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9 stycznia 2011 roku odbył się 19. Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Orkiestra zagrała w Polsce i na całym

świecie dla dzieci z chorobami urologicznymi
i nefrologicznymi. W gminie Stęszew, kolejny
raz udało się zebrać rekordową sumę pie-
niędzy. Jest to 46 455,45 zł.Ok.34tys.ze-
branopodczasimprezyzorganizowanej
w stęszewskim gimnazjum przez har-
cerzy i gminnychwolontariuszy. Pozo-
stałą kwotę uzbierali Piwersi podczas
kwestyuliczneji loterii.W roku ubiegłym
zebrano 34 325,11 zł, natomiast w 2009 –
29 476,75 zł. Sztab Orkiestry jak zwykle mie-
ścił się w Domu Kultury. Jego szefem był
Dariusz Mikołajczak. 

Tegoroczny finał WOŚP rozpoczął się o go-
dzinie 11:00 wielkim, orkiestrowym goto-
waniem. Wszyscy chętni mogli skosztować
harcerskiej grochówki, którą przygotowała
Katarzyna Mikołajczak, posłuchać Kapeli Du-

dziarskiej „Koźlary”, czy wziąć udział w loterii
fantowej. 

Część popołudniowa imprezy, zorganizo-
wana została w stęszewskim gimnazjum.
W jej trakcie zaprezentowały się dzieci i mło-
dzież z zespołu „Cantare” z Domu Kultury
w Stęszewie, dzieci z przedszkola w Stęszewie

19. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy

Publiczność z zaciekawieniem ogląda program przygotowany przez harcerzy

Jedną z nagród w licytacji był bilet na mecz Lecha Poznań vs
Sporting Braga, ufundowany przez Włodzimierza Pinczaka
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oraz uczniowie szkół z Jeziorek, Modrza,
Strykowa i Stęszewa. Podczas 19. Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy można
było również obejrzeć pokaz tańców stan-
dardowych w wykonaniu tancerzy ze szkoły
– Garwacki. Na zakończenie części arty-
stycznej odbył się koncert Pauliny Krupy ze
Strykowa oraz zespołu Bluesowo-Rockowego
„Duchy Ognia” z Murowanej Gośliny. 

Cała część popołudniowa koncertu, prze-
platana była licytacjami, podczas których
można było wylicytować m.in. bilety na
mecz Lecha Poznań vs Sporting Braga, bilety
do teatru, bilety na koncert Maryli Rodowicz,
kijki do nordic walking, talon na paliwo, ko-
szulkę Manuela Arboledy, kosz słodyczy, ga-
dżety WOŚP czy Klucz do bram miasta upo-
ważniający do „bycia” honorowym burmi-
strzem przez jeden dzień. Całkowity dochód
z licytacji zasilił konto Orkiestry. 

Równocześnie w klubie Moto Młyn „Pi-
wersi” można było posłuchać koncertu ze-
społu Góralskiego „Zbyrcok”, koncertu chóru
„Zmartwychwstanki” oraz wypić kawę i zjeść
coś słodkiego. Przygotowano także inne atrak-
cje jak na przykład przejażdżka motocyklami
militarnymi oraz saniami.

W godzinach wieczornych, podobnie jak
w całej Polsce, na stęszewskim rynku roz-
błysło „Światełko do Nieba”.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
w gminie Stęszew zagrała po raz 14. Miesz-

kańcy wykazali się ogromną hojnością, dając
przykład, że „…ludzi dobrej woli jest więcej”.
Za wszystkie dary płynące z głębi serca Dzię-
kujemy!!! 

W.S.

Jedna z atrakcji – malowanie twarzy Tak grała WOŚ́P w Klubie Moto Młyn Piwersi

Grupa chętnych po harcerską grochówkę wciąż przybywała Wolontariusze na ulicach naszej gminy kwestowali już od wczesnych godzin porannych

Licytacja cieszyła się dużym zainteresowaniem Szczęśliwiec, który wylicytował klucz do bram miasta
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IV sesja Rady Miejskiej była interesu-
jąca nie tylko z uwagi na fakt, iż
uchwalono na niej budżet gminny

na rok 2011. Radni PO dali też doskonały po-
kaz, jak szerzyć populizm. Nie ograniczyli
się wyłącznie do pytań zadawanych „pod
publiczkę”. Podważali działania innych rad-
nych oraz burmistrza, próbując przy okazji
„załatwić” prywatne sprawy. Właściwie,
trudno się dziwić takim działaniom, przecież
nie dalej jak na III sesji radna Molenda stwier-
dziła, że „kampania wyborcza się skończyła”.
A jednak pewne kwestie wzbudzają nie lada
kontrowersje. 

Kilka ostatnich sesji wykazało nową ten-
dencję wśród niektórych radnych tzn. zada-
wanie pytań dotyczących kwestii, które
w sposób bardzo szczegółowy omawiane
były na posiedzeniach komisji stałych. Ktoś
powie, że radny może przecież pytać o wszyst-
ko, co związane z działalnością gminy i każdy
się z tym zgodzi. Powracanie jednak do
spraw, które zostały już ustalone wydaje się
być zwyczajną stratą czasu. W tym miejscu
myli się każdy, kto tak myśli. Dla radnych
PO jest to bowiem doskonała okazja, by wy-
kazać się pseudo aktywnością przed uczest-
nikami sesji. Inaczej przecież nie można na-
zwać tendencyjnych pytań. Chyba, że przed-
stawiciele PO zapadli na zbiorową amnezję
i nie pamiętają ustaleń sprzed kilku dni.

Ciekawym „zagraniem” może pochwalić
się radny Szymankiewicz, który jako jedyny
wstrzymał się od głosu w chwili przyjęcia
trzeciej autopoprawki do budżetu na rok
2011. Autopoprawka ta dotyczyła zapewnienia
środków na budowę kanalizacji w miejsco-
wości Trzebaw. Radny, jak sam tłumaczył,
nie zgadzał się z jednym zaledwie punktem
autopoprawki i to wystarczyło, by w jego
oczach przekreślić plany inwestycyjne. Czyżby
już pan zapomniał, że mieszkańcy Trzebawia
na pana głosowali? Następnie bardzo niefra-
sobliwie zaproponował wydanie prawie 1
mln zł zaoszczędzonych i przeznaczonych na
spłatę kredytów. Gdyby z podobną propozycją
wyszedł inny radny zostałby z pewnością
błyskawicznie oskarżony o niegospodarność. 

Bez komentarza nie można także pozo-
stawić wniosku radnego Murkowskiego –
członka Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Pu-
blicznego, który złożył przy okazji opinio-
wania nowego budżetu. Radny ten zapropo-
nował, by przenieść środki finansowe z bu-
dowy boiska hokejowego (z którego korzystać
mogą wszyscy mieszkańcy) na rzecz budowy
kanalizacji sanitarnej na stęszewskim osiedlu
za Gminną Spółdzielnią – osiedlu, na którym
sam mieszka! Zapomniał chyba, że gmina,
w ciągu kilku ostatnich lat uzbroiła to osiedle
we wszystkie media poza kanalizacją i, że
jest wiele innych miejscowości, których
mieszkańcy dłużej czekają na budowę sieci
kanalizacyjnej. Poza tym roczna kwota po-
datków płaconych przez mieszkańców osiedla
„Leśnego” to 10 500 zł. Za taką kwotę można
wybudować 10 m kanalizacji. Jest to więc
kropla w morzu kosztów. W związku z fak-
tem, że informacja o planach radnego Mur-
kowskiego, mówiąc delikatnie zaniepokoiła
hokeistów, próbował się on (wyraźnie za-
wstydzony), ze swojej propozycji dość nie-
umiejętnie wycofać. Nikt jednak tym razem
nie dał sobie oczu zamydlić. 

Z wielkim zdziwieniem spotkał się też
fakt, iż w budżecie nie znalazła się inwe-
stycja polegająca na utwardzeniu ul. Pod-
górnej w Dębnie. Zarówno radny Szeląg jak
i pani sołtys sołectwa Dębno wyszli z zało-
żenia, że sam fakt, iż kiedyś mówiło się
o tej inwestycji jest gwarancją pieniędzy
w budżecie na jej realizację. We wniosku
do budżetu, jaki złożyło sołectwo Dębno
nie było jednak ani słowa o zabezpieczeniu
środków finansowych na utwardzenie 
ul. Podgórnej! Radny Szeląg był oburzony,
chociaż najpierw sam podpisał wspomniany
wniosek sołectwa, a później wraz z innymi
radnymi uchwalił budżet! Dodać należy, że
zarówno pan radny jak i pani sołtys Dębna
wykazali się w swych działaniach wielkim
egoizmem, zapominając, że w minionych
latach, w ich sołectwie realizowanych było
więcej inwestycji niż w innych miejscowo-
ściach. Jakby nie dość było budowy kanali-

zacji, dróg, wycinki drzew itp. To cud, że
mieszkańcy innych sołectw nie wypomnieli
tego na sesji. 

O tych i innych ciekawych kwestiach,
poruszonych podczas ostatniej sesji, prze-
czytać możecie Państwo poniżej. 

***
13 listopada 2011 roku odbyła się IV Sesja

Rady Miejskiej Gminy Stęszew. Przed jej roz-
poczęciem nowi radni otrzymali zbiór prze-
pisów samorządowych. 

Po otwarciu sesji i ustaleniu porządku
obrad, burmistrz przedstawił sprawozdanie
z działalności międzysesyjnej. Obejmowało
ono okres od 27 grudnia do 13 stycznia.

W minionym czasie odbyło się Walne
Zgromadzenie Centrum Zagospodarowania
Odpadów Selekt. Podczas zgromadzenia zo-
stałem wybrany po raz kolejny członkiem
tego zarządu – powiedział burmistrz. Obecnie
trwają negocjacje dotyczące ustalenia regu-
laminu Centrum oraz cen odpadów, które
będą składowane od połowy roku 2011 w tym
zakładzie. 

Miniony okres to posiedzenie Rady Sportu.
Omówiono na nim i podsumowano wszystkie
działania roku ubiegłego. Poczyniono także
plany na rok bieżący oraz rozdysponowano
środki finansowe na działalność klubów
sportowych.

W omawianym czasie odbyły się również
spotkania z przedstawicielami warsztatów
terapii zajęciowej, działających na rzecz
osób niepełnosprawnych. Ich celem było
utworzenie dodatkowych miejsc zajęciowych
dla potrzebujących z terenu naszej gminy. 

Budowa budynku oświatowego w Stę-
szewie dobiega końca. Budynek szkolno-
przedszkolny jest odebrany (wszystkie usterki
zostały usunięte), obecnie trwa wyposażenie
go w meble i niezbędne przedmioty. Nieode-
brany został natomiast cały teren wokół bu-
dynku. Niekorzystne warunki atmosferyczne
sprawiły, że chodniki i drogi wokół inwestycji
nie są gotowe do odbioru, co spowoduje
opóźnienie terminu otwarcia tego bu-
dynku. Od grudnia naliczane są kary fi-

IV Sesja Rady Miejskiej
Gminy Stęszew

O IV sesji Rady Miejskiej Gminy Stęszew słów kilka
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nansowe firmie wykonującej to zadanie, co
spowoduje zmniejszenie całkowitego kosztu
budowy budynku oświatowego – powiedział
burmistrz.

W minionym czasie w całej Polsce zagrała
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W gmi-
nie Stęszew udało się zebrać rekordową
kwotę 46 445, 45 zł.

Początek nowej kadencji to okres wyborów
sołtysów. Na to zadanie mamy dokładnie 6
miesięcy od upływu kadencji poprzedniej
Rady – poinformował burmistrz. Dlatego
zaproponował by wyboru odbyły się w mie-
siącach wiosennych, gdy poprawi się pogoda,
która wpłynie na większą frekwencję miesz-
kańców w spotkaniach wyborczych. 

Miniony okres to liczne spotkania nowo-
roczne różnych grup społecznych i zawodo-
wych, w których uczestniczył burmistrz jako
reprezentant gminy Stęszew.

Omawiany czas to akcja zima. Na to
przedsięwzięcie wydano już ćwierć miliona
złotych. Zbliżająca się wiosna i roztopy od-
słonią kolejne dziury i nierówności na jezd-
niach, na które będą musiały być przezna-
czone kolejne środki finansowe. 

Miniony czas to także sytuacje awaryjne
podtopień dróg i posesji. Dzięki polityce prze-
strzennej jaka stosowana jest w naszej gminie
takich obszarów jest coraz mniej.

Burmistrz poinformował, że na początku
stycznia interweniował w sprawie zamknię-
tych dworców PKP w gminie Stęszew. Stara-
nia przyniosły skutek i od połowy stycznia
została uruchomiona poczekalnia dworca
PKP w Strykowie. 

