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STĘSZEWSKIE
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ

Szanowni Państwo,

mijają kolejne 4 lata działalności samorządu te-

rytorialnego. 21 listopada będziemy podejmować de-

cyzję o tym, kto reprezentować nas będzie nie tylko

w samorządzie gminnym, ale także w powiecie i wo-

jewództwie. Zachęcam wszystkich Państwa do wzięcia

aktywnego udziału w wyborze swoich przedstawicieli,

na wszystkich szczeblach. Tylko wtedy nasze lokalne

potrzeby będą artykułowane i będą miały szanse na

realizację. 

Mijające 4 lata były dla naszej gminy czasem cięż-

kiej, ale systematycznej i zaplanowanej działalności.

Udało się zrealizować wiele ważnych przedsięwzięć.

O tym, w jakim kierunku rozwijać się będzie Gmina

Stęszew przez kolejne 4 lata zadecydujecie Wy Państwo,

wybierając swoich przedstawicieli. 

Głosujcie Państwo mądrze, z rozwagą, po dokładnym

przeanalizowaniu planów wyborczych kandydatów,

odróżniając te rzeczywiste do zrealizowania, od obiet-

nic bez pokrycia. 

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Gminy Stęszew

Włodzimierz Pinczak
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TEZY PROGRAMOWE m.in.:
– kontynuacja inwestycji już rozpoczętych (kanalizacja, drogi, wo-

dociągi, ścieżki rowerowe itd.),  
– zrównoważony, zgodny z planami zagospodarowania przestrzennego

rozwój budownictwa mieszkaniowego,  
– kontynuacja obranych kierunków dotyczących ochrony zdrowia

– działalność ośrodków zdrowia, lekarzy specjalistów, podstacji
pogotowia, pielęgniarek środowiskowych, higienistek itd.,  

– dalsze prowadzenie działań w celu wdrażania zintegrowanych
form aktywności naszego społeczeństwa (rajdy, biegi, imprezy
wakacyjne, konkursy dla najmłodszych itp.) W tym celu zapropo-
nowana została już budowa sali widowiskowo-sportowej,  

– zadbanie o wykształcenie kadry ratowników wodnych (przepro-
wadzone zostały egzaminy na ratowników wodnych). W przyszłości
gminne kąpieliska powinny być strzeżone,  

– kontynuacja inwestycji poprawiających stan gminnej infrastruktury
sportowej – budowa kolejnych boisk sportowych,  

– stałe działania w zakresie poprawy estetyki i ochrony zabytków
na terenie gminy,  

– dalsze szkolenia w celu aktywizacji zawodowej oraz przekwalifi-
kowania się mieszkańców gminy,  

– dalsze wspieranie i współpraca z organizacjami społecznymi,  
– tworzenie warsztatów terapii zajęciowej. Dzięki nim osoby nie-

pełnosprawne mogą rozwijać swoje umiejętności ruchowe, społeczne,
zawodowe itp.,  

– podejmowanie kolejnych działań mających na celu pozyskanie in-
westorów podobnie, jak udało się to zrobić w przypadku włączenia
gminnych terenów do Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej, 

– prowadzenie kolejnych działań pro-ekologicznych m.in.: zagospo-
darowanie odpadów przez Centrum Zagospodarowania Odpadów
„Selekt”,  

– poza stałymi działaniami poprawiającymi jakość oświaty, zachęcanie
dyrektorów gminnych placówek, do pozyskiwania środków z UE
na sfinansowanie zajęć dydaktycznych, programów wyrównaw-
czych, a szczególnie zajęć kształtujących umiejętności kluczowe
każdego ucznia np. języków obcych, informatyki itd.,  

– zachęcanie mieszkańców do różnego rodzaju inicjatyw społecznych,  
– kontynuacja polityki niższych stawek podatkowych, jako elementu

zachęcającego inwestorów i zmniejszającego koszty życia miesz-
kańców,  

– wspieranie przedsiębiorców i rolników,  
– kontynuacja działań mających na celu pozyskiwanie dofinanso-

wania, zarówno ze źródeł unijnych jak i krajowych,
– dokończenie działań związanych z wprowadzeniem systemu wcze-

snego ostrzegania mieszkańców o zagrożeniach.

WŁODZIMIERZ PINCZAK – 
KANDYDAT NA BURMISTRZA GMINY STĘSZEW

Lat 49, od 16 lat burmistrz Gminy Stęszew. Do-
świadczony, z ogromnym zaangażowaniem
w pracę na rzecz lokalnej społeczności. Więcej
na: www.pinczakwlodzimierz.pl 

KANDYDACI PSL 
DO RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW

OKRĘGNR1
JUSTYNAMARIAPIĄTKOWSKA
Od kilku lat mieszkanka Stęszewa. Ukończyłam
Technikum Rolnicze w Grzybnie. Po maturze
zostałam studentką Wyższej Szkoły Hotelarstwa
i Gastronomii w Poznaniu. Studia ukończyłam
z wyróżnieniem w 1998 r. i rozpoczęłam pracę
w Agencji Celnej Nakutrans – Poland Sp.
z o.o. w Gądkach. Obecnie pracuję w SKR Stęszew. 

Prezentacja kandydatów 
w wyborach samorządowych 2010

Poniżej przedstawiamy Państwu charakterystyki kandydatów, 
dostarczone przez te komitety wyborcze, które wyraziły chęć prezentacji

KANDYDACI NA RADNYCH POWYŻSZEGO KOMITETU ZREZYGNOWALI Z CZĘŚCI SWOICH PREZENTACJI, 
NA RZECZ PRZEDSTAWIENIA PROGRAMU CAŁEGO KOMITETU (przyp. red).

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
LISTA NR 2



37/2010

OKRĘGNR2
HALINAJADWIGAKOWALSKA
Wieloletnia mieszkanka Stęszewa, pielęgniarka
z 40-letnim stażem. Mężatka, dwoje dzieci,
czworo wnucząt. Przez ostatnie 20 lat pielę-
gniarka środowiskowo – rodzinna. Obecnie pra-
cuje w Opiece Długoterminowej nad przewlekle
chorymi w domu. Członek terenowego Koła PCK
w Stęszewie Doskonale poznałam mieszkańców

gminy Stęszew, ich problemy, szczególnie te zdrowotne. Moje hasło:
„W trosce o zdrowie mieszkańców”

OKRĘGNR3
MACIEJPRZEMYSŁAWJÓŹWIAK
Przedsiębiorca branży budowlanej wiceprezes
KS LIPNO Stęszew, działacz sportowy, mieszkaniec
Dębna. Radny obecnej kadencji.

ANDRZEJMARIANRATAJCZAK
Mieszkaniec Wielkiejwsi, technik mechanizacji
rolnictwa. Żonaty, 3 synów. Jako sołtys sołectwa
Wielkawieś przyczyniłem się m.in. do: posta-
wienia nowej świetlicy, placu zabaw, budowy
chodnika, nasadzenia drzew, poprawy na-
wierzchni dróg itd. Działam też w Radzie Ro-
dziców stęszewskiego przedszkola. 

OKRĘGNR4
MIROSŁAWFRANCISZEKPOTRAWIAK
Wykształcenie wyższe. 20 lat doświadczenia
pracy w samorządzie terytorialnym. Od 4 ka-
dencji Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
Stęszew. Prowadzi gospodarstwo szkółkarsko-
rolnicze.

HENRYKALEKSANDERZAWADZKI
Rolnik. Żonaty, czworo dzieci. Prowadzi gospo-
darstwo rolne w Witoblu. Od 20 lat nieprzerwanie
pełni funkcję radnego gminy Stęszew. Wieloletni
działacz w strukturach PSL i Kółek Rolniczych. 

OKRĘGNR5
BRONISŁAWDERDA
Żonaty, ojciec sześciorga dzieci. Wykształcenie
średnie rolnicze. Prowadzę gospodarstwo rolne
w Modrzu o powierzchni łącznej 32 ha. Radny
gminny w latach 1994–2006. 

JAROSŁAWKRUPA
Wykształcenie średnie. Pracuję w Poznańskim
Związku Spółek Wodnych od 21 lat. Wiek 43
lata, żonaty, dwie córki. Radny Gminy Stęszew
w kadencjach 1998–2002 i 2006–2010. 

MARIANJERZYTROJANOWSKI
Lat 65, rolnik, radny od kadencji, mieszkaniec
Modrza, wieloletni sołtys tego sołectwa.

OKRĘGNR6
ZENONKEMPA
Radny Gminy Stęszew. Prezes GS „SCh” w Stę-
szewie. Prezes Zarządu Gminnego OSP. Członek
PSL – sekretarz ZMG-PSL w Stęszewie. 

HANNAANNASŁOMA
Wykształcenie średnie – technik handlowiec.
Ukończony kurs – administracja i zarządzanie.
Mężatka, dwójka dzieci. Od 8 lat – sołtys sołectwa
Tomiczki. Jako sołtys dbam o potrzeby miesz-
kańców i rozwój naszej wsi, najlepiej jak potrafię.
Dużo czasu poświęcam pracy społecznej. Lubię
współpracować z innymi ludźmi. Wyznaczone

cele stawiam na pierwszym miejscu. 

KANDYDAT PSL 
DO RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO

LISTANR2,OKRĘGNR1
KRZYSZTOFMARIANROBASZYŃSKI
Lat 48, mieszkaniec Modrza, prezes SKR w Stę-
szewie, radny Powiatu I, II i III kadencji, wice-
przewodniczący komisji finansów i gospodaro-
wania mieniem powiatu.

KANDYDAT PSL DO SEJMIKU 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

LISTANR2,OKRĘGNR3
WOJCIECHJANKOWIAK
Od 2007 r. wicemarszałek Województwa Wlkp.
Ważne, by rozwijać nowoczesną gospodarkę,
infrastrukturę, budować nowoczesne szkolnictwo,
inicjować badania naukowe. 
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LESZEK BOGDAN BERNACZYK – 
KANDYDAT NA BURMISTRZA GMINY STĘSZEW

Wykształcenie:
• mgr inż. Politechnika Poznańska, Wydział

Elektryczny
• studia podyplomowe z informatyki, kurs kwa-

lifikacyjny z zakresu zarządzania i kierowania
szkołą

Od 1991 roku Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Stęszewie

Działalnośćspołeczna:
• członek Stęszewskiego Forum Obywatelskiego 
• wiceprzewodniczący koła PO w Stęszewie
Więcej na www.leszekbernaczyk.pl 

KANDYDACI PO 
DO RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW

OKRĘGNR1
NORBERTANDRZEJEWSKI
• Od 1989 r. prowadzi własną działalność. Wła-

ściciel: PRYZMAT i AKPOL PLUS
• Współzałożyciel „Motor Klub PIWERSI”
Dlaczegokandyduje?
Uważa, że naszej gminie należy się nowa władza.

Chciałby nowego włodarza wspierać w jego działaniach na rzecz
rozwoju miasta i gminy. Ponadto chce pracować nad: rozwiązaniami
tworzącymi nowe miejsca pracy i usprawnieniami dla przedsiębiorców. 

EWABOŻENAGALANT
•Z wykształceniaekonomistka
•Od3 latpracujew strukturachhandlo-
wychw Stęszewie

•Od2009sekretarzRadyRodzicóww gim-
nazjum

Zadania,któresobiestawiato:
– pozyskiwanie środków z UE na rozwój gminy
– modernizacja infrastruktury
– poprawa stanu komunikacji łączącej Stęszew i Poznań 
– zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców (sygna-

lizacja świetlna na Poznańskiej)

ALEKSANDERJÓZEFMURKOWSKI
• Ukończył AR w Poznaniu
• Dyrektor handlowy w Inter Gumi
• Przewodniczący Rady Rodziców w SP w Stę-

szewie
Dlaczegokandyduje?

