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29 kwietnia odbyła się sesja Rady
Miejskiej,naktórejburmistrzowi
gminy udzielono absolutorium.

Zanim jednak to nastąpiło, radni przyjęli
protokół z wcześniejszej sesji, a burmistrz
przedstawiłsprawozdaniez działalnościza
2009rok.

Burmistrzpoinformował,żeuchwalony
przez RadęMiejskąGminy Stęszewbudżet
narok2009,przewidywałrealizacjędocho-
dóww kwocie33 728 685,00 zł.Wykonano
gonatomiastw kwocie32 095 841,00 zł,co
stanowi95,2%planu.

Wydatkiw budżecienarok2009zapla-
nowanonakwotę40 156 359,00 zł,a zreali-
zowanojew kwocie37 803 976,00 zł,costa-
nowi94,1%planu.

Wpływnatomająniskiestawkipodat-
kóww gminie,aletakżekryzys,któryspo-
wodował,iżnieudałosięsprzedaćdziałek,
którebyłyujętew planiedochodównarok

2009. Gmina nie chciała sprzedawać tych
nieruchomościzazbytniskącenę.

Wydatkiw gminierównieżbyłyniższeod
zaplanowanych.Niewykonanoboiskaw Mo-
drzu,ponieważgminanieotrzymaładofinan-
sowaniazMinisterstwaSportu.Niewykonano
takżenawierzchniboiskahokejowego,ponieważ
Akademia Wychowania Fizycznego nie do-
starczyłanamsztucznejnawierzchni(trawy).
Cozwiązanejestz faktem,iżsamanieotrzy-
maładofinansowaniaz MinisterstwaSportu
naswojezadania.Wydatkibyłyniższerównież
dlatego,żeudałosięuzyskaćniższecenyna
przetargachnazaplanowaneinwestycje.

Wpływnazeszłorocznądziałalnośćmiały
pozyskaneśrodki.Gminaskładała18wnio-
skówo dofinansowanie.Udałosiępozyskać
ponad10mlnzł.

Znaczącymwydatkiemw budżeciegminy
jest oświata. Subwencja oświatowa wynosi
7 696 411 zł, a wydatki na nią to ponad
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12 100 537zł.Burmistrzpoinformował,żegdyby
gminaStęszew,byłagminąwiejskąsubwencja
tabyłabywiększao 38%,iwynosiłabywówczas
ponad10mlnzł.Takjestmiędzyinnymiwgmi-
nieTarnowoPodgórne,SuchymLesie,Czerwo-
naku,KomornikachczyDopiewie.

Pomimo niskiej subwencji oświatowej,
gminaStęszewdofinansowujew gimnazjach
dodatkowelekcjejęzykaobcego.Organizuje
badaniawzrokuorazdowozyuczniompoza
terengminy.

Donajważniejszychzadańinwestycyjnych
zrealizowanychw roku2009należą:
–budowawodociągównaulicyNarutowicza
i Bukowskiejw Stęszewie.Całkowitykoszy
tejinwestycjito–69 000zł,

–dokumentacja budynku oświatowego
w Stęszewie–163 480 zł,

–kanalizacja miejscowości Dębno –
803 380 zł,

–kanalizacjamiejscowościWitobel–Zamy-
słowotokoszt4 460 000 zł,

–modernizacjaoczyszczaliściekóww Stry-
kowie,którapochłonęła2 118 000 zł.
Dużąkwotęz budżetuprzeznaczonona

przygotowanie dokumentacji kanalizacji
gminyStęszew.

W minionymrokuwybudowanoboisko
„Orlik2012”.Całkowitykosztinwestycjito
1 057 420 zł.Obiektten,czynnyjestodmarca
br.,mogąz niegokorzystaćwszyscymiesz-
kańcygminyStęszew.

Burmistrz poinformował, że długa jest
równieżlistapracinwestycyjnychprzepro-
wadzonychnadrogach.Dowspomnianych
inwestycjinależą:
–wybudowaniewjazdudoOSPi przedszkola
w Strykowie–64 818zł,

–wykonaniechodnikaprzyszkolew Jezior-
kach–26 413 zł,

–wykonanie chodnika przy gimnazjum
w Strykowie–44 227 zł,

–wykoniechodnikaul.Okrężnejw Krąplewie
–51 916 zł,

–wykonanie chodnika, nasadzenie drzew
i postawienie stołu szachowego w stę-
szewskimparku–71 909 zł,

–wykonaniechodnikaul.Ogrodowejw Je-
ziorkach–19 152 zł,

–remont jezdni ul. Polnej w Stęszewie –
400 544 zł,

–remontjezdniul.Kościańskieji Świerczew-
skiegow Strykowie–625 343 zł,

–remont jezdni ul. Nowej w Stęszewie –
554 869 zł,

–remont jezdni ul. Nowej w Dębienku –
236 190 zł

–remontjezdniul.PowstańcówWlkp.w Dęb-
nie–195 900 zł

–remontjezdniul.Kościańskieji Poznańskiej
w Stęszewie–245 864 zł,

–remontdrogipowiatowejStrykowo–Sa-
powice–947 100 zł,

–remont jezdni ul. Krętej w Stęszewie –
240 263 zł.
W rokuubiegłymuzupełnionooświetlenie

drogowe,zarównow Stęszewie jak i w so-
łectwach naszej gminy. Inwestycja ta po-
chłonęła216 000 zł.

Burmistrzpoinformował,żenazimowe
i letnieutrzymaniedróg,wszelakienaprawy
i dokumentacjew roku 2009, gmina prze-
znaczyła1 196 417 zł.

Doinnychzadańinwestycyjnychminio-
negorokunależały:
–termomodernizacjaprzedszkolaw Stryko-
wie–52 242 zł

–wymianaokienw świetlicachi budynkach
oświatowych–140 518 zł,

–adaptacjapoddaszanaprzedszkolew Mo-
drzu–125 716 zł

–remont instalacjigrzewczejw Bibliotece,
DomuKulturyi OśrodkuPomocySpołeczne
w Stęszewie–65 499 zł.

–budowa świetlicywiejskiejw Jeziorkach
z budynkustarejkotłowni–213 683 zł,

–budowaświetlicywiejskiejw Wielkiejwsi
–41 269 zł,

–wykonaniezbiornikówretencyjnychwody
w Witoblui Sapowicach–163 346 zł.
W minionym roku przeprowadzono re-

montyw gminnychbudynkachoświatowych.
Donajważniejszychz nichnależały:
–w SzkolePodstawowejw Stęszewie–ma-
lowano i wymienionookna–122 160 zł,

–w Gimnazjumw Stęszewie–budowano
windędlaniepełnosprawnych,wymiano
trybunynaboisku,wymienionosanitariaty
orazwykładzinęw bibliotece–258 445 zł,

–w ZespoleSzkółSpecjalnychw Stęszewie
–wymianooknai dokonanoremontuin-
stalacjiodgromowej36 090 zł,

–w Przedszkoluw Stęszewie–wykonano
elewację orazwyłożono kostkę brukową
przedbudynkiem–61 560 zł,

–w ZespoleSzkolno-PrzedszkolnymwModrzu
– wykonano podjazd dla osób niepełno-
sprawnych,wymienionoinstalacjeodgro-
mową,wymienionookna–55 752 zł,

–w SzkolePodstawowejw Jeziorkach–wy-
remontowano instalację telefoniczną, in-
ternetową oraz odgromową. Wykonano
cześć elewacji budynku oraz wyłożono
kostkę brukową przed budynkiem –
52 738 zł,

–w SzkolePodstawowejw Strykowie–wy-
mienionooświetlenie,oknaorazwymalo-
wanotrzysale–14 502 zł,

–w strykowskim gimnazjum –wyłożono
kostkębrukową,zainstalowanooświetlenie
zewnętrzne,naprawionoinstalacjęodgro-
mowa, wyremontowano magazyn oraz
dachbudynku–48 467 zł,

–w SzkolePodstawowejw Trzebawiu–na-
prawionoinstalacjęodgromową–2500 zł.
Burmistrzpoinformował,żew roku2009

gminaStęszewwydała18 620 złnaremont
dachuOchotniczejStrażyPożarnej.Pomogła
takżeprzyremonciedachuOśrodkaZdrowia,
przeznaczającnatencel9150 zł.Natomiast
25 000 zł, przekazała na remont budynku
Policjiw Stęszewie.

Gmina Stęszew część swoich środków
przeznaczanautrzymanieOchotniczejStraży
Pożarnej.W rokuubiegłympomoctawyno-
siła121 651 zł.Dbarównieżo dobryrozwój
i wypoczynekdziecii młodzieży.Organizuje
półkolonie letnie i ferie zimowe, finansuje
także stypendia naukowe dla najlepszych
absolwentów gminnych szkół. Na te cele
w roku2009przeznaczono59 277 zł.

Burmistrzpoinformował,żegminaw roku
ubiegłymdofinansowywałatakżedziałalność
powiatuPoznańskiego,w zakresie:
–utrzymaniaw Urzędzie Gminy FiliiWy-
działuKomunikacji–toponad10 654 zł,

–utrzymaniaPoradniPsychologiczno-Peda-
gogicznej–25 000 zł,

–zakupusprzętumedycznegodla szpitala
w Puszczykowie–24 000 zł,

–profilaktykirakaszyjkimacicy–8664 zł
–likwidacjiazbestu,czylipokryćdachowych
wykonanychz eternitu–5000 zł.
Istotnym zadaniemw rokuminionym,

było działanie związane z gospodarką od-
padami, które pochłonęło 150 000 zł. Naj-
ważniejszymzadaniemz tegozakresubyło
utrzymaniewysypiskaodpadówkomunal-
nychw SrockuMałymorazsystemsegregacji
odpadów.Natereniegminybyływywieszane
plakaty,któreinformowałyo możliwościod-
dania wielkogabarytowych odpadów i se-
gregacjiśmieci.Mimoto,mieszkańcygminy
niestosująsiędopowyższychwskazań.Wy-
rzucająśmiecidorowów,czyobokkubłów
dotegoprzeznaczonych.

