
Odpady komunalne w nowym systemie 12-13

> BEZPŁATNE CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ > NR 1/2013 > ISSN 1233-6033 >

STĘSZEW SIE MA 2-3

• RADNI ZAAKCEPTOWALI BUDŻET 4 

• ZADANIA Z DOFINANSOWANIEM  8 

• ZAINWESTUJ W STĘSZEWIE  8

• MEDAL DLA BURMISTRZA  9

• PODRÓŻ NA JEDEN BILET  9 

• MNIEJ PŁACIMY ZA WODĘ I ŚCIEKI 10 

• POZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEW 11

ANTONIN, BĘDLEWO, DĘBIENKO, DĘBNO, DROGOSŁAWIEC, DROŻDŻYCE, GÓRKA, JEZIORKI, KRĄPLEWO, ŁÓDŹ, MIROSŁAWKI, MODRZE, SMĘTÓWKO, PIEKARY, RYBOJEDZKO, SAPOWICE, SKRZYNKI, SŁUPIA, 

SROCKO MAŁE PGR, SROCKO MAŁE WIEŚ, STĘSZEW, STRYKOWO, STRYKÓWKO, TOMICE, TOMICZKI, TRZEBAW, TWARDOWO, WITOBEL, WIELKAWIEŚ, WRONCZYN, ZAMYSŁOWO, ZAPARCIN, ŻYDOWO

O PUCHAR 
BURMISTRZA  20

S
T

Y
C

Z
E

Ń
 2

0
1

3



2

N
R

 1
 /

 2
0

13
  

 S
T

Y
C

Z
E

Ń
 2

0
13



3

N
R

 1 / 2
0

13
   S

T
Y

C
Z

E
Ń

 2
0

13
N

R
 1 / 2

0
12

 S
T

Y
C

Z
E

Ń
 2

0
12

Sztab orkiestrowy jak zwykle mieścił 
się w Domu Kultury w Stęszewie, a je-
go szefem był Dariusz Mikołajczak. 

XXI Finał WOŚP rozpoczął się już o godz. 
11 na stęszewskim rynku wielkim orkie-
strowym gotowaniem. Wszyscy chętni mo-
gli skosztować harcerskiej grochówki oraz 
chleba ze smalcem i ogórkiem.

Dalsza część imprezy odbyła się w stę-
szewskim gimnazjum. Tam zaprezento-
wały się dzieci z zespołu wokalnego „Can-
tare” z Domu Kultury, przedszkola w Stę-
szewie, szkoły podstawowej w Stęszewie 
oraz stęszewskie zuchy. Nie mogło za-
braknąć również dzieci i młodzieży ze 
szkół z Modrza, Jeziorek, Strykowa, Trze-
bawia oraz stęszewskich i strykowskich 
gimnazjów. 

Na orkiestrowej scenie wystąpiły rów-
nież dwa zespoły seniorów z Domu Kultu-
ry – „Wesoła Gromada” oraz „Modrzanki” 
z Modrza. Tego wieczoru stęszewska pu-
bliczność mogła wysłuchać również naj-
większych przebojów operetkowych w wy-
konaniu artystów z Teatru Wielkiego z Po-
znania – Krzysztofa Jansa oraz Marcina 
Dęgi.

Cała część popołudniowego koncertu 
przeplatana była tzw. „nielicytacjami’, któ-
re poprowadził szef sztabu Dariusz Miko-
łajczak oraz Paweł Zawadzki. Całkowity 
dochód z „nielicytacji” zasilił konto orkie-
strowe. W Stęszewie w sumie udało się ze-
brać 31.302, 71 zł. XXI Finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy zakończył się 
o godz. 20 światełkiem do nieba.  RED 

13 stycznia odbył się XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod 
hasłem „Gramy w oczko! Tym razem zbieraliśmy pieniądze dla ratowania 
życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów”

Stęszew Sie Ma

46 455,45zł
taką kwotę zebraliśmy w 2011 r.

43 268,63zł
taką kwotę zebraliśmy w 2012 r.

31 302,71zł
taką kwotę zebraliśmy w 2013 r.

„Ktokolwiek ofiarował choćby jeden grosz ten zagrał w naszej orkiestrze, 
dając dowód, że nie jest mu obojętny los polskich dzieciaków i seniorów”

Dziękuję wszystkim ludziom i instytucjom (harcerzom, szkołom z gminy Stęszew, rodzicom i tym, 
których nie sposób wymienić), którzy swoim zaangażowaniem i wsparciem przyczynili się do or-
ganizacji tegorocznego XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Doceniam Wasz wkład 

i wysiłek włożony w to charytatywne pozytywne granie. 

Burmistrz Gminy Stęszew
Włodzimierz Pinczak 
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W czwartek, 20 grudnia 2012 ro-
ku, odbyła się XXIII Sesja Rady 
Miejskiej Gminy Stęszew. Po jej 

otwarciu i stwierdzeniu quorum przewod-
niczący Mirosław Potrawiak przedstawił 
zebranym porządek obrad. 

Kolejnym punktem grudniowej sesji by-
ło sprawozdanie burmistrza z działalności 
międzysesyjnej. Obejmowało ono okres od 
7 listopada do 20 grudnia 2012 roku.

W omawianym czasie udało się zakoń-
czyć remont chodnika przy ul. Poznań-
skiej w Stęszewie.

W trakcie realizacji są natomiast nastę-
pujące inwestycje:

•  wykonanie miejsc parkingowych – ul. 
Parkowa w Stęszewie,

•  regulacja i konserwacja rowu przy ul. 
Łąkowej w Modrzu,

•  budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi 
Słupia i miasta Stęszewa,

•  opracowanie dokumentacji na: od-
wodnienie ulic na terenie gminy Stę-
szew, remont mostu w Witoblu, budo-
wę ścieżek rowerowych Strykowo– Za-
mysłowo i Dębienko.

W minionym okresie przeprowadzo-
no przetarg na sprzedaż nieruchomości 
pod zabudowę mieszkaniowo– letniskową: 
sprzedano dwie działki w Sapowicach.

W omawianym czasie podpisano akty 
notarialne dotyczące sprzedaży w/w działek 
w Sapowicach oraz nabycia nieruchomości 
z przeznaczeniem pod ścieżkę rowerową. 

W okresie międzysesyjnym burmistrz 
uczestniczył w jubileuszu 15-lecia Ko-
strzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej. Ta strefa ma swój rejon rów-
nież na terenie gminy Stęszew. Gmina za-
biega o to, aby strefa objęła swym zasię-
giem kolejne tereny znajdujące się na jej 
obszarze – dodał burmistrz.

Odbywały się spotkania w ramach CZO 
„Selekt”, gdzie omawiano sprawy dotyczą-
ce odpadów komunalnych, kwestie zwią-
zane z podatkiem śmieciowym, regulami-
nem itd.

Miały miejsce spotkania w ramach Sto-
warzyszenia Mikroregionu WPN oraz Me-
tropolii Poznań, na których poruszano te-
maty bieżące oraz wybrano władze Metro-
polii Poznańskiej.

W grudniu podpisane zostały umowy 
o dofinansowanie zadań gminy w UMWW 
oraz w WFOŚiGW. Z Funduszu pozyskano 
znaczące środki na budowę kanalizacji dla 
miasta Stęszewa.

Burmistrz uczestniczył w spotkaniu 
w Pobiedziskach w sprawie przejmowania 
dróg krajowych przez samorządy, w sytu-
acji kiedy budowane są drogi ekspresowe. 
Wynika to z ustawy. Burmistrz zasygna-
lizował, że istnieją pewne obawy, iż wy-
budowanie drogi S5 na naszym odcinku 
spowoduje, że fragment drogi nr 5 o dłu-
gości ok. 15 km – od „Delicjusza” do „Ka-
czora” będzie w zarządzie gminy Stęszew. 
Może to nieść za sobą duże skutki finan-
sowe dla budżetu gminy. Zaapelowano wo-
bec tego do posłów z naszego regionu o to, 
aby wsparli działania samorządów. Budże-
ty gmin nie są w stanie tej sytuacji udźwi-
gnąć i utrzymywać, naprawiać tych dróg 
itd., gdyż przekracza to ich możliwości fi-
nansowe – tłumaczył włodarz gminy.

W minionym czasie odbyły się ćwicze-
nia OSP w Antoninku, gdzie strażacy do-
skonalili swoje umiejętności. Miała rów-
nież miejsce uroczystość z okazji Świę-
ta Niepodległości w Stęszewie. Odbył się 
gminny „Dzień Seniora”, którego gościem 
była Teresa Lipowska.

W listopadzie, burmistrz odwiedził p. 
Rożek z Modrza, którzy obchodzili dia-
mentowe gody.

2 grudnia obyło się pierwsze spotkanie 
promujące książkę „Powstańcy Wielkopol-
scy z parafii Tomice, Słupia” – książkę tą 
można nabyć w Muzeum Regionalnym 
w Stęszewie.

W grudniu miało miejsce spotkanie 
edukacyjne z sędzią Anną Marią Wesołow-
ską, która odwiedziła Szkołę Podstawową 
i Gimnazjum w Stęszewie. Przeprowadzo-
no tam pogadanki w zakresie bezpieczeń-
stwa.

Dokonano odbioru inwestycji dot. 
chodnika przy ul. Poznańskiej w Stęszewie.

Odbyło się spotkanie z jubilatami, któ-
rzy w roku 2012 świętowali swoje złote go-
dy.

6 grudnia obchodzono „Dzień trzeźwo-
ści”. Z tej okazji na terenie gminy Stęszew 
m.in. w szkole w Modrzu odbył się tur-

niej mikołajkowy. Rozstrzygnięto również 
konkurs fotograficzny dla uczniów naszej 
gminy.

Podczas sprawozdania, burmistrz po-
ruszył niepokojącą sprawę związaną z dal-
szym funkcjonowaniem podstacji pogo-
towia ratunkowego w Stęszewie. Gmina 
otrzymała informację o zagrożeniu zwią-
zanym z dalszym jej funkcjonowaniem. 
Dwa tygodnie poświęcono na to, aby wy-
jaśnić tę sprawę i doprowadzić do takie-
go rozwiązania, które spowoduje, że od 1 
stycznia 2013 r. pogotowie w Stęszewie na-
dal będzie istnieć. Teraz już wiadomo, że 
pogotowie od nowego roku będzie w Stę-
szewie, ale usługi te będzie świadczyć in-
na firma. Więcej w odrębnym tekście (red.)

