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Z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia 
małżeńskiego życzenia wszelkiej 
pomyślności, zdrowia oraz szczę-

ścia na kolejne wspólne lata złożyli sza-
nownym Jubilatom burmistrz Włodzi-
mierz Pinczak oraz przewodniczący Ra-
dy Miejskiej Gminy Stęszew Mirosław Po-
trawiak.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
przyznał Jubilatom medale „za długolet-
nie pożycie małżeńskie”. Aktu dekoracji 
dokonał burmistrz. 

Dostojni goście otrzymali również 
kwiaty i dyplomy pamiątkowe. 

Po oficjalnej części ceremonii, Jubilaci 
zasiedli przy wspólnym stole i wspomina-
li minione lata. Pięćdziesiątą rocznicę za-
warcia związku małżeńskiego obchodzi-
ło 17 par z terenu gminy Stęszew. Meda-
lem za długoletnie pożycie małżeńskie od-
znaczono:

Krystynę i Władysława Baranowskich 
ze Strykowa, Krystynę i Alojzego Biniaś 
ze Strykowa, Stanisławę i Edwarda Do-
broń ze Stęszewa, Helenę i Henryka Je-
ziornych ze Stęszewa, Teresę i Stanisła-
wa Jankowskich z Zamysłowa, Monikę 
i Aleksandra Jóźwiak z Dębna, Krystynę 
i Stanisława Kaczmarek ze Stęszewa, Bo-
żenę i Mariana Kaźmierczak ze Stęszewa, 
Zofię i Stanisława Kolan ze Stęszewa, Te-
resę i Zygmunta Nowak ze Stęszewa, Bro-

nisławę i Stanisława Patalas ze Stęszewa, 
Mieczysławę i Antoniego Podsadnych ze 
Skrzynek, Barbarę i Alojzego Ratajczak 
ze Stęszewa, Kazimierę i Kazimierza Sta-
chowiak ze Stęszewa, Marię i Stanisława 
Szymkowiak z Dębienka, Wandę i Kazi-
mierza Wolarczak ze Srocka Małego, Ja-
ninę i Sylwestra Wiśniewskich z Mirosła-
wek.   WS

J U B I L E U S Z 

Tradycyjne Złote Gody 
w gminie Stęszew
Tradycyjnie w gminie Stęszew obchodzono uroczystość „Złotych Godów”. 
Odbyła się ona 10 listopada i była okazją do spotkania się par małżeń-
skich świętujących pięćdziesięciolecie swego ślubowania

z gminy Stęszew odebrało medale
przyznane przez Prezydenta RP

17   PAR
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W środę, 9 listopada br. odbyła się 
XIII sesja Rady Miejskiej Gminy 
Stęszew. Po jej otwarciu i stwier-

dzeniu quorum, przewodniczący Mirosław 
Potrawiak przedstawił zebranym porządek 
obrad.

Następnie, uczczono minutą ciszy 
zmarłego, długoletniego lekarza naszej 
gminy — Tadeusza Brusia.

Kolejnym punktem sesji było sprawoz-
danie burmistrza z działalności międzyse-
syjnej. Obejmowało ono okres od 29 wrze-
śnia do 9 listopada br. 

Omawiany czas to przede wszystkim 
zakończenie inwestycji, takich jak:

•  budowa boiska do hokeja na trawie 
w Stęszewie,

•  remont dachu świetlic wiejskich w Mi-
rosławkach i Tomiczkach,

•  renowacja płyty boiska sportowego 
w Skrzynkach,

•  budowa kanalizacji sanitarnej w Trze-
bawiu i Sapowicach (etap III).

— Jesteśmy także w trakcie sporządza-
nia dokumentacji na budowę hali widowi-
skowo — sportowej w Stęszewie oraz budo-
wę kanalizacji sanitarnej w Jeziorkach i Bę-
dlewie — poinformował burmistrz.

W minionym czasie odbyły się przetar-
gi na następujące zadania:

•  remont boiska sportowego w Skrzyn-
kach,

•  naprawę wiat przystankowych,
•  remont zatok postojowych przy ul. 

Poznańskiej w Stęszewie
•  przetarg na zbycie działek budowla-

nych w Stęszewie.
Odbył się również rajd rowerowy nad 

Jezioro Chomęcickie. Zgromadził on po-
nad stu mieszkańców naszej gminy.

W październiku burmistrz brał udział 
w jubileuszach Kół Łowieckich. 8 paździer-
nika swoje 60–lecie świętowało Koło Ło-
wieckie „Lis”, natomiast 22 października 
65–lecie Koło Łowieckie „Łoś”.

Jubileusz 60–lecia pożycia małżeńskie-
go świętowali także Państwo Drozdowscy 
z Tomiczek (więcej informacji w osobnym 
tekście — red.).

W minionym czasie została podpisana 
umowa z Urzędem Marszałkowskim dot. 

dofinansowania z Unii Europejskiej zadań 
realizowanych przez gminne ośrodki.

14 października przypadało Święto 
Edukacji Narodowej. Z tej okazji burmistrz 
uczestniczył w uroczystościach zorganizo-
wanych w gminnych szkołach.

Miniony okres, to także działania w ra-
mach Centrum Zagospodarowania Odpa-
dów Selekt. Podczas wielu posiedzeń, Za-
rząd CZO omówił system gospodarki odpa-
dowej oraz ustalił budżet na kolejny rok.

Omawiany czas, to także spotkanie 
z władzami Komornik. Miało ono na celu 
podjęcie wspólnych działań ws. przyspie-
szenia budowy drogi krajowej S5 (więcej 
czytaj wewnątrz numeru — red.).

Tradycyjnie już, w pierwszą niedzielę li-
stopada, w lesie Dębieńskim odbyło się na-
bożeństwo przy mogiłach osób pomordo-
wanych przez hitlerowców.

5 listopada został zorganizowany I Tur-
niej Brydżowy o Puchar Burmistrza Gmi-
ny Stęszew (więcej informacji w osobnym 
tekście — red.).

Omawiany czas to także działania, któ-
rych celem jest przebudowa byłego Domu 
Kultury w Konarzewie na budynek tera-
pii zajęciowej. Z usług terapeutycznych bę-
dą mogły korzystać, jak dotychczas cztery 
sąsiadujące gminy, czyli: Buk, Komorniki, 
Konarzewo i Stęszew.

Odbyło się również kolejne posiedzenie 
Rady LGD ŹRÓDŁO. Było ono poświęcone 
rozdzieleniu kolejnej tury środków finan-
sowych na różnego rodzaju działania ze 
źródeł Unii Europejskiej.

Miniony czas to także spotkanie z leka-
rzami świadczącymi usługi na terenie gmi-
ny Stęszew. Dotyczyły one poprawy jako-
ści opieki zdrowotnej dla naszych miesz-
kańców.

Na zakończenie sprawozdania, bur-
mistrz przedstawił nowego komendanta 
policji gminy Stęszew — starszego aspiran-
ta Dariusza Dembińskiego.

Po sprawozdaniu burmistrza przyjęto 
uchwały w sprawie:

a) Zmiany uchwały nr IV/17/2011 do-
tyczącej budżetu na rok 2011. Uchwa-
łą tą Rada Miejska Gminy Stęszew do-
konała zwiększenia dochodów o kwotę 

289.933,00 zł. Plan dochodów po zmia-
nach wynosi 38.213.503,00 zł, z tego:

•  dochody bieżące w kwocie 
— 32.738.697 zł,

•  dochody majątkowe w kwocie 
— 5.474.806,00 zł

Dokonuje się zwiększenia wydatków 
o kwotę — 289.933,00 zł. Plan wydatków 
po zmianach to — 8.628.564,00 zł z tego:

•  wydatki bieżące w wysokości 
— 30.621.723,00 zł,

•  wydatki majątkowe w wysokości 
— 8.628.564,00 zł.

Uchwała ta została przyjęta w wersji za-
proponowanej przez burmistrza.

b) Podatku od nieruchomości oraz 
w sprawie określenia inkasa. Ustalając 
stawki na 2012 rok Rada kierowała się za-
sadą stosowaną od wielu lat w Gminie Stę-
szew, że stawki maksymalne obniża się 
o 20%, za wyjątkiem stawek za pozostałe 
budynki i pozostałe grunty, gdzie obniże-
nie stawki wynosi 50%.

Uchwała ta została przyjęta w wersji za-
proponowanej przez burmistrza.

c) Obniżenia średniej ceny skupu żyta 
dla celów podatku rolnego oraz w sprawie 
określenia inkasa. Uchwałą ta Rada Miej-
ska Gminy Stęszew kwotę stanowiącą śred-
nią cenę skupu żyta za okres pierwszych 
trzech kwartałów za 2011 rok obniża się 
do kwoty 45,05 zł za 1q. Zarządza jedno-
cześnie pobór podatku od osób fizycznych 
w drodze inkasa. Wynagrodzenie za inka-
so ustala się w wysokości 3% od zebranych 
kwot. 

Uchwała ta została przyjęta większo-
ścią głosów w wersji zaproponowanej przez 
burmistrza.

d) Podatku od środków transporto-
wych. Uchwała ta została przyjęta większo-
ścią głosów w wersji zaproponowanej przez 
burmistrza.

STAWKI WSZYSTKICH PODATKÓW 
OPISANE SĄ W ODRĘBNYM TEKŚCIE.

e) Określenia wzorów formularzy do 
składania informacji i deklaracji w sprawie 
podatku od nieruchomości, rolnego i le-
śnego. 

Uchwała ta została przyjęta w wersji za-
proponowanej przez burmistrza. 

Stęszewscy radni podczas listopadowej sesji przyjęli 11 projektów 
uchwał. Zdacydowana większość uchwalona została jednomyślnie

XIII Sesja Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew
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f) Zmieniającej uchwałę nr 
XXXI/287/2009 z dnia 2 grudnia 2009 r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłaty tar-
gowej w Gminie Stęszew. Uchwałą tą Ra-
da Miejska Gminy Stęszew paragrafowi 
1 uchwały nr XXXI/287/2009 nadaje no-
wą treść:

•  od sprzedaży z wózka ręcznego, po-
jemnika, kosza — 6,00

•  od sprzedaży z wydzielonego stanowi-
ska o długości frontu handlowego (la-
dy) 3 mb x 2 mb = 6m2 pod stragan — 
19,00

•  od sprzedaży z samochodu osobowe-
go lub wozu konnego — 19,00

•  od sprzedaży z samochodu dostaw-
czego, ciągnika rolniczego z przycze-
pą — 20,00

•  od sprzętu z samochodem ciężaro-
wym — 40,00. 