Burmistrzpoinformował,żegminautrzy-
mujetakiejednostkijak:
–Domu Kultury, na jego działalność prze-
znaczono149 000 zł,

–Muzeum Regionalne w Stęszewie –
153 000 zł,

–Biblioteka–207 000 zł,
–OśrodekPomocySpołecznej–4 418 336 zł.
W skład tej kwotywchodzą środki prze-
znaczonenazasiłkirodzinne,usługiopie-
kuńcze,dożywianiedzieciorazopłatyza
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utrzymanie domów pomocy społecznej
i ośrodkówdlabezdomnych.
Dobrzeukładasięwspółpracaz organi-

zacjami działającymina terenie gminy, tj.
Polskim Czerwonym Krzyżem, Ochotniczą
Strażą Pożarną, ZwiązkiemKombatantów,
Związkiem Emerytów i Rencistów, Kołem
Pszczelarzy,KlubemMotorowymPiwersioraz
Radami Sołeckimi. Gmina wspiera także
ZwiązekHarcerstwaPolskiego,w rokuubiegły
najegopotrzebyprzekazała15 000 zł,a na
klubysportowe–201 100 zł.

W minionym roku gmina Stęszew po-
mogła w remoncie kościoła w Tomicach
i Modrzu. Łącznie na ten cel przekazała
7481 zł.Udałosięrównieżpowielu latach
starańuruchomićPodstacjęPogotowiaRa-
tunkowego.

Jak każdego roku organizowano wiele
imprezkulturalno-sportowych.Należałydo
nichm.in.:ŚwiętoStęszewa,DożynkiGminne,
imprezyw ZielonymZakątku,DzieńMatki,
Dzień Seniora, spotkania opłatkowe, dzień
bezalkoholu, zbiórki krwi, rajd rowerowy,
biegprzełajowy.Łącznienatewszystkieim-
prezygminnewydano155 122 zł.

Burmistrzpoinformował,żewminionym
rokuowocniewspółpracowałz posłamii se-
natorami reprezentującymi naszą gminę,
StarostwemPowiatowymorazUrzędemMar-
szałkowskim.

Dobrze układała się także współpraca
z gminami sąsiednimi. W roku ubiegłym
Centrum Zagospodarowania Odpadów SE-
LEKTw Czempiniu,któregogminajestczłon-
kiem,podpisałoumowęz firmąTÖNSMEIER
na budowę zakładu utylizacji i segregacji
odpadów.Współpracujemyz gminąBuki Do-
piewow zakresieinicjatywyLIDER,codało
5,5mlnzłnainwestycje,a takżezeStowa-
rzyszeniem Mikroregionu Wielkopolskiego
ParkuNarodowego.

Burmistrz poinformował, że reprezentuje
gminęStęszeww StowarzyszeniuGmini Po-
wiatówWielkopolski.JestczłonkiemZarządu
RadyLokalnejGrupyDziałania„Źródło”wBuku,
członkiemRadyAglomeracjiPoznańskiej,człon-
kiem zarządu Centrum Zagospodarowania
OpadówSelektwCzempiniu,a takżeczłonkiem
w StowarzyszeniunarzeczbudowydrogiS5.
W StowarzyszeniuMikroregionuWPN pełni
rolęczłonkaKomisjiRewizyjnej.Burmistrzjest
również Walnym, jednoosobowym Zgroma-
dzeniemRolnoPrzemysłowychZakładówZie-
larskichw Strykowie.Pełnifunkcjęszefacen-
trum Zarządzania Kryzysowego w gminie,
którezajmujesięcałodobowąrealizacjązadań
z zakresu ochrony przed katastrofami, wy-
padkami,klęskamiżywiołowymiitp.

Ponadto,burmistrzpełnifunkcjękierow-
nikaUrzęduStanuCywilnegoorazzajmuje
sięorganizacjąimprez,i reprezentacjągminy
Stęszew.

W swoim sprawozdaniuburmistrzpod-
kreślił,żew natłokuwieluspraw,w obronie
interesówogółu,niejesteśmyw staniespełnić
oczekiwańposzczególnychjednostek.Jesteśmy
związaniprzepisami,uregulowaniamioraz
działaniami prawnymi. Często rozumiejąc
problemyobywateliniemożnaprzyspieszyć
pewnychspraw,lubpozytywnieichrealizo-
wać,cobudziagresjęwieluludzii rzutujena
negatywnejopiniio funkcjonowaniuUrzędu.

Na zakończenie, burmistrz podziękował
wszystkim,z którymimiałprzyjemnośćprzez
ostatnirokwspółpracować,radnym,sołtysom
oraz pracownikom gminy Stęszew. Podkre-
ślając,żebeznich,niemógłbybyćjednocześnie
burmistrzem, zastępcami i doradcami. Po-
dziękował również instytucjom i osobom,
któreowocniewspółpracująz gminąStęszew,
orazinnymżyczliwymmieszkańcom.

Po sprawozdaniu burmistrza, Skarbnik
gminy– HannaPietrzykprzedstawiłaspra-
wozdanie z wykonania budżetu gminy za
2009rok.Omówiłakolejnowykonanieplanu
dochodówi planuwydatkóww poszczegól-
nychdziałach.Przedstawionotakżeuchwałę
SkładuOrzekającegoRegionalnejIzbyObra-
chunkowejw Poznaniu,w którejwyrażono
pozytywną opinię o przedłożonym przez
burmistrzasprawozdaniuz wykonaniabu-
dżetugminyzarok2009.

Nawiązującdosprawozdaniaburmistrza,
Radnipoprosiliowyjaśnieniepewnychkwestii.
Pytali o koszty zimowego utrzymania dróg.
O ilewięcejwydanonatencel,w stosunkudo
ubiegłego roku. Burmistrz odpowiedział, że
kosztzimowegoutrzymaniadrógw rokuubie-
głymwyniósłgminęok.300 000 zł.Kosztyte
obejmujązarównozimoweodśnieżaniedróg
jakiwiosennełataniedziurnajezdni.Miniona
zimazaskoczyławszystkich,nietylkogminę
Stęszew.Dlategokosztyte,sąnieporównywalnie
większedolatpoprzednich,dodałburmistrz
gminy.Większośćkosztównatozadaniezostało
przeznaczonez budżetu2010roku.

Radnichcieli równieżwiedziećczysub-
wencjaoświatowaw szkołachwiejskichna
terenie gminy jest wyższa od subwencji
w Stęszewie,z racjiposiadaniaprawmiej-
skich.Burmistrzodpowiedział,żeuczniowie
uczęszczającydoszkółwiejskimajązwięk-
szoną subwencję o 38%, natomiast, jeśli
dziecko mieszkające w wiosce chodzi do
szkoływ mieścieotrzymuje jużsubwencję
niższą. W miejscowości Stęszew znajdują
sięnajwiększeplacówkiz całejgminy,dlatego

z tytułuposiadania prawmiejskich otrzy-
mujemytąniższąsubwencję.

Następnieprzedstawionyzostałwniosek
KomisjiRewizyjnejRadyMiejskiejGminyStę-
szew,o udzielenieabsolutoriumdlaBurmistrza
Gminy Stęszew za 2009 rok oraz uchwała
SkładuOrzekającegoRegionalnejIzbyObra-
chunkowejw Poznaniu,w którejwyrażono
opinię, iż powyższywniosekKomisji Rewi-
zyjnejzostałuzasadniony.WobectegoRadni,
w głosowaniujawnymjednogłośnieudzielili
burmistrzowiabsolutoriumza2009rok.

Kolejnym punktem sesji było przyjęcie
uchwałw sprawie:
a)zmianyuchwałybudżetowejna2010roku.
Dokonanonastępującychzmian:
–zwiększonodochodyo kwotę84 609 zł,
–zmieniono plan dochodów na kwotę
36 931 260 zł,

–zwiększonowydatkio kwotę84 609 zł,
–zmieniono plan wydatków na kwotę
41 636 350 zł.

b)udzieleniaw roku2010dotacjinaprace
konserwatorskie,restauratorskiei roboty
budowlaneprzyzabytkachwpisanychdo
rejestruzabytkówpołożonychnaterenie
gminyStęszew.
BurmistrzWolsztynanadesłałdogminy

Stęszewapelzawierającystanowiskow spra-
wiesubstancjipsychoaktywnych.RadaMiej-
ska Gminy Stęszew postanowiła dołączyć
tooświadczenie,popierającapelburmistrza
Wolsztyna oraz Rady Miejskiej Wolsztyna
owprowadzeniuzakazusprzedażysubstancji
psychoaktywnych.

Nazakończeniesesji,burmistrzodpowie-
dział na pytanie pana Kaczmarka, jakie
padłonaostatniejsesji.Dotyczyłoonowycinki
krzewóww Tomicach.

Burmistrzpoinformował,żenazimowych
zebraniachwiejskichproblemwycinkikrze-
wówzostałporuszony.Wyniknąłonz trud-
nościprzejazduniektórymidrogami.Byłpo-
mysłbywzoremlatubiegłychwykorzystać
tekrzewyjakoopał.Osoby,którebyłyzain-
teresowane wycinką krzewów doszły do
wniosku, że koszty poniesione w wyniku
tychprac sąwiększeniżkorzyści z opału.
Dlatego, z braku chętnych do wykonania
tego zadania zostało ono powierzone kon-
kretnejfirmie.Całkowitykosztwycinkiwy-
niósł3000 złplus660złotychVAT-u –zadanie
dotyczyłodrogiTomice–Skrzynkii Stęszew
–Witobel. Burmistrzmiał przy sobie całą
dokumentacjętegozadania,łączniez fakturą
i odbiorem robót. Wszyscy zainteresowani
tymtematem,pozakończeniusesjimoglitę
dokumentacjęobejrzeć.

W.S.
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T ragicznawiadomośćo katastrofie lot-
niczejw 70.rocznicęzbrodniKatyńskiej
obiegłacałyświat.10kwietniastraci-

liśmynietylkoPrezydentaRzeczypospolitej,
ale takżewieluwybitnych przedstawicieli
elitypolityczneji społecznej.

Ból,smutek,rozczarowanie–touczucie,
któretowarzyszyływszystkimPolakom.

Wielu mieszkańcom naszej gminy bra-
kowałosłów,bywyrazićswójżali smutek
potragediiw Smoleńsku.Dlategow Urzędzie
Gminy,w tracie trwania żałobywyłożona
byłaksięgakondolencyjna,doktórejmożna
byłoprzelaćswojemyślipostracietakwielu
znakomitychludzi.

