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Wdniach5i 6czerwcaobchodziliśmy
po raz kolejny Święto Stęszewa.
W związkuz faktem,iżw rokubie-

żącym przypada XX-lecie samorządu tery-
torialnego, obchody zaplanowane zostały
nacaływeekend,a ichprogrambyłbardzo
bogaty.

PierwszydzieńŚwiętarozpocząłsięza-
wodamiwędkarskimdlamłodzieży.1miejsce
zająłw nich BartłomiejGrędas, 2–Kinga
Grędas,a 3–PiotrBabarowski.Nakolejnych
miejscach znaleźli się: Dominik Kołodziej,
ZuzannaBorkowska,AnnaJoźwiak,Adrian
Szynka,AndrzejBensz,NataliaJóźwiak,Mag-
dalenaBabarowska,WojciechWoźniak,Jacek
Frąckowiak,MateuszKowalski,MaciejPakuła,
MarcinWawrzyniak,KacperNowak.

Przed południem odbył się także I Mię-
dzygminnyKonkursPiosenkiDziecięcejStę-
szewskaTriola.Wzięłow nimudział50wy-
konawców.Wynikiprzedstawiająsięnastę-
pująco:

KategoriaklasI–III:
I miejsce: Aleksandra Marcinkowska –

TarnowoPodgórne,
IImiejsce:JuliaChęcińska–Luboń,
IIImiejsce:duet–JuliaMielcarskai Julia

Szczepaniak–Mosina,
Wyróżnienia:
MałgorzataUfnalska–Kórnik,
ErikaLipińska–Pobiedziska,
WeronikaPrzybylska–Stęszew,
KategoriaklasIV–VI:
I miejsce:KatarzynaStarosta–Buk,
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Publiczność podczas niedzielnego koncertu
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I miejsce:AnnaStachowiak–Jarocin,
IImiejsce:MariaRutkowska–Buk,
IImiejsce:JoannaJurga–Dopiewo,
Wyróżnienia:
BarbaraAdamska–Mosina,
AnnaHejman–Stęszew,
MichalinaOlejniczak–Stęszew,
ZuzannaStefens–Stęszew,
NicoleHoff–Pobiedziska,
Kategoriagimnazjum:
I miejsce:JoannaKubów–TarnowoPod-

górne,
I miejsce:RoxanaTutaj–Kórnik,
I miejsce:MajaKocowska–Pobiedziska,
I miejsce:PaulinaKrupa–Stęszew,
IImiejsce:WeronikaSkrzypek–Czerwo-

nak,
IImiejsce:AnnaJurek–Mosina,
IImiejsce:MariaTaciak–Kórnik,
Wyróżnienie:

MartaBykowska–Czerwonak.
W kategorii zespołów I miejsce zdobył

zespół:PinkSunshinez Czerwonakaw skła-
dzie:MartaBykowska,KlaudiaFoszcz,Nicole
Kopeć,WeronikaSkrzypek.

Równorzędnie na obiekcie sportowym
ORLIKtrwałyrozgrywkisportoweo Puchar
BurmistrzaGminyStęszew.Otowyniki:

TurniejpiłkinożnejŻak:
I miejsce:UKSSkórzewo
IImiejsce:Suchary–SuchyLas
IIImiejsce:LipnoStęszew
IVmiejsce:LipnoStęszew
Odrębnympunktemprogramubyłauro-

czystasesjaRadyMiejskiej,którejprzebieg
opisujemyw osobnymtekście.

PodczassobotnichobchodówŚwiętaStę-
szewa odbyło się wiele rozgrywek sporto-
wych,nietylkonakompleksieboiskORLIK,
aletakżepozanim.Należałydonichm.in.:

turniejpiłkinożnej o pucharKarolaWaw-
rzyniaka dla grupy Orlika i młodszych,
turniejhokejanatrawie–oldboy–Stęszew
–Poznań,meczpiłkinożnejoldboy–Lipno
Stęszew–KoronaBukowiecitp.

Wynikiprzedstawiająsięnastępująco:
Turniejo pucharim.KarolaWawrzy-

niaka
I miejsce:Suchary–SuchyLas
IImiejsce:LipnoStęszew
IIImiejsce:Orkan–Konarzewo
IVmiejsce:Lipno– Stęszew
Turniej hokejana trawie Stęszew–

Poznań.
Stęszew–Poznań2:2
Dogrywka:3:3
Rzutykarne:2:1
MeczpiłkinożnejOldboy–LipnoStę-

szew–KoronaBukowiec
ZwyciężyłoLipnoStęszewwynikiem4:2

Nagrodzeni szachiści

Koncert zespołu „Bracia”

Kabaret Rak podbił serca stęszewskiej publiczności
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Turniejbadmintona:
I miejsce:KonieczyJan
IImiejsce:StankowskaNatalia
IIImiejsce:NapieralskiŁukasz
Turniejsreetbala:
I miejsce:KoniecznyJan,WaselczykMarcin,

MadajPatryk,DrożdżyńskiBartosz
II miejsce: Woźniak Mateusz, Turbański

Krzysztof, Kowalski Mateusz, Nowak Szy-
mon

IIImiejsce:StankowskiPatryk,Jankowski
Adam,ZaporskiMichał,AdamekTadeusz

Turniejstreetbal„Open”:
I miejsce:TkaczykRobert,MalcherekPa-

weł,ŁukowskiAdam,MlyńczykSebastian
IImiejsce:GrobelnyKrzysztof,DenekaLe-

szek,AndrzejczakDariusz,BremborMichał
IIImiejsce:BernaczykŁukasz,GrzelczakKa-

mil,NiedźwiedźMateusz,WoltyńskiDamian
Jakkażdego roku, rozstrzygnięty został

równieżkonkurs„PięknyOgród”.Wśródwy-
różnionychwłaścicieliogrodówznaleźlisię:

1.PiotrPiotrowski–Rybojedzko
2.DorotaStańka–Rybojedzko
3.Elżbietai TadeuszZisk–Sapowice
4.HannaDolska–Sapowice
5.Henrykai KrzysztofKempa–Strykowo
6. Iwona i Brunon Pruscy – Stęszew –

Antoninek
7.LidiaFrąckowiak–Modrze

8.JustynaJeżyk–Stęszew
9.MariannaPolaczyk–Dębienko
10.Grażyna i AndrzejKluczyńscy–Dę-

bienko
Dzieci mogły wziąć udział w bajkowej

olimpiadziesportowej–czyligrachi zaba-
wachspotowychorazobejrzećprzedstawienie
–„Bajkao księżniczceczarodziejce”.

DorosłychrozruszałzespółcoverowyThe
Postman,grającyprzebojeTheBeatlesi Czer-
wonychGitar.

NiewątpliwągwiazdąwieczorubyłKa-
baretRAK.Wielumieszkańców,nietylkona-
szejgminyprzybyłobyposłuchaćdowcipnych
dialogówKrzysztofaRespondka,Krzysztofa
HankeorazGrzegorzaPoloczka.

Sobotni wieczór zakończył się zabawą
tanecznąprzymuzyceelektronicznej.

Drugi dzień świętowania rozpoczął się
I TurniejemSzachowymo PucharBurmistrza
Gminy Stęszew. Mieszkańcy naszej gminy
mogli„zmierzyćsię”w dwóchkategoriach:
junior i open. Wśród najlepszych znaleźli
się:

WkategoriiOpen:
I miejsce:DominkiPędzich
IImiejsce:KazimierzMalkowski
IIImiejsce:JarosławHemmerling
WkategoriiJunior:
I miejsce:TymonCzerwiński

IImiejsce:KrzysztofJankowski
IIImiejsce:BognaCzerwińska
Na niedzielne południe zaplanowano

marsz„Zróbcośdlaswojegozdrowia”oraz
profesjonalnytreningNordicWalking.Choć
naboiskupanowałupał,nieodstraszyłon
ponad70osób,którewyraziłychęćwzięcia
udziałuw marszu.Najpierwodbyłsiętre-
ning z kijkami – prowadzony przez parę
trenerów:

–ElżbietęWojciechowską–Wicemistrzy-
nięŚwiataw NordicwalkinguorazMistrzynię
Polskiw marszu12godzinnymNordicWal-
king,

–MarcinaŚliwińskiego–InstruktoraPol-
skiej i Międzynarodowej Federacji Nordic
Walking, zarazem Prezesa Wielkopolskiego
Okręgu Polskiej Federacji Nordic Walking.
Następnie wszyscy uczestnicy zaopatrzeni
w wodymineralnewyruszyliw 3,5kilome-
trowymarsz.Nazakończenie,wśróduczest-
nikówrozlosowanokuponynatrzykomplety
kijków do nornic walking. Wylosowały je:
EwaSkrzypczak,IrenaBogusławorazMonika
Olejniczak.

W tym samym czasie, na kompleksie
boisk ORLIK trwały zmagania sportowe
(m.in.:turniejetrójeksiatkarskich,zawody
piłkarskie,gryi zabawydlauczniówszkół
podstawowych).Otowyniki:

Wędkarze Gry i zabawy dla najmłodszych

Uczestnicy turnieju sołectwUczestnicy Marszu po zdrowie
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Turniejparsiatkarskich:
I miejsce: Smelka Marta, Brzostowaska

Klaudia,WojtyniakEwelina
IImiejsce:SikoraWeronika,Maćkowiak

Kinga
IIImiejsce:BąkowskaJoanna,Kociemba

Katarzyna,Matuszewska
Turniejtrójeksiatkarskich„Open”:
I miejsce:MydlakKrystian,SiwczakGrze-

gorz,KosmaczWitold
IImiejsce:MatuszczakPatryk,Lemkowski

Marcin.RotheKatarzyna
IIImiejsce:JurdzińskiSebastian,Cieniawa

Daniel
Popołudniowegryi zabawydlanajmłod-

szychprzyciągnęływielumilusińskich,którzy

mogli rysować,malować,wyklejać,bawić
sięprzymuzyceitd.

Sporo emocji wzbudził Turniej Sołectw.
Wzięłow nimudziałosiemdrużynz:Dębna,
Jeziorek,Mirosławek,Piekar,Sapowic,Stry-
kowa,Stęszewai Zamysłowa.Przedstawiciele
sołectwzmagalisięw konkurencjiktodalej
rzucikaloszem,biegaliw sztafeciew workach,
rzucaliringoitp.Konkurencje,choćniezbyt
trudne,wzbudzaływieleemocjiwśróduczest-
ników.Ostatecznie,1miejscezajęładrużyna
z Zamysłowa,2–Piekary,a 3–Jeziorki.

Innymz konkursówbyłtennanajlepsze
domoweciasto.Wzięływ nimudział4panie:
JustynaGrzybowska,AnnaRożek,Julianna
GrzybowskaorazGrażynaCzajkowska.Kon-

kurszorganizowanyzostałporazpierwszy,
alespotkałsięz ogromnymzainteresowaniem
widowni,któramiałaokazjęspróbowaćwy-
pieków.Ciastanietylkosmakowaływybornie,
aletakżepiękniewyglądały.Szczególnąuwa-
gęzwracałtortJustynyGrzybowskiej–ozdo-
biony lukrowym stęszewskim herbem (do-
pracowanymz ogromnąprecyzją).Otrzymał
on specjalną nagrodę. Za najlepsze ciasto
uznanotoprzygotowaneprzezAnnęRożek.

Przybyłychtłumniegościrozbawiłkabaret
SMILE, a dwudniowe obchody Święta Stę-
szewazakończyłrockowymbrzmieniemze-
spółBRACIA.

Więcejfotografiinastroniewww.steszew.pl
J.Z.

5 czerwcabr.odbyłasięuroczystasesja
RadyMiejskiejGminyStęszew.Jejszcze-
gólnycharakterpodyktowanybyłprzy-

padającąw tymrokuXXrocznicąistnienia
samorządulokalnego.

Sesjarozpoczęłasięuczczeniemminutą
ciszyzmarłychradnychi sołtysówdziała-
jących w minionych 20 latach na terenie
gminyStęszew.Uczczonopamięć:radnych:
AndrzejaAndrzejczaka,SylwestraDotki,Ire-
neuszaGrzelczaka,AndrzejaJankowskiego,
Ludwika Jerzykiewicza, Franciszka Kacz-
marka,JanaKaczmarka,FranciszkaOracza
orazsołtysów:HipolitaDanielewicza,Janiny
Hadyniak, Kazimierza Kowalskiego, Leona
Kańduły,FranciszkaLaseckiego,Franciszka
Michalaka,EugeniuszaPiaseckiegoi Edwarda
Więziołka.

Kolejnympunktemprogramubyłoprzed-
stawienieprzezburmistrzahistoriiXX-lecia
naszego,lokalnegosamorząduw formiepre-
zentacjimultimedialnej(prezentacjadostępna
nastronieinternetowejwww.steszew.pl)

Następnie wyróżniono medalami osoby
aktywnie zaangażowane w życie lokalnej
społeczności.Spośródzgłoszonychprzezmiesz-
kańcówgminykandydatów,specjalnakomisja
przyznałamedale:WeronicePolaczek,ks.ka-
nonikowiJanowiMałecie,JerzemuCykowia-
kowi,RomanowiDybie,BernardowiJankow-
skiemu,WitoldowiJezioreckiemu,Marcelemu
SzaleorazRyszardowiZielińskiemu.

Podczassesjirozstrzygniętyzostałtakże
konkurs dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów,dotyczącyXX-leciasamorządu
lokalnego.Uczniowiepodstawówekprzygo-

towali prace plastyczne, a gimnazjaliści –
prezentacje multimedialne. Nagrodzeni zo-
stali:

SzkołyPodstawowe:
1m-ce–FilipDłużniewski–S.P.Modrze,
2m-ce–KacperOwczarzak–S.P.Jeziorki,
3m-ce–JuliaCicha–S.P.Strykowo,
3m-ce–MariannaPilarczyk– S.P. Stę-

szew,
Gimnazja:
1m-ce–MajaSzymańska–Gimnazjum

Strykowo,
2m-ce–grupa:BeataŁopatka,Adrianna

Kubel,KingaPiwosz,IzaMichalak–Gimna-
zjumStęszew,

2m-ce–grupa:FlorentynaMiecznik,Ga-
briella Stankowska, Magdalena Szypura –
GimnazjumStęszew,

Uroczysta sesja Rady Miejskiej

Przedstawiciel partnerskiej gminy Zahna wręcza pamiatkową statuetkę Wyróżnieni medalem dla najaktywniejszych
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3m-ce–PawełZawadzki–Gimnazjum
Stęszew,

3 m-ce – klasa III gimnazjum Zespołu
SzkółSpecjalnychStęszew.

Wśródgościuroczystejsesjibyliprzed-
stawicielepartnerskiejgminyZahna.Bie-

żący rok jest bowiem 15 rocznicą współ-
pracy z tą niemiecką gminą. Była więc
okazjadoprzedstawieniahistoriiwzajem-
nychkontaktóworazdoprzekazaniana-
szym gościom pamiątkowej statuetki
i kwiatów.

Nasesjęprzybyłrównieżprzedstawiciel
WielkopolskiegoInstytutuJakości,którywrę-
czyłburmistrzowiCertyfikat„Wielkopolska
Jakość”–zazaangażowaniew doskonalenie
metodzarządzania.

J.Z.

