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HaLa JUŻ OtWaRta!2–3

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych, 
przepełnionych nadzieją i miłością oraz rodzinnej 
atmosfery przy świątecznym stole

życzą 
Burmistrz Gminy Stęszew, Rada Miejska Gminy Stęszew
oraz Redakcja „Wieści Stęszewskich”
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Podczas części oficjalnej z udziałem 
przedstawicieli instytucji państwo-
wych i samorządowych uroczyście 

przecięto wstęgę, poświecono obiekt, a na 
końcu burmistrz gminy Stęszew Włodzi-
mierz Pinczak przekazał klucze do no-
wego obiektu dyrektorowi Domu Kultury 
Mateuszowi Niedźwiedziowi. 

Drugiego, artystycznego dnia wystąpi-
ło wielu rodzimych artystów, którzy za-
prezentowali swoje talenty przed więk-
szą publicznością. Nie zabrakło występów 
uczniów z gminnych szkół, swoje umiejęt-
ności zaprezentowali również soliści, gru-
py muzyczne oraz tancerze.

Trzeci dzień był dniem sportowym, pod-
czas którego rozegrany został m.in. mecz 
samorządowcy kontra prezesi klubów spor-
towych. Na boisku zmierzyło się wiele dru-
żyn i mimo tego, że rozgrywki zdominowa-
ła piłka nożna, to nie zabrakło również wy-
stępów stęszewskich siatkarek, pokazów ta-
ekwondo, rozgrywek hokeja, piłki ręcznej 
czy koszykówki.

Warto wspomnieć, że budowa hali wy-
niosła 9.600.000 zł z czego 1.695.100 zł 
zostało dofinansowane przez Ministra 

Sportu i Turystyki ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach pro-
gramu Rozwoju Regionalnej Infrastruktu-
ry Sportowej Edycja 2016. Pozostała kwota 
pochodzi z budżetu gminy Stęszew.

Dodajmy, że na parterze hali znajdu-
je się sala sportowa z płytą boiska do gier 
zespołowych (piłki siatkowej, piłki ręcz-
nej, trzy boiska do koszykówki), 4 sale za-
jęciowe (sportowe). Są również pomieszcze-
nia przeznaczone m.in. magazyny sprzę-
tu sportowego, kompleksy szatniowe (4x) 
i higieniczno-sanitarne dla zawodników, 
pokoje dla kierownika i trenerów wraz 
z węzłami higieniczno– sanitarnymi, po-
mieszczenia techniczno-gospodarcze, po-
mieszczenia rekreacyjno– sportowe i ad-
ministracyjne, hol, recepcję, punkt gastro-
nomiczny, a także kotłownię. Na piętrze 
natomiast mieszczą się trybuny, sale kon-
ferencyjne, pomieszczenia biurowe oraz 
toalety. red

24 marca odbyło się długo wyczekiwane, uroczyste, otwarcie hali 
widowiskowo-sportowej w Stęszewie 

Hala jak z żurnala

24 marca dokonano uroczystego przecięcia wstęgi.

Burmistrz Włodzimierz Pinczak przeka-
zał klucze do nowego obiektu dyrekto-
rowi Domu Kultury Mateuszowi Niedź-
wiedziowi. 

całkowita kubatura

powierzchnia użytkowa

wymiary sali sportowej  
(długość, szerokość, wysokość)

liczba miejsc na trybunach  
 (w tym 4 dla osób niepełnosprawnych)

18.926,26 m3

2.897,60 m2

48x33x11 m

299
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W I A D O M O Ś C I  Z  S E S J I

30 marca odbyła się XXI Sesja rady Miejskiej Gminy Stęszew

XXI Sesja Rady Miejskiej

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

wiak przedstawił zebranym porządek ob-
rad. Dodana została do niego jedna uchwa-
ła w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Stęszew dla fragmentów miejsco-
wości Dębienko. Następnie przyjęty został 
protokół z poprzedniej sesji. W dalszej ko-
lejności burmistrz Włodzimierz Pinczak 
przedstawił sprawozdanie z działalności 
międzysesyjnej za okres od 22 lutego do 30 
marca 2017 r. 

W czasie ostatniego miesiąca miały miej-
sce następujące działania inwestycyjne:

•  prace projektowe dot. uzupełnienia 
oświetlenia ulicznego na terenie gmi-
ny Stęszew,

•  prace projektowe dot. remontu przebu-
dowy ul. Stęszewskiej i ul. Granicznej 
w Witoblu,

•  prace projektowe wykonania oświetle-
nia ul. Folwarcznej w Witoblu,

•  prace projektowe dot. funkcjonalnych 
punktów przesiadkowych na stacjach 
kolejowych w Stęszewie i Strykowie,

•  przekazany został plac budowy pod 
drogę dojazdową w Strykówku,

•  trwają prace związane z wyrównywa-
niem dróg gruntowych,

•  prace przy usuwaniu odrostów krze-
wów i drzew przy pasach dróg gmin-
nych,

•  budowa kanalizacji sanitarnej dla miej-
scowości Będlewo, trwają już w tym za-
kresie ostatnie działania,

•  budowa kanalizacji deszczowej i sani-
tarnej w obrębie ul. Trzebawskiej w Stę-
szewie,

•  opracowanie dokumentacji hydroge-
ologicznej na potrzeby stacji uzdatnia-
nia wody w Jeziorkach,

•  ruszyła budowa budynku oświatowe-
go w Jeziorkach. Mamy nadzieję, że bu-
dynek powstanie w zamierzonym ter-
minie.