Zależy mu na dynamicznym rozwoju naszej gminy, min.
– stworzeniu przyjaznych warunków do inwestowania
– polepszeniu warunków nauczania w szkołach

– wykorzystaniu walorów turystycznych gminy
– poprawie infrastruktury nowych osiedli Stęszewa 

OKRĘGNR2
TOMASZJAROSŁAWBALCEREK
• Ukończył Politechnikę Poznańską – mgr inż.

mechanik 
• Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością

w firmie JESTIC w Krąplewie 
• Radny kadencji 1994–2002, członek Zarządu Samorządu Miesz-

kańców Stęszewa 2002–2006
Wieloletnie doświadczenie zawodowe i samorządowe daje
rzetelnepodstawydosprawowaniamandaturadnego.
Główny cel – poprawa warunków życia w naszej gminie poprzez
wspieranie inwestycji.

MIKOŁAJSEWERYNMAJEWICZ
• Członek Platformy Obywatelskiej
• Inżynier logistyki – ukończył WSKiZ w Po-

znaniu 
• Od 2004 r. prowadzi własną działalność go-

spodarczą
Dlaczegokandyduje?

Jako radny chciałby rozwijać współpracę z gminami zagranicznymi.
Podczas licznych podróży zdobył doświadczenia, które chciałby wy-
korzystać wprowadzając w naszej gminie usprawnienia, ułatwiające
życie mieszkańcom i przedsiębiorcom. 

AGNIESZKAMARLENAMOLENDA
• Ukończyła: UAM – mgr socjologii, UE – logi-

styka, HARVARD BSP – zarządzanie MBA
• Zawodowo związana z sektorem TSL, od 4

lat na stanowiskach dyrektorskich
Dlaczegokandyduje?
Uważa, że gmina potrzebuje młodych, ale rów-

nież dobrze wykształconych radnych, którzy sprawdzili już swoje
kompetencje w obszarze zawodowym i teraz są gotowi służyć
lokalnej społeczności. 
Więcejnawww.agnieszka_molenda.e-samorzadowiec.pl

OKRĘGNR3
ROMANKWIATEK
• W latach 80. i 90. związany z POM Stęszew,

działacz w Związkach Zawodowych i Radzie

Pracowniczej. 
• Współtwórca Towarzystwa Miłośników Miasta

Stęszewa

• Organizator wystawy z okazji 60. rocznicy powstania POM 
Jakoradnybędziezabiegało:
– poprawę bezpieczeństwa na drogach
– aktywizację osób niepełnosprawnych, likwidacja barier komuni-

kacyjnych
– reaktywację OSP w Stęszewie

KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
LISTA NR 4
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OKRĘGNR4
ZYGMUNTCIĘŻKI
• Radny dwóch kadencji w latach: 1984–1988

i 1988–1992
• Od 1992 r. pełni funkcję sołtysa Trzebawia 
KandydujedoRadyMiejskieji będziezabie-
gałprzedewszystkimo:

– poprawę stanu dróg
– kanalizację wsi
– komunikację miejską
– doświetlenie drogi Trzebaw – Rosnówko

ROBERTPIOTRSZYMANKIEWICZ
• Student V roku UAM na kierunku – Geografia 
• Młody, ambitny i energiczny. Nie boi się nowych

wyzwań, aktywnie bierze udział w lokalnym
życiu społecznym

Jako radny chciałby reprezentować ludzi
zewsii zajmowaćsię:

– ochroną środowiska 
– poprawą czystości w naszych miejscowościach
– promowaniem sportu i rekreacji na obszarach wiejskich
– ułatwieniem dostępu do Internetu 

OKRĘGNR5
MIROSŁAWMARIANGUGAŁA
• Emerytowany strażak 
• Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techni-

ków Pożarnictwa
Jako radny będzie dążył do tego:

– aby gmina była jawnie, transparentnie i gospodarnie zarządzana
– aby jej mieszkańcom żyło się bezpiecznie
– abyśmy nie marnowali szans jakie dają środki z UE
– aby wreszcie w Naszej Gminie respektowano zapisy prawa i Rada

Miejska zaczęła realizować swoje zadania

EWAWICHNIAREK
• Emerytka 
• Ma nie tylko dużo energii, ale i czasu, który

chciałaby spożytkować w słusznej sprawie.
Postanowiła zająć się działalnością społeczną
na rzecz mieszkańców swojej wsi. Stawia na
młodych!

Priorytetem dla niej i Strykowa będzie:
–nowyi bezpiecznyplaczabawdladzieci
–ścieżkarowerowanatrasieStrykowo–Stęszew
–świetlicadlamłodzieży
–czystośćw naszejmiejscowości

OKRĘGNR6
ZUZANNAPALUSZAK
• Studentka IV roku Ochrony Środowiska na

UP w Poznaniu 
• Stypendium naukowe Dziekana Wydziału Rol-

nictwa i Bioinżynierii 
Jejcelembędziewspieraniemłodzieży,a także:
– propagowanie ekorozwoju naszego regionu
– pozyskiwanie dofinansowań unijnych
– organizowanie lokalnych imprez sportowo-rekreacyjnych
– modernizacja sieci wodociągowej w sołectwach
– zapewnienie szerokopasmowego Internetu

TADEUSZADAMPIĘTA
• Emerytowany rolnik
• Członek Polskiego Związku Niewidomych 
Jakoradnyzamierza:
Doświadczenia z własną niepełnosprawnością
wykorzystać w służbie innym niepełnospraw-
nym. Chciałby stworzyć gminny program zaj-

mujący się min. dofinansowywaniem sprzętu rehabilitacyjnego,
wspieraniem zatrudnienia inwalidów. 
Więcej na www.wiklina-tp.ugu.pl oraz www.defacto.org.pl w zakładce
„e-wybory”

KANDYDATKI PO 
DO RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO

KATARZYNALEWANDOWSKA–RadaPowiatu
• Od 1989 roku aktywna politycznie, jedna z za-

łożycielek Stęszewskiego Komitetu Obywatel-
skiego, z inicjatywy którego radni w pierw-
szych wolnych wyborach samorządowych
w 1990 r. wybrali na Burmistrza Stęszewa jej
ojca Zygmunta Lewandowskiego

• W Radzie Powiatu będzie zabiegać o wsparcie dla zastępczego ro-
dzicielstwa oraz opiekę i rehabilitację dzieci niepełnosprawnych

MAŁGORZATAPIETRZAK–kandydatkado
RadyPowiatuPoznańskiego(listanr4,po-
zycjanr4)
Mieszkanka Stęszewa, lat 43, wykształcenie
wyższe, mężatka, syn Paweł. Pracuje w Muzeum
Narodowym Rolnictwa w Szreniawie na stano-
wisku starszego kustosza. Organizatorka wielu

imprez edukacyjnych i kulturalnych. Energiczna i pracowita, nie
cierpi układów, koterii i zakłamania. Ceni w życiu pracowitość
i uczciwość.
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OKRĘGNR1
ANNASTACHOWIAK-GAUDEN
Nazywam się Anna Stachowiak-Gauden. Jestem
bezpartyjną Kandydatką na radnego z ramienia
Komitetu Wyborczego Razem dla Stęszewa. Mam
33 lata, jestem mamą dwójki dzieci. Z wykształ-
cenia jestem prawnikiem, pracuję zawodowo

od 10 lat, od 6 lat prowadzę w Poznaniu własną praktykę adwokacką.
Jako radna chciałabym działać na rzecz młodych rodzin, rozwoju
komunikacji z Poznaniem i poprawy infrastruktury na nowych
osiedlach.

OKRĘGNR2
TOMASZSOBOLEWSKI
Nazywam się Tomasz Sobolewski. Jestem bez-
partyjnym kandydatem do Rady Gminy z ra-
mienia Komitetu Wyborczego Razem dla Stęszewa.
Mam 37 lat, żonaty, dwójka dzieci, wykształcenie
średnie. Od paru lat działam w Stowarzyszeniu
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Szkole Pod-

stawowej w Stęszewie. Jestem bezstronny i niezależny. Najważniejszy
dla mnie jest faktyczny interes miasta i jego mieszkańców.

OKRĘGNR3
PIOTRWÓJCIK
Nazywam się Piotr Wójcik. Jestem bezpartyjnym
kandydatem do Rady Gminy z ramienia Komitetu
Wyborczego Razem dla Stęszewa. Mam 26 lat,
wykształcenie wyższe. Młody, otwarty i gotowy
na zmiany. Drodzy Mieszkańcy nadszedł czas

by każdy z nas miał coś do powiedzenia. Decyzje, które były podej-
mowane bez nas zacznijmy podejmować wspólnie. Uważam, że
ciężką pracą można osiągnąć dużo, ja jestem gotowy!!!

OKRĘGNR5
PIOTRJANKOWSKI
Nazywam się Piotr Jankowski. Jestem bezpar-
tyjnym Kandydatem do Rady Gminy z ramienia
Komitetu Wyborczego „Razem dla Stęszewa”.
Mam 39 lat, jestem żonaty, dwójka dzieci, wy-

kształcenie średnie. Uważam, że nadszedł czas na zmiany, na nowych
ludzi, którzy mogą za pomocą Państwa głosów, wprowadzać te
zmiany w życie. Mam chęci i siły, aby zrobić wiele dobrych rzeczy
dla naszej gminy.

OKRĘGNR1
BARBARAMARIAMAKUCH
Jestem 62 letnia emerytką. Przez ostatnie 24
lata pracowałam kolejno w Banku Spółdzielczym
i PKO BP. Od 2004r. jestem ławnikiem Sądu Rejo-
nowego w Grodzisku Wlkp. Od 2005 r. członkiem
PCK, jako wolontariusz pomagam najuboższym
i potrzebującym. Uczestniczę w przedsięwzięciach: 

– zbiórka krwi, 
– zbiórka żywności, 
– wydawanie odzieży, 
– gram w Orkiestrze Świątecznej Pomocy J. Owsiaka. prywatnie

żona, mama dwóch córek i babcia trojga wnucząt. 

OKRĘGNR3
GRZEGORZBARANOWSKI
lat 35, zamieszkały Zamysłowie. Prowadzi wie-
lopokoleniowe rodzinne gospodarstwo rolne,
jednocześnie pracuje zawodowo. Wiedzę po-
trzebną do ekonomicznego i efektywnego za-
rządzania gospodarstwem nabył zdobywając

wykształcenie na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Od zawsze zwią-
zany z Gminą Stęszew, śledzi na bieżąco rozwój i sytuację ekonomiczną
tego regionu. Aktywnie uprawia sport.  W swoich działaniach
chciałby skupić się na rozwiązywaniu problemów mieszkańców,
poprzez dialog i współpracę.

ALEKSANDRABARBARAHADRYAN
Lat 56. Wykształcenie średnie. Społeczny działacz
PCK. Dzięki Państwa poparciu zabiegać będę o:
– poprawę życia ludzi znajdujących się w trud-

nych warunkach materialnych,
– poprawę bezpieczeństwa w mieście i okolicy,
– poprawę estetyki miejsc publicznych,
– poprawę opieki nad dorastającą młodzieżą,

– jak najlepsze wykorzystanie pieniędzy podatników i środków unij-
nych na infrastrukturę budowy dróg. 

