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Przy okazji XX Finału WOŚP wystartował 

I Stęszewski Bieg Orkiestrowy 2-3
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8stycznia odbył się XX Jubileuszowy 
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy pod hasłem „Gramy z pom-

pą! Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdro-
we dziecko”. Tym razem zbieraliśmy pie-
niądze na zakup najnowocześniejszych 
urządzeń dla ratowania życia wcześniaków 
oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężar-
nych chorych na cukrzycę. 

Sztab orkiestry jak zwykle mieścił się 
w Domu Kultury w Stęszewie, a jego szefem 
był Dariusz Mikołajczak. XX Finał WOŚP  
rozpoczął się już o godz. 11 na rynku wiel-
kim orkiestrowym gotowaniem. Wszy-
scy chętni mogli skosztować harcerskiej 
grochówki, którą przygotowała Katarzy-
na Mikołajczak. Zanim orkiestra rozegra-
ła się na dobre, o godz. 13.15, wystartował 
I Stęszewski Bieg Orkiestrowy. Ponad 30 

mieszkańców gminy pokonało 4-kilome-
trową trasę biegnąc lub maszerując z kijka-
mi. Miejmy nadzieję, że ta nowa incjatywa 
będzie kontynuowana. 

Dalsza część imprezy odbyła się w stę-
szewskim gimnazjum. Tam zaprezentowa-
ły się dzieci z zespołu wokalnego „Cantare” 
z Domu Kultury, przedszkola w Stęszewie, 
szkoły podstawowej w Stęszewie i stęszew-
skie zuchy. Na orkiestrowej scenie pojawi-
li się również uczniowie z Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego w Modrzu, Jeziorkach 
oraz młodzież z gimnazjów w Stęszewie 
i Strykowie. Nie mogło zabraknąć popi-
sów wokalnych Michaliny Olejniczak oraz 
Klaudii Cichockiej.

Cała część popołudniowego koncertu 
przeplatana była tzw. nielicytacjami, pod-
czas których można było „niewylicywto-

wać” m.in. bilety do Teatru Ósmego Dnia, 
torty WOŚP, koszyki z wędlinami, maskot-
ki, talony na przegląd samochodowy, ko-
szulkę Lecha z podpisami zawodników, 
gadżety WOŚP czy „Klucz do bram mia-
sta” upoważniający do „bycia” honorowym 
burmistrzem gminy przez jeden dzień. 
Całkowity dochód z „nielicytacji” zasi-
lił konto orkiestrowe. W Stęszewie w su-
mie udało się zebrać 43.268,63 zł. XX Fi-
nał WOŚP zakończył się o godz. 20 świa-
tełkiem do nieba. 

Równorzędnie w Klubie Moto Młyn 
„Piwersi” można było m.in. posłuchać kon-
certu zespołu The Ballbreakers, kwartetu 
składającego się z nauczycieli szkoły mu-
zycznej Yamaha oraz obejrzeć pokaz tań-
ca hip-hop w wykonaniu Cypka, mistrza 
Wielkopolski.   WS

Podczas WOŚP zbieraliśmy pieniądze, było wiele atrakcji, między innymi 
koncerty i I Stęszewski Bieg Orkiestrowy

Stęszew Sie Ma

34 325,11zł
taką kwotę zebraliśmy w 2010 r.

46 455,45zł
taką kwotę zebraliśmy w 2011 r.

43 268,63zł
taką kwotę zebraliśmy w 2012 r.

„Ktokolwiek ofiarował 
choćby jeden grosz

ten zagrał w naszej orkiestrze, 
dając dowód,

że nie jest mu obojętny
 los polskich dzieciaków”

Dziękuję wszystkim ludziom

 i instytucjom (harcerzom, szko-

łom z gminy Stęszew, rodzicom 

i tym, których nie sposób wymie-

nić), którzy swoim zaangażowa-

niem i wsparciem przyczynili się 

do organizacji tegorocznego 

XX Finału Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy. Doceniam Wasz 

wkład i wysiłek włożony w to cha-

rytatywne pozytywne granie.

Burmistrz Gminy Stęszew

Włodzimierz Pinczak 
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R O Z M O W A

Panie Burmistrzu, sesje Rady Miejskiej w Stę-
szewie cieszą się sporym zainteresowaniem pu-
bliczności. To cieszy, ale martwi, że od pewnego 
czasu większość goszczących na nich osób narze-
ka, że niektórzy radni marnują po prostu ich czas 
przeciągając bez powodu dyskusje. Nie są przygo-
towani do omawiania projektów uchwał i zadają 
elementarne pytania niczym paroletnie dzieci, ty-
pu: „A dlaczego, a po co?” I tak jak dzieci nie są 
nawet skupieni, by słuchać odpowiedzi. Zgadza 
się pan z tymi opiniami?

• Rzeczywiście, dzieje się tak od momentu, 
kiedy do nowej rady wybrana została grupa 
radnych, która celowo utrudnia nam pracę. 
Przedłużają oni sesję naiwnymi pytaniami, 
bo nie zapoznali się z projektami uchwał, al-
bo pod publikę na nowo wywołują przedys-
kutowane już tematy lub zgłaszają dziw-
ne, wyimaginowane problemy wymagają-
ce jedynie dodatkowej pracy. Tracimy czas 
na tłumaczenie sytuacji oczywistych, wydu-
manych problemów. Oni to robią wyłącz-
nie po to, by zaistnieć medialnie, a my traci-
my czas, który by można spożytkować ina-
czej. Tracimy czas na edukowanie radnych, 
a w przypadku bzdurnych zarzutów na udo-
wadnianie swojej niewinności. Stąd coraz 
dłuższej trwające debaty. 

Pół biedy, gdyby ci radni chcieli się edukować. 
Ale większość zadaje pytanie, często niezrozumia-
łe i nie na temat, po to by zaistnieć medialnie na 
sesyjnej sali…

• Tak, niestety, jest. Prym tu wiedzie radny 
Szeląg. Niektóre pytania przez niego zada-
wane są wynikiem kompletnego braku zro-
zumienia tematu – do czego sam się zresz-
tą często przyznaje. Problemem jest też spo-
sób w jaki te pytania zadaje, bo często nie 
wiadomo o co mu chodzi, a potem nawet nie 
słucha odpowiedzi, bo zajęty jest rozmową 
z kolegą siedzącym obok… Kiedy na ostat-
niej sesji uwagę na niewłaściwe zachowanie 
zwrócił mu przewodniczący rady, to w ripo-
ście usłyszał pretensję, że dlaczego upomnia-
ny został tylko on, a nie także radny siedzą-
cy obok. „Przecież on też rozmawiał” – do-
wodził radny Szeląg. To przecież dziecinada. 
Ręce opadają…

Niektórzy radni wywołują też tematy do dłu-
gich, często bezsesownych, dyskusji…

• Na przykład gdy wpłynął wniosek PKP by-
śmy przejęli dworce i je wyremontowali, to po 

spotkaniach z przedstawicielami kolei więk-
szość radnych była przeciw. Tylko dwa opo-
zycyjne kluby radnych na czele z radnym 
Murkowskim były za. Wielokrotnie przeko-
nywał on do ich przejęcia. Wracał do tego te-
matu i na komisjach, i na sesjach. Gdy potem 
przytoczyłem przykłady innych gmin, na 
przykład sąsiedniego Buku i Dopiewa, gdzie 
dworce wyremontowano na koszt PKP lub 
z innych źródeł zewnętrznych, a nie z pienię-
dzy gminnych, to radny nagle zripostował, że 
wcale nie chciał by gmina płaciła za remont 
dworców. Wynika więc, że stracono kilka se-
sji i komisji na dyskusje o niczym, gdy od po-
czątku przekonywałem, by było jak w sąsied-
nich gminach. Chcę, by dworce w gminie Stę-
szew zostały wyremontowane, by wyglądały 
schludnie, ale nie za pieniądze gminy. Gene-
ralnie gdyby słuchać propozycji obu opozy-
cyjnych klubów radnych to narobilibyśmy 
dużo błędów. Często ich wnioski są wzajem-
nie sprzeczne, by wprowadzić zamęt. I jakiej-
kolwiek decyzji byśmy nie podjęli, to od któ-
rejś ze stron dostalibyśmy po nosie. Wspo-
mniana grupa radnych stosuje zasadę: im go-
rzej tym lepiej, ale lepiej wyłącznie dla nich, 
a nie dla gminy.

Ewidentne jest, że ci radni stają się bardziej 
aktywni, gdy pojawiają się media, szczególnie 
z pisma żerującego na atakach na samorząd gmi-
ny Stęszew.

• To widzą wszyscy. Aktywność tych rad-
nych widać również po tekstach publikowa-
nych w ich gazecie. Piszą nieprawdziwe, po-
przeinaczane artykuły. Z kłamstwami nie 
sposób walczyć, ale błoto, którym nas obrzu-
cają, przynajmniej jego część, pozostaje. 

No i wróćmy do początku rozmowy – publicz-
ności. Całą tą sytuację obserwują ludzie z ze-
wnątrz i nie mogą się nadziwić ludzkiej głupocie, 
zawiści, złośliwości…

• Często są to pracownicy urzędu, którzy 
mówiąc kolokwialnie w niektórych spra-
wach siedzą bardzo głęboko, znają je od pod-
szewki i gdy widzą zachowania radnych, to 
domyślają się ich podtekstów i rozumieją, że 
jest to ewidentne szkodnictwo.

Co martwi najbardziej?

• To, że przez te „popisówki” sprawy waż-
ne i bardzo ważne przechodzą czasem bez 
większej dyskusji, wspomniani radni nie po-

chylają się nad nimi, jakby sobie sprawy nie 
zdawali z ich powagi, a te mniej istotne sta-
ją się niepotrzebnie i nie wiadomo dlaczego 
przedmiotem wielogodzinnych debat, z któ-
rych zresztą w rezultacie nic nie wynika. 
Szkoda naszej energii i chęci, które by moż-
na spożytkować korzystnie na rzecz gminy.

Sytuacji nie ułatwia fakt, że podczas sesji 
w Stęszewie, chyba jedynej gminie w powiecie, 
głos zabierać mogą osoby z publiczności. Nigdy 
nie wiadomo kto się trafi, a często są to po prostu 
zwykli pieniacze.

• Chcemy dać mieszkańcom możliwość dys-
kusji, ale znowu muszę się zgodzić, że często 
głos zabierają po prostu pieniacze. Tak by-
ło przecież na ostatniej sesji, kiedy obelgami 
i kłamliwymi oszczerstwami obrzucił mnie 
„inwestor”, chcący budować przy źródełku 
Żarnowiec.

To się przecież nadaje do sądu.