Uchwała ta została przyjęta większo-
ścią głosów w wersji zaproponowanej przez 
burmistrza.

g) Realizacji projektu „Zapewnienie do-
stępu do szerokopasmowego Internetu 
mieszkańom Gminy Stęszew zagrożonym 
wykluczeniem cyfrowym”. Uchwałą tą Ra-
da Miejska Gminy Stęszew podejmuje zo-
bowiązanie wieloletnie w zakresie realizo-
wania ww. projektu. Inwestycja ta będzie 
finansowana z dochodów własnych gminy 
oraz dotacji unijnej. Na lata 2011—2014 
przewiduje się limit wydatków w wysoko-
ści 1.100.265,00 zł. Założenie jest takie, 
że zadanie to będzie zrealizowane w przy-
padku uzyskania dotacji w wysokości 85% 
kosztów projektu.

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

h) Ustalenia regulaminu określające-
go zasady korzystania ze świetlic wiej-
skich na terenie Gminy Stęszew. Uchwa-
ła ta powstaje w celu uporządkowania za-
sad gospodarowania mieniem należącym 
do gminy Stęszew. Rada Miejska Gminy 
Stęszew na podstawie art. 40 ust. 1 usta-
wy o samorządzie gminnym może wyda-
wać akty prawa miejscowego w zakresie 
zasad i trybu korzystania z obiektów pu-
blicznych.

Podjęta uchwała w sprawie ustalenia re-
gulaminu określającego zasady korzysta-
nia ze świetlic wiejskich na terenie Gmi-
ny Stęszew będzie podstawą do ustalenia 
przez Burmistrza Stęszewa odpłatności za 
wynajem świetlic wiejskich.

Uchwała ta została przyjęta jednogło-
śnie w wersji zaproponowanej przez bur-
mistrza.

i) Zgody na włączenie nieruchomości 
w granicę Kostrzyńsko-Słubickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej. Uchwałą tą, Ra-
da Miejska Gminy Stęszew wyraża zgo-
dę na włączenie w granicę Kostrzyńsko — 
Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
nieruchomości położonych w Strykowie 

(obręb geodezyjny Strykowo), o ogólnej po-
wierzchni 31,6710 ha, stanowiących wła-
sność Gminy Stęszew.

Uchwała ta, została przyjęta jednogło-
śnie w wersji zaproponowanej przez bur-
mistrza. 

j) Zamiany nieruchomości. Uchwa-
łą tą, Rada Miejska Gminy Stęszew wyra-
ża zgodę na zamianę nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy Stęszew poło-
żonej w Słupi — działka nr 201/2, z obrę-
bu Słupia, na nieruchomość stanowiącą 
działkę nr 163, obręb Słupia i część nie-
ruchomości stanowiącej działkę nr 210/2, 
obręb Słupia. Działka nr 163 położona 
w Słupi stanowi własność osoby fizycz-
nej i sąsiaduje z działką nr 166, na któ-
rej znajduje się boisko. Działka nr 210/2 
położona w Słupi, stanowiąca własność 
osoby fizycznej sąsiaduje z cmentarzem 
w Słupi. Rada Sołecka wsi Słupia zapro-
ponowała, aby Gmina w zamian za dział-
kę nr 163 i część działki 210/2 przekaza-
ła część działki 201/2. Zamiana nierucho-
mości pozwoli na wybudowanie parkingu 
przy cmentarzu oraz powiększenie boiska 
w Słupi.

Uchwała ta została przyjęta jednogło-
śnie w wersji zaproponowanej przez bur-
mistrza.

k) Uchwalenia „Programu Współpra-
cy Gminy Stęszew z organizacjami po-
zarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego na 2012 rok”. Uchwałą tą, Ra-
da Miejska Gminy Stęszew uchwala „Pro-
gram Współpracy Gminy Stęszew z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2012 rok” okre-
ślający cele, zasady, podmiot i formy 
współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi prowadzącymi działalność pożyt-
ku publicznego na terenie gminy Stę-
szew. 

Podczas podejmowania tej uchwały roz-
gorzała dyskusja, gdyż radna Molenda za-
proponowała rozszerzenie priorytetowych 
zadań publicznych o przeciwdziałanie wy-
kluczeniu społecznemu. Argumentami 
przeciwnymi wobec jej propozycji był fakt, 
że działania takie realizowane są już przez 
inną jednostkę gminną, a ponadto rozsze-
rzenie wachlarza zadań spowoduje ograni-
czenie środków finansowych dla zadań już 
realizowanych np.: działalności klubów 
sportowych.

Wobec takiej sytuacji uchwała ta zosta-
ła przyjęta większością głosów w wersji za-
proponowanej przez burmistrza.

Przewodniczący rady Mirosław Potra-
wiak otwierając dyskusję stwierdził, że ma 
nadzieję iż wszyscy radni otrzymali pi-
semną informację o oświadczeniach ma-
jątkowych. Dodał, że wojewoda nie miał 
żadnych uwag do oświadczeń burmistrza 
i przewodniczącego rady.

Radny Książkiewicz zapytał, czy są pie-
niądze na sfinansowanie zmiany organiza-
cji ruchu przy ul. Dworcowej w celu zwięk-
szenia liczby miejsc parkingowych oraz czy 
wobec wycinki drzew przy kanale Samica 
nie można by utworzyć tam parkingu?

— To co się stało z drzewami przy uli-
cy Poznańskiej to samowolka –wyjaśnił 
burmistrz. — Warto podjąć dyskusję, czy 
to dobre miejsce na parking. Jeśli cho-
dzi o Dworcową, to podjęliśmy decyzję, 
by wstrzymać inwestycję; po pierwsze ze 
względów finansowych, po drugie wkrót-
ce rozpoczną się tu i na ul. Poznańskiej 
prace związane z wykonaniem kolejnych 
miejsc parkingowych. Ta sytuacja na pew-
no spowoduje różnego rodzaju utrud-
nienia w ruchu i gdybyśmy nałożyli na 
to zmianę organizacji, to mogłoby to się 
okazać zbyt uciążliwe dla użytkowników. 
Po zakończeniu budowy parkingów zaj-
miemy się zmianami związanymi z ozna-
kowaniem poziomym.

Radna Kowalska zwróciła uwagę, że uli-
ca Parkowa prowadząca do Szkoły Podsta-
wowej nie jest bezpieczna. Nie można nią 
bezpiecznie przejechać, bo stoi tu rząd sa-
mochodów. Radna pytała, czy nie można 
poszerzyć tej drogi o teren pasu zieleni? 

Zapytała też o możliwość zamontowania 
furtki w parkanie, by skrócić drogę z pod-
stawówki do przedszkola. 

— Nie kwestionuję potrzeby parkin-
gu, ale pomysł jego budowy przy Parko-
wej spotkał się ze zdecydowanym sprze-
ciwem mieszkańców bloku — odpo-
wiedział burmistrz. — Proszę państwa 
o pomoc, o mediację u mieszkańców blo-
ków, by uzyskać ich akceptację. Na te-
renie przedszkola są dwa oficjalne wej-
ścia, trzecie nie zostało zorganizowane 
ze względów na kwestię bezpieczeństwa. 
Chodzi o zagrożenie penetrowania tere-
nu przedszkola przez osoby niepowoła-
ne, które mogłyby zrobić krzywdę dzie-
ciom. Poza tym przez otwartą furtkę 
dzieci mogłyby łatwo wyjść. 

Trzeba bowiem wspomnieć, że zdarzają 
się sytuacje, że nawet niektórzy rodzice za-
chowują się agresywnie wobec dzieci, a na-
wet nauczycieli i dyrekcji szkoły..

Radna Przynoga zaapelowała, aby gmi-
na poparła wniosek mieszkańców do za-
rządcy drogi, by w celu poprawienia bez-
pieczeństwa na ulicy Kościańskiej postawić 
lustro. Tak aby łatwiej było wyjechać z Wi-
tobla w kierunku cmentarza. 

Radny Szeląg stwierdził, 

by nie karać radnych 

potrąceniem z diety,

jeżeli nie przychodzą 

na Komisję Rewizyjną 
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— My możemy takie pismo do zarządu 
dróg wysłać — stwierdził burmistrz.

Sołtys Tomic poinformowała, że oso-
by, które mieszkają na działkach w Rybo-
jedzku o tej porze roku w soboty i niedzie-
lę nie mają wody w kranach. Prosiła o in-
terwencję. 

Był też apel do policji, by karała manda-
tami osoby parkujące na ulicy Wojska Pol-
skiego w dni targowe, bo nie idzie przeje-
chać. Funkcjonariusz odpowiedział, że na 
tej ulicy nie ma znaku zakazu postoju więc, 
nie ma podstaw do karania. 

Z kolei radny Szeląg zwrócił się do po-
licji, by częściej udawała się na skrzyżo-
wanie ze światłami na piątce, bo mimo iż 
się ma „zielone” to nie można jechać, bo 
kierowcy na czerwonym zajeżdżają dro-
gę.

Radny Szeląg zapytał o to, kto podej-
mował decyzję, by w listopadzie wstrzy-
mać radnym diety. Skarbnik gminy wyja-
śniła, że w tym miesiącu tak się zdarzyło, 
że były do zapłacenia rachunki z kończą-
cym się terminem płatności, więc diety 
zostały na cztery dni wstrzymane. Kie-
dy tylko wpłynął podatek dochodowy, 
to radni otrzymali pieniądze. Dzięki te-
mu uniknięto płacenia wykonawcom kar-

nych odsetek. Przewodniczący rady pora-
dził radnym, że jeżeli w przyszłości sytu-
acja się powtórzy, a radnym będzie brako-
wało na chleb, to niech zgłoszą problem 
i indywidualnie takie przypadki zostaną 
rozpatrzone.

Radny Szeląg poruszył też kwestię od-
płatności za udział w pracach Komisji Re-
wizyjnej. Wnioskował, by nie karać rad-
nych potrąceniem z diety, jeżeli nie przy-
chodzą na komisje.