W ramach Aglomeracji Poznańskiej 
wszedł w życie temat wspólnego biletu. 
Oznacza to, że mieszkańcy podpoznańskich 
gmin mogą posługiwać się 1 biletem, który 
jest wspólny na kolej i komunikację miejską 
w Poznaniu. Szczegóły tej sprawy dostępne 
są na gminnej stronie internetowej.

Miniony okres to również zbliżające 
się święta i liczne spotkania gwiazdkowe 
w placówkach oświatowych, klubach spor-
towych, stowarzyszeniach, spotkania świą-
teczne organizowane co roku przez gmi-
nę dla jej mieszkańców (osób starszych, sa-
motnych, potrzebujących).

Burmistrz poinformował o sprawie dot. 
zmiany siedziby filii wydziału komunika-
cji. Od 1 stycznia 2013 roku będzie się ona 
znajdować przy ul. Poznańskiej w Stęsze-
wie, nad bankiem PKO. 17 grudnia filia ta 
zaprzestała świadczenia usług w budynku 
Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew. 

Miniony czas to również liczne zebra-
nia z mieszkańcami gminy. 

W grudniu odbywały się badania profi-
laktyczne dotyczące: cukrzycy typu II, tar-
czycy, przerostu gruczołu krokowego. Ba-
dania te były finansowane przez Powiat 
Poznański, a realizowano je w sali sesyjnej 
Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew. W na-
szej gminie była rekordowa liczba chęt-
nych do wykonania tych badań – powie-
dział burmistrz. 

W minionych miesiącach borykali-
śmy się z tematem gospodarki śmiecio-
wej. Została wysłana bardzo duża liczba 

Radni większością głosów przyjęli uchwałę budżetową na 2013 rok 
w formie zaproponowanej przez burmistrza

XXIII Sesja Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew
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upomnień dla mieszkańców gminy, któ-
rzy w nienależyty sposób wywiązywali się 
z obowiązku pozbywania się odpadów ko-
munalnych. Burmistrz wyjaśnił, że doszło 
do pewnych nieporozumień. Przeprosiny 
trafiły do tych osób, które w sposób nie-
słuszny zostały poproszone o wyjaśnie-
nia. Ta intensywna akcja, która miała miej-
sce z powodu błędów pracowników ZGKiM 
przynosi w tej chwili dość pozytywne efek-
ty, w postaci bardzo dużej ilości odpadów 
komunalnych – ocenił burmistrz.

W minionym czasie pracowała Rada 
Sportu, która zajęła się podziałem środków 
finansowych dla poszczególnych klubów, 
które będą uczestniczyły w konkursach. 

Odbyło się spotkanie z komendan-
tem miejskim Państwowej Straży Pożarnej 
w sprawach organizacyjnych dotyczących 
funkcjonowania straży oraz współpracy 
Państwowej Straży Pożarnej, OSP i gminy.

Burmistrz poinformował, że 7 stycznia 
2013 r. odbędzie się zebranie w sołectwie 
Dębno poświęcone wyborowi nowego soł-
tysa tej wsi. Dodał, że w chwili obecnej od-
bywa się turniej piłki nożnej w Szkole Pod-
stawowej w Stęszewie, którego burmistrz 
jest patronem. Na turnieju tym burmi-
strza reprezentuje sekretarz gminy. Rela-
cja z turnieju na str. 20. 

Następnie przyjęto uchwały w sprawie:
a) Ustalenia projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na 
lata 2013– 2016.

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew uchwala Wieloletnią Prognozę Fi-
nansową Gminy Stęszew obejmującą do-
chody i wydatki bieżące, dochody i wydat-
ki majątkowe, wynik budżetu, przeznacze-
nie nadwyżek lub sposobu finansowania 
deficytu, przychody i rozchody budżetu, 
kwotę długu oraz sposób sfinansowania 
spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 
do niniejszej uchwały.

Następnie radca prawny urzędu – 
przedstawił Uchwałę Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Pozna-
niu z 12 grudnia 2012 r. w sprawie wyra-
żenia opinii o projekcie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 
2013–2016. Opinia ta jest pozytywna.

Uchwała w sprawie ustalenia wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew 
na lata 2013-1016 została przyjęta więk-
szością głosów w formie zaproponowanej 
przez burmistrza.

b) Projektu budżetu gminy na 2013 
rok. Uchwałą tą Rada Miejska Gmi-
ny Stęszew ustala łączną kwotę docho-
dów budżetu na 2013 rok w wysokości 
37.122.460,00 zł, z tego:

•  dochody bieżące w kwocie – 
37.112.660,00 zł,

•  dochody majątkowe w kwocie – 
9.800,00 zł.

Ustala się łączną kwotę wydatków 
budżetu na 2013 rok w wysokości – 

38.180.460,00 zł, z tego:
•  wydatki bieżące w wysokości – 

32.565.730,00 zł,
•  wydatki majątkowe w wysokości – 

5.614.730,00 zł.
Po przedstawieniu projektu uchwały 

radca prawny gminy odczytał opinię Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej o projek-
cie uchwały budżetu. Natomiast przewod-
niczący komisji oraz rady Jarosław Krupa 
w imieniu przewodniczącego komisji bu-
dżetu oświaty przedstawili opinie stałych 
Komisji Rady Miejskiej Gminy Stęszew 
o projekcie uchwały budżetowej.

Następnie burmistrz przystąpił do 
przedstawienia autopoprawki do projektu 
budżetu. 

Poinformował, że autopoprawka wyni-
ka z opinii Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w sprawie projektu uchwały budżetowej 
na 2013 rok dotyczącej zmiany postanowień 
§13 ustęp 2 litera a uchwały budżetowej na 
2013 rok poprzez określenie celu wydatku, 
na jaki może być utworzona rezerwa celowa. 
Burmistrz powiedział, że w związku z tym 
§13 ustęp 2 litera a otrzymuje brzmienie: 

„a) na wydatki, których szczegółowy 
podział nie może być dokonany w okre-
sie opracowywania budżetu jednostki sa-
morządu terytorialnego zlecane w ramach 
otwartego konkursu ofert w zakresie: kul-
tury fizycznej i sportu, ochrony i promocji 
zdrowia, organizacji imprez śródrocznych 
oraz obsługę uroczystości patriotycznych 
na terenie gminy w kwocie 272.000,00 zł.”

Uchwała ta został przyjęta większością 
głosów w formie zaproponowanej przez 
burmistrza.

c) Niezrealizowanych kwot wydatków, 
które nie wygasają z upływem roku bu-
dżetowego 2012.

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew w załączniku do niniejszej uchwały 
ustala:

•  wykaz wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 2012,

•  plan finansowy wydatków, o których 
mowa w pkt. 1 uchwały,

•  ostateczny termin dokonania wydat-
ków, o których mowa w pkt. 1 uchwały.

Wydatki, które nie wygasają z upływem 
roku 2012 to:

1) Wykonanie projektów budowlanych 
i projektów wykonawczych na budowę od-
wodnienia ulic – kwota 90.000,00 zł.

Z uwagi na przedłużające się procedury 
uzgodnień z właścicielami działek, zarząd-
cami dróg oraz ZUD w Poznaniu, wyko-
nawca dokumentacji wystąpił o zmianę ter-
minu wykonania umowy na 31.05.2013 r.

2) Remont ul. Parkowej w Stęszewie 
w zakresie wykonania miejsc parkingo-
wych – kwota 50.000,00 zł.

Z uwagi na utrzymujące się niekorzyst-
ne warunki atmosferyczne nie ma możli-
wości wykonania zadania zgodnie z tech-
nologią robót.

3) Remont ul. Stęszewskiej w Sapowi-
cach w zakresie wykonania chodnika – 
kwota 55.500,00 zł.

Z uwagi na utrzymujące się niekorzyst-
ne warunki atmosferyczne nie ma możli-
wości wykonania zadania zgodnie z tech-
nologią robót.

4) Wykonanie projektu budowlanego 
i projektu wykonawczego na budowę ścież-
ki pieszej na odcinku: – Zamysłowo ul. 
Twardowska – droga Twardowo – Srocko 
Małe, – Dębienko – Wielkopolski Park Na-
rodowy – kwota 64.660,00 zł.

Z uwagi na wady i braki w dokumen-
tacji, które zostały stwierdzone przy od-
biorze przedmiotu zamówienia ustalono, 
że wykonawca dokona ich usunięcia do 
28.02.2013 r.

5) Wykonanie dokumentacji budow-
lano-wykonawczej na przebudowę istnie-
jącego mostu na rzece Samicy w ciągu ul. 
Podgórnej w miejscowości Witobel – kwo-
ta 33.000,00 zł.

Z uwagi na przedłużającą się procedu-
rę uzgadniania operatu wodnoprawne-
go przez Zarządcę cieku wodnego, RZGW 
w Poznaniu, Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego i w konsekwencji uzyska-
nia pozwolenia wodnoprawnego, Wyko-
nawca dokumentacji wystąpił z wnioskiem 
o przedłużenie umowy do 31.03.2013 r.

Uchwała ta została podjęta jednogło-
śnie w formie zaproponowanej przez bur-
mistrza.

d) Zmieniająca uchwałę nr XIV/108/
2011 w sprawie budżetu gminy na 2012 
rok. Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew dokonuje zwiększenia dochodów 
o kwotę 143 064,00 zł. Plan dochodów po 
zmianach to 39 523 858,00 zł, z tego:

•  dochody bieżące w kwocie – 
35 178 042,00 zł,

•  dochody majątkowe w kwocie – 
4 345 816,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków 
o kwotę 143 064,00 zł. Plan wydatków po 
zmianach to – 40 090 817,00 zł, z tego:

•  wydatki bieżące w wysokości – 
33 981 525,00 zł,

•  wydatki majątkowe w wysokości – 
6 109 292,00 zł

Uchwała ta została podjęta większością 
głosów w formie zaproponowanej przez 
burmistrza.

e) Udzielenia pomocy finansowej 
w 2013 roku dla Powiatu Poznańskiego 
na utrzymanie filii Poradni Psycholo-
giczno–Pedagogicznej w Gminie Stęszew. 
Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stęszew 
postanawia udzielić pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej z budżetu Gminy 
Stęszew dla Powiatu Poznańskiego w kwo-
cie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na 
utrzymanie filii Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Gminie Stęszew. Uchwa-
ła ta została podjęta jednogłośnie w formie 
zaproponowanej przez burmistrza.
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f) Podzielenia gminy Stęszew na stałe 
obwody głosowania, ustalenia ich nume-
rów i granic oraz siedzib obwodowych ko-
misji wyborczych. Uchwałą tą Rada Miej-
ska Gminy Stęszew dokonuje podziału 
gminy Stęszew na 8 stałych obwodów gło-
sowania. Granice, numery oraz siedziby ob-
wodowych komisji wyborczych określa za-
łącznik do niniejszej uchwały. Uchwała ta 
została podjęta większością głosów w formie 
zaproponowanej przez burmistrza. 