Z działań, które zostały zakończone to 
przede wszystkim budowa hali widowi-
skowo-sportowej w Stęszewie, której otwar-
cie odbyło się 24–26 marca. Po oficjalnym 
otwarciu Dom Kultury przenosi się do po-
mieszczeń hali. Natomiast od kwietnia dzie-
ci szkolne zaczną korzystać z zajęć wycho-
wania fizycznego w pomieszczeniach hali. 
Po dzisiejszej sesji, na której zostaną usta-
lone cenniki, będzie można rozpocząć pro-
ces wynajmu pomieszczeń na różnego ro-

dzaju wydarzenia i imprezy. Od 1 kwietnia 
Dom Kultury staje się podatnikiem vat i bę-
dzie mógł funkcjonować zgodnie z obowią-
zującymi przepisami — poinformował bur-
mistrz.

W minionym czasie odbyły się również 
przetargi na:

•  pełnienie nadzoru inwestorskiego 
w budynku oświatowym w Jeziorkach,

•  remont pomieszczeń w UMGS — malo-
wanie korytarzy oraz remont pomiesz-
czeń po Domu Kultury z przeznacze-
niem na administrowanie placówkami 
oświatowymi,

•  wymianę i utrzymanie oznakowania 
pionowego dróg i ulic na terenie gmi-
ny Stęszew w 2017 roku, 

•  wykonanie dokumentacji projektowej 
dot. remontu świetlicy wiejskiej w To-
micach. Zamierzamy pozyskać dofi-
nansowanie ze środków unijnych na to 
zadanie — powiedział gospodarz gmi-
ny.

•  roboty budowlane na moście w ciągu 
ul. Kościelnej w Stęszewie,

•  remont cząstkowy chodników na tere-
nie gminy Stęszew w 2017 r.,

•  remont cząstkowy jezdni bitumicz-
nych na terenie gminy po tegorocznej 
zimie,

Rozstrzygnięte zostały przetargi na:
•  sporządzenie projektu zmiany stu-

dium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gmi-
ny Stęszew dla fragmentów miejscowo-
ści Dębienko,

•  roboty budowlane na moście w ciągu 
ul. Poznańskiej w Stęszewie,

•  wykonanie dokumentacji projektowej 
wraz z Wykonawstwem dot.
a.  Rozdziału instalacji c.o. i gaz w świe-

tlicy wiejskiej, pomieszczeniach OSP 
i sali gimnastycznej w miejscowości 
Strykowo 

b.  Budynku gospodarczego nad jezio-
rem Strykowskim dla potrzeb ratow-
ników wodnych 

c.  Prac związanych z budynkiem świe-
tlicy wiejskiej w miejscowości Skrzyn-
ki 

W minionym czasie:
•  na sprzedaż wystawione zostały działki 

przy ul. Wierzbowej w Stęszewie. Uda-
ło się je sprzedać, ceny, które uzyska-
liśmy są satysfakcjonujące. Natomiast 
nie udało się sprzedać działki położo-
nej w Twardowie — wnioskodawcy nie 
przesłali dokumentów do przetargu — 
poinformował burmistrz.

•  podpisanych zostało 6 aktów notarial-
nych, w tym na:
•  darowiznę Skarbu Państwa na rzecz 

Gminy Stęszew (teren ul. Kolejowej 
w Strykowie)

 •  oraz zakup działki przy ul. Wierzbo-
wej, ul. Chmielniki oraz na działkę 
we Wronczynie.

Miniony okres to również problem pta-
siej grypy na terenie naszej gminy. Ptaki są 
już po okresie kwarantanny, jednak nadal 
kwestią wątpliwą jest możliwość wypuszcza-
nia ich na ogródki czy wolne wybiegi — po-
wiedział burmistrz.

W tym roku na terenie naszej gminy wie-
le organizacji oraz sołectw zorganizowa-
ło spotkania z okazji Dnia Kobiet, podczas 
których mieszkanki naszej gminy mogły się 
spotkać i miło spędzić czas.

Obchodziliśmy również Dzień Sołtysa, 
z tej okazji burmistrz podziękował wszyst-
kim sołtysom za pracę i wkład na rzecz lo-
kalnego środowiska. 

Ponadto:
•  w Muzeum trwa wystawa „Stęszewska 

służba zdrowia”, którą warto odwie-
dzić,

•  świętowano jubileusze par małżeń-
skich z terenu gminy,

•  realizowane są kolejne badania mam-
mograficzne w Stęszewie,

Pod koniec marca odbyło się również 
spotkanie hodowców bydła i producentów 
mleka (więcej w odrębnym tekście red.)

W omawianym okresie odbyły się ko-
lejne zebrania w sołectwach oraz spotkania 
w ramach CZO Selekt, LGD Źródło, czy też 
Metropolii Poznań. 

Na zakończenie burmistrz poinformował 
o tegorocznym programie usuwania wyro-
bów azbestowych, o którym więcej informa-
cji można uzyskać na stronie www.steszew.
pl. Apelował również o zainteresowanie się 
programami Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Burmistrz ma nadzieję, że uda się w krótkim 
czasie zorganizować spotkanie dla miesz-
kańców z udziałem doradców WFOŚiG. Po-
ruszone zostałyby na nim kwestie związane 
z poszanowaniem energii oraz stosowaniem 
bardziej ekologicznych pieców.

Szykuje się kolejna rewolucja w gospo-
darce odpadami. Ma ona dotyczyć zmian 
w zasadach segregacji odpadów. O szczegó-
łach będziemy informowali mieszkańców 
na bieżąco — powiedział burmistrz gminy 
Stęszew.