— Ile płacimy za energię i czy gmina ro-
zeznała, czy wspólne płacenie z sąsiedni-
mi gminami nie byłoby lepszym rozwiąza-
niem — dociekał radny.

— W budżecie na 2011r. mamy na ten 
cel 600 tysięcy złotych — poinformowała 
skarbnik gminy. 

— Wcześniej już informowałem, że ta-
kie działania podejmujemy — uzupełnił 
burmistrz. 

Radny Murkowski zapytał, na jakim 
etapie jest plan zagospodarowania Tomic. 
W odpowiedzi usłyszał, że 4 listopada mi-
nął termin składania uwag i wniosków, ale 
mogą one jeszcze wpłynąć pocztą. Bur-
mistrz ma 21 dni na ich rozstrzygniecie. 
Koszt planu wynosi 42.700 złotych.

Radny Kempa pytał, czy już zakończo-

no prace przy rowie przy drodze Sapowice-
-Rybojedzko, bo brak odpływu. 

Radny powiatowy Krzysztof Roba-
szyński odpowiedział, że wykonano tyle 
robót na ile wystarczyło pieniędzy. Naj-
gorszy odcinek odwodnienia został wyko-
nany i będzie funkcjonował. — Zrobimy 
konsultację, poprosimy przedstawicieli 
zarządu dróg powiatowych i spotkamy się 
przy rowie, by sprawdzić czy należy coś 
jeszcze zrobić — powiedział radny Roba-
szyński. 

Radny Książkiewicz zaproponował, by 
na komisjach rady zaplanować dyskusje 
o parkomatach na parkingach. 

Radna Molenda pytała na jakim eta-
pie są prace Komisji Rewizyjnej w sprawie 
skargi na byłego dyrektora szkoły podsta-
wowej.

— Posiedzenie się odbyło, ale protokół 
nie został podpisany, więc nic więcej nie 
mogę powiedzieć — poinformował prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Na zakończenie burmistrz poinformo-
wał, że w dniu sesji odbył się przetarg na 
dzierżawę ośrodka. Zgłosił się jeden ofe-
rent. Oferta opiewa na 1017 zł netto na 
miesiąc. Więcej na ten temat piszemy 
w dalszej części gazety.  RED

Urząd Miejski w Stęszewie 
w październiku 2011r. złożył za 
zgodą Rady Miejskiej wniosek 
o dotację projektu realizo-
wanego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka pn. „Zapewnienie 
dostępu do szerokopasmowe-
go internetu dla osób zagrożo-
nych wykluczeniem cyfrowym 
na terenie gminy Stęszew”. 

Dzięki realizacji projektu  wybrana 
komisyjnie grupa ok. 120  rodzin 
będzie miała zapewniony dostęp 

do szerokopasmowego internetu na tere-
nie gminy Stęszew oraz zestaw komputero-
wy niezbędny do korzystania z usług inter-
netowych przez okres 5 lat. Szansę na nie-
odpłatne korzystanie od 2013r. do 2018r. 
z internetu będą miały rodziny pobierają-
ce zasiłek rodzinny wraz z dziećmi prowa-
dzącymi naukę w szkole na preferowanym 
poziomie gimnazjalnym. Poza ubogimi 
rodzinami zostaną zakupione kompute-
ry także dla szkół i przedszkola, biblioteki, 

Domu Kultury, świetlic wiejskich i Urzędu 
Miejskiego. 

Udział w projekcie jest bezpłatny, 
a koszty pokrywane są ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go i budżetu państwa (85%) i budżetu gmi-
ny (15%). Warunkiem koniecznym dla roz-
poczęcia projektu jest jednak otrzymanie 
dotacji przez gminę po wygraniu konkur-
su, ponieważ koszty wszystkich wydatków 
są wysokie i wyniosą ponad 1 mln zł.

Problemy z dostępem do wskazanych 
osób w działaniach innych gmin (np. mia-
sta Poznania) skłoniły Urząd Miejski do 
przeprowadzenia ankiety wśród najuboż-
szych mieszkańców gminy, którzy mogli-
by korzystać z internetu i komputerów. 
W ankiecie było stwierdzenie, że udostęp-
ni się sprzęt komputerowy oraz dostęp do 
internetu na okres 5 lat pod warunkiem, 

że będą użytkowane zgodnie z przezna-
czeniem, sprzęt nie zostanie oddany lub 
sprzedany w inne ręce, a rodzice w wypad-
ku kontroli i stwierdzenia utraty sprzętu 
w okresie 5 lat zapłacą odszkodowanie.

Ankieta przytaczała dwa pytania, na 
które można było odpowiedzieć „tak” lub 
„nie”. Pytanie pierwsze brzmiało: „ czy wy-
raża Pan/Pani zgodę na udział w przyjęciu 
bezpłatnego sprzętu i dostępu do Interne-
tu?”. Pytanie drugie: „czy wyraża Pan/Pani 
zgodę na zapłatę odszkodowania w razie 
utraty sprzętu?”.W pełni pozytywny od-
zew na dwa pytania z ankiety miał miejsce 
w 61% ankietowanych rodzin.

Podsumowując wstępnie badanie ankie-
towe, bo ankiety wciąż są nadsyłane, moż-
na stwierdzić, że dotowany sprzęt odbie-
rany jest jako szansa dla ubogich rodzin 
w dotarciu do informacji do nauki i pra-
cy: zainteresowanie wyraziło 73% ankieto-
wanych, a 27% miało opinię negatywną lub 
nie przysłało odpowiedzi. Jednakże zanim 
dotowany sprzęt dotrze do rodzin i insty-
tucji publicznych potrzebne są pozytywne 
wyniki z konkursu dotacyjnego w Warsza-
wie, w którym gmina bierze udział. Prze-
konamy się o tym dopiero w lipcu 2012r., 
o czym poinformujemy mieszkańców. RED

Czy internet szerokopasmowy i komputery 
mogą być szansą dla ubogich rodzin? 

rodzin będzie miało zapewniony 
dostęp do szybkiego internetu

120
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W drugim przetargu na odda-
nie w dzierżawę terenu Ośrod-
ka Wypoczynkowego w Stęsze-

wie wpłynęła jedna oferta, z kwotą propo-
nowanego czynszu miesięcznego 1.017 zł 
(netto), wraz z proponowanym biznes pla-
nem. Zawiera on propozycję zakwatero-
wania całorocznego oraz sezonowego dla 
159 miejsc noclegowych (74 stałe miej-
sca i 85 miejsc biwakowych). Zaplecze ga-
stronomiczne ma pozwalać na obsługę re-
stauracyjną, stworzone nowe zaplecze tu-
rystyczne i sportowe ma umożliwić plażo-
wanie, gry i zawody sportowe, powstać ma 
też plac zabaw dla dzieci. Oferent propo-
nuje urządzanie różnego rodzaju imprez 
sportowych, rozrywkowych i tanecznych 
dla masowego odbiorcy. Przewidywane jest 
zatrudnienie 6 osób na stałe i 6 osób sezo-
nowo. Oferent ze środków własnych planu-
je inwestycje na kwotę łączną 185,7 tys. zł, 
w tym:

•  inwestycje krótkoterminowe do końca 
czerwca 2012 r. uruchamiające ośro-
dek — za 21,9 tys. zł,

•  na stworzenie miejsc rekreacji za 33,6 
tys. zł, w tym do końca czerwca 2012 
r. — za 11,4 tys. zł,

•  na remonty i modernizacje obiektu za 
32,1 tys. zł,

•  na inwestycje w uzgodnieniu z właści-
cielem obiektu za 98,1 tys. zł (częścio-
wo z kredytu).

Kontrola bez zastrzeżeń 
Tymczasem podczas sesji Rady Miej-

skiej, która odbyła się 9 listopada, prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej Jarosław 
Krupa odczytał protokół z jej posiedze-
nia, które odbyło się 26 sierpnia, w sprawie 
przeprowadzenia kontroli Ośrodka Wypo-
czynkowego „Albatros”. Radni dowiedzie-
li się, że Komisja Rewizyjna nie zgłosiła 
uwag do przeprowadzonego przetargu na 
wydzierżawienie ośrodka. Stwierdziła też, 
że prace porządkowe, do jakich dzierżawca 
zobowiązał się w trakcie tegorocznej kon-
troli (5 maja) zostały wykonane. Komisja 
Rewizyjna nie ma też zastrzeżeń do udzie-
lonych zwolnień z czynszu dzierżawnego. 
W tej sytuacji radni jednomyślnie przyję-
li protokół. 

Przypomnijmy, Rada Miejska Gminy 
Stęszew 29 grudnia 1997 r. podjęła uchwa-
łę w sprawie wydzierżawienia ośrodka na 
okres 10 lat. Dopuściła możliwość zawar-

cia umowy na okres do 20 lat. Na ogłoszo-
ny przetarg do 31 stycznia 1998 r. wpły-
nęło 6 ofert. Wybrano ofertę Romana Jan-
kowskiego, który proponował następujący 
czynsz dzierżawny:

•  przez pierwsze dwa lata 10.000 zł 
brutto rocznie,

•  przez kolejne osiem lat 22.000 zł 
brutto rocznie.

Komisja Rewizyjna ustaliła, że pod-
czas Sesji Rady Miejskiej 20 marca 1998 
r. przedstawiono propozycję dzierżawy 
i dyskutowano o możliwości przedłużenia 
okresu dzierżawy. Decyzją rady zatwier-
dzono dzierżawę i przedłużono jej okres 
do 15 lat. Komisja Rewizyjna na podstawie 
sporządzonej w 1992 r. wyceny nierucho-
mości obejmującej ośrodek wypoczynkowy 
w Stęszewie ustaliła, że w chwili jego obej-
mowania przez dzierżawcę stopień zuży-
cia większości obiektów na terenie ośrod-
ka wynosił ok. 80%.

— Należy podkreślić fakt przeprowadze-
nia przetargu na dzierżawę ośrodka, przy 
szerokiej dyskusji publicznej, gwarantu-
jącej ówczesnej Radzie, jak również spo-
łeczeństwu gminy możliwość wpływania 
i współdecydowania o wyborze oferty i ter-
minie dzierżawy — czytamy w protokole 
Komisji Rewizyjnej. 