Naznakjednościz całymnarodemmiesz-
kańcyspontaniczniewywieszaliw oknach
i nabalkonachpolskie flagiprzyozdobione
czarnymkirem.

Nauczycielegminnychszkółprzychodzili
ze swoimi uczniami pod pomnik ofiar ka-
tyńskich. Składaliwiązanki kwiatów i za-
palali znicze. Chcieli w ten sposób oddać
hołdpolskimbohateromorazuczcićpamięć
ofiarkatastrofylotniczej.

Wostatnidzieńżałoby,18kwietniawKościele
pw.ŚwiętejTrójcywStęszewieodbyłasięmsza
w intencji osób poległych pod Smoleńskiem.
Uczestniczyliwniejm.in.przedstawicielewładz,

18pocztówsztandarowychgminnychinstytucji
i organizacji oraz mieszkańcy naszej gminy.
Mszarozpoczęłasięminutąciszy.Pojejzakoń-
czeniu,delegacjezłożyłykwiatypodkrzyżem
naznakpamięcio osobach,którezginęływka-
tastrofiesamolotuprezydenckiego.

Dziękujemymieszkańcomgminyzausza-
nowanietygodniowejżałobynarodowej.Jest
todowód,żew obliczutakwielkiejtragedii
potrafimysięsolidaryzowaćpokazując,żezłe
zdarzeniawydobywająz nasnajlepszecechy.

W.S.

Żałoba narodowa 
w gminie Stęszew

Msza w intencji ofiar poległych pod Smoleńskiem Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modrzu składają kwiaty pod pomnikiem ofiar
katyńskich

Złożenie kwiatów pod tablicą upamietniającą ofiary katastrofy pod Smoleńskiem
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29 marca (poniedziałek):
– Czempiń – Spotkanie Zarządu Centrum Zagospo-

darowani Odpadami „SELEKT”
– Aula UAM – Gala z okazji 20-lecia Przemian Go-

spodarczych w Polsce

30 marca (wtorek)
– Spotkanie z uczestnikami warsztatów terapii zaję-

ciowej w Dopiewie, do których uczęszczają miesz-
kańcy naszej gminy, w celu stworzenia dodatkowych
miejsc

– Podpisanie aktów notarialnych
– Spotkanie z wykonawcą budynku oświatowego,

w celu wypracowania wspólnych relacji pomiędzy
gminą a wykonawcą

1 kwietnia (czwartek)
– Spotkanie z zarządem warsztatów terapii zajęciowej

w Dopiewcu, w celu pozyskania dodatkowych miejsc
dla osób zainteresowanych korzystaniem z terapii

2 kwietnia (piątek)
– Spotkanie z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg

Krajowych i Autostrad w sprawie budowy ronda na
skrzyżowaniu Dębno – Dębienko – Stęszew oraz
przebiegu drogi ekspresowej S5.

4 kwietnia (niedziela)
– Cmentarz w Stęszewie – uroczystość odsłonięcia

pomnika upamiętniającego ofiary wojenne „Oddali
Życie za Polskę”

6 kwietnia (wtorek)
– Spotkanie z przedstawicielami szkoły muzycznej

Yamaha
– Spotkanie z inwestorami zainteresowanymi terenami

gminy Stęszew

7 kwietnia (środa)
– Podpisanie aktów notarialnych dotyczących kupna

i sprzedaży nieruchomości gminnych
– Spotkanie z przedstawicielami „Targów Polskie

Zboża”, w celu ustalenia korzystania z drogi
gminnej oraz stoisk promocyjnych gminy

8 kwietnia (czwartek)
– Otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Strykowie
– Podpisanie umów z Wojewódzkim Funduszem

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na za-
dania realizowane w 2010 roku

9 kwietnia (piątek)
– Narada w sprawie wykonania budynku Szkolno-

Przedszkolnego połączona z wizją w terenie

– Spotkanie z młodzieżą w sprawie skateparku –
wybór wyposażenia i ustalenie jego lokalizacji

– Spotkanie dotyczące dróg w Skrzynkach

11 kwietnia (niedziela)
– Stęszew – Uroczystość żałobna pod pomnikiem

upamiętniającym ofiary Katynia

12 kwietnia (poniedziałek)
– Wizytacja przedstawicieli Wielkopolskiego Instytutu

Jakości
– Udział w obchodach zbrodni Katyńskiej
– Narada w sprawie organizacji Święta Stęszewa –

zmiana terminu

13 kwietnia (wtorek)
– Stęszew – Podpisanie umów z wykonawcami robót

realizowanych w 2010 roku
– Stęszew – Zebranie mieszkańców

14 kwietnia (środa)
– Gimnazjum w Stęszewie – Udział w uroczystości

patriotycznej ku czci ofiar Katynia i katastrofy pod
Smoleńskiem

– Piekary – Wręczenie medalu za „Długoletnie
Pożycie Małżeńskie” dla Państwa Spychała

15 kwietnia (czwartek)
– Udział w komisji rozstrzygającej nabór na audytora

2010 
– Spotkanie z dyrektorami gminnych szkół i firmą

realizującą badanie wzroku w celu ustalenia wa-
runków współpracy

– Czempin – Spotkanie Zarządu Centrum Zagospo-
darowania Odpadów „SELEKT” 

– Tomice – zebranie wiejskie w prawie wydzierża-
wienia gruntu gminnego

16 kwietnia (piątek)
– Stęszew – Debata nad skateparkiem – Sformuło-

wanie wniosku na dofinansowanie tego zadania
ze środków Unii Europejskiej oraz rozpatrywanie
ofert firm na realizację skateparku

– Udział w Forum Samorządowym

18 kwietnia (niedziela)
– Stęszew – Msza Św. w intencji ofiar katastrofy pod

Smoleńskiem

19 kwietnia (poniedziałek)
– Stęszew – Spotkanie z inwestorami gminy Stę-

szew

20 kwietnia (wtorek)
– Teren gminy Stęszew – odwiedziny miejsc pamięci

narodowej 

21 kwietnia (środa)
– Objazd gminy Stęszew w celu wyboru miejsca „Ob-

serwacji Przyrody” – realizowanego ze środków
Unii Europejskiej

– Udział w Forum Energetycznym

22 kwietnia (czwartek)
– Narada w sprawie Święta Stęszewa

23 kwietnia (piątek)
– Spotkanie z przedstawicielami instytucji i organizacji

działającymi na terenie gminy, w celu promowania
i pozyskania środków z Unii Europejskiej na reali-
zację własnych zadań w ramach programu Lider.

24 kwietnia (sobota)
– Muzeum w Szreniawie – Udział w wystawie

25 kwietnia (niedziela)
– Rybojedzko – Udział w obchodach Dnia Harcerza

26 kwietnia (poniedziałek)
– Narada w sprawie funkcjonowania placówek oświa-

towych w gminie
– Spotkanie dotyczące eksplatacji wysypiska śmieci

w Srocku Małym w celu wypracowania sposobu na
odzysk niektórych surowców wtórnych 

27 kwietnia (wtorek)
– Udział w pracach Komisji Rady Miejskiej Gminy

Stęszew

28 kwietnia (środa)
– Udział w pracach Komisji Rady Miejskiej Gminy

Stęszew

29 kwietnia (czwartek)
– Spotkanie z audytorem Wielkopolskiego Instytutu

Jakości
– Sesja Absolutoryjna

30 kwietnia (piątek)
– Narada w sprawie Święta Stęszewa

3 maja (poniedziałek)
– Wronczyn – Turniej w piłkę nożną o Puchar Bur-

mistrza Gminy Stęszew
– Stęszew – Akademia z okazji Konstytucji 3 Maja

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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Akademia z okazji 3 Maja na stęszewskim rynku Zabawy z najmłodszymi w Zielonym Zakątku

2 majaw ZielonymZakątkuodbyłasię
majówka. Jej organizatorem był stę-
szewskiDomKultury.

Cała impreza rozpoczęła się zabawami
dlanajmłodszychmieszkańcównaszejgminy.

Zabawydlamałych odkrywcówzorga-
nizowane zostały przy udziale rodziców
dzieciuczęszczającychnazajęciaGrupZa-
bawowychw DomuKultury.Maluszkimogły
rozwijać swoje wszystkie zmysły poprzez
malowanie, budowanie, majsterkowanie
orazprzelewanie.

Kolejnympunktemtegorocznejmajówki
były„Pioseneczkinasmuteczki”.Dzieciwspól-
nietańczyłyi śpiewały.Następniew Zielonym
Zakątkupojawiłsięszczudlarz,którybardzo
przypadłdogustu,nietylkotymnajmłod-
szym.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się
takżekolorowestoiskapełnezabaweki sma-
kołyków.

Nazakończenieniedzielnegopopołudnia
wystąpiłzespół„Amuse”w składzie:Marta
Przydanek,SzymonWiatr,KrzysztofBanach
orazAdamSkubiński.

Kolejnegodnia,3majanaboiskuw Stry-
kowie rozegrany został Turniej Piłkarski
o PucharBurmistrzaGminyStęszew.W spor-
towychzmaganiachudziałwzięło6drużyn:
LZSWronczyn,LipnoStęszew,SpójniaStry-
kowo,TęczaSkrzynki,OkońSapowiceoraz
TornadoTrzebaw.

Mecz rozgrywany był dwa razy po 15
min,w systemiekażdyz każdym.Drużyny
w drodze losowania zostałypodzielonena
dwiegrupy.

Wmeczufinałowym,zmierzylisięTęcza
SkrzynkizeSpójniąStrykowo.Drużynązwy-
cięską,wynikiem 1:0 została Spójnia Stry-
kowo.

Na zakończenie Turnieju, Puchar zwy-
cięskiejdrużyniewręczyłburmistrzgminy
StęszewWłodzimierzPinczak.

Na ten sam dzień,w Stęszewie zapla-
nowano trochę bardziej oficjalną uroczy-
stość.Rozpoczęłasięonao godzinie11:15
MsząŚw.zaojczyznęw Kościelepw.Świętej
Trójcy.

Pojejzakończeniu,wszyscygościewraz
z pocztami sztandarowymi przy dźwięku
werblaprzemaszerowalinastęszewskirynek.

