Miejsce pracy – teren działania danego Posterunku 

Energetycznego

OFERUJEMY:
•  Umowę o pracę
•  Możliwość rozwoju zawodowego
•  Bezpłatne skierowania na kursy prawa jazdy 

kategorii C i E, obsługę podnośników koszowych, 
żurawi samochodowych. 

•  Pakiet szkoleń
•  Pakiet świadczeń socjalnych

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie 
aplikacji za pomocą aplikowania, w terminie do 
15.07.2017 r. w tytule wiadomości wpisując NAZWĘ 
POSTERUNKU ENERGETYCZNEGO na adresy e-mail: 
waldemar.matysiak@enea.pl, .mariusz.lenartowski@
enea.pl .

Załączając swoje CV prosimy o dopisanie klauzuli: 
„Zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie 
danych osobowych, Dz.U. nr 133 poz. 883 wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi 
kandydatami.

Enea Operator, jako administrator danych informuje, 
iż dane osobowe zgłaszających się kandydatów będą 
przetwarzane w celach rekrutacyjnych. Kandydatom 
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich 
poprawiania. Podanie danych osobowych w zakresie 
określonym w art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. 1998 N 21, poz. 94 ze zm.) jest 
obowiązkowe. Obowiązek podania danych osobowych 
wynika z przytoczonej podstawy prawnej. Przekazane 
przez kandydatów dokumenty aplikacyjne zawierające 
dane osobowe zostaną zniszczone po zamknięciu 
procesu rekrutacji i nie będą wykorzystywane 
w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

 S5

UwAGA NA 
UTRUdNIeNIA!

w związku z budową wiaduktu 
drogi ekspresowej S5 fragment 
drogi gminnej w Srocku Małym na 
okres wakacji został wyłączony 
z ruchu.

Lato to doskonały czas na 
realizację inwestycji drogowych. 
Panują wtedy idealne warunki 
pogodowe, natężeniu ruchu 
drogowego jest znacznie 
mniejsze. a dzieci nie chodzą 
do szkoły przez co nie kursują 
autobusy szkolne.

Jednocześnie informujemy, 
że dla okolicznych rolników 
wykonujących prace polowe 
zaplanowane są objazdy.

zamknięcia drogi dokonała 
firma toto – wykonawca 
inwestycji.

za możliwe utrudnienia 
przepraszamy! 
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PoZoSTAŁe INweSTyCJe 
 
 
PreZentuJeMy cIąG dalSZy InWeStycJI, tyM raZeM Innych nIż drOGOWe,  
które Są realIZOWane W GMInIe StęSZeW

Trwają prace budowlane budynku oświatowego w Jeziorkach. 

odnowiono elewację ośrodka zdrowia w Stęszewie.

w czerwcu przekazano wykonawcy place budowy kanalizacji sanitarnej w Stęszewie i w Łodzi. w lipcu rozpoczną się roboty 
budowlane. 

Trwa sezon letni, więc czas wzmożonych prac remontowych w szkołach.

Zamontowane zostały dwie, nowe tablice z planem miasta 
oraz planem gminy Stęszew na ul. Poznańskiej.

Rozpoczął się remont świetlicy we 
wronczynie. wyremontowane zostały 
pomieszczenia w budynku ochotniczej 
Straży Pożarnej w Stęszewie.

Malowanie ścian w świetlicy wiejskiej 
w Tomiczkach.
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Z ekologią modnie
11 czerwca odbył się rodzinny Piknik ekologiczny „Z ekologią modnie” 

Na uczestników czekało mnóstwo 
atrakcji m.in. pokaz ratownictwa 
medycznego, malowanie twarzy, 

kolorowe tatuaże, bańki mydlane, miastecz-
ko rowerowe, warsztaty z filcu, wykonywa-
nie własnoręcznie biżuterii, zajęcia z jogi, 
zabawy plastyczne i sprawnościowe, wymia-
na „zabawka za zabawkę”, „książka za książ-
kę”, „sadzonka za makulaturę lub tworzywa 
sztuczne” oraz eko-quizie. Nie mogło rów-
nież zabraknąć stoisk tematycznych: Nad-
leśnictwa Konstantynowo, Koła Łowieckie-
go „Lis i „Łoś”, wędkarzy, Stowarzyszenia 
LGD „Źródło”, Związku Międzygminnego 
CZO Selekt oraz Stowarzyszenia Przyjaciół 
Harcerstwa „Skaut”. Odbył się również finał 
konkursu piosenki ekologicznej, Eko-mo-
dy, koncert uczniów ze Szkoły Muzycznej 
„Stara Roszarnia”. Wręczono także nagrody 
i wyróżnienia dla uczniów biorących udział 
w konkursach w ramach pikniku.

Oto wyniki:
Konkurs Eko-rymowanki 
Kategoria szkoła podstawowa IV-VI:
•  I miejsce: Roksana Lulka — SP w Mo-

drzu,
•  II miejsce: Szymon Raniszewski — SP 

w Stęszewie,
•  III miejsce: Nikola Przybylska — SP 

w Jeziorkach
•  wyróżnienie: Kornelia Rychlik — SP 

w Modrzu;
Kategoria gimnazjum:
•  I miejsce: Sara Bednarczyk — Gimna-

zjum w Stęszewie ,
•  II miejsce: Jowita Wiśniewska — Gim-

nazjum w Strykowie,
•  III miejsce: Agnieszka Konieczna — 

Gimnazjum w Stęszewie,
•  wyróżnienie: Maja Michalak — Gim-

nazjum w Strykowie;
Konkurs piosenki o tematyce ekolo-

gicznej:

Kategoria: szkoła podstawowa I-III oraz 
przedszkola:

•  I miejsce w kategorii „Przedszkolak”– 
Zuzanna Błaszyk

•  I miejsce w kategorii „Szkolak” — Han-
na Pułkownik

•  wyróżnienie: Maria Pędzich;
•  Nagroda specjalna od LGD „Źródło” — 

Wojtek Czarnecki, Hanna Pułkownik;
Konkurs plastyczny:
Kategoria szkoła podstawowa:
•  I miejsce: Jakub Szulc — ZSP w Modrzu,
•  II miejsce: Dawid Dymek — SP w Stę-

szewie,
•  III miejsce: Oliwier Szafrański — SP 

w Stęszewie,
•  wyróżnienie: Oliwia Michalak — ZSP 

w Jeziorkach;
Kategoria gimnazjum:
•  I miejsce: Kacper Figas — Gimnazjum 

w Strykowie,
•  II miejsce: Liliana Gbur — Gimnazjum 

w Strykowie,
•  III miejsce: Anna Krom — Gimnazjum 

w Stęszewie,
•  Wyróżnienie: Martyna Matuszewska 

— Gimnazjum w Strykowie,
•  nagroda specjalna od LGD „Źródło” — 

Jagoda Wachowiak;
Konkurs plastyczny dla najmłodszych:
•  I miejsce: Zuzanna Kaczmarek, 
•  II miejsce: Monika Bąk,
•  III miejsce: Daria Lulczyk
•  wyróżnienie: Zuzanna Błaszyk, Oli-

wia Kubicka, Kornelia Rychlik
Konkurs Eko-moda:
Kategoria szkoła podstawowa:
•  I miejsce: Nikola Przybylska — SP 

w Jeziorkach,
•  II miejsce: Joanna Stawna — SP w Mo-

drzu,
•  III miejsce: Oliwia Alejska — SP w Stę-

szewie,

•  Wyróżnienie: Maja Kowalak — SP 
w Modrzu;

•  nagroda specjalna od: CZO Selekt: 
Martyna Nowak — Szkoła Podstawo-
wa w Modrzu, WPN: Bartek Micha-
łowski — Szkoła Podstawowa w Jezior-
kach, LGD „Źródło” — Roksana Lulka 
— Szkoła Podstawowa w Modrzu;

Kategoria gimnazjum:
•  I miejsce: Maja Michalak — Gimna-

zjum w Strykowie,
•  II miejsce: Liliana Gbur — Gimnazjum 

w Strykowie,
•  III miejsce: Agata Walkowiak — Gim-

nazjum w Strykowie,
•  Wyróżnienie: Anna Tomaszewska — 

Gimnazjum w Stęszewie;
•  nagroda specjalna: od WPN: Olga 

Skrzypczak — Gimnazjum w Stęsze-
wie, LGD „Źródło” — Maja Michalak — 
Gimnazjum w Strykowie, Agata Wal-
kowiak — Gimnazjum w Strykowie;

W grach sprawnościowych nagrody 
otrzymali:

•  skoki w workach: Maks Pilarski, 
Krzysztof Pędzich, Kacper Sypniew-
ski,

•  sztafeta: Krzysztof Pędzich, Kacper 
Sypniewski, Jakub Marek,

•  odwróć worek: Kacper Sypniewski, 
Maks Pilarski, Krzysztof Pędzich

Tytuł „Mistrza Ekologii Szkół Gmi-
ny Stęszew” zdobyło Gimnazjum w Stry-
kowie. „Eko — Wyróżnienie Szkół Gminy 
Stęszew” otrzymała zaś Szkoła Podstawo-
wa w Modrzu.

Dziękujemy wszystkim organiza-
cjom za zaangażowanie i ciekawe sto-
iska. A Wam drodzy mieszkańcy, że by-
liście z nami. Piknik został dofinansowa-
ny ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu. red
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Usportowiona szkoła
Szkoła Podstawowa w Stęszewie w gronie „najbardziej usportowionych 
szkół” w powiecie poznańskim

14 czerwca w Zespole Szkół 
w Puszczykowie odbyło się 
podsumowanie sportowego 

współzawodnictwa szkół w powiecie po-
znańskim, a tym samym zakończenie ry-
walizacji „Powiatowych Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej” w roku szkolnym 2016/2017. 
W trakcie imprezy wyróżnione zostały 
„najbardziej usportowione” szkoły podsta-
wowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne 
oraz najbardziej usportowione gminy.

Rywalizacja rozpoczęła się we wrześniu 
2016 roku i przebiegała na terenie szesnastu 
gmin powiatu poznańskiego. Przeprowadzo-
no łącznie 107 imprez sportowych, w któ-
rych uczestniczyło niemal 3,5 tysiąca zawod-
ników i zawodniczek ze 113 szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
z terenu powiatu. Wielu zwycięzców fina-

łów powiatowych reprezentowało z sukcesa-
mi powiat poznański na etapach rejonowych 
i wojewódzkich sportowej rywalizacji.

Ponownie jak w latach ubiegłych w gro-

nie najlepszych szkół podstawowych zna-
lazła się stęszewska podstawówka, która 
w swojej kategorii zajęła ostatecznie szó-
ste miejsce tracąc zaledwie 46 punktów do 
zwycięskiej szkoły z Mosiny, która zdoby-
ła 424 pkt. Ten wynik jest satysfakcjonu-
jący bowiem w kategorii szkół podstawo-
wych sklasyfikowano ponad 60 placówek. 

Stęszewską podstawówkę na podsumo-
waniu rywalizacji sportowej reprezentowa-
li: wicedyrektor Grażyna Dutka, nauczy-
cielka wychowania fizycznego Joanna My-
dlak oraz uczniowie: Martyna Kańduła, Ja-
kub Cieniawa, Marcel Żaba.

Młodym sportowcom ze Szkoły Podsta-
wowej w Stęszewie oraz nauczycielom wy-
chowania fizycznego gratulujemy i życzy-
my dalszych równie owocnych osiągnięć 
w rywalizacji sportowej. JM

Reprezentacja Szkoły Podstawowej ze 
Stęszewa oraz wicestarosta poznański 
Tomasz Łubiński 

W 2007 roku z inicjatywy mło-
dzieży stęszewskie Gimnazjum 
nawiązało współpracę z Domem 

Dziecka prowadzonym przez siostry za-
konne w Zdunach. Ideą jej była charyta-
tywna pomoc wychowankom. 