g) Zatwierdzenia taryfy wody i ście-
ków. Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew zatwierdza:

 taryfy wody w następującej wysokości:
•  za 1 m³ wody – 3,00 zł +VAT
•  opłata abonamentowa – 3,00 zł mie-

sięcznie + VAT
Taryfy ścieków w następującej wysokości:
•  za 1 m³ ścieków – 4,90 zł + VAT
•  za 1 m³ ścieków z przydomowych 

oczyszczalni ścieków – 4,80 zł +VAT.
Uchwała ta została przyjęta większością 

głosów w formie zaproponowanej przez 
burmistrza.

h) Ustalenia cen za usługi komunalne 
o charakterze użyteczności publicznej. 
Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stęszew 
ustala ceny za następujące usługi komunal-
ne: wywóz nieczystości stałych, składowa-
nie zmieszanych odpadów komunalnych 
na wysypisku w Srocku Małym, wywóz 
nieczystości płynnych, wywóz nieczystości 
płynnych dla niepodłączonych posesji do 
sieci kanalizacyjnej, zgodnie z Regulami-
nem utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Stęszew. Ceny usług pozo-
stałych świadczonych przez Zakład Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stę-
szewie wzrastają o 4,3 %. Uchwała ta zosta-
ła przyjęta większością głosów w formie za-
proponowanej przez burmistrza.

i) Zmieniającą Uchwałę nr XVI/135
/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew 
z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie 
uchwalenia wieloletniego programu go-
spodarowania mieszkaniowym zaso-
bem gminy Stęszew na lata 2012–2016. 

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stęszew 
w Uchwale Nr XVI/135/2012 Rady Miej-
skiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 
r. w sprawie uchwalenia wieloletniego pro-
gramu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy Stęszew na lata 2012-2016 
§ 12 lit. c) otrzymuje nowe brzmienie:

„ c) ustalona stawka bazowa czynszu 
ulega obniżeniu za:

•  lokal mieszkalny położony poza gra-
nicami miasta – 6%

•  lokal mieszkalny bez gazu przewodo-
wego – 9%

•  lokal na poddaszu bez strychu nad 
nim – 6%

•  lokal mieszkalny bez c.o. – 20%”
Uchwała ta została przyjęta większością 

głosów w formie zaproponowanej przez 
burmistrza. 

j) Sprzedaży w trybie bezprzetargo-
wym nieruchomości położonej w Stry-
kowie. Uchwałą tą Rada Miejska Gmi-
ny Stęszew wyraża zgodę na sprzedaż 
w trybie bezprzetargowym nieruchomo-
ści o powierzchni ok. 100 m², stanowiącej 
część działki o numerze ewidencyjnym 
50, położonej w Strykowie przy ul. Nowej. 
Sprzedaż następuje na rzecz właściciela 
nieruchomości przyległej. Uchwała ta zo-
stała podjęta większością głosów w formie 
zaproponowanej przez burmistrza.

k) Sprzedaży lokalu mieszkalnego po-
łożonego w Jeziorkach. Uchwałą tą Rada 
Miejska Gminy Stęszew wyraża zgodę na 
sprzedaż w trybie bezprzetargowym loka-
lu mieszkalnego nr 3 położonego w Jezior-
kach przy ul. Pocztowej 6.

Uchwała ta została przyjęta większością 
głosów w formie zaproponowanej przez 
burmistrza.

l) Nabycia przez gminę Stęszew nie-
ruchomości położonej w Zamysłowie. 
Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stęszew 
wyraża zgodę na nabycie przez gminę Stę-
szew nieruchomości położonych w Zamy-
słowie, oznaczonych w ewidencji gruntów 
jako działki nr 419, 420/1,420/2, 422/1, 
422/2, 429/1, 429/2. Uchwała ta została 

podjęta jednogłośnie w formie zapropono-
wanej przez burmistrza.

m) Nadania nazwy ulic w miejscowo-
ści Rybojedzko. Uchwałą tą Rada Miej-
ska Gminy Stęszew nadaje ulicy położonej 
w obrębie geodezyjnym Rybojedzko ozna-
czonej w ewidencji gruntów numerami 
działek 82/1, 82/2, 82/3, 82/6, 82/7, 82/8, 
82/9 nazwę: ulica Stęszewska. Uchwała ta 
została przyjęta jednogłośnie w formie za-
proponowanej przez burmistrza.

n) Ustalenia stawek opłat za zajęcie 
pasa drogowego dróg gminnych dla któ-
rych zarządcą jest gmina Stęszew. Uchwa-
łą tą Rada Miejska Gminy Stęszew usta-
la stawkę opłat dziennych za zajęcie pasa 
drogowego na cele nie związane z budo-
wą, przebudową, remontem, utrzymaniem 
i ochroną dróg gminnych, ustalenia stawek 
rocznych opłat za umieszczenie w pasie 
drogowym urządzeń infrastruktury tech-
nicznej (części urządzeń) niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub po-
trzebami ruchu drogowego za zajęcie 1m² 
powierzchni pasa drogowego przez rzut 
poziomy urządzeń, ustalenia stawek opłat 
dziennych za zajęcie pasa drogowego w ce-
lu umieszczenia obiektów budowlanych 
nie związanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
oraz reklam oraz ustalenia stawki dzien-
nej za 1 m² za zajęcia pasa drogowego na 
prawach wyłączności, na cele inne niż wy-
mienione wyżej. Uchwała ta została przy-
jęta większością głosów w formie zapropo-
nowanej przez burmistrza.

o) Zatwierdzenia planów pracy Ko-
misji Rady Miejskiej Gminy Stęszew. 
Uchwała ta została przyjęta większością 
głosów w formie zaproponowanej przez 
burmistrza.

Na zakończenie czwartkowych obrad, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy 
Stęszew Mirosław Potrawiak złożył wszyst-
kim mieszkańcom najlepsze życzenia 
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Na-
rodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku. 
 RED

Zmiany w okręgu głosowania

W czwartek 24 stycznia podczas 
nadzwyczajnej sesji radni zmie-
nili Uchwałę nr XXIII/200/2012 

z 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału 
gminy Stęszew na stałe obwody głosowa-
nia, ustalenia ich numerów i granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
Zmiana dotyczyła zmiany granic okręgu 
wyborczego nr 11, który został przypisa-
ny do obwodów głosowania nr 6 i 7, gdzie 
część wyborców Strykowa z tego okręgu 
głosować będzie w obwodzie głosowania nr 
7 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej 

w Strykowie. Natomiast pozostali wybor-
cy z tego okręgu (mieszkańcy Wronczyna 

i Zaparcina) głosować będą w obwodzie nr 
6 z siedzibą w Modrzu. 

Nr obwodu 
głosowania

Granice obwodu
Siedziba obwodowej 

komisji wyborczej
Nr okręgu 

wyborczego

6

SOŁECTWA: DROŻDŻYCE, MODRZE 
w tym wsie: Modrze, Modrze-Leśni-
czówka, Modrze-Żydowo, Modrze-
Smętówko, WRONCZYN w tym wsie: 
Wronczyn, Zaparcin.

Szkoła Podstawowa,
ul. Kościuszki 14, 
MODRZE

11, 12

7
SOŁECTWA: STRYKOWO w tym wsie: 
Strykowo, Strykówko.

Świetlica wiejska,
ul. Bukowska 2, 
STRYKOWO

11, 13
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Polski Czerwony Krzyż, Koło Terenowe w Stęszewie 
składa serdeczne podziękowanie niżej wymienio-
nym placówkom biorącym udział w Świątecznej 
Akcji „Czerwonokrzyska Gwiazdka 2012”

• „Anita” A. Majorczyk • „Melba” s.j. E. i D. Przynoga •„Kra-

mik – Market” s.j. A. i R. Dobrzyńscy • Firma Szajek • Hur-

townia WOKA • Pracownicy Firmy Trio Line Polska Sp. z o.o. 

• oraz naszym zawsze hojnym mieszkańcom gminy.

Dary trafiły do rodzin potrzebujących, aby umilić i sprawić wiele 
radości w okresie Świąt Bożego Narodzenia.
W akcji „Czerwonokrzyska Gwiazdka 2012” zebrano produktów 
spożywczych na kwotę 3 391,65zł

W imieniu Koła Terenowego

Polskiego Czerwonego Krzyża

Serdeczne podziękowanie składa

Irena Wojtkowiak

Zapobiec 
cyfrowemu 
wykluczeniu
w Stęszewie

Turnieje z LZS Spotkanie zarządu 
OSP

Wkrótce rozpocznie się nabór 
wniosków w ramach działania 
pod nazwą „Zapewnienie dostę-

pu do szerokopasmowego Internetu miesz-
kańcom gminy Stęszew zagrożonym wy-
kluczeniem cyfrowym”. Celem projektu 
jest zmniejszenie tego problemu poprzez 
wyposażenie mieszkańców w sprzęt kom-
puterowy i utrzymanie dostępu do Inter-
netu. Więcej na ten temat w lutowym wy-
daniu „Wieści Stęszewskich”. Informacji 
będzie można zasięgnąć także w Urzędzie 
Miejskim Gminy Stęszew.  RED 

Zarząd gminny LZS w Stęszewie przyjął plan działań na 2013 
r. Znalazły się w nim m.in. turnieje piłkarskie. Pierwszy 
z nich, Memoriał im. Sylwestra Dotki, zostanie rozegrany 

już 2 lutego w sali Gimnazjum w Stęszewie. Kolejny zaplanowano 
na 3 maja. Będzie to turniej o Puchar Burmistrza.  RED 23 stycznia odbyło się spotkanie zarządu gminnego 

Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednym z punktów był 
podział funduszy dla poszczególnych jednostek.  RED 

Przewodniczący u seniorów 

17 stycznia 2013r. przewodni-
czący Samorządu Mieszkań-
ców Stęszewa – Zygmunt Ma-

tuszewski uczestniczył w spotkaniu z miej-
scowym Kołem Seniora. Zabawiał seniorów 

przygrywając na harmonijce ustnej stare 
melodie i kolędy. Spotkanie zakończyło 
się wspólnym śpiewaniem. 

Przewodniczący Samorządu Miesz-
kańców Zygmunt Matuszewski za na-

szym pośrednictwem prosi o współpracę 
społeczeństwo miasta Stęszew w zakresie 
nurtujących ich problemów, które moż-
na zgłaszać do Urzędu Miejskiego Gminy 
Stęszew.  RED   

Mieszkańcy mogą zgłaszać nurtujące ich problemy
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37 milionów 122 tysiące 460 zł – tyle mają wynieść 
dochody gminy Stęszew w 2013 r.