Interweniowaliśmy także w sprawie
utrzymania dróg wojewódzkich na terenie
naszej gminy, na których jakość zimowego
odśnieżania i przejezdności pozostawiała
wiele do życzenia. Mowa w szczególności
o drodze Buk – Stęszew – Mosina oraz drodze
przez Będlewo – Wronczyn – Modrze.

W minionym czasie odbyła się dyskusja
w sprawie poprawy jakości opieki i służby
zdrowia. Zorganizowane zostało zebranie
z przedstawicielem lekarzy i komisji zdrowia
Rady Miejskiej Gminy Stęszew, na którym
złożono na ręce lekarzy konkretne postulaty
zmierzające do polepszenia opieki zdrowia.
Czekamy na ich wdrożenie. Jeśli nie zostaną
one wykonane to będziemy zmuszeni do
podjęcia innych działań – poinformował
burmistrz.

Omawiany okres to walka o drogę eks-
presową S-5 (więcej informacji w odrębnym
artykule), a także cały szereg indywidualnych
spraw.

Po sprawozdaniu burmistrza, radca praw-
ny Marek Baranowski przedstawił i omówił
tryb prac nad uchwałą budżetową gminy
oraz procedurę jej przyjęcia przez radę. Radna
Agnieszka Molenda, powołując się na ustawę
o samorządzie gminnym oraz na praktyki
innych gmin, zwróciła się z pytaniem do
Burmistrza Gminy w jaki sposób poinfor-
mował on mieszkańców o tym projekcie bu-
dżetu. Włodzimierz Pinczak odpowiedział,
że w dniu 14 listopada Rada Miejska otrzy-
mała projekt, poza tym został on również
wysłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Mecenas Baranowski dodał, że informacja
jawna o projekcie budżetu jest informacją
jawną, czyli taką, z którą każdy może się
zapoznać po przyjściu do urzędu. Nie ma ta-
kiego przepisu, który nakazywałby umiesz-
czanie takiej informacji w BIP-ie. Mimo to
wisi ono na tablicy ogłoszeń. 

Następnie przedstawiono projekt uchwały
budżetowej na rok 2011:

W roku 2011 planuje się osiągnąć dochody
w kwocie 37 099 595,00 zł.

Dochody majątkowe oszacowano na kwo-
tę 5 667 600,00 zł i mają pochodzić:
• ze sprzedaży działek w kwocie

5 653 7100,00 zł,
• ze sprzedaży mieszkań w kwocie

12 900,00 zł,
• z przekształcenia prawa użytkowania wie-

czystego w prawo własności w kwocie
1000,00 zł
Dochody bieżące zaplanowano w kwocie

31 431 995,00 zł, 
Wydatki majątkowe zaplanowano w kwo-

cie – 14 299 000,00 zł
Kontynuowane inwestycje w 2011 roku to:

– budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sa-
powice – II etap,

– budowa kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Trzebaw,

– budowa kanalizacji sanitarnej dla miej-
scowości Wronczyn, Zaparcin,

– rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla
miejscowości Stęszew ul. Bojarowa,

Łyżwiarska, Pływacka, Regatowa, Wio-
ślarska, Żeglarska i cz. ul. Trzebawskiej,
– wykonanie wyposażenia budynku oświa-

towego.
Planowane do rozpoczęcia w 2011 roku

zadania inwestycyjne to:
– budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sa-

powice – III etap,
– budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Słu-

pia,
– budowa hali widowiskowo-sportowej

w miejscowości Stęszew,

– budowa boiska hokejowego w Stęszewie,
– remont budynku świetlicy wiejskiej w miej-

scowości Mirosławki i Tomiczki wraz z za-
gospodarowaniem terenu (zadanie ma być
współfinansowane z Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich),

– zagospodarowanie terenu wokół Źródełka
w Żarnowcu (zadanie realizowane pod
warunkiem otrzymania dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich),

• Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie
– 29 055 595,00 zł, w tym:
– na rolnictwo i łowiectwo kwotę

24 400,00 zł,
– na leśnictwo kwotę 7000,00 zł,
– na transport i łączność kwotę –

2 200 000,00 zł,
– na turystykę kwotę 48 800,00 zł,
– na gospodarkę mieszkaniową –

59 000,00 zł,
– na działalność usługową – 100 000,00 zł,
– na administrację publiczną –

3 888 332,00 zł,
– na bezpieczeństwo publiczne i ochronę

przeciwpożarową – 182 000,00 zł,
– na wydatki związane z poborem podat-

ków – 47 100,00 zł,
– na obsługę długu publicznego –

300 000,00 zł,
– na różne rozliczenia – 70 000,00 zł,
– na oświatę i wychowanie –

14 078 586,00 zł,
– na ochronę zdrowia – 237 000,00 zł,
– na pomoc społeczną – 1 598 683,00 zł, 
– na edukacyjną opiekę wychowawczą –

101 000,00 zł,
– na gospodarkę komunalną –

1 448 000,00 zł,
– na kulturę i ochronę dziedzictwa naro-

dowego – 784 000,00 zł,
– na kulturę fizyczną i sport – 472 300,00 zł,
Planowany deficyt na 2011 rok wynosi

6 255 000,00 zł i planuje się go pokryć przy-
chodami z zaciągniętych pożyczek.

W 2011 roku zaplanowane do zaciągnięcia
pożyczki to:
– 1 050 000,00 zł z WFOŚiGW – budowa ka-

nalizacji sanitarnej w Trzebawiu,
– 400 000,00 zł z WFOŚiGW – rozbudowa ka-

nalizacji sanitarnej w Stęszew (ul. Bojarowa,
Łyżwiarska, Pływacka, Regatowa, Wioślar-
ska, Żeglarska i cz. ul. Trzebawskiej),

– 2 380 000,00 zł z WFOŚiGW – budowa kana-
lizacji sanitarnej dla wsi Sapowice – III etap,

– 1 435 000,00 zł z WFOŚiGW – budowa ka-
nalizacji sanitarnej dla wsi Słupia,
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– 4 800 000,00 zł – pożyczka na pokrycie nie-
doboru budżetu.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie
3 810 000,00 zł na spłatę pożyczek zaciągnię-
tych w WFOŚiGW.

Następnie mecenas Maria Makowska
przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obra-
chunkowej o projekcie uchwały budżetowej
na 2011 rok. Opinia RIO była pozytywna.
Kolejno przedstawiono opinię stałych komisji
Rady Miejskiej, które były również pozytywnie
zaopiniowane. Komisja Oświaty Kultury,
Sportu, Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku
Publicznego zgłosiła wniosek radnego Mur-
kowskiego dotyczący przeniesienia środków
z zadań dotyczących budowy boiska hokejo-
wego w Stęszewie na realizację zadania
związanego z budową kanalizacji sanitarnej
na osiedlu znajdującym się za budynkami
„Gminnej Spółdzielni” w Stęszewie.

Po przedstawieniu wniosku, burmistrz
gminy Stęszew wprowadził następujące au-
topoprawki do budżetu na rok 2011. Dotyczyły
one:
1) Wniosku Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Pu-
blicznego w sprawie budowy boiska hokejo-
wego w Stęszewie. Burmistrz przedstawił
zgromadzonym sprawę tego boiska, która
trwa od 2009 roku, a na 2011 rok zaplano-
wano jego budowę. Włodzimierz Pinczak
powiedział, że boisko w Stęszewie to jedyne
czynne boisko hokejowe w Wielkopolsce,
a być może w Polsce i jeśli nie zostanie od-
nowiona nawierzchnia, od 2012 roku nie
będzie możliwości rozgrywania na nim za-
wodów, a także, że jeśli nie zostaną prze-
znaczone pieniądze na budowę tego boiska,
to będzie trzeba przeznaczyć pewną kwotę
na dojazdy zawodników do Poznania (gdzie
znajduje się najbliższe boisko). 

Projekt budżetu zakładał na realizację
tego zadania kwotę 865 000,00 zł. Burmistrz
zaproponował zmniejszyć te środki o kwotę
260 000,00 zł i przeznaczyć je na pracę zwią-
zaną z obniżeniem poziomu wód gruntowych
i opadowych na terenach zalewanych. Na
budowę boiska hokejowego pozostało więc
605 000,00 zł. Ze wstępnych obliczeń kwota
ta powinna wystarczyć na wyłożenie na-
wierzchni z trawy syntetycznej. Ostateczną
kwotę na to zadanie poznamy jednak po
rozstrzygnięciu przetargu na tą inwestycję
– poinformował burmistrz.

Autopoprawka ta została przyjęta jed-
nogłośnie.

2) Budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi
Sapowice – III etap. Projekt budżetu zakłada

realizację tej inwestycji w 2011 roku przy
współudziale środków z pożyczki z WFOŚiGW
w kwocie 2 380 000,00 zł. WFOŚiGW przyznał
pożyczkę w kwocie 800 000,00 zł. Proponuje
się:
– zaplanować realizację tej inwestycji na

lata 2011–2012,
– zmniejszyć plan wydatków w dziale 900,

rozdział 90001 § 6050 o kwotę
1 580 000,00 zł,

– kwotę 1 580 000,00 zł zaplanować na rok
2012 w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

Konsekwencją zmiany powyżej jest zmia-
na załącznik nr 4 oraz zmniejszenie przy-
chodów z zaciągniętych pożyczek.

Autopoprawka ta została przyjęta jed-
nogłośnie.

3) Budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi
Słupia. Projekt budżetu zakłada realizację
tej inwestycji w latach 2011 – 2012 przy
współudziale środków z pożyczki z WFOŚiGW
w kwocie 2  870  000,00 zł (1  435  000,00 zł
w 2011 i 1 435 000,00 zł w 2012).

WFOŚiGW przyznał pożyczkę w kwocie
1 730 000,00 zł, w tym do realizacji w 2011
roku 900 000,00 zł.

Proponowana autopoprawka:
– kwotę 535 000,00 zł przenieś z 2011 do

2012 roku w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej,

– zmniejszyć plan wydatków w dziale 900,
rozdział 90001 § 6050 o kwotę 535 000,00 zł,

Konsekwencją zmian powyżej jest zmiana
załącznika nr 4 oraz zmniejszenie przychodów
z zaciągniętych pożyczek.

Autopoprawka ta została przyjęta jed-
nogłośnie.

4) Budowy kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Trzebaw. W projekcie budżetu za-
pisano kwotę kosztorysową. Po przetargu
wartość inwestycji okazała się niższa.

Proponowana autopoprawka:
– zmniejszyć plan wydatków w dziale 900,

rozdziału 90001 § 6050 o kwotę
1 039 000,00 zł,

Konsekwencją zmiany powyżej jest zmia-
na załącznika nr 4 oraz zmniejszenie przy-
chodów z zaciągniętych pożyczek. 

W tej sprawie, jako pierwsza zabrała
głos radna Agnieszka Molenda. Spytała, czy
jest możliwość przeniesienia zaoszczędzonej
kwoty, na budowę kolejnej inwestycji np.
kanalizacji sanitarnej w innej miejscowości.
Burmistrz odpowiedział, że w budżecie jest
planowany duży deficyt, dlatego proponuje
zaoszczędzony milion wykorzystać na jego
zmniejszenie. Przypomniał istotną kwestię,
którą poruszał już na komisjach, że spore

kwoty na realizację poszczególnych inwestycji
uzyskujemy dopiero po sprzedaży działek
gminnych i dopiero wówczas można będzie
rozpocząć zaplanowane nowe inwestycje.
Kolejne pytanie zadał Radny Szymankiewicz.
Zapytał, czy termin zakończenia budowy
kanalizacji w Trzebawiu nie ulegnie zmianie.
Termin ustalony w umowie nie podlega żad-
nej zmianie. Autopoprawka ta dotyczy tylko
i wyłącznie zmiany kwoty realizacji kanali-
zacji sanitarnej, którą ostatecznie ustalił
wynik przetargu – poinformował burmistrz. 

Autopoprawka została przyjęta przy 14
głosach „za” oraz jednym „wstrzymującym”
radnego Szymankiewicza.

5) Wniosku ze Starostwa Powiatowego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
na funkcjonowanie Filii Wydziału Komuni-
kacji. Nie został uwzględniony w projekcie
budżetu, ponieważ wpłynął do Urzędu po
15 grudnia 2010 roku.

Proponowana autopoprawka:
– zmniejszyć w planie wydatków dział 600,

rozdział 60016 § 4270 o kwotę 15 778,00 zł
i wprowadzić tę kwotę w dziale 750, roz-
dział 75020 § 2710,

Konsekwencją zmian wyżej jest zmiana
załącznika nr 3 oraz załącznika nr 6.