OKRĘGNR5
BARBARASIKORSKA
Dobrze znana mieszkańcom pielęgniarka śro-
dowiskowa z długoletnim doświadczeniem.
Misję radnej pełni od 2006r. Od zawsze jej prio-
rytetem był rozwój zdrowotny i społeczny miesz-
kańców gminy. Konsekwentna przedstawicielka
swoich wyborców. Szczególnie zależy jej na roz-

woju usług medycznych, dostępnych na terenie gminy, większym
dostępie dzieci wiejskich do różnorodnych form opieki przedszkolnej,
objęciu odpowiednią opieką środowisk zagrożonych patologiami
społecznymi. 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA STĘSZEWA
LISTA NR 16

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWCY DLA GMINY STĘSZEW 
LISTA NR 17
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Szanowni Państwo!
Jako jedyny niezależny kandydat na Burmistrza Gminy Stęszew

zamierzam przedstawić Państwu swoje zamierzenia dotyczące
gminy. Chcę przedstawić program wyborczy, któremu przyświeca
myśl przewodnia – „ROZWÓJ POPRZEZ FACHOWOŚĆ”.

Popierwsze:POZYSKIWANIEŚRODKÓWPOZABUDŻETOWYCH
W TYMŚRODKÓWUNIJNYCH

Jako jedno z głównych moich zamierzeń jest zwiększenie inten-
sywności działań mających na celu pozyskanie środków pozabu-
dżetowych – w tym środków unijnych. Konieczne jest podjęcie
działań dla pozyskania dotacji unijnych zarówno dla projektów re-
alizowanych przez gminę, jak i dla projektów indywidualnych re-
alizowanych przez rolników i przedsiębiorców.

Zamierzam:
– powołać „zespół do spraw pozyskiwania środków unijnych”, który

będzie propagował, informował, organizował szkolenia i prowadził
doradztwo w kwestiach pozyskiwania środków unijnych

– wspierać rolników i przedsiębiorców w kwestiach pozyskiwania
dotacji unijnych poprzez realną pomoc urzędu – zwiększenie/utwo-
rzenie dodatkowego etatu urzędniczego.
Podrugie:PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Konieczne jest wspieranie wszelkich inicjatyw umożliwiających

tworzenie nowych miejsc pracy poprzez zachęcenie przedsiębiorców
dla inwestowania w Stęszewie oraz w gminie.

Zamierzam:
– przygotować pakiet zachęt dla przedsiębiorców poprzez wdrożenie

w urzędzie gminnym procedur dotyczących szybkiej ścieżki legi-
slacyjnej, pomoc w załatwieniu formalności, pomoc w pozyskiwaniu
środków unijnych, stworzenie systemu preferencji podatkowych
i aktywizację strefy ekonomicznej

– zorganizować cykliczne spotkania z przedsiębiorcami i rolnikami
w celu merytorycznej rozmowy, wspólnego rozwiązywania pro-
blemów, zbierania opinii i oczekiwań z ich strony

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARZENNY JANISZEWSKIEJ
LISTA NR 18

KANDYDACI NA RADNYCH POWYŻSZEGO KOMITETU ZREZYGNOWALI Z PREZENTACJI NA RZECZ PRZEDSTAWIENIA PROGRAMU KANDYDATKI
NA BURMISTRZA MARZENNY JANISZEWSKIEJ (przyp. red).

PROGRAM WYBORCZY NIEZAZALEŻNEGO KANDYDATA NA BURMISTRZA STĘSZEWA 
MARZENNY JANISZEWSKIEJ
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– organizować dla inwestorów targi pracy w celu rekrutacji pra-
cowników.

Mając na względzie rolniczy charakter gminy główny nacisk
i preferencję chcę położyć na rozwój i pozyskanie sektora rolno-spo-
żywczego przedsiębiorstw z uwagi na bardzo ograniczone możliwości
zbytu i przetwarzania płodów rolnych. Zamierzam wspierać działania
mające na celu rozwój produkcji ogrodniczej, unowocześnienie pro-
dukcji zwierzęcej, upowszechnianie rolnictwa ekologicznego, orga-
nizowanie rolników w grupy producenckie i rozwój agroturystyki.

Potrzecie:PRZYJAZNYURZĄD
Urząd gminy powinien być bardziej przyjazny i dostępny dla pe-

tenta. Jestem również zwolenniczką możliwie najdalej idącej jawności
życia publicznego

Zamierzam:
– poprawić jakość obsługi petenta w urzędzie gminnym promując

zasadę, że urząd jest dla petenta (a nie odwrotnie) i kładąc nacisk
na rzetelne oraz pełne informowanie petenta

– umożliwić załatwienie spraw w urzędzie w jeden dzień tygodnia
do godziny 18.00

– organizować cykliczne debaty mieszkańców/sołtysów z burmistrzem
oraz konsultacje społeczne burmistrza i radnych z mieszkańcami
przed podjęciem ważnych decyzji
Poczwarte:ROZWÓJINFRASTRUKTURYTECHNICZNEJGMINY
Zamierzam:

– dokończyć inwestycje rozpoczęte przez gminę lub zrealizowane
częściowo (np. budowę przedszkola w Stęszewie, ocieplenie Ośrodka
Zdrowia w Stęszewie)

– wykonać kanalizację sanitarną w miejscowościach gminy gdzie
jej nie ma

– w miarę możliwości finansowych dokonywać remontów i moder-
nizacji dróg i chodników

Popiąte:OCHRONAZDROWIA
Zamierzam:

– podjąć działania mające na celu uzupełnienie kadry medycznej
w Ośrodku Zdrowia w Stęszewie i punktach terenowych

– zapewnić częstsze konsultacje medyczne lekarzy specjalistów
– podejmować działania prewencyjne, zapobiegające problemowi

narkomanii i alkoholizmu
Poszóste:OŚWIATA
Zamierzam:

– wspólnie z rodzicami wypracować szeroką ofertę zagospodarowania
wolnego czasu dzieci i młodzieży szkolnej

– podnieść atrakcyjność i skuteczność zajęć szkolnych i przedszkolnych
poprzez doposażenie przedszkoli i szkół

– zwiększyć atrakcyjności zajęć pozalekcyjnych poprzez zaangażo-
wanie kadry specjalistycznej

– zorganizować dożywianie w szkołach dla dzieci z rodzin najbied-
niejszych
Posiódme:PROMOCJAGMINY
Zamierzam:

– podjąć działania promujące gminę jako miejsca do inwestowania
i turystyki

– zintensyfikować działania marketingowe podnoszące atrakcyjność
naszej gminy przez obecność w mediach głównie lokalnych (gazety,
TV, Internet).
Poósme:BEZPIECZEŃSTWO
Zamierzam:

– poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, poprzez remonty i dopo-
sażenie w specjalistyczny sprzęt jednostek Ochotniczej Straży Po-
żarnej i Pogotowia Ratunkowego

MARZENNA JANISZEWSKA
Niezależny kandydat na Burmistrza Gminy Stęszew

OKRĘGNR1
ŁUKASZPAWEŁSZAJKOWSKI
Stęszewianin od urodzenia. Geodeta, kartograf.
Wykształcenie wyższe w zakresie geografii i geo-
informacji, dziennikarstwa oraz zarządzania.
Tezy programowe: Rozwój małej przedsiębior-
czości, szczególnie wśród ludzi młodych. Poparcie
dla ludzi kreatywnych. Wspieranie działań ma-

jących na celu rozwój turystyki i rekreacji. Działania na rzecz dobrej
komunikacji i współpracy na linii samorząd – mieszkańcy. Wsparcie
dla działań związanych z edukacją, kulturą i sportem młodzieży 

OKRĘGNR2
RYSZARDPOSPIESZNY
57 lat, wykształcenie średnie, żonaty, 2 dzieci, 3
wnucząt. Własna działalność – handlowiec.
Radny 3 kadencji. Wychowawca uczniów szkół
zawodowych w zawodzie sprzedawcy, od 15
lat.
Plany:

– budowa hali widowiskowo-sportowej,
– budowa chodników,
– budowa placów zabaw – zieleń, rekreacja ul. Kanałowa – przy ka-

nale,
– budowa ciągów pieszo-rowerowych,
– pomoc w tworzeniu miejsc pracy,
– niskie podatki 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNYCH I SAMORZĄDNYCH
LISTA NR 19
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MICHAŁKAZIMIERZWEYCHAN
Prowadzę własne gospodarstwo rolne. Żonaty.
Radny 2 kadencji.
Tezy programowe:
– budowa hali widowiskowo-sportowej,
– budowa chodników,
– budowa placu zabaw i terenów rekreacyjnych

na końcu ul. Kanałowej,
– budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Samicy do źródełka

Żarnowiec,
– pomoc w tworzeniu miejsc pracy.

OKRĘGNR3
ADAMCYKOWIAK
21 lat, student III roku stosunków międzynaro-
dowych na WSNHID w Poznaniu specjalizujący
się w handlu międzynarodowym, liberał w życiu
oprócz studiowania prowadzi własną działalność
gospodarczą. Syn Jerzego i Krystyny Cykowiak,
zarówno ojciec jak i dziadek Stefan pełnili

funkcje radnych. Aktywny sportowiec w 2007 ukończył poznański
maraton. Popiera rozwój rodzimego kapitału.

OKRĘGNR1
STANISŁAWMATUSZEWSKI
Nauczyciel, wykształcenie wyższe, członek SLD,
radny minionej kadencji. Głosuj na sprawdzonego
kandydata! Postaw na doświadczenie!

OKRĘGNR6
HENRYKGOMUŁA
Pracownik Teatru Nowego, kandydat niezależ-
nych, radny w latach 1994–2002. Głosuj na
sprawdzonego kandydata! Postaw na doświad-
czenie! 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STANISŁAWA MATUSZEWSKIEGO
LISTA NR 20

OKRĘGNR1
ZBIGNIEWKRAWCZYK
Lat 57, żonaty, dwoje dzieci.
Prowadzę własną działalność gospodarczą.
Byłem radnym w minionej kadencji. Na Forum
Rady będę reprezentował mieszkańców Stęszewa
i przedstawiał Wasze codzienne problemy. Chciał-
bym mieć możliwość doprowadzenia do końca

rozpoczętych w minionej kadencji prac (m.in. hala widowiskowo-
sportowa) Dziękuję wszystkim za oddany na mnie głos.

OKRĘGNR2
LESZEKKSIAŻKIEWICZ
Fotograf, lat 40, żonaty, 2 dzieci
Cztery lata temu obdarzyliście mnie Państwo
zaufaniem wybierając na Swojego przedstawi-
ciela w gminie. Popieram rozwój kultury i sportu
i od zawsze byłem zwolennikiem budowy w Stę-
szewie kompleksu sportowo-rekreacyjnego. To

właśnie w minionej kadencji Rada zatwierdziła projekt budowy
takiego obiektu. Rozpocznie się ona w następnej kadencji. Moim
marzeniem byłoby mieć wpływ na jej realizację. Dalsza praca dla
Państwa będzie dla mnie zaszczytem. 

OKRĘGNR3
HENRYKZDZISŁAWSZELĄG
lat50, żonaty, dwoje dzieci
prowadzę zakład szklarski
Pamiętam, że podstawowym obowiązkiem sa-
morządowca jest rozwiązywanie trudnych spraw
zwykłych ludzi. Jakich radnych wybierzemy 21
listopada zależeć będzie od nas samych.

Nieobecni nie mają racji!
KWW NIEZALEŻNI, OKRĘG WYBORCZY NR 3, LISTA NR 21
Dziękuję wszystkim za oddany na mnie głos.