Wobec wyżej ustalonych faktów Komi-
sja Rewizyjna nie zgłosiła uwag w zakresie 
przetargu przeprowadzonego w 1998 r. na 
wydzierżawienie ośrodka.

Prace porządkowe zostały wykonane
Komisja Rewizyjna udała się też na te-

ren ośrodka w celu sprawdzenia wykona-
nia przez dzierżawcę prac porządkowych, 
do jakich zobowiązał się w trakcie tego-
rocznej kontroli 5 maja (naprawy ławek, 
wymiany koszy na śmieci, uporządkowa-
nia terenu, uruchomienia punktu gastro-
nomicznego). Komisja Rewizyjna po skon-
trolowaniu terenu ośrodka stwierdziła, że 
dzierżawca w całości wywiązał się z powyż-
szego. Zwróciła jednak uwagę, że powinien 
on również odnowić tablicę informacyjną 
przy wejściu do ośrodka. 

Zwolnienia z czynszu 
też uzasadnione
Komisja Rewizyjna skontrolowała też 

udzielone zwolnienia z czynszu. Dzier-
żawca wystąpił bowiem z wnioskiem 
o umorzenie czynszu dzierżawnego w wy-

sokości 22.000 zł (rocznie) w zamian za 
wykonanie remontu 9 domków letnisko-
wych — w latach 2008—2010. Powyższy 
wniosek skierowany został na posiedzenia 
Komisji Rady, tam rozpatrzony i zaopinio-
wany pozytywnie. Remonty wykonywa-
ne przez dzierżawcę każdorazowo odbie-
rane były przez powołaną do tego celu ko-
misję, w skład której wchodzili: pracownik 
urzędu, radni, przedstawiciele samorządu 
mieszkańców oraz inspektorzy nadzoru. 
Na tą okoliczność sporządzane były pro-
tokoły.

Dzierżawca wycenił remont jednego 
domku na kwotę 17.000 zł, co w przeli-
czeniu na 9 domków daję kwotę 153.000 
zł. Z kosztorysów inwestorskich, sporzą-
dzonych przez Urząd Gminy, w celu we-
ryfikacji poniesionych kosztów na re-
mont domków wynika, że w ciągu ostat-
nich 4 lat poniesiono nakłady w wysoko-
ści ok. 158.000 zł. — przy czteroletnim 
zwolnieniu czynszu dzierżawnego w wy-
sokości 88.000 zł (22.000 zł zwolnienia 
na rok).

W związku ze znacznym przekrocze-
niem kosztów remontów, w stosunku do 
wysokości zwolnień, biorąc pod uwagę rów-
nież fakt podejmowania decyzji o zwolnie-
niu przez wszystkich radnych, Komisja Re-
wizyjna nie wniosła zastrzeżeń do udzie-
lonych zwolnień z czynszu dzierżawnego.

Ponadto jednogłośnie postanowiała za-
kończyć na powyższym kontrolę związaną 
z przedmiotowym ośrodkiem.

Szkodliwe zamieszanie
Podsumowując wydarzenia związane 

z dzierżawą ośrodka nasuwa się pytanie 
o sens wywołanego przez grupę nielicz-
nych radnych zamieszania. Odpowiedź 
jest jedna: niestety, straciła na tym gmina. 
Okazuje się, że umowa z pierwszym dzier-
żawcą była najkorzystniejsza. Oferta dru-
giego, który zgłosił się we wrześniowym 
przetargu i oferował miesieczny czynsz 
w kwocie 1500 zł, remont domków i czę-
ści hotelowej oraz zakup sprzętu pływają-
cego, też była korzystniejsza od obecnej, 
ale wspomniana grupa radnych zniechę-
ciła potencjalnego dzierżawcę, który się 
wycofał z umowy. Na szczęście, zgłosił się 
nowy dzierżawca, który zdecydował się 
własne pieniądze zainwestować w ośro-
dek, by mogli w nim wypoczywać miesz-
kańcy naszej gminy i goście. RED 

Dzierżawa ośrodka bez skazy
Nowa oferta na dzierżawę ośrodka wypoczynkowego! Rada Miejska nigdy 
nie podjęła decyzji, by kupić jezioro choć burmistrz zainicjował dyskusję. 
Wobec braku akceptacji radnych, nie mógł on podjąć rozmów
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– Nie wolno dłużej ignorować 
nas i społeczności, które repre-
zentujemy – czytamy w piśmie 
włodarzy Stęszewa i Komornik 
do Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad.

Mieszkańcy miejscowości z gmin Stę-
szew i Komorniki położonych przy 
trasie krajowej nr 5 domagają się od 

gminnych władz radykalnych działań, takich 
jak blokada drogi, w celu przyspieszenia budo-
wy ekspresowej „piątki”. W efekcie burmistrz 
Stęszewa Włodzimierz Pinczak i wójt Komor-
nik Jan Broda wystosowali 28 października 
w imieniu mieszkańców list do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

— W latach 2003-2004 zmodernizowa-
no odcinek 2,8 km drogi krajowej nr 5 od 
autostrady A2 (węzeł Komorniki) przez ca-
łą miejscowość Komorniki — czytamy w pi-
śmie włodarzy. — Wówczas Dyrektor GDD-
KiA w Poznaniu Kazimierz Bałęczny zapew-
nił, że w latach 2007—2008 powstanie tzw. 
Obwodnica Zachodnia Poznania, która spo-

woduje obniżenie kategorii drogi nr 5 na od-
cinku od węzła Komorniki do Wronczyna. 
Ruch tranzytowy pojedzie drogą S11 przez 
węzeł Głuchowo na południe, omijając Po-
znań, Komorniki i Stęszew. Obecnie postę-
pująca budowa węzła Głuchowo i S11 nie po-
prawia sytuacji Komornik i Stęszewa – i tak 
jest to jedyna droga w kierunku Wrocła-
wia. Zastosowane rozwiązanie na dłuższą 
metę jest nie do zaakceptowania przez spo-
łeczności gmin Komorniki i Stęszew. Na-
si mieszkańcy coraz częściej mówią o chę-
ci blokady drogi, żądając od nas (władz sa-
morządowych) radykalnych działań. Nasze 
pisma i interwencje w GDDKiA w Poznaniu 
nie przynoszą efektu. Sygnalizatory uliczne 
nastawione są cały czas na preferowanie ru-
chu tranzytowego. Tzw. „korek” w Komor-
nikach daleko wykracza poza granice miej-
scowości, często rozpoczyna się przed Szre-
niawą, a więc ma długość kilku kilometrów. 
Przejazd przez Komorniki (niecałe 3 km) 
zajmuje kierowcom nawet kilkadziesiąt mi-
nut. W ruchu poprzecznym tworzą się kil-
kusetmetrowe zatory pojazdów chcących 
przejechać w poprzek drogi nr 5 lub włączyć 
się w nią. Dla naszych mieszkańców obec-

ne rozwiązanie stwarza potworne uciążli-
wości w komunikacji na terenie gmin jak 
również w komunikacji z Poznaniem. Póki 
co, powstrzymujemy zamiary blokady drogi 
w Komornikach i Stęszewie, lecz nie wiemy 
jak długo nam się to będzie udawało. Zdaje-
my sobie sprawę, że w przypadku blokady 
w Komornikach istnieje ryzyko, że zablo-
kowana zostanie również autostrada A2 ze 
względu na brak możliwości zjazdu w kie-
runku Wrocławia. Chcąc uniknąć radykal-
nych działań musimy dać konkretną od-
powiedź naszym mieszkańcom, jak długo 
ta żenująca sytuacja będzie miała miejsce? 
Kiedy mogą liczyć na konkretną poprawę 
swojej sytuacji? Nie wolno dłużej ignorować 
nas i społeczności, które reprezentujemy. 
Domagamy się konkretnych działań w celu 
rozwiązania tej dramatycznej sytuacji. 

Przypomnijmy, przebiegająca w pobli-
żu Poznania „piątka” była już blokowana 
w marcu. Na dwie godziny mieszkańcy Stę-
szewa i Komornik zatrzymali wówczas ruch 
powodując potężne zatory. 

Budowa ekspresowej „piątki” znajduje się 
na liście rezerwowej. Ma być ukończona za 
5-6 lat.  LECH 

List do GDDKiA może pomóc

3 listopada w Zespole Szkół 
Specjalnych w Stęszewie doszło 
do niecodziennego wydarzenia. 

W ramach Programu Wolontaria-
tu Pracowniczego w Citi Han-
dlowy, koordynująca go Funda-

cja Kronenberga zorganizowała wyjazd in-
tegracyjny połączony z inicjatywami wo-
lontariackimi na rzecz naszej placówki. 
Na wykonanie tego projektu zostało prze-
kazane dofinansowanie wykorzystane na 
zakup potrzebnych materiałów, narzędzi 
oraz upominków dla dzieci.

Wolontariuszami byli pracownicy Sub-
sektora Bankowości Korporacyjnej i Banko-
wości Przedsiębiorstw Citi Handlowy. Przy-
byli pracownicy banku z Poznania, Gorzowa 
Wlkp. Wrocławia, Konina oraz przedstawi-

cielka Fundacji Anna Langner z Warszawy. 
W ramach działań 32 wolontariuszy pomo-
gło wykonać prace remontowe. Pomalowa-
li ściany w sali lekcyjnej, stołówce szkolnej 
oraz ogrodzenie wokół placówki. Uporząd-
kowali teren przed budynkiem, wykopali 
trawę i wycięli krzewy zasłaniające widocz-
ność przed szkołą. W działania te chętnie 
angażowali się także gimnazjaliści, którzy 
w ramach projektu edukacyjnego zaprojek-
towali i zaplanowali dalsze prace ogrodni-
cze. Oprócz prac technicznych, wolontariu-
sze prowadzili również zajęcia artystyczne 
dla młodszych dzieci. Wolontariusze, za-
chwyceni byli wypiekami domowymi ro-
dziców, atmosferą i pracowitością naszych 
uczniów oraz szczerością w wyrażaniu swo-
ich uczuć. Patrząc na rezultat, chce się po-
wiedzieć: „A jednak niemożliwe, stało się 
możliwe”.  EI

Fundacja 
Kronenberga 
pomaga 
szkole

Podziękowanie
W związku z decyzją pana ko-

mendanta Miejskiej Policji w Po-

znaniu z 1 listopada bieżącego ro-

ku, zostałem powołany na stanowi-

sko komendanta Komisariatu Policji 

w Mosinie.