Zastrzeżenia do tej autopoprawki zgłosił
radny Murkowski. Prosił o wytłumaczenie
dlaczego burmistrz wnosi o dofinansowanie
filii komunikacji skoro na posiedzeniu komisji
mówił, że nie chciałby, aby filia ta mieściła
się w siedzibie Urzędu. Burmistrz jeszcze raz
wytłumaczył, że chce by filia wydziału ko-
munikacji funkcjonowała na terenie naszej
gminy, ale nie w budynku urzędu. Wiele lat
walczył o nią, ponieważ jest to rzecz, która
służy wszystkim mieszkańcom gminy. Prze-
niesienie Filii Wydziału Komunikacji do
innego budynku stworzyłoby lepsze warunki
pracy oraz więcej stanowisk obsługi, co
wpłynęłoby na zmniejszenie kolejki oczeku-
jących.

6) Burmistrz poinformował, że w budżecie
gminy nie uwzględniono wydatków w za-
kresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Dlatego zaproponowano następującą auto-
poprawkę:
– zmniejszyć w planach wydatków dział

852, rozdział 85214 § 3110 o kwotę 4000,00 zł
i wprowadzić tę kwotę w dziale 852, roz-
dział 85205 w § 4210 – 1000,00 zł i § 4300
– 3000,00 zł.

Radna Molenda poprosiła o wyjaśnienie
na czym będzie polegała pomoc przeciw-
działaniu przemocy w rodzinie. Kierownik
Mirosława Walkowiak wytłumaczyła, że jest
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to zadanie przypisane Ośrodkowi Pomocy
Społecznej, który będzie powoływał do życia
zespoły interdyscyplinarne i zespoły grup
roboczych. Ich zadaniem będzie rozwiązy-
wanie sytuacji z zakresu przemoc w rodzinie.
Kwota 4000,00 zł, która zostanie na ten cel
przeznaczona w zupełności wystarczy, po-
nieważ obejmować będzie ona tylko i wy-
łącznie materiały dydaktyczne i opłacenie
szkoleń. Pozostałe środki na to zadanie zo-
staną przekazane przez OPS.

7) Rezerwy celowej na realizację zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego. W pro-
jekcie budżetu stanowi ona 0,13% planowa-
nych wydatków pomniejszonych o wydatki
inwestycyjnie, wydatki na wynagrodzenia
i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
a powinna wynosić nie mniej niż 0,5% tych
wydatków.

Proponowana autopoprawka:
– zmniejszyć w planie wydatków dział 600,

rozdział 60016 § 4270 i zwiększyć dział
758, rozdział 75818 § 4810 o kwotę
57 370,00 zł.

Autopoprawka została przyjęta jednogło-
śnie.

8) Podpisania dwóch umów na realizację
zadań przy współdziałaniu środków z bu-
dżetu UE:

a) oznakowanie miejsc wartych zobacze-
nia na trasie Krąplewo – Źródełko w Żar-
nowcu.

Proponowana autopoprawka:
– zwiększyć dochody w dziale 630, rozdział

63003 § 6207 o kwotę 28 750,00 zł
– zwiększyć wydatki w dziale 630, rozdział

63003 § 6507 o kwotę 28 750,00 zł i § 6509
o kwotę 56 251,00 zł,

– zmniejszyć wydatki w dziale 900, rozdział
90001 § 6050 (zadania – budowa kanalizacji
sanitarnej dla wsi Sapowice – II etap o kwo-
tę 56 251,00 zł),

Konsekwencją zmian powyżej jest zmiana
załącznika nr 4 i 8.

Radna Molenda zapytała, czy na to ozna-
kowanie przeznaczona zostanie część środków
zaoszczędzonych przy budowie kanalizacji
we wsi Sapowice. Otrzymała odpowiedź
twierdzącą.

b) budowa boiska sportowego wraz z wy-
konaniem zagospodarowania terenu w Mi-
rosławkach.

Proponowana autopoprawka:
– zwiększyć dochody w dziale 926, rozdział

92601 § 6207 o kwotę 17 500,00 zł,
– zwiększyć wydatki w dziale 926, rozdział

92601 § 6507 o kwotę 17 500,00 zł i § 6059
o kwotę 14 712,00 zł,

– zmniejszyć wydatki w dziale 900, rozdział
90001 § 6050 (zadanie – budowa kanalizacji
sanitarnej dla wsi Sapowice – II etap)
o kwotę 14 712,00 zł,

Konsekwencją zmian powyżej jest zmiana
załącznika nr 4 i 8.

Autopoprawka ta została przyjęta jed-
nogłośnie.

Po przyjęciu wyżej wymienionych auto-
poprawek przyjęto uchwałę w sprawie:

budżetunarok2011
Uchwałą tą ustala się łączną kwotę do-

chodów na 2011 rok w wysokości
37 145 845,00 zł, z tego:
– dochody bieżące w kwocie – 31 431 995 zł,
– dochody majątkowe w kwocie –

5 713 850,00 zł,
Ustala się łączną kwotę wydatków bu-

dżetu na 2011 rok w wysokości
40 246 845,00 zł, z czego:
– wydatki bieżące w wysokości –

29 055 595,00 zł,
– wydatki majątkowe w wysokości –

11 191 250,00 zł,
– deficyt budżetu w wysokości –

3 101 000,00 zł. 
Jako pierwsza głos zabrała Radna Mo-

lenda. Spytała, czy radny, którego budżet
dotyczy bezpośrednio może głosować i po-
dejmować tym samym uchwałę budżetową.
Mecenas Baranowski wyjaśnił, że nie ma
takich przeciwwskazań. Kolejne pytanie
padło ze strony radnego Murkowskiego, który
zapytał o wysokość rezerwy budżetowej na
oświatę i w jaki sposób będzie ona realizo-
wana. Burmistrz wyjaśnił, że jest to kwota
600 000 zł i że jej podział będzie uzgadniany
na spotkaniu z dyrektorami szkół. Radny
dopytał czy istnieje możliwość przeniesienia
tych środków na realizację wniosku Domu
Kultury – na remont tego budynku. Dom
Kultury wymaga kapitalnego remontu, który
polegałby niemalże na wybudowaniu bu-
dynku od podstaw – powiedział burmistrz.
Dodał, że dwa lata temu budynek Domu
Kultury został odnowiony (malowanie sal
i korytarza).

Radny Murkowski zapytał, czy określono
jakiś plan działania, gdyż 6 milionów złotych
na halę to jedynie połowa założonej kwoty.
Radną Molendę ciekawiło czy ta kwota wy-
starczy na wybudowanie hali widowiskowej,
a radny Szymankiewicz wyraził swoje obawy,
że za 7,5 miliona złotych (6 milionów zare-
zerwowanych w budżecie i 1,5 miliona dofi-
nansowania z Urzędu Marszałkowskiego)
można wybudować jedynie kolejną salę gim-
nastyczną a nie halę widowiskową. Burmistrz

wyjaśnił, że za 300 000 zł zostanie opraco-
wany projekt hali, a pozostałe 6 mln zł wy-
magane jest (jako minimum), by dostać do-
finansowanie z Urzędu Marszałkowskiego
w kwocie 1,5 mln zł, a także, że ta hala
może kosztować więcej lub mniej – to zależy
tylko od wariantu, jaki zostanie wybrany
przez Radę.

Obiecał, że nie pozwoli by budowa tej
sali oddaliła się jak podczas ubiegłej kadencji. 

Burmistrz dodał, że wykonanie zaplano-
wanego budżetu zostanie zrealizowane oczy-
wiście pod warunkiem, że uda się osiągnąć
zaplanowane w budżecie dochody np. ze
sprzedaży nieruchomości gminnych. 

W wyniku głosowania, podjęto uchwałę
budżetową z autopoprawkami stosunkiem
głosów: 14 „za” i jeden „wstrzymujący się”
radnego Szeląga.

Kolejne uchwały dotyczyły:
–ustalenia cen za usługi komunalne
o charakterzeużytecznościpublicznej.

Uchwałą tą ustala się następujące ceny
za usługi komunalne.
– wywóz nieczystości stałych:

a) za pojemnik 110 l – 11,94 zł + VAT, 
w roku ubiegłym – 11,68 zł + VAT

b) za pojemnik 120 l – 13,09 zł + VAT, 
w roku ubiegłym – 12,80 zł + VAT

c) za pojemnik 240 l – 26,18 zł + VAT, 
w roku ubiegłym – 25,60 zł + VAT 

d) za pojemnik 1100 l – 77,44 zł + VAT, 
w roku ubiegłym – 75,70 zł + VAT

e) za jeden m³ odpadów luzem – 97,20 zł
+ VAT 

w roku ubiegłym – 95,00 zł + VAT
–nabycia przez Gminę Stęszew nieru-
chomościpołożonejw Sapowicach.

Uchwałą tą wyraża się zgodę na nabycie
przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej
w Sapowicach, stanowiącej drogę, oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działka nr 206/1.

Po uwadze radnej Molendy, że w uchwale
powinno być słowo „przejęcie” zamiast „na-
bycie” i wyjaśnieniu pani mecenas, że w usta-
wie o samorządzie mowa jest o „nabywaniu”
i „zbywaniu” i nie ma takiego terminu jak
„przejęcie”, uchwała została podjęta jedno-
głośnie.
–uchwaleniaWieloletniejPrognozyFi-
nansowejGminyStęszewnalata2011–
2014.

Uchwała ta obejmuje:
– dochody i wydatki bieżące, dochody i wy-

datki majątkowe, wyniki budżetu, prze-
znaczenie nadwyżki lub sposób finanso-
wania spłaty długu zgodnie z załącznikiem
nr 1 niniejszej uchwały,
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– objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącej
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

– wieloletnie przedsięwzięcia zgodnie z za-
łącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 

–zmieniającąuchwałęnrXXXVIII/348/2010
RadyMiejskiej Gminy Stęszew z dnia
31sierpnia2010rokuw sprawiewyra-
żeniazgodynarozpoczęciei realizację
przedsięwzięcia.Uchwałą tą Rada Miejska
Gminy Stęszew wprowadza następujące
zamiany:

– „Wyraża się zgodę na rozpoczęcie i realizację
przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa ka-
nalizacji sanitarnej dla wsi Sapowice – III
etap” w latach 2011–2012”,

– Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje na-
stępujące brzmienie: „Zakres rzeczowy
przedsięwzięcia PN.: „Budowa kanalizacji
dla wsi Sapowice – III etap” w latach
2011–2012.

Po przyjęciu uchwał na ręce Przewodni-
czącego wpłynęło zawiadomienie o utwo-
rzeniu klubu radnych niezależnych i prośba
o zmianę statutu gminy, a także o uwzględ-
nienie w komisji rewizyjnej przedstawiciela
nowo powstałego klubu radnych – radnego
Książkiewicza. Mecenas Makowska wyjaśniła,
że do momentu zmiany statutu przedstawi-
ciel nowego klubu radnych nie może zabierać
głosu w pracach komisji rewizyjnej. Aby
zmienić statut, trzeba zaczekać na publikację
wszystkich nowych aktów prawnych
w dzienniku, by uniknąć sytuacji, w której
statut gminy (publikowany jako tekst jed-
nolity) jest niezgodny z obowiązującymi ak-
tami prawnymi. Po krótkiej dyskusji pomię-
dzy radną Molendą a panią mecenas, radna
poprosiła o umożliwienie jej dostarczenia
niezależnej opinii prawnej.

Ostatnim punktem IV Sesji Rady Miejskiej
Gminy Stęszew była dyskusja, wolne głosy
i wnioski. Jako pierwszy głos zabrał radny
Szymankiewicz. Poprosił o przedstawienie
listy wszystkich wniosków, które wpłynęły
do Urzędu a nie zostały uwzględnione w bu-
dżecie. Skarbnik gminy ustosunkowała się
do prośby radnego i przeczytała wnioski,
jakie wpłynęły do Urzędu Miejskiego Gminy
Stęszew.

Następnie, mieszkanka Rybojedzka zapy-
tała co zostało zrobione w kwestii wniosku
dotyczącego zamontowania nowych latarni
i dodatkowego oświetlenia w miejscowości
Rybojedzko. Burmistrz poinformował, że list
z odpowiedzią na wniosek został już wysłany
i sprawa ta zostanie załatwiona pozytywnie.
Mieszkanka Rybojedzka złożyła oficjalne po-
dziękowanie.