Następnie przyjęto projekty uchwał:
a) zmieniającą Uchwałę Nr XX/189/2016 
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W I A D O M O Ś C I  Z  S E S J I
w sprawie uchwalenia Wieloletniej  Pro-
gnozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 
2017–2020. Uchwała ta została podjęta jed-
nogłośnie,

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

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stęszew 
dokonuje zwiększenia dochodów o kwotę 
670.181.00 zł. Plan dochodów po zmianach 
— 56.560.193,50 zł

Z tego:
•  dochody bieżące w kwocie: 

55.013.493,50 zł
•  dochody majątkowe w kwocie: 

1.546.700,00 zł
Dokonuje się zwiększenia wydatków 

o kwotę: 11.604.055,00 zł
Plan wydatków po zmianach to: 

72.689.693,50 zł
Z tego:
•  wydatki bieżące w wysokości: 

55.791.553,50 zł
•  wydatki majątkowe w wysokości: 

16.898.140,00 zł,
c) niewyrażenia zgody na wyodrębnie-

nie funduszu sołeckiego w 2018 roku.
d) wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

w trybie bezprzetargowym części działki 
nr 1689 położonej w Stęszewie.

Rada Miejska Gminy Stęszew wyraża 
zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprze-
targowym, na okres 20 lat, części działki nr 
1689 o pow. 38 m2, położonej w Stęszewie 
przy ul. Bolesława Chrobrego 1,

e) wyrażenia zgody na wydzierżawie-
nie nieruchomości w trybie bezprzetargo-
wym.

Rada Miejska Gminy Stęszew wyra-
ża zgodę na wydzierżawienie w trybie bez-
przetargowym, na okres 10 lat, część nieru-
chomości stanowiącej działkę 850/5 o po-
wierzchni dzierżawnej 1.0840 m2 z obrębu 
Stęszew,

f) nieodpłatnego nabycia nieruchomo-
ści położonej w Zamysłowie.

Rada Miejska Gminy Stęszew wyraża 
zgodę na nieodpłatne nabycie w formie da-
rowizny nieruchomości położonej w Zamy-
słowie przy ul. Moderskiej, zapisanej w ewi-
dencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 
249 o pow. 0,2030ha, obręb geodezyjny Za-
mysłowo, KW PO1S/00051604/2,

g) sprzedaży działki nr 632 położonej 
w Stęszewie.

Rada Miejska Gminy Stęszew wyraża 
zgodę na sprzedaż w trybie przetargu ustne-
go nieograniczonego, nieruchomości grun-
towej położonej w Stęszewie przy ul. Dą-
browskiego — działka nr 632, ark. Mapy 6, 
obręb geodezyjny Stęszew o powierzchni 
925 m2,

h) przyjęcia Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Stęszew w 2017 roku.

i) przyjęcia cennika usług hali widowi-
skowo-sportowej w Stęszewie.

Rada Miejska Gminy Stęszew ustana-
wia cennik usług hali widowiskowo-sporto-
wej w Stęszewie. Cennik usług podaje się do 
publicznej wiadomości poprzez wywiesze-
nie na tablicy ogłoszeń oraz opublikowanie 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
Gminy Stęszew,

j) zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej.

k) określenia kryteriów rekrutacji obo-
wiązujących na drugim etapie postępowa-
nia rekrutacyjnego do publicznych przed-
szkoli, oddziałów przedszkolnych w pu-
blicznych szkołach podstawowych i klas 
pierwszych publicznych szkół podstawo-
wych prowadzonych przez gminę Stęszew.

Podjęcie powyższej uchwały było ko-
nieczne ze względu na uchylenie rozdz. 2a 
w ustawie o systemie oświaty, co skutkowa-
ło utratą podstawy prawnej uchwały w spra-
wie kryteriów. Aktualną podstawą prawną 
do podjęcia uchwały jest art. 131 ust. 4 i 6 
Prawa oświatowego z 14 grudnia 2016 (Dz. 
U. 2017 poz. 59).

l) zmieniająca uchwałę nr XX/197/2016 
Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 
grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzie-
lania i rozliczenia dotacji dla niepublicz-
nych przedszkoli i innych form wychowa-
nia przedszkolnego, prowadzonych na tere-
nie gminy Stęszew przez osoby fizyczne  lub 
osoby prawne inne niż jednostka samorządu 
terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli 
prawidłowości ich pobrania i  wykorzystania.

Wprowadzone zmiany to:
1. w § 3 skreśla się ust. 10,
2. § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„1.  Podmiot dotowany sporządza rocz-
ne rozliczenie wykorzystanej dota-
cji obejmujące informację o łącznej 
kwocie otrzymanej dotacji, rodza-
je poniesionych kosztów sfinanso-
wanych z dotacji oraz dane o doku-
mentach na podstawie których spo-
rządzono rozliczenie” 

„2.  Wzór rozliczenia stanowi załącznik 
nr 3 do uchwały”

3. Pozostałe zapisy uchwały pozostają 
bez zmian,

m) dostosowania sieci szkół podsta-
wowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego (więcej w odrębnym tekście red.)

n) zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew nr XXII/237/2017 z dnia 
22 lutego 2017 roku w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia zmiany Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stęszew dla frag-
mentów miejscowości Dębienko.

Rada Miejska Gminy Stęszew zmienia 
brzmienie § 1 w/w uchwały Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew nr XXII/237/2017 z dnia 22 
lutego 2017 roku w następującym zakre-
sie: zamiast numeru ewidencyjnego dział-
ki 158/1, położonej w obrębie geodezyjnym 
Dębienko, powinien być numer ewidencyj-
ny działki — 258/1, położonej w obrębie geo-
dezyjnym Dębienko. red

Aż 72 miliony 689 tysięcy 
693,50 złotych zaplanowano 
w budżecie gminy Stęszew na 
wydatki, w tym na majątkowe 
(inwestycyjne) 16.898.140,00 zł. 