Priorytetem 
są zadania z 
dofinansowaniem 

Wydatki zaplanowano w wysoko-
ści 38.180.460 zł. W tym kon-
tekście mieszkańców najbar-

dziej interesują wydatki majątkowe, czyli 
na inwestycje. Zaplanowano na nie 5 mi-
lionów 314 tys. 730 zł. 

– W tym roku priorytetem są zadania, 
które uzyskały wsparcie z zewnątrz, na 
przykład unijne – mówi burmistrz Wło-
dzimierz Pinczak. 

Realizowany więc będzie program doty-
czący zapewnienia dostępu do szerokopa-
smowego internetu osobom zagrożonym 
wykluczeniem cyfrowym (otrzymają one 
komputery i dostęp do internetu). Do końca 
roku realizowany będzie też inny program 
„Mój lepszy start”, na który gmina Stęszew 
pozyskała ponad 771 tys. zł. Interesujące 
i darmowe zajęcia przeznaczone są dla dzie-
ci z klas IV-VI szkół podstawowych w Stę-
szewie, Modrzu i Jeziorkach. Przypomnij-

my, że niedawno zakończył się inny podob-
ny program edukacyjny – „Lepszy start”.

Poza tym z większych zadań kontynu-
owana będzie budowa kanalizacji w Słupi 
i Stęszewie. Przygotowana zostanie też do-
kumentacja hali sportowo-widowiskowej. 
Zaplanowano dalszy rozwój infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej, w tym nowe ścieżki 
rowerowe oraz budowę boiska wielofunk-
cyjnego w Jeziorkach. Sztuczne boisko do 
hokeja na trawie zyska nawodnienie. Prze-
widziano też doposażenie placów zabaw, 
jednostek OSP i wsparcie policji, a także re-
monty świetlic wiejskich. Gmina Stęszew 
partycypować też będzie w kosztach ada-
ptacji pomieszczeń Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Konarzewie. 

Jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, 
to gmina stara się o pozyskanie pienię-
dzy na ulicę w Tomiczkach w ramach tzw. 
„schetynówek”.  RED

Gmina Stęszew oferuje inwe-
storom atrakcyjne tereny in-
westycyjne w Strykowie, które 
są objęte statusem specjalnej 
strefy ekonomicznej i włączone 
w obszar Kostrzyńsko-Słubic-
kiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej. 

Sprawa ma jeszcze drugi aspekt. Otóż 
atutem wspomnianych terenów, po-
za atrakcyjną lokalizacją, jest do-

godny dostęp do wszystkich mediów oraz 
zwolnienia z podatku. Co istotne, wspo-
mniane działki mogą być dzielone na wiel-
kości zgodnie z potrzebami potencjalnego 
inwestora. Szacowany koszt jednego metra 
to 150 zł brutto. 

Tereny inwestycyjne w Strykowie poło-
żone są przy rozwidleniu dróg krajowych 
Poznań – Zielona Góra nr 32 oraz przy dro-

dze powiatowej Strykowo – Modrze, w odle-
głości ok. 26 km od Poznania, 12 km od wę-
zła komunikacyjnego autostrady Świecko – 
Warszawa A2 w Komornikach oraz 4 km 
od Stęszewa. Dodatkowym atutem jest pro-
jektowana droga ekspresowa Poznań – Wro-
cław S5 wraz z węzłem komunikacyjnym 
zlokalizowanym w odległości ok. 2 km od 
wspomnianego terenu, która przyczyni się 
do szybkiej i komfortowej komunikacji. 

Dodajmy, że działające od 1995 r. specjal-
ne strefy ekonomiczne w Polsce przyczyni-
ły się do zwiększenia o ponad 167 tys. liczby 
miejsc pracy, a wartość inwestycji osiągnęła 
na ich terenie ponad 73 mld zł. Podjęte dzia-
łania gminy Stęszew doskonale wpisują się 
w jej strategię rozwoju, w której jednym z ce-
lów strategicznych to „Stęszew gminą otwar-
tą i dobrze promowaną”, a operacyjnym – 
„Gmina przyjazna dla inwestorów”. 

Potencjalni inwestorzy powinni zgła-
szać się do Urzędu Miejskiego Gminy Stę-
szew.  RED

Zainwestuj w Stęszewie! 

Nowy sołtys 
wsi Dębno

Z dniem 31 grudnia 2012 roku pani 
Jolanta Szypura złożyła rezygnację 
z pełnienia funkcji sołtysa wsi Dęb-

no. W związku z powyższym burmistrz 
gminy Stęszew zwołał 7 stycznia 2013 ro-
ku zebranie wiejskie w sprawie wyboru no-
wego sołtysa w sołectwie Dębno.

Mieszkańcy wsi podczas zebrania zgło-
sili 3 kandydatów na pełnienie funkcji 
sołtysa. W głosowaniu jawnym sołtysem 
sołectwa Dębno został Andrzej Jóźwiak, 
który 7 stycznia 2013 roku rozpoczął peł-
nienie funkcji sołtysa.  RED

SPOTKANIA 
KLUBU AA

Od ponad roku w Stęsze-
wie istnieje klub AA. Mitin-
gi odbywają się w każdą śro-
dę o godz. 18 w klubie „Sió-
demka”. 

BEZPŁATNE 
KONSULTACJE
W każdy drugi i czwar-
ty poniedziałek miesiąca 
od godz. 16 do 18 w Urzę-
dzie Miejskim Gminy Stę-
szew odbywają sie bezpłat-
ne konsultacje prawne. 

Są one przeznaczone wy-
łącznie dla osób zameldo-
wanych w gminie Stęszew. 
Przypominamy, że prawnik 
pełni funkcję doradcy dla 
osób w trudnej sytuacji. 
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Medal dla burmistrza

14grudnia w Poznaniu odbyła się 
uroczysta gala podsumowująca 
XVIII Edycję Konsumenckie-

go Konkursu Jakości Usług „NAJLEPSZE 
W POLSCE” – „THE BEST IN POLAND”. 
W gronie laureatów konkursu znalazł się 
burmistrz Stęszewa Włodzimierz Pinczak, 
który został uhonorowany Medalem Labor 
Omnia Vincit – Praca Wszystko Przezwy-
cięża.

Ceremonia podsumowania XVIII edy-
cji konkursu odbyła się w Sali Czerwonej 

Pałacu Działyńskich w Poznaniu, a atrak-
cją wieczoru był występ Zespołu Folklory-
stycznego „Wielkopolanie”. 

Konsumencki Konkurs Jakości Usług 
„Najlepsze w Polsce” jest jednym z naj-
starszych konkursów, które promują fir-
my oraz instytucje i ich usługi. Konkurs 
ma na celu promocję i wyróżnienie naj-
lepszych według konsumentów usług na 
rynku europejskim oferowanych w Pol-
sce. Organizatorami tego prestiżowego 
konkursu są: Towarzystwo im. Hipolita 

Cegielskiego, Wielkopolskie Zrzeszenie 
Handlu i Usług, Wielkopolska Izba Rze-
mieślnicza oraz Radio Merkury, Merku-
riusz Polska, TVP S.A. Oddział w Pozna-
niu i EuroPartner.

Burmistrz także w minionych latach 
otrzymał certyfikat Konsumencki Kon-
kursu Jakości oraz dołączył do prestiżowe-
go grona użytkowników godła „Najlepsze 
w Polsce” – „The Best in Poland”, które jest 
świadectwem wysokiego poziomu świad-
czonych usług.  RED 

Burmistrz Stęszewa podejmo-
wał w 2012r. szereg inicjatyw 
w celu poprawy połączeń kole-
jowych z Poznaniem, pomimo 
tego, że utrzymanie linii kole-
jowych nie jest jego zadaniem, 
a zadaniem marszałka woje-
wództwa oraz PKP. 

Jedno z działań doprowadziło do urucho-
mienia od 9 grudnia 2012 r. przez Prze-
wozy Regionalne Sp. z o.o. wspólnie z Ko-

lejami Wielkopolskimi Sp. z o. o. oraz Za-
rządem Transportu Miejskiego w Poznaniu 
nowego rodzaju biletu miesięcznego pod na-
zwą „Bus-Tramwaj-Kolej – Jeden Bilet”. Bilet 
miesięczny normalny bez ulg dla strefy „C” 
(Stęszew) na wszystkie połączenia to wyda-
tek 274 zł. Obowiązuje on w pociągach re-
gionalnych w promieniu ok. 30 km od Po-
znania (graniczna miejscowość to Strykowo) 
oraz w tramwajach i autobusach komuni-
kacji miejskiej organizowanej przez Zarząd 
Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Jeśli chodzi o transport kolejowy z/do 
Stęszewa, informujemy, że burmistrz Stę-
szewa ponadto:

• wpisał połączenia transportem kole-
jowym do strategii rozwoju gminy Stęszew,

• popierał rozwiązania wprowadzenia 
wspólnego biletu na forum stowarzyszenia 
gmin w Metropolii Poznań, w tym spowo-
dował, że sieć do Strykowa została uznana 
za graniczną dla aglomeracji poznańskiej, 
jeśli chodzi o stosowalność wspólnego bile-
tu autobus/tramwaj/pociąg,

• planuje rozbudowę parkingów przy-
stacyjnych w gminie w celu umożliwienia 
pozostawienia aut przed wyjazdem pocią-
giem, planuje przeznaczyć w przyszłości 
budynki podworcowe na cele turystyczno-
usługowe, we współpracy z Muzeum Rol-
nictwa w Szreniawie,

• współpracuje w uzyskaniu dotacji 
na prace planistyczne, dotyczące terenów 
przydworcowych,

• informuje na bieżąco mieszkań-
ców na stronach www o zmianach rozkła-
dów i zwiększeniu częstotliwości kursów, 
w tym o bezpieczeństwie ruchu samocho-
dowego na przejazdach kolejowych,

• prowadzi rozmowy z marszałkiem 
województwa na temat lepszego wykorzy-
stania szans transportowych przez gminy 
podpoznańskie, w tym o projektach z dota-
cji unijnych z budżetu 2014-2020.