Chcieliśmy choć w minimalnym stop-
niu pomóc i poprzez stały kontakt poka-
zać, że nie jesteśmy obojętni na krzywdę 
ludzką. W roku 2008 wraz z Ewą Tuskow-
ską i Adamem Gryczyńskim nawiązaliśmy 
współpracę ze Specjalnym Ośrodkiem Wy-
chowawczym prowadzonym przez Zgro-
madzenie Sióstr Służebniczek Niepokala-
nego Poczęcia N.M.P w Gnieźnie. Zaini-
cjowaliśmy w Gimnazjum tydzień zbiórki 
darów (artykułów szkolnych, środków hi-
gieny, słodyczy). Poprzez to dążyliśmy do 
uwrażliwienia i otwarcia uczniów na po-
trzeby ludzi, którzy żyją wokół nas. Głów-
nym celem współpracy była pomoc ma-

terialna, jednak od 2009 r. gimnazjaliści 
przygotowują przedstawienia teatralne. 

Cała społeczność szkolna uczestniczy 
w zbieraniu tego, co dzieciom jest najbar-
dziej potrzebne. W zbiórkę włącza się także 
Rada Rodziców, nauczyciele, pracownicy 
OPS w Stęszewie i sklep Trzynastka. Zbie-
ramy dary rzeczowe, gromadzimy książki, 
zeszyty i środki czystości. Dwukrotnie or-
ganizowana jest zbiórka słodyczy. 

Siostry i dzieci przywitały nas poczę-
stunkiem, pyszną zupą pomidorową i cia-
stem. Uczniowie pokazali bajkę „Dziew-
czynka z zapałkami”, podopieczni ośrod-
ka uraczyli nas swoim śpiewem i tańcem. 
Wspólnie też graliśmy w piłkę i tanczyli-
śmy. Wszystkim było smutno, kiedy nad-
szedł czas pożegnania. Cieszy nas chęć na-
stępnych spotkań, o które dopytują nasi 
uczniowie i wychowankowie ośrodka.  
 Stella GOłąb-SZleJf 11 czerwca przy parkingu Mu-

zeum Przyrodniczego w Jezio-
rach odbyła się druga impre-

za cyklu Grand Prix Wielkopolskiego Par-
ku Narodowego Nordic Walking Puszczy-
kowo 2017.

Grand Prix WPN jest to cykl czterech 
imprez o charakterze sportowo — rekre-
acyjnym, które odbywają się na terenie ta-
kich gmin jak Mosina, Stęszew, Puszczyko-
wo oraz Komorniki.

W Stęszewie Grand Prix WPN odbędzie 
się 3 września.  red

dać siebie innym

Grand Prix 
wPN Nordic 
walking
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Festyn w Strykowie

1 lipca na terenie stadionu im. Sylwestra dotki odbyło 
się „rozpoczęcie lata ze służbami mundurowymi” 

Na uczestników festynu, którego or-
ganizatorem był Zarząd Tereno-
wy NSZZ Policjantów OPP w Pozna-

niu wraz z miejscowym klubem sportowym 
„Spójnia” Strykowo, czekało wiele atrakcji, 
m.in.: pojazdy policji (armatka wodna i po-
jazd wypadowy ze stanu Oddziału Prewen-
cji Policji w Poznaniu, pojazd profilaktycz-
ny Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu 
oraz radiowóz z KP Stęszew); pojazdy straży 
pożarnej z OSP Strykowo, OSP Stęszew oraz 
specjalistyczny pojazd z Komendy Miejskiej 
PSP z Poznaniu; auto do przewozu więź-
niów z Zakładu Karnego Wronki, a także 
pojazd Straży Granicznej z Poznania;

Największe emocje wzbudziły pokazy wy-
szkolenia psów z OPP w Poznaniu, konku-
rencja armatek wodnych policji i straży po-
żarnej oraz Pyrek — maskotka wielkopolskiej 
policji. Straż Graniczna natomiast demon-
strowała robota, którego ma na wyposażeniu. 

W trakcie festynu bezpłatnie przewo-

żono uczestników bryczkami, a najmłodsi 
mogli korzystać z dmuchanych zamków. 
Członkowie związków z OPP w Poznaniu 
przekazali dzieciom baloniki oraz ufun-
dowali watę cukrową. Równolegle odby-
wał się turniej piłki nożnej. W zawodach 
tych wzięły udział drużyny: Oddziału Pre-
wencji Policji w Poznaniu, IPA Poznań, 
Strażacy Gminy Stęszew, Działacze Spójni 
Strykowo, Juniorzy oraz Drużyna Pamię-
ci Trenera Karola. Zawody te odbywały się 
w systemie „każdy z każdym”. Zwycięzca-
mi okazali się Działacze, a kolejne miejsca 
zajęły: OPP Poznań, IPA Poznań, Juniorzy, 
Strażacy i Drużyna Pamięci. 

Najlepszym bramkarzem został repre-
zentant IPA Poznań Maciej Lubczyński, 
a najskuteczniejszymi zawodnikami Jakub 
Segieda (OPP Poznań) oraz Łukasz Czar-
nuch (IPA Poznań) — zdobywcy 6 bramek. 

Puchary dla drużyn oraz nagrody in-
dywidualne zostały wręczane na terenie 

Ośrodka Wypoczynkowego „Feniks” nad 
Jeziorem Strykowskim przez burmistrza 
gminy Stęszew Włodzimierza Pinczaka, 
wiceprezesa „Spójni” Strykowo Jacka No-
wickiego, przewodniczącego Zarządu Te-
renowego NSZZ Policjantów OPP w Pozna-
niu mł. asp. Mateusza Przybyłowskiego 
oraz prezesa IPA Poznań podinsp. Witol-
da Drzażdżyńskiego. 

Z uwagi na wkład, w organizację festynu 
„Rozpoczęcie lata ze służbami munduro-
wymi”, zostali wyróżnieni szklanymi sta-
tuetkami: przewodniczący Zarządu Woje-
wódzkiego NSZZ Policjantów Wojewódz-
twa Wielkopolskiego podinsp. Andrzej 
Szary; dowódca Oddziału Prewencji Poli-
cji w Poznaniu mł. insp. Robert Kasprzyk; 
naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Po-
znaniu nadkom. Maciej Purol; prezes IPA 
Poznań podinsp. Witold Drzażdżyński 
i burmistrz gminy Stęszew Włodzimierz 
Pinczak.  MP
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Uczniowie właśnie zakończyli rok 
szkolny,  przed nimi dwa miesiące 
wakacji, warto ten wolny czas spę-

dzić w interesujący sposób. Wychodząc na-
przeciw dziecięcym oczekiwaniom gmina 
Stęszew, jak co roku, przygotowała  i sfi-
nansowała szereg atrakcji.