Poodegraniuhymnu,delegacjei poczty
sztandarowezłożyływiązankikwiatówpod
pomnikiem.Następnie, głos zabrałMarceli
Szała,prezesgminnegoKołaKombatantów,
który przypomiał historię powstania Kon-
stytucji3maja.Częśćartystycznąprzygoto-
wałydzieciz zespolu„Cantare”,działajacego
przystęszewskimDomuKultury.Nazakoń-
czenie burmistrzWłodzimierz Pinczak po-
dziękowałwszystkim za przybycie.Mówił
teżo tymjakważnejestkrzewieniehistorii
i ideipatriotyzmuwśródkolejnychpokoleń.

W.S.

Weekend majowy w gminie

Zwycięzka drużyna „Spójnia” Strykowo z organizatorami majowego Turnieju o Puchar Burmistrza



8 kwietniaodbyłosięoficjalneotwarcie
boiskawielofunkcyjnegow Strykowie,
mieszczącegosięprzyulicySzkolnej.

Nauroczystościotwarciaobecnibylim.in.
dyrektorzy gminnych szkól, radni i sołtysi
gminyStęszew,przedstawicielewykonawcy,
inspektorzyorazlokalnaspołeczność.

Zgromadzonychgościpowitałburmistrz
WłodzimierzPinczak.Opowiedziałpokrótce
jakpowstałoboiskow Strykowie i podzię-
kowałwszystkim,którzyprzyczynilisiędo
jegowybudowania.19listopada2009roku
podpisanoumowęz wykonawcąnabudowę
tejinwestycji.1grudnia,tegosamegoroku
ruszyła budowa boiska wielofunkcyjnego,
któreobejmuje:dwaboiskadokoszykówki,
boiskodosiatkówki,boiskodopiłkiręcznej.
Całkowitykosztinwestycjito235 666,90 zł
brutto,w tymgminneśrodkiwyniosłyponad
140 000 zł.WykonawcąinwestycjijestP.W.
Program Sp.z.o.o. Sp.K.

Następnie przyszedł czas na gratulacje
i podziękowania.Złożyli jeuczniowiegim-

nazjumi szkołypodstawowejw Strykowie,
dyrektorGimnazjumw StęszewieorazKo-
mendant Szczepu ZHP Stęszew – Dariusz
Mikołajczak.

Dalszympunktemuroczystościbyłoprze-
cięciewstęgiprzezdyrektorówstrykowskich
szkół, sołtysa Strykowa, przedstawicieli
gminnych Klubów Sportowych, uczniów
strykowskichszkółorazburmistrzagminy
Stęszew.Ks.proboszczDariuszSalskipoświęcił
obiektsportowy.

Na zakończenie rozegrano dwa krótkie
meczew piłkęręcznąi nożną.

W.S.

72/2010

Otwarcie boiska 
wielofunkcyjnego w Strykowie

Budowa budynku Oświatowego w Stęszewie

Kolejne inwestycje w gminie Stęszew

Uroczyste przecię̨cie wstęgi przez burmistrza Stę̨szewa Włodzimierza Pinczaka

Podziękowania i gratulacje na ręce burmistrza składają
uczniowie strykowskiego gimnazjum

Zpoczątkiemkwietniaruszyłabudowa
budynkuoświatowegoprzyulicySko-
rupkiw Stęszewie.Obejmujeonaosiem

sal zajęciowych i część biurowo-socjalną.
WykonawcąinwestycjijestZakładBudow-

lanyWANTz Żychlina.Terminzakończenia
budowyprzewidzianyjestnakonieclistopada
2010roku.

W.S.
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M ieszkańcysołectwaDębno–Dębien-
ko,wystosowalipismodoGeneralnej
DyrekcjiDrógKrajowychi Autostrad.

Prosili w nim, o wybudowanie ronda na
skrzyżowaniu:Dębno–Dębienko–Stęszew,
w celu poprawy bezpieczeństwa na nim
i poprawypłynnościruchu.

W tej sprawie, 2 kwietnia, burmistrz
wrazz paniąsołtys,spotkałsięz Dyrektorem
GeneralnejDyrekcjiDrógKrajowychi Auto-
strad.

Dyrektorzapewnił,żerozpatrzywniosek
mieszkańcówDębnai Dębienka.Poinformo-
wał również, że trwa dyskusja dotycząca
przebiegudrogiekspresowejS5.Istniejeoba-
wa,żeUniaEuropejskaniedofinansowałaby
drogi,któramiałabyprzebiegaćprzezobszar
Natura2000i WPN.

W.S.

T radycyjnie, jak co roku obchodzono
w gminieStęszewuroczystość„Złotych
Godów”.Odbyłasięona 24marcabr.

i byłaokazjądospotkaniasięparmałżeńskich
świętującychjubileusz50-leciapożyciamał-
żeńskiego.   

Jubileusztenjestsymbolemmiłościi wier-
nościrodzinnej.Todowódwzajemnegozro-
zumienia.

Z tejokazjiżyczeniawszelkiejpomyślności,
zdrowia oraz szczęścia na jeszcze wiele
wspólnych,długichlatżyciazłożyliszanow-
nym Jubilatom Burmistrz Gminy Stęszew
WłodzimierzPinczakorazPrzewodniczący
RadyMiejskiejGminyStęszewMirosławPo-
trawiak.

PrezydentRzeczypospolitejPolskiejprzy-
znałJubilatommedale„zadługoletniepożycie
małżeńskie”. Aktu dekoracji dokonał Bur-
mistrzGminyStęszew.

JubilaciOtrzymalirównieżkwiatyi dy-
plomypamiątkowe.

Po części oficjalnej ceremonii, wszyscy
zasiedliprzywspólnymstolei wspominali
swojemłodelata.

Pięćdziesiątąrocznicęzawarciazwiązku
małżeńskiego obchodziło 17 par z terenu
gminyStęszew.

Medalemzadługoletniepożyciemałżeń-
skieodznaczono:

1.Joannęi AlojzegoAndrzejewskich
2.Danielęi MarianaChraplewskich
3.Genowefęi StanisławaDanielewicz

Złote Gody

D ługai mroźnazimadałasięweznaki
wszystkim, szczególnie kierowcom.
W wyniku czegonagminnychdro-

gachrozpoczęłosięwiosennełataniedziur.
Ekipyremontowewykonałypracenaprawcze
m.in. na ulicy: Skorupki, Paderewskiego,
Dworcowej,Krasickiego,Wojciechowskiego,
Mosińskiej,Trzebawskiej,Narutowicza,Ka-
sprzaka,Puławskiego,Kwiatowej,Łukasze-
wicza,Tomickiego,naRynkuorazskrzyżo-
waniu ulic Powstańców Wielkopolskich
i 28 Grudniaw Stęszewie.Ponadto,dziury
nadrogachłatanebyłyrównieżw Krąplewie,
Trzebawiu,SrockuMałym,Twardowie,Mi-
rosławkachi Słupi.

W.S.

Wiosenne łatanie dziur
w gminie Stęszew

Spotkanie 
z Dyrektorem 

GDDKiA

Ul. Powstańców Wielkopolskich w Stęszewie po wiosennym łataniu dziur

Odwiedziny Jubilatów Seweryny i Franciszka Spychała z Piekar
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4.Helenęi MarianaBoińskich
5.Zofięi FranciszkaGmerków
6.Czesławęi KazimierzaKorzeniewskich
7.Helenęi HieronimaKlorek
8.Reginęi HenrykaKudzin
9.Cecylięi StanisławaLudwiczak
10.Irenęi CzesławaLudwiczak
11.Zofięi StefanaOsses
12.Helenęi StanisławaPerz
13.Irenęi KazimierzaRatajczak
14.Kazimieręi JózefaSiwczak
15.Sewerynęi FranciszkaSpychała
16.Eleonoręi RyszardaSzwarc
17.Marięi ZdzisławaWiciak
Z racjichoroby,niewszyscyJubilacimogli

pojawićsięnauroczystości.Takbyłom.in.
w przypadkupaństwaHelenyi Stanisława
PerzorazSeweryny i FranciszkaSpychała.
DlategoburmistrzStęszewaodwiedziłjubi-
latów osobiście, odznaczając ichmedalem
za„długoletniepożyciemałżeńskie”.

red.

W trosceo wzroknajmłodszychdzieci,
gminaStęszewzorganizowałaba-
daniaprofilaktycznewadwzroku.

Celem programu jest zapobieganie roz-
wojowiniedowidzenia,ponieważwadywzro-
kumajądużeznaczeniew codziennymżyciu
i podejmowaniuróżnychaktywnościu dzieci

i młodzieży.Mogą być one czynnikiempo-
garszającymwynikiw nauce jak i ogólny
rozwójpsychoruchowydziecka.

Badaniomprofilaktycznymwadwzroku
poddanezostająwszystkiedzieciz roczników
2004i 2005zameldowanenapobytstałyna
tereniegminyStęszew.Obejmujeonobadanie

ostrości wzroku do dali i do bliży, oceny
ustawianiai ruchomościgałekocznychoraz
ocenywidzeniaprzestrzennego.

Badaniaprzeprowadza firmaNZOZ„VI-
SUS”,przywsparciufinansowymgminyStę-
szew.

W.S.

Tegoroczni jubilaci podczas uroczystości

Jubilaci Helena i Stanisław  Perz z rodziną i burmistrzem Stęszewa

Badanie wzroku u 5- i 6-latków
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W związkuz przypadającąw bieżą-
cymroku,20.rocznicąistnieniasa-
morządu lokalnego, RadaMiejska

Gminy Stęszew, z inicjatywy burmistrza,
podjęła decyzję o wyróżnieniu osób, które

swojąpostawąobywatelskąwspierajądzia-
łaniasamorządui wzbogacajądorobekgminy
Stęszew,w różnychdziedzinachżycia.

Dlategoprosimyo zgłaszanieswoichkan-
dydatówdowyróżnienia,z krótkimuzasad-

nieniemwyboru.Propozycjeprosimyskładać
w sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy
Stęszew,ul.Poznańska11,pokójnr3.Termin
zgłaszaniaupływadnia20majabr.