Budżet jest tak bogaty, gdyż udało 
się sprzedać działki pod zabudowę 
mieszkaniową oraz aktywizację go-

spodarczą, widać większe zainteresowanie 
naszymi terenami, co ma związek z bu-
dową S5 — powiedział burmistrz Włodzi-
mierz Pinczak.

Dzięki pozyskanym środkom więcej 
pieniędzy przeznaczonych będzie na in-
westycje, w tym w oświacie, na drogi i ka-
nalizację (m.in. w Łodzi i dalszą Stęszewa), 
a także infrastrukturę sportowo-rekreacyj-
ną, np. ściankę wspinaczkową.  red

Jak ma funkcjonować oświata 
w gminie Stęszew po reformie 
edukacji? 

Nad tym przez ponad miesiąc, z po-
czątkiem roku, zastanawiali się ro-
dzice, nauczyciele i władze samo-

rządowe. Ostatecznie większość opowie-
działa się za jedną szkołą podstawową 
w Stęszewie — w dwóch budynkach (przy 
ul. Szkolnej i Poznańskiej). Młodsze dzie-
ci będą uczyły się w gmachu obecnej pod-
stawówki, a starsze w budynku po gimna-
zjum. Będzie też Szkoła Podstawowa w Mo-
drzu, Strykowie i Jeziorkach. 

W tej ostatniej miejscowości rozpoczęła 
się budowa nowego budynku szkoły. Trwa-
ją prace ziemne, a wkrótce rozpocznie się 
wylewanie fundamentów. Planuje się, że 
nowa szkoła oddana zostanie do użytku 
1 września 2018 roku, jeśli warunki pogo-
dowe i inne okoliczności będą sprzyjające. 
 red

Więcej 
pieniędzy na 
inwestycje

Oświata  
po reformie

Polub Stęszew na Facebooku!
http://tinyurl.com/steszew 
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W y D A r Z E N I A

Najlepsi hodowcy nagrodzeni
Spotkanie Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Stęszewie

21 marca w sali sesyjnej Urzędu 
Miejskiego Gminy Stęszew od-
było się spotkanie hodowców by-

dła i producentów mleka. Organizatorem by-
ła Polska Federacja Hodowców Bydła i Produ-
centów Mleka — Koło Rejonowe  w Stęszewie.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystym 
powitaniem wszystkich zebranych przez 
prezesa koła Henryka Olejniczaka, a na-
stępnie przedstawiona została prezenta-
cja ukazująca dane podsumowujące wyniki 
prac hodowlanych  w 2016 r. w wojewódz-
twie wielkopolskim.

W dalszej części przedstawiono wyni-
ki za rok 2016 w RKHiBP Stęszew. Zapre-
zentowani zostali najlepsi hodowcy w po-
szczególnych grupach krów ocenianych.

Następnie burmistrz gminy Włodzi-
mierz Pinczak wręczył dyplomy najlep-
szym hodowcom w Kole Rejonowym Stę-

szew. Najwyższe miejsce w rankingu zajął 
Jerzy Kokociński, który otrzymał również 
pamiątkowy puchar. 

Lista najlepszych hodowców według 
wydajności mlecznej: 1. Kokociński Jerzy 
— 12 259, 2. Olejniczak Piotr — 10 655, 3. 
Sapała Piotr– 10 214, 4. Piątkowski Zyg-
fryd — 9 580, 5. Kostrzewa Jerzy — 9 549, 6. 

Domin Henryk — 9 536, 7. Cieślak Andrzej 
— 9 487, 8. Kucharczyk Jacek — 9 295, 9. 
Krzyczyński Bogusław — 9 288, 10. R-PZZ 
„Strykowo” Sp. z o.o. — 9 230.

Burmistrz Włodzimierz Pinczak pogra-
tulował zwycięzcom osiągnięć oraz życzył 
sukcesów w dalszej pracy i osiąganiu coraz 
lepszych efektów. red

W naszej gminie funkcjonują 
trzy ośrodki zdrowia, ale skargi 
od lat są tylko na jeden – ten 
funkcjonujący w budynku przy 
ulicy Piotra Skargi.

Od października 2014 roku świadczy 
w nim usługi spółka „Medicor”, ale 
większość problemów pozostała. Pa-

cjenci wśród najważniejszych wymieniają 
trudności z rejestracją, poranne kolejki i sta-
nie zimą na mrozie, długie oczekiwanie na 
wypisanie recepty i brak lekarzy — specjali-
stów. Do tych skarg podczas niedawnej sesji 
Rady Gminy Miejskiej Stęszew ustosunko-
wał się Krzysztof Wencel, prezes spółki „Me-
dicor”. 

— Wyremontowaliśmy w standardach eu-
ropejskich całe pierwsze piętro ośrodka zdro-
wia mówił K. Wencel. — W tej chwili jest pil-
na potrzeba wyremontowania dachu: wy-
miany papy i rynien. Przez miniony rok, od 
ostatniego naszego spotkania z państwem 
radnymi, nie otrzymałem żadnej skargi pi-
semnej na funkcjonowanie ośrodka zdrowia. 
Była tylko jedna telefoniczna interwencja pa-
ni radnej, która została szybko wyjaśniona. 
Dotyczyła ona niewłaściwego zinterpretowa-
nia godzin pracy lekarza. 

Prezes Wencel odniósł się też do sprawy 
personelu medycznego, świadczącego usługi 
w ośrodku zdrowia. 