Tradycyjnie w okresie wakacji odbywa-
ją się gminne półkolonie, między innymi 
w Stęszewie, Strykowie, Będlewie, Modrzu 
i Wronczynie.

Warto wspomnieć o wyjeździe dzieci na 

obóz harcerski do Międzywodzia w lipcu 
oraz wyjazd młodzieży na obóz sportowy 
do Niechorza, który odbędzie się w sierpniu.

Atrakcje dla dzieci i młodzieży przygo-
towały również gminne instytucje kultury, 
których oferty przedstawiamy poniżej:

Dom Kultury realizuje program „Waka-
cje  z Domem Kultury”, w ramach którego 
organizowane są m.in.:

•  zajęcia sportowe:  piłka nożna, koszy-
kówka, siatkówka — 25, 27.07. i 01, 
03.08.

•  zajęcia plastyczne i kółko gier plan-
szowych — 26, 28.07. i 02, 04.08.

•  zajęcia z rękodzieła: własnoręcznie 
robiona biżuteria, sklejane modele sa-
molotów — 24, 31.08.

Dodatkowo organizowane są wyjazdy 
do: kina  (25.07.), Deli Parku (27.07.), Jump 
Areny (01.08.) i na bowling (03.08.)

Natomiast Biblioteka Publiczna na po-
czątku lipca zorganizowała dla wszystkie 
dzieci w wieku 5–9 lat zajęcia literacko- 
-plastyczne. red

30 czerwca w hali widowiskowo-
sportowej odbyła się impre-
za pt. „Rozpoczęcie lata z Do-

mem Kultury” dla najmłodszych miesz-
kańców Stęszewa wraz z rodzinami. Na 
uczestników czekało wiele atrakcji począw-
szy od pokazów jazdy trialowej na rowerze, 
przez warsztaty muzyczne, aż po liczne 
konkursy i zabawy sportowe oraz plastycz-
ne. Oczywiście nie mogło również zabrak-
nąć malowania twarzy, robienia gigantycz-
nych baniek czy stoiska z tatuażami. Fre-
kwencja oraz atmosfera tego wydarzenia 
było wyjątkowa. Dziękujemy wszystkim za 
przybycie i wspólna zabawę! red

wakacje w gminie Stęszew

Rozpoczęcie lata z domem Kultury

Pamiątkowe zdjęcie z Pyrkiem – maskotką wielkopolskiej policji. 
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dyReKToR doMU KULTURy w STĘSZwIe 
ogłasza czwarty przetarg nieograniczony pisemny na wynajem lokali użytkowych w budynku hali widowiskowo-sportowej

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U.2012.406 ze zm.) 
Dyrektor Domu kultury w Stęszewie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wynajem lokali użytkowych w budynku Hali widowiskowo – 
sportowej, położonej w Stęszewie przy ulicy Poznańskiej 22a. 

Dane dotyczące poszczególnych lokali użytkowych /umiejscowienie lokali użytkowych na załączonym projekcie/:
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1. 850/5
Po1S/0003 
0121/9 a 83,8m2

Stęszew, 
ul. Poznańska 22a

Działalność sportowa: 
fitness, strefa cardio, 
zajęcia taneczne, treningi 
sportowe, siłownia 3 lata

1400,00 zł 
netto

Do 10 dnia 
każdego 
miesiąca

1400,00 
zł netto

3-krotność za-
deklarowanego 
czynszu najmu

2. 850/5
Po1S/0003 
0121/9 B 41,63m2

Stęszew, 
ul. Poznańska 22a

Działalność: kawiarnia 
(bez możliwości podawa-
nia alkoholu) 3 lata

800,00 zł 
netto

Do 10 dnia 
każdego 
miesiąca

800,00 
zł netto

3-krotność za-
deklarowanego 
czynszu najmu

3. 850/5
Po1S/0003 
0121/9 C 26,74m2

Stęszew, 
ul. Poznańska 22a

Działalność sportowa 
i artystyczna (fitness, 
zajęcia art., rehabilitacja); 
działalność usługowo– 
handlowo-biurowa. 3 lata

500,00 zł 
netto

Do 10 dnia 
każdego 
miesiąca

500,00 
zł netto

3-krotność za-
deklarowanego 
czynszu najmu

Sporządził: Mateusz Niedźwiedź Nr tel. 61 8 134 071, nr kom. 694 936 499 e-mail: domkulturysteszew@wp.pl

warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się 11 sierpnia 2017r. od godz. 9.00 w budynku 

Hali widowiskowo-sportowej przy ul. Poznańskiej 22a w Stęszewie, w Sali 
konferencyjnej nr 101.

2. Miejsce składania ofert: ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć 
w budynku Hali widowiskowo-sportowej przy ul. Poznańskiej 22a 
w Stęszewie – sekretariat, pokój nr 104, do 11 sierpnia 2017r. do godz. 8.30.

3. otwarcie ofert nastąpi 11 sierpnia 2017r. od godz. 9.00 w budynku 
Hali widowiskowo-sportowej przy ul. Poznańskiej 22a w Stęszewie, w sali 
konferencyjnej nr 101.