Radni gminy Stęszew od 1990–2010 roku

Nagrodzeni uczniowie w konkursie XX lat Samorządu Lokalnego Uczestnicy uroczystej sesji

Kadencja

Lp. Imięi nazwisko 1990–1994 1994–1998 1998–2002 2002–2006 2006–2010

1. AndrzejczakAndrzej 

2. BalcerekTomasz  

3. BaranowskiWłodzimierz 

4. BiałasWitold  

5. BiałyEugeniusz 

6. BlejwasKazimierz 

7. BrękMirosław     

8. CykowiakJerzy 

9. DejaAndrzej 

10. DerdaBronisław   

11. DotkaSylwester 

12. DrożdżyńskaIrena 

13. GomułaHenryk  

14. GorszkowiakIreneusz  

15. GrzelakJanusz 

16. GrzelczakIreneusz 

17. GutowskiSławomoir 

18. HoppeJan 

19. JankowiakZygmunt  

20. JankowskiAndrzej 

21. JaworowiczMaciej 

22. JerzykiewiczLudwik 
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23. JóźwiakMaciej 

24. KaczmarekFranciszek 

25. KaczmarekJan 

26. KarpisiakMirosław 

27. KaźmierczakLech 

28. KempaZenon    

29. KorbasLidia 

30. KoszarekWaldemar 

31. KrawczykZbigniew    

32. KrupaJarosław  

33. KrzyżagórskiMarian 

34. KsiążkiewiczLeszek 

35. LewandowskiZygmunt  

36. MatuszewskiStanisław    

37. MądryJacek 

38. MurkowskiJanusz  

39. OlejniczakHenryk 

40. OraczFranciszek 

41. ParczukDanuta  

42. PinczakWłodzimierz  

43. PospiesznyRyszard   

44. PotrawiakMirosław     

45. SikorskaBarbara 

46. SpurtaczStanisłw  

47. SzajkowskiBenedykt   

48. SzelągHenryk  

49. ThiemPaweł 

50. TrojanowskiMarian     

51. WeychanMichał  

52. ZawadzkiHenryk     

Sołtysi gminy Stęszew od 1990–2010 roku
Kadencja

Lp. Imięi nazwisko 1990–1994 1994–1998 1998–2002 2002–2006 2006–2010

1. BlejwasKazimierz 

2. BorakRyszard  

3. CiężkiZygmunt     

4. DanielewiczHipolit 

5. GawronKazimierz 

6. GorszkowiakIreneusz    

7. HadyniakJanina 

8. JankowiakZygmunt   

9. KaczmarekFranciszek  
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10. KalembaKazimiera    

11. KalembaKazimierz   

12. KalembaMarcin 

13. KałekMirosław  

14. KańdułaLeon    

15. KowalczykMieczysław   

16. KowalczykWładysław    

17. KowalskiEugeniusz 

18. KuikFranciszek     

19. LaseckiFranciszek    

20. MarchewkaEugeniusz 

21. MatuszewskiZygmunt 

22. MichalakFranciszek 

23. MichalakGrzegorz     

24. NapierkowskiHenryk 

25. NowickiRyszard 

26. OlejniczakHenryk 

27. PemperaBarbara 

28. PiaseckaAleksandra   

29. PiaseckiEugeniusz 

30. PiechockiJerzy 

31. PietruszyńskiGrzegorz  

32. PiętaMieczysław   

33. PiętaRoman  

34. PrzydanekTeresa    

35. RatajczakAndrzej 

36. RatajczakMarian    

37. RozumekPiotr   

38. RożekAnna 

39. RybarczykWanda 

40. SkibińskaDorota 

41. SłomaHanna  

42. SołtysiakAdam    

43. SzajkowskiCzesław 

44. SzczudlarekJózef 

45. SzypuraJolanta  

46. TomaszSzymański 

47. TrojanowskiMarian     

48. TyszeckiEdward 

49. UrbanekRoman 

50. WaliszakHalina 

51. WięziołekEdward 

52. WiśniewskiCzesław   

53. ZiętekAndrzej   
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Niezależna – zależna…
NoWo poWstała gaZEta „stęsZEWska”, poMiMo aspiRacJi do MiaNa RZEtElNEgo
i obiEktyWNEgo cZasopisMa słUży głóWNiE NEgoWaNiU iNicJatyW obEcNych WładZ.

O dkilkutygodnimamyokazjęczytać
nowągazetęwydawanąpodnazwą
„Stęszewska”. Choć dziennikarze ją

piszący informowali, iżgazetaaspirujedo
mianarzetelnegoi obiektywnegoczasopisma
naszejgminy,lekturadotychczasowychwy-
dańpokazuje,żemaonasłużyćgłówniene-
gowaniuinicjatywobecnychwładzgminy.
Każdymaoczywiścieprawodokrytykii wła-
snegozdania,alekilkaartykułów,któresię
ukazały,niepowinnopozostaćbezkomen-
tarza.Niektóretreściprezentowanenałamach
gazetymusząbudzićzdziwienie,a, jakde-
klarujewieleosób,takżerozgoryczeniei po-
czuciekrzywdy.

Dlaprzykładuprzywołaćmożnaartykuł
pt. „Niektórym jest łatwiej?”. Poruszono
w nimkwestiępolitykikadrowejw Urzędzie
Gminy.Z treściartykułuwynika,żegłównym
przyczynkiemdojegonapisaniastałsięprzy-
padekjednejz pań,z którąpookresiepróbnym
nie zawarto umowy na czas nieokreślony.
Najejmiejsce„przesunięto”natomiastosobę
pracującądotychczasw urzędzienainnym
stanowisku.Lekturaartykułuprowadzido
wniosku,żegłównymzarzutemwobec„prze-
suniętej”osobyjestfaktbyciacórkąsołtysa.
Nie zarzucono jej bowiem ani braku odpo-
wiedniejwiedzy,anicechosobowościowych
wymaganychodpracownikasamorządowego
(np.:pilności,rzetelności,uprzejmości,zdol-
nościdochowaniatajemnicysłużbowej,itp.).
Wydawałobysię,żeczasydyskryminacjize
względu na pochodzenie społeczne, wyko-
nywanie określonych zajęć czy pełnienie
funkcjispołecznych,mamyzasobą.Jakwidać
jestinaczej.Trudnotylkozrozumiećdlaczego
autorkaartykułunieporozmawiałaz córką
sołtysa, aby mogła wyrobić sobie własne
zdanieo jejosobie.Bałasiętejrozmowy,czy
możeniebaczącnauczuciapomówionych
osóbchcepoprostuuprawiaćpolitykę?

Natletejsprawywartozwrócićuwagę,
żeprzezostatniedwadzieścialatcharakter
pracyurzędnikabardzosięzmienił.Zmieniły
sięteżprzepisy,nakazującenp.:przeprowa-
dzenie egzaminu- oceny każdej z nowoza-
trudnionych w urzędzie osób. Odbywa się
topozakończeniuokresupróbnego.Niekażdy

kończygoz powodzeniem,gdyżniekażdy
potrafisięwykazaćnależytąwiedzą.Część
z osób woli bowiem (zamiast uczyć się od
starszychstażempracowników)spędzaćczas
narozmowachtelefonicznych,plotkachitd.
Takie postępowanie nie jest akceptowane,
dlategoteżkandydacinaurzędnikówmuszą
sięz pracąrozstać.

Dlawieluosób zaskoczeniem jest także
fakt, że składając podanie o przyjęcie do
pracy są poddani ocenie konkursowej. Za-
pewneteżżadenz kandydatównieprzyzna
się przed znajomymi i dziennikarzami, że
wypadłźlew trakcierozmowy,żeprzyszedł
nieprzygotowany,albo,żejegowyobrażenie
o pracyi oczekiwaniafinansowerozmijają
się z rzeczywistością (gdyż urząd nie jest
w stanieichspełnić).Plotkio rzekomowy-
sokichzarobkachurzędnikówniesądobrą
pobudkądoubieganiasięo stanowisko.

Należy też zwrócić uwagę na jeszcze
jednąkwestię,o której„skrzywdzeni”kan-
dydaci do pracy w urzędzie otwarcie nie
chcąmówić.Zgodniez obowiązującymiprze-
pisami,każdyurzędnik,któryotrzymaupo-
ważnienie do wydawania decyzji admini-
stracyjnychmusizłożyćoświadczeniema-
jątkowe,którejestjawne.Informacjao tym
gasi niejednokrotnie zapał kandydatów…

Nie każdy też wie, że burmistrz gminy
odpowiadazakażdybłądpodległegourzęd-
nika-nie tylkopolitycznie,ale takżemate-
rialnie,całymswoimmajątkiem.Czyw takiej
sytuacjimożnaodebraćmuprawodowyboru
osób,którew jegoocenienajlepiej,w danym
momenciewypełniąpowierzoneimzadania?
Czy ma spełniać ambicje kandydatów, nie
baczącnaichzaangażowanie,sumienność,
chęćuczenia się, itp.? Towłaśnie te cechy
decydująo zatrudnieniupracownikaw urzę-
dzie, a nie pochodzenie społeczne, miejsce
zamieszkaniaczypłeć.Nikomuniemożna
odmawiaćprawadopracy,tylkodlatego,że
wywodzi się zewsi czy jest córką sołtysa.
Dostępdopracyw urzędziejestrównydla
wszystkich,choćjaksięokazujeniewszyst-
kimtosiępodoba.

„Stęszewska” zarzuca także gminie złą
wolęi jakobyniechęćw przekazywaniuin-

formacji.Tymczasemznacznaczęśćtekstów
zamieszczanychw gazecie,bazujenawia-
domościach z internetowej strony urzędu.
Skąd więc takie sugestie? Poza tym, nie
każdymusiudzielaćwywiadów.Przeciwnie,
niektórzymówiąwprost,żebojąsięrozma-
wiaćz kolorowymigazetami,abyichsłowa
niezostałyprzekręconei wykorzystanew celu
wywołania sensacji. Nie wiadomo czy te
obawysąuzasadnione,aleczynieniekomu-
kolwiekzarzutuz faktu,iżchcesiępowstrzy-
maćodwypowiedzi, gdyma takieprawo,
wydajesiębyćconajmniejnienamiejscu.
Podobniejakczynienieinsynuacji,żetobur-
mistrzkomukolwiekzabraniamówić.Każdy
mawolnąwolęi możesamdecydowaćz kim
chcerozmawiać.

Inną z nieprawdziwych informacji prze-
kazanychprzez„Stęszewską”byłatao rzeko-
mymzabranianiudziennikarzomwstępuna
terengminnych inwestycji.Może jeoglądać
każdy,alemusitoczynićz poszanowaniem
zasad bezpieczeństwa. Jeżeli teren budowy
jestogrodzonyi zabezpieczonytokażdy(bez
wyjątku) nie powinien na niego, bez zgody
wchodzić. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby
umówićsięnaspotkaniei w warunkachbez-
piecznychobejrzećplacbudowy.Wartowy-
kazaćtrochęzrozumieniai poszanowaniadla
zasad bezpieczeństwa. Placem budowy za-
rządzawykonawcai ponosiodpowiedzialność
zabezpieczeństwoosóbtamsięznajdujących.

Wyjątkowązłośliwościąjestsugerowanie,
jakobygminanierobiłanicw temaciefunk-
cjonowania sklepu z tzw. „dopalaczami”.
Niekażdywie,żenadzieńdzisiejszyniema
żadnejustawy,napodstawiektórejmożna
byskutecznieprzeciwdziałać„dopalaczom”.
Tenfaktpowoduje,żesamorządyniemają
instrumentówprawnych,umożliwiających
zabronienieprowadzeniategotypudziałal-
ności. Mimo to gmina podjęła działania.
Radniprzyjęlioświadczenie,w którym,wraz
z innymigminamiapelujądorząduo wpro-
wadzenieodpowiednichregulacjiprawnych.
Wysłane zostałypismadomarszałka, pre-
mieraorazposłów,apelująceo przyspieszenie
prac nad nowelizacją ustawy o przeciw-
działaniunarkomanii.Prośbęo przeprowa-
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Wandale niszczą nasze miasto… 
stęszewski park po raz kolejny został zdewastowany. Niszczone są też gminne place zabaw.

T radycyjnie,jakkażdegoroku,naterenie
całejgminyodbyłysiękontroleplaców
zabaw.Ichefektembyławymianaoraz

naprawazepsutegosprzętu.W ostatnichty-
godniachpraktyczniekażdyplaczabawwy-
posażonyzostałteżw noweelementyprze-
znaczonedlanajmłodszych.

Jakieżbyłonaszezdziwienie,gdypokilku
dniachnowozakupionysprzętbyłjużnisz-
czonyprzezpozbawionychwyobraźniwy-
rostków.Jakbowiemmożnainaczejnazwać
młodychludzi,spędzającychwolnyczasna
placuzabaw,nahuśtawkachprzeznaczonych
dladzieci3-4letnich?Czytokompletnybrak
wyobraźniczyignorancja?

Skoro tak zachowuje się młodzież, nie
powinnodziwićzachowanietrochęstarszych
osób,któredopuściłysięporazkolejnyde-
wastacjistęszewskiegoparku,a jednakdzi-
wi… Kilka dni temu, wszystkim przecho-
dzącymprzezparkukazałsięobraz,jakpo
przejściutornada.Wandalepodosłonąnocy
powyrywali i połamali ławki, zniszczyli
kostkębrukową,a wcześniej-połamalidrzew-
ka.

W chwilach, gdy dochodzi do takich
aktówwandalizmuzawszepojawiasiępy-

tanieo graniceludzkiejbezmyślności.Pojawia
się też złość i zniechęcenie. Gmina buduje
noweplacezabaw,sadzidrzewka,odnawia
place,parki,a wszystkietedziałaniamogą

zostaćobróconew pyłpraktyczniew jedną
noc…

red.

dzeniekontrolistęszewskiegosklepuskiero-
wanoteżdokomisariatupolicji,inspektora
sanitarnegoorazurzędu skarbowego.Apel
o uświadomienieuczniomryzykakorzystania
z substancji niedozwolonych trafił też do
dyrekcjigminnychszkół.Wykorzystanezo-
stałypraktyczniewszystkiedostępnemoż-
liwości działania. Sugerowanie, iż gmina
nicw tejkwestiinierobijestnieprawdziwe.

Wydarzeniaostatnichdnidałyteżjasny
obrazpobudek,jakimikierujesię„Stęszew-
ska”.Wywołanyzostałprzezniątematwy-
dawania warunków zabudowy na terenie
gminy i problemów w tej kwestii jednej
z osób.Celemwyjaśnieniaodmowyudzielenia
warunkówzabudowywspomnianejosobie,
dziennikarka „Stęszewskiej” została przez
burmistrzazaproszona,abysama,w terenie
mogła się przekonać, jakie lokalizacje wy-
bierająniektórzypodswojeinwestycje.Przez
ponadgodzinęomawianebyłypowodyz ja-
kichwydawanesądecyzjeodmowne.Dzien-
nikarkawydawałasiębyćszczerzezdziwiona

faktem,żektośpróbujesiępobudowaćnad
„Źródełkiem”,albow szczerympolu,miejscu
podmokłym,otoczonymterenamiłowieckimi.
Oglądanebyły tereny leżąceprzydrogach,
zaopatrzonew pełną infrastrukturę (wodę
gaz, telefony itd.), „ciągniętą” z jednejwsi
dokolejnej,wybudowanąprzezgminęjeszcze
wewspółpracyzeSpołecznymiKomitetami
BudowyGazociągów,Wodociągów,Telefoni-
zacji.Wydawałosię,żemerytorycznaargu-
mentacjaburmistrzajestjasnai bezsporna.
Jużdzieńpóźniejokazałosię,żezrozumienie
dlatematuwykazywaneprzezpaniąredaktor
było pozorne, gdyż „Stęszewska” napisała
i tak to, co chciała. Opatrując oczywiście
tekst uszczypliwym komentarzem. Spraw-
dziłysięwięcsłowapaniredaktor,którajuż
napoczątkurozmowypowiedziała,żenie-
zależnieodtego,jakądecyzjęgminapodjęłaby
w temaciewydaniawarunków,i takbyłaby
onakrytykowanaprzezgazetę.

Celgazetyzostałw końcuotwarciepo-
kazany-zdyskredytowanieosóbobecniekie-

rującychgminą.Gazetaniejestniezależnym
pismem,a jedynienarzędziemwalkiprzed-
wyborczej.I żadnezaprzeczenianiezmienią
zaistniałych już faktów, przekazanych lu-
dziom,zniekształconychinformacji.Niewy-
starcząbowiemgłośnehasłao rzetelności,
obiektywizmieczyniezależności.Skorodzien-
nikarze„Stęszewskiej”sąniezależnitoskąd
w nich tyle niechęci, „jadu” i złośliwości?
Skąd też taka agresywna postawa wobec
pewnych grup społecznych? Czy aspiracją
„Stęszewskiej”jestwyłączniebudzenienie-
zdrowejsensacji?