Zapraszamy 5 i 6 czerwca br. na Święto Stęszewa

W programie m.in.:
– Zespół BRACIA
– Zespół THE POSTMAN (covery Beatlesów)
– Kabaret RAK i popisy wokalne 

KRZYSZTOFA RESPONDKA
– Kabaret SMILE
– Bajka dla dzieci o „KRÓLEWNIE 

CZARODZIEJCE”

Ponadto:
– X Międzygminny Konkurs Piosenki 

Dziecięcej „Stęszewska Triola”
– Gry i zabawy dla dzieci
– Zawody i turnieje sportowe
– Turniej sołectw
– Rozstrzygnięcie konkursów 

i rozgrywek sportowych 
– Marsz po zdrowie wraz z treningiem

Nordic Walking

ŚWIĘTO STĘSZEWA

Wyróżniamy najaktywniejszych
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Z apraszamydowzięciaudziałuwmar-
szu,w ramachŚwiętaStęszewa,który
odbędzie się 6 czerwca 2010 roku,

o godz.12:00.
Celemimprezyjest:

–popularyzacja aktywnego wypoczynku
wśródmieszkańcówgminyStęszew,

–przybliżenie nowej dyscypliny sportu –
NordicWalking,

–popularyzacjawalorówprzyrodniczych,tu-
rystycznych,krajobrazowychgminyStęszew,

–popularyzacja sportowego stylu życia
wśródmieszkańcówgminy,

–integracjamieszkańców,
–zachęcenie mieszkańców do rodzinnego
biegania,marszobiegu,spacerów.
Organizatorem marszu: „Zrób coś dla

zdrowia”jestBurmistrzGminyStęszew.
Zajęcia poprowadzi: Instruktor Polskiej

i MiędzynarodowejFederacjiNordicWalking
i zarazem PrezesaWielkopolskiego Okręgu
Polskiej FederacjiNordicWalking–Marcin

Śliwiński oraz trenerMiędzynarodowej Fe-
deracjiNordicWalking–EdytaKędzierska.

Warunkiuczestnictwa:
–Imprezamacharakterrekreacyjnychzajęć
ruchowychw terenieotwartymi lesie,

–Warunkiemudziałuw zajęciach jest po-
siadanie niekrępującego ruchów stroju
orazobuwiasportowego,

–Podpisaneoświadczenieo brakuprzeciw-
wskazańzdrowotnychdlawysiłkufizycz-
nego,

–Osoby,którenieukończyły18rokużycia
a dokonałyzgłoszeniapowinnystawićsię
w miejscuzbiórkiz prawnymopiekunem
celempodpisaniazgodynazajęcia,

–Uczestnicyzobowiązanisądoprzestrzegania
zasadbezpieczeństwai dbałościo powierzony
sprzętsportowy(kijeNordicWalking),

–Wszystkieobjawyzłegosamopoczuciana-
leżyzgłaszaćinstruktorom,

–Zajęcia będą prowadzone w dwóch eta-
pach:

–szkolenieorazfachowyinstruktażok.
50min,

–marsznatrasie3300 mszlakamiWiel-
kopolskiegoParkuNarodowego,

–Za pozostawione w szatni, wartościowe
rzeczy organizator nie ponosi odpowie-
dzialności,

–Każdyuczestnikotrzymapamiątkowąko-
szulkęz herbemStęszewa,

–Wśród wszystkich uczestników zostaną
rozlosowane 3 komplety kijów do Nord
Walkingu,

–Organizatorzapewnianapojeregenerujące
dlakażdegouczestnika,

–Za ewentualne kontuzje organizator nie
ponosiodpowiedzialności.
Chętniwzięciaudziałuwmarszuproszeni

są,o zgłaszaniesiędo31majabr.w biurze
zawodów, w Urzędzie Gminy Stęszew, ul.
Poznańska11,w pokojunr3,lubtelefonicznie:
618 197 125.

Uczestnictwow impreziejestbezpłatne.

PIĘKNY OGRÓD NASZEJ GMINY
BURMISTRZ GMINY STĘSZEW OGŁASZA XII EDYCJĘ KONKURSU 

„PIĘKNY OGRÓD NASZEJ GMINY”.

ZGŁOSZENIA OGRÓDKÓW, 
KTÓRE MAJĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE

PROSIMY SKŁADAĆ DO URZĘDU 
MIEJSKIEGO GMINY STĘSZEW, 

UL. POZNAŃSKA 11, POK. 3, 
LUB TELEFONICZNIE 

POD NR TEL.: 61 819 71 22.

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ 
UPŁYWA 24 MAJA.

„Zrób coś dla zdrowia”

K O N K U R S



Z miany dokonywane przez człowieka
w środowiskuw corazwiększymstop-
niuwpływająnaświatroślini zwie-

rzyny łownej. Stąd gospodarka łowiecka
musipolegaćnaaktywnymsterowaniupo-

pulacjamizwierzynyzarównojejodłowem
jaki zasiedleniami.

Znacznywzrostmechanizacjipracagro-
technicznych,stosowanieśrodkówochrony
roślin,uproszczeniepłodozmianówspowo-
dowałozubożeniebazyżeroweji osłonowej
dlazwierzynydrobnej/kuropatwa,bażant,
zając/.Gospodarkawielkoobszarowaw latach
poprzednich zlikwidowała zadrzewienia

śródpolne, rowy,miedze i inne tzw.użytki
ekologicznetj.naturalnemiejscabytowania
i lęgówptactwa.Obecniepoprawąwarunków
bytowania i rozwoju populacji kuropatwy
i bażanta zajmują sięmyśliwi. Na terenie

GminyStęszewgospodar-
kę łowiecką prowadzi
KołoŁowieckienr32„LIS”.
Są to terenypolnektóre
wcześniej obfitowały
w zająca i kuropatwę,
jednak wcześniej wska-
zane działania i wzrost
drapieżników znacznie
obniżyłystanypopulacji.
Koło prowadzi coroczne
zadrzewienianieużytków
i zagęszczeniajużistnie-
jącychremizśródpolnych
zakupionymi krzewami
wNadleśnictwieKonstan-
tynowo (ok. 4 tys. szt.

rocznie)w celupolepszeniabytowaniazwie-
rzynydrobnejjaki poprawybazyżerowej.
Programzasiedlaniakuropatwąprowadzimy
od1999rokua bażantemod2003roku.Do
końca2009rokuzasiedliliśmynaszełowiska
w gminie Stęszew 1200szt. kuropatwy
i 900szt. bażanta. 70% powyższego stanu
zakupiliśmy z własnych funduszy a pozo-
stałośćuzyskaliśmyz programówOkręgowej

RadyŁowieckiejw Poznaniu,Nadleśnictwa
Konstantynowa i dofinansowania Gminy.
W tym roku już dokonaliśmy zasiedlenia
103szt.bażantaa w miesiącusierpniudo-
konamyzasiedleniaok.200szt.kuropatwy.
Teren objęty gospodarowaniem łowieckim
wynosiok.9tys.ha.W okresiejesiennozi-
mowymdokonujemydokarmianiazwierzyny
drobnejróżnyminasionamizbóżi roślinami
okopowymi.Programyzasiedlaniabędąre-
alizowanew następnychlatachażdoosią-
gnięciazagęszczenia12–15szt.kuropatwy
na100ha.

Łowczy Koła nr 32 „LIS” w Stęszewie
JAN PIECEK

W dniach 23–25 kwietnia 2010 trzy
drużyny z stęszewskiego szczepu
przebywałynabiwakuw Dopiewie

tj. 4DH im.gen. J.H.DąbrowskiegozeStę-
szewa,16DHzeStęszewai PróbnaDrużyna
Harcerskaz Strykowa.W piątekpoprzyjeździe
odbył się apel rozpoczynający rajd a wie-
czorem dh Kasia Mikołajczak wraz z dh
BeatąŁopatką,dhMarikąKędziorai dhOlą

Jaworowiczpoprowadziłyogniskodlawszyst-
kichprzybyłychharcerzy. Jednymz zadań
naogniskubyło:„Jakbędziewyglądałmun-
dur harcerski za 100 lat?”. Śmiechu było
wiele,boi mundurkiwyglądałyprzekomicz-
nie. Po ognisku wróciliśmy na nocleg do
szkoły. W nocy odbyła się gra nocna, na
której drużyny zdobyły pierwsze punkty
w rajdowejrywalizacji.

W sobotęo 9ranoodbyłsięszybkibieg
po Dopiewie w celu wywalczenia miejsc
startowych w następującym później cało-
dziennymbiegupatrolowym.

4DHwywalczyłatrzeciemiejscestartowe,
a 16DHpierwsze.Napunktachbyłyróżne
zadaniadowykonaniam.in.zawiązywanie
węzłów;nadawaniechorągiewkamisygna-
lizacyjnymi, samarytanka czyli pierwsza
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„OŻYWIĆ POLA”

SZCZEP STĘSZEW na 11. RAJDZIE WIOSENNYM
OŚRODKA BUK pod hasłem „100 lat 

harcerstwa w ośrodku, szczepie, drużynie…”

Koło Łowieckie nr 32 „LIS” oraz burmistrz gminy Stęszew

Burmistrz Stęszewa zasiedla łowiska bażantami



pomoc,wyznaczaniekierunkówświataza
pomocąprzyrody,szyfry…itd.Gdypóźnym
popołudniemwróciliśmy doDopiewanogi
odmawiały niektórym posłuszeństwa ale
jeszcze mięliśmy siłę na świetną zabawę
przyświecznikuzorganizowanymw budyn-
kuszkoły.

W niedzielęzostaliśmyprzewiezieniau-
tobusaminabazęharcerskądoRybojedzka.
Naszzastępwędrowniczyz 4DRUŻYNYHAR-
CERSKIEJ zorganizował dla przybyłych na
bazę zuchów bieg w terenie. Na jednym

z punktówzuchymusiaływykonaćrzutgu-
miakiem,nainnymodgadywaćzagadki.Na
koniecbieguzuszkiszukałynabaziejaskini
zestarcemczylize100-letnimharcerstwem
i w darzezłożyłymu100kamieni.O 13na
bazieodbyłasiępolowaMszaŚwięta,podczas
którejnasze stęszewskieharcerki grałyna
gitarach.Następnieodbyłsięapelkończący
zlotnaktórymzostałypodsumowanewyniki
3-dniowychzmagań.4DHzajęła3miejsce.
PodczasapeluPaniDyrektorBernadetaSmel-
ka, Pani Dyrektor Karolina Kula oraz Pan

DyrektorZbigniewGrześkowiakzostaliod-
znaczeni SREBRNĄ HONOROWĄ ODZNAKĄ
RUCHUPRZYJACIÓŁHARCERSTWA,a dhDarek
MikołajczakotrzymałSrebrnyKrzyżZasługi
dlaZHP.Poapelumożnabyłowreszcieskosz-
towaćprzepysznejgrochówki,któraswoimi
zapachamikusiłanasjużpodczastrwania
mszy.