Kolejno, mieszkaniec ul. Mosińskiej w Stę-
szewie zapytał, dlaczego ulica ta została
pominięta w planach budowy kanalizacji
sanitarnej. Poprosił również o ustawienie
znaku ograniczenia prędkości w celu ochrony
dzieci uczęszczających tą ulicą do szkoły.
Burmistrz odpowiedział, że będą trwały
prace w sprawie budowy kanalizacji, oraz,
że widzi potrzebę budowy chodnika na tej
ulicy. Poprosił jednocześnie o cierpliwość,
ponieważ nieuzasadniona jest budowa chod-
nika, a następnie niszczenie go robotami
kanalizacyjnymi. 

Jeden z mieszkańców ul. Mosińskiej w Stę-
szewie poinformował, iż nie rozumie dlaczego
osiedle na którym mieszka radny Murkowski
miałoby być skanalizowane szybciej niż 
ul. Mosińska. Jest ona również zalewana
i jest terenem niższym niż wspomniane osie-
dle. Burmistrz wyjaśnił, że nikt nie powie-
dział, iż środki finansowe pochodzące
z umniejszenia wartości boiska hokejowego
przekazane zostaną na osiedle radnego Mur-
kowskiego. Przeciwnie – wykorzystane one
zostaną na obniżenie poziomu wód grunto-
wych i opadowych w najbardziej newral-
gicznych miejscach gminy. Dodał również,
iż poruszony temat ul. Mosińskiej jest bardzo
ważny. 

Radni dyskutowali o tym, które z terenów
najbardziej potrzebują odwodnienia. Należą
do nich m.in.: tereny Skrzynek (po lewej
stronie, przed torami, trasa na Otusz), działki
w Strykowie, Sapowicach oraz stęszewskie
osiedle za Gminną Spółdzielnią. 

Radny Szymankiewicz zapytał dlaczego
zaoszczędzonej na budowie kanalizacji Trze-
bawia kwoty ok. 1 mln zł nie przeznaczono
na inne inwestycje, jak to zrobiono z ok. 
15 tys. zł z budowy kanalizacji Sapowic.
Burmistrz wyjaśnił, że budowa kanalizacji
w Sapowicach jest inwestycją zakończoną
i rozliczoną. Pozostały z niej niewielkie środki,
będące niejako nadwyżką z kwoty wcześniej
zaplanowanej. W przypadku kanalizacji Trze-
bawia kwota 1 mln zł wynika z różnicy po-
między pierwotnym kosztorysem, a osta-
teczną wartością przetargową. Ten 1 mln zł
spowoduje, że o tyle mniej gmina zaciągnie
kredytu. 

Kolejny z mieszkańców gminy zapropo-
nował, by wprowadzić podatek od śmieci.
Burmistrz wytłumaczył, że już kiedyś prze-
prowadzana była ankieta w tej kwestii i 80%
mieszkańców wyraziło sprzeciw wobec ta-
kiego rozwiązania. Obecnie czekamy więc
na wejście w życie ustawy, która taki podatek
wprowadzi obligatoryjnie.

Kolejną sprawę poruszył Radny Szyman-
kieiwcz. Uważa, że gmina nie ma odpowied-
niej ochrony przeciwpożarowej. Według rad-
nego przez 15 minut na jednej z ulic Stęszewa
trwały próby ugaszenia samochodu, aż do
przyjazdu jednostki gaśniczej ze Strykowa,
gdyż stęszewska OSP nie zareagowała. Pytał
o zasadność dofinansowywania OSP w Stę-
szewie. Burmistrz wyjaśnił, że głównym
problemem OSP w Stęszewie jest pusta re-
miza – czyli brak chętnych do działania
strażaków. Gmina zachęca, daje możliwości
szkolenia, daje sprzęt, mimo to brakuje chęt-
nych do działania w OSP Stęszew. Dodać na-
leży, że Ochotnicza Straż Pożarna to niezależne
od gminy Stowarzyszenie.

Zapytanie złożył mieszkaniec Dębna. In-
teresowało go, jak wygląda kwestia utwar-
dzenia ul. Podgórnej. Burmistrz odpowie-
dział, że w planach budżetowych na rok
2011 nie ma tej inwestycji. Trudno powie-
dzieć co Rada Gminy zadecyduje w kolejnych
latach. Sołtys Dębna była bardzo zdziwiona,
że utwardzenie ul Podgórnej nie zostało
uwzględnione w budżecie na rok 2011,
skoro w ubiegłym roku na zebraniu była
o tym mowa. Burmistrz wyjaśnił też, że
w ubiegłym roku była możliwość realizacji
tej inwestycji, ale nie można było porozu-
mieć się z mieszkańcami w temacie wła-
sności gruntów i odwodnienia. Podstawą
do utwardzenia musi być odwodnienie tej
ulicy, co właśnie jest realizowane. Burmistrz
wyjaśnił też, że dysponentem budżetu jest
Rada Miejska i, jeśli ona podejmie decyzję
o realizacji tej inwestycji, to będzie ona re-
alizowana. Póki co, w budżecie na 2011 r.
środków na ten cel nie ma. Radny Szeląg
był bardzo zdziwiony tym faktem, argu-
mentując, że w roku ubiegłym były pewne
uzgodnienia. Burmistrz przypomniał, że
mamy rok 2011, nową Radę i nowy budżet,
o którym m.in. radny Szeląg decyduje.
(Przypomnieć w tym miejscu należy, że so-
łectwo Dębno we wniosku potrzeb do re-
alizacji na rok 2011 nie ujęło ww. inwestycji.
Dziwi fakt takiej niefrasobliwości, skoro
jest to tak ważne dla mieszkańców przed-
sięwzięcie – przyp. red). 

Uroczystym punktem sesji stało się wy-
stąpienie Komendanta Policji w Stęszewie
Marcina Walczaka. Poinformował on, że
z dniem następnym przestaje pełnić funkcję
Komendanta Stęszewskiego i zostaje prze-
niesiony do Swarzędza. Burmistrz Włodzi-
mierz Pinczak podziękował Marcinowi Wal-
czakowi za dotychczasową współpracę na
rzecz gminy Stęszew. Życząc dużo sukcesów
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17 grudnia 2010 roku w Pałacu Kul-
tury i Nauki w Warszawie odbyła
się uroczystość wręczenia wy-

różnień i nagród w konkursie „Przedsiębiorstw
i Gmin Fair Play”.

Wśród tegorocznych laureatów znalazła
się m.in. gmina Stęszew. Podczas uroczystej
gali burmistrz Włodzimierz Pinczak odebrał
tytuł i certyfikat GMINY FAIR PLAY 2010 –
CERTYFIKOWANA LOKALIZACJA INWESTYCJI.

Konkurs ten organizowany był przez In-
stytut Badań nad Demokracją i Przedsiębior-
stwem Prywatnym, afiliowany przy Krajowej
Izbie Gospodarczej.

Dodać należy, że według organizatorów
Gmina Fair Play to taka, która m.in. jest
zdeterminowana, działa prężnie, realizując
dobre pomysły na własny rozwój, przyno-
szący korzyści wszystkim zainteresowanym
stronom. To miejsce, w których polskie i za-
graniczne firmy mogą inwestować bez oba-
wy, gdzie inwestorzy obsługiwani są w przy-
jaznej atmosferze i mogą liczyć na pomoc

oraz doractwo ze strony pracowników urzę-
du, których poziom etyczny nie jest kwe-
stionowany.

Na uroczystej gali tytuł laureata „Przed-
siębiorstwo Fair Play”, otrzymali również:
– Zakład Instalacji Sanitarnych i Ogrzewczych

– Marian Płóciniczak – Stęszew,
– Przedsiębiorstwo Budowy Dróg – Roman

Dyba – mieszkaniec Stęszewa,
– Firma Oxytop Sp. z o.o. z siedzibą w Anto-

ninku – gmina Stęszewie,
oraz profesor Wyższej Szkoły Humani-
stycznej w Lesznie – mieszkaniec Stęszewa 

W.S.

Gmina Stęszew 
gminą Fair Play

Tytuł „Gmina Fair Play” dla Gminy Stęszew

Burmistrz Włodzimierz Pinczak wraz z nagrodzonymi Stę-
szewskimi przedsiębiorcam Burmistrz Włodzimierz Pinczak odbiera tytuł i certyfikat GMINY FAIR PLAY 2010 – CERTYFIKOWANA LOKALIZACJA INWESTYCJI

zarówno w życiu zawodowym, jak i pry-
watnym. 

***
Na IV Sesji Rady Miejskiej Gminy Stęszew,

Radni „Niezależni” powołali swój klub. Wy-
znaczyli oni Radnego Leszka Książkiewicza,
jako czwartą osobę do pracy w komisji re-
wizyjnej. Jak się okazuje jest to niezgodne
ze Statutem Gminy Stęszew. Rozdział VI §
76 pkt. 1 mówi, że Komisja Rewizyjna składa
się z przewodniczącego oraz dwóch członków,
czyli w sumie 3 osób. Natomiast art. 18a
ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym mówi,

że w skład Komisji Rewizyjnej powinni wejść
przedstawiciele wszystkich klubów. (W Radzie
istnieją już 3 kluby, klub radnych „Niezależni”,
jest czwartym).

Dlatego radni klubu „Niezależni” oraz
przewodnicząca klubu radnych „Radni dla
Gminy”, 18 stycznia br. złożyli wniosek do
Przewodniczącego Rady Gminy Stęszew
z prośbą o zwołanie nadzwyczajnej Sesji
Rady Miejskiej Gminy Stęszew, w przedmiocie
zmiany Statutu Gminy Stęszew.

25 stycznia Przewodniczący zwołał V
Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Gminy
Stęszew.

Przyjęto na niej uchwałę zmieniającą
uchwałę nr III/30/2002 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
Statutu Gminy Stęszew.

Uchwałą tą § 76 ust. 1 otrzymuje nowe
brzmienie: „Komisja Rewizyjna liczy od 3 do
5 osób w tym przewodniczący”. 

Uchwała ta wchodzi w życie po upływie
14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Wielkopolskiego.

Przyjęcie tej uchwały daje możliwość
uczestniczenia wszystkich 4 przedstawicieli
klubów Rady w pracach Komisji Rewizyjnej.

red.
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W iele kontrowersji wzbudziła moja
zapowiedź o planach powołania
zastępcy burmistrza. Wszystkich,

którzy rozpowszechniają tą informację, do-
dając komentarze o rzekomym trwonieniu
pieniędzy gminnych, w sytuacji trudności
finansowych informuję, że decyzja moja nie
jest bezpodstawna i nieprzemyślana. 

Wszyscy wiemy, że ostatnie wybory przy-
niosły zmiany w składzie Rady Gminy. Poja-
wiły się w niej osoby, które za cel nadrzędny
postawiły sobie wykazanie mieszkańcom
gminy niekompetencji pozostałych członków
rady, mojej jak i pracowników Urzędu Gminy.
Z pełną premedytacją utrudniają pracę nas

wszystkich, powiększając przy tym ilość biu-
rokratycznie tworzonych „papierków” do
granic możliwości (np.: propozycja radnej
Molendy, by każdemu radnemu drukować
protokoły z sesji itp.) Drodzy Państwo – czy
takie działanie nie jest trwonieniem pieniędzy
nas wszystkich?! Przez 16 lat pracowałem
bez zastępcy, choć zgodnie z przepisami mia-
łem taki obowiązek. 

Oceniając sytuację, jaka panuje w obecnej
Radzie Gminy, przyznać muszę, iż najwy-
raźniej popełniłem błąd, że wcześniej nie
powołałem swojego zastępcy. Zdjąłby on
chociaż część obowiązków, jakie ciążą na
mojej osobie, a dziś, być może, znalazłby

czas na realizację niczego innego, jak fanaberii
niektórych radnych. Chęć oszczędzenia środ-
ków w budżecie gminy odbiła mi się przy-
słowiową czkawką. Stąd, szanowni Państwo,
moja decyzja o zmianie obecnej sytuacji.
Proszę również wziąć pod uwagę, że, zgodnie
z przepisami ustawy o pracownikach samo-
rządowych, burmistrz gminy do 20 tys.
mieszkańców, może mieć nie tylko jednego
zastępcę, ale również trzech doradców i asy-
stentów (i wiele innych przywilejów np.: sa-
mochód służbowy, tak jak w wielu sąsiednich
gminach). Nie zamierzam jednak z tych moż-
liwości korzystać. 

Włodzimierz Pinczak

O zastępcy burmistrza

W roku 2008 rząd obiecał, że do połowy
2012 roku powstanie wiele dróg eks-
presowych w tym długo oczekiwana

przez mieszkańców gminy Stęszew, droga
ekspresowa S-5, łącząca Wrocław z Poznaniem. 