— Staram się, aby personel medyczny był 

jak najbardziej przygotowany — dodał K. We-
ncel. –Dlatego zatrudniłem mieszkankę Stę-
szewa doktor Żanetę Kuik-Brembor, która 
pracuje trzy razy w tygodniu jako lekarz ogól-
ny. Rozpoczyna ona specjalizację z pediatrii, 
także mam nadzieję, że za kilka lat będziemy 
mieli w Stęszewie pediatrę z prawdziwego 
zdarzenia. Zatrudniona została pani Kozub-
ska: obecnie na jeden dzień w tygodniu, ale 
będzie pracowała dwa dni w tygodniu. Będzie 
pracowała również jej koleżanka. To są panie 
doktor nauk medycznych z doktoratem, ma-
jące specjalizacje z pediatrii, pracujące w szpi-
talu pediatrycznym przy ul. Nowowiejskie-
go. Uważam, że problem pediatrii, który był 
największą bolączką funkcjonowania ośrod-
ka zdrowia w Stęszewie, zostanie rozwiązany. 

Prezes Wencel dodał, że dr Domagalski, 
który jest chirurgiem, podwyższył też swo-
je kwalifikacje i został ordynatorem oddzia-
łu chirurgicznego w szpitalu w Kościanie. 
Zatrudniono też do obsługi USG i do badań 
USG dr. Górnego, który dwa razy w miesiącu 
wykonuje na miejscu USG. Dr Górny jest or-
dynatorem oddziału internistycznego szpita-
la w Puszczykowie. 

— Przyśpieszyliśmy otwarcie ośrodka 
zdrowia o godzinę i jest otwierany o godzinie 
6.30 — kontynuował K. Wencel. — O tej porze 
zaczyna funkcjonować laboratorium. O godz. 
7 rozpoczyna pracę rejestracja, w pierwszej 
kolejności rejestrujemy pacjentów, którzy 
oczekują w kolejce, w drugiej kolejności, od 
7.30, jest możliwość zarejestrowania się te-

lefonicznego. Wszystko zależy od liczby pa-
cjentów. Ci, którzy przychodzą przed godzi-
ną 6, są to w zasadzie te same osoby. Są wśród 
nich takie, które przychodzą przed godz. 6 po 
receptę. Mogłyby przyjść po południu i była-
by ta usługa zrealizowana. Poza tym przy-
chodzą pacjenci wcześnie rano, odbierają nu-
merek, idą do domu i przychodzą o godzinie 
10 lub 11.00, a mają niskie numerki i się oka-
zuje, że kolejka posunęła się. Ich numerki zo-
stały jakby zrealizowane, chociaż ich nie by-
ło i urządzają na korytarzu awantury. Są to 
sytuacje, które trudno jest wyeliminować, bo 
to zależy głównie od zachowania danej oso-
by. Kolejek w służbie zdrowia nie uniknie-
my. Gwarantujemy, że wszystkim osobom 
w dniu, kiedy przychodzą do lekarza udzie-
lana jest pomoc medyczna. Obowiązuje za-
sada, że wszystkie dzieci do 18 roku życia 
i osoby, które mają gorączkę, są przyjmowa-
ne w pierwszej kolejności.

Jeżeli chodzi o specjalistów, to poprzedni 
dzierżawca spółka „Medicus” nie wystąpiła 
o kontrakty do NFZ. „Medicor” miał to uczy-
nić z końcem 2016 r., ale konkursu nie roz-
pisano, gdyż przygotowywana jest reforma 
służby zdrowia. Prezes Wencel zapewnił, że 
w momencie, gdy będzie to możliwe poczyni 
starania o pozyskanie lekarzy — specjalistów.

Zdajemy sobie sprawę, że trudno będzie 
o idealne funkcjonowanie ośrodka zdrowia, 
ale mamy nadzieję, że jego pracownicy wyka-
żą dużo dobrej woli, aby w przyszłości pacjen-
ci byli, jak najlepiej obsługiwani.  red

O ośrodku zdrowia na sesji 
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Dzień Sołtysa 
11 marca przypada dzień Sołtysa, z tej okazji burmistrz Włodzimierz 
Pinczak zaprosił sołtysów wszystkich sołectw w gminie Stęszew 

Jak wszyscy zgodnie podkreślali, pod-
czas uroczystego spotkania w sali sesyj-
nej Urzędu Miejskiego Gminy, funkcję 

tą traktują jako swoistą służbę, a swój dom 
postrzegają przez pryzmat każdego miesz-
kańca wsi. Rola sołtysów już dawno prze-
stała sprowadzać się do funkcji admini-
stratora. Dziś muszą godzić różne intere-

sy społeczności lokalnych, która stawia im 
coraz wyżej poprzeczkę w ich codziennej 
działalności. 

Sołtysi są liderami lokalnych społecz-
ności. Mają największą wiedzę o miesz-
kańcach. Jak nikt inny znają ich problemy, 
wspólnie starają się wychodzić z najróż-
niejszymi inicjatywami. Wywierają wpływ 

na jakość życia w sołectwach. Są również 
doskonałym przykładem tego, jak wie-
le można osiągnąć, mając energię, wiedzę, 
interesujące pomysły oraz wsparcie lokal-
nej społeczności. Przede wszystkim jednak 
tworzą dobry klimat dla swych miejscowo-
ści, co dziś jest niezwykle ważne i potrzeb-
ne.  red

W tym roku tradycyjnie na 
terenie gminy Stęszew w wielu 
sołectwach odbyły się spotka-
nia z okazji dnia Kobiet.