• Rzeczywiście, pomówienia tego pana na-
leżałoby oddać do sądu, ale poświęciłbym 
na to wiele czasu i pieniędzy. Nie warto! 
Już na sesji oświadczyłem, że ten pan kła-
mie. Nie zamierzałem od niego kupować 
łąk nad źródełkiem. Gdybym chciał, to mo-
głem to uczynić już dawno, kupując od 
pierwszych właścicieli, a nie od „inwesto-
ra”, który niedawno pojawił się na tym te-
renie. Ten człowiek nic mi też nie muro-
wał. Dlatego jestem niezależny i nie mu-
szę go popierać w jego planach zabudowy 
okolic źródełka w Żarnowcu. Jego zarzu-
ty to oszczerstwa. Powtarzam to jeszcze raz 
na łamach „Wieści Stęszewskich”. Najgor-
sze jest to, że jego próby są wspierane przez 
różnych ludzi, w tym niektórych radnych. 
Mną nie kierują żadne niskie pobudki. Nie 
zgadzam się na lokalizację w tym miejscu 
żadnych inwestycji ze względu na ochronę 
dóbr natury tam istniejących oraz w popar-
ciu wniosków mieszkańców, by teren ten 
pozostał nietknięty. Zresztą miałem pro-
pozycje od tych inwestorów z tego terenu, 
abym odpuścił im temat, to wtedy reszta 
planu miejscowego przejdzie bez protestów. 
„Inwestor” zresztą wielokrotnie w przy-
pływie gniewu zaznaczał, że gmina może 
uchwalać plan, a on i tak zostanie odrzuco-
ny przez wojewodę. Skąd taka pewność? Za-
pewniam, że nie ulegnę presji i nie podpi-
szę decyzji o warunkach zagospodarowania 
tego terenu.   RED

Rozmowa z Włodzimierzem Pinczakiem, burmistrzem gminy Stęszew

Konstruktywna krytyka – tak!
Polityka i populizm – nie!!!
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W środę, 28 grudnia 2011 roku, od-
była się XIV Sesja Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew. Po jej otwarciu 

i stwierdzeniu quorum przewodniczący 
Mirosław Potrawiak przedstawił zebranym 
porządek obrad.

Następnie uczczono minutą ciszy 
wszystkich poległych w Powstaniu Wiel-
kopolskim, którego 93 rocznica przypada-
ła 27 grudnia.

Kolejnym punktem środowych obrad 
było sprawozdanie burmistrza z działalno-
ści międzysesyjnej. Obejmowało ono okres 
od 9 listopada do 28 grudnia 2011 roku.

Omawiany czas to przede wszystkim 
zakończenie takich inwestycji, jak:

•  budowa parkingów przy ul. Poznań-
skiej w Stęszewie,

•  wprowadzenie zmiany organizacji ru-
chu na ul. Dworcowej w Stęszewie,

•  budowa kanalizacji sanitarnej dla 
miejscowości Sapowice – etap III. 
Wszystkie zamierzenia zaplanowane 
na rok 2011 zostały zrealizowane.

Miniony okres to także przygotowanie 
dokumentacji projektowej na budowę hali 
widowiskowo–sportowej w Stęszewie oraz 
sieci kanalizacji sanitarnej dla miejsco-
wości Jeziorki oraz Będlewo. W przypad-
ku dokumentacji kanalizacji w miejscowo-
ści Będlewo były prowadzone konsultacje 
z mieszkańcami tejże wioski. Dotyczyły 
one umieszczenia mediów w terenie oraz 
uzgodnienia lokalizacji przyłącza.

Omawiany czas to również zakończenie:
•  budowy sieci kanalizacyjnej w Trze-

bawiu,
•  remontu budynków świetlic wiejskich 

w miejscowości Tomiczki i Mirosław-
ki – I etap. 

Prowadzono negocjacje dotyczące kosz-
tów oświetlenia ulicznego. Firma Enea za-
proponowała 50 % wzrost kosztów za ener-
gię elektryczną. 

Odbyły się również rozmowy na temat 
dalszego funkcjonowania wysypisk odpa-
dów komunalnych.

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

•  sporządzenie projektu zmiany stu-
dium dla gminy Stęszew,

•  zagospodarowanie rekreacyjne terenu 
w Sapowicach i Słupi,

•  remont budynku świetlic wiejskich 
w Mirosławkach i Tomiczkach,

•  wydzierżawienie ośrodka wypoczyn-
kowego nad Lipnem. Udało się zna-
leźć dzierżawcę i 1 grudnia 2011 ro-
ku podpisano umowę na wydzierża-
wienie tego obiektu.

W listopadzie odbyła się uroczystość 
złotych godów, podczas której 17 parom 
z gminy Stęszew wręczono medale za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie.

11 listopada na stęszewskim rynku od-
były się obchody z okazji odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

W minionym czasie została podpisana 
umowa z Urzędem Marszałkowskim doty-
cząca dofinansowania ze środków Unii Eu-
ropejskiej budowy placu zabaw w Sapowi-
cach i Strykowie. Podpisano również umo-
wę z WFOŚ na budowę kanalizacji w Sapo-
wicach – III etap.

Na wsiach odbyły się spotkania mające 
na celu aktywizację kobiet. Panie pod czuj-
nym okiem fachowca mogły wykonywać 
ozdoby świąteczne i nie tylko. Pomysł ten 
spotkał się z dużym zainteresowaniem.

Gmina Stęszew otrzymała certyfikat ja-
ko nowy członek World Trade Center czyli 
organizacji umożliwiającej rozwój handlu 
polskiego i międzynarodowego oraz orga-
nizacji udostępniającej informacje gospo-
darcze.

W grudniu radni i sołtysi, na zaprosze-
nie burmistrza zwiedzili Zakład Segregacji 
Odpadów w Piotrowie I.

W omawianym czasie, gmina Stęszew 
wraz z gminą Komorniki i Czempiń pod-
jęła kolejne działania dotyczące przyspie-
szenia budowy drogi S5.

Miniony okres to także czas licznych 
spotkań wigilijno–noworocznych różnych 
grup społecznych, mieszkańców gminy 
oraz odwiedziny u osób samotnych.

11 grudnia 2011 roku w stęszewskim 
gimnazjum odbył się koncert charytatyw-
ny pt. „Uwierz w siebie”.

Omawiany czas to liczne spotkania 
w sołectwach z sołtysami i radami sołec-
kimi w sprawie finansowania sołectw oraz 

uzgodnienia warunków wynajmowania 
świetlic.

Burmistrz uczestniczył w spotkaniach 
w sprawie powoływania spółdzielni socjal-
nych. Spółdzielnie takie miałyby działać 
na rzecz społeczności lokalnej. 

Gmina Stęszew złożyła wniosek do wo-
jewody wielkopolskiego o dofinansowanie 
rewitalizacji mogił w lesie Dębieńskim.

6 grudnia przypada dzień trzeźwości. 
Z tej okazji w szkołach całej gminy prowa-
dzone były zajęcia profilaktyczne mówiące 
o szkodliwości spożywania alkoholu.

Miniony czas to spotkania z przedsta-
wicielami Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego w sprawie ustalenia regulaminu wy-
nagradzania nauczycieli. 

W omawianym okresie odbyło się tak-
że posiedzenie Rady Metropolii Poznań-
skiej oraz szereg indywidualnych spotkań 
z petentami.

Po sprawozdaniu, radny Krawczyk 
zwrócił się z pytaniem do burmistrza 
w sprawie energii. Interesowało go, czy nie 
można np. zapoznać się z ofertami firmy 
konkurencyjnej na dostawę energii. Bur-
mistrz wyjaśnił, że jest to niemożliwe. Nie 
jest to tylko kwestia zakupu energii, ale 
przede wszystkim jej utrzymania. Gminne 
lampy uliczne zawieszone są na słupach 
Enei, co uniemożliwia skorzystanie z ofer-
ty firmy konkurencyjnej. Jest to problem, 
z którym boryka się większość samorzą-
dów – argumentował burmistrz. 

Następnie przyjęto uchwały w sprawie:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Stęszew na lata 2012–
–2015.

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew uchwala Wieloletnią Prognozę Fi-
nansową Gminy Stęszew obejmującą: do-
chody i wydatki bieżące, dochody i wydat-
ki majątkowe, wynik budżetu, przeznacze-
nie nadwyżek lub sposobu finansowania 
deficytu, przychody i rozchody budżetu, 
kwotę długu oraz sposób sfinansowania 
spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 
do niniejszej uchwały. 

Uchwała ta została podjęta większością 
głosów w formie zaproponowanej przez 
burmistrza.

Radni większością głosów przyjęli uchwałę budżetową na 2012 rok 
w formie zaproponowanej przez burmistrza

XIV Sesja Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew
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b) budżetu gminy na rok 2012. Uchwa-
łą tą Rada Miejska Gminy Stęszew ustala 
łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 
rok w wysokości 37.649.339,00 zł, z tego:

•  dochody bieżące 
w kwocie – 33.395.687,00 zł,

•  dochody majątkowe
 w kwocie – 4.253.652,00 zł.

Ustala się łączną kwotę wydatków 
budżetu na 2012 rok w wysokości – 
37.447.339,00 zł, z tego:

•  wydatki bieżące 
w wysokości – 30.809.754,00 zł,

•  wydatki majątkowe 
w wysokości – 6.637.585,00 zł.

Po przedstawieniu projektu uchwa-
ły radczyni gminy odczytała opinię Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej o projek-
cie uchwały budżetu. Natomiast przewod-
niczący komisji budżetu i przewodniczący 
komisji oświaty przedstawili opinię sta-
łych Komisji Rady Miejskiej Gminy Stę-
szew o projekcie uchwały budżetowej. Za-
nim rozpoczęła się dyskusja nad projek-
tem uchwały, swoje stanowisko co do uwag, 
zastrzeżeń i wniosków stałych Komisji Ra-
dy odczytał burmistrz. 

Radny Murkowski dopytywał, dlacze-
go tegoroczny budżet inwestycyjny jest 
mniejszy od ubiegłorocznego. Ciekawi-
ło go, z czego to wynika, dlaczego w roku 
2011 na inwestycje przewidziano ponad 
14 mln, a na rok 2012 planuje się zaled-
wie 6 mln. 

Skarbnik gminy wyjaśniła, że w 2011 
roku na inwestycje wydano znacznie mniej 
środków, aniżeli planowano. Było to spo-
wodowane brakiem środków finanso-
wych (zaplanowanych w budżecie m.in. ze 
sprzedaży mienia gminnego), które prze-
znaczone miały być na inwestycje. Dlate-
go w ostatniej zmianie budżetowej na rok 
2011, na przedsięwzięcia inwestycyjne 
przewidziano ok. 8 mln zł. Rok 2012 jest 
rokiem specyficznym i kryzys finansowy 
dotknął nie tylko naszą gminę, ale więk-
szość samorządów – kontynuowała skarb-
nik gminy. 