Pojawiasięteżpytanie-jakdowszystkich
„rewelacji”„Stęszewskiej”masięetykadzien-
nikarska?Dlaczegodziennikarzepiszącswoje
tekstytakrzadkozdobywająsięnawysłu-
chaniekomentarzadrugiejstrony?Czyżnie
tegonakazująogólnieprzyjętezasadyoraz
zwykła, ludzka przyzwoitość? Te pytania
pozostawiamybezodpowiedzi.

red.

Stęszewski park po weekendzie…
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Nieuzasadniona krytyka
sołtys, Jak każdy iNNy obyWatEl Ma pRaWo odMóWiĆ koNtaktU Z MEdiaMi, sZcZE-
gólNiE, gdy sĄ oNE NiEobiEktyWNE…

Z bulwersowani działalnością gazety
„Stęszewska”,wprowadzaniemw błąd
mieszkańców, przez jej dziennikarzy,

informujemy,żesołtysi sołectwWronczyn,
Słupia,Strykowoutrzymująbieżącykontakt
z mieszkańcamisołectw.Organizująz nimi
spotkania, podczas których omawiane są
aktualnekwestie,problemyorazprzekazy-
wanesąwiadomościo planachdotyczących
wsi. Mieszkańcy nie muszą czytać gazety
„Stęszewska”,bytamposzukiwaćinformacji.

Wiedząnaprzykład,żeweWronczynietrwa
budowakanalizacjisanitarnej,remontowane
będzieboiskosportowe,a w Słupiiprzygo-
towana jest inwestycja kanalizacyjna. Za-
stanawiającejestto,dlaczego„Stęszewska”
atakujeakuratsołtysówjednychz najbardziej
zadbanychsołectww gminie?

Oburzeniesołtysówjestzrozumiałe.Su-
gestiezestronydziennikarzy,iżniechcąoni
z nimi rozmawiać i przez ten faktblokują
mieszkańcomdostępdoinformacjijestnie-

prawdziwe. Każdy mieszkaniec, jeśli tylko
chceotrzymujeprzecieżbieżącewiadomości
natematplanówczyproblemówsołectwa.
Dodać trzeba, że żaden z sołtysów nie ma
obowiązkuprowadzeniarozmówz dzienni-
karzami. Pomimo faktu, żepełnią oni rolę
publiczną,jakkażdyobywatelmająprawo
odmówićkontaktuz mediami.Szczególnie,
jeśli,polekturze„Stęszewskiej”,wiedzą,że
jejdziennikarzesąnieobiektywni.

W.Z.

10 maja (poniedziałek)
– Spotkanie w stęszewskim przedszkolu mające na celu wypraco-

wanie modelu organizacyjnego, który pozwoli przyjąć wszystkie
zapisane dzieci do przedszkola

– Stęszew – wystawa w Muzeum Regionalnym 

11 maja (wtorek)
– Spotkanie w strykowskim przedszkolu mające na celu wypraco-

wanie modelu organizacyjnego, który pozwoli przyjąć wszystkie
zapisane dzieci do przedszkola

– Spotkanie w Starostwie Poznańskim w sprawie współpracy w za-
kresie utrzymania urządzeń melioracyjnych oraz rzek na terenie
gminy Stęszew

13 maja (czwartek)
– Rosnówko – Zjazd wójtów i burmistrzów
– Poznań – Posiedzenie Rady Aglomeracji Poznańskiej

14 maja (piątek)
– Rosnówko – Zjazd wójtów i burmistrzów
– Stęszew – Udział w otwarciu wystawy D. Bober w Domu Kultury
– Poznań – Udział w koncercie Chopinowskim z okazji roku Cho-

pinowskiego

15 maja (sobota)
– Odwiedziny Państwa Marii i Zenardego Witkowskich ze Srocka

Małego z okazji 60-lecia pożycia małżeńskiego
– Stęszew – Udział w Trzecim Zlocie Motocyklowym
– Uzarzewo – Udział w uroczystościach w Muzeum

16 maja (niedziela)
– Stęszew – Zbiórka krwi – „I Ty możesz uratować życie”

17 maja (poniedziałek)
– Poznań – Forum Aglomeracji Poznańskiej
– Spotkanie z przedstawicielami GDDKiA – w celu ustalenia re-

kompensaty przyrodniczej dla przebiegu drogi S5 w okolicy
Stęszewa

– Spotkanie z organizatorami Monster Truck w celu ustalenia wa-
runków organizacji pokazu

18 maja (wtorek)
– Lustracja placów budowy na terenie gminy Stęszew
– Prace organizacyjne dotyczące Święta Stęszewa

19 maja (środa)
– Spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola

w Stęszewie
– Narada w sprawie organizacji Święta Stęszewa

20 maja (czwartek)
– Spotkanie z przedstawicielami Centrum Zagospodarowania Od-

padów Selekt w celu ustalenia funkcjonowania składowiska od-
padów oraz linii energetycznych

– Spotkanie z przedstawicielami szkoły podstawowej i przedszkola
w celu określenia umeblowania i wyposażenia nowego budynku
oświatowego

– Pokaz Monster Truck

21 maja (poniedziałek)
– Prace organizacyjne nad Świętem Stęszewa

24 maja (poniedziałek)
– Spotkanie z przedstawicielami Starostwa Poznańskiego, gminy

Buk i Dopiewo w sprawie cieków podstawowych (rzek) na
terenie tych trzech gmin

– Spotkanie z inwestorami zainteresowanymi terenami gminy
Stęszew

25 maja (wtorek)
– Tomiczki – Gminny Dzień Matki i Ojca
– Stęszew – Dyskusja publiczna w sprawie planu zagospodarowania

przestrzennego miejscowości Skrzynki

26 maja (środa)
– Strykowo – Lustracja pomieszczeń biblioteki w celu ustalenia

planu remontu
– Udział w Zjeździe Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
– Jeziorki – Premiera filmu animowanego „Nowy Dom” w wyko-

naniu uczniów szkoły podstawowej w Jeziorkach

27 maja (czwartek)
– Spotkanie z inwestorami z terenu Wronczyna, w sprawie planu

zagospodarowania tej miejscowości
– Narada w sprawie organizacji gminnego Dnia Dziecka 

27–28 maja (noc z czwartku na piątek)
– Udział w akcji przeciwpowodziowej w Puszczykowie

28 maja (piątek)
– Lisówki – Festyn integracyjny, na którym nagrodzono osoby

z terenu naszej gminy
– Komorniki – Spotkanie przyjaciół gminy Komorniki
– Prace organizacyjne nad Świętem Stęszewa

29 maja (sobota)
– Gmina Młodym – Gminny Dzień Dziecka

30 maja (niedziela)
– Słupia – Uroczystość z okazji 120-lecia istnienia Kółka Rolniczego

31 maja (poniedziałek)
– Prace organizacyjne dotyczące Święta Stęszewa
– Lustracja placów budowy inwestycji na terenie gminy Stęszew

1 czerwca (wtorek)
– Odbiór sprzętu asenizacyjnego – WUKO Łódź
– Zjazd Samorządów Aglomeracji Poznańskiej

2 czerwca (środa)
– Spotkanie poznańskiego funduszu poręczeń kredytowych
– Prace organizacyjne nad Świętem Stęszewa

4 czerwca (piątek)
– Ostatnie przygotowania do Święta Stęszewa. Odprawa organi-

zacyjna.

5–6 czerwca (sobota – niedziela)
– Od soboty godz. 8:00 do niedzieli godz. 21:30 – Święto Stęszewa

8 czerwca (wtorek)
– Podpisanie aktów notarialnych

9 czerwca (środa)
– Odwiedziny Państwa Cecylii i Mariana Jóźwiaków ze Stęszewa

z okazji 60-lecia pożycia małżeńskiego
– Udział w pogrzebie Marka Serwatkiewicza – Radnego Powiatu

Poznańskiego
– Poznań – Koncert Chopinowski w Auli UAM

10 czerwca (czwartek)
– Udział w uroczystym otwarciu II edycji – Targi Polskie Zboża

11 czerwca (piątek)
– Gmina Stęszew – Wybór miejsc obserwacji przyrody
– Spotkanie z piłkarzami OKOŃ Sapowice

12 czerwca (sobota)
– Udział w spotkaniu mosińskich samorządowców

13 czerwca (niedziela)
– Tomice – Festyn parafialny

14 czerwca (poniedziałek)
– Modrze – Udział w szkolnym dniu dziecka
– Negocjacje w sprawie wyboru miejsc obserwacji przyrody
– Szkolenie – Ekologiczne zachowania właścicieli nieruchomości

w Będlewie

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
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N adszedł długo oczekiwany i upra-
gniony moment dla wszystkich
uczniów–wakacje.

Koniecrokuszkolnegotoczaspodsumo-
wańi radościz osiągniętychwyników.

Z tej okazji, 24 i 25 czerwca na terenie
gminy Stęszew odbyły się uroczystości za-
kończeniarokuszkolnego2009/2010.

W akademiach wręczenia świadectw
uczestniczyli:dyrektorzyszkół,nauczyciele,
uczniowie,rodziceorazprzedstawicielesa-
morządugminnego.

Przeduczniamii nauczycielamidwamie-
siącezasłużonegowypoczynku.

Życzymy imdużo słońca, i wielupozy-
tywnychwrażeń.

W.s.

W związkuz dużąliczbąpytańdoty-
czącychsposobui możliwościuzy-
skaniadecyzjio warunkachzabu-

dowyi zagospodarowaniaterenu,przedsta-
wiamy Państwu procedurę uzyskiwania
przedmiotowejdecyzji.W niniejszymartykule
zaprezentujemynajczęściejwystępujący,a co
zatymidzienajbardziejtypowy,sposóbpo-
stępowania.

Decyzjeo warunkachzabudowyi zago-
spodarowaniaterenu (tzw.„wzizt”)dlaob-
szarówpołożonychw danejgminiewyda-
wanesąprzezBurmistrza/Wójtatejgminy
napodstawiezapisówustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27marca2003 roku (Dz.U.Nr80poz. 717
z 2003r,zezmianami)dlaterenów,naktórych
niemaobecnieobowiązującegomiejscowego
planuzagospodarowaniaprzestrzennego.

Rozróżniamydwarodzajedecyzji:
–decyzjeo lokalizacjiinwestycjicelupublicz-

nego(tzw.„licp”)dlainwestycjiprowadzo-
nychnapotrzebyogółuspołeczeństwaz te-

renu danej gminy (np. dla sieci kanaliza-
cyjnych,wodociągowych,dróggminnych,
infrastrukturytelekomunikacyjnejitp.).

–decyzjeo warunkachzabudowy(tzw.„wz”)
dlainwestycjiprowadzonychprzezInwe-
storównapotrzebywłasne.

Decyzję licp Burmistrz/Wójt wydaje na
wniosekInwestoradanejinwestycji.O wsz-
częciutakiegopostępowaniaspołeczeństwo
zawiadamia się poprzez obwieszczenia na
tablicachogłoszeń,a właścicielii sąsiadów
terenów,przezktóreprzebiega trasądanej
inwestycjipublicznej,zawiadamiasięindy-
widualnienapiśmie.W trakciepostępowania
stronymająprawoczynnegoudziału,wglądu
doakti mogąskładaćw wyznaczonychter-
minach uwagi i wnioski do planowanego
przedsięwzięcia. W przypadku niezadowo-
leniastronyz zapisówwydanejjużdecyzji,
stronamaprawoodwołaćsięodniejzapo-
średnictwemBurmistrza/WójtadoSamorzą-
dowegoKolegiumOdwoławczegow Poznaniu
(w terminie14dnioddniadoręczeniadecyzji).

W sprawachindywidualnychBurmistrz/
Wójtwydajedecyzjęo warunkachzabudowy
(wz) na wniosek strony. Aby można było
ubiegać się o wydanie decyzji wz muszą
byćspełnionejednocześnienastępującewa-
runki(zgodniez art.61w/w ustawy):
1)conajmniejjednadziałkasąsiednia,dostępna

z tejsamejdrogipublicznej,jestzabudowana
w sposób pozwalający na określenie wy-
magańdotyczącychnowejzabudowyw za-
kresie kontynuacji funkcji, parametrów,
cechi wskaźnikówkształtowaniazabudowy
orazzagospodarowaniaterenu,w tymga-
barytówi formyarchitektonicznejobiektów
budowlanych, linii zabudowy oraz inten-
sywnościwykorzystaniaterenu;

2)terenmadostępdodrogipublicznej;
3)istniejącelubprojektowaneuzbrojeniete-

renu,z uwzględnieniemust.5,jestwystar-
czającedlazamierzeniabudowlanego;

4)teren nie wymaga uzyskania zgody na
zmianę przeznaczenia gruntów rolnych
i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne

Burmistrz Włodzimierz Pinczak gratuluje absolwentom ukoń-
czenia szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Stęszewie wręcza
nagrodę najlepszej uczennicy

Wakacji czas!

Procedura wydawania decyzji
o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu



albojestobjętyzgodąuzyskanąprzyspo-
rządzaniumiejscowychplanów,któreutra-
ciłymoc;

5)decyzja jest zgodna z przepisami odręb-
nymi.
Przepisówpkt.1niestosujesiędoinwe-

stycjiprodukcyjnychlokalizowanychnate-
renachprzeznaczonychnatencelw planach
miejscowych,któreutraciłymoc.

Przepisów pkt. 1 i 2 nie stosuje się do
liniikolejowych,obiektówliniowychi urzą-
dzeńinfrastrukturytechnicznej.

Przepisówpkt.1niestosujesiędozabu-
dowy zagrodowej, w przypadku gdy po-
wierzchniagospodarstwarolnegozwiązanego
z tązabudowąprzekraczaśredniąpowierzch-
nięgospodarstwarolnegow danejgminie.

Warunek, o którym mowa w pkt. 3,
uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie
uzbrojeniaterenuzostaniezagwarantowane
w drodzeumowyzawartejmiędzywłaściwą
jednostkąorganizacyjnąa inwestorem.

Trybpostępowaniajestpodobnyjakdla
inwestycji publicznych, rozstrzygnięcie do-
tyczyjednakindywidualnegoWnioskodawcy.
Wnioskodawca nie musi być właścicielem
terenu,bywystąpićz wnioskiemo wydanie
decyzjiwz.Formularzwnioskumożnauzy-
skać w urzędzie gminy bądź na jej stronie
internetowej(www.steszew.pl).Załącznikiem
downiosku sądwaegzemplarzeaktualnej
mapyzasadniczejlubkatastralnejw skali1:
500lub1:1000,dlainwestycji liniowych1:
2000,(zgodniez art.52ust.2pkt.1w/w usta-
wy)przyjętejdopaństwowegozasobugeo-
dezyjnegoi kartograficznego.Najednymeg-
zemplarzumapynależynanieśćorientacyjną
lokalizacjęplanowanejinwestycji,drugipo-
zostawićbezzmian.W przypadkuinwestycji
lokalizowanychnaterenachnieuzbrojonych
lubinwestycjimogącychznaczącozwiększyć
dotychczasowewykorzystaniemediów(wody,
prądu, gazu itp.) do wniosku o wydanie
decyzjiwz.należyzałączyćumowyz gesto-
rami sieci zapewniające dostarczenie wła-
ściwych ilości danego medium dla potrzeb
danejinwestycji.W przypadkuenergiielek-
trycznejgestoremsiecinatereniegminyStę-
szewjestENEAOperatorsp.z o.o.w Opalenicy,
w przypadkuwodyi kanalizacjisanitarnej
–ZGKiMw Stęszewie,w przypadkugazu–
WSGsp.z o.o.,ZakładGazowniczyw Poznaniu,
w przypadkukanalizacjideszczowej–Urząd
MiejskiGminyStęszeww Stęszewie.

Dzień złożenia kompletnego wniosku
o wydaniedecyzjiwz.jestdniemwszczęcia
postępowaniaadministracyjnego.Jeżeliwnio-
sek jest niekompletny Wnioskodawca jest
wzywanydojegouzupełnieniaw określonym

terminiei dopierodatawpływuw wyzna-
czonym terminie brakujących informacji
jest datą rozpoczęcia postępowania. Brak
uzupełnieniawnioskuskutkujepozostawie-
niemsprawybezrozpatrzenia.