13 listopada 2008 roku Urząd Miejski
w Stęszewie otrzymał pismo od Senatora RP
Małgorzaty Adamczak oraz Posła na Sejm
RP Wojciecha Ziemniaka. Zaprosili oni przed-
stawicieli Gminy na spotkanie z Wicemini-
strem Infrastruktury – Zbigniewem Rapcia-
kiem, na którym zostały omówione szczegóły
budowy tejże drogi. 

Podjęto wówczas przygotowania do tej
inwestycji, której budowa miała rozpocząć
się w roku 2010. W gminie Stęszew odbyły
się nawet konsultacje społeczne w sprawie
przebiegu S-5.

Jeszcze przed wyborami samorządowymi
m.in. Posłowie z PO obiecywali budowę drogi

ekspresowej S-5. Dziś okazuje się, że były to
tylko obietnice przedwyborcze.

Na początki stycznia br. Ministerstwo In-
frastruktury podjęło decyzję o wykreśleniu
S-5 z planu Budowy Dróg Krajowych na lata
2011–2015. 

Lokalne samorządy (w tym gmina Stę-
szew) z ogromnym zdziwieniem obserwo-
wały jak wcześniejsze obietnice nikły wśród
rządowej gadaniny. Nie pozostało nic innego,
jak podjąć próbę interwencji. Tym bardziej,
że budowa obiecanej S-5 była dla naszej
gminy sprawą kluczową, warunkującą
przyszły rozwój gospodarczy. W związku

z tym burmistrz gminy Włodzimierz Pinczak
skierował pismo do Ministerstwa Infra-
struktury, w którym wyraził swój niepokój
w związku z odłożeniem w planach budowy
drogę S-5. Pismo to otrzymali także posłowie,
którzy reprezentują nasz okręg wyborczy.
Kilkoro z nich zapewniło, że podniesie ten
problem podczas obrad, a poseł Łybacka
zapowiedziała wniesienie interpelacji. W ślad
za włodarzem gminy, swoje obawy na pi-
śmie, wraz z podpisami mieszkańców, prze-
kazali do Ministerstwa Infrastruktury miesz-
kańcy gminy.

Red.

Co dalej z S-5?

O d kilku miesięcy mamy nawą Radę
Gminy. Pojawiło się w niej kilka no-
wych osób, wprowadzających też

„nowe spojrzenie” na wiele spraw. Nie by-
łoby w tym nic złego (przeciwnie, każde
dobre, nowatorskie propozycje godne są
uwagi), gdyby nie fakt, w jaki sposób osoby
te działają. Szerzenie populistycznych wy-
wodów podczas sesji Rady, komentowanie,
często w kłamliwy sposób, pracy innych
radnych i mojej, nie są w dobrym tonie.

Co więcej – nie przynoszą one również
żadnych pozytywnych efektów, poza pro-
mocją własnej pseudoaktywności wśród
mieszkańców. 

Szanowni Państwo Radni PO i ich poplecz-
nicy  jak długo jeszcze zamierzacie skupiać
się wyłącznie na takich działaniach? Miesz-
kańcy czekają na konstruktywne decyzje, słu-
żące rozwiązywaniu ich problemów. Szczerze
apeluję o skupienie się na działaniach służą-
cych wspólnemu dobru. Czyż nie lepiej prze-

znaczyć energię na np.: podjęcie próby nego-
cjacji ws. budowy drogi ekspresowej S-5? 

Jeszcze niedawno, bo na początku grudnia
ubiegłego roku, podczas I sesji Rady wszyscy
radni złożyli ślubowanie, że swoje obowiązki
sprawować będą godnie, rzetelnie i uczciwie,
mając na względzie dobro swojej gminy i jej
mieszkańców. Jak mają się te słowa do rze-
czywistości, w której głównym celem jest
dyskredytowanie działań politycznych prze-
ciwników? Szanowni Państwo – mniej poli-
tyki i autoprezentacji – więcej szczerych
działań dla dobra naszej społeczności! 

Włodzimierz Pinczak

Szanowni Państwo,



10 1/2011

P odczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy jedną z nagród w licytacji
był Klucz do bram miasta Stęszewa,

ufundowany przez burmistrza Włodzimierza
Pinczaka. Upoważniał on do pełnienia przez

jeden dzień funkcji honorowego burmistrza
Gminy Stęszew. Szczęśliwcem, który wyli-
cytował Klucz był mieszkaniec Stęszewa Ma-
teusz Czeszak. 

14 stycznia br., wcielił się w rolę bur-
mistrza i zasiadł wspólnie z włodarzem

gminy Stęszew przy jednym biurku. Pan
Mateusz przyglądał się pracy burmistrza
oraz uczestniczył w konsultacjach z pra-
cownikami. 

Red.

Honorowy Burmistrz Gminy Stęszew Mateusz Czeszak

„Umowa o pracę” Honorowego Burmistrza Gminy Stęszew

P iękna zima szybko zmieniła się w nie-
przyjemną jesień. Dodatnie tempera-
tury oraz liczne opady deszczu spra-

wiły, że śnieg szybko zaczął topnieć. Dopro-
wadziło to do lokalnych podtopień. Od kilku
tygodni Strykowska Ochotnicza Straż Pożar-
na, ZGKiM oraz Burmistrz Włodzimierz Pin-
czak walczyli z lokalnymi podtopieniami
pól i dróg gruntowych. Są one nie tylko wy-
nikiem złych warunków atmosferycznych,
ale przede wszystkim „dziwnego” uporu
ludzi. Mieszkańcy gminy budują się bowiem
na terenach podmokłych, bagiennych, czy
przy kanałach. Zrywają dreny i zasypują
rowy. To powoduje, że dochodzi do lokalnych
podtopień. Niektórzy obarczają winą Urząd
Miejski Gminy Stęszew, że wydaje pozwolenia
na budowę i sprzedaje działki na terenach
zalewowych. A przecież jeszcze niedawno,
bo w maju ubiegłego roku, okrzyknięto bur-
mistrza „hamulcowym”. Dlaczego? Ponieważ

nie chciał wydać pozwolenia na budowę
w miejscach szczególnie narażonych na pod-
topienia. Spora część społeczeństwa nie zga-
dza się ze stosowaną polityką przestrzenną
Urzędu, która jak się okazuje w takich sytu-
acjach jest jednak słuszna.

Podczas ostatnich podtopień żadne miesz-
kanie ani dom nie zostały zalane (nie dotyczy
to piwnic i innych, niżej położonych zabu-
dowań). Krzykliwy tytuł z gazety – „Skandal
na osiedlu jednorodzinnym” sugeruje coś
złego i kontrowersyjnego a nie sytuację,
która wyniknęła z praw natury. Przyjrzyjmy
się więc sytuacji na wspomnianym osiedlu.
Powstało ono około dziesięć lat temu. Przez
ten czas jego mieszkańcy zaopatrzeni zostali
przez gminę we wszystkie media (gaz, wodę,
prąd, telefon), oprócz kanalizacji sanitarnej.
Na taki stan rzeczy niektórzy mieszkańcy
gminy Stęszew czekają cztery pokolenia. Jest
to smutne, ale prawdziwe, gdyż inwestycje

takie są czasochłonne, ogromnie kosztowne
i odbywają się sukcesywnie. Kuriozalny jest
fakt, że starsi mieszkańcy wydają się te ar-
gumenty rozumieć bardziej niż ci, którzy
dopiero co się wybudowali. Burmistrz za-
uważa oczywiście potrzebę budowy chodni-
ków, dróg i kanalizacji sanitarnej w nowo-
powstałych miejscach. Są to jednak inwe-
stycje niezwykle kosztowne. Potrzeba więc
czasu, by je zrealizować.

Lokalne podtopienia to natomiast sprawa
niecierpiąca zwłoki, dlatego też burmistrz,
Strykowska OSP, Spółka wodna oraz ZGKiM
błyskawicznie reagują na prośby o pomoc
od mieszkańców. Z nadmiarem wód grunto-
wych walczyli już w Skrzynkach, Stęszewie
oraz w Dębnie. Wielu rdzennych mieszkańców
samodzielnie radzi sobie z wysokim stanem
wód, nie prosząc o niczyją pomoc, wiedząc,
że jest to naturalnym zjawiskiem przyrody.

red.

Walka z lokalnymi podtopieniami

Honorowy Burmistrz Gminy Stęszew
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Ś więta Bożego Narodzenia to czas szcze-
gólny. To czas refleksji, podziękowań
i składania sobie życzeń. Z tej okazji

na terenie gminy Stęszew, podobnie jak każ-
dego roku zorganizowano spotkania wigilijne.
Trwały one od 15 do 20 grudnia. Tym razem
kolędowaliśmy w Będlewie, Modrzu, Stęsze-
wie, Sapowicach, Strykowie, Tomiczkach
oraz Zamysłowie. 

Spotkania te były doskonałą okazją do
wspólnych rozmów oraz podzielenia się
opłatkiem. Przybyli goście mogli również
wysłuchać koncertu kolęd w wykonaniu du-
etu: Ewa i Justyna. 

W spotkaniach wigilijnych uczestniczyło
ok. 800 mieszkańców z terenu naszej gminy. 

Obecnie trwają spotkania Noworoczne
różnych organizacji i grup społecznych

W.S.

Spotkania wigilijne

Spotkania wigilijne to czas na wspólne śpiewanie kolęd Mieszkańcy Strykowa na spotkaniu wigilijnym

Mieszkańcy Łodzi, Trzebawia i Będlewa podczas spotkania wigilijnego

Niektórzy mieszkańcy nie kryli szczęścia z możliwości wspólnego
spotkania

Mieszkańcy parafii Tomice dzielą się opłatkiemWspólne śpiewanie kolęd podczas wigilii w ZamysłowieBurmistrz dzieli sie opłatkiem z mieszkanką Będlewa

Jedno ze spotkań wigilijnych w Modrzu
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22 grudnia br. na Stęszewskim ryn-
ku odbyło się spotkanie wigilijne
pod hasłem „Stęszewskie Kolę-

dowanie ze Światłem Betlejemskim”. Orga-
nizatorami spotkania byli: Gmina Stęszew,
stęszewski szczep ZHP, Dom Kultury w Stę-
szewie, stęszewskie gimnazjum oraz Parafia

św. Trójcy w Stęszewie. Na rynek, pomimo
zimna przybyło wielu mieszkańców naszej
gminy, którzy choć na chwile chcieli oderwać
się od świątecznych przygotowań.

Po mszy św. uczniowie stęszewskiego
gimnazjum odegrali krótkie przedstawienie.
Następnie wszyscy zgromadzeni mogli prze-

łamać się opłatkiem oraz wziąć ze sobą do
domu Betlejemskie światełko Pokoju. 

Na zakończenie pojawiło się wielu Świę-
tych Mikołajów, którzy rozdawali słodkie
upominki.

W.S.

Stęszewskie Kolędowanie ze Światłem Betlejemskim

J ak co roku i tym razem, przed świętami
Bożego Narodzenia burmistrz odwiedził
mieszkańców naszej gminy. Zawitał on

do domu osób starszych, chorych, niepełno-
sprawnych z paczkami pełnymi słodkości.
Najważniejsze nie były jednak podarunki
tylko ciepłe słowo, wspólna rozmowa oraz
rodzinna atmosfera, która panowała podczas
spotkania.

W.S.

Świąteczne
odwiedziny M inione Święta Bożego Narodzenia

w parafii św. Barbary w Tomicach
upłynęły w szczególnej atmosferze.

A to wszystko za sprawą ks. Proboszcza
Piotra Lidwina, który wprawił wszystkich
w prawdziwy podziw prezentując „Żywą
Szopkę Betlejemską”. Niezwykła sceneria za-
adaptowanej na ten cel stodoły, piękna ilu-
minacja świetlna oraz żywe zwierzęta (lamy,
osiołek, kaczki, owieczki) z hodowli Przemy-

sława Stańki oraz Piotra Piotrowskiego z Ry-
bojedzka zgromadziła licznych odwiedzają-
cych, nie tylko z terenu naszej gminy.

Organizatorom „Żywej Szopki”, a w szcze-
gólności Ks. Proboszczowi Piotrowi Lidwinowi
gratulujemy pomysłu. Życzymy wiele zapału
i kontynuacji tego przedsięwzięcia, które
mamy nadzieje stanie się tradycją w naszej
gminie.

Red.