Burmistrz dodał, że należy zwrócić 
uwagę na fakt, iż niektóre inwestycje, któ-
re udało się zrealizować w roku ubiegłym 
wymagają dużych środków finansowych 
na ich utrzymanie. Przykładem może być 
nowy budynek oświatowy. Jego powstanie 
polepszyło i poprawiło warunki nauki dla 
dzieci. Powstały za to koszty jego utrzy-
mania, wynagrodzenia dla nauczycie-
li oraz zmieniły się zasady finansowania 
pobytu dzieci w przedszkolu. Zwolnienie 
rodziców z wielu opłat nakłada na gminę 
konieczność ich pokrycia. Ponadto, po-
wierzanych jest jej coraz więcej obowiąz-
ków, które sfinansować należy z gminne-
go budżetu.

Radnego Szymankiewicza ciekawiło, 
czy gmina korzysta ze środków Narodowe-
go Programu Rozbudowy Dróg Gminnych? 

Burmistrz powiedział, że niejednokrotnie, 
jako gmina składaliśmy wnioski o budo-
wę dróg w ramach tego programu. Nieste-
ty zbyt niska liczba uzyskanych punktów 
(wpływają na nią takie wskaźniki jak: licz-
ba mieszkańców, wypadkowość itp.) decy-
duje o odrzuceniu wniosków. 

W temacie budowy dróg w gminnych 
miejscowościach głos zabrał sołtys Sroc-
ka Małego oraz pani sołtys Dębna. War-
to wspomnieć, że na komisji, radny Szeląg 
zgłaszał wniosek o budowę dróg w miejsco-
wości Dębno. Wniosek ten został jednak 
odrzucony stosunkiem głosów: jeden „za” 
i jeden „wstrzymujący”.

Uchwała w sprawie budżetu gminy na 
rok 2012 r. została podjęta większością gło-
sów w formie zaproponowanej przez bur-
mistrza.

c) Zmieniającą uchwałę nr IV/17/2011 
w sprawie budżetu na rok 2011

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew dokonuje zwiększenia dochodów 
o kwotę – 11.935,00 zł. Natomiast plan po 
zmianie to – 38.225.438,00 zł, z tego:

•  dochody bieżące 
w kwocie – 32.750.632,00 zł,

•  dochody majątkowe 
w kwocie – 5.474.806,00 zł.

Dokonuje zwiększenia wydatków 
o kwotę – 11.935,00 zł. Plan wydatków po 
zmianach to – 39.262.222,00 zł, z tego:

•  wydatki bieżące 
w wysokości – 30.633.658,00 zł,

•  wydatki majątkowe 
w wysokości – 8.628.561,00 zł. 

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

d) Udzielenia pomocy finansowej 
w 2012 roku dla Powiatu Poznańskiego 
na funkcjonowanie filii Wydziału Komu-
nikacji Starostwa Powiatowego w Pozna-
niu na terenie gminy Stęszew.

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew postanawia udzielić pomocy finan-
sowej w formie dotacji celowej z budżetu 
Gminy Stęszew dla Powiatu Poznańskiego 
z przeznaczeniem na funkcjonowanie Filii 
Wydziału Komunikacji Starostwa Powia-
towego w Poznaniu na terenie gminy Stę-
szew. 

Gmina Stęszew przekaże na wykonanie 
tego zadania środki finansowe w formie 
dotacji celowej w wysokości 12.245,00 zł. 

Uchwała ta została podjęta większością 
głosów w formie zaproponowanej przez 
burmistrza.

e) Udzielenia pomocy finansowej na 
rok 2012 dla Powiatu Poznańskiego na 
utrzymanie filii Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej w gminie Stęszew.

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew postanawia udzielić pomocy finan-
sowej w formie dotacji celowej z budżetu 
gminy Stęszew dla Powiatu Poznańskiego 
w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem 

na utrzymanie filii Poradni Psychologicz-
no–Pedagogicznej w gminie Stęszew. 

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

f) Zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Stęszew. 

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew uchwala częściową zmianę studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Stęszew, 
przyjętego uchwałą nr III/28/2002 Rady 
Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 grud-
nia 2002 r. Zmiana obejmuje działki nr 
geod. 151 obręb Rybojedzko oraz działki 
nr geod. 106 obręb Piekary. 

Radny Szymankiewicz chciał wiedzieć, 
czy wpłynęły jakieś wnioski z uwagami do 
planu od mieszkańców gminy. Pracownik 
urzędu Agata Szklarska poinformowała, że 
wpłynęły 3 lub 4 protesty zarówno miesz-
kańców naszej gminy jak i gminy ościen-
nej, dotyczące funkcjonowania żwirowni. 
To co można było wziąć pod uwagę, oczy-
wiście zostało uwzględnione w tym pla-
nie. Jeśli chodzi o drobne szczegóły, to bę-
dą one rozstrzygane na etapie Miejscowe-
go Planu Zagospodarowania Przestrzenne-
go – dodała. 

Uchwała ta została podjęta większością 
głosów w formie zaproponowanej przez 
burmistrza.

g) Miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla fragmentów miej-
scowości Tomice i Mirosławki położonych 
w obrębach geodezyjnych Tomice, Miro-
sławki i Rybojedzko, gmina Stęszew. 

Radny Murkowski zwrócił się z zapy-
taniem do Agaty Szklarskiej, dlaczego ta 
sprawa po raz kolejny powraca na sesję. 
Pracownica urzędu wyjaśniła, że po przyję-
ciu uchwały o Miejscowym Planie Zagospo-
darowania Przestrzennego uchwała ta tra-
fia do nadzoru prawnego wojewody, który 
kontroluje całą procedurę jej podejmowa-
nia. Pamiętać trzeba, że odbywa się to już 
po przyjęciu uchwały przez Radę. 

Wojewoda doszukał się niejasności 
w trzech punktach i uchylił uchwałę. Uwa-
gi dotyczyły: braku zaznaczenia granic 
otuliny i obszaru Natura 2000 na załącz-
niku graficznym do planu; braku załącz-
nika graficznego w odpowiedniej skali, dla 
obszarów, na których znajduje się zabudo-
wa oraz błędnego wg wojewody wpisania 
w treści planu „zakazu zabudowy”, gdyż 
według niego taki zapis nie funkcjonuje 
w studium. Punkty te zostały uzupełnione, 
poprawione, a wspomniane zapisy ze stu-
dium dot. zakazu zabudowy zostały wska-
zane w tekście uzasadnienia do uchwały 
i dlatego poddawane są po raz kolejny pod 
obrady Rady Miejskiej – tłumaczyła Agata 
Szklarska. 

Następnie prawnik inwestora, chcące-
go się budować przy Źródełku w Źarnow-
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cu, wręczył radnym rzekomą kserokopię 
rozstrzygnięcia wojewody, które miałoby 
świadczyć o tym, że plan ten nie został po-
prawiony. Zadziwiający jest fakt, że pismo, 
które zostało przekazane radnym jest ni-
czym innym, jak prywatną koresponden-
cją pomiędzy kancelarią prawną repre-
zentującą inwestora a wojewodą, a nie roz-
strzygnięciem. Ponadto, zostało ono na-
pisane jeszcze przed naniesieniem zmian 
w planie. 

Głos w tej sprawie zabrał również sam 
inwestor. Zarzucił on burmistrzowi kłam-
stwo i złą wolę. Twierdził, że uchwalenie 
tego planu jest zwykłą złośliwością wymie-
rzoną w jego stronę, a przecież on jest tyl-
ko artystą, który chce na tej ziemi „two-
rzyć” z korzyścią dla całej gminy Stęszew. 
Burmistrz gminy, po raz kolejny na sesji, 
z pełną stanowczością oznajmił, że nigdy 
nie chciał odkupić od inwestora tej ziemi. 
– Nie mam wobec tego pana żadnych zobo-
wiązań i nie kierują mną żadne niskie po-
budki – zapewnił burmistrz. – Chcę reali-
zować jedynie liczne wnioski mieszkań-
ców gminy w sprawie uchwalenia tego pla-
nu i ochrony tak cennego przyrodniczo 
terenu– powiedział burmistrz. 

Do dyskusji włączyli się mieszkańcy 
gminy, którzy opowiedzieli się zdecydo-
wanie za podjęciem uchwały wprowadzają-
cej plan. Nie zgadzają się oni na zabudowę 
terenu Źródełka. 

Planistka sporządzająca ten plan po-
twierdziła, że wszystkie uwagi do planu zo-
stały naniesione w terminie i, że organ go 
sporządzający dołożył wszelkich starań, by 
wojewoda nie miał do niego żadnych za-
strzeżeń.

Radnego Murkowskiego ciekawiło, kie-
dy rozpoczęto prace nad uchwaleniem te-
go planu. Agata Szklarska – pracownik 
urzędu poinformowała, że plan ten wyni-
ka z uchwały Rady Miejskiej Gminy Stę-
szew nr 32/304/2009 z dnia 28 grudnia 
2009 roku, czyli jest on dokładnie sprzed 
2 lata. 

Radny Murkowski dopytywał również 
o szkodliwość realizacji planów budowla-
nych „inwestora” na tym terenie. Planistka 
powiedziała, że trudno jest określić szko-
dliwość dla środowiska, ponieważ inwe-
stor nie potrafi określić zakresu planowa-
nej zabudowy. Wielokrotnie zmieniał wer-
sję zabudowy tego terenu. Raz mówił tylko 
o wypasie 15 owiec. Kolejny raz o zabudo-
wie wypasowej i budowie domu, innym zaś 
razem o prowadzeniu działalności rolni-
czej czy artystycznej.

W dyskusję włączyła się mieszkanka 
gminy. Poinformowała, że miała kontakt 
z architektem z Wrocławia, który na zle-
cenie inwestora z Irlandii, w latach 2007– 
2008 przygotowywał projekt zabudowy 
domków jednorodzinnych na teren, o któ-
ry trwa spór. Twierdzi ona, że pozwole-
nie na budowę przy Źródełku ruszy lawi-

nę kompleksowej zabudowy tego cenne-
go przyrodniczo terenu, na co mieszkańcy 
nie wyrażają zgodę. Na zakończenie dys-
kusji w tym temacie zabrała głos radna po-
wiatowa. Potem uczesnicy sesji byli świad-
kami pyskówki na argumenty. W efekcie 
radny Kempa poprosił o zakończenie dys-
kusji nad planem. 