BOGDANJANSZYPURA
lat 50, żonaty, dwie córki
rencista
Startuję pierwszy raz do Rady Miejskiej Gminy
Stęszew, pragnę zajmować się sprawami zwy-
kłych ludzi, którzy na codzień potrzebują rady,
uśmiechu i zwykłej życzliwości.
Jestem otwarty na wszelkie sugestie ze strony

wyborców.
Nie obiecuję „gruszek na wierzbie”, ale chcę służyć wszystkim nie-
zależnie od ich przynależności politycznej.
KWW NIEZALEŻNI, OKRĘG WYBORCZY NR 3, LISTA NR 21
Dziękuję wszystkim za oddany na mnie głos. 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI
LISTA NR 21
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MICHAŁSTANISŁAWZIELIŃSKI,KomitetWy-
borczyWyborców„NiezależnidlaPowiatu”
Lat 53. Żonaty, dwóch synów. Mieszkaniec Stę-
szewa. Wykształcenie: wyższe.
Od 14 lat Prezes Zarządu Koła PZW w Stęszewie. 
Długoletnia praca społeczna uhonorowana przez
ZG PZW w Warszawie, „Złotą Odznaką za zasługi
dla Wędkarstwa Polskiego”.

W Radzie Powiatu Poznańskiego chce pracować w Komisji Ochrony
Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Komunikacji, Budownictwa
i Infrastruktury.

inż.TOMASZMARCINNOWAK,KWW„Nieza-
leżnidlaPowiatu”listanr15
Szczęśliwy mąż i ojciec. Ukończyłem studia na
Politechnice Poznańskiej. Jako pracownik wiem
jak ważna jest dokładność, a co za tym idzie
odpowiedzialność za swoje czyny.
Jako Radny Powiatu Poznańskiego chciałbym,
aby nasz Powiat był bezpieczny, przyjazny dla

środowiska, a Ludzie tu mieszkający mogli godnie żyć. Liczę na WAS

OKRĘGNR4
PIOTRPAWLAK
Lat 45, mieszkaniec Witobla. Kierownik KP Stę-
szew.
Cele do zrealizowania:
– pozyskanie nowych inwestorów, nowych miejsc

pracy,
– modernizacja dróg, budowa nowych nawierzchni, budowa chod-

ników, ścieżek rowerowych,
– poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,
– ochrona środowiska,
– budowa hali widowiskowo-sportowej
Głosuj na osobę godną zaufania!

OKRĘGNR6
KAROLINASZYPURA-JARMUŻEK
37 lat. Mężatka, mama 2 letniego dziecka.
Wykształcenie wyższe rolnicze i ekonomiczne.
Licencja do usługowego prowadzenia Biura Ra-
chunkowego. Plany:
– zapewnienie równego dostępu do edukacji

i wypoczynku dzieciom i młodzieży z wiosek.
– określenie przejrzystych zasad naboru do pracy w instytucjach

samorządowych.
– promowanie gminy w mediach celem pozyskania inwestorów
– dbanie o bezpieczeństwo na drogach 
– wspieranie finansowe stowarzyszenia, kluby sportowe itp. 

OKRĘGNR1
ELŻBIETAIWONAPRZYNOGA
Kandydatka niezależna
Okręg 1 Lista 22
Z wykształcenia technik budowlany, z zamiłowania handlowiec. Rozwój gospodarczy i turystyczny to przyszłość
Stęszewa. Do tej pory pracowałam na rzecz dzieci (Rada Rodziców), chciałabym otrzymać od państwa kredyt zaufania
i pracować na rzecz Stęszewa.
Znam problemy mieszkańców:
– brak dróg, chodników, placów zabaw 

– niszczejący ośrodek Lipno
Te i inne problemy będę rozwiązywać jeżeli zostanę Twoją RADNĄ.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ELŻBIETY PRZYNOGA
LISTA NR 22

OKRĘGNR2
ŁUKASZPIOTROWSKI
Urodzony 2 stycznia 1981 roku w Poznaniu. Wykształcenie wyższe. Absolwent Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych
w Poznaniu na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Publicysta portalu www.redakcja.newsweek.pl.
Laureat wyróżnienia Bloger Roku 2009 w kategorii „Sport” ww. serwisu. Od 1998 roku współpracownik, a od listopada
2004 roku pracownik Muzeum Regionalnego w Stęszewie. 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA PIOTROWSKIEGO
LISTA NR 24

KANDYDACI KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW NIEZALEŻNI DLA POWIATU 
DO RADY POWIATU
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XL Sesja Rady Miejskiej Gminy Stęszew

28
października odbyła się XL Sesja

Rady Miejskiej Gminy Stęszew.
Po jej otwarciu i ustaleniu po-

rządku obrad, burmistrz przedstawił spra-
wozdanie z działalności międzysesyjnej. Obej-
mowało ono okres od 29 września do 
28 października.

W minionym czasie odbyło się kilka waż-
nych uroczystości. Należą do nich m.in. ju-
bileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego Pań-
stwa Jędrzejczaków, jubileusz 101. urodzin
p. Alejskiego ze Stęszewa. Z tej okazji przed-
stawiciele samorządu odwiedzili jubilatów.
Złożyli im życzenia i przekazali podarunek. 

Omawiany okres to intensywne prace
Walnego Zgromadzenia i Zarządu Centrum
Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czem-
piniu. W ramach tego przedsięwzięcia opra-
cowaliśmy regulamin gospodarki odpadami
dla wszystkich gmin zrzeszonych w tym sto-
warzyszeniu – poinformował burmistrz. Do-
dał również, że oficjalnie ruszyła budowa
Zakładu Segregacji Odpadów w Piotrowie.
Zakład będzie segregował odpady pochodzenia
mineralnego oraz zagospodarowywać odpady
pochodzenia bio – czyli trawę, liście, komposty
itp. Pod tę inwestycję został przeznaczony
osiemnastohektarowy teren. Dzięki zakładowi
gmina Stęszew będzie mogła zgodnie z prze-
pisami unijnymi segregować odpady.

Miniony okres to także poszukiwanie
środków w budżecie gminy na różne inwe-
stycje, w szczególności zapłacenie obiecanych
przez rząd podwyżek dla nauczycieli.

Omawiany czas to także liczne inwestycje.
Należą do nich: będąca nadal w budowie
kanalizacja sanitarna dla wsi Wronczyn –
Zaparcin. To także budowa kanalizacji sani-
tarnej dla wsi Sapowice, budowa budynku
oświatowego, liczne remonty dróg, chodni-
ków. Dobiegła końca budowa stacji tury-
stycznej w Stęszewie oraz budowa parkingów
w Tomiczkach, Stęszewie czy ul. Świerczew-
skiego w Strykowie. 

Burmistrz poinformował, że w ostatnim
miesiącu odbyło się rozstrzygnięcie wielu
przetargów, m.in. na: budowę kanalizacji
sanitarnej os. Sportowego w Stęszewie, ka-
nalizacji sanitarnej wsi Trzebaw, boiska spor-
towego ze sztuczną nawierzchnią w Modrzu,
chodnika w Witoblu i Modrzu oraz kolejnej
ulicy w Strykowie. 

Miniony okres to także spotkania w spra-
wie pozyskiwania nowych środków finan-
sowych na potrzeby renowacji zabytków.

Środki te będą szczególnie potrzebne na re-
nowację kościoła w Tomiczkach.

Gmina Stęszew otrzymała tytuł „Gmina
Fair Play 2010” – certyfikowana lokalizacja
inwestycji oraz wyróżnienie z rąk towarzy-
stwa im. Hipolita Cegielskiego „Złote Jabłko”
i dyplom „SUMMA CUM LAUDE”.

Miniony okres, to także uhonorowanie wie-
lomiesięcznych starań o udział niepełnospraw-
nych mieszkańców naszej gminy w warszta-
tach terapii zajęciowej w Dopiewie. Od 
15 października, 5 z nich uczęszcza na zajęcia
Stowarzyszenia im. P. Lemańskiej w Dopiewie.
Udało się to m.in. dzięki determinacji prezesa
tego stowarzyszenia T. Pawłowskiego.

14 października to Święto Edukacji Naro-
dowej. Z tej okazji uczestniczyliśmy w aka-
demiach szkolnych, na które zostaliśmy za-
proszeni. Spotkałem się z dyrektorami szkół,
nauczycielami wyróżniającymi się szczegól-
nymi osiągnięciami oraz nauczycielami eme-
rytami, by docenić ich wieloletni trud wkła-
dany w rozwój edukacji w naszej gminie –
dodał burmistrz.

Miesiąc październik to także miesiąc szko-
leń Ochotniczej Straży Pożarnej. Gmina Stę-
szew wspólnie z gminą Dopiewo bierze udział
w tych szkoleniach. Odbywają się one w Stry-
kowie i będą trwać dwa miesiące. 

Miniony czas to 10-lecie stęszewskiego
gimnazjum. To także 25-lecie funkcjonowania
klubu sportowego Tęcza Skrzynki oraz za-
kończenie sezonu piłkarskiego na Orliku.
W tym czasie odbyło się wiele imprez rekre-
acyjno-wypoczynkowych. Można do nich za-
liczyć: II bieg Przełajowy, Rajd rowerowy do
Źródełka czy Rajd po Zdrowie w Mikroregionie. 

Omawiany okres to przejęcie drogi ul. Ko-
lejowej w Strykowie przez gminę. Po wielolet-
nich rozmowach i negocjacjach z PKP, gmina
Stęszew podpisała umowę notarialną, która
daje pewność, że mieszkańcy tej ulicy nie będą
mieli zamkniętego dojazdu do swojej posesji. 

Burmistrz poinformował, że w minionym
czasie gmina Stęszew poprzez stowarzyszenie
LIDER, w ramach przedsięwzięcia ŹRÓDŁO
brała udział w targach TOUR SALON w Po-
znaniu (szczegóły w osobnym artykule – red.).

Miniony okres to odbiór robót budowla-
nych oraz wizyty i kontrole na budowach,
mające na celu koordynację i sprawdzanie
dotychczasowych prac.

Dobiega końca spis rolny. Jutro, czyli 29
października nasi gminni rachmistrzowie
zakończą prace – powiedział burmistrz.

Miniony czas to rozmowy z przedstawi-
cielami Stowarzyszenia, które edukuje na-
szych mieszkańców w zakresie pomocy w po-
zyskiwaniu środków z Unii Europejskiej dla
szkół i nauczycieli. Do połowy listopada
gmina Stęszew wspólnie z tym stowarzy-
szeniem chce przedstawić szkołom projekty,
które pomogą w dalszym rozwoju naszej
szkolnej młodzieży.

Omawiany okres to czas przygotowań
do wyborów samorządowych. Na burmistrzu
spoczywają dodatkowe obowiązki, mimo to
wszystko przebiega zgodnie z planem, a za-
dania z tym związane są na bieżąco rozwią-
zywane.

W październiku został zorganizowany
próbny przejazd busa do szpitala w Pusz-
czykowie. Pomimo pełnej gotowości, bus nie
odjechał ani razu. Z ankiet jakie przeprowa-
dziliśmy wśród mieszkańców naszej gminy
wynika, że oczekiwaliby oni by kurs był
częstszy, a bilety za przejazd tańsze. By ob-
niżyć koszt biletu przejazdu, trzeba by dołożyć
środki z gminnego budżetu. Na chwilę obecną
gmina nie posiada takich środków, dlatego
jest to doskonałe zadanie dla kolejnej Rady
Miejskiej Gminy Stęszew.

Po ostatniej sesji spotkałem się z zapyta-
niami dotyczącymi naszego partnerstwa
z Powiatem Poznańskim i budowy drogi
gminnej Tomice – Tomiczki – powiedział
burmistrz. Inwestycja ta ma być realizowana
z narodowego funduszu budowy dróg. Powiat
jest tylko partnerem, który w sposób sym-
boliczny wspiera działania gminy. To gmina
Stęszew jest odpowiedzialna za realizację
tych działań.