Żywe Betlejem w Tomicach

Burmistrz łamie sie opłatkiem z mieszkańcami gminy Stęszew Kilku Świętych Mikołajów rozdaje słodycze na stęszewskim rynku

Mieszkańcy całej gminy mogli podziwiać Szopkę Betlejemską w Tomicach Na pierwszym planie osiołek Cezar
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15 stycznia 2011 roku w sali sesyjnej
Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew
odbyło się spotkanie opłatkowo-

noworoczne Harcerskiego Kręgu Seniorów
oraz zuchów i harcerzy.

Spotkanie poprowadził hm. Jacek Górny,
który przywitał wszystkich zgromadzonych
życząc im dużo uśmiechu. Następnie uczczono
minutą ciszy nieżyjących już harcerzy. 

W trakcie uroczystości druh Darek Miko-
łajczak wręczył upominki za pracę w roku
2010 na rzecz Harcerstwa Polskiego.

Podczas całego spotkania panowała ro-
dzinna atmosfera. Wspólny śpiew kolędy
przeplatany był harcerskimi piosenkami. 

W spotkaniu udział
wzięli m.in. harcerze, zuchy,
burmistrz gminy Stęszew
Włodzimierz Pinczak, ks.
kanonik Jan Małeta, komen-
dant hufca Poznań – Grun-
wald hm. Marian Derda
oraz druhna Irena Jóźwiak
z gromady zuchowej z Ko-
narzewa.

Harcerze pożegnali się
tworząc krąg harcerski
i śpiewając piosenkę „Ogni-
ska już dogasa blask”.

Spotkanie opłatkowo-noworoczne harcerzy

J ak co roku, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
działające przy gimnazjum w Stęszewie
zorganizowało koncert charytatywny.

Była to już VII tego typu impreza. Tym razem
pod nazwą „Spełniamy marzenia”.

Tegoroczny koncert odbył się 12 grudnia
2010 roku w stęszewskim gimnazjum. Do
pięknie przystrojonej sali przybyli wszyscy
chcący wspomóc działalność stowarzyszenia.
Za sprawą młodych artystów ze stęszew-
skiego gimnazjum mogli oni przenieś się
w świat baśni i obejrzeć przedstawienie te-
atralne pt. „Dziewczynka z zapałkami”.
W trakcie przedstawienia przygotowanego
przez uczniów gimnazjum można było po-
dziwiać zdolności wokalne Michaliny Olej-
niczak, Wiktorii Burkusz oraz Piotra Regnera.
Cała inscenizacja wywarła ogromne wrażenie

na zaproszonych gościach, którzy nagrodzili
gimnazjalistów gromkimi brawami.

Po przedstawieniu, głos zabrała prze-
wodnicząca TPD Jadwiga Kurasz. Podzięko-
wała wszystkim sponsorom i darczyńcom
wielkiego serca. To dzięki ich pomocy finan-
sowana jest odzież, pożywienie oraz wycieczki
szkolne dla dzieci.

Kolejnym punktem koncertu był kiermasz
świąteczny, gdzie można było zakupić bomb-
ki, pierniki czy inne świąteczne ozdoby, przy-
gotowane przez uczniów i nauczycieli stę-
szewskiego gimnazjum.

W drugiej części imprezy odbyła się licy-
tacja przedmiotów artystycznych „kto da
więcej”. Wystawiono na niej mi. in. album
przedstawiający dawnym i współczesny obraz
Stęszewa autorstwa Klaudii Nowak oraz Stelli

Gołąb-Szlejf, czy obraz malowany kredką
olejną przez absolwentkę tego gimnazjum.

Licytacja przeplatana była prezentacjami
młodych talentów młodzieży ze Stęszewskiego
gimnazjum. W tej części zaprezentowała się
Zuzanna Steffens wutworze „Brzydcy”, Michalina
Olejniczak w piosence „Kiss Me”; a kabaret ze
stęszewskiego gimnazjum, przedstawił skecz
o mikołaju, który otrzymał listy z życzeniami
świątecznymi od nauczycieli. Podczas niedzielnego
koncertu nie mogło zabraknąć pokazu tańca do
muzyki Fryderyka Chopina w wykonaniu uczen-
nic z tej szkoły oraz występu zespołu muzycznego
przygotowanego pod okiem Ewy Tuskowskiej.

Na zakończenie młodzi artyści podzięko-
wali za uwagę i pomoc jaką otrzymują od
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

W.S.

Koncert charytatywny w stęszewskim
gimnazjum – „Spełniamy marzenia”

Hm. Jacek Górny wita wszystkich przybyłych na spotkanie opłatkowo-noworoczne

Młodzi aktorzy ze Stęszewskiego Gimnazjum w przedstawieniu „Dziewczynka z zapałkami” Podczas koncertu uczennice gimnazjum sprzedawały m.in. tytułowe zapałki
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G mina Stęszew nie zostaje obojętna na
cierpienie innych ludzi. Z ogromną
chęcią włącza się we wszelakie akcje

pomocowe. 
W miesiącach letnich gospodarze z gminy

Stęszew przekazali gminie Golina, która
ucierpiała w ubiegłorocznej powodzi zboże
i paszę dla zwierząt. Na terenie gminy była
też organizowana zbiórka pieniędzy dla po-
szkodowanych. Sporą kwotę pieniędzy udało
się zebrać dla gminy Bogatynia. Pomoc okazał

też Urząd Gminy Stęszew oraz lokalni przed-
siębiorcy.

Pod koniec ubiegłego roku burmistrz Wło-
dzimierz Pinczak otrzymał list od władz Bo-
gatyni, z podziękowaniem za ofiarną pomoc.
Burmistrz Bogatyni wyraził swoją wdzięcz-
ność i zapewniał, że planuje w godny i trwały
sposób upamiętnić w swoim mieście dobroć
i wielkoduszność darczyńców. 

Red.

Podziękowania 
za ofiarną pomoc

K ompleks boisk „Moje Boisko Orlik 2012”
w Stęszewie udostępniony był od mar-
ca do grudnia ubiegłego roku. W tym

okresie, celem aktywnego spędzania czasu,
boiska odwiedziło 15 307 osób – ćwiczących.
Brali oni udział w formach proponowanych
przez animatora bądź sami organizowali
sobie zajęcia. Na „Orliku” ćwiczyły też grupy
zorganizowane i uczniowie stęszewskich
szkół na lekcjach w-f.

Frekwencja w poszczególnych miesiącach
przedstawia się następująco:

Największa liczba obecnych była w mie-
siącach: czerwiec, wrzesień i maj. Najmniej
ćwiczących było w listopadzie. Wiąże się to
zapewne z warunkami pogodowymi jakie
panowały w listopadzie.

Udział w zajęciach, zawodach i innych
formach z podziałem na grupy wiekowe:

Najczęściej ćwiczącymi byli uczniowie
szkół podstawowych i osoby dorosłe. O wiele
mniej ćwiczących to uczniowie gimnazjum
i młodzież ponadgimnazjalna. Nie wynika
to z tego, że te dwie grupy wiekowe niechętnie
biorą udział w zajęciach i zawodach. Jest to
po prostu najmniej liczebna populacja w sto-
sunku do pozostałych grup. Z zestawienia
„uderza” też znikoma liczba starszych dziew-
cząt i kobiet odwiedzających „Orlik”.

„Moje Boisko Orlik” – 
podsumowanie roku 2010

Podziękowania od władz gminy Bogatynia

Miesiąc Frekwencja

marzec 1032

kwiecień 1849

maj 2160

czerwiec 2386

lipiec 2050

sierpień 1866

wrzesień 2198

październik 1374

listopad 392

Razem 15 307

Szkoła
podstawowe

Gimnazja
Ponad

gimnazjalne
Dorośli

Razem

dz chł dz chł dz chł K M

marzec 66 183 45 272 1 164 7 294 1032

kwiecień 161 576 86 291 9 152 9 565 1849

maj 212 541 108 301 5 332 42 619 2160

czerwiec 261 571 110 237 15 414 66 712 2386

lipiec 158 474 31 223 20 339 51 754 2050

sierpień 153 660 27 131 8 274 36 577 1866

wrzesień 83 705 33 363 3 249 20 742 2198

październik 72 433 25 210 8 124 15 487 1374

listopad 6 116 3 82 – 60 – 125 659

Razem 1172 4259 468 2110 69 2108 246 4875 15307
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12 stycznia 2011 roku w Szkole Pod-
stawowej w Stęszewie odbyło się
otwarcie I mobilnej pracowni

komputerowej dla uczniów klas I–III, w naszej
gminie.

Pracownia składa się z: sieci bezprzewo-
dowej zakupionej za kwotę 9950 zł, 18 note-
booków (17 uczniowskich i jednego dla na-
uczyciela) – 39 467 zł, mobilnego wózka słu-
żącego do przewozu sprzętu – 2684 zł oraz
oprogramowania za 364 zł. Sprzęt zakupiony

został jeszcze w ubiegłym roku, na przełomie
października i listopada.

Mobilna pracownia daje nauczycielowi
możliwość monitorowania pracy każdego
dziecka bez potrzeby odchodzenia od biur-
ka. Pracownia ta może być wykorzysty-
wana również na innych zajęciach lekcyj-
nych.

Całkowity koszt zakupu mobilnej pra-
cowni komputerowej dla klas I–III na potrzeby
Szkoły Podstawowej w Stęszewie to

52 465,00 zł. Pokryty on został przez Urząd
Miejski Gminy Stęszew.

Choć inicjatywa ta jest cennym nabytkiem
dla SP w Stęszewie, zastanawiający jest jed-
nak fakt, dlaczego pracownia komputerowa
została otwarta dopiero w połowie stycznia,
skoro sprzęt został zakupiony w roku ubie-
głym. Czy oby nie chodziło o promocję dla
nowych Radnych Gminy Stęszew?

W.S.

I mobilna pracownia komputerowa
dla klas I–III w gminie Stęszew

O tym jak ważną rolę odgrywają dziad-
kowie w naszym życiu, a w szczegól-
ności swoich wnucząt,

wiedzą chyba wszyscy. Zawsze uśmiech-
nięci, pełni cierpliwości, zrozumienia, dobrych
rad i ogromnej miłości. Swoim wnuka prze-
kazują doświadczenie, mądrość i uczą jak
postępować w życiu.

W dniu Ich święta, wnuczęta często wrę-
czają Im kwiatki. Jednak największym pre-
zentem dla Nich jest to, 

co wnuczęta dają z głębi swego serca.
Przygotowały takie właśnie upominki w for-
mie wierszyka, piosenki, tańca przygotowa-

nych z wychowawczyniami stęszewskie
przedszkolaki: Magdaleną Alejską, Katarzyną
Baranowską, Patrycją Zaborowską, Beatą
Wałkowską, Honoratą Łochyńską, Elżbietą
Wareńczak,

Małgorzatą Wiśniewską, Małgorzatą Woź-
niak i Iwoną Pawłowską z pomocą innych
nauczycieli: Anną Marciniak, Martą Filarow-
ską, Magdaleną Żyłkowską, Marią Przybysz,
oraz pomocami nauczyciela: Aleksandrą Paj-
chrowską, Krystyną Przybylska i Hanną Jam-
roziak.

Dzieci swoimi zaangażowaniem podczas
występów wzruszyły gości do łez. Czyż wła-

śnie nie to, jest dla dziadków najpiękniejszym
prezentem? Po występach odbyły się wspólne
zabawy i słodki poczęstunek, w przygoto-
waniu którego pomagali rodzice (wypieki)
oraz panie woźne przedszkola.

Dyrekcja,nauczycielei pracownicy
przedszkolaw Stęszewie,dołączającsię
dożyczeńswoichpodopiecznychskła-
dają…wszystkimBabciom,Dziadkom
życzeniazdrowia,wszelkiejpomyślno-
ści,uśmiechównacodzieńi dużorado-
ści…

Patrycja Zaborowska 
i Katarzyna Baranowska

STO LAT BABCIOM, STO LAT DZIADKOM
hucznie zabrzmiało w Stęszewskim Przedszkolu 19, 20, 21 stycznia br.

Przedszkolaki w programie artystycznym dla babci i dziadka Dla każdego wnuka dziadek to prawdziwy autorytet
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O d 31 stycznia do 11 lutego br. w całej
Wielkopolsce trwają ferie zimowe.
Tradycyjnie, jak co roku, w tym czasie

w placówkach oświatowych naszej gminy
(szkołach, Domu Kultury, Muzeum), odbywają
się zajęcia dla dzieci i młodzieży. Mogą oni
skorzystać z bogatej oferty np,: gry w ping
– pong, gier planszowych, zajęć plastycznych,
sportowych, wyjazdów na basen czy do kina
itp. 