Objęcie powyższego stanowiska 

jest dla mnie niewątpliwie awan-

sem, uhonorowaniem mojej dotych-

czasowej pracy, a także kolejnym 

wyzwaniem.

Mimo krótkiego okresu pełnienia 

obowiązków komendanta w Stęsze-

wie chciałem złożyć podziękowania 

Panu Burmistrzowi Włodzimierzo-

wi Pinczakowi i Radzie Miasta jak 

i wszystkim policjantom i pracow-

nikom cywilnym Komisariatu Poli-

cji za pomoc w realizacji niełatwych 

obowiązków oraz współdziałania na 

rzecz poprawy bezpieczeństwa na 

terenie Miasta i Gminy Stęszew. 

asp. sztab. mgr Artur Radzik
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Na rynku pod pomnikiem złożono kwiaty.

11 listopada 1918 r., po 123 
latach niewoli, Polska odzyska-
ła niepodległość. Z tej okazji 
w kościele Świętej Trójcy, 
w Stęszewie została odprawio-
na msza święta w intencji Po-
laków walczących o wolność.

Po nabożeństwie, delegacje pocztów 
sztandarowych wraz ze zgromadzo-
nymi mieszkańcami gminy, prze-

maszerowały na stęszewski rynek, gdzie 
złożyły kwiaty. Tam przedstawiono mon-
taż słowno – muzyczny w wykonaniu stę-
szewskiej młodzieży. Na zakończenie uro-
czystości, zuchy wstępujące do ZHP zło-
żyły „Obietnicę na Znaczek Zuchowy” – 
symbol wszystkich zuchów. Natomiast 
harcerze złożyli „Przyrzeczenie na Krzyż 
Harcerski” – symbol wszystkich harcerzy 
i na Sztandar ZHP.  WS

W hołdzie walczącym 
o niepodległość ojczyzny

Wśród delegacji byli najstarsi mieszkańcy gminy…

…samorządowcy…. …i najmłodsi, harcerze i zuchy. 
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Rocznica ślubu, to bardzo 
wzruszająca uroczystość. Przed 
oczami przesuwają się obrazy 
z lat młodzieńczych i ożywają 
dawne wspomnienia, zwłasz-
cza gdy obchodzi się jubileusz 
diamentowych godów.

Bo czy można przeżyć ze sobą 60 lat 
w miłości? Oczywiście, że można. 
Przykładem są Państwo Krystyna 

i Jan Drozdowscy. 
27 października, z okazji 60 roczni-

cy pożycia małżeńskiego, burmistrz gmi-
ny Stęszew odwiedził dostojnych jubilatów 
w ich domu, wręczając im dyplom, kwiaty 
i mały podarunek. W spotkaniu uczestni-
czyły także córki diamentowej pary wraz 
z mężami.

Państwo Krystyna i Jan Drozdowscy po-
chodzą z gminy Stęszew. Wspólnie docze-
kali się dwóch córek, czworo wnucząt oraz 
dwóch prawnuków. Pani Krystyna urodzi-
ła się w Dębnie. Po ślubie przeprowadziła 
się do męża, do Tomiczek. Tam też miesz-
kają do dziś. 

Diamentowej parze, na dalsze wspólne 
lata, życzymy: dużo zdrowia, spokoju, po-
gody ducha oraz wiele miłości.  WS

Święto państwa Drozdowskich 

Spalanie śmieci w kotłowniach 
domowych to problem, który co 
roku pojawia się wraz z na-
dejściem sezonu grzewczego. 
W związku z tym przypomina-
my o bezwzględnym zakazie 
spalania odpadów w paleni-
skach domowych!!! 

Lekkomyślni właściciele, aby oszczę-
dzić, ogrzewają mieszkania pozby-
wając się śmieci – butelek, opakowań 

z tworzyw sztucznych, kawałków mebli, la-
minatów, butów, starych opon, czy odpadów 
z płyt wiórowych – nie zważając na fatalne 
skutki swojego postępowania, czyli naraża-
nie na choroby siebie i swoich najbliższych. 

Wyzwolone w procesie spalania odpa-
dów w kotłowniach domowych związki 
chemiczne m.in. dioksyny powodują nie-
wyobrażalne skutki w eko-systemie czło-
wieka: mogą generować choroby nowotwo-
rowe, mutacje i uszkodzenia płodu, mają 

działanie alergicznie oraz obniżają odpor-
ność organizmu sprzyjając powstawaniu 
zakażeń wirusowych i bakteryjnych. 

Palenie odpadów powoduje ponadto 
odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w ko-
minach. To z kolei może prowadzić do po-
wstania kosztownych usterek, a nawet do 
zapalenia się instalacji grzewczej. Ponad-
to spalanie odpadów w domowych pie-
cach stanowi wykroczenie, ścigane z mo-
cy prawa. 

W związku z powyższym po raz kolej-
ny przypominamy o bezwzględnym zaka-
zie spalania odpadów w paleniskach do-
mowych. Jednocześnie zwracamy się o po-
stępowanie z odpadami w sposób zgodny 
z prawem tj. poddawanie segregacji, odda-
wanie firmie posiadającej pozwolenie na 
odbiór odpadów komunalnych. 

Zgodnie z zapisami zawartymi w Re-
gulaminie utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie gmin – uczestników związ-
ku międzygminnego „Centrum zagospo-
darowania odpadów – Selekt” w Czempi-
niu (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 179 z dnia 28 

czerwca 2011r. poz. 2885), w art. 71 usta-
wy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 
a także w Kodeksie wykroczeń: kto wbrew 
zakazowi termicznie przekształca opdady 
poza spalarniami odpadów lub współspa-
larniami odpadów podlega karze aresztu 
albo grzywny.   RED

Spalanie śmieci zakazane!
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Jubilaci z córkami, zięciami i burmistrzem Stęszewa.
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W „Wieściach Stęszewskich” 
obszernie relacjonujemy prze-
bieg sesji. Tymczasem wiele de-
cyzji, które nie wymagają  pod-
jęcia w drodze uchwały, zapada 
na posiedzeniach komisji Rady 
Miejskiej Gminy Stęszew. Od 
tego numeru będziemy informo-
wać o tych najważniejszych.

I tak, burmistrz gminy Stęszew wystą-
pił z inicjatywą, by  zróżnicować tary-
fy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków w sto-
sunku do odbiorców, którzy nie mają możli-
wości podłączenia się do kanalizacji, by pła-
ciły podobne  stawki za wywóz nieczysto-
ści jak osoby, które korzystają z kanalizacji 
sanitarnej, choć oczywiście niemożliwe jest 
ustalenie takich samych opłat.  

Podjęto też temat dofinansowania 
komunikacji do wsi Będlewo i szpitala 
w Puszczykowie, a także w całej gminie.  
Okazało się, że uruchomienie linii Dyma-

czewo – Będlewo to koszt 67.000 zł rocznie 
przy zyskach z biletów ok. 10 proc., a obję-
cie komunikacją całej gminy kosztowałoby  
1 mln 200 tys. zł rocznie.  Przy tak ogrom-
nych kosztach radni nie zdecydowali się 
na uruchomienie linii komunikacyjnej, 
ani w całej gminie, ani do Będlewa, by nie 
tworzyć precedensu.  Tym bardziej, że PKS 
likwiduje istniejące już połączenia z powo-
du malejącej liczby pasażerów.

Burmistrz zwrócił się do radnych, by 
przyjęli kryteria do rozpatrywania wnio-
sków o oświetlenie drogowe na terenie 
gminy Stęszew, by zautomatyzować zasa-
dy ich rozpatrywania. Postanowiono, iż 
lampy uliczne należy stawiać w tych miej-
scach, gdzie obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, zamel-
dowanie mieszkańców na terenie gminy 
Stęszew oraz oddanie do użytku budyn-
ków mieszkalnych wynosi 75 procent. 

Ponadto radni nie wyrazili zgody na 
przejęcie przez gminę Stęszew od PKP 
dworców kolejowych położonych na tere-
nie gminy. Dworce są bowiem w złym sta-
nie i koszty ich modernizacji oraz utrzy-
mania byłyby wielkim obciążeniem dla 
gminy. Poza tym PKP nierówno traktuje 
samorządy. Na przykład w gminach Buk 
i Dopiewo kolej zmodernizowała budyn-
ki dworcowe. 

Debatowano także nad projektem pn. 
„Wieża widokowa na niżu europejskim 
w Mirosławkach”. Chodziło o usytuowa-
nie wieży między Jeziorem Tomickim, 
a Bagnem Trzcielińskim, tak by bez inge-
rencji w środowisko turyści mogli podzi-
wiać unikalną przyrodę. Burmistrz spotkał 
się z mieszkańcami, ale w wyznaczonym 
terminie nie otrzymał żadnej propozycji 
sprzedaży lub zamiany na sołecki prywat-
nego gruntu, na którym by mogła stanąć 
wieża. Temat więc upadł.    RED

Zespół folklorystyczny „Mo-
drzanki” z Modrza otrzymał 
zaproszenie na „Tour Salon” 
– Targi Regionów i Produktów 
Turystycznych, by 20 paździer-
nika w 5 Pawilonie MTP na 
scenie oraz przy stoisku Urzędu 
Marszałkowskiego zaprezen-
tować tradycyjne przyśpiewki 
w gwarze wielkopolskiej.

T our Salon to największe w Polsce 
targi turystyczne, które rokrocz-
nie gromadzą wystawców z kilku-

dziesięciu krajów oraz wielotysięczną pu-
bliczność.

Do udział w targach zapraszani są 
przedstawiciele polskich regionów, gmi-

ny, miasta, narodowe ośrodki promocji tu-
rystycznej, biura podróży, touroperatorzy, 
gestorzy bazy noclegowej, przewoźnicy, 
firmy świadczące usługi dla turystyki, wy-
dawnictwa i portale internetowe. 