Jakzwykleniezawiedlinasswojąobec-
nością Pan Burmistrz oraz Harcerski Krąg
Seniorówz hm.JackiemGórnymnaczele.

K.M.
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14 kwietnia 2010 roku w Gimna-
zjumnr2w Luboniuodbyłosię
VIILubońskieDyktandopodpa-

tronatemDyrekcjiGimnazjumorazdrJaro-
sławaLiberka,pracownikanaukowego In-
stytutuFilologiiPolskiejUniwersytetuAdama
Mickiewiczaw Poznaniu.

Dyktando rozpoczęła pani dyrektor Gim-
nazjumw Luboniu,w przemówieniuzawarła
kilkapięknychsłówo katastrofiepodSmoleń-
skiem.NastępniegłoszabrałdrLibert,autor
tekstu. Dyktując teks,wyjaśnił uczestnikom

znaczeniecotrudniejszychwyrazów.Impreza
przebiegław atmosferzeskupieniai powagi.

Dyktandocorocznieodbywasięw dwóch
kategoriach: Seniorów i Juniorów. Gmina
Stęszew reprezentowana byław obu kate-
goriachprzezdrużynyz Gimnazjumw Stę-
szewie.DrużynęSeniorówreprezentowały:
WicedyrektorstęszewskiegoGimnazjumAga-
taMatuszewska,nauczyciel j.angielskiego
AgataKalembaoraznauczycielj.angielskiego
i rosyjskiegoMałgorzataCzajkowska.Drużynę
juniorówzasilałyMagdalenaKlonowska(kl.

III),FlorentynaMiecznik(kl.III)orazKlaudia
Królik(kl.I).

ZwycięzcamiDyktandazostaładrużyna
Seniorów z Gimnazjum w Stęszewie oraz
drużynajuniorówz Gimnazjumw Luboniu.
Seniorzy ze Stęszewa otrzymaliw nagrodę
piękne pióro oraz statuetkę „Złote Pióro”,
którawzbogaciłapokaźnyzbiórnagródwGim-
nazjumw Stęszewie.Uczestnicy jużw tym
rokuzapowiedzieli,żerówniechętniepodej-
mująsięwyzwaniaz przyszłymrokiem.

Małgorzata Czajkowska

VII Lubońskie Dyktando
Złote Pióro

Świecznisko 16 Drużyna harcerska ze Stęszewa na ognisku



12 kwietnia 2010 roku odbyła się
IX edycja konkursu Recytator-
skiego„Wiosenneprzebudzenie”.

W IX edycji konkursu wzięło udział
37 osób– uczniówi uczenniczewszystkich
szkółgminyStęszew.

Dziecii młodzieżoceniałakomisjaarty-
stycznaw składzie:przewodnicząca:Barbara
Bawer– dyr.D.K.w Stęszewie,członek:Pani
AnnaKrupecka– dyr.BibliotekiPublicznej
w Stęszewie orazAlicja Skrzypczak– pra-
cownikBibliotekiw Stęszewie.

Tytuł Laureata przyznano:
Kat. Klas I–III – Kacper Skórnicki – SP

Stęszew
Kat.KlasIV–VI–AnnaTomczak–SPModrze
Gimnazjum– KatarzynaJerzykiewicz–

Stęszew

Przyznano również nagrody 
za poszczególne miejsca:

Kat.KlasI–III
I – WiktorSzymkowiak– SPStęszew
II – PaulinaRył– SPStrykowo
III – ZuzannaMądra– SPJeziorki
III – JaninaRatajczak– SPModrze
Kat.KlasIV–VI
I – ZuzannaStefens– SPJeziorki
II – JoannaUrbaniak– SPModrze
II – AnnaHejman– SPModrze
III – LenaMarciniak– SPStęszew
III – ZuzannaBorkowska– SPStęszew
Gimnazjum
I – PaulinaKrupa– Strykowo
II – MajaSzymańska– Strykowo
III – AdamRobaszyński– Strykowo

W ciekawych prezentacjach
wystąpili:

MiłoszWalkowiak,KrzysztofKaczmarek,
MateuszKrólik,WeronikaHejman, Justyna
Hornik,AleksandraNowicka,ZuzannaKornet,
Klaudia Królik, Zuzanna Sommerfeld, Ad-

riannaKośmider,AnnaCzyż,AdamJankow-
ski,AgataStenclik,MateuszLewandowski,
MartynaDytczak,MariannaPilarczyk, Iza-
bellaMichalak,TomaszIgnasiak,KingaKa-
niewska,IzabellaRękoś,PaulaDurkalec,We-
ronikaPołka.

Wszyscyuczestnicykonkursuotrzymali
dyplomyi nagrodyksiążkowe.

Organizatorkonkursuw regulaminie
poprosił uczestników, aby spróbowali
wziąćsobiedosercanastępująceuwa-
gi:

1.Recytacjatorozmowa,niemonolog
2.Zrozumiećteksti szukaćw nimsensu
3.Zachowaćwłaściwetemponieśpiewnej

wypowiedzi
4.Wzbogacićrozmowęcośmówiącym–

nieilustracyjnymgestem
Członkowiekomisjiartystycznejuzna-

li, że tegoroczny konkurs miał dobry
poziom.

Dziękujemy.
Barbara Bawer – prowadząca konkurs
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IX Gminny Konkursu Recytatorski
„Wiosenne przebudzenie”

Uczestnicy IX Konkursu Recytatorskiego Wiosenne Przebudzenie
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W ostatniąsobotęmarcakoszykarze
„UKSDwójkiStęszew” braliudział
w kolejnymIVTurniejuKoszykówki

Chłopców w ramach III edycji rozgrywek
„Pierwszy Krok do Basketu”. Koszykarskie
zmaganiaodbyłysięnaparkietachhalispor-
towejwMiędzychodzie.Stęszewskadrużyna
podejmowała tym razem przeciwników

z Przeźmierowai drużynęgospodarzy.W obu
spotkaniachkoszykarze„UKSDwójkiStęszew”
odnotowalizwycięstwo.

Drużynawystąpiław składzie:Marcin
Waselczyk,PatrykMadaj,ŁukaszMinkisie-
wicz, Jan Konieczny, Bartosz Drożdżyński,
KamilWałęsa,DawidAlejski,KamilKaźmie-
rowski,AlbertPrzydanek,AdamBiskup,To-

biasz Naskręt, Gwidon Tomczak, Mateusz
Woźniak,MarekMisztal.Treneremdrużyny
jestJoannaMydlak.Najwięcejpunktówdla
drużyny zdobyli: Patryk Madaj (30 pkt.),
MarcinWaselczyk (24pkt.).

Całejdrużyniegratulujemyi trzymamy
kciukizakolejnesukcesy.

JM

STĘSZEW znowu GÓRĄ!!!

C złonkowiekapelidudziarskiej„Koźlary”
z Domu Kulturyw Stęszewie – Piotr
Górecki i Paweł Zawadzki, której pa-

tronemjestStarostwoPoznańskie,uczestni-
czyliw Festiwalu„Wszystkiemazurkiświata”
w Warszawie 7.04.2010 roku. Festiwal był
jednymz wieluwydarzeńkulturalnychre-
alizowanych przez Ministerstwo Kultury
i DziedzictwaNarodowegow ROKUCHOPI-
NOWSKIM. Mazurki grane, śpiewane, tań-
czone-towyjaśniającywielepodtytułfesti-
walutrwającegood5do10kwietnia2010
rokuw Warszawie.Wśródwieluwykonaw-
cówbyłMichałUrbaniak,JanuszOlejniczak,
zaproszono kapele wiejskie, wykonawców
z Polski,Francji,Szwecji,orazwyspZielonego
Przylądka.W środowepopołudniezorgani-
zowanow PaństwowymMuzeumEtnogra-
ficznymnaKredytowejinteresującewarsztaty,
którepozwoliłychętnympodokieminstruk-

torówuczyć się tańcówdomuzyki granej
przezróżnezespoły.KapeladudziarskazWiel-
kopolskiw składzieczteroosobowym–pan
RomualdJędraszak– dudy,MarcinJędraszak–
skrzypce i wspomniani wyżej Paweł Za-
wadzki – skrzypce i Piotr
Górecki– dudy,zagrałakon-
certgalowywieczornyw bu-
dynkuCentralnejBiblioteki
Rolniczej na Krakowskim
Przedmieściu.

Tego wieczoru goście
i wykonawcyusłyszeli:„Or-
kiestrę czasu zarazy” oraz
oklaskiwali Marię Erdman
grającąnaklawikordzie.Póź-
nymwieczoremnatomiast,
naskwerzefiliiCentrumAr-
tystycznego„FabrykaTrzci-
ny”przyKrakowskimPrzed-

mieściuodbyłasięinteresującazabawata-
necznaludziróżnychkultur.

Barbara Bawer 
dyrektor Domu Kultury w Stęszewie

Warszawa 
z „naszymi dudami”

Drużyna uks Dwójki w Stęszewie z trenerką J. Mydlak

Stęszewscy dudziaże podczas występu w Warszawie

Marcin Waselczyk zdobywca 24 punktówPatryk Madaj zdobywca 30 punktów



K orzystając z przychylności redakcji
mamyogromnąprzyjemnośćzaprosić
mieszkańcówStęszewai okolicnaIII

ZlotMotocyklowyStęszew2010,któryodbę-
dziesięw sobotę15maja.

To już trzecie spotkanie motocyklowe
w naszymmieścieorganizowaneprzezMotor
Klub Piwersi Stęszew, które z roku na rok
cieszysięcorazwiększymzainteresowaniem
motocyklistów jak i mieszkańców. Przypo-
minamytylko,żew 2008rokupozaledwie
dziesiącidniachprzygotowańprzyniewielkiej
reklamie udało się zebrać 250 motocykli,
w 2009rokuprzyjechałoponad300maszyn,
w tymjeślipogodadopiszenapewnorekord
pobijemy.Opróczwidokupięknychmotocykli
przygotowaliśmydlaPaństwawielecieka-
wychatrakcji,szczegółowyprogrampoda-
jemynaplakacie…

DebiutującnałamachWieściStęszewskich
pozwolimy sobie w skrócie przybliżyć syl-
wetkęnaszegoklubu.