Dodajmy też, że linia kolejowa Luboń-

Wolsztyn nr 357 (przez Stęszew) została 
wyremontowana w 2012r., w tym remont 
73 kilometrów torowiska kosztował 83 mi-
liony złotych, 77 proc. tej kwoty dofinan-
sowano z funduszy unijnych w ramach re-
gionalnego programu operacyjnego 2007-
2013. Zakres prac obejmował: modernizację 
układu torowego na stacjach i przystankach 
osobowych, budowę nowych i przebudowę 
istniejących peronów, budowę wiat perono-
wych, zabudowę akustycznej informacji dla 
podróżnych, budowę nowoczesnych urzą-
dzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach 
kolejowych, remont nawierzchni w pełnym 
zakresie na odcinku Grodzisk Wielkopolski 
– Luboń. Efekty przeprowadzonej moderni-
zacji to: podniesienie prędkości do 100 km/
godz. dla autobusów szynowych i 70 km/
godz. dla pociągów towarowych, skrócenie 
czasu jazdy o ok. 17 min., możliwość połą-
czenia transportu miejskiego i podmiejskie-
go, podwyższenie standardu usług przewo-
zowych, poprawa komfortu podróży pasa-
żera, poprawa bezpieczeństwa ruchu, po-
prawa dostępności transportu kolejowego 
dla osób niepełnosprawnych, ograniczenie 
hałasu. 

O kolejnych zwiększeniach częstotliwo-
ści kursów pociągów Kolei Wielkopolskich 
mieszkańcy będą na bieżąco informowani. 
Docelowy przedział 30 minut jest tam za-
kładany na stałe w połączeniach z Pozna-
niem.  RED 

Zakończyła się XVIII Edycja Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług 

Na jeden 
bilet 
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W Stęszewie za wodę i ścieki płacimy mniej niż w okolicznych gminach 

Nowe taryfy za wodę 
i odprowadzanie ścieków

Od 1 stycznia na terenie gminy Stę-
szew obowiązują nowe taryfy opłat 
za zaopatrzenie w wodę i odprowa-

dzanie ścieków. Zostały one ustalone na 
wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej podczas sesji Rady Miej-
skiej Gminy Stęszew, która odbyła się 20 
grudnia. Aktualnie więc obowiązuje jed-
na cena dla wszystkich odbiorców i wynosi 
za wodę 3 złote (w 2012 roku było 2,83 zł) 
oraz 4,90 zł za ścieki (było 4,60 zł). Mniej 
za ścieki, bo 4,80 zł, zapłacą właściciele 
przydomowych przepompowni ścieków. 
Do cen netto określonych w taryfie dolicza 
się podatek od towarów i usług VAT w wy-
sokości 8 procent ceny netto. 

ZGKiM w zakresie zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę obsługuje wszystkie miej-
scowości oprócz wsi Drożdżyce, która za-
opatrywana jest z ujęcia we wsi Kamieniec 
(gm. Kamieniec). Oczyszczalnia w Witoblu 
obejmuje 93 procent miasta Stęszew, a tak-
że wsie Krąplewo, Dębno, Dębienko, Wito-
bel, Zamysłowo i Trzebaw. Oczyszczalnia 

w Strykowie obsługuje zaś wsie: Strykowo, 
Modrze, Wronczyn, Zaparcin i Sapowice. 

Warto wiedzieć, że nowe taryfy obowią-
zujące na terenie naszej gminy są zdecydo-
wanie niższe od tych obowiązujących w są-
siednich gminach, które w wodę zaopatru-
je Aquanet. Dostarcza on wodę do Pozna-
nia, Dopiewa, Mosiny, Komornik, Lubonia, 
Puszczykowa, Swarzędza, Czerwonaka, Su-
chego Lasu, Brodnicy, Kórnika, Murowanej 
Gośliny, Rokietnicy, Tarnowa Podgórne-
go i Kleszczewa. I tak ich mieszkańcy płacą 
netto za 1 m3 wody 3,81 zł, czyli o 81 gro-
szy więcej niż mieszkańcy gminy Stęszew! 
Za odprowadzenie ścieków Aquanet wpro-
wadził zróżnicowane stawki: od 5,19 zł net-
to za 1 m3 do 6,54 zł. Ta najwyższa staw-
ka obowiązuje w Puszczykowie i Mosinie. 
Mieszkańcy Murowanej Gośliny i Czerwo-
naka płacą 5,84 zł, a gminy Kórnik – 5,70 
zł. Łatwo oszacować, że stęszewska opłata za 
ścieki jest dużo niższa, a w porównaniu z tą 
obowiązującą w gminach Mosina i Puszczy-
kowo to aż o 1,64 zł.  RED 

2 stycznia w Urzędzie Miejskim Gmi-
ny Stęszew została podpisana umo-
wa z Rejonową Stacją Pogotowia Ra-

tunkowego Samodzielnym Publicznym 
ZOZ z Poznania w sprawie wydzierżawie-
nia pomieszczeń dla ratowników medycz-
nych oraz garażu dla karetki, znajdujących 
się w budynku przy ul. Poznańskiej 11 a.

Gmina stwarzając po raz kolejny wa-
runki lokalowe dla zespołu ratowniczego 
przyczyniła się do tego, iż karetka wypad-
kowa stacjonuje w Stęszewie przez 24 go-
dziny na dobę. 

Podstacja pogotowia funkcjonuje w Stę-
szewie już od marca 2009 roku. Do 31 
grudnia 2012 roku, pomoc ratowniczą 
świadczyła firma Falck.  RED

Karetka 
nadal będzie 
stacjonować 
w Stęszewie

3 zł – tyle wynosi stawka za 1 

m3 wody w gminie Stęszew

3,81 zł – tyle wynosi stawka za 

1 m3 wody na terenie obsługi-

wanym przez Aquanet

4,90 zł – tle wynosi stawka za 

odprowadzenie 1 m3 ścieków 

w gminie Stęszew 

5,19 zł – 5,39 zł – 5,70 zł – 5,84 

zł i 6,54 zł – to pięć taryf za od-

prowadzenie 1 m3 ścieków, któ-

re obowiązują na terenie obsłu-

giwanym przez Aquanet. 
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Wycinka drzew na działce nie może być samowolna. Konieczne jest uzyskanie 
pozwolenia. Kara za wycięcie drzewa bez zgody może być horrendalnie wysoka

Wycinka drzew 
– warto wiedzieć

Zgodnie z polskim prawem na wycin-
kę drzewa starszego niż 10 lat (art. 
83 ustawy o ochronie przyrody z 16 

kwietnia 2004 roku, modyfikacja pkt. 4 
w 2010 r.) trzeba uzyskać pozwolenie bur-
mistrza gminy. Nie ma znaczenia miejsce, 
gdzie rośnie drzewo – na prywatnej pose-
sji, działce przeznaczonej pod działalność 
gospodarczą, czy parceli komunalnej. Jeśli 
drzewo planuje wyciąć Urząd Miejski Gmi-
ny Stęszew, to musi on uzyskać pozwole-
nie ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 
co w każdym przypadku oczywiście czyni. 
Osobom prywatnym pozwolenia są wyda-
wane bezpłatnie. Firmy muszą uiścić opła-
tę. Radzimy, by przed wycinką uzyskać po-
zwolenie. Kary bowiem za wykarczowanie 
drzewa bez pozwolenia są wysokie i mogą 
sięgnąć nawet kilkuset tysięcy złotych. 

Zezwolenie nie jest konieczne w przy-
padku drzew młodszych niż 10 lat, owo-
cowych i rosnących na plantacjach. Pozwo-
lenie na wycinkę jest zazwyczaj wydawane 
w ciągu miesiąca. Przed wydaniem decyzji 

należy się spodziewać wizji lokalnej spe-
cjalisty, podczas której nastąpi ocena stanu 
drzew oraz ich wymiarów.

Jeśli więc Państwo planujecie wycięcie 
drzewa, to prosimy o udanie się do Urzędu 
Miejskiego Gminy Stęszew celem złożenia 
wniosku o zezwolenie. W urzędzie jest goto-
wy formularz wniosku, można go pobrać tak-
że ze strony internetowej Jeśli drzewo znaj-
duje się na obszarze objętym ochroną krajo-
brazową, potrzebna będzie również dodat-
kowa zgoda jednostki zarządzającej terenem 
chronionym. W przypadku, gdy nierucho-
mość, na której rośnie drzewo jest wpisana 
do rejestru zabytków, o zezwolenie wystąpić 
trzeba także do wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków. Należy sprawdzić czy pie-
cza konserwatorska dotyczy tylko budynku, 
czy również jego otoczenia lub całego rejonu 
(dzielnica, miasto). Wtedy usunięcie drzew 
owocowych oraz krzewów również musi na-
stąpić w oparciu o zgodę konserwatora. 

Za wydanie pozwolenia na wycinkę za-
zwyczaj nie jest pobierana żadna opła-

ta, z wyjątkiem sytuacji, gdy prowadzimy 
działalność gospodarczą. 

Prawidłowo przygotowany wniosek po-
winien zawierać dane personalne wniosko-
dawcy, nazwę gatunku drzewa lub krze-
wu do usunięcia i obwód pnia mierzony 
na wysokości 130 cm. Niezbędne jest tak-
że określenie jaka jest przyczyna usunięcia 
drzewa. Należy również, w miarę możliwo-
ści, dołączyć plan sytuacyjny z zaznaczoną 
lokalizacją drzewa. Trzeba też podać prze-
widywany termin wycinki, a do wniosku 
dołączyć kopię aktu własności, dzierżawy 
lub inny dokument świadczący o władaniu 
nieruchomością, na której rośnie drzewo. 
Jeżeli wnioskujący nie jest właścicielem 
działki, z której zamierza usunąć drzewa 
lub krzewy do wniosku należy dołączyć pi-
semną zgodę właściciela działki na wyżej 
wskazane usunięcia. W przypadku decy-
zji odmownej, w ciągu 14 dni, mamy pra-
wo do odwołania się od decyzji do lokalne-
go samorządowego kolegium odwoławcze-
go.  RED 

7 sierpnia 2012 r. został ogłoszony 
konkurs na zbiórkę makulatury dla 
placówek oświatowych w ramach 

programu edukacyjnego „Słuszna racja – 
segregacja” dofinansowanego ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej.

Organizatorem konkursu był Związek 
Międzygminny: „Obra” Berzyna, Centrum Za-
gospodarowania Odpadów „SELEKT” Czem-
piń oraz Centrum Zagospodarowania Odpa-
dów „SELEKT” Sp. z o. o. Piotrowo Pierwsze.

W konkursie udział wzięło 41 placówek 
oświatowych z terenu działania obu związ-
ków, w tym 29 z terenu CZO SELEKT. 

Akcja zbiórki makulatury trwała od 10 
września do 31 października. Udało się ze-
brać łącznie 48 970,3 kg makulatury.