Zorganizowane zostały one między 
innymi we Wronczynie oraz w Za-
mysłowie. W sposób szczególny po-

stanowił ten dzień uczcić Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, którzy 
przygotowali dla członkiń związku wiele 
atrakcji.  red

Uroczysty Dzień Kobiet
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Diamentowe Gody  
w Strykowie
Państwo Władysława i Zdzisław Korczak obchodzili jubileusz 60-lecia 
pożycia małżeńskiego

Z tej okazji burmistrz gminy Stęszew 
Włodzimierz Pinczak odwiedził 
szanownych jubilatów przekazując 

im list gratulacyjny, upominek oraz wrę-
czając bukiet kwiatów. Życzył przy tym, 
aby kolejne wspólnie spędzone lata upły-
nęły w zdrowiu i radości. 

Państwo Korczak mają troje dzieci oraz 
doczekali się ośmioro wnucząt. Zanim 
osiedlili się na ziemi strykowskiej miesz-
kali w wielu miejscach, bo jak podkreślają 
nowe środowiska kształtują i uczą przysto-
sowania. Po przeprowadzce do Strykowa 
kupili piekarnię, która w charakterze ro-
dzinnego biznesu, działa do dzisiaj. 

Spotkanie z jubilatami było pretek-
stem do wspólnych rozmów oraz wspo-
mnień małżonków, opowieści o swoich 
dzieciach oraz wnukach. Pani Władysła-
wa i Pan Zdzisław zgodnie przyznali, że 
w tak dobrej formie utrzymuje ich upra-
wianie sportu, optymistyczne podejście 
do życia, wspieranie siebie nawzajem oraz 

zwiedzanie nowych miejsc. Obydwoje do-
datkowo należą do Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Choć 
życie Diamentowej Pary nie zawsze bywa-
ło łatwe, to obdarowało ono szczerze ju-

bilatów „obfitością czasu” spędzonego ra-
zem. 

Diamentowej parze na dalsze wspólne 
lata życzymy dużo zdrowia, spokoju, pogo-
dy ducha oraz wiele miłości. red

Stęszewscy gimnazjaliści 28 mar-
ca obchodzili w swojej szkole Dzień 
Ukrainy pt.: „Spotkanie z Ukrainą”. 

Z tej okazji w sali gimnastycznej odbyła się 
prezentacja, podczas której uczniowie po-
pisali się talentami wokalnymi oraz recy-
tatorskimi. Kilkoro gimnazjalistów, któ-
rych korzenie są ukraińskie, opowiedzia-
ło o swoich miastach, z których pochodzą, 
przedstawiając kolegom ze szkoły wiele 
zdjęć. red

Od kilku lat burmistrz Stęszew Wło-
dzimierz Pinczak tradycyjnie już 
wysyła wszystkim jubilatom na-

szej gminy życzenia z okazji ich 85-, 90– 
i 95-tych urodzin. 

Burmistrz życzy im przede wszystkim 
szczęścia, życzliwości w najbliższym oto-
czeniu, pomyślności oraz tego co najważ-
niejsze, czyli zdrowia i pogody ducha w ży-
ciu codziennym. 

Jubilatami obchodzącymi tak wyjątko-
we święto w ostatnich miesiącach, którzy 
wyrazili zgodę na publikację swojego imie-
nia i nazwiska byli między innymi: Korze-
niewski Kazimierz, Biała Irena Kazimie-
ra, Szypura Marianna, Minkisiewicz Ja-
nusz, Skrzypińska Monika, Anioła Bole-
sław Wawrzyniec. red

Spotkanie z Ukrainą Dostojni  
Jubilaci 
z gminy 
Stęszew
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Stęszewska służba zdrowia
Wystawę w Muzeum regionalnym można oglądać do końca sierpnia

24 lutego o godzinie 18 w Mu-
zeum Regionalnym w Stęsze-
wie odbyło się otwarcie wysta-

wy pt.: „Stęszewska służba zdrowia”, na 
której znalazły się między innymi biogra-
fie ówczesnych lekarzy i pielęgniarek, nie-
używany już w dzisiejszych czasach sprzęt 
medyczny oraz stare wyposażenie gabine-
tów lekarskich, które kiedyś służyło stę-
szewskiej służbie zdrowia. Wystawa, któ-
ra liczy wiele wyjątkowych i zabytkowych 
eksponatów, została przygotowana we 
współpracy z Muzeum przy Akademii Me-
dycznej w Poznaniu.

Wernisaż otworzyła dyrektor Muzeum 
Regionalnego Katarzyna Jóźwiak, któ-
ra przedstawiła zebranym gościom w cie-
kawy sposób historię zdjęć i zabytkowych 
eksponatów. 

Podczas oglądania wystawy z łatwością 
można było się przenieść w czasy, kiedy 
to leczono ludzi za pomocą prezentowa-
nego sprzętu. Zaproszeni dawni członko-
wie służby zdrowia przy skromnym poczę-
stunku miło wspominali tamten czas, opo-
wiadając wiele ciekawych oraz zabawnych 
historii z tamtego okresu.

Wernisaż można oglądać do końca 
sierpnia br. red

Zespół folklorystyczny „Modrzanki” 
z Modrza, z okazji jubileuszu 20-lecia, 
otrzymał Nagrodę od Ministra Kultu-

ry i Dziedzictwa Narodowego za wieloletnie 
zasługi oraz promowanie gminy Stęszew na 
różnych przeglądach i festiwalach.

Grupa istnieje od 1996 roku i dzia-
ła przy Domu Kultury w Stęszewie, a re-
aktywowana została po przerwie z zespo-
łu „Modrzacy”, który prowadziła w latach 
1977–1992 Weronika Polaczek (do tej po-
ry aktywnie działająca w zespole).