Muzeum Regionalne w Stęszewie w tym
roku zaprosiło młodzież i dzieci na warsztaty
artystyczne orgiami. Ciekawą ofertę dla
uczniów przygotował również Dom Kultury
oraz gminne szkoły. Zorganizowały one wy-
jazdy do kina, zajęcia sportowe oraz pla-
styczne.

O naszych milusińskich pamiętała także
biblioteka, która przygotowała ferie zimowe
z książką.

W.S.

Ferie Zimowe w Gminie Stęszew

Jedne z zajęć – lepienie ptaków z masy solnej

P od koniec ubiegłego roku zamknięte zostały hole dworca
PKP w Stęszewie i Strykowie. Sytuacja ta bardzo doskwierała
mieszkańcom gminy, szczególnie w ostatnich, zimowych

miesiącach. Niekorzystne warunki atmosferyczne, obfite opady
śniegu i często kilkunastostopniowy mróz powodują; że oczeki-
wanie na pociąg, na peronie trudne jest do wytrzymania.
Dyskusję na temat interwencji gminy w kwestii ponownego
udostępnienia poczekalni dworcowych podjął burmistrz Wło-
dzimierz Pinczak m.in. podczas spotkania z mieszkańcami Stry-
kowa. Skierował on pismo do zarządcy budynków PKP z prośbą
o otwarcie holi dworcowych w Stęszewie i Strykowie. Burmistrz
przygotowała też petycję, którą mieli okazję podpisać mieszkańcy
Strykowa. Pomimo tego, nie doczekaliśmy się żadnej odpowiedzi
ani innej reakcji ze strony PKP SA Zakładu Gospodarowania Nie-
ruchomościami. Na początku stycznia ponowiliśmy więc pismo
z żądaniem otwarcia poczekalni dworcowych z nadzieją, że
w najbliższych dniach otrzymamy oczekiwaną reakcję. Docze-
kaliśmy się jej wreszcie i mieszkańcy naszej gminy mogli znów
oczekiwać na przyjazd pociągu w poczekalniach dworcowych

red.

Interwencja w sprawie
zamkniętych 
poczekalni 

dworcowych
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PODATKI I OPŁATY
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

UCHWAŁA Nr XL/374/2010
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 28 października 2010
w sprawie:podatkuodnieruchomościorazw sprawieokreśleniainkasa

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości: 
1. Od budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m² powierzchni użytkowej – 0,54 
2. Od budynków rekreacji indywidualnej za 1 m² powierzchni użytkowej – 7,06
Pojęcie budynku rekreacji indywidualnej oznacza budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku.
3. Od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
za 1 m² powierzchni użytkowej – 3,53 
4. Od powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej za 1 m² powierzchni użytkowej – 16,84 
5. Od powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
za 1 m² powierzchni użytkowej – 7,86 
6. Od powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 
za 1 m² powierzchni użytkowej – 3,42
7. Od budowli – 2% ich wartości
8. Od powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków za 1 m² powierzchni – 0,64
9. Od powierzchni gruntów:
a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych za 1 ha powierzchni – 4,15 
b) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1 m² powierzchni – 0,20
§ 2.1. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych odbywa się w czterech ratach ustalonych w decyzji wymiarowej
2. Podatek płatny jest na konto Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew. 
3. Zarządza się pobór podatku od osób fizycznych w drodze inkasa.
Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 3% od zebranych kwot.
4. Termin rozliczenia zebranych kwot – w terminie 3 dni od ustalonego terminu płatności
§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XXX/277/2009 z dnia 29 października 2009 roku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
UCHWAŁA NR XL/376/2010
RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU
w sprawiepodatkuodśrodkówtransportowych

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:
§ 1 Określa się stawki podatku od środków transportowych 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 584,00 zł
b) pow. 5,5 tony do 9 ton włącznie 746,00 zł
c) pow. 9 ton do poniżej 12 ton 956,00 zł
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2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od liczby osi, 
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą, 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a) od 3,5 tony do poniżej 12 ton 1380,00 zł
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą, lub przyczepą o dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów 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 pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 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 170,00 zł
6. od przyczepy lub naczepy, 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 – w zależności od liczby osi
i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 2 Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XXX / 279 / 2009 z dnia 29 października 2009 r.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 1
do uchwały Nr XL/376/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 28 października 2010 r.

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 1040 1046

13 14 1166 1178

14 15 1240 1262

15 18 1638 1660

Równej lub wyższej niż 18 1858 1880

Trzy osie 

12 15 1316 1332

15 17 1614 1628

17 19 1628 1640

19 23 1744 1756

23 25 2080 2094

25 26 2124 2242

Równej lub wyższej niż 26 2206 2310

Cztery osie i więcej 

12 23 1892 1906 

23 25 1872 1968 

25 27 2008 2020 

27 29 2288 2304 

29 31 2288 2550 

31 32 2310 2576

Równej lub wyższej niż 32 2522 2576
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ZAŁĄCZNIK NR 2
do uchwały Nr XL/376/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 28 października 2010 r.

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.

ZAŁĄCZNIK NR 3
do uchwały Nr XL/376/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 28 października 2010 r.

Stawki podatku od środków transportowych 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 zespołu 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 równoważne 

Inne systemy zawieszenia 

Dwie osie

12 18 1464 1518

18 25 1528 1572

25 31 1624 1634

31 40 1940 1998

Równej lub wyższej niż 40 2132 2450

Trzy osie i więcej

12 25 1548 1852

25 36 1770 1938

36 40 1940 1942

Równej lub wyższej niż 40 2280 2630

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 zawieszeniem pneumatycznym 
lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia 

1 oś

12 18 192 212

18 25 244 392

25 28 362 616

Równej lub wyższej niż 28 414 626

Dwie osie 

12 23 286 382

23 28 318 414

28 33 690 934

33 38 934 1422

Równej lub wyższej niż 38 1264 1856

Trzy osie

12 28 848 1168

28 36 956 1230

36 38 1060 1358

Równej lub wyższej niż 38 1134 1422
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PODATEK ROLNY
UCHWAŁA Nr XL/375/2010 
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 28 października 2010
w sprawie:obniżeniaśredniejcenyskupużytadlacelówpodatkurolnegoorazw sprawieokreśleniainkasa

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

§ 1. Kwotę stanowiącą średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów za 2010 obniża się do kwoty 30,11 zł za 1 q.

§ 2. 1. Pobór podatku rolnego od osób fizycznych odbywa się w czterech ratach ustalonych w decyzji wymiarowej.
2. Podatek płatny jest na konto Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew.
3. Zarządza się pobór podatku od osób fizycznych w drodze inkasa.
Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 3% od zebranych kwot.
4. Termin rozliczenia zebranych kwot – w terminie 3 dni od ustalonego terminu płatności.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XXX/278/2009 z dnia 29 października 2009 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
do 
Uchwały Nr XL/375/2010
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 28 października 2010
w sprawie:obniżeniaśredniejcenyskupużytadlacelówpodatkurolnegoorazw sprawieokreśleniainkasa

Rada Gminy ustalając stawkę podatku rolnego na 2011 rok zastosowała obniżenie o 20% w stosunku do stawki maksymalnej ustalonej
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r., w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2010 r. 

TARYFA WODY I ŚCIEKÓW
Uchwała Nr XXXIX/372/2010
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 28 września 2010 roku
w sprawiezatwierdzeniataryfwodyi ścieków.

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza taryfy wody i ścieków w następującej wysokości:
1) za 1 m³ wody – 2,36 zł + VAT
2) za 1 m³ ścieków – 3,80 zł + VAT

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXI/288/2009 z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stęszewa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
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L otem błyskawicy rozniosła się po gminie
informacja o tym, że w budżecie na
2011 rok nie znalazła się inwestycja

polegająca na utwardzeniu ul. Podgórnej
w Dębnie. 

Sprawa ta została podniesiona podczas
jednej z ostatnich sesji Rady. Najdziwniejsze
jest to, że ani pani sołtys sołectwa Dębno
ani też radny Szeląg jej nie poruszyli. Zrobił
to jeden z mieszkańców sołectwa, którego
pytanie, jakby obudziło panią sołtys i pana
radnego. Dopiero wtedy przypomnieli sobie
o tym temacie. Przykre to, bo właśnie oni
mogli wiele zrobić, by utwardzenie ul. Pod-
górnej przyspieszyć. 

Każde sołectwo składa wniosek z planami
inwestycyjnymi do uwzględnienia w budżecie
na kolejny rok. Wniosek taki jest podstawą
do zapisania pewnych inwestycji w budżecie,
jeśli oczywiście przyjmie je rada. Stąd zdu-

miewa zdziwienie sołtys Szypury i radnego
Szeląga, którzy we wspomnianym wniosku
nie napomknęli nawet o utwardzeniu ul. Pod-
górnej. Radny dał przy tej okazji popis nie-
kompetencji, bo skoro głośnymi krzykami
wyrażał zdziwienie faktem, iż w budżecie
nie ma ul. Podgórnej, to znaczy, że w ogóle
nie przeczytał projektu budżetu, który w gło-
sowaniu przyjął! Łatwo teraz, po fakcie robić
politykę skrzywdzonych i oszukanych! Dodać
należy, że, podczas debaty budżetowej radny
Szeląg był bardziej zainteresowany tym, by
w Stęszewie powstała sala widowiskowa
z (jak mówi radny) „prawdziwego zdarze-
nia”- czyli duża, za 20 mln zł. Takie koszty tej
inwestycji uniemożliwiłyby przeprowadzenie
jakichkolwiek innych gminnych inwestycji,
o utwardzeniu ul. Podgórnej nie wspominając. 

Mieszkańcy sołectwa Dębno powinni za-
pytać swoich przedstawicieli, gdzie byli

w roku 2010, gdy odwodnienie i utwardzenie
ul. Podgórnej było w planach. Wtedy były
na to środki, ale potrzebna była ich pomoc,
przy uzgodnieniu spornej kwestii przejścia
po posesjach. Ani pani sołtys ani pan radny
nie zrobili nic by wspomóc działania burmi-
strza, stąd trzeba było szukać innych roz-
wiązań. W końcu udało się ruszyć z tematem
odwodnienia, a jest to podstawą do dalszych
działań w sprawie utwardzenia ul. Podgórnej.
Pani sołtys i radny Szeląg zdają się nawet
nie mieć świadomości, że kanalizacja desz-
czowa jest w trakcie realizacji. W swoich
działaniach wykazali się (mówiąc delikatnie)
niefrasobliwością, przez którą teraz powstał
problem. Rzucanie oskarżeń może natomiast
skutecznie zniechęcić radnych do podejmo-
wania decyzji o kolejnych inwestycjach w so-
łectwie Dębno. 

Red.

Radny i sołtys z Dębna 
zawiedli swoich mieszkańców?

30 stycz nia od był się pięt na sty, ju -
bi le uszo wy „Prze gląd Ko lęd Mo -
drze 2011”. Te go rocz ne ha sło prze -

glą du brzmia ło „Je śli ko chasz, czas za wsze
znaj dziesz”. We wspól nym ko lę do wa niu
udział wzię ło 12 ze spo łów i chó rów dzie cię-
co mło dzie żo wych.

Wszyst kich zgro ma dzo nych przy wi tał ks.
pro boszcz Hen ryk Ryn kie wicz, któ ry za pro-
sił do wy słu cha nia mło dych ar ty stów.

Ja ko pierw sza na sce nie za pre zen to wa ła
się Mi cha li na Olej ni czak, uczen ni ca stę szew -
skie go gim na zjum.

Na stęp nie pu blicz ność wy słu cha ła ko lęd
w wy ko na niu chór ku ze Szko ły Pod sta wo-
wej w Stę sze wie. 

Ja ko ko lej ny wy stą pił ze spół wo kal ny
„Mu zo ma nia ki” z Je zio rek oraz Scho la z Pa -
ra fi św. An drze ja w Iłów cu.

Na sce nie po ja wił się też ze spół wo kal ny
„Can ta re” oraz Ka pe la Du dziar ska „Koź la-
ry” z Do mu Kul tu ry ze Stę sze wa.

Stry ko wo re pre zen to wa li: Ze spół dzie cię-
cy „Ar mia Pa na”, ze spół mło dzie żo wy, du et
Mag da le na i We ro ni ka oraz Pau li na Kru pa. 

Wresz cie przy szedł czas na go spo da rzy
Prze glą du Ko lęd, czy li chó rek z Ze spo łu 

– Szkol no – Przed szkol ne go z Mo drza. Wy -
ko na li oni „Go re gwiaz da Je zu so wi” i „To bie,
ma ły Pa nie”.

Ja ko ostat ni wy stą pił Chór Pa ra fial ny św.
Mar ci na z Gra no wa. 