O wszczęciu postępowania w sprawie
wydania wz. zawiadamiane są pisemnie
stronytegopostępowaniatzn.Wnioskodawca,
właścicielei sąsiedziterenówobjętychwnio-
skiem oraz instytucje, których ustalenia
mogąmiećwpływnarozstrzygnięciazawarte
w decyzji(np.zarządcadrogi,przyktórejlo-
kalizowanajestplanowanainwestycja,dy-
rekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego
naterenachParkui jegootuliny,Powiatowy
KonserwatorZabytkównaterenachobjętych
ochroną konserwatorską itp.). W zawiado-
mieniuwyznaczonyjest14-dniowytermin,
w którymstronymogązgłaszaćuwagii wnio-
skidotycząceplanowanejinwestycji.Poupły-
wietegoterminuorazuzyskaniuwytycznych
od w/w instytucji, przeprowadza się wizję
lokalnąw tereniepołączonąz wykonaniem
dokumentacjifotograficznejobszaruobjętego
wnioskiem,zabudowysąsiednieji zabudowy
okolicznej.Napodstawieprzedmiotowejwizji
i dokumentacji fotograficznej opracowana
zostajetzw.„analizafunkcjiorazcechzabu-
dowyi zagospodarowaniaterenu”określająca
wyjścioweparametryistniejącejnadanym
obszarze zabudowy i istniejącego sposobu
zagospodarowania.Opracowanaanalizajest
podstawądoprzygotowaniaprojektudecyzji
wz,składającegosięz częścitekstoweji gra-
ficznej. W projekcie decyzji wz zawarte są
proponowane rozstrzygnięcia – parametry
brzegowe–dlaobjętychwnioskiem:terenu
i planowanejzabudowy.Projektdecyzjiwz
jestwysyłanydoWnioskodawcyi wszystkich
instytucji,które–zgodniez ustawąo plano-
waniu i zagospodarowaniuprzestrzennym
z dnia27marca2003roku(Dz.U.Nr80poz.
717z 2003r,zezmianami)–powinnyuzgodnić
i zaakceptować proponowane w projekcie
decyzji wz rozwiązania – między innymi
do:
1)wojewódzkiego/powiatowego konserwa-

torazabytków–w odniesieniudoobszarów
i obiektówobjętychformamiochronyza-
bytków,o którychmowaw art.7ustawy
z dnia23lipca2003r.o ochroniezabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz.1568,z późn.zm.)orazujętychw gmin-
nejewidencjizabytków;

2)właściwego organu nadzoru górniczego
–w odniesieniudo terenówgórniczych;

3)właściwego organu administracji geolo-
gicznej – w odniesieniu do terenów za-
grożonychosuwaniemsięmasziemnych;

4)organówwłaściwychw sprawachochrony
gruntówrolnychi leśnychorazmelioracji
wodnych – w odniesieniu do gruntów
wykorzystywanychna cele rolne i leśne
w rozumieniu przepisów o gospodarce
nieruchomościami;

5)dyrektoraparkunarodowego–w odnie-
sieniudoobszarówpołożonychw grani-
cachparkui jegootuliny;

6)regionalnegodyrektoraochronyśrodowiska
–w odniesieniudoinnychniżwymienione
wyżejobszaryobjęteochronąnapodstawie
przepisówo ochronieprzyrody;

7)właściwegozarządcydrogi–w odniesieniu
doobszarówprzyległychdopasadrogo-
wego;

8)wojewody,marszałkawojewództwaoraz
starostyw zakresiezadańrządowychalbo
samorządowych, służących realizacji in-
westycjicelupublicznego,

9)dyrektoraregionalnegozarządugospodarki
wodnej–dlaprzedsięwzięćwymagających
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
dowydaniaktóregoorganemwłaściwym
jestdyrektorregionalnegozarządugospo-
darkiwodnej.
W tym samym czasie ponownie zawia-

damiasięstronypostępowania–sąsiadów–
o możliwościzapoznaniasięz aktamisprawy
(w szczególnościz przygotowanymprojektem
decyzji)z podaniem14-dniowegoterminuna
zgłaszanieewentualnychuwagi wniosków
do tego projektu. W przypadku zgłoszenia
zastrzeżeńprzygotowujesiępoprawionypro-
jekt decyzji wz i przesyła do ponownych
uzgodnień.Jeżeliprojektdecyzjiwzzostanie
uzgodnionypozytywniei stronyniewniosą
w wyznaczonym terminie żadnych uwag
Burmistrz/Wójtwydajedecyzjęo warunkach
zabudowy,którejzapisysązgodnez zapisami
uzgodnionegowcześniejprojektudecyzji.Stro-
nypostępowaniaotrzymująkopiewydanej
decyzjii mająwyznaczony14-dniowytermin
naodwołanie się oddecyzji Burmistrza, za
jegopośrednictwem,doSamorządowegoKo-
legiumOdwoławczegow Poznaniu.Poupływie
terminuwniesieniaewentualnychodwołań
decyzja staje się ostateczna i takąklauzulę
adresat decyzji musi uzyskać w urzędzie
gminy przed wystąpieniem o wydanie po-
zwolenia na budowę. Opłata skarbowa za
wydaniedecyzjiwziztwynosi107,0zł,a decyzje
wzzwiązanez budownictwemmieszkanio-
wymsązwolnionez opłatskarbowych.

W przypadkusłusznegointeresustrony
i jeśliniekłócisiętoz przepisamiodrębnymi
orazinteresempozostałychstron,Burmistrz
możezmienićostatecznądecyzjęwzz urzędu
lubnawniosekstrony.
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W przypadkubrakumożliwościwydania
pozytywnejdecyzjio warunkachzabudowy
Burmistrz wydaje decyzję odmowną, od
której również przysługuje Wnioskodawcy
odwołanie.

Postępowanieadministracyjnew sprawie
ustaleniawarunkówzabudowymożnaza-
wiesićnaczasniedłuższyniż12miesięcy
od dnia złożenia wniosku o ustalenie wa-
runkówzabudowy.Burmistrz/Wójtpodejmuje
postępowanie i wydaje decyzję w sprawie
ustaleniawarunkówzabudowy,jeżeli:
1)w ciągudwóchmiesięcyoddniazawie-

szeniapostępowaniaradagminyniepod-
jęłauchwałyo przystąpieniudosporzą-
dzaniaplanumiejscowegoalbo

2)w okresiezawieszeniapostępowanianie
uchwalono miejscowego planu lub jego
zmiany.

Jeżeliwnioseko ustaleniewarunkówza-
budowydotyczyobszaru,w odniesieniudo
którego istnieje obowiązek sporządzenia
planu miejscowego, postępowanie admini-
stracyjne w sprawie ustalenia warunków
zabudowyzawieszasiędoczasuuchwalenia
planu.

Jeżeliw trakcieprowadzonegopostępo-
waniazaistniejąokoliczności,któresprawią,
żepostępowaniestaniesiębezprzedmiotowe,
Burmistrz/Wójtwydajedecyzjęo umorzeniu
takiegopostępowania.

Decyzjęo warunkachzabudowydlada-
negoterenumożnawydaćwięcejniżjednemu
Wnioskodawcy.Decyzjao warunkachzabu-
dowynierodziprawdoterenuorazniena-
rusza prawa własności i uprawnień osób
trzecich.Wnioskodawcy,którynieuzyskał
prawadoterenu,nieprzysługujeroszczenie

o zwrotnakładówponiesionychw związku
z otrzymanądecyzjąo warunkachzabudowy.

Burmistrz/Wójt,w drodzedecyzji,stwier-
dzawygaśnięciedecyzjio warunkachzabu-
dowy,jeżeli:

–innyWnioskodawcauzyskałpozwolenie
nabudowę;

–dlategoterenuuchwalonoplanmiej-
scowy,któregoustaleniasąinneniżw wy-
danejdecyzji.

Ważne! Rozstrzygnięcia zawarte w osta-
tecznejdecyzjiwzsąwiążącedla Inwestora
i projektantadanejinwestycjiorazdlaorganu
wydającegopozwolenianabudowę–todecyzja
wziztwyznaczawarunkii ograniczeniapro-
jektowei dlategodopieropouzyskaniuosta-
tecznej decyzji Inwestor może przystąpić do
zleceniaopracowaniaprojektubudowlanego.

a.s.

133/2010

Z okazji XX-lecia istnienia samorządu
lokalnego gmina Stęszew zorganizo-
wałakonkursdlaszkółpt.„XXlatsa-

morządu lokalnego”. Celem konkursu było
włączenie młodego pokolenia w obchody
XX-leciapierwszychwolnychwyborówsa-
morządowych. Rozwijanie wrażliwości na
sprawyzwiązanez problemamilokalnymi
orazutrwaleniewięziz rodzimąziemią.

ZadaniemuczniówSzkółPodstawowych
byłoprzygotowaniepracplastycznych(tech-
nikądowolną),natomiastgimnazjalistów–
prezentacjimultimedialnej.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 5
czerwcapodczasuroczystejsesji.Wtedyteż
zaprezentowano najlepszą pracę multime-
dialną.

Celemuhonorowaniawszystkichuczest-
ników, 23 czerwca zorganizowano kolejne
spotkanie, na którym wręczono nagrody
dzieciomi młodzieżybiorącymudziałw kon-
kursie„XXleciesamorządulokalnego”.Jury
w składzie: Anna Krupecka – dyrektor bi-
blioteki, Barbara Bawer – dyrektor Domu
Kultury oraz Maria Biała – pracownik DK
przyznałonastępującenagrody:

WkategoriiSzkołyPodstawowe:
I m-ce zdobył Filip Dłużniewski – Mo-

drze,
IIm-ce– KacperOwczarzak– Jeziorki,

IIIm-ce– JuliaCicha– Strykowo,
IIIm-ce– MariannaPilarczyk– Stęszew.
Wyróżnieniaotrzymali:
–SaraGawron– Modrze,
–MikołajTargosz– Jeziorki,
–ZuzannaKrzyżańska– Modrze,
–AnnaHejman– Modrze,
–MagdalenaMytko–Jeziorki,
–FilipKozak–Modrze,
–KrzysztofKaczmarek–Trzebaw,
–MateuszKrólik–Jeziorki,
–KarolinaBendlewska–Strykowo,
–UczniowieklasyIIIzeSzkoływ Modrzu,
–ArkadiuszSkóra–Jeziorki,
–AnnaJarmaczyk–Modrze,
–KasperWojdak–Jeziorki,
–AnnaTomczak–Modrze,
–WitoldRozumek–Jeziorki,
–KamilaSzulc–Modrze,
–DorotaLeśna–Stęszew,
–IzabelaKolenda–Modrze,
–WiktoriaFigas–Jeziorki,
–DominikGrośty–Jeziorki,
–KubaBoruta–Strykowo,
–MarekTylski–Jeziorki,
–MonikaKorczak–Strykowo,
–AleksanderŚron–Jeziorki,
–MartynaRychlik–Strykowo,
–JasiuSocha–Trzebaw,
–KarolinaWróblewska–Trzebaw

W grupiegimnazjalistów,najlepsząprace
multimedialnąprzygotowałaMajaSzymań-
skazeszkoływ Strykowie,2miejscezdobyła
grupa:

BEATA ŁOPATKA, – gimnazjum Stęszew
ADRIANNAKUBEL,
KINGAPIWOSZ,
IZAMICHALAK,
orazgrupa:
FLORENTYNA MIECZNIK, – gimnazjum

Stęszew
GABRIELLASTANKOWSKA,
MAGDALENASZYPURA,
3m-ce–PAWEŁZAWADZKI–gimnazjum

Stęszew,
3 m-ce – klasa III gimnazjum Zespołu

SzkółSpecjalnych,
WYRÓŻNIENIAOTRZYMAŁY:
–NINAŚWIŁŁO–gimnazjumStrykowo,
–grupa:OLGAGRZELCZAK,ALEKSANDRA

SZYPURA,MAGDALENAZAPORSKA–gimna-
zjumStęszew,

–JULIAKEMPA–gimnazjumStrykowo,
– grupa:MAGDALENAKLONOWSKA,ZOFIA

GROBELNA–gimnazjumStęszew.
Z nagrodzonychpracstworzonowystawę

w MuzeumRegionalnymw Stęszewie,którą
będziemożnaoglądaćdo17lipca.Serdecznie
zapraszamy!

W.s.

Rozstrzygnięcie konkursu 
„XX lat samorządu lokalnego”
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P ragniemyustosunkowaćsiędosprawy
funkcjonowania Ochotniczej Straży
Pożarnejw Stęszewiei rozwianiapew-

nychniejasności,któregazeta„Stęszewska”
pragniewyolbrzymić.Szukającsensacjipró-
buje wskazać winnych, którym zależy na
jejunicestwieniu.

A wiecwyjaśniamyosobomniewtajem-
niczonymi przypominamytym,coniechcą
wiedzieć, że Ochotnicza Straż Pożarna jest
Stowarzyszeniem, posiadającym osobowość
prawną,reprezentowanymprzezZarząd.Zgod-
nie z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach
„stowarzyszeniejestdobrowolnym,trwa-
łymi samorządnymzrzeszeniemo celach
niezarobkowych,któresamodzielnieokre-
ślaswojecele,programydziałaniai struk-
tury organizacyjne oraz uchwala akty
wewnętrznedotyczącejegodziałalności,
opierającjąnapracyspołecznejczłonków”.

ZatemfunkcjonowaniestęszewskiejOSP,
na prawach stowarzyszenia opiera się na
działalnościswychczłonków.

Niestetyz przykrościąnależystwierdzić,
żestęszewskastrażjestmałoaktywnąjed-
nostką,niemaochotnikówdowyjazduna
zdarzenia. O ile na spotkanie noworoczne
przychodzi 10 strażaków, to na zdarzenia
wyjeżdża2,copowoduje,żeniemogąpodjąć
działańzgodniez przepisami.Równieżkwe-
stia organizacji imprez okolicznościowych
jestichsuwerennądecyzją.Jeśliniemaini-
cjatywy,niematematu.

Gminajestbardzozainteresowanautrzy-
maniemprzy„życiu”tejjednostki.Dlazmoty-
wowaniaochotników,burmistrzpodjąłdecyzję
o zatrudnieniukierowcystrażyw Zakładzie
Gospodarki Komunalnej w Stęszewie. Drugi
strażak zajmuje mieszkanie gminne. Należy
stwierdzić,żeprzyczynązłejkondycjistraży

w Stęszewiejestbrakzaangażowaniajejczłon-
ków,brakskutecznościposzukiwanianowych
ochotników,a takżebraktradycjistrażackich.

Pragniemy podkreślić, że obowiązkiem
gminyjestutrzymaniejednostekpodwzglę-
demzabezpieczeniaw sprzętpodstawowy,
a nieinspirowaniedopodejmowaniaróżnych
działań i decyzji. Zatem ewentualne koja-
rzenie złej kondycji OSP Stęszew z gminą
jestw pełniniezasadne.

To,żeOchotniczaStrażPożarnaw Stry-
kowiedajeprzykładdonaśladowania,świad-
czyo dużymzaangażowaniucałejjednostki
(i nietylko).Strażacyw tejjednostcedziałają
bardzoaktywniei z poświęceniem.Nieboją
siężadnychpracspołecznychnarzeczstraży
i otoczenia,nielicząprzepracowanychspo-
łeczniegodzin. Jednostka liczy30młodych
ludzii ciąglesięrozwija.

o.s.p.

O gminnej OSP słów kilka
Zła koNdycJa stęsZEWskiEJ osp to WyNik bRakU ZaaNgażoWaNia JEJ cZłoNkóW.

Ś miech,dobrazabawai pięknesłońce,
w tychsłowachmożnabyłobystreścić
to, co wydarzyło się 29 maja przy

boiskuKS Lipno i Orlik. Jużpo razkolejny
odbyła się tam impreza skierowana dla
wszystkichdziecii młodzieżynaszejgminy.
Głównymorganizatoremtegospotkaniabył
burmistrzGminyWłodzimierzPinczak,wspie-
rany przez pracowników Gminy i wycho-
wawców świetlic opiekuńczo-wychowaw-
czych.Nadbezpieczeństwemdzieciczuwali
nauczyciele i zawsze gotowe do pomocy
paniez PCKorazpielęgniarki.