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

Nagroda dla „Modrzanek” Balik w Słupi

Balik karnawałowy dla dzieci w Słupi 
odbył się 28 stycznia.

Wynajmę teren 
dz. 1200m2 na działki 

gospodarcze w Strykowie.

Numer kontaktowy:  
692 115 304
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Odbiór śmieci  
jest zapewniony
Skąd biorą się odpady w lasach, rowach i na 
nieużytkach?

Obowiązujący od 1 lipca 2013 r. sys-
tem gospodarowania odpadami 
komunalnymi zapewnia odbiór 

wszystkich powstających na terenie nieru-
chomości odpadów komunalnych. Zmie-
szane odpady komunalne, surowce wtór-
ne, odpady zielone, odpady wielkogabary-
towe odbierane są przez firmę wywozową 
wprost z przed naszych nieruchomości. 

Odpady problemowe takie jak np. zu-
żyte baterie, akumulatory, zużyty sprzęt 
elektroniczny i elektryczny, przetermi-
nowane leki, chemikalia, niewielkie ilości 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
można oddać w ramach ponoszonej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych (PSZOK), który mieści 
się na terenie oczyszczalni ścieków w Wi-
toblu. 

Większe ilości materiałów rozbiórko-
wych, budowlanych, papa, styropian, czę-

ści samochodowe itp. można oddać odpłat-
nie do Regionalnej Instalacji Przetwarza-
nia Odpadów Komunalnych w Piotrowie 
Pierwszym. Do uiszczania opłat za od-
biór i zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych zobowiązani są wszyscy właści-
ciele nieruchomości, na których powsta-
ją odpady komunalne. Należą do nich za-
równo nieruchomości zamieszkałe, jak 
i niezamieszkałe tj. działki rekreacyjne, 
nieruchomości na których prowadzona 
jest działalność gospodarcza, obiekty uży-
teczności publicznej. Skąd zatem biorą się 
odpady pojawiające się nadal w lasach, ro-
wach, na nieużytkach? 

Zachęcamy wszystkich właścicieli nie-
ruchomości do korzystania z szerokiego 
wachlarza możliwości na zagospodarowa-
nie odpadów powstających na terenie na-
szych nieruchomości. Wspólnie dbajmy 
o czystość środowiska naturalnego, które 
stanowi wartość bezcenną.  red

5 lutego odbyło się walne zgromadze-
nie sprawozdawczo-wyborcze człon-
ków Koła 121 Stęszew, podczas któ-

rego uroczyście pożegnano dotychczasowe-
go prezesa — Michała Zielińskiego oraz wy-
brano nowego — Henryka Majorczyka wraz 
z nowym zarządem na lata 2017–2021. 

Burmistrz gminy Stęszew Włodzimierz 
Pinczak podziękował Michałowi Zieliń-
skiemu za owocne pełnienie wieloletniej 
funkcji prezesa i pogratulował Henrykowi 
Majorczykowi objęcia nowego stanowiska 
oferując chęć dalszej współpracy. 

W zarządzie stanowisko wiceprezesa 
objął Stanisław Szuflik, skarbnikiem zo-
stał — Piotr Krawczak, sekretarzem — Piotr 
Jóźwiak, gospodarzem koła — Józef Gatnie-
jewski, rzecznikiem dyscyplinarnym — Ro-
man Sierański, natomiast członkami zo-
stali Agata Kaczmarek, Marek Kaczmarek 
oraz Marian Henke. red

Nowe  
władze  
wędkarzy  
ze Stęszewa

GMINa 
StęSzeW 
Ma SWóJ 
FaN PaGe 
Na Face-
BOOKU

http://tinyurl.com/steszew 
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Studio Krawieckie przyjmie 

Panie do Szycia 
odzieży damskiej lekkiej

miejsce pracy Łódź k/Stęszewa  
Tel. kont. 695633124

Przyjmę 

monterów płyt G-K sufit 
podwieszanych, stawianie ścian.

Tel. 502 410 855
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Burmistrz Gminy Stęszew informuje, że uruchomiony został

PROGRAM DOFINANSOWANIA  
LIKWIDACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 2017

dofinansowanie w wysokości 100% kosztów demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych lub 
wyłącznie odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych udzielane jest na pisemny wniosek zainteresowanego 
złożony w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul. Poznańska 11, Stęszew (formularz wniosku do pobrania ze strony internetowej 

urzędu gminy www.steszew.pl lub pokój nr 1). 

Dofinansowaniu nie podlega zakup nowego materiału 
Ostateczny termin składania wniosków upływa 16 sierpnia 2017 r.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpłynięcia. Szczegółowe informacje o zasadach dofinansowania można 
uzyskać w urzędzie (pokój nr 1) lub telefonicznie pod nr tel. 618 197 125
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Burmistrz Gminy Stęszew podaje do publicznej wiadomości  
wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie gminy Stęszew

Lp.