StowarzyszenieMotorKlubPiwersiStęszew
formalniepowstało30stycznia2009.Byłto
finałdwuletnichstarańzrzeszeniamotocy-
klistów, którym oprócz przyjemności jaką
daje jazdamotocyklem jest chęć zrobienia
czegoświęcej,pozostawieniaposobiejakiegoś
śladu,pielęgnowaniapasjidomotocyklioraz
przyjaźni,którąnastapasjaniespodziewanie
połączyła.Staramysięabypostrzeganonas
z innejstrony,nietylkojakotrzydziestufa-
cetów(plusdwiekobiety)w czarnychskórach
naryczącychmotorachalejakoludzi,którym
jazda motorem daje ogromna satysfakcję
i przyjemność. Towłaśnie turystykamoto-
cyklowa obok konnej, rowerowej i innych
dajemożliwośćobcowaniaz przyrodąchoć
możew trochęgłośniejszymwydaniu,daje
możliwośćpoczuciawolnościi siłypoprzez
kilkudziesięciokonne silniki.Pęd wiatru po-
zwalana chwilę zapomnieć o troskach co-
dzienności, a otaczające zapachy, których
niepoczujemypodróżującautempomieszane
zwoniąbenzynytodlanasprawdziwauczta.

W minionymrokuudałosięnamzreali-
zowaćkilkaciekawychakcji.PodczasIIZlotu
pomagaliśmyw zbiórcepieniędzynareha-
bilitacjeTomka.W dzieńŚw.Krzysztofapa-
trona kierowców braliśmy czynny udział
wemszyświętejorazpoświęceniupojazdów.
W sierpniu zorganizowaliśmydni otwarte
siedzibynaszegoklubu– MotoMłyn,znaj-
dującego się przy ul. Kościelnej 2 podczas
dwóch dni obejrzeć było można wystawę
zabytkowychmotocykliorazwernisażfoto-

grafii. Odwiedziło nas wtedy pół tysiąca
osób.

W październikunatomiastpodczasŚwięta
PyrypomagaliśmyTowarzystwuPrzyjaciół
Dzieciw zbiórcepieniędzydlasfinansowania
wyjazdównazieloneszkołydzieciomz ubo-
gichrodzin.

6 grudnia,w Mikołajkiwspółpracując ze
stęszewskimipielęgniarkamiśrodowiskowymi
w strojachMikołaja, namotocyklach odwie-
dziliśmykilkanaściewielodzietnychrodzinwca-
łejgminieofiarowującpaczkiświąteczne.

10 stycznia podczas XVIII-stego Finału
WielkiejOrkiestryŚwiątecznejPomocyzor-
ganizowaliśmyprzejażdżkiwojskowymimo-

tocyklami,saniami,częstowaliśmyodrana
kawąi domowymplackiemorazprowadzi-
liśmyaukcjeciekawychprzedmiotów.Udało
sięw ten sposóbw jednej czwartej zasilić
pule stęszewskiego sztabu bijąc przy tym
zeszłorocznyrekord.

Chcielibyśmyabydziałalnośćklububyła
postrzeganaprzychylniepoprzezspołeczność
Stęszewa,abyPiwers,któregonazwanieko-
nieczniemabyćkojarzonazezłocistymtrun-
kiem, który przecież i takwszyscy dorośli
lubiąleczz normalnymsympatycznymczło-
wiekiem,którychcemiećswójmaływkład
w życiespołeczneStęszewa.

Członkowie i Sympatycy Klubu

16 2/2010

Trzeci Zlot Motocyklowy – Stęszew 2010
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Młodzi artyści gminy Stęszew

8 kwietnia2010rokumiałmiejscewer-
nisażTadeuszaBardelasa,którymiesz-
kaw Rusinowie

podŚwiebodzinem.Wernisażrzeźbiarza–
w godzinach przedpołudniowych pozwolił
uczestniczyćuczniomGimnazjumw Stęsze-
wieorazuczniomSzkołyPodstawowejw Stę-
szewie– członkomKółkajęzykaniemieckiego
prowadzonegoprzezPanaAdamaRozumka.
Przygotowanykatalogzawierałinformację

w języku niemieckim, a prezentowany
przezTadeuszaBardelasaminiwarsztatrzeź-
biarskiw językuniemieckimbrzmiał„Mini
Bildhauerwerkstatt”. Autor przestrzennych
pracw drewnieprzez43latapracowałw za-
kładzie ortopedycznym, gdzie pomagał lu-
dziomniepełnosprawnym.Odpoczątkuswej
przygody z rzeźbąnależy do amatorskiego
klubu„Formaty”,a następniedoLubuskiego

Stowarzyszenia Twórców
ludowegorękodziełaarty-
stycznego. Brał udział
w wieluwystawachzbio-
rowychoraz indywidual-
nych.Zaudziałw konkur-
sachzdobyłkilkanagród
i wyróżnień.Byłuczestni-
kiem kilkudziesięciu ple-
nerówrzeźbiarskichw kra-
ju i kilku w Niemczech
(duże rzeźby– od 1 do 3
metrów). Tematem jego
pracjestczłowiek.Tworzy
postaci dynamiczne, me-
lancholijne i pochłonięte pracą. Cały czas
eksperymentuje,szukającinspiracjiw formie
i fakturzemateriału.Tworzygłówniew drew-
nie,aletakżew kamieniu,gipsiei styropianie.

W czasiewernisażupiosenkizaśpiewałaMi-
chalinaOlejniczakuczennicaSPw Stęszewie.

Barbara Bawer 
dyrektor Domu Kultury w Stęszewie

23 kwietnia 2010 rokuw poznań-
skimDomuKultury„Jubilat”,od-
byłsię XXIIIAmatorskiKonkurs

GwaryPoznańskiej–„Godejcieponaszymu”.
Gminę Stęszew reprezentowała Trójka

dzieciz kapelidudziarskiej„Koźlary”: Iwona
Mieszała, MaciejMieszała,KarolinaKontek.

Teksty konkursowy dla
wszystkich dzieci napi-
sała Barbara Bawer –
Dyrektor stęszewskiego
DomuKultury.

W jurykonkursuza-
siedli: Julisz Kubel,Wal-
demarKurowski,LechKo-
nopiński. Wyróżnili oni
MaciejaMierszałęnagro-
dąspecjalnądlanajmłod-
szegouczestnika.I miej-
scewywalczyłaKarolina
Kontek zamonolog „Ja-
kisikberecik”.Natomiast
BarbaraBawer,z rąkJackaHałasikaotrzymała
dyplomi „PucharRadiaMerkury”zaopraco-
wanietekstówgwarowychi przygotowanie
dziecidokonkursu.

Toniejedynewyróżnieniadlanaszejmło-
dej mieszkanki gminy. Karolina Kontekt,
w marcu2009rokuzdobyłatakżeI nagrodę
w XIII konkursie „Mówimy Gwarą”w Bu-

kówcuGórnymoraznagrodęspecjalną„Pi-
sorzyndnyżegot”zaprezentacjętekstu„Młoja
kochano babcia”.W sierpniu tego samego
roku, otrzymała IImiejscenaXLIIOgólno-
polskimKonkursie Śpiewaków, Instrumen-
talistów, Gawędziarzy Ludowych w Buko-
winieTatrzańskiej„SabałoweBajanie”.

red.

Laureaci konkursu Gwary Poznańskiej Godajcie po naszymu

Nagrody dla Domu Kultury

„Życie człowieka” – w rzeźbie
i płaskorzeźbie 

w Domu Kultury w Stęszewie
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PROJEKT EDUKACYJNY

POLSKI CZERWONY KRZYŻ BURMISTRZ GMINY
KOŁO TERENOWE STĘSZEW STĘSZEW 

ORGANIZUJĄ W DNIU 16 MAJA 2010 ROKU W STĘSZEWIE ZBIÓRKĘ KRWI 

„I TY MOŻESZ URATOWAĆ ŻYCIE”
ZBIÓRKA KRWI ODBĘDZIE SIĘ W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY STĘSZEW

W GODZINACH 09.00–14.00

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE OSOBY ZDROWE, W WIEKU 18–65 LAT 
Z DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI DO UCZESTNICTWA W AKCJI

Realizacjaprojektówedukacyjnych:
„Mały miś poznaje świat nauki”

„Odkrywam, poznaję, czytam”

w Przedszkoluw Stęszewie.
Nasze Przedszkole od listopada 2010 r.

realizujedwaprojektyfinansowanez środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramachProgramuOperacyjnegoKapitał
Ludzki.

INFORMACJA O PROJEKTACH
Numer i nazwa Priorytetu: Priorytet

IX,Rozwójwykształcenia i kompetencjire-
gionach.

Numer i nazwa działania: Działanie
9.5.Oddolne inicjatywyedukacyjnenaob-
szarachwiejskich. Pobudzanie aktywności
mieszkańcówobszarówwiejskichnarzecz
samoorganizacji i tworzenia lokalnychini-
cjatywukierunkowanychnarozwójedukacji
i podnoszeniepoziomuwykształceniamiesz-
kańcówobszarówwiejskich.

Tytułprojektu: „MałyMiśpoznajeświat
nauki”–programdla3–4latków

„Odkrywam,poznaję,czytam”–program
dla4–5latków

Okres realizacji projektu: 2009/2010
rok

Celgłównyprojektu: Rozpoznaniemoż-
liwości dzieci podczas realizacji projektu,
stymulowanie, wspomaganie i wyrówny-
wanie słabych stron, prawidłowe posługi-
wanie się językiemmówionym i pisanym,
włączającrodzicówi nauczycieli.