Następnie radny Szeląg w imieniu klu-
bu radnych „Niezależni” zgłosił wniosek 
o zniesienie tej uchwały z porządku obrad. 
Został on jednak odrzucony. 

Uchwała, została przyjęta większością 
głosów (przy pięciu głosach wstrzymują-
cych) w formie zaproponowanej przez bur-
mistrza. (Więcej na temat uchwały w dal-
szej części Wieści).

h) Nabycia przez gminę Stęszew nie-
ruchomości położonych we Wronczynie.

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew wyraża zgodę na nabycie przez gmi-
nę Stęszew nieruchomości o następujących 
numerach ewidencyjnych i powierzch-
niach, położonych w obrębie Wronczyna:

– 243/3 o pow. 3828 m²; 243/13 o pow. 
881 m²; 253/4 o pow. 890 m²; 254/4 o pow. 
1194 m²; 255/1 o pow. 1273 m²; 255/8 
o pow. 421 m². 

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

i) Zmieniającą uchwałę nr XI/130/2007 
z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie na-
bycia przez gminę Stęszew nieruchomo-
ści położonej w Stęszewie.

Uchwała ta została odrzucona.
j) Zatwierdzenia taryfy wody i ścieków.
Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-

szew zatwierdza taryfy wody i ścieków 
w następującej wysokości:

1) Za 1 m³ wody – 2,83 zł + VAT,
2) Za 1 m³ ścieków – 4,60 zł + VAT.

Uchwała ta została przyjęta większością 
głosów w formie zaproponowanej przez 
burmistrza.

k) Ustalenia cen za usługi komunalne 
o charakterze użyteczności publicznej.

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew ustala następujące ceny za usługi ko-
munalne:

1) Wywóz nieczystości stałych:
• za pojemnik 110 l – 12,96 zł + VAT
• za pojemnik 120 l – 14,16 zł + VAT
• za pojemnik 240 l – 28,32 zł + VAT
• za pojemnik 1100 l – 79,45 zł + VAT
•  za jeden m³ odpadów luzem 

– 106,92 zł + VAT
 2) Składowanie zmieszanych odpadów 

komunalnych na wysypisku w Srocku Ma-
łym:

• dla jednostek posiadających zgodę 
z urzędu gminy, które uczestniczyły w bu-
dowie wysypiska – 176,56 zł + VAT za jed-
ną tonę.

3) Wywóz nieczystości płynnych:
• pojemność 2,6 m³ – 12,04 + VAT/m³
• pojemność 5,0 m³ – 10,09 + VAT/ m³ 
4) wywóz nieczystości płynnych dla 

niepodłączonych posesji do sieci kanaliza-
cyjnej, zgodnie z regulaminem utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie Gminy 
Stęszew (Uchwała XXXVI/390/2006):

•  pojemność 2,6 m³ i 4,3 m³ 
– 18,00 + VAT/m³

•  pojemność 5,0 m³ i 6,0 m³ 
– 14,00 zł + VAT/m³

5) Ceny usług pozostałych świadczo-
nych przez Zakład Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Stęszewie wzrastają 
o wartość 2,6%.

Uchwała ta została podjęta większością 
głosów, w formie zaproponowanej przez bur-
mistrza – po przyjęciu poprawek komisji.

l) Ustanowienia pomnika przyrody.
Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-

szew ustanawia pomnikiem przyrody 
drzewo gatunku dąb szypułkowy, o obwo-
dzie pnia 300 cm, wieku 83 lata, rosnące 
w miejscowości Tomice na działce nr 5, ob-
ręb Rybojedzko, stanowiącej własność gmi-
ny Stęszew oraz nr 170, obręb Tomice, sta-
nowiącej własność Powiatu Poznańskiego. 
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie 
w wersji zaproponowanej przez burmi-
strza.

m) Ustanowienia pomnika przyrody.
Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-

szew ustanawia pomnikiem przyrody 
drzewo gatunku dąb szypułkowy, o ob-
wodzie pnia 290 cm, wiek 77 lat, rosnące 
w miejscowości Modrze na działce nr 316, 
obręb Modrze, stanowiącej własność Gmi-
ny Stęszew. 

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

n) Nadania Statutu Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Stęszewie. 

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

o) Rozpatrzenia skargi na działalność 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stęsze-
wie.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew uznaje złożoną skargę za 
zasadną w części przyjmując ustalenia Ko-
misji Rewizyjnej za własne stwierdza, że:

• co do zarzutu dotyczących mobbingu 
uważa, że sprawa ta powinna zostać rozpa-
trzona przez stosowną instytucję, czyli Sąd 
Pracy;

• co do wypłaty nagród jubileuszowych 
– stwierdza, że nagroda za 20 lat pracy zo-
stała wypłacona z opóźnieniem, dopiero 

wynosi budżet gminy Stęszew 
na 2012 rok

ok. 38 mln zł 
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po wyroku Sądu, a nagroda za 25 lat pra-
cy została wypłacona za wcześnie. Powyż-
sze stanowi o naruszeniu przez dyrektora 
dyscypliny finansów publicznych;

• Dyrektor Szkoły nie podejmował zde-
cydowanych działań zmierzających do 
rozwiązywania powstałych konfliktów. 

Uchwała ta została podjęta przy czte-
rech głosach wstrzymujących i jednym 
przeciwnym. 

Nasuwa się pytanie, po co niektórzy 
radni odwlekali przyjrzenie się tej skardze, 
skoro wiedzą, że jeśli pojawiają się niepo-
kojące sygnały, to obowiązkiem Rady jest 
jak najszybsze ich zweryfikowanie. Nie 
można tak ważnych kwestii, próbować za-
mieść „pod dywan”. 

Po przyjęciu uchwał przewodniczą-
cy przedstawił Apel Rady Miejskiej Gmi-
ny Stęszew w sprawie zapewnienia jednost-
kom samorządu terytorialnego udziału 
w dochodach publicznych odpowiednio do 
przypadających im zadań. 

Ostatnim punktem sesji była dysku-
sja, wolne głosy i wnioski. Jako pierwsza 
głos zabrała sołtys Dębna. Chciała wie-
dzieć dlaczego stęszewska straż pożarna 
nie reaguje na zgłaszane zdarzenia. Opo-
wiedziała o sytuacji jaka miała miejsce 
w Dębnie. Kiedy paliło się drzewo i we-
zwano straż pożarną, na miejsce nie doje-
chała straż stęszewska, która ma zaledwie 
2 km, ale OSP ze Strykowa– mówiła. Bur-
mistrz powiedział, że słyszał o tym zda-
rzeniu. Wyjaśnienia sytuacji należy do-
magać się od OSP.

Następnie głos zabrała radna Kowalska. 
Zwróciła się do kolegów radnych, by na se-
sjach nie powracać do spraw, które zostały 
już na komisji dokładnie omówione. Przy-
kładem takiego zachowania może być po-
stawa radnego Szeląga. Podczas sesji, za-
daje te same pytania, na które odpowiedź 
uzyskał już na komisji. Po ponownym wy-
jaśnieniu sprawy, mówi, że nie rozumie 
tematu i wstrzymuje się od głosowania, 
utrudniając tym samym pracę rady w po-
dejmowaniu uchwał.

Na zakończenie obrad przewodniczący 
rady oraz burmistrz gminy złożyli życze-
nia noworoczne wszystkim uczestnikom 
sesji.   RED

Podczas grudniowej sesji 
Rady Miejskiej Gminy Stęszew 
przyjęty został apel w sprawie 
zapewnienia jednostkom sa-
morządu terytorialnego udzia-
łu w dochodach publicznych 
odpowiednio do przypadają-
cych im zadań. 

Radni zaapelowali do premiera Do-
nalda Tuska o zajęcie stanowiska 
w sprawie zapewnienia ustawowo 

wyraźnie źródeł finansowania nowych za-
dań dotyczących wspierania rodziny i sys-
temu pieczy zastępczej. 

Powyższy apel podyktowany jest głę-
bokim zaniepokojeniem obecną sytuacją, 
gdzie samorządy terytorialne obarczane są 
nowymi obowiązkami i zadaniami bez ko-
niecznego do tego celu finansowania. 

A przecież art. 167 ust. 1 Konstytucji 
RP zapewnia jednostkom samorządu te-
rytorialnego udział w dochodach publicz-
nych odpowiednio do przypadających im 
zadań. Zgodnie zaś z art. 167 ust. 4 Konsty-

tucji RP zmiany w zakresie zadań i kompe-
tencji jednostek samorządu terytorialnego 
następują wraz z odpowiednimi zmianami 
w podziale dochodów publicznych.

Otóż ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
która weszła w życie 1 stycznia wprowadzi-
ła liczne, nowe zadania własne dla gminy, 
w tym obowiązek zatrudniania asystentów 
rodziny, ponoszenia częściowych kosztów 
pobytu dzieci w pieczy zastępczej (od 10 % 
kosztów w pierwszym roku pobytu dziecka 
w pieczy zastępczej do 50 % w trzecim i ko-
lejnych latach). 

Żaden z przepisów nie wskazuje źródeł 
finansowania, więc gmina ma obowiązek 
sfinansowania nowego zadania własnego 
w całości ze środków własnych, co powodo-
wać będzie znaczne obciążenie finansowe 
dla budżetu gminy, co znajduje bezpośred-
nie przełożenie na obciążenie kosztami re-
alizacji tych zadań jego mieszkańców, co 
łamie konstytucyjną zasadę, iż w przypad-
ku zmiany zadań i kompetencji, w ślad za 
tymi zmianami następują również konsty-
tucyjnie zagwarantowane zmiany w po-
dziale dochodów publicznych.  RED

W „Wieściach Stęszewskich” 
obszernie relacjonujemy prze-
bieg sesji Rady . Tymczasem 
wiele decyzji, które nie wyma-
gają podjęcia w drodze uchwa-
ły, zapada na posiedzeniach 
komisji Rady Miejskiej Gminy 
Stęszew. Od grudniowego wy-
dania „Wieści Stęszewskich” 
informujemy o tych najważ-
niejszych.

I tak, burmistrz gminy Stęszew wystąpił 
z inicjatywą, by przystąpić do opraco-
wania miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego dla terenów cmen-
tarza w Stęszewie. Radni wyrazili zgodę 
na przystąpienie do opracowania w/w pla-
nu zagospodarowania. W celu powiększe-
nia terenu cmentarza rozważana jest moż-
liwość nabycia fragmentu nieruchomości 
i stworzenia tam cmentarza komunalnego.