Cieszy, że organizatorzy docenili pięk-
no folkloru regionów, umożliwiając kape-

lom i zespołom zaprezentowanie różno-
rodnego repertuaru. Zespół „Modrzanki” 
promował Gminę Stęszew wykonując m.in. 
przyśpiewki: „Kukułeczka”, „W ciymnym 
lesie”, „Nowiutyńkie buty”, „Moderskie ze-
gary”, „Łoj niyma niymma”.  

 BARBARA BAWER 

Z ostatnich prac Komisji Rady 
Miejskiej Gminy Stęszew

„Modrzanki” 
zaśpiewały 
w Poznaniu

„Modrzanki” reprezntowały na targach turystyki Lokalną Grupę Działania o nazwie 
„Źródło”, którą gmina Stęszew tworzy wraz z gminami Buk i Dopiewo.

kosztowałoby rocznie uruchomienie 
linii Dymaczewo-Będlewo.

67 tys. zł
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Do rywalizacji przystąpiły 24 pary.

Pierwsze Mistrzostwa Stę-
szewa w Brydżu Sportowym 
o Puchar Burmistrza Gminy 
Stęszew.

5 listopada w Zamku von Treskov 
w Strykowie odbyły się I Mistrzostwa 
Stęszewa w Brydżu Sportowym o Pu-

char Burmistrza Gminy Stęszew Włodzi-
mierza Pinczaka. Zmierzyły się w nim 24 
pary z całej Wielkopolski. Wśród uczestni-
ków znalazł się mieszkaniec naszej gminy 
– Zbigniew Fogel ze Strykowa.

Uroczystego otwarcia turnieju doko-

nał burmistrz Włodzimierz Pinczak, który 
życzył zawodnikom sukcesów w strykow-
skim turnieju i… dobrych w życiu kart! 

Rywalizacja przy zielonych stolikach 
była interesująca, zacięta i dopiero ostat-
nie rozdanie pozwoliło wyłonić zwycięz-
ców. Zostali nimi młodzieżowa drużyno-
wa mistrzyni świata w brydżu sportowym 
– Danuta Kazmucha grająca w parze z Ce-
zarym Serkiem. Ich wynik to 62,46 %.

Drugie miejsce zajął duet Aleksander 
Nowakowski i Marcin Woźniak z wyni-
kiem 61,85%, na trzeciej pozycji znaleź-
li się Sławomir Piechocki i Andrzej Wit-
kowski – ich rezultat to 57,17 %. Tuż za po-

dium znaleźli się Stanisław Janik i Janusz 
Zwierzyński – 56,73% .

I Mistrzostwa Stęszewa o Puchar Bur-
mistrza Gminy Stęszew rozgrywane w ra-
mach cyklu Grand Prix Wielkopolski 2011 
zakończyły się wręczeniem pucharu prze-
chodniego oraz pamiątkowych statuetek 
dla najlepszej pary przez burmistrza Wło-
dzimierza Pinczaka.

Wspomnieć należy, że Zbigniew Fogel 
wraz z partnerem Tadeuszem Śmichur-
skim, pomimo iż nie znaleźli się w czołów-
ce par, to wygrali z mistrzami, kładąc ich 
na kontrakt bez jednej lewy w kontrakcie 
4 pik.  WS

Rozdania przy zielonym stoliku

Wśród uczestników był Zbigniew Fogel (z prawej). Puchar zwycięzcom wręczył burmistrz Włodzimierz Pinczak.
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Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:
§ 1.  Określa się następujące stawki podatku od nierucho-

mości: 
1)  Od budynków mieszkalnych lub ich części za 1m2 

powierzchni użytkowej   0,560,56
2)  Od budynków rekreacji indywidualnej za 1m2 po-

wierzchni użytkowej   7,367,36
Pojęcie budynku rekreacji indywidualnej oznacza budy-
nek przeznaczony do okresowego wypoczynku. 

3)  Od pozostałych budynków lub ich części w tym za-
jętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku ublicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego za 1m2 powierzchni użytkowej   3,683,68

4)  Od powierzchni użytkowej budynków lub ich czę-
ści związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej za 1m2 powierzchni użytkowej  17,5517,55

5)  Od powierzchni użytkowej budynków lub ich czę-
ści zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym za 1m2 powierzchni użytkowej   8,198,19

6)  Od powierzchni użytkowej budynków lub ich części 
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 
za 1 m2 powierzchni użytkowej   3,563,56 

7) Od budowli   2% ich wartości2% ich wartości

8)  Od powierzchni gruntów związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków za 1 m2 powierzchni   0,67 0,67 

9)  Od powierzchni gruntów:
a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych za 1 ha po-
wierzchni   4,334,33
b) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publicznego za 1 m2 
powierzchni   0,220,22

§ 2. 1.  Podatek płatny jest na konto Urzędu Miejskiego 
Gminy Stęszew.

2.  Zarządza się pobór podatku od osób fizycznych 
w drodze inkasa. Wynagrodzenie za inkaso ustala 
się w wysokości 3% od zebranych kwot.

3.  Rozliczanie i wpłacanie na konto Urzędu zebra-
nych kwot – w terminie 3 dni od ustalonego ter-
minu płatności. 

§ 3.  Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Gminy Stęszew 
Nr XL/374/2010 z dnia 28 października 2010 roku 
w sprawie podatku od nieruchomości oraz w sprawie 
określenia inkasa.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy Stęszew.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 
roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

PODATKI I OPŁATY

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
UCHWAŁA NR XIII/97/2011 RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW z dnia 09 listopada 2011 roku 
w sprawie: podatku od nieruchomości oraz w sprawie określenia inkasa 

PODATEK OD ŚRODKÓW 
TRANSPORTOWYCH
UCHWAŁA NR XIII/99/2011 RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW z dnia 9 listopada 2011r.
w sprawie podatku od środków transportowych

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:
§1.  Określa się stawki podatku od środków transporto-

wych w następującej wysokości:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej pow. 3,5 tony i poniżej 12 ton

a) pow. 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   626,00 zł626,00 zł
b) pow. 5,5 tony do 9 ton włącznie   798,00 zł798,00 zł
c) pow. 9 ton do poniżej 12 ton   1022,00 zł1022,00 zł

2)  od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – w zależ-
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P O D AT K I  I  O P Ł AT Y

ZAŁĄCZNIK NR 1 do uchwały Nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011r.
Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej, 
lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
 z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych

Dwie osie

12 13 1112 1120

13 14 1248 1260

14 15 1326 1350

15 18 1752 1776

Równej lub wyższej niż 18 1988 2012

Trzy osie

12 15 1408 1426

15 17 1726 1742

17 19 1742 1754

19 23 1866 1878

23 25 2226 2240

25 26 2272 2398

Równej lub wyższej niż 26 2360 2472

Cztery osie i więcej

12 23 2046 2060

23 25 2046 2126

25 27 2168 2182

27 29 2472 2490

29 31 2472 2756

31 32 2472 2756

Równej lub wyższej niż 32 2698 2756

 

ności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej 
pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku okre-
śla załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3)  od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowa-
nego do używania łącznie z naczepą, lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
a) od 3,5 tony do poniżej 12 ton   1476,00 zł1476,00 zł

4)  od ciągnika siodłowego lub balastowego przystoso-
wanego do używania łącznie z naczepą, lub przycze-
pą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojaz-
dów równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności 
od liczby osi i rodzaju zawieszenia, stawki podatku 
określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5)  od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę cał-
kowitą od 7 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
a) od 7 ton do poniżej 12 ton   182,00 zł182,00 zł

6)  od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzo-
ną przez podatnika podatku rolnego – w zależności 
od liczby osi i rodzaju zawieszenia, stawki podatku 
określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia
a) mniejszej niż 30   1020,00 zł1020,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30   1590,00 zł1590,00 zł
§2.  Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr 

XL/376/2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie 
podatku od środków transportowych.

§3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gmi-
ny Stęszew

§4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.
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P O D AT K I  I  O P Ł AT Y

ZAŁĄCZNIK NR 2 do uchwały Nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011r.
Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania 
łącznie z naczepą, przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów; przyczepa, naczepa + pojazd

silnikowy ( w tonach )
Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z za-
wieszeniem pneumatycznym 
lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

Dwie osie

12 18 1566 1624

18 25 1634 1682

25 31 1738 1748

31 40 2076 2138

Równej lub wyższej niż 40 2282 2622

Trzy osie i więcej

12 25 1656 1982

25 36 1894 2074

36 40 2076 2078

Równej lub wyższej niż 40 2438 2814

ZAŁĄCZNIK NR 3 do uchwały Nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011r.
Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą równą, lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ze-
społu pojazdów; przyczepa, naczepa + pojazd 

silnikowy ( w tonach )
Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym za rów-

noważne
Inne systemy zawieszenia

1 oś

12 18 206 226

18 25 262 420

25 28 388 660

Równej lub wyższej niż 28 442 670

Dwie osie

12 23 306 408

23 28 340 442

28 33 738 998

33 38 998 1520

Równej lub wyższej niż 38 1352 1984

Trzy osie i więcej

12 28 908 1248

28 36 1022 1316

36 38 1134 1454

Równej lub wyższej niż 38 1214 1520
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PODATEK ROLNY

UCHWAŁA NR XIII/98/2011 RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW z dnia 9 listopada 2011 roku 
w sprawie podatku rolnego oraz określenia inkasa

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:
§ 1.  Kwotę stanowiącą średnią cenę skupu żyta za okres 

pierwszych trzech kwartałów za 2011 rok obniża się 
do kwoty 45,02 zł za 1 q. 

§ 2.  1. Podatek płatny jest na konto Urzędu Miejskiego 
Gminy Stęszew.
2. Zarządza się pobór podatku od osób fizycznych 
w drodze inkasa. Wynagrodzenie za inkaso ustala się 
w wysokości 3 % od zebranych kwot.
3. Rozliczenie i wpłacenie na konto Urzędu zebranych 

kwot – w terminie 3 dni od ustalonego terminu płatności
§ 3.  Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Gminy Stęszew 

Nr XL/375/2010 z dnia 28 października 2010 roku 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla ce-
lów podatku rolnego oraz w sprawie określenia inkasa.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy Stęszew

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 
roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorco! 
Sprawdź zaświadczenie o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej.