4. oferta powinna zawierać:
1)  wypełniony formularz ofertowy – w języku polskim, czytelnie, 

podpisany przez osobę do tego upoważnioną. (zał. Nr 1)
2) oświadczenie (zał. Nr 2) 
3) oświadczenie (zał. Nr 3) 
4) Projekt wykorzystania lokalu – sporządzony indywidualnie.
5) oznakowanie koperty: 

a)  Nazwa i adres wynajmującego tj. Dom kultury przy ul. 
Poznańskiej 22 a w Stęszewie.

b)  Imię, nazwisko i adres lub nazwa firmy z adresem siedziby 
oferenta,

c)  Dopisek: PrzEtarG NIEoGraNICzoNy PISEMNy Na 
wyNaJEM LokaLU ozNaCzoNEGo SyMBoLEM …… (a, B lub 
C)

5. wymagania ofertowe:
1) warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wymaganego 

wadium, prowadzenie przez oferenta działalności gospodarczej oraz 
wypełnienie oświadczenia z załącznika nr 2 lub 3;

2) Na jeden lokal oferent może złożyć tylko jedną ofertę, a oferta 
musi zawierać tylko jedną cenę (nie mniejszą niż ta, która została 
określona w tabeli powyżej dla danego lokalu);

3) kryteria oceny:
a) Dla lokalu a i C:

a)  Cena: 70% ogólnej oceny [ obliczona jako: (cena oferowana x 
70) /cena max ]

b)  Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: 20% ogólnej oceny 
[ obliczona jako: (pkt z oferty x 20) /pkt max ] 
Poniżej 1 roku = 0 pkt, 1–5 lat = 5pkt, powyżej 5 lat = 10pkt

c)  Prowadzona działalność: 10% ogólnej oceny [ obliczona jako: 
(pkt z oferty x 10) /pkt max ] 
Dla lokalu a:  
siłownia = 5 pkt, treningi sportowe = 10pkt, zajęcia 
taneczne = 10 pkt, strefa cardio = 15 pkt, fitness = 20pkt 
Dla lokalu C: 
Działalność usługowo-handlowo-biurowa = 10 pkt, 
Działalność sportowa i artystyczna = 20 pkt

B ) Dla lokalu B (kawiarnia): 
a)  Cena 80% ogólnej oceny [ obliczona jako: (cena oferowana 

x80) /cena max]
b)  Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: 20% ogólnej oceny 

[ obliczona jako: (pkt z oferty x 20) /pkt max ] 
Poniżej 1 roku = 0 pkt, 1-5 lat = 5pkt, powyżej 5 lat = 10pkt

6. oprócz czynszu najemca będzie ponosił także:
1)  zryczałtowane koszty lokalu, w szczególności koszty zużycia 

energii elektrycznej, cieplnej, wody, ścieków sanitarnych, odbioru 
nieczystości stałych;

2)  koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem części wspólnych 
wokół lokalu oraz pomieszczeń funkcjonalnie z nim powiązanymi 
(wC, natryski itd.).

7. wadium należy wnosić w pieniądzu do dnia 09 sierpnia 2017r. na 
konto Domu kultury nr 70 9048 0007 2003 0035 0714 0001 Bank SGB 
Mosina.

wadium zwraca się uczestnikowi przetargu na jego konto w ciągu 3 dni 
od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone 
zostanie na poczet czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się przez tę 
osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wynajmującego.

8. Przed złożeniem oferty można zapoznać się z przedmiotem najmu, 
uprzednio kontaktując się z Dyrektorem Domu kultury pod nr tel. 61 
8 134 071 / Nr kom. 694 936 499. 

9. Najemca będzie ponosił obciążenia publiczno-prawne związane 
z użytkowaniem lokalu i prowadzoną działalnością.

10. Najemcy znany jest stan techniczny lokalu i nie wnosi z tego tytułu 
żadnych roszczeń.

11. Najemca zobowiązany będzie do dostosowania lokalu do 
prowadzonej/deklarowanej działalności. 

12. Informacje dodatkowe:
a)  w załączeniu do niniejszego ogłoszenia znajduje się projekt 

umiejscowienia lokali (zał. nr 4) oraz projekt umowy najmu 
lokalu (zał. nr 5);

b)  osoba do kontaktu: Mateusz Niedźwiedź, Nr tel. 61 8 134 071 
/ Nr kom. 694 936 499, e-mail: domkulturysteszew@wp.pl, 
facebook.

c)  ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie www.steszew.
pl (odnośnik Dom kultury w Stęszewie – BIP), podane do 
publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz wywieszone na 
tablicy ogłoszeń Domu kultury.

d)  Ceny wywoławcze miesięcznych czynszów najmu uległy 
obniżeniu w stosunku do przetargu nr 3 o około 7%.

13. wynajmujący zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu 
bez podania przyczyn.



1 9

N
r

 4
 /

 2
0

1
7

 
L

IP
IE

C
 2

0
1

7

o G Ł o S z E N I E

Załącznik nr 4 – projekt umiejscowienia lokali
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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: pierwszy pon. miesiąca. 8:00 – 
17:00, pon. 8-16, wt. – pt. 7:00 – 15:00
> centrala – 61 819 71 20
> 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, rolnictwo, 

Leśnictwo, – 61 819 71 25
>  Planowanie Przestrzenne – 61 819 71 26
>  Unia europejska – 61 819 71 41
>  zamówienia publiczne – 61 819 71 41
>  Drogi – 61 819 71 41
>  Inwestycje – 61 819 71 41
>  obrona cywilna – 61 819 71 35
>  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
>  radca Prawny – 61 819 71 44
>  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 
(budynek banku Pko), ul. Poznańska 20, 
tel. 61 813 00 77

• Zespół ekonomiczno-Administracyjny 
Szkół ul. Poznańska 11, tel. 61 819 71 37
czynny: pierwszy pon. miesiąca. 8:00 – 
17:00, pon. 8-16, wt. – pt. 7:00 – 15:00

• ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 11 tel. 61 8 19 71 24
czynny: pierwszy pon. miesiąca. 8:00 – 
17:00, pon. 8-16, wt. – pt. 7:00 – 15:00
> Psycholog do spraw przemocy 
w rodzinie – kontakt za pośrednictwem 
ośrodka Pomocy Społecznej pod nr tel. 61 
9197 124
• Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej ul. Mosińska 15
Czynny jest codziennie z wyjątkiem 
wolnych sobót i niedzieli w godz. 7:00–
15:00, te. 61 8193 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 – 
Stęszew, tel. 991 
opalenica (24 h na dobę), tel. 61 447 91 00
> Zgłaszanie awarii lamp 
oświetleniowych, Urząd Miejski Gminy 
Stęszew, tel. (61) 8197 141
• Pogotowie wodno-kanalizacyjne 
506 020 061
• oczyszczalnia w witoblu – 515 266 029
• oczyszczalnia w Strykowie – 
500 016 269
• Straż Pożarna
> Bezpłatny nr tel. 998
> Stęszew, ul. Poznańska 11a, tel. 61 813 
43 98
> Strykowo, ul. Bukowska 2a, Strykowo, 
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 
Komendy Miejskiej w Poznaniu pod 
bezpłatny 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 
kosse tel. 519 064  570, nadzoruje:
zamysłowo, Strykówko, antonin, 
Strykowo, Sapowice, rybojedzko, Słupia, 
Jeziorki, Skrzynki, tomice, tomiczki, 
wielkawieś, krąplewo, Mirosławki
> rejon nr 3 – Dzielnicowy st. sierż. 
zbigniew konieczny tel. tel. 519 064 706, 
nadzoruje: Dębno, Dębienko, trzebaw, 
Łódź, witobel, Będlewo, zaparcin, 
wronczyn, Modrze, Żydowo, Drożdżyce, 
Smętówko, Górkę, Srocko Małe i Srocko 
Małe wieś, twardowo
• Muzeum Regionalne
ul. rynek 8, 62 – 060 Stęszew
Czynne codziennie z wyjątkiem 

poniedziałku w godz. 10:00 – 14:00
tel. 61 813 40 12
Mail: muzeumsteszew@wp.pl 
• dom Kultury
ul. Poznańska 22a, 62 – 060 Stęszew
Biuro czynne w godz.: 8:00 – 16:00
> Hala widowiskowo-sportowa czynna 
w godz.: 7:00-22:00
tel. 61 813 40 71, 
www.domkulturysteszew.pl
info@domkulturysteszew.pl
specjalista ds. kultury: tel. 604 056 766
kultura@domkulturysteszew.pl
Dyrektor: dyrektor@domkulturysteszew.pl
Sekretariat: paulina@domkulturysteszew.pl
księgowość:  
ksiegowosc@domkulturysteszew.pl
• Klub domu Kultury „Siódemka”
ul. Poznańska 7, 62-060 Stęszew
zaprasza w pon., wt., czw., pt., w godz. 
16-19

BIBLIOTEKI
• Biblioteka Publiczna w Stęszewie
rynek 22, 62-060 Stęszew, tel. 61 813 40 92 
Mail: biblioteka@steszew.pl
Czynna: pn., wt., śr. 12–19, czw., pt., sob. 
8–15, sob. (pierwsza miesiąca) 8–13
w lipcu i sierpniu w soboty biblioteka 
nieczynna
> Filia w Strykowie
tel. do szkoły – 61 813 40 52, ul. Szkolna 2 
czynna: pon., śr., czw., 13:00–19:00
> Filia w Jeziorkach
Plac Parkowy 7, tel. do szkoły – 61 819 60 87, 
pon., wt., śr., pt.  8:00 – 12:30 i 16:00 – 18:30
 w lipcu biblioteka nieczynna
Sierpień -  w każdą środę 11:30 – 14:00
> Filia w Trzebawiu
ul. Mosińska 1, pon., śr., pt. 15:00–19:00
> Filia w Sapowicach
Pałac ul. Bukowska 4, 
pon., czw. 14:00–18:00, środa 10:00–14:00
> Filia w Będlewie
ul. Szkolna 3, pon., śr., czw. 14:00–18:00      
        
ZarZądcy dróG
• Generalna dyrekcja dróg Krajowych 
i Autostrad ul. Siemiradzkiego 5a, 60-101 
Poznań, tel. 61 866 88 21
• wielkopolski Zarząd dróg 
wojewódzkich w Poznaniu
ul. wilczak 51, 61-623 Poznań
tel. 61 826 53 92
• wielkopolski Zarządca dróg 
wojewódzkich w Kościanie
ul. Gostyńska 38, 64-000 kościan
tel. 65 512 17 74
• Zarząd dróg Powiatowych w Poznaniu
ul. zielona 8, 61-851 Poznań
tel. 61 859 34 30