Kolejna omawiana sprawa to propozycja 
zmian dotyczących użytkowania wysypiska 

śmieci w Srocku Małym. Burmistrz przedsta-
wił aktualne informacje dotyczące segregacji 
i nowych uregulowań prawnych. W tej sytu-
acji obie komisje wyraziły zgodę na przeka-
zanie w/w wysypiska Centrum Zagospodaro-
wania Odpadów „Selekt” sp. z o.o..

Poruszono też kwestię powstania Stre-
fy Płatnego Parkowania w Stęszewie. Prze-
prowadzono symulację, z której wynika, że 
oprócz utrudnień dla mieszkańców i służb 
porządkowych, strefa nie przyniosłaby wie-
le zysków. Burmistrz wnioskował więc, by 
nie tworzyć strefy, a podjąć próbę stworze-
nia kolejnych miejsc parkingowych, by kie-
rowcy zostawiali auta na parkingach bufo-
rowych, a nie wjeżdżali na przykład na Ry-
nek. Dotyczy to szczególnie tych mieszkań-
ców, którzy dojeżdżają do centrum, a dalej 
kontynuują podróż autobusem lub pocią-
giem. Mogliby oni auta pozostawiać w in-
nych częściach miasta – zamiast blokować 
na niekiedy cały dzień miejsca w centrum. 
W tej sytuacji Komisja Budżetu zapropo-
nowała odłożenie realizaci powyższej kwe-
stii w czasie, a Komisja Oświaty nie wyraziła 
zgody na utworzenie Strefy Płatnego Parko-
wania w Stęszewie.  RED

Przedstawiciele gminy Stęszew i Ko-
mornik 16 stycznia spotkali się z po-
słem Rafałem Grupińskim. Interwe-

niowali u niego w sprawie przyspieszenia bu-
dowy drogi ekspresowej S5. O temacie pisali-
śmy już kilkakrotnie, a spotkanie z posłem 
było kolejnym krokiem, jaki podjęły obie 
gminy celem realizacji tej inwestycji…  RED

Apel do premiera Tuska

Z prac Komisji Rady 
Miejskiej w Stęszewie

Spotkanie 
w sprawie S5
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Sprawa zabudowy terenów przy źródeł-
ku Żarnowiec toczy się w gminie już od 
kilku lat. Wielu mieszkańców wie, jak 

cennych krajobrazowo miejsc ona dotyczy, 
wielu też żąda, by tereny te za wszelką cenę 
pozostały nietknięte. W ostatnim czasie do-
szło do kuriozalnej wręcz sytuacji, w której to 
pewna pani – pisząca teksty do lokalnej ga-
zety – postanowiła zostać adwokatem inwe-
stora chcącego zabudować teren przy źródeł-
ku. Rozpoczęła więc akcję, która ma ewident-
nie na celu „zamydlenie oczu” mieszkańcom 
i przedstawienie „inwestora” jako rolnika, ar-
tystę, działającego niemalże dla dobra gmi-
ny, niesłusznie „tłamszonego” przez złośli-
wego burmistrza i jego niekompetentnych 
urzędników! 

Ostatni tekst wspomnianej pani zmusza 
do zastanowienia. Powołuje się ona na de-
cyzję Samorządowego Kolegium Odwoław-
czego, której treści gmina jeszcze… nie zna-
ła. Czyli ktoś przekazał pismo SKO owej pani 
wcześniej niż otrzymała je gmina jako strona 
postępowania! Musiał to uczynić ktoś z SKO? 
Bo skąd autorka tekstu dotyczącego sprawy 
zabudowy przy źródełku znała treść decy-
zji Samorządowego Kolegium Odwoławcze-
go? Czy przypadkiem jest to, że pełnomoc-
nik prawny „inwestora” chcącego zabudować 
teren przy źródełku jest jednocześnie… pra-
cownikiem SKO (o czym SKO powiadomiło 
gminę)?

Zastanawiające jest też to, dlaczego decy-
zja SKO zapadła 29 września 2011 r., a do 
Urzędu wpłynęła 17 stycznia 2012? Czy nie 
dlatego, że czekano, czy gmina uchwali plan 
czy też nie? Gdyby gmina nie uchwaliła pla-
nu, sprawa z SKO zostałaby wycofana, a że 
plan został uchwalony, to SKO przesłało de-
cyzję… wrześniową. Nie jest to jedyna zasta-
nawiająca kwestia. 

Jakoś dziwnie się również złożyło, że peł-
nomocnik „inwestora” chcącego zabudować 
teren przy źródełku, na ostatniej sesji prze-
kazał (czyżby przez nieuwagę?) pismo, świad-
czące o tym, że prowadzi prywatną kore-
spondencję z wojewodą wielkopolskim, któ-
ry nadzoruje działania gminy…

Z racji tego, że bardzo wiele nieprawdzi-
wych informacji przekazano mieszkańcom 
na temat inwestycji nad źródełkiem, jak 
i samego inwestora, pora by wyjaśnić kilka 
kwestii. 

W chwili obecnej sytuacja przedstawia się 
tak, że Rada Gminy uchwaliła 28 grudnia 
plan miejscowego zagospodarowania prze-
strzennego wprowadzający zakaz zabudo-

wy terenów przy źródełku (o szczegółach pi-
szemy w relacji z sesji Rady Miejskiej Gmi-
ny Stęszew – red.). Gdy trwały prace nad tym 
planem, utrudniane zresztą przez inwesto-
rów, to złożyli oni wnioski o wydanie decy-
zji o warunkach zabudowy. Działaniami ty-
mi próbowali „obejść” sprawę. Gdy im się to 
nie udało, pełnomocnik jednego z inwesto-
rów, będący jak już wspomnieliśmy nieeta-
towym pracownikiem SKO, złożył zażalenie 
do Samorządowego Kolegium Odwoławcze-
go, które uchyliło wydaną przez gminę od-
mowną decyzję na warunki zabudowy. Jest 
to pismo z września 2011 r., które wpłynęło 
do gminy dopiero 17 stycznia br. 

Należy zaznaczyć, że jeśli Rada Gminy 
uchwala plan zakazujący zabudowy na tere-
nie źródełka, to burmistrz nie może wydać 
warunków na jego zabudowę. Byłoby to do-
wodem niekonsekwencji z jego strony i nieli-
czenia się z wolą mieszkańców. 

Działanie „inwestora” w tej kwestii świad-
czy o kompletnej desperacji. Z jednej strony 
walczy on, by nie uchwalać niekorzystnego 
dla niego planu a z drugiej, w tym samym 
czasie próbuje „obejść” sprawę, składając ko-
lejne wnioski o warunki zabudowy. 

Treść pisma z SKO jest kuriozalna. SKO 
w wydanej decyzji przeczy samo sobie. Widać 
to wyraźnie na przykładzie tematu uzgodnie-
nia specyfiki zabudowy – gdy wnioskodaw-
ca dokonał uzupełnienia wniosku o warun-
ki zabudowy (zgodnie zresztą z wytyczny-
mi SKO!!!), gmina uznała, po przeprowadze-
niu wizji lokalnej, analizie funkcji oraz cech 
zabudowy i zagospodarowania terenu, ana-
lizie dokumentów, że planowana inwestycja 
wyczerpuje znamiona zabudowy zagrodowej. 
Czyli de facto – gmina zgodziła się z wniosko-
dawcą, co do tego, że zamierza on stawiać za-
budowę zagrodową (uznała w tym punkcie je-
go plany), a teraz SKO stwierdza, że gmina nie 
dokonała należytej oceny w tej kwestii (sic!) 
O co chodzi!? Skoro SKO nakazało inwestoro-
wi uzupełnić wniosek o informacje dotyczące 
zabudowy zagrodowej, a gmina uznała, że są 
one wystarczające (zgadza się z twierdzeniem, 
że na terenie ma powstać zabudowa zagrodo-
wa), to dlaczego SKO to podważa? Podobnie 
jest z inną kwestią. We wcześniejszej decyzji 
SKO nakazuje gminie wziąć pod uwagę ład 
przestrzenny, jako przepis odrębny, a w pi-
śmie z 29 września 2011– to neguje! 

SKO, w ww. piśmie zarzuca gminie rów-
nież standardowo braki załączników, podpi-
sów, oryginałów map itp. Można zakładać, że 
takie działania mają jedynie na celu „zmęcze-

nie urzędników”, licząc, że dla świętego spoko-
ju wydadzą pozytywną decyzję. Tym bardziej, 
że argumenty o braku oryginałów map, pod-
pisów itp. są NIEPRAWDZIWE – wszystkie 
dowody mieszczą przepastne teczki z aktami 
sprawy. SKO dowodzi swojej co najmniej nie-
frasobliwości podnosząc argumenty niezgod-
ne z prawdą, a łatwe przecież do obalenia. 

SKO w swoim piśmie nie pochyla się na-
wet należycie nad problemem – stosuje me-
todę „wytnij–wklej” – stąd akapity wyrwane 
z kontekstu i nie na temat, czego namacalne 
dowody widać w wydanej decyzji. Po pierw-
sze SKO przytacza całe akapity, które kopio-
wane są z innych decyzji. Dowód? Oto cytat: 
„…jedną z podstawowych zasad postępowa-
nia administracyjnego, mającą niewątpliwie 
zastosowanie do postępowania w przedmio-
cie środowiskowych uwarunkowań zgo-
dy…”). To zdanie świadczy o totalnej igno-
rancji, bo w tym przypadku nie ma mowy 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody, 
tylko o warunkach zabudowy!!! 

Zaznaczyć trzeba jeszcze jedno, jeśli te-
raz gmina wydałaby pozytywną decyzję na 
warunki zabudowy inwestorowi, to naraża 
się na co najmniej kilka zarzutów: po pierw-
sze, że „dogadała” się po cichu z inwestorem, 
po drugie – inwestor w takiej sytuacji mógłby 
pójść do sądu po odszkodowanie, argumentu-
jąc, że przez opieszałość urzędników narazo-
ny został na straty, po trzecie – mieszkańcy 
Tomic i okolic, którzy jednoznacznie są prze-
ciwni zabudowie terenu źródełka uznaliby, 
że gmina (burmistrz) lekceważy ich zdanie. 