Jeżeli prowadzisz działalność na podstawie zaświadczenia, w którym przedmiot działalności jest 

w formie opisowej, posiadasz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wy-

dane do 31 grudnia 2007r. lub  nie prowadzisz działalności gospodarczej i nie dokonałeś formal-

ności z wykreśleniem wpisu zgłoś się do Urzędu Miejskiego w Stęszewie ul. Poznańska 11  pokój 

Nr 21 w godzinach od 7.00 do 15.00, w poniedziałki od godziny 8.00 do 16.00 (soboty nieczynne) 

w celu uaktualnienia wpisu do ewidencji poprzez dopisanie numeru NIP oraz kodów PKD-2007.  

Brak aktualnych danych uniemożliwi przekazanie informacji o podmiocie do centralnej ewidencji. 

 Od 1 lipca 2011r. osoby fizyczne są rejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej zwanej w skrócie CEIDG.

CEIDG jest prowadzona przez Ministra Gospodarki w systemie teleinformatycznym. W systemie 

tym rejestrują się wyłącznie osoby fizyczne. Rejestracja w CEIDG odbywa się on-line i można tego 

dokonać z dowolnego miejsca w Polsce lub poza granicami Polski.

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności go-

spodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2009r. Nr 18, poz. 97 ), po 1 lipca 

2011r. organ ewidencyjny w gminie musi przenieść do CEIDG aktualne dane przedsiębiorców naj-

później do 31 grudnia 2011r. Po tej dacie dotychczasowe ewidencje prowadzone w gminach będą 

podlegały archiwizacji. 

Przedsiębiorco nie zwlekaj z załatwieniem spraw związanych z uaktualnieniem wpisu.
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• Ogólnopolski numer ratunkowy   112
• Policja   997
• Straż pożarna   998
• Pogotowie ratunkowe   999
• Pogotowie energetyczne   991
• Pogotowie gazowe   992
• Pogotowie wod.-kan   61 813 42 21, 
 61 813 41 82, kom. 506 020 061

• Urząd Miejski Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11

czynny: pon. 8–16, wt.–pt. 7–15

> centrala 61 819 71 20, 61 813 40 11

> sekretariat 61 819 71 22

> faks 61 813 42 87

www.steszew.pl 

urzadgminy@steszew.pl

burmistrz@steszew.pl

> Geodezja 61 819 71 49

>  Leśnictwo, Ochrona środowiska, 

Rolnictwo 61 819 71 25

> Planowanie Przestrzenne 61 819 71 26

> Unia europejska 61 819 71 41

> Zamówienia publiczne 61 819 71 41

> Drogi 61 819 71 41

> Inwestycje 61 819 71 41

> Obrona cywilna 61 819 71 35

> Obsługa informatyczna 61 819 71 35

> Skarbnik 61 819 71 28

> Księgowość budżetowa 61 819 71 31

> Księgowość podatkowa 61 819 71 39

> Podatki 61 819 71 30

>  Komputerowa Ewidencja Ludności 

61 819 71 33

>  Urząd Stanu Cywilnego 61 819 71 29

>  Działalność Gospodarcza 61 819 71 36

>  Promocja Gminy 61 819 71 45

>  Komunikacja i Opłata Transportowa 

61 819 71 32

>  Radca Prawny 61 819 71 44

>  Ubezpieczenie Społeczne Rolników 

61 819 71 40

• Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 
Szkół ul. Poznańska 11, czynny: pon. 8–

16, wt.–pt. 7–15, tel. 61 819 71 37

• Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 11, tel. 61 8 19 71 24

• Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej ul. Mosińska 15

Czynny jest codziennie z wyjątkiem wol-

nych sobót i niedzieli w godz. 7–15

 tel. 61 813 41 82

Awarie sieci wodno-kanalizacyjnej 
można zgłaszać przez cały tydzień, 
24h na dobę pod nr kom. 506 020 061, 
515 266 029, 500 016 269

• Pogotowie Energetyczne
> Stęszew, ul. Wojska Polskiego 1, 

tel. 61 813 43 95

 > Opalenica (24 h na dobę), 

tel. 61 447 91 00

• Pogotowie wodno–kanalizacyjne 

tel.  506 020 061

• Oczyszczalnia w Witoblu 

tel. 515 266 029

• Oczyszczalnia w Strykowie
tel. 500 016 269

• Straż Pożarna
 > Stęszew, ul. Poznańska 11a, 

tel. 61 813 43 98

 > Strykowo, ul. Bukowska 2a, 

tel. 61 813 45 31

• Policja – nr kom. do patrolu 
660 907 885
ul. Poznańska 19, 62-060 Stęszew,

tel. 61 841 49 30 lub 61 841 49 32

Przez cała dobę można dzwonić do Ko-
mendy Miejskiej w Poznaniu pod bez-
płatny nr tel. 997

> Rejon nr 1 – Dzielnicowy st. sierż. 

Marek Ludwiczak, tel. 519 064 708, 

nadzoruje całe miasto Stęszew

> Rejon nr 2 – Dzielnicowy st. sierż. 

Waldemar Górski nadzoruje: 

Zamysłowo, Strykówko, Antonin, Stry-

kowo, Sapowice, Rybojedzka, Słupia, Je-

ziorki, Skrzynki, Tomice, Tomiczki, Wielka-

wieś, Krąplewo, Mirosławki

> Rejon nr 3 – Dzielnicowy sierż. Zbi-

gniew Konieczny, tel. 519 064 706, nad-

zoruje: Dębno, Dębienko, Trzebaw, Łódź, 

Witobel, Będlewo, Zaparcin, Wronczyn, 

Modrze, Żydowo, Drożdżyce, Smętówko, 

Górkę, Srocko Małe PGR i wieś, Twardowo

• Muzeum Regionalne
ul. Rynek 8, 62-060 Stęszew

Czynne codziennie z wyjątkiem 

poniedziałku w godz. 10–14,

tel. 61 813 40 12

• Dom Kultury
ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew

Czynny: pon., wt., czw., pt. 9–20

śr., sob. 9–15

www.domkulturysteszew.pl

domkulturysteszew@wp.pl

BIBLIOTEKI
• Biblioteka Publiczna w Stęszewie
ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew

tel. 61 813 40 92

Czynna:

pon. 12–19

wt. 8–15

ś. 12–19

czw. 8–19

pt. 12–19

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

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

Filia w Trzebawiu
Filia w Sapowicach
Filia w Będlewie
 

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

• Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu 

tel. 61 826 53 92

• Wielkopolski Zarządca Dróg 
Wojewódzkich w Kościanie 

tel. 65 512 17 74

• Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 

tel. 61 859 34 30

ZDROWIE
• Stęszewska Podstacja Pogotowia 
tel. 999 lub 61 866 00 66

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

Gabinet czynny od poniedziałku do piąt-

ku od godz. 8 do 18 – porady i wizyty

Świadczenia lekarza rodzinnego są 

udzielane także w Dojazdowym Punkcie 

Lekarskim w Jeziorkach, ul. Ogrodowa 1 

– od poniedziałku do piątku. 

> Opieka lekarska poza godz. pracy 

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

le i święta:

> Wyjazdowa – pogotowie tel. 61 866 00 66.

> Ambulatoryjna – szpital w Puszczykowie, 

ul. Kraszewskiego 11, tel. 61 633 65 00

> Pielęgniarka środowiskowa – od ponie-

działku do piątku od godz 8 do 12 – gabi-

net, od godz. 14 do 18 – środowisko.

Zapewnia całość leczenia przez całą do-

bę w ramach nocnej i świątecznej wy-

jazdowej opieki pielęgniarskiej – tel. 

606 241 687

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

tel. 61 813 42 61

Udziela świadczeń specjalistycznych 

w zakresie: ginekologii, chirurgii, laryngo-

logii i neurologii.

• NZOZ Ośrodek Zdrowia „Strażak”
Strykowo, ul. Bukowska 56, tel. 61 813 42 91

Ośrodek czynny: pon.–pt. godz. 8–18

INFORMATOR 
MIEJSKI
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> Godziny przyjęć lekarzy: pon. 8–16, 

wt., czw. 11–18, śr. 12–18, pt. 8–14

> Dzieci zdrowe: pon., wt., czw., pt. 14–15, 

śr. 17–18

> Pobranie materiałów do badań: śr. 8–9:30

Wizyty domowe poza godzinami przyjęć.

• Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Zespołu Lekarzy Rodzinnych 
„PROMED” Piotr Roguszczak
Stęszew, ul. Reya 6, tel. 61 813 56 03, 

kom. 606 892 161

Gabinet czynny:

pon.–pt.: 8–18

Lekarz przyjmuje pon. – pt.

Gabinet: 8–12, 15–18

Wizyty domowe: 12–15

Dzieci zdrowe (szczepienia: wtorek 

9–11, czwartek 16–18

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

501 463 008 Przyjęcia płatne: wtorek 

16–18, środa: 10–12, piątek 16–18.

Orzeczenia lekarskie powypadkowe 

bezpłatne dla szkół i przedszkoli gminy 

Stęszew.