INFoRMAToR
MIeJSKI
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ZdrOWIE
• Pogotowie Ratunkowe tel. 999 
• Pomoc lekarska w nocy i święta 
dla gmin: Buk, dopiewo, Stęszew, 
Komorniki – NZoZ „PRIMA Med”,
ul. Łąkowa 2, 62-070 Dopiewo
Specjalistyka: (61) 894 20 62
Lekarz rodzinny: 61 8148321
• NZoZ Przychodnia Zespołu Lekarza 
Rodzinnego „Medicor” s.c. w Stęszewie, 
ul. Piotra Skargi 22, tel. 61 813 42 61
Gabinet czynny od poniedziałku do piątku 
od 8:00–18:00 – porady i wizyty
rejestracja od godziny 7:00
> Świadczenia lekarza rodzinnego są 
udzielane także w Dojazdowym Punkcie 
Lekarskim w Jeziorkach, ul. ogrodowa 1 – 
pon., śr., czw., pt.
> opieka lekarska poza godz. pracy 
przychodni od 18:00–8:00 (Dopiewo) 
w niedziele i święta:
– szpital w Puszczykowie, ul. 
kraszewskiego 11, tel. 61 633 65 00
Pielęgniarka środowiskowa – od 
poniedziałku do piątku od 8:00 – 18:00 – 
gabinet,
– karetka przewozowa – 61 8833969, 
606 207 051
zapewniona całość leczenia przez całą 
dobę w ramach nocnej i świątecznej 
wyjazdowej opieki pielęgniarskiej 
• „Medicor” sp. z o. o.
Stęszew, ul. Piotra Skargi 22, tel. 
61 813 42 61. Udziela świadczeń 
specjalistycznych w zakresie: chirurgii – ze 
skierowaniem w ramach NFz, ginekologii 
– bez skierowania w ramach NFz, 
prywatnie: kardiolog, laryngolog
Co 2 tyg. dla pacjentów ośrodka 
wykonywane: usg brzucha i tarczycy.
• NZoZ ośrodek Zdrowia „Strażak”
Strykowo, ul. Bukowska 56, tel. 61 813 42 91 
ośrodek czynny: pon.–pt. 8:00–18:00
Godziny przyjęć lekarzy: pon., wt., czw., pt., 
10:00–14:00, śr. 12:00–18:00,
Pobranie materiałów do badań: śr. 8:00–
10:30
wizyty domowe poza godzinami przyjęć.
• Niepubliczny Zakład opieki Zdrowotnej 
Zespołu Lekarzy Rodzinnych „PRoMed” 
Piotr Roguszczak
Stęszew, ul. wybickiego 4, te. 61 813 56 
03, kom. 606 892 161
Gabinet czynny: pon.–pt.: 8:00–18:00
Lekarz przyjmuje pon.–pt.
Gabinet: 8:00–12:00, 15:00–18:00
wizyty domowe: 12:00–15:00
Dzieci zdrowe: szczepienia: wtorek 9:00–
11:00, czwartek 16:00–18:00
• Pediatryczny Gabinet Lekarski
ul. Laskowa 15 tel. 61 813 46 04, kom. 501 
463 008, Przyjęcia płatne: wt. i pt.: 16:00–
18:00
• dr med. Jadwiga Rejmaniak specjalista 
laryngolog i foniatra
ul. Narutowicza 19, 62-060 Stęszew
Prosimy o dokonanie wcześniejszej 
rejestracji 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. 
16:00–18:00. rejestracja: tel. 61 813 44 38, 
kom. 606 629 783
• NZoZ „Zdrowie” Spółka Cywilna
ul. Poznańska 24, 62-060 Stęszew
tel. 61 8 195 439. kierownik spółki: anna 
Niedźwiedź – tel. 600 631 917
> Pielęgniarki środowiskowe: 
agnieszka Ignasiak – pielęgniarka 
środowiskowa: tel. 605 951 205
Hanna kęsicka – pielęgniarka 
środowiskowa: tel. 600 971 102
Barbara Sikorska – pielęgniarka 
środowiskowa: tel. 504 821 566
> Położna środowiskowa:
Mariola Czaplińska, tel. 693 743 875
> opieka długoterminowa:
Małgorzata Stawna, tel. 510 062 532
Magdalena Bernat, tel. 795 448 394
• Lekarz Stomatolog Iwona Zantkiewicz – 
Bajerlein, Krzysztof Zantkiewicz
ul. Poznańska 4a, 62-060 Stęszew
gabinet czynny: pon.–pt. 10:00–20:00,  
sob. 10:00–13:00, tel. 61 813 46 81
• Gabinet Stomatologiczny Katarzyna 
i Artur Bartoszek
ul. P. Skargi 22, 62-060 Stęszew
tel. 61 813 44 53
kom. Dr artur Bartoszek tel. 602 706 945
kom. Dr katarzyna Bartoszek tel. 606 285 
870
• Indywidualna Spec praktyka Prywatny 
Gabinet Stomatologiczny dla dzieci 
i Młodzieży – Barbara Kucharska
ul. Szkolna 1, 62-060 Stęszew
tel. 61 819 54 07, godziny przyjęć: pon 
13:00–18:00, wt 8:00–13:30, śr 8:00–13:30, 
czw 13:00–18:00, pt 8:00–13:30
• Laboratorium Techniki dentystycznej 
Bartosz Polaczyk – wykonawstwo 
i naprawa protez dentystycznych
ul. wojciechowskiego 5, 62-060 Stęszew
tel. 791 585 329
• Stomatologia Świderscy
ul. kościańska 59a/2 , 62-060 Stęszew
Gabinet czynny: pon.–pt. 11:00–19:00
sob. 11:00–14:00, tel. 61 670 63 42
• Gabinet Rehabilitacyjny „Antidotum”
ul. reja 2/4, 62-060 Stęszew
czynne od pn. do pt.: 8:00-18:00
tel. 61 8195 106
• Pracownia Techniki dentystycznej 
Anna Borys
ul. Mosińska 8, 62-060 Stęszew (Stara 
roszarnia). wykonanie i naprawa protez 
tel. kom. 693 139 499
• Gabinet dermatologiczny lek. med. 
Jolanta Rosa
ul. wojska Polskiego 6, 62-060 Stęszew
tel. kom. 507 023 607, gabinet czynny we 
wtorki w godzinach od 16:00 do 18:00.
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Luboniu – filia w Stęszewie
ul. Janusza korczaka 2, 62-060 Stęszew
tel. 61 813 48 32 
Przyjmuje: psycholog, pedagog

• 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
• Grupa AA „Siódemka” Stęszew
Spotkania w każdą środę o godz. 18:00 
(w każdą pierwszą środę miesiąca 
spotkania otwarte) w salce parafialnej 
przy kościele św. trójcy w Stęszewie

aPTEKI
• Stęszew, ul. Chybickiego 13, „Pod 
Słońcem”
tel. 61 813 48 61
Czynna: pon.–pt. 8:00–12:30 i 15:00–20:00, 
sob. 8:00–12:30
• Stęszew, ul. Poznańska 18 „U Złotego 
Źródła”
tel. 61 898 53 32, czynna: pon.–pt. 8:00–
20:00, sob. 8:00–14:00
• Punkt apteczny „Aspirynka”
Strykowo, ul. Bukowska 56. czynna: pon., 
śr., pt. 8:00-16:00, wt., czw. 10:00-18:00