Do zbiórki dołączyły się dwie szkoły 
z gminy Stęszew, które zostały wyróżnione 
9 stycznia, podczas spotkania z dyrektorami 
tych placówek. Gimnazjum w Stęszewie uda-
ło się zebrać 1 874 kg makulatury, natomiast 
Szkole Podstawowej w Stęszewie 2 490 kg. RED 

Zbierali makulaturę 

Nagrodzeni z gminy Stęszew. 
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Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Odpady komunalne 
w nowym systemie (4)

Ustawa z 1 lip-
ca 2011r. o zmia-
nie ustawy o utrzy-

maniu czystości i porząd-
ku w gminach, która we-
szła w życie 1 stycznia 2012 
roku w sposób rewolucyj-
ny przebudowała zadania 
gmin z zakresie postępo-
wania z odpadami komu-
nalnymi. Zgodnie z nowy-
mi przepisami to gmina lub 
związek, przejmuje obowią-
zek odbioru i zagospodaro-
wania odpadów komunal-
nych na swoim terenie, czy-
li mówiąc potocznie staje się 
właścicielem strumienia od-
padów. Jednym z istotniej-
szych obowiązków gminy 
– związku jest utworzenie 
Punktów Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych 
zwanych potocznie PSZO-
K-ami. 

Zadaniem punktów bę-
dzie zbieranie określo-
nych rodzajów odpadów od 
mieszkańców a następnie 
przekazanie ich do miejsc, 
gdzie we właściwy spo-
sób zostaną zagospodaro-
wane lub unieszkodliwio-
ne. PSZOK-i utworzone bę-
dą w miejscach zapewnia-
jących dostęp wszystkim 
mieszkańcom gminy, a na 
ich terenie zbierane będą takie odpady jak: 
papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, 
opakowania wielomateriałowe, odpady ko-
munalne ulegające biodegradacji, w tym 
odpady opakowaniowe ulegające biodegra-
dacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny pochodzący z gospodarstw domo-
wych, powstające w gospodarstwach domo-
wych przeterminowane leki i chemikalia, 
zużyte baterie i akumulatory, meble i inne 
odpady wielkogabarytowe, odpady budow-
lane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady 
zielone. Zasady korzystania z PSZOK-ów 
zostaną określone przez gminę lub zwią-
zek w drodze stosownej uchwały.

Zorganizowanie punktów wymaga cza-
su i znacznych nakładów finansowych, co 

jest związane z szeregiem wymagań praw-
nych, jakie muszą być spełnione w celu re-
alizacji takiego przedsięwzięcia. Koszty 
uruchomienia takiego punktu zależą od 
wielu czynników, m.in. od przyjętego stan-
dardu wyposażenia, dostępności terenu 
i stanu jego uzbrojenia czy poziomu cen 
robót budowlanych na rynku lokalnym. 
Utworzenie PSZOK-ów nie oznacza bynaj-
mniej rezygnacji z innych metod zbiór-
ki odpadów wysegregowanych. Metody 
zbiórki od ludności odpadów wysegrego-
wanych ustalone zostaną w regulaminach 
utrzymania porządku i czystości w gmi-
nach. Na terenie działania Związków „Se-
lekt” i „Obra” zakłada się, że – w zależno-
ści od rodzaju zabudowy – realizacja selek-

tywnej zbiórki będzie miała 
charakter zbiórki „u źródła” 
lub poprzez gniazda recy-
klingowe. „U źródła” zbie-
rane mają być w specjalnie 
oznakowanych workach 
min.: tworzywa sztuczne, 
puszki aluminiowe, opako-
wania wielomateriałowe, 
makulatura a w niektórych 
miejscach również szkło.

Realizacja zadania, ja-
kim jest utworzenie i pro-
wadzenie Punktów Selek-
tywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych przy-
czynić się powinna do 
zwiększenia odzysku su-
rowców wtórnych z odpa-
dów komunalnych. W tym 
zakresie, jako Polska, ma-
my wyznaczone do osią-
gnięcia w najbliższych la-
tach poziomy odzysku. 
Obowiązek ten, pod groź-
bą wysokich kar finanso-
wych, państwo przerzuciło 
na gminy czyli w naszym 
przypadku na oba związki. 
I tak do 31 grudnia 2020 r. 
musimy np. osiągnąć wago-
wo 50% poziom recyklingu 
i przygotowania do ponow-
nego użycia takich frakcji 
jak: papier, metal, tworzy-
wa sztuczne i szkła. Wcze-
śniej jednak, bo już do 16 

lipca 2013 r. mamy obowiązek ograni-
czyć masę odpadów komunalnych ule-
gających biodegradacji, do nie więcej niż 
50% wagowo całkowitej ich masy przeka-
zywanych do składowania. Ograniczenie 
tego poziomu do roku 2020 zostanie za-
ostrzone do 35%. PSZOK, to także ważny 
element systemu w sytuacji kiedy często-
tliwość odbioru z nieruchomości odpa-
dów z selektywnej zbiórki nie będzie ade-
kwatna do ilości wytworzonych tego ro-
dzaju odpadów i pojemności posiadanych 
pojemników. W takim przypadku, każ-
dy właściciel nieruchomości będzie mógł 
do PSZOK-u, nieodpłatnie sam dostarczyć 
zalegające na jego posesji wysegregowane 
odpady.  RED 

U S TA W A  Ś M I E C I O W A
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ULICE W STĘSZEWIE

Wojska Polskiego, Chmielniki, 28 Grudnia,

Powstańców Wielkopolskich,

Krasickiego, Tomickiego, Okrężna,

Krótka (Krąplewo), W.Wieś

5 14 14 11 10 6

17 28 28 25 23 20

31

Paderewskiego, Narutowicza,

Wojciechowskiego, Kasprzaka, Pułaskiego,

Kwiatowa, Łukaszewicza

7 1 1 12 11 7

18 15 15 26 24 21

29

Kórnicka – od Kościańskiej do wiaduktu,

Łąkowa, Kościańska, Kręta, Krótka, Lipowa,

Polna, Bukowska, Błonie

8 4 4 2 13 10

21 18 18 15 27 24

29

Rynek, Szkolna,Kuśnierska, Ślusarska, 

Błażejewskiego, Ogrodowa, Kosickiego,

Grobla, Plac Kościuszki, Szpitalna,

Laskowa, Kanałowa, Kościelna, Nowa

Kórnicka od Witobla do wiaduktu, Fol-

warczna

9 5 5 3 14 11

22 19 19 16 28 25

30

Mosińska i przyległe, Trzebaw-

ska i przyległe, Topolowa i przyległe, 

Dworcowa,Poznańska, 25 Stycznia, Now-

otki, Andrzejewskiego,

Wjazdowa, Dojazdowa, Stęszewska

10 6 6 4 2 12

23 20 20 17 15 26

29

Chybickiego, Młodych Przemysłowców, 

Prusa, P.Skargi, Skorupki, Mickiewicza, 

Reja, Norwida, Słowackiego, Korczaka, 

Parkowa, B.Chrobrego

11 7 7 5 4 13

24 21 21 18 16 27

31

MIEJSCOWOŚCI W GMINIE

Dębno, Dębienko, Drogosławiec, Trzebaw, 

Górka, Łódź, Srocko PGR

12 8 8 6 6 1

25 22 22 19 17 14

28

Skrzynki, Tomiczki, Rybojedzko,

Słupia, Jeziorki, Piekary

2 11 11 8 7 3

14 25 25 22 20 17

28

Sapowice, Modrze, Smętówko, Będlewo, 

Drożdżyce, Wronczyn, Zaparcin,

Tomice, Mirosławki

3 12 12 9 8 4

15 26 26 23 21 18

29

Strykowo, Strykówko, Antonin, Zamysłowo, 

Witobel, Twardowo, Srocko Małe

4 13 13 10 9 5

16 27 27 24 22 19

30

HARMONOGRAM 
WYWOZU ODPADÓW STAŁYCH
 MIASTO I GMINA STĘSZEW / DO KOŃCA CZERWCA 2013 ROKU

HARMONOGRAM 
ZBIORU SUROWCÓW 
WTÓRNYCH
DO KOŃCA CZERWCA 2013 ROKU

UWAGA! Harmonogramy te obowiązują do końca czerwca 2013 r., 
ponieważ 1 lipca wchodzi w życie nowy system segregacji odpadów. 

UWAGA:
1. W przypadku nagłej awarii sprzętu lub innych zdarzeń wywóz nastąpi w dniu 
następnym po dniu przewidzianym w harmonogramie (informacja tel. (61) 813-
41-82). 2. Pojemniki z nieczystościami stałymi należy wystawiać w dniu odbioru 
przy granicy nieruchomości w widocznym miejscu.

Zapełnione worki proszę wystawiać przed 
posesję do godz. 8:00

Tel. kontaktowy 61 – 8 135 305
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Znamy hasło promujące gminę

Stęszew – Tak! Naturalnie!

Oddział Regionalny KRUS 
w Poznaniu informuje, że roz-
poczęła się kolejna, XI edycja 
Ogólnokrajowego Konkursu 
Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne, nad którym honoro-
wy patronat objął Prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej 
Bronisław Komorowski, a pa-
tronat medialny dwutygodnik 
AGRO SERWIS, miesięcznik 
AGROMECHANIKA, tygodnik 
„Zielony Sztandar”, TVP1 oraz 
telewizja interaktywna AGRO 
NEWS com.pl.

Organizatorami są: Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Spo-

łecznego, Państwowa Inspekcja Pracy; 
inne instytucje, organizacje i instytuty 
działające na rzecz poprawy bezpieczeń-
stwa pracy w gospodarstwach rolnych 
oraz producenci maszyn i urządzeń rol-
niczych o ile zadeklarują swój udział w je-
go organizacji.

Celem konkursu jest promocja zasad 
ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach 
rolnych.

Konkurs ma charakter ogólnokrajo-
wy i przebiega w trzech etapach: regional-
nym, wojewódzkim i centralnym. Komisje 
konkursowe wizytują gospodarstwa, spo-
rządzają protokół oceny, przesyłają kopie 

do komisji konkursowej wyższego szcze-
bla wraz z „Arkuszami oceny gospodarstw” 
i dokumentacją zdjęciową gospodarstw 
zwycięzców.

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 marca 
2013 roku.

Etap regionalny konkursu trwa do 17 
maja, a etap wojewódzki do 21 czerwca 
2013 roku.