Oznaczenie nieruchomości 
wg ewidencji gruntów Powierzchnia 

(dzierżawna) 
nieruchomości 
/ w m2

Położenie  
nieruchomości

Przeznaczenie 
nieruchomości 
i sposób jej 
zagospodaro-
wania

Okres 
trwania 
umowy

Wysokość opłat  
z tytułu dzierżawy

Tryb wydzier-
żawienia

Termin  
wniesienia opłatyNr działki Nr KW

1. Cz. dz. 152/2 PO1S/0004 
1587/3

20,50 drożdżyce Pomieszczenie 
gospodarcze 
nr 1

3 lata 20,50 zł rocznie/netto 
płatne z góry za 3 lata

Bezprzetar-
gowo 

Najpóźniej 
w dniu podpisania 
umowy

2. Cz. dz. 152/2 PO1S/0004 
1587/3

24,25 drożdżyce Pomieszczenie 
gospodarcze 
nr 2

3 lata 24,25 zł rocznie/netto  
płatne z góry za 3 lata

Bezprzetar-
gowo 

Najpóźniej 
w dniu podpisania 
umowy

3. Cz. dz. 152/2 PO1S/0004 
1587/3

51,50 drożdżyce Pomieszczenie 
gospodarcze nr 
3 i 4

3 lata 51,50 zł rocznie/netto 
płatne z góry za 3 lata

Bezprzetar-
gowo 

Najpóźniej 
w dniu podpisania 
umowy

4. Cz. dz. 152/2 PO1S/0004 
1587/3

10,57 drożdżyce Pomieszczenie 
gospodarcze 
nr 5

3 lata 10,57 zł rocznie/netto 
płatne z góry za 3 lata

Bezprzetar-
gowo 

Najpóźniej 
w dniu podpisania 
umowy

5. Cz. dz. 152/2 PO1S/0004 
1587/3

15,72 drożdżyce Pomieszczenie 
gospodarcze 
nr 6

3 lata 15,72 zł rocznie/netto 
płatne z góry za 3 lata

Bezprzetar-
gowo 

Najpóźniej 
w dniu podpisania 
umowy

6. Cz. dz. 152/2 PO1S/0004 
1587/3

27,95 drożdżyce Pomieszczenie 
gospodarcze 
nr 7

3 lata 27,95 zł rocznie/netto 
płatne z góry za 3 lata

Bezprzetar-
gowo 

Najpóźniej 
w dniu podpisania 
umowy

7. Cz. dz. 165 PO1S/0003 
4616/4

28 560 Strykowo Boisko sporto-
we i zaplecze 
socjalne

3 lata 36,00 zł netto płatne 
z góry za 3 lata

Bezprzetar-
gowo 

Najpóźniej 
w dniu podpisania 
umowy

8. Cz. dz. 127/2 PO1S/0003 
4617/1 

10 060 Wronczyn Boisko sporto-
we i zaplecze 
socjalne

3 lata 36,00 zł netto płatne 
z góry za 3 lata

Bezprzetar-
gowo 

Najpóźniej 
w dniu podpisania 
umowy

9. dz. 1185/1 PO1S/0003 
0026/3

63,27 Stęszew  
ul. Poznańska 11a

Lokal użytkowy 
– garaż

3 lata 215,12,00 zł netto mie-
sięcznie

Bezprzetar-
gowo 

do 10-tego każde-
go miesiąca

10. Cz. dz. 861/4 PO1S/0003 
0121/9

10,90 Stęszew Ogródek  
przydomowy

3 lata 9,81 zł */ płatne z góry 
za 3 lata

Bezprzetar-
gowo 

Najpóźniej 
w dniu podpisania 
umowy

11. dz. 848/5 PO1S/0003 
0121/9

72,00 Stęszew Ogródek  
przydomowy

3 lata 64,80 zł * / płatne  
z góry za 3 lata

Bezprzetar-
gowo 

Najpóźniej 
w dniu podpisania 
umowy

* Zarządzenie nr 277 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 marca 2017.
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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
pierwszy pon. miesiąca: 8–17
pozostałe pon.: 8–16, wt.–pt.: 7–15
> 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, 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

• Grupa AA „Siódemka” Stęszew 
Spotkania w każdą środę o godz. 1800 

(w każdą pierwszą środę miesiąca spo-
tkania otwarte) w salce parafialnej przy 
kościele św. trójcy w Stęszewie.

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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W y D A r Z E N I E

Jarmark Wielkanocny 
W Niedzielę Palmową, 9 kwietnia, na ul. Kościelnej w Stęszewie tradycyjnie 
już odbył się Jarmark Wielkanocny pod patronatem burmistrza gminy 

Podczas jarmarku można było za-
kupić przeróżne ozdoby świątecz-
ne, takie jak palmy wielkanocne, 

stroiki, pisanki czy kartki wielkanocne. 
Wszystkie zostały w całości przygotowane 
przez uczniów i nauczycieli z gminy Stę-
szew.

Piękna i ciepła pogoda sprawiła, że wie-
lu mieszkańców naszej gminy odwiedziło 
kolorowe stoiska, a szczytny cel i wiosenna 
atmosfera sprawiły, że wystawione przez 
szkoły przedmioty cieszyły się bardzo du-
żym zainteresowaniem.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom 
gminy Stęszew oraz gościom za aktywny 
udział w Jarmarku. Serdeczne podziękowa-
nia należą się rodzicom, dyrektorom, na-
uczycielom, harcerzom, a przede wszystkim 
uczniom gminnych szkół, którzy ze staran-
nością wykonali świąteczne ozdoby wspie-
rając przy tym zbiórkę na leczenie i reha-
bilitację mieszkanki naszej gminy — Anny 
Jóźwiak. Udało się zebrać ok. 13 tys. zł. red

Dziękuję wszystkim za okazane 
serce i zaangażowanie podczas 

Kiermaszu Świątecznego, z którego 
dochód przeznaczony będzie na moje 
leczenie. Jestem głęboko wzruszona 

tak ogromnym wsparciem. To dla nas 
bardzo ważne, że w tej trudnej sytuacji 

jesteście z nami. Życzę zdrowych 
i wesołych Świąt Wielkanocnych! 

— Ania Jóźwiak z rodziną
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