Zastanawiający jest jeszcze jeden fakt: dla-
czego „inwestorowi” aż tak zależy na uzy-
skaniu zgody na zabudowę źródełka, że wy-
daje mnóstwo pieniędzy (np.: na adwokata), 
skoro rzekomo chodzi wyłącznie o wypas 15 
owiec? Wszyscy wiemy, że ma on tyle tere-
nów w sąsiedniej gminie, że mógłby tam spo-
kojnie wypasać nie tylko 15, ale i 115 owiec. 
Tak zaciekła i kosztowana walka o ten teren 
świadczy jednoznacznie, że musi być ona 
opłacalna. Sugeruje to, że być może praw-
dziwe są obawy mieszkańców, że ten rzeko-
my rolnik, artysta zamierza zabudować te-
ren źródełka domami mieszkalnymi. Tym 
bardziej, że wielokrotnie zmieniał wersję co 
do planów inwestycyjnych. Nad źródełkiem 
miało już powstać gospodarstwo rolne dla je-
go syna, potem dom i pracownia artystycz-
na– działająca oczywiście dla dobra miesz-
kańców gminy, a w końcu – siedlisko na wy-
pas 15 owiec. „Inwestor” jest najwyraźniej 
bardzo niezdecydowany.  RED 

Dziwny splot wielu okoliczności mający wywrzeć presję na gminie w spra-
wie zabudowy źródełka Żarnowiec 

Chcą zabudować źródełko
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Obszar objęty planem stanowi te-
reny cenne przyrodniczo i krajo-
brazowo, które określono w stu-

dium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Stęszew, jako: „strefa szczególnej polity-
ki przestrzennej uwarunkowanej współ-
działaniem z Wielkopolskim Parkiem 
Narodowym” oraz „obszary o zróżnico-
wanej rzeźbie terenu wskazane do syste-
mowej ochrony przed erozją”. Na tym te-
renie znajduje się również pomnik przy-
rody – źródełko Żarnowiec. Wyznaczone 
tereny zlokalizowane są częściowo w otu-
linie Wielkopolskiego Parku Narodowego 
oraz w granicach dwóch obszarów Natu-
ra 2000: „Ostoja Rogalińska” oraz „Osto-
ja Wielkopolska”. W trakcie prowadzenia 
procedury zmierzającej do uchwalenia 
planu swoje stanowisko popierające wpro-
wadzenie ograniczeń w zabudowie obsza-
ru objętego planem zajęło wiele instytucji 
i organizacji, a także mieszkańcy. 

W piśmie z 18 października 2011 r. 
prof. dr hab. Janina Zbierska oraz dr inż. 
Agnieszka Ławniczak z Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu, z Katedry 
Ekologii i Ochrony Środowiska stwierdzi-
ły, iż: „uchwalenie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego jest nie-
zbędne dla (…) zapewnienia skutecznej 
ochrony cennych obszarów przyrodni-
czych i walorów krajobrazowych, w tym 
obszarów objętych ochroną prawną na 
podstawie ustawy o ochronie przyrody 
oraz Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy 
Ptasiej, zgodnie z zapisami studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stęszew; zachowa-
nie elementów przyrodniczych w dolinie 
rzeki Samicy Stęszewskiej i zapewnienia 
prawidłowego pełnienia funkcji regional-
nego korytarza ekologicznego – zgodnie 
z zapisami Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego Województwa Wielkopolskie-
go; zapewnienia ochrony terenów podmo-
kłych stanowiących strefę buforową Jezio-
ra Tomickiego przed zanieczyszczeniami 
i degradacją”. 

W piśmie tym czytamy też: „teren ten 
powinien być zachowany w obecnej formie 
i pełnić ważne funkcje ekologoczne i śro-
dowiskotwórcze”(…). Umożliwienie zabu-

dowy tego terenu spowoduje zniszczenie 
cennych siedlisk przyrodniczych oraz 
miejsc lęgowych i żerowisk dla ptaków 
i dzikiej fauny. Zniszczone zostaną walory 
krajobrazowe tego terenu oraz utrudnione 
będzie jego wykorzystanie turystyczno-re-
kreacyjne, w szczególnosci okolic pomni-
ka przyrody źródełko Żarnowiec. (…). Prof. 
Zbierska i dr Ławniczak dodały, że uchwa-
lenie planu jest niezbędne dla zapewnie-
nia skutecznej ochrony Jeziora Tomickie-
go przed zanieczyszczeniem i dalszą de-
gradacją. 

– Bez podjęcia zdecydowanych działań 
nie będzie możliwe powstrzymanie pro-
cesu degradacji Jeziora Tomickiego – czy-
tamy w pismie. – W przypadku powsta-
wania nowych zabudowań mieszkalnych 
i inwentarskich na tym terenie, gdzie nie 
ma kanalizacji sanitarnej i deszczowej, bę-
dą one stanowiły nowe źródła zanieczysz-
czeń i zagrożenie dla wód powierzchnio-
wych. Utwardzanie powierzchni wykona-
ne na znacznych powierzchniach posesji 
(drogi dojazdowe, podwórza itd.) przyczy-
ni się do zwiększenia spływu wód opado-
wych i zanieczyszczeń bezpośrednio do 
rzeki i jeziora.(…). Podsumowując nale-
ży stwierdzić, że uchwalenie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla miejscowości Tomice i Mirosławki jest 
konieczne, a jego brak uniemożliwi sa-
morządowi lokalnemu wypełnienie jego 
obowiązków w zakresie zapewnienia ładu 
przestrzennego w gminie Stęszew, ochro-
ny środowiska i zasobów przyrody oraz 
przywrócenia dobrego stanu wód w Jezio-
rze Tomickim”.

Do Urzędu Gminy wpłynęła też opi-
nia z Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu, reprezentowanego przez 
dr hab. Piotra Urbańskiego, kierownika 
Katedry Terenów Zieleni i Architektu-
ry Krajobrazu, dr inż. arch. Elżbietę Ra-
szeję kierownika Zakładu Architektury 
Krajobrazu oraz dr inż. arch. Agnieszkę 
Wilkaniec. Zwracają oni przede wszyst-
kim uwagę „na wybitne walory krajobra-
zowe i przyrodnicze terenu, który cieszy 
się od lat popularnością wśród społecz-
ności gmin Stęszew, Buk i Dopiewo, ja-
ko miejsce wypoczynku i rekreacji, cel 
wycieczek pieszych i rowerowych. Po-

wstanie na opisanym obszarze zabudo-
wy zaburzyłoby ekspozycję krajobrazo-
wą, niszcząc walory, z których korzysta-
ją mieszkańcy trzech gmin. W znaczący 
sposób ograniczyłoby również dostęp-
ność tych terenów. 

Z kolei Polskie Towarzystwo Ochrony 
Przyrody „Salamandra” reprezentowane 
przez dr inż. Andrzeja Kapela, podkreśli-
ło iż „zasadnicze postanowienia dotyczą-
ce sposobu zagospodarowania terenu obję-
tego tym planem są przy obecnym stanie 
wiedzy, uzasadnione pod względem me-
rytorycznym. Stanowią one logiczne roz-
winięcie wskazań zawartych w studium 
uikzpg i realizują prawny nakaz powstrzy-

mywania się od działań mogących znaczą-
co negatywnie wpływać na obszary Natu-
ra 2000. (…).”

Również mieszkańcy wyrazili pisemnie 
poparcie dla głownej idei planu, który po-
lega na wprowadzeniu zakazu zabudowy. 
Uzasadniają oni, że: tereny te są przedmio-
tem dumy mieszkańców i od wielu poko-
leń celem wycieczek rekreacyjnych, pełnią 
też rolę edukacyjną.

– Jest wokół tyle terenów pod zabudo-
wę, że nie muszą być niszczone te – napisa-
li mieszkańcy. – Nie wszystko musi być na 
sprzedaż i do doraźnego użytku. (…). Chce-
my, aby w takiej postaci, w jakiej jest obec-
nie, obszar ten przetrwał w stanie niena-
ruszonym dla nas, a także naszych dzieci 
i wnuków w przyszłości.

Radni uznając, że jakakolwiek nowa za-
budowa na powyższym terenie, mogłaby 
spowodować nieodwracalne, negatywne 
skutki, zakłócić dalsze prawidłowe funk-
cjonowanie cennych ekosystemów, a tak-
że przyczynić się do powstania konfliktów 
na styku planów inwestycyjnych z zasada-
mi ochrony przyrody oraz środowiska, bez 
głosu przeciwnego uchwalili plan miejsco-
wy dla fragmentów miejscowości Tomice 
i Mirosławki.  RED 

Podczas grudniowej sesji Rada Miejska Gminy Stęszew uchwaliła bardzo 
ważny projekt, czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla fragmentów miejscowości Tomice i Mirosławki

Naukowcy i mieszkańcy poparli
projekt planu dla wsi Tomice

Jest wokół tyle terenów

pod zabudowę, że 

nie muszą być niszczone

te – napisali mieszkańcy
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Inicjatorkami Uniwersytetu III Wieku 
w Stęszewie są Halina Kowalska, Danu-
ta Niedzwiecka i Bożena Krawczyk.
– Pomysł narodził się 15 października 

na imieninach Jadwigi. –wspominają pa-
nie. – Początkowo chciałyśmy jeździć na 
zajęcia do Poznania, ale zaczęłyśmy się za-
stanawiać, dlaczego by nie powołać Uni-
wersytetu III Wieku w naszej gminie. Już 
2 listopada pojechałyśmy do Puszczykowa, 
gdzie takowy z powodzeniem działa. Od-
wiedziłyśmy też inne podobne uniwersyte-
ty. Poprosiliśmy też o opiekę merytorycz-
ną rektora Wyższej Szkoły Umiejętności 
Społecznych.

17 stycznia w Urzędzie Miejskim Gmi-
ny Stęszew podpisana została umowa pa-
tronacka z prof. dr hab. Michałem Iwasz-
kiewiczem, rektorem Wyższej Szkoły 
Umiejętności Społecznych.

– To znakomity pomysł na aktywiza-

cję ludzi starszych – powiedział prof. dr 
hab. Michał Iwaszkiewicz. – Podoba mi się 
ta inicjatywa, która dowodzi, że współcze-
śni seniorzy są niezwykle wartościową gru-
pą. Jeszcze im się chce zdobywać wiedzę i to 
niekoniecznie ze swojej specjalności. Nie 
ma co ukrywać, że ludzi starszych przyby-
wa, tym bardziej trzeba cieszyć się z zaan-
gażowania stęszewskich seniorów, bo choć 
niczego już nie muszą to chcą się rozwijać 
i działać, wzbogacając tym samym intelek-
tualnie gminę. Cieszy również zrozumienie 
władz samorządowych do tej inicjatywy, bo 
jest ono niezbędne, by miała ona szansę po-
wodzenia. Przy takim pozytywnym klima-
cie, trzeba tylko wymyśleć fajne tematy wy-
kładów, które my jako uczelnia będziemy 
wspierać od strony merytorycznej i nauko-
wej. A przy interesujących zajęciach zado-
wolonych studentów – seniorów nie będzie 
brakowało. 