Całość rozpoczęła się o godzinie 10.00,
a skończyłao godz.14.00.

Celemimprezybyłopropagowaniewśród
dziecii młodzieżyaktywnościruchowej,in-
tegracja podczas gier i zabaw, a przede
wszystkimdobrazabawai uśmiechdziecka.
Zadbano o to, aby wszyscy mogli w niej
uczestniczyć,dlategoteżdzieciz okolicznych
miejscowościzostałydowiezioneautobusami.

Jaknamwiadomoz pewnychźródeł,jest
toimprezaoczekiwanaprzezdzieci,ponieważ
dostarczaimlicznychatrakcjii wielerado-

snych przeżyć. Nasi milusińscy mogli sko-
rzystaćz różnorodnychformkonkursówre-
kreacyjnychi sportowych.Konkurencjedo-
stosowanebyłydladzieciw różnymwieku.
Namłodszychczekałylicznezmaganiaspor-
towei zręcznościowe.Każdyuczestnikotrzy-
mał kartę z listą zadańdowykonania, po
ukończeniuktórych,mógłwybraćatrakcyjną
dlasiebienagrodę.Rozegranezostałymecze
piłkinożnejzarównodziewczątjaki chłop-

ców,odbyłsiękonkurstaneczny.Konkursy
sportoweprzeprowadzonezostałyprzezna-
uczycieli wychowania fizycznego. Na wy-
granychw tychkonkurencjachczekałypu-
charyi medale.

Wspaniałą, bezpłatną atrakcją dla naj-
młodszychbyłydmuchanezamkii trampo-
lina.Cieszyłysięonetakwielkąpopularno-
ścią,żechętnimusieliustawiaćsięw kolejce.
Na każdego uczestnika czekał również po-

Gmina Młodym

Zwycięska drużyna w konkursie tańca – SP Modrze



153/2010

częstunek,dziecimogływybraćsobiezapie-
kanki,frytkilublody,otrzymalitakżenapoje
i watęcukrową.

W ramachobchodówGminaMłodymod-
był się także konkurs piosenki Stęszewska
TriolaorganizowanyprzezstęszewskiDom
Kultury. W konkursie tym wzięło udział
czterdziestumłodychartystów.Laureaciwy-
stąpilipodczasDniStęszewa.

Okołogodz.13.00nascenęweszliartyści
z grupyBorntoDance.Dostarczylioniwiele
radościi emocjiwszystkimwidzom,nieza-
leżnie od wieku. Przeprowadzili również,
cieszącąsiędużymzainteresowaniem,krótką
lekcjętańcadlachętnych.

Otowynikiposzczególnychkonkurencji:
Piłkanożna
kategoria:Gimnazjum
chłopcy

I miejsce–GimnazjumStrykowo
IImiejsce–GimnazjumimPowstańców

Wielkopolskichw Stęszewie
Dziewczęta
I miejsce–GimnazjumimPowstańców

Wielkopolskichw Stęszewie
IImiejsce–GimnazjumStrykowo
KonkursTaneczny
kategoria:SzkołaPodstawowa
I miejsce–TęczoweNastki(Modrze)
IImiejsce–Wiolinki(Stęszew)
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Je-

ziorkach
kategoria:gimnazjum
I miejsce–Bleck&Blue(Stęszew)
IImiejsce–Konfrontejszyn(Strykowo)
IIImiejsce–MoonlightShadow(Steszew)
IVmiejsce–MusicGirls(Strykowo)
Vmiejsce–BlackStars(Stęszew)

StęszewskaTriola
W kategoriiklasI–III:
I Miejsce:NIEPRZYZNANO
IIMiejsce:SzymonMuchowski–S.P.MO-

DRZE
IIIMiejsce:AntoninaChojak–S.P.JEZIORKI
Wyróżnienia:
– Zuzanna Sommerfeld – S.P. STRYKO-

WO
W kategoriiklasIV–VI
I Miejsce:NIEPRZYZNANO
IIMiejsce:BartoszCiesielski–S.P.JEZIORKI
III Miejsce: Paulina Janowska – S.P. JE-

ZIORKI
Wyróżnienia:
–JoannaBąkowska–S.P.STĘSZEW
–BognaCzerwińska–S.P.STĘSZEW
–MariaSzczygielska–S.P.MODRZE
W kategoriiszkółgimnazjalnych
–miejscnieprzyznano
Wyróżnienia:
–KatarzynaJerzykiewicz–Stęszew
–AdriannaKubeli AleksandraJaworowicz

–Stęszew
OsobynominowanedoI Międzygmin-

negoKonkursuPiosenkiStęszewskaTrio-
la:

–WeronikaPrzybylska–S.P.STRYKOWO
–DorotaLeśna–S.P.STĘSZEW
–AnnaHejman–S.P.MODRZE
–MichalinaOlejniczak–S.P.STĘSZEW
–ZuzannaStefens–S.P.JEZIORKI
–PaulinaKrupa–GIMNAZJUMSTRYKO-

WO
Wszystkimzwycięzcąserdeczniegra-

tulujem!

red.

Nagrodzeni w gminnym konkursie piosenki Stęszewska Triola

Nasi milusińscy



25 maja odbył się Gminny Dzień
Matkii Ojca.W tymrokugości-
liśmyw Tomiczkach.

BurmistrzWłodzimierzPinczakpowitał
licznieprzybyłychgościi złożyłwszystkim
Matkomi Ojcomnajlepszeżyczeniaw dniu
ichświęta.Nadczęściąartystycznąuroczy-
stościczuwaładyrektorDomuKulturyBar-
baraBawer.

Jakopierwszynasceniepojawiłsięzespół
śpiewaczy „Modrzaki” z Modrza. Wykonał
piosenkio mamieprzeplatającjeskeczami
i dowcipami,którebardzopodobałysiępu-
bliczności. Na akordeonie przygrywała im
RenataKaźmierczak.Nazakończenieswojego
występu„Modrzanki”podziękowałyburmi-
strzowi gminy Stęszew za zakup nowych
czepków.

Następnieprzyszedłczasnawystępzespołu
„Wesoła Gromada” z Klubu Seniora. Wpro-
wadziliwszystkichgościw majowynastrój
zachęcającdowspólnegopiknikowania.Wy-
stępprzygotowałaMariolaBiała,a o oprawę
muzycznązadbałKazimierzGibczyński.

PodczastegorocznegoŚwiętaniemogło
zabraknąć Kapeli dudziarskiej „Koźlary”
z DomuKulturyw Stęszewie.Opróczutworów
granychnaskrzypcachi dudachmożnabyło
posłuchaćprzyśpiewekludowychorazmo-
nologumówionegogwarąw wykonaniuKa-
rolinyKontek.

Gromkimibrawamiprzybyli gościena-
grodziliwystępdziecięcegozespołu„Cantare”
zeStęszewa.Dziewczynynietylkośpiewały
aletakżezaprezentowałysięw układzieta-
necznym.
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Gminny Dzień Matki i Ojca

Rocznicaślubu,tobardzowzruszająca
uroczystość.Przedoczamiprzesuwają
sięobrazyz latmłodzieńczychi oży-

wają dawne wspomnienia, zwłaszcza gdy
obchodzi się jubileusz diamentowych go-
dów.

Bo czy można przeżyć ze sobą 60 lat
w miłości?Można.PrzykłademsąPaństwo
Maria i Zenardy Witkowscy oraz Cecylia
i MarianJóźwiak.

PaństwoMariai ZenardyWitkowscypo-
chodzą z gminy Stęszew. W roku 1957 za-

mieszkaliw SrockuMałym,gdziewspólnie
prowadziligospodarstworolne.

15 maja, burmistrz Gminy Stęszew od-
wiedził jubilatów wręczając im dyplom
i kwiatyz okazji60.rocznicypożyciamał-
żeńskiego.

Jubileusz 60-lecia świętowali również
Państwo Cecylia i Marian Jóźwiakowie ze
Stęszewa. Burmistrz Włodzimierz Pinczak
odwiedził ich 9 czerwca br. Jak oboje pod-
kreślali,najlepszymlekarstwemnasmutki
i zmartwieniajestbycierazem.

Spotkaniaz jubilatamibyłypretekstem
do wspólnych rozmów i wspomnień mał-
żonków.

Choć wspólne życie diamentowych par
nie zawsze bywało łatwe, to obdarowało
ono szczodrze jubilatów „obfitością czasu”
spędzonegorazemoraz…cudownymidzieć-
mii wnukami.

Diamentowymparom,nadalszewspólne
lata,życzymy:dużozdrowia,spokoju,pogody
duchaorazwielemiłości.

W.s.

Diamentowe Gody

Państwo Cecylia i Marian Jóźwiakowie z burmistrzem gminy Stęszew Państwo Witkowscy z najbliższą rodziną i burmistrzem Włodzimierzem Pinczakiem

Modrzanki składają podziękowanie burmistrzowi Włodzimie-
rzowi Pinczakowi



Wszystkie występy naszych gminnych
artystówprzeplatanebyłymonologiemmó-
wionym gwarą w wykonaniu członka Ze-
społuKabaretowego„Dziura”–ZofiiDragan

z BukówcaGórnego.Publicznośćz ogromnym
entuzjazmemreagowałanajejwystąpienia.

Nazakończenie świętowaniaburmistrz
jeszczerazzłożyłżyczeniawszystkimMatkom

i Ojcom oraz podziękował artystą za jej
uświetnienie.

W.s.
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W gminieStęszewprzeprowadzonezo-
stałybadaniaprofilaktycznewzroku
dla5-i 6-latkówgminyStęszew.

Celemprogramubyłozapobieganieroz-
wojowiniedowidzenia,ponieważwadywzro-
kumajądużeznaczeniew codziennymżyciu
i podejmowaniuróżnychaktywnościu dzieci
i młodzieży.Mogą być one czynnikiempo-
garszającymwynikiw nauce jak i ogólny
rozwójpsychoruchowydziecka.

Założeniabyłytakie,bybadaniomprofi-
laktycznymwadwzrokupoddaćwszystkie
dzieciz roczników2004i 2005zameldowane

na pobyt stały na terenie gminy Stęszew.
W rezultacie,łącznieprzebadano209dzieci
z terenu Miasta i Gminy Stęszew. W tym
197przedszkolaków i 12 dzieci nie uczęsz-
czającychdoprzedszkoli.

Badanieobejmowałosprawdzenieostrość
wzrokudodalii dobliżynatablicachSnella,
ocenyustawianiai ruchomościgałekocznych
orazocenywidzeniaprzestrzennego.

BadaniaprzeprowadziłafirmaNZOZ„VI-
SUS”,przywsparciufinansowymgminyStę-
szew.

W.s.

Badanie wzroku u 5- i 6-latków

P olskiCzerwonyKrzyż–KołoTerenowe
w Stęszewie oraz burmistrz Gminy
Stęszew po raz trzeci zorganizowali

zbiórkękrwi,podhasłem„I Tymożeszura-
tować życie”. Odbyła się ona 16 maja br.
w budynku Urzędu Miejskiego Gminy Stę-
szew.

Akcjatatrwałapięćgodzini zakończyła
siędużymsukcesem.Jużpoparuchwilach
odrozpoczęciazbiórkinakorytarzuUrzędu
ustawiłasiędługakolejkaosóbchętnychdo
ratowanialudzkiegożycia.

Chęćdooddaniakrwiwyraziło70miesz-
kańcówgminyStęszew.Oddałyją62osoby.

Wszystkim uczestniczą-
cymw zbiórcekrwiskładamy
serdecznepodziękowania.Do-
ceniamyfakt,żemieszkańcy
naszejgminypokazaliporaz
kolejnyjakdobremająserca!

Szczególnepodziękowania
należą się działaczkom PCK
Stęszew: Barbarze Makuch,
AleksandrzeHadrianorazIre-
nieWojtkowiak.Toonebyły
inicjatorkamiakcjizbierania
krwii jej„dobrymiduchami”.

W.s.

„I Ty możesz uratować życie” – zbiórka krwi w Stęszewie

Publiczność gminnego dnia Matki i Ojca Występ kapeli dudziarskiej „Koźlary” z Domu Kultury ze Stęszewa

Badanie ostrości wzroku

Chętni oddają krew



O dkilkutygodnidocierajądonasnie-
pokojącesygnałyo powodzi.„Wielka
woda”niedawałazawygranąi przy-

niosłaogromnestraty.
GminaStęszewpostanowiłapomócpo-

szkodowanym. W dniach od 24–30 maja
zorganizowałazbiórkężywnościi pieniędzy,
któreprzekazałapowodzianom.Uruchomiła
takżekontobankowe,naktóremożnawpła-
cać pieniądze dla potrzebujących. Oto nr
konta:

46904800072003002735500001
z dopiskiem „dla powodzian”.

Gmina Stęszew wie, że powódź, to nie
tylko tragedia dla ludzi, ale i zwierząt.
Dlatego organizuje zbiórkę pasz dla bydła
(w postaci siana i kiszonkiw foliowanych
balotach).Wszystkichchcącychpomóc,pro-
simyo zgłaszaniesiędoUrzęduMiejskiego
GminyStęszewpokójnr1,bądźtelefonicznie:
618 197 125.

Burmistrzgminybyłwstałymkontakcie
z władzami gmin sąsiednich zagrożonych
powodzią.Wyznaczyłdopomocystrykowską
strażpożarną,którarazemz innymisłuż-
bamipomocniczymiwypompowywaławodę
i usypywaławałyprzeciwpowodziowenad
rzeką Wartą w Puszczykowie oraz w So-
wińcu.

W.s.
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Walka z powodzią

19 maja 2010 roku w Przedszkolu
w Stęszewieodbyłosięspotkanie
rodzicówsześciolatkówz Dyrektor

Przedszkolap.BernadettąSmelką,Dyrektor
SzkołyPodstawowejw Trzebawiup.Karoliną
Róg i Burmistrzem gminy Włodzimierzem
Pinczakiem.

Tematemspotkaniabyłoznalezienieroz-
wiązaniaproblemudotyczącegobrakumiejsc
w budynku przedszkola dla grupy
ok.25dzieci.Problemtenwkrótce,w styczniu
2011 r. zostanie rozwiązany, ponieważ do-
budowywanesąnowepomieszczeniaprzed-
szkolne.Natenjednakmomentnależałopo-
szukaćinnego,optymalnegorozwiązania.

Zaproponowano,abyjednaz grupbyła
dowożona autobusem szkolnym na koszt

gminy do Trzebawia. Rodzice nie wyrazili
natozgody.Atmosferaspotkaniastałasię
bardzotrudna.Spotkaniutowarzyszyłodużo
emocji,któreniezawszesądobrymidorad-
cami. Grupa rodziców przyszłych „zerów-
kowiczów” przerywała wypowiedzi pani
dyrektor, część rodzicówzachowywała się
agresywnie, krzycząc i komentując wypo-
wiedziprowadzących.Trudnobyłoapelować
o spokóji rozwagę.Rodziceniechcielisłuchać
argumentówprzemawiającychzaumiesz-
czeniem ich dzieci w budynku szkolnym
w Trzebawiu,samijednaknieprzedstawili
żadnychmerytorycznychkontrargumentów.
Zabrakłotuniecodobrejwolii kulturydys-
kusji, o którą powinni dbać wszyscy jej
uczestnicy.

Jednymz rozwiązańmogłobybyćnieprzy-
jęciedoprzedszkolagrupytrzylatków,z czego
z pewnościąniebylibyzadowoleniichrodzice,
niemożnatakże,takichmaluchówdowozić
autobusem w inne miejsce. Władze gminy
przyjęłyzałożenie,abywszystkiedziecizgło-
szonedoprzedszkolaznalazływ nimmiejsce.