SZKOŁy
• Gimnazjum w Stęszewie, 
ul. Szkolna 1, tel. 61 813 41 47
mail: sekretariat@gimnazjum.steszew.pl 
• Szkoła Podstawowa w Stęszewie, 
ul. Poznańska 25, tel. 61 813 41 92, 61 813 
43 55, mail: szkola@steszew.pl 
• Szkoła Podstawowa w Strykowie, 
ul. Bukowska 1, tel. 61 819 69 76
mail: gimstr@poczta.onet.pl 
• Gimnazjum w Strykowie,
ul. Szkolna 10, tel. 61 813 40 52
• Zespół Szkolno Przedszkolny w Modrzu, 
ul. kościuszki 14, tel. 61 819 57 72
mail: szkolamodrze@wp.pl
• Zespół Szkolno Przedszkolny 
w Jeziorkach, 
ul. Parkowa 7, tel. 61 819 60 87
mail: szkolajeziorki@o2.pl 
• Szkoła podstawowa w Trzebawiu,
ul. Mosińska 1, tel. 61 813 52 09
• Zespół Szkół Specjalnych w Stęszewie, 
ul. wojska Polskiego 18, tel. 61 813 40 96
mail: zss-steszew@neostrada.pl 
• Przedszkole w Stęszewie, ul. korczaka 2,
tel. 61 813 43 45
mail: przedszkole@przedszkole-steszew.pl 

POcZTa
• Poczta Stęszew, ul. Poznańska 21, tel. 
61 813 40 25, pn.–pt.: 9–18, sob.: 9–13

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



2 2

N
r

 4
 /

 2
0

1
7

 
L

IP
IE

C
 2

0
1

7

S P o r t

Piłkarki w II lidze!

Sezon 2016/2017 był dla zespołu pił-
karek nożnych KS Lipno pierwszą 
okazją do zmierzenia się z nowymi 

warunkami gry — formatem 11x11, więk-
szym boiskiem czy wprowadzeniem gry 
na spalone. Zmagania ligowe rozpoczę-
ły na początku września 2016 rywalizując 
z Kotwicą Kórnik, Polonią Poznań II, Śro-
dą Wlkp. II i teamem Zjednoczeni Kaczo-
ry. Ostatecznie stęszewianki zajęły trze-
cie miejsce. W rundzie wiosennej na osiem 
rozegranych spotkań odniosły aż siedem 
zwycięstw i na dwie kolejki przed koń-
cem objęły pozycję lidera grupy. Od sierp-
nia rozpoczną rozgrywki w II lidze kobiet 
(grupa kujawsko-pomorska).

Trenerem zespołu jest Dagmara Za-

wadzka, a szkoleniowcem bramkarek Ra-
dosław Wróbel. Skład: Anna Żarnowska, 
Aleksandra Marciniak, Wiktoria Antczak, 
Weronika Bober, Kinga Gawron, Agata 
Gunther, Małgorzata Janowicz, Anna Jóż-
wiak, Vanessa Kanellopoulou, Katarzyna 
Kociemba, Beata Konieczna, Agata Ław-

niczak, Aleksandra Manuszak, Katarzyna 
Manuszak, Marta Robakowska, Martyna 
Szymanek, Martyna Szymankiewicz, Pau-
lina Szymankiewicz, Zofia Śliwińska, Kin-
ga Wojtyś, Aleksandra Wróbel, Marta Sob-
kowiak, Estera Stróżyk, Anna Szczeszek.
 red

3 czerwca w hali widowiskowo-sporto-
wej w Stęszewie odbył się Turniej Ju-
do o Puchar Burmistrza i Radnego 

Gminy Stęszew. Miło nam poinformować, 
że pierwsze miejsce w zawodach wywalczy-
ła drużyna ze Stęszewa, drugie — Poznań 
Dębiec, natomiast trzecie — Pobiedziska. 
Wygranym gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.  red

4 czerwca w hali widowiskowo — spor-
towej w Stęszewie odbył się Turniej 
Trójek Siatkarskich pod patronatem 

burmistrza gminy. Wzięło w nim udział 
siedem drużyn: Sparta Fasolki, Niepoko-
nane Lwy, Jaskółki, PaKOO Stęszew, RAR-
GA, Dragon oraz PGD Stankowscy. 

Pierwsze miejsce wywalczyła drużyna: 
RARGA, na drugiej pozycji uplasowało się 
PaKOO Stęszew, natomiast trzecią zdobyły 
Niepokonane Lwy. 

Organizatorem turnieju był Dom Kultu-
ry oraz UKS Dwójka w Stęszewie. Wszyst-
kim uczestnikom dziękujemy za wyrówna-
ną walkę i gratulujemy sukcesów. red

Zwycięski 
turniej judo 
w Stęszewie

Turniej trójek siatkarskich

udany sezon 
futbolistek kS lipno
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Stęszewski przełaj 
17 czerwca odbył się VII Stęszewski bieg Przełajowy, którego 
organizatorem była gmina Stęszew

Impreza tradycyjnie rozpoczęła się bie-
gami dziecięcymi — Oxytop Dziecię-
ce Przełaje. Pomimo deszczowej au-

ry w biegach wzięło udział ok. 150 dzie-
ci, które startowały w różnych kategoriach 
wiekowych i na różnych dystansach.

O godzinie 12 rozpoczął się główny bieg 
— cross na 10 km prowadzący w 95% po le-
śnych ścieżkach, polnych duktach i dro-
gach nieutwardzonych Wielkopolskiego 
Parku Narodowego. Ukończyło go 224 za-

wodników. Zwyciężył Michał Kubiak (Ni-
ght Runners Poznań), który trasę poko-
nał w 36 minuty i 55 sekund. Drugi był 
Adam Chudzicki (Ronin Running Luboń) 
— 39,42, a trzeci Damian Romanów (Blo-
gobieganiu.com Gorzów Wlkp.) — 40,22. 
Pierwszą kobietą na mecie była Agnieszka 
Kuster z Komornik. Zajęła szóstą pozycję 
w kategorii open (41,37). Druga wśród pań 
była Dorota Przybysz z Grodziskiego Klu-
bu Biegacza (00:42:41), a trzecia Paulina 

Kowalczyk z Poznania (00:46:29). Najszyb-
szym mieszkańcem gminy Stęszew okazał 
się Julian Bocian z Krąplewa, który był pią-
ty (41,12). Najstarszym uczestnikiem, któ-
ry ukończył bieg, został liczący 71 lat Sta-
nisław Przybylak. 

Wyniki dostępne są na stronie www.
bieg.steszew.pl .

Wszystkim uczestnikom biorącym 
udział w biegu gratulujemy i już teraz za-
praszamy za rok.  red 
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