Paleta zajęć – wykładów zapropono-
wanych przez inicjatorki Uniwersytetu 
III Wieku w Stęszewie jest bardzo szero-
ka. Wypełniając deklarację słuchacza na-
leży zadeklarować chęć udziału w wy-
branych zajęciach. A są to: j. angielski, 
niemiecki lub francuski, ćwiczenia re-
laksacyjne – joga, rehabilitacja ruchowa, 
aerobic, informatyka, warsztaty teatral-
ne, sekcja kulinarna, warsztaty tanecz-
ne, zajęcia florystyczne, zajęcia muzycz-
ne, zajęcia plastyczne, koło miłośników 
roślin ogrodowych i balkonowych, a tak-
że turystyka. 

Deklarację należy składać w urzędzie 
lub u sołtysów do 1 lutego. Wpisowe na se-
mestr wstępny kosztuje 30 zł. Udział z za-
jęciach sekcji jest dodatkowo płatny. Uro-
czystą inaugurację roku zerowego Uniwer-
sytetu III Wieku zaplanowano na początek 
marca.  RED 

Umowę patronacką podpisano 17 stycznia w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew.

Gaudeamus zabrzmi 
w Stęszewie
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu objęła patronat 
nad Uniwersytetem III Wieku
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„ M O J A  S Z A N S A ”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stęszewie organizuje szkolenia w ramach projektu systemowego „Moja 
Szansa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społeczne-

go w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,
 Działanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zwracamy się z prośbą do Ośrodków Szkoleniowych o przedstwawienie ofert 
na przeprowadzenie niżej podanych szkoleń:

• Kurs doradztwo zawodowe • Kurs  opiekuna środowiskowego • Kurs sprzedawcy 
z obsługą kas fiskalnych • Kurs komputerowy • Kurs wózków widłowych

•  Kurs prawa jazdy kat. B; • Kurs spawaczy 

Zadania: 
• doradca zawodowy – umowa cywilnoprawna będzie obejmować zajęcia grupowe oraz indywidualne 

z uczestnikami projektu.

Prosimy o podanie następujących informacji do poszczególnych szkoleń:
• terminy, w jakich Państwa ośrodek będzie przeprowadzał powyższe szkolenia w roku 2012, koszt 

szkolenia na osobę, • koszt osobogodziny, • czas trwania szkolenia, • miejsce przeprowadzenia szko-
lenia • wymagania, jakie muszą spełnić uczestnicy szkoleń (wykształcenie, badania lekarskie itd.).

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew

e-mail: ops@steszew.pl tel. 61 8134 011,  697 888-714 

POMÓŻMY TOMKOWI

Tomek to mieszkaniec naszej gminy. W 2008 r. 
u zdrowego dotychczas Tomka objawił się gigan-
tyczny naczyniak tętniczo-żylny doprowadzając 
tym samym dwukrotnie do wylewu śródmózgo-
wego, w wyniku czego Tomek zapadł w śpiączkę. 
Walka o życie trwała pół roku, przy czym nie obyło 
się bez licznych komplikacji, m.in. przebita opłucna, 
a w konsekwencji odma płuc i ropień, niemożność 
samodzielnego oddechu, co wiązało się z koniecz-
nością respiratoterapii oraz przewlekłe uszkodzenie 
wątroby. Tomek po długotrwałej i bolesnej rehabilitacji poczynił zdecydowa-
ne postępy jednak wciąż nie potrafi chodzić, w pełni samodzielnie siedzieć, 
lewa strona jest bezwładna, widoczne są również przykurcze rąk i swastyka 
4 – kończynowa, problemem jest także brak kości czaszki. Tomek nadal wy-
maga intensywnej fizjoterapii, która jest bardzo kosztowna (miesiąc ok. 20 
tys. zł), a NFZ jej niestety nie dofinansowuje.

Wszystkich ludzi dobrej woli, skłonnych pomóc Tomkowi odsyłamy na 
stronę: www.tomaszkwiatek.blogspot.com

Wybieramy najlepszego sportowca niesłyszącego 2011

Polska Federacja Sportu Niesłyszących już po raz czwarty zaprasza do 
udziału w plebiscycie na najlepszego sportowca niesłyszącego. W tym ro-
ku wśród nominowanych znalazł się mieszkaniec naszej gminy – z nr 19. 

BARTOSZ WRÓBEL. Zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu na stro-
nie www.pfsn.pl Na państwa głosy czekamy do 09.02.2012r.

Bartosz WRÓBEL Pływanie 
2 rekordy Europy – 4x50 st. zmiennym 
i 4x100m st. dowolnym 
wielokrotny rekordzista Polski
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O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Gminy Stęszew informuje,

że zostały zlikwidowane pojemniki na surowce wtórne znajdujące się na terenie na-
szej gminy. Pozostały jedynie pojemniki znajdujące się na terenie zabudowy wieloro-
dzinnej tj. przy blokach. Decyzję taką podjęto ze względu na bardzo duże „zaśmiecenie” 
wrzucanych do pojemników surowców (ok. 60% odpadów wrzucanych do pojemników 
z napisem PET nie nadaje się do recyklingu) oraz podrzucanie obok pojemników wszel-
kich odpadów komunalnych (pochodzących głównie z gospodarstw domowych). Zgod-
nie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, surow-
ce wtórne z zabudowy jednorodzinnej segregowane są w systemie workowym. Miesz-
kańców, którzy korzystali wyłącznie z pojemników do segregacji odpadów znajdują-
cych się na ulicach prosimy o przejście na system workowy. Jak wiadomo, system ten 
polega na segregowaniu odpadów u źródła ich powstawania, tzn. w naszych domach. 
Komplet worków (tj. po jednym worku na szkło, tworzywa sztuczne, makulaturę) otrzy-
mać można w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie 
(ZGKiM) ul. Mosińska 15. Pełne worki odbierane są przez ZGKiM raz w miesiącu, zgod-
nie z harmonogramem. W dniu odbioru, rano, worki należy wystawić przed posesje. 
W miejsce zapełnionych worków, pozostawiony zostanie nowy komplet. 
Harmonogram zbiórki surowców umieszczony jest na stronie www.steszew.pl, do-
stępny jest również w ZGKiM w Stęszewie oraz Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew 
(na tablicy ogłoszeń oraz pok. nr 1). Jednocześnie prosimy o przestrzeganie zasad sor-
towania odpadów, które również są dostępne na stronie internetowej Gminy Stę-
szew. Informacje w tej sprawie uzyskać można pod nr tel. 618 197 125 (Urząd) oraz 
618 135 305 (odbiorca surowców).
 

 BURMISTRZ STĘSZEWA
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

U W A G A!!!
DO URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY STĘSZEW ZGŁOSIŁ SIĘ INWESTOR, KTÓRY ZAMIERZA URUCHOMIĆ 

PRZEDSIĘWZIĘCIE POD NAZWĄ MEGA TARG. BĘDZIE TO ZADASZONA HALA O POW. OK. 50.000 m², 

W KTÓREJ KAŻDY CHĘTNY BĘDZIE MÓGŁ WYNAJĄĆ (NA DZIEŃ, MIESIĄC, ROK) MIEJSCE DO HANDLO-

WANIA. NA MEGA TARGU BĘDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ CZĘŚĆ STRAGANOWĄ, PLAC GASTRONOMICZNY, 

CZĘŚĆ Z ATRAKCJAMI DLA DZIECI, WYSTĘPAMI ATRYSTÓW itp.

JEŚLI JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI WYNAJMOWANIEM POWIERZCHNI, MOŻECIE SIĘ 

KONTAKTOWAĆ POD ADRESEM MAILOWYM: biuro@megatarg.pl, POD NR TEL: (+48) 61 221 07 78. 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: www.megatarg.pl

SWOJE DANE KONTAKTOWE MOŻNA RÓWNIEŻ PRZEKAZAĆ DO URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY STĘ-

SZEW, UL. POZNAŃSKA 11– SEKRETARIAT. 
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HARMONOGRAM 
ZBIORU SUROWCÓW WTÓRNYCH 
NA ROK 2012 

DZIEŃ TYGODNIA  MIESIĄC

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

PONIEDZIAŁEK 
Witobel, Zamysłowo, Folwarczna, 
Kórnicka i przyległe

2 6 5 2 7 4 2 6 3 1 5 3

ŚRODA 
Dębno, Dębienko, Lipno

4 1 7 4 2 6 4 1 5 3 7 5

PIĄTEK 
Strykowo

*
5

3 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7

PONIEDZIAŁEK 
Stęszew ulica Kościańska, Poznańska
 i przyległe do ulicy Krętej, Mosińska 
i przyległe

9 13 12
*

10
14 11 9 13 10 8 12 10

ŚRODA 
Drożdżyce, Modrze, Wronczyn, 
Zaparcin, Będlewo

11 8 7 11 9 13 11 8 12 10 14 12

PIĄTEK 
Skrzynki, Tomice, Tomiczki, Jeziorki, 
Piekary, Słupia, Rybojedzko, 
Mirosławki, Sapowice

13 10 9 13 11 15 13 10 14 12 9 14

PONIEDZIAŁEK 
Wielka Wieś, Krąplewo wieś, 
Kwiatowa i przyległe

16 20 19 16 21 18 16 20 17 15 19 17

WTOREK 
Powstańców Wlkp., 
28 Grudnia i przyległe

17 21 20 17 22 19 17 21 18 16 20 18

CZWARTEK 
Trzebawska i przyległe, 
Trzebaw, Łódź

19 16 15 19 17 21 19 16 20 18 15 20

Zapełnione worki proszę wystawiać przed posesją do godz. 8:00. Telefon kontaktowy 061 8 135 305
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 16 stycznia rozpoczęły się 
kursy przygotowujące

 do egzaminów gimnazjalnego 
i maturalnego.

 Zapisy w sekretariacie: 
pon.–pt. od godz. 14 do 18, 

oraz telefonicznie lub drogą mailową. 

SPRZEDAM DOM 
w  o k o l i c y  S t ę s z e w a 

w spokojnej okolicy przy lesie,
Dom 167 m² + grunt 8760 m²

Szczegóły pod nr tel. 661 977 214

Wielkopolski Park Narodowy poszuku-

je firmy zainteresowane prowadzeniem 

pięciu niestrzeżonych miejsc postojo-

wych położonych na terenie Wielkopol-

skiego Parku Narodowego. 

Wszelkie informacje szczegółowe można 

uzyskać pod numerem telefonu (61) 89 

82 320; 501 409 586, bądź bezpośrednio 

w siedzibie Parku w Jeziorach.

KOREPETYCJE 
z języka angielskiego

dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 

Na terenie Stęszewa i okolic. 

Wieloletnie doświadczenie w udzielaniu 

korepetycji. Gwarantuję duże postępy. 