Na za koń cze nie wszy scy obec ni za śpie -
wa li ko lę dę „W żło bie le ży”. Na to miast or ga- 

ni za to rzy wrę czy li uczest ni kom dy plo my,
dzię ku jąc za trud wło żo ny w przy go to wa -
nie i ra dość wspól ne go ko lę do wa nia.

Na pięt na sty, ju bi le uszo wy Prze gląd Ko-
lęd przy by ło wie lu miesz kań ców gmi ny, któ -
rzy z ogrom ną uwa gą słu cha li i okla ski wa li
mło dych wy ko naw ców.

W. S.

Piętnasty Przegląd Kolęd – Modrze 2011

Armia Pana z parafii św. Maksymiliana ze Strykowa
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Wybieramy wykonawcę na Święto Stęszewa!
Celem wyboru wykonawcy na Święto Stęszewa 2011, który spełni oczekiwania

mieszkańców naszej gminy, zwracamy się do Państwa z prośba o pomoc.

Zgłaszajcie swoje propozycje artystów pisemnie, opatrzone państwa imieniem

i nazwiskiem, do Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, sekretariat pokój nr 3.

Termin zgłoszeń: do końca lutego.

Mamy nadzieje, że potraktujecie Państwo naszą prośbę poważnie, przedstawiając

propozycje realne do zrealizowania.

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, 

bo zostawili ślady w naszych sercach”

Serdeczne podziękowania Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym oraz wszystkim tym, którzy

łączą się z nami w bólu, uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej naszej kochanej Mamy,

Babci ś.p. Dionizy Klarzak składają pogrążeni w smutku

Synowie: Zbigniew i Krzysztof z rodzinami. 

Ogłoszenia
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Ogłoszenia

B U R M I S T R Z S T Ę S Z E W A
ogłasza

drugi nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych w Stęszewie, przeznaczonych na cele zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dane dotyczące poszczególnych nieruchomości:

Lp. Nr działki Pow. w m² Nr K.W. Rodzaj zabudowy
Położenie 

Stęszew ul.:
Cena wywoławcza

netto
Wadium

zł

1 1677/1 2175 PO1S/00052414/0 zabudowa wolnostojąca Wierzbowa 368 010,– 36 800,–

2 1677/2 1704 PO1S/00052415/7 –„– –„– 288 320,– 28 830,–

3 1677/3 1513 PO1S/00052416/4 –„– –„– 256 000,– 25 600,–

4 1677/4 1393 PO1S/00052417/1 –„– –„– 235 700,– 23 570,–

5 1677/5 1272 PO1S/00052418/8 –„– –„– 215 230,– 21 530,–

6 1677/6 1429 PO1S/00052419/5 –„– –„– 241 790,– 24 180,–

7 1677/7 1408 PO1S/00052420/5 –„– –„– 238 230,– 23 830,–

Czerwonokrzyska 
Gwiazdka 2010

Koło Terenowe Polskiego Czerwonego Krzyża w Stęszewie serdecznie dziękuje

za udział w świątecznej zbiórce żywności placówkom handlowym, uczniom

Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Stęszewie oraz hojnym miesz-

kańcom naszej gminy. Celem akcji, tak jak w latach ubiegłych, było

przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci z rodzin najuboższych oraz

pozyskanie żywności, umożliwiającej przygotowanie potraw świątecznych

przez osoby potrzebujące naszego wsparcia.

Samych radości w Nowym Roku 2011

Wszystkim Darczyńcom

życzy

w imieniu Zarządu i Członków Koła PCK

Irena Wojtkowiak
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B U R M I S T R Z S T Ę S Z E W A
ogłasza kolejny 

nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych w Stęszewie, przeznaczonych w planie zagospo-
darowania przestrzennego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dane dotyczące poszczególnych nieruchomości:

Do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Cena wywoławcza została obniżona o 10% w stosunku do ceny ustalonej przy ogłaszaniu pierwszego przetaru.
Nieruchomości są wolne od obciążeń.
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Warunki przetargu:
Przetarg odbędzie się 03 marca 2011 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul. Poznańska 11.
Wadium ze wskazaniem określonej działki należy wpłacić do dnia 28 lutego 2011 r. na konto Urzędu 
nr 10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O. Stęszew.
Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu na jego konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę
od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Wylicytowana cena nieruchomości winna być wpłacona najpóźniej 7 dni przed wyznaczoną datą zawarcia aktu notarialnego.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany o czym niezwłocznie poinformuje się w formie właściwej do ogłoszenia.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul. Poznańska 11 pokój nr 1 tel. 61 819 71 49.

Lp. Nr działki Pow. w m² Nr K.W. Rodzaj zabudowy
Położenie 

Stęszew ul.:
Cena wywoławcza

netto
Wadium

zł

1 2025 1386 43278 zabudowa wolnostojąca Żeglarska 211 440,– 21 150,–

2 2026 1000 43279 –„– Żeglarska 158 760,– 15 880,–

3 2027 1000 43280 –„– Żeglarska 158 760,– 15 880,–

4 2028 1319 43281 –„– Trzebawska 201 220,– 20 130,–

5 2029 1196 43282 –„– Trzebawska 189 880,– 18 990,–

6 2030 1042 43284 –„– Trzebawska 165 430,– 16 550,–

7 2031 1483 43283 –„– Żeglarska 226 240,– 22 630,–

8 2032 1000 43285 –„– Żeglarska 158 760,– 15 880,–

Ogłoszenia

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się 23% podatku VAT. 
Cena wywoławcza została obniżona o 10% w stosunku do ceny ustalonej przy ogłaszaniu pierwszego przetargu.
Nieruchomości są wolne od obciążeń.
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.
Media: możliwość podłączenia wody, prądu i gazu.
Działki położone są w spokojnej okolicy, w sąsiedztwie jeziora Lipno.
Dla nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy.

Warunki przetargu:
Przetarg odbędzie się 03 marca 2011 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul. Poznańska 11.
Wadium ze wskazaniem określonej działki należy wnosić w pieniądzu do dnia 28 lutego 2011 r. na konto Urzędu 
nr 10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O. Stęszew.
Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu na jego konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę
od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Wylicytowana cena nieruchomości winna być wpłacona najpóźniej 7 dni przed wyznaczoną datą zawarcia aktu notarialnego.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany o czym niezwłocznie poinformuje się w formie właściwej do ogłoszenia. Dodatkowe
informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul. Poznańska 11 pokój nr 1 tel. 61 819 71 49. 
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Ogłoszenia

Centrum Szkolenia 
i Doradztwa SEWO oferuje:

– Szkolenia BHP i P. POŻ.

– Usługi BHP

– Szkolenia z zakresu I pomocy

– Szkolenie operatorów wózków widłowych

Kontakt:
tel. 601 730 021   www.sewo.com.pl

tel. 607 031 325   biuro@sewo.com.pl

Wynajmę pomieszczenie

o powierzchni ok. 100 m² w Strykowie,
nadające się na każdą działalność

tel. 61 819 67 19

Firma ArjoHuntleigh Sp. z o.o.

obecnie poszukuje do swojego za-

kładu produkcyjnego mieszczącego

się w Komornikach wykwalifikowa-

nych krawcowych/krawców oraz

magazynierów z uprawnieniami na

wózek widłowy

Praca zmianowa od poniedziałku

do piątku, atrakcyjne warunki za-

trudnienia, darmowy transport.

Zainteresowane osoby prosimy

o kontakt pod numerem 

61 662 15 62

Hotel Szablewski 
w Dymaczewie

Zaprasza

19 lutego 2011
na Zabawę Walentynkową

cena biletu: 160,00/para – 
cena noclegu w promocji

Więcej informacji i zapisy: 

61 813 21 12

NZOZ Centrum Medyczne 

OMEDICA

ul. Stęszewska 4
60-111 Poznań

tel. 61 839 10 30

kom. 512 075 575

www.omedica.pl

Lokal handlowo-usługowy,

Biuro do wynajęcia 

pow. 20 m².

tel. 509 592 034

KREDYTY 

KILKA BANKÓW 

W JEDNYM MIEJSCU 

tel. 509 681 894

Jaja – kury zielononóżki

Zamówienia 
na pisklęta

tel. 724 122 346

Sprzedam Fiata 
Cinquecento
rocznik 1994

Stan dobry

tel. 663 725 897

Cena do uzgodnienia

Sprzedam mieszkanie 

77 m² 

w Jeziorkach

tel. 785 934 249

WYNAJMĘ MIESZKANIE

47 m² 
W STĘSZEWIE W BLOKU

TEL. 602 476 824



UrządMiejskiGminyStęszew

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

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

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

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

PogotowieEnergetyczne
ul. Woj ska Pol skie go 1 – Stę szew, tel. 61 813 43 95
Opa le ni ca (24 h na do bę), tel. 61 447 90 00

Pogotowiewodne– kanalizacyjne
– 506 020 061

OczyszczalniawWitobelu – 515 266 029

OczyszczalniawStrykowie – 500 016 269

StrażPożarna
ul. Po znań ska 11a, Stę szew, tel. 61 813 43 98
ul. Bu kow ska 2a, Stry ko wo, tel. 61 813 45 31 

Policja– nrkom.dopatrolu660907885
ul. Po znań ska 19, 62  -060 Stę szew
tel. 61 841 49 30 lub 61 841 49 32
PrzezcałądobęmożnadzwonićdoKomendy
Miejskiejw Poznaniupodbezpłatnynrtel.997
Kierownik OgniwaPrewencji – Piotr Pawlak 
– 519 064 709,
Rejonnr 1 – Dzielnicowy Sierż. Marek Ludwiczak
tel. 519 064 708 nadzoruje całe miasto Stęszew
Rejonnr 2 – Dzielnicowy Mł. Asp.  Bogdan 
Cieślarek tel. 61 841 49 30 nadzoruje: 
Zamysłowo, Strykówko, Antonin, Strykowo, 
Sapowice, Rybojedzko, Słupia, Jeziorki, Skrzynki,
Tomice, Tomiczki, Wielkawieś, Krąplewo, 
Mirosławki
Rejonnr 3 – Dzielnicowy Sierż. Zbigniew 
Konieczny tel. 519 064 706 nadzoruje: Dębno, 
Dębienko, Trzebaw, Łódź, Witobel, Będlewo, 
Zaparcin, Wronczyn, Modrze, Żydowo, 
Drożdżyce, Smętówko, Górka, Srocko Małe PGR
i wieś, Twardowo

MuzeumRegionalne
ul. Ry nek 8, 62  -060 Stę szew
czyn ne co dzien nie z wy jąt kiem po nie dział ku
w go dzi nach: 10.00–14.00
tel. 61 813 40 12

DomKultury
ul. Po znań ska 11, 62  -060 Stę szew
czyn ny: pon., wt., czw., pt. 9.00–20.00
śr., sob. 9.00–15.00
www.domkulturysteszew.wp.pl
domkulturysteszew@wp.pl

BIBLIOTEKI
BibliotekaPublicznaw Stęszewie
ul. Po znań ska 11, 62  -060 Stę szew
tel. 61 813 40 92
czyn na: 
pon. 12.00–19.00
wt. 8.00–15.00
śr. 12.00–19.00
czw. 8.00–19.00
pt. 12.00–19.00
Filiaw Strykowie
tel. do szko ły: 61 813 40 52
Filiaw Jeziorkach
tel. do szko ły: 61 819 60 87
Filiaw Trzebawiu
Filiaw Sapowicach
Filiaw Będlewie

ZARZĄDCY DRÓG

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

ZDROWIE

StęszewskaPodstacjaPogotowia
tel. 999 lub 61 866 00 66

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

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

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

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

OGÓLNOPOLSKI NUMER RATUNKOWY 112
POLICJA 997
STRAŻ POŻARNA 998
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
POGOTOWIE GAZOWE 992
POGOTOWIE WOD.-KAN. 61 813 42 21

61 813 41 82, kom. 506 020 061
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PediatrycznyGabinetLekarski
ul. La sko wa 15 
tel. 61 813 46 04, kom. 501 463 008
Przyjęcia płatne:
wtorek: 16:00–18:00
środa: 10:00–12:00
piątek: 16:00–18:00
Orze cze nia le kar skie po wy pad ko we bez płat ne
dla szkół i przed szko li gmi ny Stę szew.
NZOZPrzychodniaSpecjalistyczna
„ JAKUBOWSKA–MEDICA”
ul. Ko ściań ska 22, 62  -060 Stę szew.
W związ ku z ogra ni czo nym li mi tem po rad, 
na le ży do ko nać wcze śniej szej re je stra cji 
te le fo nicz nej pod nr tel. 61 813 50 19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