Centralna Komisja Konkursowa w mie-
siącu lipcu 2013 roku przeprowadzi wi-
zytacje 16 gospodarstw – zwycięzców eta-
pu wojewódzkiego, a następnie w oparciu 
o własne spostrzeżenia i otrzymaną doku-
mentację oceny gospodarstw od komisji 
wojewódzkich wyłoni zwycięzcę – właści-
ciela najbezpieczniejszego gospodarstwa 
w kraju.

Podstawą oceny gospodarstw są stwier-
dzone zagrożenia. Przy ocenie brane są 
pod uwagę:

•  ład i porządek w obrębie podwórza, 
zabudowań i stanowisk pracy,

•  stan budynków inwentarskich i gospo-
darczych, w tym stan schodów i uży-
wanych drabin oraz instalacji i urzą-
dzeń elektrycznych,

•  wyposażenie maszyn i urządzeń uży-
wanych w gospodarstwie w osłony ru-
chomych części, podpory i inne za-
bezpieczenia przed wypadkami,

•  stan techniczny pilarek tarczowych 
i łańcuchowych,

•  warunki obsługi i bytowania zwierząt 
gospodarskich,

•  stosowanie, stan i jakość środków 
ochrony osobistej,

•  rozwiązania organizacyjne, techno-

logiczne i techniczne wpływające na 
bezpieczeństwo osób pracujących 
i przebywających w gospodarstwie 
rolnym,

• estetyka gospodarstw.
Udział w konkursie mogą brać pełnolet-

nie osoby prowadzące produkcyjną dzia-
łalność rolniczą, które złożą wypełniony 
i podpisany formularz „Zgłoszenie udzia-
łu w konkursie” w najbliższej Placówce Te-
renowej lub Oddziale Regionalnym KRUS 
w nieprzekraczalnym terminie do 8 mar-
ca 2013 roku. 

Formularze zgłoszeniowe dostępne są 
w jednostkach terenowych KRUS i na stro-
nie internetowej: www.krus.gov.pl oraz 
w przedstawicielstwach współorganizato-
rów i patronów medialnych. 

Dla laureatów konkursu przewidziano 
cenne nagrody i wyróżnienia. W latach po-
przednich zdobywca tytułu „Najbezpiecz-
niejszego gospodarstwa w kraju” nagradza-
ny był ciągnikiem rolniczym.

Szczegółowe informacje o konkursie 
można uzyskać w Oddziale Regionalnym 
KRUS w Poznaniu, ul. Św. Marcin 46/50 nr 
tel. 61-8525 013, 8559 936 i Placówkach 
Terenowych KRUS.

Właściciele trzech najbezpieczniej-
szych gospodarstw etapu regionalne-
go i wojewódzkiego poprzednich edycji 
nie mogą brać udziału w konkursie przez 
okres trzech kolejnych lat, a zwycięzcy 
(zdobywcy I miejsca) finału konkursu nie 
mogą uczestniczyć w jego następnych edy-
cjach. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia 
udziału w konkursie.  RED 

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo

Wiemy, jakie hasło stanie się pod-
stawą do stworzenia logo gminy 
i będzie ją promowało!

Spośród zgłoszonych ponad 60 propo-
zycji, specjalnie powołana komisja wybra-
ła 6, które najlepiej odzwierciedlają cha-
rakter gminy Stęszew. Znalazły się wśród 
nich:

• Stęszew– tu się liczy człowiek,
• Stęszew– zielona gmina,
• Stęszew – Tak! Naturalnie!,
•  Stęszew – gmina ludzi, którym się 

chce chcieć,
•  Gmina Stęszew. Naturalne możliwo-
ści,

• Stęszew – zgodnie z naturą.
    Ostatecznie, za najlepsze, najcelniej 

określające gminę wybrano hasło „Stęszew 
– Tak! Naturalnie!”. Komisja doceniła jego 
wielowymiarowość, możliwości interpre-
tacji oraz zgodność z założeniami strate-
gii gminy.  Autorką zwycięskiej propozy-
cji jest Karolina Kula.

Stęszew – Tak! Naturalnie! – natural-
nie, bo w zgodzie z naturą i wśród natury; 
gmina Stęszew to naturalny wybór miej-
sca do zamieszkania, wypoczynku i rekre-
acji; naturalnie -  bo tu żyje się w innym, 
bardziej naturalnym rytmie, zapewniają-
cym dzieciom bardziej naturalny i harmo-

nijny rozwój; naturalnie – bo największa 
część WPN i obszaru Natura 2000 (ostoja 
Wielkopolska i Rogalińska) znajduje się na 
terenie naszej gminy; naturalnie – bo jed-
nym z priorytetów jest zachowanie natu-
ralnych zasobów przyrodniczych i środo-
wiskowych; naturalnie – bo bez wielkich 
nakładów finansowych i czasowych, w nie-
dużej odległości od Poznania, można zna-
leźć się wśród prawie niezmienionych kra-
jobrazów, zobaczyć pomniki przyrody, ob-
serwować dzikie zwierzęta w ich natural-
nym środowisku; naturalnie – bo nawet 
tak rzadkie zwierzęta jak wilki ;-) wybiera-
ją naszą gminę.  RED
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O G Ł O S Z E N I A

Dyrektor Departamentu Programów 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopol-
skiego na wniosek Lokalnej Grupy 

Działania: „Źródło”

informuje o możliwości składania za pośrednictwem 
Stowarzyszenia – Lokalna Grupa działania „Źródło” 
wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 
LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju, t.j. na:

1) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

– termin składania wniosków: do 6 lutego 2013 roku
– limit dostępnych środków: 1 075 601,00 zł
– minimalne wymagania: 
operacja musi zdobyć w ocenie pod względem lokalnych 
kryteriów wyboru minimum 2 punkty dla operacji „Odnowa 
i rozwój wsi”.

2) operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania po-
mocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia ce-
lów tej osi, tzw. „Małych projektów”

– termin składania wniosków: do 6 lutego 2013 roku
– limit dostępnych środków: 204 082,91 zł
– minimalne wymagania: 
operacja musi zdobyć w ocenie pod względem lokalnych 
kryteriów wyboru minimum 2 punkty dla operacji tzw. „ma-
łe projekty.

3) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomo-
cy w ramach działania ”Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej”

– termin składania wniosków: do 6 lutego 2013 roku
– limit dostępnych środków: 290 000,00 zł
– minimalne wymagania: 
operacja musi zdobyć w ocenie pod względem lokalnych 
kryteriów wyboru minimum 
2 punkty dla operacji ”Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej”.

4) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 
w ramach działania ”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

– termin składania wniosków: do 6 lutego 2013 roku
– limit dostępnych środków: 268 199,57 zł
– minimalne wymagania: 
operacja musi zdobyć w ocenie pod względem lokalnych 
kryteriów wyboru minimum 
2 punkty dla operacji ”Tworzenie i rozwój mikroprzedsię-
biorstw”.

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać 
bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działa-
nia „Źródło”, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk, II p. pok. 39, od po-
niedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00.

Dodatkowych informacji udzielają: 
Biuro LGD „Źródło” tel. 61 8140 671 wew. 56; 

kom. 694 575 393.

URZĄD MIEJSKI GMINY STĘSZEW
I N F O R M U J E

że od 1 stycznia 2013 r. tytułem ustawy z 7 grudnia 

2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowo-

dach osobistych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1407) zniesiono niektóre zapisy dotyczące 

obowiązku meldunkowego. Wprowadzono szereg uła-

twień m. in.:

1. Wprowadzenie możliwości automatycznego wymel-

dowywania przy zameldowaniu w nowym miejscu;

2. Wprowadzenie obowiązku możliwości dopełnienia 

obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika;

3. Odstąpienie od konieczności zgłaszania przy do-

pełnieniu obowiązku meldunkowego informacji o wy-

kształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania 

książeczki wojskowej;

4. Zniesienia obowiązku zameldowania obywate-

li polskich oraz obywateli UE, obywateli państw EFTA 

– stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej 

na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;

5. Likwidację obowiązku meldunkowego wczasowi-

czów i turystów;

6. Likwidację obowiązków właścicieli, dozorów i admini-

stratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do we-

ryfikowania obowiązku meldunkowego przez miesz-

kańców lub pracowników;

7. Wydłużenia terminu na realizację obowiązku mel-

dunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji kar-

nych za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;

8. Wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych pod-

legających zgłoszeniu w ewidencji ludności z 3 do 6 

miesięcy. 

USŁUGI 
REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE

•  Malowanie, tapetowanie ścian
•  Układanie paneli, płytek
•  Konstrukcje z płyt gips.-karton. 
•  Drobne prace instalacyjne, sufi ty 

podwieszane
•  Montaż mebli

KONKURENCYJNE CENY, 
FACHOWE WYKONANIE!

TEL. 721 829 676 

Sprzedaż jajek lęgowych od kur 
zielononóżki oraz przyjmuje 

zamówienia na pisklęta. 
Tel. 724122346
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• Ogólnopolski numer ratunkowy   112
• Policja   997
• Straż pożarna   998
• Pogotowie ratunkowe   999
• Pogotowie energetyczne   991
• Pogotowie gazowe   992
• Pogotowie wod.-kan   61 813 42 21,
 61 813 41 82, kom. 506 020 061

• Urząd Miejski Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11

czynny: pon. 8–16, wt.–pt. 7–15

> centrala 61 819 71 20, 61 813 40 11

> sekretariat 61 819 71 22

> faks 61 813 42 87

www.steszew.pl

urzadgminy@steszew.pl

burmistrz@steszew.pl

> Geodezja 61 819 71 49

>  Leśnictwo, Ochrona środowiska,

Rolnictwo 61 819 71 25

> 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

> 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

>  Filia wydziału komunikacji Starostwa 

Powiatowego 61 819 71 32

>  Ubezpieczenie Społeczne Rolników 

61 819 71 40

• 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

• 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

 > Opalenica (24 h na dobę),

tel. 61 447 90 00

• 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 cała dobę można dzwonić do Ko-
mendy Miejskiej w Poznaniu pod bez-
płatny nr tel. 997
> Rejon nr 1 – Dzielnicowy 

sierż. Kamil Misztal, 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
ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew

tel. 61 813 40 92

Czynna: pon. 12–19 wt. 8–15 ś. 12–19

czw. 8–19 pt. 12–19

Filia w Strykowie
tel. do szkoły – 61 813 40 52

Filia w Jeziorkach
tel. do szkoły – 61 819 60 87

Filia w Trzebawiu
Filia w Sapowicach
Filia w Będlewie

ZARZĄDCY DRÓG
• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad 
tel. 61 866 88 21

• Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich 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 „Twoja Przychodnia”,

ul. Grunwaldzka 508, 62-064 Plewiska, 

tel. (61) 561 79 70

• NZOZ Przychodnia Zespołu Lekarza 
Rodzinnego „Medicus” s.c. w Stęszewie,
ul. Piotra Skargi 22, tel. 61 813 42 61.