Miniony czas to również wiele spraw in-
dywidualnych. 

Po sprawozdaniu burmistrza, Rada Miej-
ska Gminy Stęszew przyjęła uchwały w spra-
wie:
1) Zmieniająca Uchwałę nr XXXII/295/2009

w sprawie budżetu na 2010 rok. Dokonano
zwiększenia dochodów o kwotę 50 985,00 zł.
Plan dochodów po zmianie wynosi więc:
37 961 171,00 zł. Zmiany budżetu dotyczą
m.in.:
– dotacji celowej na realizację zadań z za-

kresu administracji rzędowej i innych
zadań zleconych ustawami w wysokości
– 3 918 013,00 zł,

– dotacji celowej na realizację zadań zre-
alizowanych w drodze umów lub poro-
zumień z innymi jednostkami samorządu
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terytorialnego w wysokości –
271 955,00 zł,

– wpływu z tytułu pomocy finansowej
udzielonej miedzy jednostkami samo-
rządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących w wysokości
– 13 000,00 zł.

2) podatku od nieruchomości oraz w sprawie
określenia inkasa. Uchwałą tą określa się
następujące stawki podatku od nierucho-
mości:
– Od budynków mieszkalnych lub ich części

za 1 m² powierzchni użytkowej – 0,54 zł
– Od budynków rekreacji indywidualnej

za 1 m² powierzchni użytkowej – 7,06 zł
– Od pozostałych budynków lub ich części

w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego
za 1 m² powierzchni użytkowej – 3,53 zł

– Od powierzchni użytkowej budynków lub
ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budyn-
ków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej
za 1 m² powierzchni użytkowej – 16,84 zł

– Od powierzchni użytkowej budynków lub
ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanych materiałem siewnym
za 1 m² powierzchni użytkowej – 7,86 zł

– Od powierzchni użytkowej budynków
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie
udzielenia świadczeń zdrowotnych za 1
m² powierzchni użytkowej – 3,42 zł,

– Od budowli – 2% ich wartości,
– Od powierzchni gruntowych związanych

z prowadzeniem działalności gospodar-
czej bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków za 1 m² powierzchni – 0,64 zł

– Od powierzchni gruntów:
a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki

wodne, retencyjne lub elektrowni wod-
nych za 1 ha powierzchni – 4,15 zł

b) pozostałych w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego za
1 m² powierzchni – 0,20 zł

3) Obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów
podatku rolnego oraz w sprawie określenia
inkasa. Kwotę stanowiącą średnią cenę
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwar-
tałów za 2010 obniża się do kwoty 30,11 zł
za 1 q. Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew ustalając stawkę podatku rolnego na
2011 rok zastosowała obniżenie o 20% w sto-

sunku do stawki maksymalnej ustalonej
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 19 października 2010
r., w sprawie średniej ceny skupu żyta za
okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.

4) Podatku od środków transportowych.
Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stęszew
określa stawki podatku od środków trans-
portowych w następujących wysokościach:
– od samochodu ciężarowego o dopusz-

czalnej masie całkowitej pow. 3,5 tony
i poniżej 12 ton:
a) pow. 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –

584,00 zł
b) pow. 5,5 tony do 9 ton włącznie –

746,00 zł
c) pow. 9 ton do poniżej 12 ton – 956,00 zł

– Od ciągnika osiowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie
z naczepą, lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów 
a) od 3,5 tony do poniżej 12 ton –

1380,00 zł
– Od przyczepy lub naczepy, które łącznie

z pojazdem silnikowych posiadają do-
puszczalną masę całkowitą od 7 ton do
poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika rolnego.
a) od 7 ton do poniżej 12 ton – 170,00 zł

– Od autobusu w zależności od liczby
miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 – 954,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 – 1486,00 zł.

5) Uchwalenia: „Programu Współpracy Gminy
Stęszew z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2011
rok”. Celem programu współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi jest zaspokojenie
potrzeb społecznych mieszkańców Gminy
oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego, poprzez budowanie i umac-
nianie partnerstwa pomiędzy administracją
publiczną o organizacjami pozarządowymi.
Do celów szczegółowych należy:
– poprawa jakości życia poprzez pełniejsze

zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy,
– racjonalne wykorzystanie publicznych

środków finansowych,
– otwarcie na innowacyjność w wykony-

waniu zadań publicznych na rzecz miesz-
kańców Gminy,

– wzmacnianie potencjału organizacji roz-
woju wolontariatu,

– promowanie i wzmacnianie postaw oby-
watelskich.

6) Ustalenie zasad odpłatności za pobyt dzieci
w przedszkolach prowadzonych przez gmi-

nę Stęszew. Uchwałą tą Rada Miejska Gmi-
ny Stęszew ustala opłaty miesięczne za
świadczenia przedszkoli publicznych, dla
których organem prowadzącym jest gmina
Stęszew w zakresie świadczeń wykracza-
jących poza podstawę programową okre-
śloną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku
w sprawie podstawy programowej wy-
chowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół,
zwanym dalej Rozporządzeniem.

7) Utworzenia Stowarzyszenia Metropolia Po-
znań. Celem projektu uchwały jest inte-
gracja gmin tworzących Radę Aglomeracji
Poznańskiej poprzez utworzenie Stowa-
rzyszenia Metropolia Poznań. Najlepszą
formą organizacyjną wydaje się być wie-
lozadaniowy związek gminno-powiatowy.
Za sprawą powołania stowarzyszenia moż-
liwości współpracy metropolitarnej zostaną
wzmocnione przez realne zaplecze organi-
zacyjne i techniczne. Dzięki nadaniu Radzie
Aglomeracji odpowiedniej formy jej decyzje
będą posiadać konkretne przełożenie na
mechanizmy zarządzania terytorialnego. 

8) Zmieniającej Uchwałę nr XXIII/251/2005 z dnia
31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stęszew
ustala następujące grupy dochodowe:
– dochód miesięczny na członka rodziny

ucznia do kwoty 240 zł/I grupa,
– dochód miesięczny na członka rodziny

ucznia wyższy niż 241 zł i nieprzekra-
czający 295 zł/II grupę,

– dochód miesięczny na członka rodziny
ucznia wyższy niż 296 zł i nieprzekra-
czający 351 zł/III grupę.

Kwota przyznanego stypendium wynika
z zakwalifikowania uczniów do grupy do-
chodowej i wynosi:

– przy I grupie – 165 zł,
– przy II grupie – 135 zł,
– przy III grupie – 113 zł.

9) Sprzedaży w trybie bezprzetargowym nie-
ruchomości położonej w Stęszewie. Uchwa-
łą tą Rada Miejska Gminy Stęszew wyraża
zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargo-
wym nieruchomości o pow. 811 m², sta-
nowiącej działkę o numerze ewidencyjnym
593, położoną w Stęszewie przy ul. Dą-
browskiego. Sprzedaż następuję na rzecz
właściciela nieruchomości przyległych. 
Po przyjęciu uchwał sołtys Zamysłowa

Henryk Olejniczak pogratulował Gminie Stę-
szew zdobycia ostatnich nagród i certyfika-
tów.

W.S.
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3 października (niedziela)
– I Rajd do Źródełka w Żarnowcu

4 października (poniedziałek)
– Posiedzenie Rady Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT

w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarki odpadami.

5 października (wtorek)
– Udział w Konferencji Regionalnej z zakresu gospodarki wodnej

i ochrony przeciwpowodziowej. 
– Spotkanie z Markiem Szewczykiem dotyczące Planu Zagospo-

darowania Przestrzennego

6 października (środa)
– Odbiór robót w Tomiczkach i Strykowie,
– Udział w uroczystym otwarciu Stacji Diagnostycznej Pojazdów

w Stęszewie,
– Spotkanie w sprawie pozyskiwania środków finansowych na ra-

towanie zabytków. 

7 października (czwartek)
– wypracowanie stanowiska w sprawie dalszej eksploatacji wysypiska

w Srocku Małym – rozmowy z przedstawicielami CZO SELEKT.
– Spotkanie z prezesem fundacji Sławomirem Frąckowiakem

w sprawie pozyskiwania funduszy Europejskich z projektu
Kapitał Ludzki,

8 października (piątek)
– Stęszew – spotkanie z burmistrzami i wójtami gmin, tworzącymi

Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT, mające na celu
wypracowanie zasad dalszej współpracy w zakresie wykorzysty-
wania wysypiska odpadów w Srocku Małym.

9 października (sobota)
– Dopiewo – udział w festynie Ekologicznym realizowanym przez

LGD Źródło.

11 październik (poniedziałek)
– Spotkanie przedstawicieli LGD Źródło w sprawie przygotowań

do Targów TOUR SALON,
– Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia P. Lemańskiej

oraz opiekunów osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy,
w sprawie uruchomienia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Do-
piewie,

12 października (wtorek)
– Udział w spotkaniu burmistrzów i wójtów Powiatu Poznańskiego

dotyczącym odszkodowania za drogi należące do Powiatu Po-
znańskiego. 

13 października (środa)
– Udział w uroczystościach z okazji dnia Edukacji Narodowej

w Modrzu, Strykowie, Stęszewie, Trzebawiu.

14 października (czwartek)
– Udział w Święcie Edukacji Narodowej

15 października (piątek)
– Poznań – Pałac Działyńskich – uroczysta gala, na której

wręczono burmistrzowi Włodzimierzowi Pinczakowi statuetkę
„Złote Jabłko” oraz dyplom SUMMA CUM LAUDE.

– Czempiń – spotkanie Zarządu Centrum Zagospodarowania Od-

padów „Selekt”

16 października (sobota)

– OSP Strykowo – rozpoczęcie szkolenia dla młodych adeptów

służby strażackiej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W szkoleniu

udział brali ochotnicy, strażacy ze Strykowa, kilku ze Stęszewa

i ościennych gmin.

– Stęszew – udział w 10-leciu Gimnazjum w Stęszewie,

– Skrzynki – udział w 25-leciu klubu sportowego „Tęcza” Skrzynki

17 października (niedziela)

– Rajd rowerowy z Mikroregionem do WPN,

– Stęszew – otwarcie Stacji Turystycznej,

– Stęszew – zakończenie sezonu amatorskiej ligi piłki nożnej

„Orlik”,

– Puszczykowo – otwarcie punktu EkoInfo, 

18 października (poniedziałek)

– Podpisanie aktu notarialnego dot. przejęcia ul. Kolejowej w Stry-

kowie od PKP,

– Stęszew – odwiedziny p. Andrzeja Alejskiego z okazji 101. uro-

dzin

19 października (wtorek)

– Udział w sympozjum pt. „Rodzina podmiotem polityki społecznej”,

20 października (środa)

– Sprawozdanie przed Komisją Rewizyjną gminy Stęszew,

– Poznań – udział w rozpoczęciu targów Turystycznych – TOUR

SALON

21 października (czwartek)

– Walne Zgromadzenie Centrum Zagospodarowania Odpadów

SELEKT – wstępne zatwierdzenie projektu regulaminu walki

z odpadami, 

– Piotrowo – uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę

CZO SELEKT,

– Stęszew – udział w szkoleniu „Dopalacze – śmiertelna kolekcja”,

– Spotkanie z nauczycielami – emerytami z terenu gminy Stęszew. 

22 października (piątek)

– Odbiór robót drogowych na terenie gminy Stęszew.