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

W związku z ograniczonym limitem porad, 

należy dokonać wcześniejszej rejestracji 

telefonicznej pod nr tel. 61 813 50 19

Punkt pobrań krwi i przyjmowania 

moczu w środy i piątki od 7:30 do 9:00

Pobieramy wymazy z gardła i nosa

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

Prosimy o dokonanie wcześniejszej reje-

stracji telefonicznej: tel. 61 813 41 59, 

kom. 603 599 016

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

Gabinet czynny: wt. 16:30–17:30 

czw. 16–18. Rejestracja: tel. 61 813 44 38, 

kom. 606 629 783

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

tel. 61 8 195 439

Kierownik spółki: 

Anna Niedźwiedź – tel. 600 631 917

Magister pielęgniarstwa: Anna Niedź-

wiedź – pielęgniarka środowiskowa,

tel. 600 631 917

Agnieszka Ignasiak – pielęgniarka środo-

wiskowa, tel. 605 951 205

Katarzyna Płotkowiak – pielęgniarka śro-

dowiskowa, tel. 600 917 102

Barbara Sikorska – pielęgniarka środowi-

skowa, tel. 504 821 566

Mariola Czaplińska – położna środowi-

skowa, tel. 693 743 875

Opieka długoterminowa: Magdalena Ber-

nat, Halina Kowalska, tel. 600 631 917

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

gabinet czynny:

pon.–pt. 10–20, sob. 10–13

tel. 61 813 46 81

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

tel. 61 813 44 53

kom. 602 706 945

• Indywidualna Spec praktyka Prywatny 
Gabinet Stomatologiczny Dla Dzieci 
i Młodzieży – Barbara Kucharska
ul. Szkolna 1, 62-060 Stęszew

tel. 61 819 54 07

Godziny przyjęć: poniedziałek: 13–18 

wtorek: 8–13:30 

środa: 8–13:30 czwartek: 13–18

piątek: 8-13:30

• Gabinet Stomatologiczny Lekarz 
Stomatolog Paweł Świderski
ul. Rynek 19, 62-060 Stęszew

Gabinet czynny: pon.–pt. 11–19

sob. 11–14 tel. 61 670 63 42

• Gabinet Rehabilitacyjny „Antidotum”
ul. Reja 2/4, 62-060 Stęszew

tel. 61 8195 106

• Pracownia Techniki Dentystycznej 
Anna Borys
Odpłatna naprawa i wykonywanie protez

tel. 61 813 44 80, 61 842 70 79,

kom. 693 139 499

• Gabinet Dermatologiczny 
lek. med. Jolanta Rosa
ul. Wojska Polskiego 6, 62-060 Stęszew

tel. kom. 507 023 607

Gabinet czynny jest we wtorki w godzi-

nach od 16 do 18.

• NZOZ „FIZJO+” 
Maciej Rychlik Gabinety Rehabilitacyjne
ul. Łukaszewicza 1, 62-060 Stęszew

tel. 508 272 577

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 13–18

wtorek: 7–12

środa: 13–18

czwartek: 7–12

piątek: 13–18

sobota: 10–13

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Luboniu – filia w Stęszewie
ul. Janusza Korczaka 2, 62-060 Stęszew

tel. 61 813 48 32 

Przyjmuje: psycholog, pedagog, logopeda.

• Gabinet Lekarski Grażyna Gugała
Ginekologia, położnictwo, medycyna 

ogólna, badania kierowców na prawo

 jazdy, badania dla celów sanepidu

Strykowo, ul. Lipowa 6c

Rejestracja telefoniczna 602 704 502

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

tel. 502 610 002

Gabinet czynny:pon. i czw. 14–18

APTEKI
• „Pod Orłem”, Stęszew, ul. Poznańska 3, 

tel. 61 813 42 54, czynna: pon.–pt.

8–20, sob. 8–13

• „Pod Słońcem”, Stęszew, 

ul. Chybickiego 13,

Tel. 61 813 48 61

Czynna: pon.–pt. 8-12:30 i 15–20, 

sob. 8–13 i 18–19

• Punkt apteczny „Aspirynka”
Strykowo, ul. Bukowska 56

Czynna: pon., śr., pt. 8–16,

 wt., czw. 10–18

• Punkt apteczny „Witaminka”
Jeziorki, pl. Parkowy 7

Czynna: pon.–pt. 8–14,

tel. 501 472 846 

SZKOŁY
• Gimnazjum w Stęszewie 

ul. Szkolna 1, tel. 61 813 41 47

• Szkoła Podstawowa w Stęszewie 

ul. Poznańska 25, tel. 61 813 41 92, 

61 813 43 55

• Szkoła Podstawowa w Strykowie 

ul. Bukowska 1, tel. 61 819 69 76

• Gimnazjum w Strykowie 

ul. Szkolna 10, tel. 61 813 40 52

• Zespół Szkolno Przedszkolny w Mo-
drzu ul. Kościuszki 14, tel. 61 819 57 72

• Zespół Szkolno Przedszkolny w Jezior-
kach ul. Parkowa 7, tel. 61 819 60 87

• Szkoła podstawowa w Trzebawiu 

ul. Mosińska 1, tel. 61 813 52 09

• Zespół Szkół Specjalnych w Stęszewie 

ul. Wojska Polskiego 18, tel. 61 813 40 96

• Przedszkole w Stęszewie 

ul. Korczaka 2, tel. 61 813 43 45

POCZTA
• Stęszew, ul. Poznańska 21, 

tel. 61 813 40 25

BANKI
• Bank Zachodni WBK S.A.
Stęszew, ul. Poznańska 6, tel. 61 813 53 06

• Gospodarczy Bank Spółdzielczy
Stęszew, ul. Rynek 11, tel. 61 813 47 86

• PKO Bank Polski
Stęszew, ul. Poznańska 20, 

tel. 61 819 75 00
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O G Ł O S Z E N I A

Dziękujemy wszystkim 
Państwu, którzy odwiedzili 
naszą Szkołę podczas Dni 
Otwartych.

Miło nam poinformować, że 
zajęcia już się odbywają.

Zachęcamy niezdecy-
dowanych na jedną lekcję 
próbną – dopóki się Państwo 
nie zdecydują na kontynuację 
nauki – jest ona bezpłatna. 

Zapraszamy na zajęcia 
zarówno przed południem jak 
i po południu.

Dołożymy wszelkich starań 
aby nie zawieść Państwa 
oczekiwań!

SZCZEGÓŁY OFERTY 
ZNAJDUJĄ SIĘ NA NASZEJ 
STRONIE INTERNETOWEJ
WWW.NAUCZALNIA.EU

SEKRETARIAT CZYNNY: PN–PT 12–18

LOKAL DO WYNAJĘCIA 
W STĘSZEWIE 20 m² biuro, usługi 

Tel. 509 592 034

USŁUGI KARCHER 
Pranie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej

Tel. 511 081 930 
K O N K U R E N C Y J N E  C E N Y !

SPRZEDAM PIELUSZKI 
Pampers Active Baby 

Kontakt: ml_j@wp.pl, tel. 604 395 943 po godz.15

USŁUGI REMONTOWO– 
-WYKOŃCZENIOWE

• Malowanie, tapetowanie ścian • Kładzenie płyt gipsowo-

kartonowych • Kładzenie płytek • Układanie paneli • Drob-

ne prace instalacyjne, sufity podwieszane •Montaż mebli 
KONKURENCYJNE CENY, FACHOWE WYKONANIE!

TEL. 721 829 676

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

W STĘSZEWIE

Ogłasza nabór na udział 
w programie operacyjnym 

„Kapitał Ludzki” na 2012 rok 
pt. „MOJA SZANSA”.

Osoby zainteresowane kursami, 

przekwalifikowaniem zawodowym, 

pozyskiwaniem nowych kwalifikacji 

zawodowych prosimy o osobisty kon-

takt z tutejszym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej. 

Szczegółowe informacje można też 

uzyskać pod numerem telefonu

61 813 40 62 lub 697 888 714

W Y J A Ś N I E N I E
W poprzednim numerze, w artykule zatytułowanym „Działają wspól-

nie, aby ubarwić życie niepełnosprawnych”, omyłkowo przypisaliśmy 

wypowiedź o wolontariacie Annie Urbaniak, szefowej wolontariatu 

przy Gimnazjum w Stęszewie zamiast Mirosławie Walkowiak, kie-

rownik OPS w Stęszewie. Za pomyłkę przepraszamy. Red 

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A 
Energia Active Vox Group  wspólnie z Funduszem Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej” chce zaproponować 

mieszkańcom naszej gminy Systemy Solarne z dofinan-

sowaniem 60% w Programie ECO-GMINA. 

Spotkanie w tej sprawie odbędzie się 14 grudnia 2011 

roku o godz.18.00 w Sali Sesyjnej UM Gminy Stęszew. 

Więcej informacji na stronie internetowej: www.ener-

gia.vox.pl lub pod numerem telefonu: 691 724 244.
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T radycją stało się już, że co roku w listo-
padzie burmistrz Stęszewa organizu-
je Gminny Dzień Seniora. Tegoroczna 

impreza odbyła się we Wronczynie, w mi-
nioną sobotę, 19 listopada. Do przystrojo-
nej sali przybyło ponad 200 osób. Seniorów 
przywitał włodarz gminy Stęszew Włodzi-
mierz Pinczak, życząc zdrowia, pogody du-
cha i dobrej zabawy. Do życzeń dołączył się 
również ks. proboszcz Henryk Rynkiewicz. 
Na zaproszonych gości czekało wiele atrak-
cji muzycznych oraz poczęstunek.

Jako pierwszy na scenie, w programie 
„Nasza Bajka”, zaprezentował się zespół 
„Wesoła Gromada”, działający przy stęszew-
skim Domu Kultury. Scenariusz występu 
przygotowała Maria Biała, a o oprawę mu-
zyczną zadbał Kazimierz Gibczyński. Na-
stępnie wystąpił Dziecięcy Zespół Wokal-
ny „Cantare” pod batutą Katarzyny Budy. 
Seniorzy docenili występ naszych najmłod-
szych artystów gromkimi brawami.

Podczas tegorocznego święta nie mo-
gło zabraknąć zespołu śpiewaczego „Mo-
drzanki” z Modrza. Specjalnie na tegorocz-
ne święto przygotowały program pt. „Chło-
poki, Paninki i Stare Babinki”.

Następnie z muzyką na scenę „wkro-
czyła” Młodzieżowa Kapela Dudziarska 
„Koźlary”. Pomiędzy utworami granymi 
na skrzypcach i dudach można było posłu-
chać przyśpiewek w gwarze wielkopolskiej 
w wykonaniu Karoliny Kontek.

Na zakończenie sobotniego święta wy-
stąpiła znana aktorka Anna Romantow-
ska. Imprezę zamknął burmistrz Włodzi-
mierz Pinczak, który podziękował senio-
rom za tak liczne przybycie. WS

Ponad 200 osób uczestniczyło w spotkaniu najstarszych mieszkańców 
gminy Stęszew. Wystąpiła dla nich m.in. aktorka Anna Romantowska

Gminny Dzień Seniora 

„Wesoła Gromada” z Domu Kultury w Stęszewie.

Zespół dziecięcy „Cantare” z Domu Kultury w Stęszewie.

Na seniorów czekał słodki poczęstunek.
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Zespół śpiewaczy „Modrzaki” z Modrza.

Kapela Dudziarska „Koźlary” z Domu Kultury w Stęszewie. Humory dopisywały.

Występ aktorki Anny Romantowskiej.

W uroczystości wzięło udział ponad 200 osób.