Gabinet czynny od poniedziałku do piąt-

ku od godz. 8 do 18 – porady i wizyty

Świadczenia lekarza rodzinnego są 

udzielane także w Dojazdowym Punkcie 

Lekarskim w Jeziorkach, ul. Ogrodowa 1

– od poniedziałku do piątku.

> Opieka lekarska poza godz. pracy

przychodni tj. od godz. 18 do 8 w niedzie-

le i święta:

> Wyjazdowa – pogotowie tel. 61 866 00 66.

> Ambulatoryjna – szpital w Puszczykowie, 

ul. Kraszewskiego 11, tel. 61 633 65 00

> Pielęgniarka środowiskowa – od ponie-

działku do piątku od godz 8 do 12 – gabi-

net, od godz. 14 do 18 – środowisko.

Zapewnia całość leczenia przez całą do-

bę w ramach nocnej i świątecznej wy-

jazdowej opieki pielęgniarskiej – tel. 

606 241 687

• „Medicor” sp. z o. o.
Stęszew, ul. Piotra Skargi 22,

tel. 61 813 42 61

Udziela świadczeń specjalistycznych

INFORMATOR
MIEJSKI
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w zakresie: chirurgii, laryngologii i neu-

rologii.

• 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.

Gabinet: 8–12, 15–18

Wizyty domowe: 12–15

Dzieci zdrowe (szczepienia: wtorek

9–11, czwartek 16–18

• Pediatryczny Gabinet Lekarski
ul. Laskowa 15 tel. 61 813 46 04, kom. 

501 463 008 Przyjęcia płatne: wtorek

16–18, środa: 10–12, piątek 16–18.

Orzeczenia lekarskie powypadkowe

bezpłatne dla szkół i przedszkoli gminy.

• NZOZ Przychodnia Specjalistyczna
„Jakubowska – MEDICA”
ul. Kościańska 22, 62-060 Stęszew

W związku z ograniczonym limitem porad, 

należy dokonać wcześniejszej rejestracji 

telefonicznej pod nr tel. 61 813 50 19

> Punkt pobrań krwi i przyjmowania

moczu w środę od 7:30 do 9:00

Pobieramy wymazy z gardła i nosa

• Porady z zakresu psychiatrii
Marta Malinowska-Kubiak,

godz. przyjęć: poniedziałki 16-18.30

• dr med. Jadwiga Rejmaniak
specjalista laryngolog i foniatra
ul. Narutowicza 19, 62-060 Stęszew

Prosimy o dokonanie wcześniejszej reje-

stracji telefonicznej: tel. 61 813 41 59,

kom. 603 599 016

• Gabinet lekarski Medycyny Pracy
lek. med. Renata Turbańska
ul. Ślusarska 2, 62-060 Stęszew

Gabinet czynny: wt. 16:30–17:30

czw. 16–18. Rejestracja: kom. 606 629 783

• NZOZ „Zdrowie” Spółka Cywilna
ul. Poznańska 24, 62-060 Stęszew

tel. 61 8 195 439

Kierownik spółki: 

mgr Anna Niedźwiedź – tel. 600 631 917

pielęgniarka środowiskowa

Agnieszka Ignasiak – pielęgniarka 

środowiskowa, tel. 605 951 205

Katarzyna Płotkowiak – pielęgniarka

środowiskowa, tel. 600 971 102

Barbara Sikorska – pielęgniarka

środowiskowa, tel. 504 821 566

Mariola Czaplińska – położna

środowiskowa, tel. 693 743 875

> Opieka długoterminowa:

Magdalena Bernat, Halina Kowalska,

tel. 600 631 917

• Lekarz Stomatolog Iwona Zantkiewicz-
-Bajerlein, Krzysztof Zantkiewicz
ul. Poznańska 4a, 62-060 Stęszew

czynne: pon.–pt. 10–20, sob. 10–13,

tel. 61 813 46 81

• Gabinet Stomatologiczny Katarzyna
i Artur Bartoszek
ul. P. Skargi 22, 62-060 Stęszew,

tel. 61 813 44 53,

kom. 602 706 945

• 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: poniedziałek: 13–18, 

wtorek: 8–13.30, środa: 8–13.30, czwar-

tek: 13–18, piątek: 8-13.30

• Gabinet Stomatologiczny Lekarz
Stomatolog Paweł Świderski
ul. Rynek 19, 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 godzi-

nach 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

• JDK Gabinet Psychologiczno-
-Logopedyczny
ul. Łukaszewicza 1, 62-060 Stęszew,

tel. 502 610 002

Gabinet czynny:pon. i czw. 14–18

APTEKI
• „Pod Orłem”,

Stęszew, ul. Poznańska 3, tel. 61 813 42 

54, czynna: pon.–pt.8–20, sob. 8–13

• „Pod Słońcem”,

Stęszew, ul. Chybickiego 13, tel. 61 813 

48 61, czynna: pon.–pt. 8-12.30 i 15–20, 

sob. 8–13

• „U Złotego Źródła”
Stęszew, ul. Poznańska 18, tel. 61 898 53 

32, czynna: pon.–pt. 8–20, sob. 8–14.

• „Rodzinna” 

Stęszew, ul. Kościańska 54a, tel. 731-

994-992, czynna: pon.-pt. 8-21, sob. 8-

16, 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

• Placówka Partnerska Alior Banku
Stęszew, ul. Poznańska 3/1

tel. 819 53 95
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Promocja książki „Powstańcy Wielkopolscy z parafii Tomice i Słupia”

Z pamięci o bliskich utkana 
jest nasza tożsamość…

W roku 2012 została wydana 
książka autorstwa Grażyny Sie-
lickiej, mieszkanki gminy Stę-

szew, pt. „Powstańcy Wielkopolscy z para-
fii Tomice i Słupia”. Jej wydawcą jest gmi-
na Stęszew. 

Książka ta opisuje m.in. zarys dziejów Po-
wstania Wielkopolskiego oraz Powstańców 
Wielkopolskich z parafii Tomice i Słupia. 

2 grudnia 2012 r. w Tomiczkach odby-
ło się pierwsze spotkanie promujące książ-

kę „Powstańcy Wielkopolscy z parafii To-
mice i Słupia”. 

Kolejne spotkanie odbyło się 13 stycz-
nia br. w Słupi.

Udział w nim wzięli krewni i przyjacie-
le Powstańców Wielkopolskich z sołectwa 
Słupia, Piekary, Jeziorki, Januszewice, Bie-
lawy i Zemsko oraz osoby, które pomogły 
w napisaniu książki. Wspomnieć należy, 
że listę osób zaproszonych przygotowywa-
ła autorka książki Grażyna Sielicka. Z za-

proszenia skorzystał m.in. minister rolnic-
twa Stanisław Kalemba, pochodzący z Pie-
kar potomek powstańca.

Niedzielne spotkanie było żywą okazją do 
kontaktu autora z czytelnikiem oraz wspo-
mnień o przodkach, czyli Powstańcach Wiel-
kopolskich. Po zakończonej uroczystości 
wszyscy goście przeszli pod pomnik „Pole-
głym za Wolność” przy kościele Parafialnym 
w Słupi i tam złożyli wiązanki kwiatów oraz 
zapali znicze jako symbol pamięci.  RED
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Stęszewskie wigilie
W grudniowym numerze „Wie-
ści Stęszewskich” pisaliśmy 
o spotkaniach wigilijnych, które 
to tradycyjnie odbywają się 
w gminie Stęszew przed Świę-
tami Bożego Narodzenia.

Przypomnijmy, że od 15 do 19 grud-
nia kolędowaliśmy w Tomicz-
kach, Modrzu, Stęszewie, Będle-

wie, Zamysłowie, Sapowicach i Strykowie. 
W spotkaniach wigilijnych uczestniczy-
ło około 850 mieszkańców naszej gmi-
ny. Spotkania te były doskonałą okazją do 
wspólnych rozmów oraz podzielenia się 
opłatkiem.

Oto zdjęcia z pozostałych wigilii, które 
odbyły się już po oddaniu do druku grudnio-
wego numeru „Wieści Stęszewskich”, czyli w: 
Stęszewie, Będlewie, Sapowicach, Strykowie 
i Zamysłowie.   RED 

Stęszew.

Będlewo.Sapowice.

Zamysłowo. Strykowo.
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Gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy Stęszew

Triumf Facetów w Czerni

20grudnia w Szkole Podstawowej 
w Stęszewie odbył się „Gwiazd-
kowy Turniej Piłki Nożnej o Pu-

char Burmistrza Gminy Stęszew”. Rywalizo-
wali w nim chłopcy z rocznika 2000 i młod-
si. Łącznie 10 drużyn: 6 zespołów ze Stęsze-
wa, 2 zespoły z Modrza, 2 zespoły z Jeziorek. 

W meczu o III miejsce spotkały się dru-
żyny Szkoły Podstawowej w Stęszewie – 
„FC Realona” i „MS Lech Mirosławki”. 
Mecz był bardzo wyrównany i nie przy-
niósł rozstrzygnięcia w planowanym cza-
sie gry. Dopiero więc rzuty karne wyłoniły 
brązowego medalistę turnieju, którym zo-
stali piłkarze MS Lech Mirosławki. W me-
czu finałowym spotkały się drużyny: KZS 
Apostołowie ze Stęszewa i Faceci w Czerni 
z Jeziorek. 2:1 wygrała drużyna z Jeziorek. 

Drużynę Faceci w Czerni tworzyli: Ad-
rian Rożek (bramkarz), Mateusz Królik, 
Dominik Grośty, Eryk Waliszak, Arka-
diusz Skóra. Trener: Cezary Molenda.

KZS Apostołowie: Patryk Jędroszyk, 
Piotr Losiak, Jakub Józefiak, Szymon Bara-
nowski (bramkarz), Michał Odoliński. Tre-
ner: Joanna Mydlak.

MS Lech Mirosławki: Dawid Przewoź-
ny, Kamil Osses, Kamil Jaskulski (bram-
karz), Dawid Brojakowski, Nikodem Mruk. 
Trener: Joanna Mydlak.

Najlepszym zawodnikiem został wybra-
ny Nikodem Mruk (MS Lech), a bramka-
rzem – Szymon Baranowski (KZS Aposto-
łowie).   TROPS

Pamiątkowe zdjęcie 
wszystkich uczestników. 

„Złota” drużyna turnieju. 

Najlepszy zawodnik 
i bramkarz. „Srebrna” drużyna turnieju. 