23 października (sobota)

– Poznań – udział w Targach TOUR SALON, gdzie prezentowały

się m.in. Modrzanki, Kapela Koźlary oraz ośrodek wypoczynkowy

Feniks w Stęszewie

25 października (poniedziałek)

– Spotkanie w sprawie pozyskiwania funduszy Europejskich, na-

kierowanych na zimowe szkolenia dla różnych grup zawodowych

26 października (wtorek)

– Prace w komisjach Rady Miejskiej Gminy Stęszew

27 października (środa)

– Prace w Komisjach Rady Miejskiej Gminy Stęszew

28 października (czwartek)
– Udział w pracach Komisji, oceniającej funkcjonowanie stęszew-

skiego gimnazjum,
– XL Sesja Rady Miejskiej Gminy Stęszew. 

29 październik (piątek)
– Skórzewo – udział w 10-leciu stowarzyszenia P. Lemańskiej

„PROMYK”, na którym burmistrz otrzymał wyróżnienie za
współpracę na rzecz stowarzyszenia.

30 października (sobota) 
– Stęszew – Koncert poświęcony pamięci Marcina Matysiaka 

2 listopada (wtorek)
– Stęszew – podsumowanie spisu rolnego z udziałem gminnych

rachmistrzów.

3 listopada (środa)
Poznań Urząd Marszałkowski – podpisanie umowy na realizację
zadań w ramach PROW na rok 2011–2013.

4 listopada (czwartek)
– Kontrola dotycząca bezpieczeństwa dowozów dzieci do gminnych

szkół,
– Buk – udział w posiedzeniu Rady LGD Źródło,
– Spotkanie Rady Rolno- Przemysłowych Zakładów Zielarskich

w Strykowie. 

5 listopada (piątek)
– Odbiór robót drogowych w Stęszewie, m.in. ul. Wojska Polskiego,
– Uroczyste przekazanie sprzętu (do akcji przeciwpowodziowych)

na potrzeby OSP Strykowo. 

6 listopada (sobota)
– Stęszew – inauguracja programu „W Stęszewie mamy aktywne

mamy”.

7 listopada (niedziela)
– Dębienko – nabożeństwo za ofiary II Wojny Światowej

8 listopada (poniedziałek)
– Udział w konferencji pt. „Wielkopolska – innowacyjna”.

9 listopada (wtorek)
– Spotkanie z wykonawcami robót w zakresie ich usprawnień,

w związku z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi.

10 listopada (środa)
– Podpisanie aktu notarialnego.

11 listopada (czwartek)
– Udział w uroczystościach z okazji 11 listopada,
– Uroczysta, ostatnia Sesja Rady Miejskiej Gminy Stęszew,

12 listopada (piątek)
– Posiedzenie Aglomeracji Poznańskiej – w sprawie uruchomienia

dodatkowej komunikacji podmiejskiej, dla gmin zrzeszonych
w Aglomeracji Poznańskiej.

13 listopada (sobota)
– Mirosławki – gminny Dzień Seniora

K A L E N D A R I U M  B U R M I S T R Z A
N A J W A Ż N I E J S Z E  W Y D A R Z E N I A  I  S P O T K A N I A



14 7/2010

Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego
pod budowę Centrum Zagospodarowania

Odpadów SELEKT w Piotrowie

21
października br. o godz. 13:30 od-

było się uroczyste wmurowanie
aktu erekcyjnego pod budowę Cen-

trum Zagospodarowania Odpadów SELEKT
w Piotrowie.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. włodarze
Gmin Zrzeszonych w Związku Międzygmin-

nym CZO SELEKT, przedstawiciele Związku
Międzygminnego CZO SELEKT oraz firmy
Tonsmeier, reprezentant Urzędu Marszałkow-
skiego i Starostwa Powiatowego w Kościanie. 

Wspomnieć należy, że wykonawcą budo-
wy Centrum Zagospodarowania odpadów
SELEKT w Piotrowie jest firma SKANSKA S.A.

Zakończenie prac budowlanych przewidziane
jest na połowę roku 2011. 

Centrum to w zakresie odbiorów odpadów
obsługiwać ma 23 gminy wielkopolskie Zrze-
szone w Związku Międzygminnym Selekt
oraz miasto Kościan. 

W.S.

Podpisanie umowy o przyznaniu 
pomocy ze środków Unii Europejskiej
W

dniu 3 listopada 2010 roku Burmistrz
Gminy Stęszew podpisał w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa

Wielkopolskiego w Poznaniu umowę o przy-
znaniu pomocy na realizacje projektu pn.:
„Oznakowaniemiejscwartychzobaczenia
natrasieKrąplewo–»Źródełkow Żar-
nowcu«”.

Wniosek o przyznanie pomocy został zło-
żony w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” – dla działania
Odnowa i rozwój wsi – objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–
2013.

Środki na dofinansowanie projektu
pochodząz EuropejskiegoFunduszuRoz-
wojuObszarówWiejskichnarzeczroz-
wojuObszarówWiejskich.

Celem projektu jest promocja obszaru po-
przez oznakowanie miejsc wartych zoba-

czenia. Realizacja projektu ma na celu takie
przygotowanie trasy aby indywidualnie, ro-
dzinnie lub w sposób zorganizowany ak-
tywnie spędzać czas wędru-
jąc w terenie. Powstanie
oznakowanej trasy może
być bazą na przygotowy-
wanie imprez o charakterze
sportowo-rekreacyjnym, któ-
re również przyczynią się
do promocji obszaru.

Na trasie obok tablic in-
formacyjnych powstaną
miejsca, które pozwolą od-
wiedzającym na odpoczy-
nek w trakcie wędrówki.

Pomimo, iż kadencja
2006–2010 dobiega końca
gmina Stęszew cały czas
ubiega się do dofinansowa-

nie ze Środków z różnych źródeł pomocowych.
Jak widać z pozytywnym skutkiem.

D.S.

Wspólna fotografia uczestników uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę CZO SELEKT

Burmistrz Włodzimierz Pinczak podpisuje umowę o przyznaniu pomocy ze Środków
Unii Europejskiej
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5
listopada, przed Urzędem Miejskim
Gminy Stęszew, odbyło się uroczyste
przekazanie sprzętu na potrzeby OSP

w Strykowie.
W przekazaniu uczestniczył m.in. bur-

mistrz gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak,
Komendant Gminny OSP Stęszew Bernard
Jankowski, druhowie OSP Strykowo oraz Za-
stępca Komendanta PSP w Poznaniu Kapitan
Wojciech Mazur.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy sfi-
nansował zakup 5 par butów, pilarkę oraz
pompę wodną o wydajności 1600 l/min. dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie.
Należy wspomnieć, że koszt jednej pary
butów to ok. 200 zł, pilarki 2000 zł a pompy
9300 zł.

Zastępca Komendanta PSP zapytany o to,
jak ocenia bezpieczeństwo przeciwpożarowe
w gminie Stęszew, powiedział, że w każdej
gminie powinna funkcjonować jedna lub
dwie jednostki OSP. Jest to bowiem zależne
od ilości mieszkańców gminy i zgłaszanych
zdarzeń. Często tworzone są jednostki OSP,
ale brak ludzi chętnych, aby do nich należeć.
W gminie Stęszew jest inaczej – mówi W.
Mazur. Niejednokrotnie miał okazję współ-

pracować z OSP Strykowo, jednostką zawsze
gotową do akcji. Ci młodzi ludzie mają
ogromne wsparcie w burmistrzu Włodzi-
mierzu Pinczaku oraz Komendancie Bernar-
dzie Jankowskim, który od wielu lat opiekuje
się strykowską strażą, „zarażając” i zachę-
cając do współpracy nowych ludzi.

Strykowska OSP liczy obecnie 40 strażaków,
którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifi-
kacje. W miesiącach
październik i listopad
został zorganizowa-
ny cykl szkoleń dla
strażaków. Wzięło
w nim udział 12 stry-
kowskich strażaków
(w tym jedna kobie-
ta), 6 stęszewskich,
a także ochotnicy,
strażacy z Dopiewa.
Szkolenie składało się
z dwóch etapów. Po
ukończeniu pierwsze-
go, strażacy nabywa-
ją uprawnienia, by
jeździć do gaszenia
pożarów. Zdobywają

wiedzę na temat ratownictwa i zasad BHP.
Etap drugi jest poszerzeniem zdobytej już
wiedzy. Przeprowadzane są zarówno zajęcia
teoretyczne jak i praktyczne na specjalistycz-
nym sprzęcie.

Warto dodać, że od 1 stycznia br., Stry-
kowska OSP wyjechała już do 140 zdarzeń

W.S.

Uroczyste przekazanie sprzętu
na potrzeby OSP Strykowo

Uroczyste przekazanie sprzętu na potrzeby OSP w Strykowie

Gmina Stęszew na targach
TOUR SALON w Poznaniu

O
d 20 do 23 października br. w Poznaniu
trwały Targi TOUR SALON 2010. TOUR
SALON to największe targi turystyczne

w Polsce.
Tegoroczna edycji zgromadziła ok. 760

wystawców z ponad 30 krajów. Wśród nich
znalazła się gmina Stęszew z burmistrzem
Włodzimierzem Pinczakiem na czele.

Uczestnicy tegorocznej imprezy, mogli
znaleźć coś dla ciała i dla ducha. Można
było zobaczyć wystawę fotografii krajobraz-
ków, skosztować egzotycznych potraw, a tak-
że posłuchać muzyki regionalnej w wyko-
naniu np. zespołu Modrzaki, czy Kapeli Du-
dziarskiej „Koźlary” z gminy Stęszew.

W.S. Burmistrz Włodzimierz Pinczak na targach TOUR SALON wspólnie z zespołem MODRZANKI z Modrza
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S
towarzyszenie Na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych „PROMYK” powstało
w roku 2000 z inicjatywy rodzin i ro-

dziców osób niepełnosprawnych.
Celem stowarzyszenia jest pomoc osobom

niepełnosprawnym i ich rodzinom. Siedziba
Stowarzyszenia mieści się w Komornikach.

Trzy lata później, w 2003 roku udało się
powołać Warsztaty Terapii Zajęciowej „Pro-
myk” w Dopiewcu. Dzięki pomocy i zaanga-

żowaniu wielu osób, m.in. burmistrza Wło-
dzimierza Pinczaka, 5 osób niepełnospraw-
nych z naszej gminy, od 15 października br.
bierze udział w tych warsztatach. 

29 października w Skórzewie świętowano
10-lecie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych „PROMYK”. Podczas jubile-
uszu wręczono wyróżnienia dla osób i insty-
tucji, które w sposób szczególny wpisały się
w 10-letnią historię Stowarzyszenia. 

Jedno z podziękowań otrzymał burmistrz
gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak – „za
pomoc, życzliwość i wielkie serce w niesieniu
pomocy osobom niepełnosprawnym”.

Na szczególne uznanie zasługuje również
K. Łybacka oraz poseł S. Kalemba. To dzięki
ich bezinteresownej pomocy i wieloletnim
zabiegom, Stowarzyszenie „PROMYK” ma
swoją siedzibę w Dopiewie.

W.S.

10-lecie Stowarzyszenia P. Lemańskiej „PROMYK”

Zaproszeni goście podczas jubileuszu Wyróżnienie dla burmistrza Włodzimierza Pinczaka

Wierni zgromadzeni w dębieńskim lesie Upamiętnienie osób poległych podczas II wojny światowej

7
listopada 2010 roku, tradycyjnie już
w Dębienku odbyło się nabożeństwo
w intencji poległych na ziemi Stęszew-

skiej podczas II wojny światowej.

W uroczystości udział wzięli m.in. bur-
mistrz Włodzimierz Pinczak, delegacje pocz-
tów sztandarowych, ks. Kanonik Jan Małeta
oraz wierni z gminy Stęszew.

W dębieńskim lesie pochowanych jest
ok. 2000 osób, którzy zostali wymordowani
z rąk Hitlerowców.