Celeszczegółowe:
–wspieranie rozwoju dzieci z miasta Stę-
szewa,poprzezzmniejszeniedysproporcji
w zakresiekorzystanianowoczesnychme-
tod nauczania, pomocy dydaktycznych
orazdostępudonowoczesnegosprzętuau-
diowizualnego,–poszerzeniewiedzyna-
uczycielii rodziców,

–poznanieprzeznauczycielinowoczesnych
metodpracyz dziećmi,

–zachęcanierodzicówdozdobywaniawiedzy
i zaangażowanienichw pracęz dzieckiem
w domu.
Osobyuczestniczącew projekcie:

–dzieciuczęszczającedoPrzedszkolaw Stę-
szewie:3-latki,3–4-latki,4-latki,5-latki

–rodzice przedszkolaków uczestniczących
w projekcie

–nauczycielkiPrzedszkolaw Stęszewie

DZIAŁANIA PODJĘTE 
W RAMACH PROJEKTU „MAŁY
MIŚ POZNAJE ŚWIAT NAUKI”

Nauczycielki przedszkola zostały prze-
szkoloneprzezautorówprogramuAkademii
Naukii przygotowanedoprowadzeniazajęć
z dziećmi zgodnie z nowoczesnymi strate-
giaminaukiczytania.

Odbyłysiędwawarsztatydlarodziców:
–„Genialnyumysłdziecka– treningdomo-
wy”– czylijakrozwijaćpamięći koncen-
trację,pracowaćz dzieckiemw domu

–„IndywidualneWzorceMyślenia,czyliucze-
niesięi emocje”– czylijakodkryći rozwijać
talentyswojegodziecka.
Przeprowadziliśmy akcję promocyjną

wśródrodziców,uzyskaliśmyzgodynaudział
w projekcieodwszystkichuczestników.Ro-
dzicebylisystematycznieinformowanio prze-
bieguprojektuorazsukcesachswoichpociech.
Otrzymaliteżmateriałyinformacyjneoraz
szkoleniowew formiepisemnej.

Podczas realizacji projektu przedszkolaki
brałyudziałw zajęciach,któreodbywająsię
dwarazyw tygodniu.Wykonywałyprostedo-
świadczeniaz zakresufizyki,chemiii innych
naukścisłych,poznawaływ ten sposóbota-
czającyjeświat,poprzezzabawę.Wpleciona
w zajęcia drama, która łączyła je w jedną
całość i sprawiała, żedzieci bardzo je lubiły.
Wprowadzanenazajęciachsłownictwobyło
utrwalanei przygotowywałoprzedszkolakido
podjęciawprzyszłościnaukiczytania.Ześrod-
kówunijnychzostałyzakupionewszystkiepo-
moceimateriaływykorzystywanepodczasre-
alizacjiprojektu.Byłytoprzedewszystkimpo-
mocedopracyz całągrupąaleteżindywidualne
książeczki dla dzieci. Ciekawa forma zajęć
wpływałanazaangażowaniedzieci,sprawiała,
żeuczeniesięjestświetnązabawą(takżedla
„maluszków”),a nieprzykrymobowiązkiem.

W trakciecałegoprojektuwspieralinas
metodycy z Akademii Nauki. Sprawowali
oninadzórmetodycznynadprojektem,czyli
pomagaliw jegorealizacji,aleteżsprawdzali
czyrealizowanyjestw sposóbprawidłowy.

UWAGA – ZBIÓRKA KRWI
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BURMISTRZ STĘSZEWA
OGŁASZA

nieograniczone przetargi ustne
na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Przedmiotemsprzedażysąnieruchomościpołożone:

1.w Stęszewieprzyul.Łąkowej–działkanr119/7o pow.0,0719 hazapisanaw księdzewieczystejnrKW30080prowadzonej

przezSądRejonowyw GrodziskuWlkp.

Cenawywoławczanieruchomościnettowynosi 121 100,– zł

Wadiumwnoszonew pieniądzuwynosi 12 110,– zł

Minimalnepostąpienie 1250,– zł

Docenywylicytowanejw przetargudoliczonyzostaniepodatekVATw wysokości22%.
Oddnia01stycznia2004r.dlapowyższegoterenuGminanieposiadamiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennego.
Dlanieruchomościustalonezostaływarunkizabudowy.

2.w Stęszewieprzyul.Łąkowej–działkanr119/8o pow.0,0910 ha,zapisanaw księdzewieczystejnrKW30080prowadzonej

przezSądRejonowyw GrodziskuWlkp.

Cenawywoławczanieruchomościnettowynosi 153 300,– zł

Wadiumwnoszonew pieniądzuwynosi 15 330,– zł

Minimalnepostąpienie 1550,– zł

Docenywylicytowanejw przetargudoliczonyzostaniepodatekVATw wysokości22%.
Oddnia01stycznia2004r.dlapowyższegoterenuGminanieposiadamiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennego.
Dlanieruchomościustalonezostaływarunkizabudowy.

3.w Stęszewieprzyul.Łąkowej–działkanr119/6o pow.0,0485 ha,zapisanaw księdzewieczystejnrKW30080prowadzonej

przezSądRejonowyw GrodziskuWlkp.

Cenawywoławczanieruchomościwynosi 81 480,– zł

Wadiumwnoszonew pieniądzuwynosi 8150,– zł

Minimalnepostąpienie 820,– zł

Oddnia01stycznia2004r.dlapowyższegoterenuGminanieposiadamiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennego.

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

Warunkiprzetargu:

Przetargiodbędąsiędnia20maja2010r.o godz.10.00w salisesyjnejUrzęduMiejskiegoGminyStęszewul.Poznańska11.
W przetargumogąbraćudziałosoby,którew terminiedodnia17maja2010r.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.
Jeżeliosobaustalonajakonabywcanieruchomościnieprzystąpibezusprawiedliwieniadozawarciaumowywmiejscui terminiepodanym
przezsprzedającegow zawiadomieniu,BurmistrzStęszewamożeodstąpićodjejzawarciaa wpłaconewadiumniepodlegawówczaszwro-
towi.
Kosztynotarialnei sądoweponosinabywca.
Przetargz ważnejprzyczynymożezostaćodwołanyo czymniezwłoczniepoinformujesięw formiewłaściwejdoogłoszenia.
Dodatkoweinformacjemożnauzyskaćw UrzędzieMiejskimGminyStęszewul.Poznańska11pokójnr1tel.618197149.
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ZARZĄDZENIE NR 252
BURMISTRZ STĘSZEWA

z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie:ogłoszeniawykazunieruchomościlokalowejprzeznaczonejdosprzedażyw trybieprzetargu.

Napodstawieart.35ustawyz 21sierpnia1997r.o gospodarcenieruchomościami(tj.z 2004r.Dz.U.Nr261,poz.2603zezm.)oraz§2
Uchwały RadyMiejskiej Gminy StęszewNr XXXIV/319/2010 z dnia 30.03.2010 r.w sprawie sprzedaży lokalumieszkalnego położonego
w Strykowie

BURMISTRZSTĘSZEWA
zarządza,conastępuje:

§1. Przeznacza się do sprzedażyw trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalmieszkalny nr 6 o pow. 57,10m²w budynku
położonymw Strykowie przy ul. Parkowej 7 na działce ewidencyjnej nr 47/27 o pow. 2309m². Udziałw częściachwspólnych gruntu
i budynkuwynosi571/17072.

NieruchomośćgruntowaobjętajestksięgąwieczystąKWPO1S/00043794/1prowadzonąprzezSądRejonowyw GrodziskuWlkp.Wydział
KsiągWieczystych.Księgawieczystaniewykazujeobciążeń.

Cenawywoławczanieruchomościwynosi136 130,– zł.
(zwolnionaz pod.VAT–towarużywanypowyżej5lat)

§2. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo nabycia przysługuje
poprzednimwłaścicielomzbywanychnieruchomościpozbawionymprawawłasnościprzed05.12.1990r. jeżelizłożąwnioseko nabycie
w terminie42dnioddniawywieszeniawykazuzacenęi nawarunkachokreślonychw wykazie.

§3. Zarządzeniewchodziw życiez dniempodpisania.

BURMISTRZ
mgrinż.WłodzimierzPinczak

WYKAZ
działek budowlanych 

położonych w Stęszewie przy ul. Trzebawskiej i ul. Żeglarskiej
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Docenywylicytowanejw przetargudoliczonyzostaniepodatekVATw wysokości22%.
Nieruchomościsąwolneodobciążeń.
Nieruchomościzostanąsprzedanew drodzeprzetargu,któregotermin,miejsce i warunkizostanąpodanedopublicznejwiadomości

w odrębnymogłoszeniu.

Lp. Nrdziałki Pow.w m² NrK.W. Rodzajzabudowy Położenieul.
Cenawywoławcza

netto
1 2021 743 43274 zabudowawolnostojąca Trzebawska 131 070,–

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

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

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

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

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

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

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

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

10 2032 1000 43285 –„– Zeglarska 176 400,–
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Ogłoszenia

Firma 

ogólnobudowlana

wykonuje usługi 

z zakresu:

– budowa domów,

– wykończenia wnętrz,

– remonty, itp.

Konkurencyjne ceny

Kontakt: 607 535 458

Rada Sołecka 

w Sapowicach

wynajmie

obiekt nad 

Jeziorem Strykowskim 

(tzn. Grzybek)

w okresie letnim

tel. 61 819 71 49

CZYSZCZENIE 

– elewacji budynków,
kostki poz-bruk, płotów,
murków, tarasów, wiat

MYCIE 

– okien, 
szklanych ścian

SPRZĄTANIE 

– mieszkań, biur, 
pomieszczeń 

gospodarczych, 
poddaszy, 

po remontach

tel. 790 597 002

Uwaga Praca! 

Hotel Inter-Szablewski 
Mieszczący się 

w Dymaczewie Nowym
k. Mosiny 

Poszukuje: 
– recepcjonistki

tel. 61 813 21 12

NAUKA JAZDY 
„ASIOR”

(bezstresowe, 

indywidualne podejście 

do kursanta, 

lekcje doszkalające)

Luboń, ul. Żytnia 10 

tel. 605 307 446

POPROWADZĘ 

NA UMOWĘ O DZIEŁO 

KSIĘGI RACHUNKOWE

KADRY I PŁACE 

Certyfikat Księgowy 

wydany przez 

Ministerstwo Finansów

uprawniający 

do usługowego 

prowadzenia ksiąg 

rachunkowych.

KONTAKT 

607 600 570

606 492 927

biuro.rachunkowosc@wp.pl

Gastronomia

Kuchnia wojskowa 
– obsługa wszelkich 

imprez.

Grochówka wojskowa,
kiełbasa, boczek, 

golonka, bigos 
– z dowozem 

do klienta.

Uzgodnienia 

pod nr. tel. 501 761 137



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