Najlepszymrozwiązaniemokazałasiękon-
cepcja zajęć na dwie zmiany, pierwsza od
godz.7.30do11.30a drugaodgodz.10.30do
16.00.Zanimjednakdoszłodotakiegorozwią-
zaniaproblemu,trzebabyłozmierzyćsięz rud-
naatmosferąi towarzyszącymijejemocjami,
któreo tylesąniezrozumiałe,żeproponowane
rozwiązania dotyczą okresu od września do
grudnia2010rokuczylizaledwie4miesięcy.

red.

Byle nie Trzebaw!
Usypywanie wałów przeciwpowodziowych Walka z wielką wodą
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K ilkatygodnitemunastronieinterne-
towejUrzęduMiastai GminyStęszew
informowaliśmyo wyjątkowotrudnej

sytuacji,jakazaistniaław filiiwydziałuko-
munikacji starostwapowiatowego, działa-
jącejw stęszewskimUrzędzie.

Dofiliizawszeprzyjeżdżałowielupetentów.
Informowanibylionibowiem(w innychfiliach)
o tym,jaktow Stęszewieszybkomożnazała-
twićswojesprawy,gdyżtamniemakolejek.
Tak rzeczywiściebyło,doczasu…Problemy
zaczęły się, gdy zmniejszyła się liczba pra-
cownikówstarostwa,działającychw filii.Po-

skutkowałotospowolnieniempracy,choćpe-
tentównieubywa.Trudnosięimdziwić,żesą
coraz bardziej rozgoryczeni, denerwują się,
gdypokilkugodzinnymczekaniunazałatwienie
sprawy,zostająodprawieniz kwitkiem.

Gmina,widzącjaknapiętajestsytuacja,
interweniowała zarówno w wydziale ko-
munikacji i transportustarostwapowiato-
wegojaki u radnychpowiatowych.Niestety,
choćodczasunaszejinterwencjiminęłyjuż
tygodnie,efektubrak.Niedoczekaliśmysię
żadnej reakcji, a horrorpod filiąwydziału
komunikacjitrwa.

W takichchwilachpojawiasiępytanie,
czywartodofinansowywaćcorocznieprzed-
sięwzięcie,któreniesiezasobątyleproble-
mów?Filiawydziałukomunikacjistarostwa
zostałauruchomionaw Stęszewiepoto,aby
„ułatwić życie” naszym mieszkańcom.
W obecnej chwili jest ona jednak źródłem
frustracjii konfliktównaliniipetenci–pra-
cownicystarostwa.Pobrakureakcjizestrony
powiatu,wydajesię,żegminajestjedynym
organempróbującymzmienićtąnapiętąsy-
tuację.

J.Z.

Horror w filii wydziału komunikacji trwa

W związkuz licznymiskargamimiesz-
kańcówmiejscowościSkrzynki,do-
tyczącymigłośneji uciążliwejmu-

zyki docierającej z Pałacu w Skrzynkach,
Urząd Miejski Gminy Stęszew, 6 czerwca
wystosował pismo do Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad. Prosił w nim
o podjęciedziałańzmierzającychdoograni-
czeniahałasu.

14czerwcagminaotrzymałaodpowiedź,
żeGDDKiApodjęładziałaniamającenacelu
zmniejszenienadmiernegonatężeniadźwięku
pochodzącego z Ośrodka Szkoleniowego
w Skrzynkach.

Na ternie obiektu, który jest usytu-
owany w sąsiedztwie zamieszkiwania
osóbskarżącychsięnauciążliwehałasy,
zostaniezamontowanaspecjalnakurtyna

z materiałudźwiękochłonnego.Parametry
materiału, z którego wykonana będzie
kurtyna oraz sposób jej zainstalowania
powinnyw znaczącysposóbwpłynąćna
zmniejszeniepoziomunatężeniadźwięku
dochodzącegoz obiektuPałacuw Skrzyn-
kach.

W.s.

Uciążliwy hałas w Skrzynkach

10 i 11czerwcaw Modrzuodbyły
sięTargiPolskieZboża.W uro-
czystymotwarciuIIedycjiTargi

Polskiezbożaudziałwzięli:burmistrzgminy
StęszewWłodzimierzPinczak,JustynaZie-
lińska Exhibition Manager Montgomery
Polska,prof. UniwersytetuPrzyrodniczego

w Poznaniu–GrzegorzSkrzypczak,Dyrektor
Top Farms oraz Manfred Hudezt Dyrektor
GeneralnySYNGENTA.

Polskiezbożatotargiukierunkowanena
prezentację środków produkcji rolnej po-
cząwszyodnawozówi środkówochronyro-
ślinskończywszynamaszynachrolniczych.

Podczastargówprezentowanebyłynaj-
nowsze maszyny rolnicze oraz poletka do-
świadczalne.

Patronemmedialnymimprezybyłatele-
wizjaTVPPoznań.

W.s.

Targi Polskie Zboża po raz drugi

Poletka doświadczalneUroczyste otwarcie II edycji Targi Polskie Zboża



25 maja odbyła się dyskusja pu-
blicznanadmiejscowymplanem
zagospodarowaniaprzestrzenne-

gogminyStęszeww miejscowościSkrzynki.
Była to już kolejna dyskusja, w związku
z faktem, iż w projekcie wspomnianego
planuuwzględnionoczęśćwniesionychprzez
mieszkańcówSkrzynekuwag.

Na spotkanie, poza burmistrzem, pra-
cownikamiurzędu,planistąorazprzedsta-
wicielamiżwirowniprzybyło6mieszkańców

Skrzynek,zainteresowanychtematem.Dys-
kusjabyładługai nieobyłosiębeznapiętych
sytuacji.

Choć celem spotkania było zapoznanie
się z wprowadzonymi do projektu planu
zmianami oraz wniesienie ewentualnych
nowychspostrzeżeń,mieszkańcySkrzynek
nie przedstawili żadnych merytorycznych
uwag.Wysunęlinatomiastzarzutyo rzeko-
mymnieliczeniusięz ichopiniami,o zbyt
późnym informowaniu ich o spotkaniach,

dyskusjach itp. Mieli także okazję po raz
pierwszyzaprezentowaćswojeopinieprzed-
stawicielomdwóchżwirownii usłyszećich
punktwidzenia.

Pomimofaktu, iżtematplanuzagospo-
darowaniaSkrzynekwzbudzałemocje,obec-
nośćprzedstawicielizaledwiekilkurodzin,
świadczyo tym,żenie jeston jednakpro-
blememcałejwsi.

red.
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Dyskusja publiczna w sprawie planu Skrzynki

G minaStęszewzakupiłanowyciągnik
z beczkowozemorazwózasenizacyjny
napotrzebyZakładuGospodarkiKo-

munalneji Mieszkaniowejw Stęszewie. 

Zakup ciągnika z beczkowozem  jest fi-
nansowany  w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 ze
środków Europejskiego Funduszu rozwoju

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich.  Całkowity koszt zakupu sprzętu to
596384,80 zł.

W.s.

Nowy sprzęt dla Gminy Stęszew

D nia30majabr.nastadionieKSLipno
w Stęszewieodbyłsiępiknikrodzinny
z okazjiŚwiętaLudowego.

OrganizatoremimprezybyłoPolskieStron-
nictwoLudowew Stęszewie.

Nauczestnikówspotkaniaczekałowiele
atrakcji.Jednąz nichbyłwystępkapeligó-
ralskiejz BielskaBiałej.Cibardziej„aktywni”
mogliwziąćudziałw konkursachsprawno-
ściowychjaknp.rzutpiłkąlekarską.

Niedzielnypiknikbyłprzedewszystkim
pretekstemdospotkaniai wspólnychrozmów
wszystkichuczestników.

Z przyczyn pogodowych organizatorzy
postanowiliprzenieśćniedzielnypiknikz pla-
żynadjezioremLipnonaStadionKSLipno,
conieprzeszkodziłow dobrejzabawie.

Święto Ludowe było imprezą otwartą,
w którejmogliuczestniczyćwszyscy,nieza-
leżnie od poglądów politycznych. Plakaty

informujące o pikniku rodzinnym zostały
wywieszonenasłupachogłoszeniowychi wi-
trynachsklepowych.Organizatorzyw sposób
szczególnyzadbalio to,byniewykorzystywać
instytucji gminnych (m.in. strony interne-
towejgminy)docelówpromocjiimprezy.

Bypozbyćsięzbędnychspekulacjinależy
wspomnieć,żewykorzystanainfrastruktura
podczasimprezyzostałaopłaconazeskładek
członkowskich PSL-u. Ponadto członkowie

Święto Ludowe
Wóz asenizacyjnyCiągnik z beczkowozem
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PSL od wielu lat współpracują z KS Lipno
świadczącusługitakiejaknp.:wałowanie
i nawożenieboiskaorazużyczająswójsprzęt.
Zatem skorzystanie nieodpłatne z części
trawnikanaskrajustadionuwydawałosię
obu stronom naturalną konsekwencją tej
współpracy.

Jeśli są osoby, które mają wątpliwości
w tejsprawieinformujemy,żeistniejemoż-
liwośćpełnegoi wyczerpującegowyjaśnienia
ichpoprzezokazanienp.rozliczeńfinanso-
wych.Mamynadzieję,żeinneorganizacje,
partiei komitetywyborczeteżtakpostępują
i będąjakmyz tegorozliczane.

Mg Zarząd psl w stęszewie Rzut do tarczy

Jedna z konkurencji sprawnościowych – rzut piłką lekarskąPanie z chęcią brały udział w konkurencjach

Publiczność nagradza brawami występ kapeli
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W niedzielę30majaobchodzonebyło
120-lecieKółkaRolniczegow Słupii.
Uroczystości rocznicowe zgroma-

dziłybardzowieleosób,a rozpoczęłajemsza
święta.  

Licznieprzybyligościezłożylinastępnie
kwiaty pod słupeckim pomnikiem, a Po-
znańskieBractwoKurkoweoddałouroczysty
wystrzał armatni. Konno przyjechał   puł-
kownikMikołajPrzybył,którypełniłhonory
i witałgości.Ubranybyłonw strójz okresu

przedwojennego,konnegoKorpusuWymiaru
SprawiedliwościProkuraturyWojskowej.    

ZgromadzonychpowitałtakżeGrzegorz
Pietruszyński – sołtys Słupii. Podczas uro-
czystości przyznane zostało specjalne od-
znaczenie. Otrzymał je wieloletni prezes
KółkaRolniczegow SłupiiBernardCzub.  

Następnieprzyszłaporanaprzemówienia,
podsumowania,gratulacjei życzeniakolej-
nychlatrównieaktywnejdziałalności.Złożyli
je m.in.: poseł Stanisław Kalemba, prezes

WZKRRyszardNapie-
rała, wójt Granowa
ZbigniewKaczmarek,
burmistrz Włodzi-
mierz Pinczak, prze-
wodniczący Rady
MiejskiejMirosławPo-
trawiak. O historii
Kółka opowiedziała
teżJaninaWęcławek. 

W specjalnieprzy-
gotowanym progra-
mie artystycznym
wystąpiłZespółPieśni
i Tańca „Lusowiacy”
orazKapelaDudziar-

ska Koźlary. Ostatnim, mniej oficjalnym
punktemprogramubyłpoczęstuneki wspól-
nazabawa.

J.Z.

120 lat działalności 
Kółka Rolniczego w Słupii

Zespół „Lusowiacy”

Licznie przybyli goście Uroczysty wystrzał armatni

Pułkownik Mikołaj Przybył wita gości



233/2010

W dniu 28 maja 2010 roku, podczas
VIIIFestynuIntegracyjnego„Barie-
romStop”,któryodbyłsięnaterenie

DomuPomocySpołecznejw Lisówkach,na-
stąpiłouhonorowaniewolontariuszyPowiatu
Poznańskiego.

Z przyjemnościąinformujemyżenawnio-
sekBurmistrzaGminyStęszewwyróżnienia
otrzymały Panie: Ewa Nowicka – Szkoła
PodstawowaStęszew,JadwigaKurasz–Gim-
nazjumStęszew,StellaGołąb-Szlejf–Gim-
nazjumStęszew.

Wśródwyróżnionychznalazłsięrównież
DawidJujka–uczeńGimnazjumw Stryko-
wie,któregokandydaturęzgłosiłaPaniDy-
rektor–DorotaWoroch.

Wszystkimnagrodzonymserdeczniegra-
tulujemy!

Spotkanie z wolontariuszami
Powiatu Poznańskiego

1 czerwca w Auli Uniwersyteckiej im.
AdamaMickiewiczaw Poznaniuodbył
sięZjazdSamorządówAglomeracjiPo-

znańskiej.
OrganizatoremspotkaniabyłPrezydent

Miasta Poznania oraz Starosta Poznański.
W zjeździeuczestniczylim.in.wójtowiei bur-
mistrzowie gmin tworzących Aglomerację
Poznańskąorazskarbnicy,sekretarze,Radni
i profesorowiepoznańskichuczelni.

Spotkanieto,byłoprzedewszystkimoka-
zjądouczczenia jubileuszuXX-leciaSamo-

rząduTerytorialnego.Przedmiotemdyskusji
i obradbyłyproblemyaglomeracji.

W.s.

Zjazd Samorządów
Aglomeracji Poznańskiej

Dawid Jujka – uczeń Gimnazjum w Strykowie Ewa Nowicka

Jadwiga Kurasz Stella Gołąb-Szlejf
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D nia26maja2010r.w SzkolePodsta-
wowejw Jeziorkachodbyłasiępremiera
filmuanimowanegopt.„Nowydom”.

Film narysowali uczniowie klasy trzeciej,
dziękiudziałowiw projekciezaproponowanym
przez CentrumSztukiDzieckaw Poznaniu.
Projekt powstał dzięki wsparciu Fundacji
Orangew ramachprogramu„AkademiaOran-
ge”. Jegoosnowąjesttwórczezastosowanie
animacjikomputerowej,natomiastgłówną
treściąprzeciwdziałaniewszelkiegorodzaju
uprzedzeniomi dyskryminacjiwynikającym
z nieposzanowaniaodmienności.Projektoraz
towarzyszącamumultimedialnapublikacja
zostanązaprezentowanenaspecjalnympo-
kaziepodczas28.MiędzynarodowegoFestiwalu
FilmówMłodegoWidza„AleKino”.

Podjęte działania obejmowały trzy na-
stępujące aspekty: społeczny – zwrócenie
uwaginaproblematykęwykluczaniaw naj-
bliższymśrodowisku;artystyczny–poznanie
i opanowanie technologii umożliwiającej
zrealizowaniefilmuanimowanego;medialny
– przeprowadzenie kampanii społecznej
w ważnejdlalokalnejspołecznościsprawie.

Strukturai sposóbrealizacjifilmuprzy-
gotowała grupa znakomitych specjalistów

z dziedziny pedagogiki, animacji i spraw
społecznych: prof. Jacek Adamczak, ad. dr
hab.MaciejĆwiek,RyszardPempera,Justyna

Pospychała. Koordynatorem projektu była
paniAgnieszkaKrajewska.

Pracanadtworzeniemfilmutrwałatrzy
miesiące.Zajęciaodbywałysięgłówniepo
lekcjach.Uczniowienimzasiedliprzedkom-
puterami,pracowalinadtym,żebyznaleźć
ważnytemat,napisalidobryscenariusz,na-
uczylisięwieluważnychrzeczyo tymjak
powstaje film animowany i przygotować
kampaniępromocyjną.

Efektypracyuczniówzaskoczyływszyst-
kich.Powstałwspaniałyfilm,uczniowiesami
wymyślilihistoriępsa,porzuconegoprzezwła-
ścicielaw lesie,gdzieznalazłygodzieci,zabrały
doszkołyi wybudowałymunowydom.

Zaproszeni na premierę – pani dyrektor
Maria Słomińska, którawspierała i śledziła
realizacjęprojektu,panburmistrzWłodzimierz
Pinczak,dyrektorzyszkółz naszejgminy,ro-
dziceucznióworazzaproszenigoście,nagrodzili
twórców filmugorącymibrawami i bardzo
wysokooceniliwaloryartystycznefilmu.

hanna buksalewicz-Maciejewska

Premiera filmu animowanego
pt. „Nowy dom”
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8 grudnia2009rokudoużytkupublicz-
nego oddany został obiekt sportowy
Orlik2012.