Red.

Nabożeństwo za zmarłych
w Dębienku
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6
listopada 2010 roku, w sali Sesyjnej
Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, zor-
ganizowano spotkanie informacyjne

dla wszystkich kobiet z Gminy Stęszew chcą-
cych wziąć udział w bezpłatnym programie
„W Stęszewie mamy aktywne mamy”.

Przypomnijmy, że projekt „Mamy aktywne
mamy” jest finansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Jego celem jest indywi-
dualne doradztwo związane z rozwojem za-
wodowym i osobistym „młodej” mamy. Istot-
ną kwestią programu jest fakt, że podczas
szkolenia zostanie zapewniona profesjonalna
opieka nad dziećmi kobiet, które zdecydują
się brać w nim udział.

Na sobotnie spotkanie przybyło 16 kobiet
z terenu gminy Stęszew. Zostały poinformo-
wane o warunkach uczestnictwa w programie
oraz tematyce przeprowadzanych warsztatów. 

Do udziału w programie „W Stęszewie
mamy aktywne mamy” zachęcał także bur-
mistrz Włodzimierz Pinczak. Powiedział, że

aktywność kobiet jest bardzo potrzebna
naszej społeczności lokalnej.

W.S.

„W Stęszewie mamy aktywne mamy”

Uczestniczki spotkania informacyjnego „W Stęszewie mamy aktywne mamy”

Koncert poświęcony pamięci
Marcina Matysiaka

30
października 2010 roku w Klubie

Moto Młyn w Stęszewie odbył się
koncert poświecony pamięci Mar-

cina Matysiaka. 
Organizatorem koncertu była Lidia Ber-

naczyk i Miłosz Andrzejewski. Patronat ho-
norowy nad imprezą objął Urząd Miejski
Gminy Stęszew.

Wśród gości zaproszonych znaleźli się:
rodzina oraz przyjaciele Marcina, a także
burmistrz Włodzimierz Pinczak.

Marcin Matysiak mieszkał w Stęszewie.
Był artystą, muzykiem, poetą, założycielem
zespołu Dragonflay. W roku 1993 zginął
w wypadku samochodowym. Pozostawił po
sobie piękne piosenki i tomiki poezji. 

Sobotni wieczór był doskonałym pretek-
stem by wspomnieć tragicznie zmarłego
Marcina Matysiaka. Zaproszeni goście mogli
obejrzeć prezentację multimedialną z jego
fotografiami, posłuchać jego poezji oraz mu-
zyki w wykonaniu zespołu tmpl_.

W.S.

Podczas koncertu nie mogło zabraknąć fotografii Marcina Uczestnicy koncertu z zaciekwanieniem wsłuchują się w poezję Marcina Matysiaka
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21
października 2010 roku w Domu

Kultury, w Stęszewie, z inicjatywy
Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych odbyło się szkolenie
pt. „Dopalacze – Śmiertelna Kolekcja”. Było
ono przeznaczone dla nauczycieli szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych z terenu naszej
gminy oraz funkcjonariuszy policji. Wśród

uczestników czwartkowego szkolenia nie
mogło zabraknąć burmistrza Włodzimierza
Pinczaka oraz dyrektora OPS w Stęszewie
Mirosławy Walkowiak.

Celem szkolenia było przedstawienie pro-
blemu zażywania „dopalaczy”, który dotyka
coraz to szersze grupy społeczne. Spotkanie
pozwoliło zdobyć nauczycielom niezbędną

wiedzę na temat dopalaczy oraz tego, jak
rozpoznawać, że dziecko jest pod ich wpły-
wem. 

Szkolenie „Dopalacze – Śmiertelna kolek-
cja” przeprowadzili specjaliści z Małopolskiego
Centrum Profilaktyki z Krakowa.

W.S.

Szkolenie pt. „Dopalacze – Śmiertelna kolekcja”

D
obiega końca kampania wyborcza.
Z przykrością trzeba zauważyć, że na
terenie naszej gminy, jej przebieg

w ostatnich tygodniach pozostawiał wiele
do życzenia. Niektórzy kandydaci postanowili,
że ich walka wyborcza będzie brudną, zło-
śliwą grą, opartą jedynie na negacji dokonań
innych i szerzeniu populizmu. 

Szanowni Państwo, gdzie podziała się
wasza, tak deklarowana kultura, wykształ-
cenie i kreatywność, skoro brak własnych
pomysłów zastępujecie wytykaniem innym
niedoskonałości? Wstyd! Kandydaci mają
podobno prezentować swoją wizję rozwoju
gminy, a nie jedynie złośliwie komentować
to, co już zostało zrobione! 

Dla przykładu – w ubiegłym wydaniu
„Wieści Stęszewskich” publikowaliśmy in-
formację dotyczącą środków, jakie przeka-
zywane są na oświatę, ile kosztuje jej utrzy-
manie.

Nie wszyscy kandydujący w wyborach
na radnych naszej gminy zapoznali się z tą
informacją, nie zrozumieli jej, bądź najzwy-
czajniej w świecie ją zignorowali. Przekazują
bowiem mieszkańcom gminy nieprawdziwe
informacje na temat finansowania oświaty.
Potwierdza to tylko tezę, że działanie takie
wynika za sposobu prowadzenia przez nich
walki wyborczej – nieczystego i kłamliwego.

Wyjaśniamy więc raz jeszcze: subwencja
oświatowa, czyli środki finansowe, jakie gmi-
na otrzymuje z budżetu rządowego wystarcza
jedynie na pokrycie płac dla nauczycieli! Pie-
niędzy brakuje na wszystkie inne działania.
Brakującą kwotę, która jest niezbędna do
funkcjonowania placówek oświatowych do-
kłada gmina z własnego budżetu. Poniżej
prezentujemy raz jeszcze tabelę, w której
zweryfikować można wysokość subwencji
z rzeczywistą kwotą wydanych środków. 

red. 

Nieczysta kampania Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Stęszewie zaprasza na kursy 
zawodowe i warsztaty rozwoju 

osobistego realizowanych w ramach 
projektu systemowego 

współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego

Warunkiem uczestnictwa w kursach jest:

– Stałe zameldowanie na terenie naszej

Gminy

– Trudna sytuacja materialno-bytowa 

osoby/rodziny

– Pozostawanie bez pracy

– Osoby pracujące, chcące pozyskać 

dodatkowe kwalifikacje zawodowe

Propozycje kursów

– Kurs opiekuna osób starszych

– Kurs opiekuna środowiskowego

– Kurs sprzedawcy z obsługą kas 

fiskalnych

– Kurs bukieciarstwa

– Asystent rodziny

– Kurs ogrodniczy z elementami 

bukieciarstwa

– Kurs kosmetyczny

– Kurs wizażu i makijażu

– Kurs fryzjerski

– Kurs komputerowy

– Kurs spawaczy

– Kurs wózków widłowych

– Kurs koparko-ładowarki

– Kurs robót wykończeniowych

– Kurs prawa jazdy kat. B; C do E

Z pośród ww. kursów, ośrodek 

dokona wyboru tych, które cieszyły

się największym zainteresowaniem.

Bliższych informacji można uzyskać

w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Stęszewie, ul. Poznańska 11, 

nr telefonu: 61 813 40 62 

lub 697 888 714

Kwotawydanana„wychowaniei oświatę”w latach2007–2010

Rok Subwencja oświatowa 
(środki rządowe przyznane gminie)

Całkowite koszty 
poniesione na utrzymanie oświaty

2007 6 463 739,00 zł 9 961 927,61

2008 7 251 935,00 zł 11 465 418,21

2009 7 696 411,00 zł 12 100 537,27

2010 7 940 609,00 zł 17 347 734,00

Razem 29352694,00 50875617,09 zł

Ogłoszenia



UrządMiejskiGminyStęszew

ul. Po znań ska 11
czyn ny: pon. 8.00–16.00, wt.–pt. 7.00–15.00
cen tra la – 61 819 71 20, 61 813 40 11
se kre ta riat – 61 819 71 22
fax – 61 813 42 87
www.ste szew.pl
urzadg mi ny@ste szew.pl
bur mistrz@ste szew.pl 
Geo de zja – 61 819 71 49
Le śnic two, Ochro na Śro do wi ska, 
Rol nic two – 61 819 71 25
Planowanie Przestrzenne – 61 819 71 26
Unia eu ro pej ska – 61 819 71 41
Za mó wie nia Pu blicz ne – 61 819 71 41
Dro gi – 61 819 71 41
Inwestycje – 61 819 71 41
Obro na Cy wil na – 61 819 71 35
Ob słu ga In for ma tycz na – 61 819 71 35
Skarb nik – 61 819 71 28
Księ go wość Bu dże to wa – 61 819 71 31
Księ go wość Po dat ko wa – 61 819 71 39
Po dat ki – 61 819 71 30
Kom pu te ro wa Ewi den cja Lud no ści – 61 819 71 33
Urząd Sta nu Cy wil ne go – 61 819 71 29
Dzia łal no ść Go spo dar cza – 61 819 71 36
Ob słu ga Ra dy – 61 819 71 36
Pro mo cja Gmi ny – 61 819 71 22
Ko mu ni ka cja i Opła ta 
Trans por to wa – 61 819 71 32
Rad ca Praw ny – 61 819 71 42
Ubez pie cze nie Spo łecz ne Rol ni ków – 61 819 71 40

ZespółEkonomicznoAdministracyjnySzkół
ul. Po znań ska 11
tel. 61 819 71 37
czyn ny: pon. 8.00–16.00, wt.–pt. 7.00–15.00

OśrodekPomocySpołecznej
ul. Po znań ska 11
tel. 61 819 71 24
czyn ny: pon. 8.00–16.00, wt.–pt. 7.00–15.00 

ZakładGospodarkiKomunalnej
iMieszkaniowej
ul. Mosińska 15
Czynny jest codziennie z wyjątkiem wolnych 
sobót i niedzieli w godz. 7.00–15.00
tel. 61 813 41 82
Awarie sieci wodno-kanalizacyjnej można 
zgłaszać przez cały tydzień, 24 h na dobę pod 
nr. kom. 506 020 061, 515 266 029, 500 016 269

PogotowieEnergetyczne

ul. Woj ska Pol skie go 1 – Stę szew, tel. 61 813 43 95

Opa le ni ca (24 h na do bę), tel. 61 447 90 00

StrażPożarna

ul. Po znań ska 11a, Stę szew, tel. 61 813 43 98

ul. Bu kow ska 2a, Stry ko wo, tel. 61 813 45 31 

Policja– nrkom.dopatrolu660907885

ul. Po znań ska 19, 62  -060 Stę szew

tel. 61 841 49 30 lub 61 841 49 32

PrzezcałądobęmożnadzwonićdoKomendy

Miejskiejw Poznaniupodbezpłatnynrtel.997

Kierownik OgniwaPrewencji – Piotr Pawlak 

– 519 064 709,

Rejonnr 1 – Dzielnicowy Sierż. Marek Ludwiczak

tel. 519 064 708 nadzoruje całe miasto Stęszew

Rejonnr 2 – Dzielnicowy Mł. Asp.  Bogdan 

Cieślarek tel. 61 841 49 30 nadzoruje: 

Zamysłowo, Strykówko, Antonin, Strykowo, 

Sapowice, Rybojedzko, Słupia, Jeziorki, Skrzynki,

Tomice, Tomiczki, Wielkawieś, Krąplewo, 

Mirosławki

Rejonnr 3 – Dzielnicowy Sierż. Zbigniew 

Konieczny tel. 519 064 706 nadzoruje: Dębno, 

Dębienko, Trzebaw, Łódź, Witobel, Będlewo, 

Zaparcin, Wronczyn, Modrze, Żydowo, 

Drożdżyce, Smętówko, Górka, Srocko Małe PGR

i wieś, Twardowo

MuzeumRegionalne

ul. Ry nek 8, 62  -060 Stę szew

czyn ne co dzien nie z wy jąt kiem po nie dział ku

w go dzi nach: 10.00–14.00

tel. 61 813 40 12

DomKultury

ul. Po znań ska 11, 62  -060 Stę szew

czyn ny: pon., wt., czw., pt. 9.00–20.00

śr., sob. 9.00–15.00

www.domkulturysteszew.wp.pl

domkulturysteszew@wp.pl

BIBLIOTEKI
BibliotekaPublicznaw Stęszewie

ul. Po znań ska 11, 62  -060 Stę szew

tel. 61 813 40 92

czyn na: 

pon. 12.00–19.00

wt. 8.00–15.00

śr. 12.00–19.00

czw. 8.00–19.00

pt. 12.00–19.00

Filiaw Strykowie

tel. do szko ły: 61 813 40 52

Filiaw Jeziorkach

tel. do szko ły: 61 819 60 87

Filiaw Trzebawiu

Filiaw Sapowicach

Filiaw Będlewie

ZARZĄDCY DRÓG

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad – 61 866 88 21
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Poznaniu – 61 826 53 92
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Kościanie – 65 512 17 74
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 
– 61 859 34 30

ZDROWIE

StęszewskaPodstacjaPogotowia
tel. 999 lub 61 866 00 66

NZOZPrzychodniaZespołuLekarza
Rodzinnego„Medicus”s.c. w Stę sze wie, 
ul. Pio tra Skar gi 22, tel. 61 813 42 61.
Ga bi net czyn ny: od po nie dział ku do piąt ku 
od 8.00 do 18.00 – po ra dy i wi zy ty.
Świad cze nia le ka rza ro dzin ne go są udzie la ne
tak że w Do jaz do wym Punk cie Le kar skim 
w Je zior kach, ul. Ogro do wa 1 – od po nie dział ku
do piąt ku.Opie ka le kar ska po za go dzi na mi pra cy
przy chod ni tj. od 18.00 do 8.00 oraz w nie dzie le
i świę ta: 
Wy jaz do wa – po go to wie tel. 61 866 00 66. 
Am bu la to ryj na: szpi tal w Pusz czy ko wie, 
ul. Kra szew skie go 11, tel. 61 633 65 00 
Pie lę gniar ka śro do wi sko wa – od po nie dział ku
do piąt ku od 8.00 do 12.00 – ga bi net, 
od 14.00 do 18.00 – śro do wi sko. 
Za pew nia cią głość le cze nia przez ca łą do bę
w ra mach noc nej i świą tecz nej wy jaz do wej
opie ki pie lę gniar skiej – tel. 606 241 687

„Medicor”sp.z o.o.
Stę szew, ul. Pio tra Skar gi 22, tel. 61 813 42 61
Udzie la świad czeń spe cja li stycz nych w za kre sie:
gi ne ko lo gii, chi rur gii, la ryn go lo gii, neu ro lo gii
i or to pe dii. 

NZOZOśrodekZdrowia„Strażak”
w Stry ko wie, ul. Bu kow ska 56, tel. 61 813 42 91. 
Ga bi net czyn ny: pon., śr., pt. 8.00–16.00
16.00–18.00 – po ra dy te le fo nicz ne pod nr. kom.
606 288 458
wt., czw. 10.00–18.00
8.00–10.00 – po ra dy te le fo nicz ne pod nr. kom.
szcze pie nia: wt. 16.30–18.00, pt. 8.00–9.30
wi zy ty do mo we: co dzien nie 13.00–14.30

GabinetPodstawowejOpiekiZdrowotnej
„PROMED”PiotrRoguszczak
Stę szew, ul. Reya 6
tel. 61 813 56 03, kom. 606 892 161
Ga bi net czyn ny:
pon.–pt. 8.00–18.00
Le karz przyj mu je pon.–pt.
Ga bi net: 8.00–12.00, 15.00–18.00
Wi zy ty do mo we: 12.00–15.00
dzie ci zdro we (szcze pie nia): 16.00–18.00
Na głe za cho ro wa nia: Dział Po mo cy Do raź niej,
Po znań, ul. Ka sprza ka 16, tel. 61 866 25 35

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
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PediatrycznyGabinetLekarski
ul. La sko wa 15 
tel. 61 813 46 04, kom. 501 463 008
Przyjęcia płatne:
wtorek: 16:00–18:00
środa: 10:00–12:00
piątek: 16:00–18:00
Orze cze nia le kar skie po wy pad ko we bez płat ne
dla szkół i przed szko li gmi ny Stę szew.
NZOZPrzychodniaSpecjalistyczna
„ JAKUBOWSKA–MEDICA”
ul. Ko ściań ska 22, 62  -060 Stę szew.
W związ ku z ogra ni czo nym li mi tem po rad, 
na le ży do ko nać wcze śniej szej re je stra cji 
te le fo nicz nej pod nr tel. 61 813 50 19

drmed.JadwigaRejmaniakspecjalista
laryngologi foniatra
ul. Na ru to wi cza 19, 62  -060 Stę szew,
tel. 61 813 41 59
kom. 603 599 016

GabinetLekarskiMedycynyPracy
lek.med.RenataTurbańska
ul. Ślu sar ska 2, 62  -060 Stę szew
Ga bi net czyn ny: 
wt. 15.30–17.30
czw. 16.00–18.00
Re je stra cja: tel. 61 813 44 38
kom. 606 629 783

„Zdrowie”PraktykaPielęgniarska
i Położnej–Czaplińska,Ignasiak,
Niedźwiedź,Sikorska,Kowalskas.c.
ul. Pio tra Skar gi 22, 62  -060 Stę szew
tel. 61 819 54 39
Ma rio la Cza pliń ska – po łoż na śro do wi sko wa:
tel. 693 743 875,
Agniesz ka Igna siak – pie lę gniar ka śro do wi sko wa:
tel. 605 951 205,
Katarzyna Płotkowiak – pie lę gniar ka 
śro do wi sko wa: tel. 600 971 102,
An na Niedź wiedź – pie lę gniar ka śro do wi sko wa:
tel. 600 631 917,
Bar ba ra Si kor ska – pie lę gniar ka śro do wi sko wa:
tel. 504 821 566.

LekarzStomatolog
IwonaZantkiewicz-Bajerlein
KrzysztofZantkiewicz
ul. Poznańska 4a, 62 -060 Stęszew
Gabinet czynny:
pon.–pt. 10.00–20.00
sob. 10.00–13.00 
tel. 61 813 46 81 
GabinetStomatologiczny
Katarzynai ArturBartoszek
ul. P. Skar gi 22, 62  -060 Stę szew
tel. 61 813 44 53
kom. 602 706 945

IndywidualnaSpecPraktyka
PrywatnyGabinetStomatologiczny
DlaDziecii Młodzieży– BarbaraKucharska
ul. Szkol na 1, 62  -060 Stę szew, 
tel. 61 819 54 07
Go dzi ny przy jęć: 
po nie dzia łek: 13.00–18.00
wto rek: 8.00–13.30
śro da: 8.00–13.30
czwar tek: 13.00–18.00
pią tek: 8.00–13.30

GabinetStomatologiczny
Lekarzstomatolog
PawełŚwiderski
ul. Rynek 19, 62-060 Stęszew
Gabinet czynny:
pon.–pt. 11.00–19.00
sob. 11.00–14.00
tel. 61 670 63 42 

Gabinetrehabilitacyjny„Antidotum”
ul. Reja 2/4, Stęszew
tel. 61 819 51 06

PracowniaTechnikiDentystycznej
AnnaBorys
Od płat na na pra wa i wy ko ny wa nie pro tez. 
tel. 61 813 44 80, 61 842 70 97, 
kom. 693 139 499

GabinetDermatologiczny
lek.med.JolantaRosa
ul. Woj ska Pol skie go 6
62  -060 Stę szew
tel. kom. 507 023 607
Ga bi net czyn ny jest we wtor ki w go dzi nach od
16.00 do 18.00. W pil nych przy pad kach, po uzgod -
nie niu te le fo nicz nym, tak że w in ne dni ty go dnia. 

GabinetRehabilitacyjny
„FIZJO+”MaciejRychlik
ul. Łukaszewicza 1, Stęszew
tel. 508 272 577
Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 13.00–18.00
Wtorek: 7.00–12.00
Środa: 13.00–18.00
Czwartek: 7.00–12.00
Piątek: 13.00–18.00
Sobota: 10.00–13.00

PoradniaPsychologiczno-Pedagogiczna
w Luboniu–filiaw Stęszewie.
ul. Ja nu sza Kor cza ka 2, 62  -060 Stę szew 
tel. 61 813  48 32
Przyj mu je: psy cho log, pe da gog, lo go pe da.

GabinetLekarskiGrażynaGugała
– ginekologia, położnictwo,
– medycyna ogólna,
– badania kierowców na prawo jazdy,
– badania dla celów sanepidu

Strykowo, ul. Lipowa 6c.
Rejestracja telefoniczna 602 704 502  

APTEKI
Stęszew,ul.Poznańska3,„PodOrłem”
tel. 61 813 42 54
czyn na: pon.–pt. 8.00–20.00, sob. 8.00–13.00

Stęszew,ul.Chybickiego13,„PodSłońcem”
tel. 61 813 48 61
czyn na: pon.–pt. 8.00–12.30 i 15.00–20.00
sob. 8.00–13.00 i 18.00–19.00

Punktapteczny„Aspirynka”
Stry ko wo, ul. Bu kow ska 56
czyn na: pon., śr., pt. 8.00–16.00, 
wt., czw. 10.00–18.00 

Punktapteczny„Witaminka”
Jeziorki, pl. Parkowy 7
czynna: pon.–pt. 8.00–14.00
tel. 501 472 846  

SZKOŁY
Gim na zjum w Stę sze wie, ul. Szkol na 1, 
tel. 61 813 41 47
Szko ła Pod sta wo wa w Stę sze wie, ul. Po znań ska 25,
tel. 61 813 41 92, 61 813 43 55
Szko ła Pod sta wo wa w Stry ko wie, ul. Bu kow ska
Gim na zjum w Stry ko wie, ul. Szkol na 10, 
tel. 61 813 40 52
Ze spół Szkol no Przed szkol ny w Mo drzu, 
ul. Ko ściusz ki 14, tel. 61 819 57 72
Ze spół Szkol no Przed szkol ny w Je zior kach, 
ul. Par ko wa 7, tel. 61 819 60 87
Szko ła Pod sta wo wa w Trze ba wiu, ul. Szkol na 1,
tel. 61 813 52 09
Ze spół Szkół Spe cjal nych w Stę sze wie, 
ul. Woj ska Pol skie go 18, tel. 61 813 40 96
Przed szko le w Stę sze wie, ul. Sko rup ki, 
tel. 61 813 43 45

POCZTA
Stę szew, ul. Po znań ska 21, tel. 61 813 40 25

BANKI
BankZachodniWBKS.A.
Stę szew, ul. Po znań ska 6, tel. 61 813 53 06

GospodarczyBankSpółdzielczy
Stę szew, ul. Ry nek 11, tel. 61 813 47 86

PKOBankPolski
Stę szew, ul. Po znań ska 20, tel. 61 819 75 00

UsługiFinansowePartnerBankuPEKAO S.A.
SE IG POL SKA SP. Z O.O.
62-060 Stę szew, ul. Po znań ska 3, tel. 61 819 53 95