Od15marca2010rokumieszkańcygminy
mogąkorzystaćz kompleksuboisk.

Cieszyfakt,żezainteresowanie„Orlikiem”
rośnie z tygodnia na tydzień. Najczęściej
z obiektukorzystajądziecizeszkółpodsta-
wowych i dorośli. Najrzadziej na Orliku
bywamłodzieżponadgimnazjalna.

Należy dodać, że z obiektu sportowego
w godzinachprzedpołudniowychkorzystają

także uczniowie naszych szkół (nie są oni
ujęciw powyższymzestawieniu).

Osobykorzystającez obiektumogąwybrać
propozycjęanimatora,czyteżćwiczyćwedług
własnejwoli.Corazwiększąpopularnością
cieszą„Orlikowerekordy”,z piłkinożnej,ko-
szykówkii siatkówki.Najlepszewynikipre-
zentowanesąnastronieinternetowejgminy
i wywieszane w gablocie na terenie kom-
pleksuboisk.

Od22majatrwałyrozgrywkiAmatorskiej
LigiPiłkiNożnej.Brałow nichudziałokoło

150zawodników,którzypodzielenibylina
10 zespołów. Na każdym meczu pojawiła
sięsporagrupakibiców.

Najbliższezamierzeniato:
–„Wakacyjna Liga” w piłce nożnej, street

balui siatkarskichtrójkach
–utworzenie strony internetowej stęszew-

skiego„Orlika”.

red.

ORLIK 2012 w Stęszewie

W dniach19–26.06.2010r.odbyłysię
MistrzostwaEuropyNiesłyszących
w Pływaniuw Dortmundzie(Niem-

cy).W reprezentacjiKadryNarodowejw Pły-
waniuznalazło się czworowychowanków
UMKSNiesłyszącychPoznań,w tymmiesz-
kaniecnaszejgminy:BartoszWróbel–Wi-
cemistrz polski na dystansach 50, 100
i 200 mstylemklasycznym.

Bartekdziękiciężkiejpracy i wieluwy-
rzeczeniomorazpomocytreneraKlubuPły-
wackiego Warta Poznań Andrzeja Olszew-
skiego; osiągnął tak znaczący dla każdego
zawodnika sukces. Pływak wraz ze swoją
trenerką Katarzyną Witman-Dziurla repre-
zentował Polskę na tych prestiżowych za-
wodach.Wywalczyłznaczące8.miejsce.

Życzymy Bartkowi kolejnych sukcesów.

Mistrzostwa Europy 
Niesłyszących w Pływaniu –
Dortmund 20–26.06.2010 r.

Tabela: sprawozdanie z korzystania z kompleksu boisk „Orlik 2012” w Stęszewie za okres od 15 marca do 30 maja 2010 roku.

miesiąc

Grupa

Dzieciszkółpodstawowej
i młodsi

Uczniowiegimnazjum
Młodzież

ponadgimnazjalna
Dorośli

Dz. Chł. Dz. Chł. Dz. Chł. K. M. Razem

Marzec 71 190 56 277 1 135 7 265 1002

Kwiecień 145 276 72 273 9 175 9 541 1500

Maj 212 541 108 301 5 332 42 619 2160

Razem 248 1007 236 851 15 642 58 1425 4662

1435 1087 657 1483

Bartosz Wróbel podczas zawodów
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8 maja2010rokuw SzkolePodstawowej
w JeziorkachodbyłsięMiędzyszkolny
TurniejBezpieczeństwaw RuchuDro-

gowymo PucharBurmistrzaGminyStęszew.
W turniejuwzięłoudział7drużynz 6szkół
podstawowych. Szkołę w Jeziorkach, jako
gospodarza turnieju, reprezentowały dwie
drużyny.Uczestnicyrozpoczęliwspółzawod-
nictwoodnapisaniatestuz przepisówruchu

drogowego,któryzostałprzygotowanyprzez
Dariusza Fleischera z Komendy Miejskiej
Policjiw Poznaniu,specjalnienatenturniej.
Potemzadaniemuczestnikówbyłopokonanie
rowerem toru przeszkód oraz udzielenie
pierwszejpomocy.Nadprawidłowymprze-
biegiemkonkurencjiczuwalipolicjanci:Da-
riuszMajewskii DanielKosickiorazratownik
medycznypanŁukaszZiemba.Sędziągłów-
nymturniejubyłpanKrzysztofStrużyna–
przedstawicielPolskiegoZwiązkuMotorowego
z Poznania.Uczniowienietylkorywalizowali
międzysobą,aletakżedoskonalilisweumie-
jętności.Panratownikuważnieprzyglądał
się, jakuczniowiewykonujązadaniaz za-
kresupierwszejpomocy.Zwracałuwagęna
popełniane błędy i dokładnie instruował,
jak należy prawidłowo wykonać dane za-
danie.Podkreślał,żeodszybkiegoi fachowego
udzieleniapomocyzależyczasemżycieludz-
kie.

Popodliczeniuwynikówokazałosię,że
pucharburmistrzazdobyładrużynazeSzkoły
Podstawowejw Jeziorkachw składzie:Miłosz
Kijak,DominikZiętek,JakubSłoma.Puchar
osobiściewręczyłpanburmistrzWłodzimierz
Pinczak,któryzaszczyciłnasswąobecnością.
NajlepszymzawodnikiemturniejuzostałMi-
łoszKijak.Drugiemiejscezajęłatakżedru-

żynaz Jeziorek:PaulinJanowska,AdamPie-
truszyński,KarolPaczkowski,trzeciedrużyna
z Granowa:StanisławBresch,DominikRzad-
kiewicz,KamilSztój,a czwartez Niepruszewa:
Bartosz Gołębiowski, Damian Kozłowski,
JuliaRychlik.Każdyuczestnikturnieju,bez
względu na zajęte miejsce, otrzymał upo-
minek.Wszystkimserdeczniegratulujemy!

bogumiła błaszyk

D nia 20majabr.o godz.19:00nasta-
dionieLipnoStęszewodbyłsiępokaz
„MonstertruckStuntShow”.Widzowie

mogli obejrzeć, skoki motocyklowe, jazdę
przezścianęognia,poślizgi,orazmiażdżenie
autw wykonaniuniemieckichkaskaderów.

W.s.

Oferta – Wakacje 2010 – Wakacje z Domem Kultury w Stęszewie.
„Zielony Zakątek”.

Propozycje dla dzieci

Cykl imprez pod nazwą: „Nie tylko dźwiękowe z dziećmi – zabawy plenerowe”.
Realizacja – agencja artystyczna „Rytm” z Poznania.

11.07.2010 r. – niedziela godz. 18:00–20:00 „Kuferek pełen dźwięków”

1.08.2010 r. – niedziela godz. 18:00–20:0 „Bajkowe podróże małe i duże”, specjalny gość Hello Kitty

8.08.2010 r. – niedziela godz. 18: 00–20:00 „Gdzie się podział Misiu Zdzisiu czyli wszystkie dzieciaczki
lubią pluszaczki”, goście Kubuś Puchatek i Misiu Zdzisiu

29.08.2010 r. – niedziela godz. 18:00–20:00 „Mama, ja i tata dookoła świata”

Wtorkowy cykl spotkań – „Zaczarowany świat tęczy”, czyli zabawy z chustą animacyjną 
oraz różnorodne działania plastyczne. Realizacja – pracownicy Domu Kultury.

– Półkolonie – W miesiącu lipcu odbędą się półkolonie letnie dla dzieci z terenu gminy Stęszew

– Orlik – przez cały okres wakacji istnieje możliwość korzystania z obiektu sportowego Orlik. 

Oferta szczegółowa dostępna na stronie www.steszew.pl, w zakładce „Orlik”

13.07.2010 r. – godz. 17:00–18:30 

20.07.2010 r. – godz. 17:00–18:30

27.07.2010 r. – godz. 17:00–18:30

10.08.2010 r. – godz. 17:00–18:30

17.08.2010 r. – godz. 17:00–18:30

24.08.2010 r. – godz. 17:00–18:30

Puchar burmistrza 
dla uczniów z Jeziorek!

Monster
Truck

w Stęszewie

Ogłoszenie wyników turniejuZawodnik pokonuje rynnę
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b U R M i s t R Z s t ę s Z E W a
ogłasza

nieograniczonyprzetargustny
na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych w Stęszewie, przeznaczonych w planie zagospodarowania
przestrzennegonacelezabudowymieszkaniowejjednorodzinnej.
Danedotycząceposzczególnychnieruchomości:

Dowylicytowanejw przetargucenydoliczonyzostaniepodatekVATw wysokości22%.
Nieruchomościsąwolneodobciążeń.
Nieruchomościsprzedawanesąnapodstawiedanychz ewidencjigruntów,a wznowieniegranicodbywasięnakoszti staraniemnabywcy.
Warunkiprzetargu:
Przetargodbędziesię9lipca2010r.odgodz.10.00 w salisesyjnejUrzęduMiejskiegoGminyStęszewul.Poznańska11.
Wadiumzewskazaniemokreślonejdziałkinależywpłacićdodnia6lipca2010r.nakontoUrzędunr1090480007002735506000
0004GBSw MosinieO.Stęszew.
Wadiumzwracasięuczestnikowiprzetargunajegokontow ciągu3dnioddniazamknięcialubodwołaniaprzetargu.
Wadiumwpłaconeprzezosobę,którawygraprzetargzaliczonezostanienapoczetcenynabycia,a w przypadkuuchyleniasięprzeztą
osobęodzawarciaumowy,wadiumprzepadanarzeczsprzedającego.
Wylicytowanacenanieruchomościwinnabyćwpłaconanajpóźniej7dniprzedwyznaczonądatązawarciaaktunotarialnego.
Kosztynotarialnei sądoweponosinabywca.
Przetargz ważnejprzyczynymożezostaćodwołanyo czymniezwłoczniepoinformujesięw formiewłaściwejdoogłoszenia.
Dodatkoweinformacjemożnauzyskaćw UrzędzieMiejskimGminyStęszewul.Poznańska11pokójnr1tel.618197149.

b U R M i s t R Z s t ę s Z E W a
ogłasza

nieograniczonyprzetargustny
nawydzierżawienienastępującychnieruchomościgminnych:
1.Działkao numerzeewidencyjnym79,obrębTomice

Klasyfikacjagruntu–nieużytek
Powierzchniadowydzierżawienia–0,2700ha
Położenienieruchomości–Tomice
Okresdzierżawy–15lat
Przeznaczenie–staw
Minimalnyrocznyczynszdzierżawnywynosi1000,– zł
Wadiumwynosi100,– zł

Przetargodbędziesięw piątekdnia9lipca2010r.o godz.9.30w salisesyjnejUrzęduMiejskiegoGminyStęszewprzyulicyPoznańskiej11.
Wadiumnależywpłacićdodnia6lipca2010r.nakontoUrzędunr10904800070027355060000004GBSw MosinieO.Stęszew.

Wadiumzwracasięuczestnikowiprzetargunajegokontow ciągu3dnioddniazamknięcialubodwołaniaprzetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet przyszłego czynszu dzierżawnego, a w przypadku
uchyleniasięprzeztęosobęodzawarciaumowy,wadiumprzepadanarzeczwydzierżawiającego.
Przetargz ważnejprzyczynymożezostaćodwołanyo czymniezwłoczniepoinformujesięw formiewłaściwejdoogłoszenia.
Dodatkoweinformacjemożnauzyskaćw UrzędzieMiejskimGminyStęszewul.Poznańska11,pokójnr1,tel.618197 149.

Lp. Nrdziałki Pow.w m² NrK.W. Rodzajzabudowy Położenieul. Cenanetto Wadium

1 2021 743 43274 zabudowawolnostojąca Trzebawska 131 070,– 13110,–

2 2022 999 43275 –„– Trzebawska 176 220,– 17 630,–

3 2025 1386 43278 –„– Żeglarska 234 930,– 23 500,–

4 2026 1000 43279 –„– Żeglarska 176 400,– 17 640,–

5 2027 1000 43280 –„– Żeglarska 176 400,– 17 640,–

6 2028 1319 43281 –„– Trzebawska 223 570,– 22 360,–

7 2029 1196 43282 –„– Trzebawska 210 970,– 21 100,–

8 2030 1042 43284 –„– Trzebawska 183 810,– 18 390,–

9 2031 1483 43283 –„– Żeglarska 251 370,– 25 140,–

10 2032 1000 43285 –„– Żeglarska 176 400,– 17 640,–
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ogłasza
drugi

nieograniczonyprzetargustny
nasprzedażnieruchomościgruntowych

Przedmiotemsprzedażysąnieruchomościpołożone:

1.w Stęszewieprzyul.Łąkowej–działkanr119/7o pow.0,0719 hazapisanaw księdzewieczystejnrKWPO1S/00030080/9pro-
wadzonejprzezSądRejonowyw GrodziskuWlkp.

Cenawywoławczanieruchomościnettowynosi 121 100,– zł
Wadiumwnoszonew pieniądzuwynosi 12 110,– zł
Minimalnepostąpienie 1250,– zł

Docenywylicytowanejw przetargudoliczonyzostaniepodatekVATw wysokości22%.
Oddnia1stycznia2004r.dlapowyższegoterenuGminanieposiadamiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennego.
Dlanieruchomościustalonezostaływarunkizabudowy.

2.w Stęszewieprzyul.Łąkowej–działkanr119/8o pow.0,0910 ha,zapisanaw księdzewieczystejnrKWPO1S/00030080/9pro-
wadzonejprzezSądRejonowyw GrodziskuWlkp.

Cenawywoławczanieruchomościnettowynosi 153 300,– zł
Wadiumwnoszonew pieniądzuwynosi 15 330,– zł
Minimalnepostąpienie 1550,– zł

Docenywylicytowanejw przetargudoliczonyzostaniepodatekVATw wysokości22%.
Oddnia1stycznia2004r.dlapowyższegoterenuGminanieposiadamiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennego.
Dlanieruchomościustalonezostaływarunkizabudowy.

Wszystkiewymienionenieruchomościsprzedawanesąnapodstawiedanychz ewidencjigruntów,a wznowieniegranicodbywasięna
koszti staraniemnabywcy.
Księgiwieczysteniewykazująobciążeń.
Wszystkiewymienionenieruchomościsąnieuzbrojone.

Warunkiprzetargu:

Przetargodbędziesiędnia9lipca2010r.odgodz.10.00 w salisesyjnejUrzęduMiejskiegoGminyStęszewul.Poznańska11.

W przetargumogąbraćudziałosoby,którew terminiedodnia6lipca2010r.nakontoUrzędunr10904800070027355060000004

GBSw MosinieO.Stęszewwpłacąwadiumzewskazaniemokreślonejnieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie przelewem na konto (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu,

unieważnieniulubzakończeniuprzetarguwynikiemnegatywnym.

Osobaustalonajakonabywcanieruchomościzobowiązanajestwpłacićniepóźniejniż7dniprzeddniempodpisaniaumowysprzedażynie-

ruchomości,kwotęrówną100%cenyosiągniętejw przetarguz uwzględnieniempod.VAT22%.

Wadiumwpłaconeprzezuczestnikaprzetargu,któryprzetargwygrałzaliczasięnapoczetcenysprzedażynieruchomości.

Jeżeliosobaustalonajakonabywcanieruchomościnieprzystąpibezusprawiedliwieniadozawarciaumowyw miejscui terminiepodanym

przezsprzedającegow zawiadomieniu,BurmistrzStęszewamożeodstąpićodjejzawarciaa wpłaconewadiumniepodlegawówczaszwro-

towi.

Kosztynotarialnei sądoweponosinabywca.

Przetargz ważnejprzyczynymożezostaćodwołanyo czymniezwłoczniepoinformujesięw formiewłaściwejdoogłoszenia.

Dodatkoweinformacjemożnauzyskaćw UrzędzieMiejskimGminyStęszewul.Poznańska11pokójnr1tel.618197149.
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Ogłoszenia

DJ 
OPRAWA MUZYCZNA WESEL

oraz zabaw okolicznościowych,

tel. 503 641 150

506 600 607

zapraszamy na stronę

www.djpolska.pl

JDK 

Gabinet 

Psychologiczno-

-Logopedyczny

ul. Łukaszewicza 1

62-060 Stęszew 

tel. 502 610 002

Szkółka Krzewów Ozdobnych
mgr inż. Michał Błach

Poleca krzewy i drzewa:

– iglaste

– liściaste

Stęszew, ul. Laskowa 36

tel. 61 813 42 70

kom. 785 298 280

Szkolenie BHP

Usługi BHP

Szkolenie w zakresu pierwszej pomocy

Szkolenie na wózki widłowe, oraz inne

Oferuje:

Centrum Szkolenia i Doradztwa SEWA

tel. 601 730 021

tel. 607 031 325

www.sewo.com.pl

e-mail: biuro@sewo.com.pl

PRZYJMĘ 

SPRZĄTANIE

PRACA 

DORYWCZA

tel. 699 912 473

b U R M i s t R Z s t ę s Z E W a

ogłasza
nieograniczonyprzetargustnynasprzedaż:

Lokalumieszkalnegonr6o pow.57,10m²w budynkuwielorodzinnympołożonymw Strykowieprzyul.Parkowej7nadziałceewidencyjnej
nr47/27o pow.2309m²,obrębgeodezyjnyStrykowo.
Lokalskładasięz dwóchpokoi,kuchni,łazienkii przedpokoju.Udziałw częściachwspólnychgruntui budynkuwynosi571/17072.
NieruchomośćgruntowaobjętaksięgąwieczystąPO1S/00043794/1prowadzonąprzezSądRejonowyw GrodziskuWlkp.jestwolnaodobciążeń.

Cenawywoławczanieruchomościwynosi136 130,– zł
(zwolnionaz VAT–towarużywanypowyżej5lat)
Wadium–13 620,– zł
Postąpienie–1370,– zł

Przetargodbędziesiędnia9lipca2010r.o godz.9.30 w salisesyjnejUrzęduMiejskiegoGminyStęszewul.Poznańska11.
Wadiumnależywpłacićdodnia6lipca2010r.nakontoUrzędunr10904800070027355060000004GBSw MosinieO.Stęszew.
Wadiumzwracasięuczestnikowiprzetargunajegokontow ciągu3dnioddniazamknięcialubodwołaniaprzetargu.
Wadiumwpłaconeprzezosobę,którawygraprzetargzaliczonezostanienapoczetcenynabycia,a w przypadkuuchyleniasięprzeztą
osobęodzawarciaumowy,wadiumprzepadanarzeczsprzedającego.
Osobaustalonajakonabywcanieruchomościzobowiązanajestwpłacićniepóźniejniż7dniaprzeddniempodpisaniaumowysprzedaży
nieruchomości,kwotęrówną100%cenyosiągniętejw przetargu.
Kosztynotarialnei sądoweponosinabywca.
Przetargz ważnejprzyczynymożezostaćodwołanyo czymniezwłoczniepoinformujesięw formiewłaściwejdoogłoszenia.
Dodatkoweinformacjemożnauzyskaćw UrzędzieMiejskimGminyStęszewul.Poznańska11pokójnr1tel.618197149.
Lokalmożnaoglądaćpouprzednimtelefonicznymuzgodnieniuterminuz ZakłademGospodarkiKomunalneji Mieszkaniowejw Stęszewie
ul.Mosińska15tel.618134182.



UrządMiejskiGminyStęszew

ul.Poznańska11
czynny:pon.8.00–16.00,wt.–pt.7.00–15.00
centrala–618197120,618134011
sekretariat–618197122
fax–618134287
www.steszew.pl
urzadgminy@steszew.pl
burmistrz@steszew.pl
Geodezja–618197149
Leśnictwo,OchronaŚrodowiska,
Rolnictwo–618197125
PlanowaniePrzestrzenne–618197126
Uniaeuropejska–618197141
ZamówieniaPubliczne–618197141
Drogi–618197141
Inwestycje–618197141
ObronaCywilna–618197135
ObsługaInformatyczna–618197135
Skarbnik–618197128
KsięgowośćBudżetowa–618197131
KsięgowośćPodatkowa–618197139
Podatki–618197130
KomputerowaEwidencjaLudności–618197133
UrządStanuCywilnego–618197129
DziałalnośćGospodarcza–618197136
ObsługaRady–618197136
PromocjaGminy–618197122
Komunikacjai Opłata
Transportowa–618197132
RadcaPrawny–618197142
UbezpieczenieSpołeczneRolników–618197140

ZespółEkonomicznoAdministracyjnySzkół
ul.Poznańska11
tel.618197137
czynny:pon.8.00–16.00,wt.–pt.7.00–15.00

OśrodekPomocySpołecznej
ul.Poznańska11
tel.618197124
czynny:pon.8.00–16.00,wt.–pt.7.00–15.00

ZakładGospodarkiKomunalnej
i Mieszkaniowej
ul.Mosińska15
Czynnyjestcodzienniez wyjątkiemwolnych
sobóti niedzieliw godz.7.00–15.00
tel.618134182
Awariesieciwodno-kanalizacyjnejmożna
zgłaszaćprzezcałytydzień,24h nadobępodnr.
tel.618134221,618134182,kom.506020061

Pogotowiegazowe
ul.Mosińska12
Awariesiecigazowejmożnazgłaszaćcodziennie
podnr.tel.618134169

PogotowieEnergetyczne
ul.WojskaPolskiego1–Stęszew,tel.618134395
Opalenica(24h nadobę),tel.614479000

StrażPożarna
ul.Poznańska11a,Stęszew,tel.618134398
ul.Bukowska2a,Strykowo,tel.618134531

Policja– nrkom.dopatrolu660907885
ul.Poznańska19,62-060Stęszew
tel.618414930lub618414932
PrzezcałądobęmożnadzwonićdoKomendy
Miejskiejw Poznaniupodbezpłatnynrtel.997
Kierownik OgniwaPrewencji –PiotrPawlak
– 519 064 709,
Rejonnr 1 –DzielnicowySierż.MarekLudwiczak
tel. 519 064 708nadzorujecałemiastoStęszew
Rejonnr 2 –DzielnicowyMł.Asp. Bogdan
Cieślarektel. 61 8414930nadzoruje:
Zamysłowo,Strykówko,Antonin,Strykowo,
Sapowice,Rybojedzko,Słupia,Jeziorki,Skrzynki,
Tomice,Tomiczki,Wielkawieś,Krąplewo,
Mirosławki
Rejonnr 3 –DzielnicowySierż.Zbigniew
Koniecznytel. 519 064 706nadzoruje:Dębno,
Dębienko,Trzebaw,Łódź,Witobel,Będlewo,
Zaparcin,Wronczyn,Modrze,Żydowo,
Drożdżyce,Smętówko,Górka,SrockoMałePGR
i wieś,Twardowo

MuzeumRegionalne
ul.Rynek8,62-060Stęszew
czynnecodzienniez wyjątkiemponiedziałku
w godzinach:10.00–14.00
tel.618134012

DomKultury
ul.Poznańska11,62-060Stęszew
czynny: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.Poznańska11,62-060Stęszew
tel.618134092
czynna:
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.doszkoły:618134052
Filiaw Jeziorkach
tel.doszkoły:618196087
Filiaw Trzebawiu
Filiaw Sapowicach
Filiaw Będlewie

ZARZĄDCY DRÓG

GeneralnaDyrekcjaDrógKrajowych
i Autostrad– 618668821
WielkopolskiZarządDrógWojewódzkich
w Poznaniu– 618265392
WielkopolskiZarządDrógWojewódzkich
w Kościanie– 655121774
ZarządDrógPowiatowychw Poznaniu
– 618593430

ZDROWIE

StęszewskaPodstacjaPogotowia
tel.999lub618660066

NZOZPrzychodniaZespołuLekarza
Rodzinnego„Medicus”s.c. w Stęszewie,
ul.PiotraSkargi22,tel.618134261.
Gabinetczynny:odponiedziałkudopiątku
od8.00do18.00–poradyi wizyty.
Świadczenialekarzarodzinnegosąudzielane
takżew DojazdowymPunkcieLekarskim
w Jeziorkach,ul.Ogrodowa1–odponiedziałku
dopiątku.Opiekalekarskapozagodzinamipracy
przychodnitj.od18.00do8.00orazw niedziele
i święta:
Wyjazdowa–pogotowietel.618660066.
Ambulatoryjna:szpitalw Puszczykowie,
ul.Kraszewskiego11,tel.616336500
Pielęgniarkaśrodowiskowa –odponiedziałku
dopiątkuod8.00do12.00–gabinet,
od14.00do18.00–środowisko.
Zapewniaciągłośćleczeniaprzezcałądobę
w ramachnocneji świątecznejwyjazdowej
opiekipielęgniarskiej–tel.606241687

„Medicor”sp.z o.o.
Stęszew,ul.PiotraSkargi22,tel.618134261
Udzielaświadczeńspecjalistycznychw zakresie:
ginekologii,chirurgii,laryngologii,neurologii
i ortopedii.

NZOZOśrodekZdrowia„Strażak”
w Strykowie,ul.Bukowska56,tel.618134291.
Gabinetczynny:pon.,śr.,pt.8.00–16.00
16.00–18.00–poradytelefonicznepodnr.kom.
606288458
wt.,czw.10.00–18.00
8.00–10.00–poradytelefonicznepodnr.kom.
szczepienia:wt.16.30–18.00,pt.8.00–9.30
wizytydomowe:codziennie13.00–14.30

GabinetPodstawowejOpiekiZdrowotnej
„PROMED”PiotrRoguszczak
Stęszew,ul.Reya6
tel.618135603,kom.606892161
Gabinetczynny:
pon.–pt.8.00–18.00
Lekarzprzyjmujepon.–śr.
Gabinet:8.00–12.00
Wizytydomowe:14.00–15.30
Gabinet:16.00–18.00
czwartek:
gabinet:8.00–12.00
wizytydomowe:14.00–15.30
dziecizdrowe(szczepienia):16.00–18.00

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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piątek:
gabinet:8.00–14.00
wizytydomowe:14.00–15.30
Nagłezachorowania:DziałPomocyDoraźniej,
Poznań,ul.Kasprzaka16,tel.618662535

PediatrycznyGabinetLekarski
ul.Laskowa15
tel.618134604,kom.501463008
Przyjęciapłatne:
wtorek:16:00–18:00
środa:10:00–12:00
piątek:16:00–18:00
Orzeczenialekarskiepowypadkowebezpłatne
dlaszkółi przedszkoligminyStęszew.
NZOZPrzychodniaSpecjalistyczna
„ JAKUBOWSKA–MEDICA”
ul.Kościańska22,62-060Stęszew.
W związkuz ograniczonymlimitemporad,
należydokonaćwcześniejszejrejestracji
telefonicznejpodnrtel.618135019

drmed.JadwigaRejmaniakspecjalista
laryngologi foniatra
ul.Narutowicza19,62-060Stęszew,
tel.618134159
kom.603599016

GabinetLekarskiMedycynyPracy
lek.med.RenataTurbańska
ul.Ślusarska2,62-060Stęszew
Gabinetczynny:
wt.15.30–17.30
czw.16.00–18.00
Rejestracja:tel.618134438
kom.606629783

„Zdrowie”PraktykaPielęgniarska
i Położnej–Czaplińska,Ignasiak,
Niedźwiedź,Sikorska,Kowalskas.c.
ul.PiotraSkargi22,62-060Stęszew
tel.618195439
MariolaCzaplińska–położnaśrodowiskowa:
tel.693743875,
AgnieszkaIgnasiak–pielęgniarkaśrodowiskowa:
tel.605951205,
HalinaKowalska–pielęgniarkaśrodowiskowa:
tel.600971102,
AnnaNiedźwiedź–pielęgniarkaśrodowiskowa:
tel.600631917,
BarbaraSikorska–pielęgniarkaśrodowiskowa:
tel.504821566.

LekarzStomatolog
IwonaZantkiewicz-Bajerlein
ul.Poznańska4a,62-060Stęszew
Gabinetczynny:
pon.–pt.10.00–20.00
sob.10.00–13.00
GabinetStomatologiczny
Katarzynai ArturBartoszek

ul.P.Skargi22,62-060Stęszew
tel.618134453
kom.602706945

IndywidualnaSpecPraktyka
PrywatnyGabinetStomatologiczny
DlaDziecii Młodzieży– BarbaraKucharska
ul.Szkolna1,62-060Stęszew
tel.618195407
Godzinyprzyjęć:poniedziałek:13.00–18.00
wtorek:8.00–13.30
środa:8.00–13.30
czwartek:13.00–18.00
piątek:8.00–13.30

GabinetStomatologiczny
Lekarzstomatolog
PawełŚwiderski
ul.Rynek19,62-060Stęszew
Gabinetczynny:
pon.–pt.11.00–19.00
sob.11.00–14.00
tel.61 6706342

Gabinetrehabilitacyjny„Antidotum”
ul.Reja2/4,Stęszew
tel.61 8195106

PracowniaTechnikiDentystycznej
AnnaBorys
Odpłatnanaprawai wykonywanieprotez.
tel.618134480,618427097,
kom.693139499

GabinetDermatologiczny
lek.med.JolantaRosa
ul.WojskaPolskiego6
62-060Stęszew
tel.kom.507023607
Gabinetczynnyjestwewtorkiw godzinachod
16.00do18.00.W pilnychprzypadkach,pouzgod-
nieniutelefonicznym,takżew innednitygodnia.

GabinetRehabilitacyjny
„FIZJO+”MaciejRychlik
ul.Łukaszewicza1,Stęszew
tel.508 272 577
Godzinyotwarcia:
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.JanuszaKorczaka2,62-060Stęszew
tel.618134832
Przyjmuje:psycholog,pedagog,logopeda.

GabinetLekarskiGrażynaGugała
– ginekologia,położnictwo,

– medycynaogólna,
– badaniakierowcównaprawojazdy,
– badaniadlacelówsanepidu
Strykowo,ul.Lipowa6c.
Rejestracjatelefoniczna602 704 502

APTEKI
Stęszew,ul.Poznańska3,„PodOrłem”
tel.618134254
czynna:pon.–pt.8.00–20.00,sob.8.00–13.00

Stęszew,ul.Chybickiego13,„PodSłońcem”
tel.618134861
czynna:pon.–pt.8.00–12.30i 15.00–20.00
sob.8.00–13.00i 18.00–19.00

Punktapteczny„Aspirynka”
Strykowo,ul.Bukowska56
czynna:pon.,śr.,pt.8.00–16.00,
wt.,czw.10.00–18.00

Punktapteczny„Witaminka”
Jeziorki,pl.Parkowy7
czynna:pon.–pt.8.00–14.00
tel.501472846

SZKOŁY
Gimnazjumw Stęszewie,ul.Szkolna1,
tel.618134147
SzkołaPodstawowaw Stęszewie,ul.Poznańska25,
tel.618134192,618134355
SzkołaPodstawowaw Strykowie,ul.Bukowska
Gimnazjumw Strykowie,ul.Szkolna10,
tel.618134052
ZespółSzkolnoPrzedszkolnyw Modrzu,
ul.Kościuszki14,tel.618195772
ZespółSzkolnoPrzedszkolnyw Jeziorkach,
ul.Parkowa7,tel.618196087
SzkołaPodstawowaw Trzebawiu,ul.Szkolna1,
tel.618135209
ZespółSzkółSpecjalnychw Stęszewie,
ul.WojskaPolskiego18,tel.618134096
Przedszkolew Stęszewie,ul.Skorupki,
tel.618134345

POCZTA
Stęszew,ul.Poznańska21,tel.618134025

BANKI
BankZachodniWBKS.A.
Stęszew,ul.Poznańska6,tel.618135306

GospodarczyBankSpółdzielczy
Stęszew,ul.Rynek11,tel.618134786

PKOBankPolski
Stęszew,ul.Poznańska20,tel.618197500

UsługiFinansowePartnerBankuPEKAO S.A.
SEIGPOLSKASP.Z O.O.
62-060Stęszew,ul.Poznańska3,tel.618195395