Atrakcyjna cena.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 

510 544 708

DO WYNAJĘCIA 
lokal handlowo–usługowy

o powierzchni 20 m²

tel. 61 8 134 540
kom. 509 592 034

PRYWATNY GABINET LEKARSKI
Marta Malinowska–Kubiak

Porady z zakresu psychiatrii
604 978 498

Godziny przyjęć:
PONIEDZIAŁEK 16:00 – 18:30

USŁUGI 

REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE

• Malowanie, tapetowanie ścian • Układanie 

paneli, płytek • Konstrukcje z płyt gipsowo-

-kartonowych • Drobne prace instalacyjne, 

sufity podwieszane • Montaż mebli

KONKURENCYJNE CENY, 
FACHOWE WYKONANIE!

TEL. 721 829 676

NAPRAWA 
LODÓWEK ZAMRAŻAREK
62-052 Komorniki, ul. 3 Maja 6

tel. 61 8107 454
tel. kom. 602 672 815

u Klienta – najtaniej !

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych 

im. Bolesława Chrobrego 

w Poznaniu zaprasza 

uczniów szkół gimnazjalnych 

oraz ich rodziców i wychowawców na:

• Targi Edukacyjne 3–5 lutego 2012 

– stoiska nr 12 i 45;

• Drzwi Otwarte w soboty 10 marca 

i 14 kwietnia 2012 r.;

• Szybką powtórkę przed egzaminem;

• Pokazy zawodów budowlanych 

i drzewnych;

• Konkurs „Architektura z duszą” 

i Festiwal „Chichot Pegaza”; 

oraz

•kurs nordic walking... dla rodziców.

Szczegóły na 
www.zsbd.pl/gimnazjalisto

ZIMOWY NABÓR 2012
 SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W STĘSZEWIE „LIDER”

•3 LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
DLA DOROSŁYCH na podbudowie gimnazjum

•2 LETNIE UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE na podbudowie 

zasadniczej szkoły zawodowej 

UWAGA! Jest to niestety ostatni 
nabór do Liceum Uzupełniającego 

w trybie 2-letnim,
 które zgodnie z nowymi przepisami nie 
będą prowadziły już naboru od września 

2012 r. (od września szkoły 3-letnie )

SZKOŁA POLICEALNA: 
•technik administracji •technik BHP

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE 2 LUTEGO (czwartek) GODZ. 18.00

SKŁADANIE DOKUMENTÓW I DOKŁADNA INFORMACJA:

62-060 Stęszew ul. Szkolna 1, 

tel. 061 8 134 147, 508 194 737

www.cds-lider.com.pl
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• Ogólnopolski numer ratunkowy   112
• Policja   997
• Straż pożarna   998
• Pogotowie ratunkowe   999
• Pogotowie energetyczne   991
• Pogotowie gazowe   992
• Pogotowie wod.-kan   61 813 42 21, 
 61 813 41 82, kom. 506 020 061

• Urząd Miejski Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11

czynny: pon. 8–16, wt.–pt. 7–15

> centrala 61 819 71 20, 61 813 40 11

> sekretariat 61 819 71 22

> faks 61 813 42 87

www.steszew.pl 

urzadgminy@steszew.pl

burmistrz@steszew.pl

> Geodezja 61 819 71 49

>  Leśnictwo, Ochrona środowiska, 

Rolnictwo 61 819 71 25

> Planowanie Przestrzenne 61 819 71 26

> Unia europejska 61 819 71 41

> Zamówienia publiczne 61 819 71 41

> Drogi 61 819 71 41

> Inwestycje 61 819 71 41

> Obrona cywilna 61 819 71 35

> Obsługa informatyczna 61 819 71 35

> Skarbnik 61 819 71 28

> Księgowość budżetowa 61 819 71 31

> Księgowość podatkowa 61 819 71 39

> Podatki 61 819 71 30

>  Komputerowa Ewidencja Ludności 

61 819 71 33

>  Urząd Stanu Cywilnego 61 819 71 29

>  Działalność Gospodarcza 61 819 71 36

>  Promocja Gminy 61 819 71 45

>  Komunikacja i Opłata Transportowa 

61 819 71 32

>  Radca Prawny 61 819 71 44

>  Ubezpieczenie Społeczne Rolników 

61 819 71 40

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

16, wt.–pt. 7–15, tel. 61 819 71 37

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

• Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej ul. Mosińska 15

Czynny jest codziennie z wyjątkiem wol-

nych sobót i niedzieli w godz. 7–15

 tel. 61 8193 41 82

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

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

tel. 61 813 43 95

 > Opalenica (24 h na dobę), 

tel. 61 447 91 00

• Pogotowie wodno–kanalizacyjne 

tel.  506 020 061

• Oczyszczalnia w Witoblu 

tel. 515 266 029

• Oczyszczalnia w Strykowie
tel. 500 016 269

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

tel. 61 813 43 98

 > Strykowo, ul. Bukowska 2a, 

tel. 61 813 45 31

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

tel. 61 841 49 30 lub 61 841 49 32

Przez cała dobę można dzwonić do Ko-
mendy Miejskiej w Poznaniu pod bez-
płatny nr tel. 997
> Rejon nr 1 – Dzielnicowy st. sierż. 

Marek Ludwiczak, tel. 519 064 708, 

nadzoruje całe miasto Stęszew

> Rejon nr 2 – Dzielnicowy st. sierż. 

Waldemar Górski nadzoruje: 

Zamysłowo, Strykówko, Antonin, Stry-

kowo, Sapowice, Rybojedzka, Słupia, Je-

ziorki, Skrzynki, Tomice, Tomiczki, Wielka-

wieś, Krąplewo, Mirosławki

> Rejon nr 3 – Dzielnicowy sierż. Zbi-

gniew Konieczny, tel. 519 064 706, nad-

zoruje: Dębno, Dębienko, Trzebaw, Łódź, 

Witobel, Będlewo, Zaparcin, Wronczyn, 

Modrze, Żydowo, Drożdżyce, Smętówko, 

Górkę, Srocko Małe PGR i wieś, Twardowo

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

Czynne codziennie z wyjątkiem 

pon. w godz. 10–14, tel. 61 813 40 12

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

Czynny: pon., wt., czw., pt. 9–20

śr., sob. 9–15

www.domkulturysteszew.pl

domkulturysteszew@wp.pl

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

tel. 61 813 40 92

Czynna: pon. 12–19 wt. 8–15 ś. 12–19 

czw. 8–19 pt. 12–19

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

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

Filia w Trzebawiu
Filia w Sapowicach
Filia w Będlewie
 

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

• Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu 

tel. 61 826 53 92

• Wielkopolski Zarządca Dróg 
Wojewódzkich w Kościanie 

tel. 65 512 17 74

• Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 

tel. 61 859 34 30

ZDROWIE
• Pogotowie Ratunkowe
tel. 999 lub 61 866 00 66

• Pomoc lekarska w nocy i święta dla 

gmin: Buk, Dopiewo, Stęszew, Komorniki

> NZOZ „Twoja Przychodnia”, 

ul. Grunwaldzka 508, 62-064 Plewiska, 

tel. (61) 561 79 70

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

Gabinet czynny od poniedziałku do piąt-

ku od godz. 8 do 18 – porady i wizyty

Świadczenia lekarza rodzinnego są 

udzielane także w Dojazdowym Punkcie 

Lekarskim w Jeziorkach, ul. Ogrodowa 1 

– od poniedziałku do piątku. 

> Opieka lekarska poza godz. pracy 

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

le i święta:

> Wyjazdowa – pogotowie tel. 61 866 00 66.

> Ambulatoryjna – szpital w Puszczykowie, 

ul. Kraszewskiego 11, tel. 61 633 65 00

> Pielęgniarka środowiskowa – od ponie-

działku do piątku od godz 8 do 12 – gabi-

net, od godz. 14 do 18 – środowisko.

Zapewnia całość leczenia przez całą do-

bę w ramach nocnej i świątecznej wy-

jazdowej opieki pielęgniarskiej – tel. 

606 241 687

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

tel. 61 813 42 61

Udziela świadczeń specjalistycznych 

w zakresie: ginekologii, chirurgii, laryngo-

logii i neurologii.

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

Ośrodek czynny: pon.–pt. godz. 8–18

> Godziny przyjęć lekarzy: pon. 8–16, 

wt., czw. 11–18, śr. 12–18, pt. 8–14

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

śr. 17–18

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

Wizyty domowe poza godzinami przyjęć.

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

kom. 606 892 161

Gabinet czynny: pon.–pt.: 8–18

Lekarz przyjmuje pon. – pt.

Gabinet: 8–12, 15–18

Wizyty domowe: 12–15

Dzieci zdrowe (szczepienia: wtorek 

9–11, czwartek 16–18

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

501 463 008 Przyjęcia płatne: wtorek 

16–18, środa: 10–12, piątek 16–18.

Orzeczenia lekarskie powypadkowe 

bezpłatne dla szkół i przedszkoli gminy.

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

W związku z ograniczonym limitem porad, 

należy dokonać wcześniejszej rejestracji 

telefonicznej pod nr tel. 61 813 50 19

> Punkt pobrań krwi i przyjmowania 

moczu w i piątki od 7:30 do 9:00

Pobieramy wymazy z gardła i nosa

• Porady z zakresu psychiatrii
Marta Malinowska-Kubiak, 

godz. przyjęć: poniedziałki 16-18.30

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

Prosimy o dokonanie wcześniejszej reje-

stracji telefonicznej: tel. 61 813 41 59, 

kom. 603 599 016

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

Gabinet czynny: wt. 16:30–17:30 

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

kom. 606 629 783

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

tel. 61 8 195 439

Kierownik spółki: 

Anna Niedźwiedź – tel. 600 631 917

pielęgniarka środowiskowa,

tel. 600 631 917

Agnieszka Ignasiak – pielęgniarka środo-

wiskowa, tel. 605 951 205

Katarzyna Płotkowiak – pielęgniarka 

środowiskowa, tel. 600 971 102

Barbara Sikorska – pielęgniarka 

środowiskowa, tel. 504 821 566

Mariola Czaplińska – położna 

środowiskowa, tel. 693 743 875

> Opieka długoterminowa: 

Magdalena Bernat, Halina Kowalska, 

tel. 600 631 917

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

czynne: pon.–pt. 10–20, sob. 10–13, 

tel. 61 813 46 81

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

tel. 61 813 44 53, 

kom. 602 706 945

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

tel. 61 819 54 07

Godziny przyjęć: poniedziałek: 13–18, 

wtorek: 8–13.30, środa: 8–13.30, czwar-

tek: 13–18, piątek: 8-13.30

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

Gabinet czynny: pon.–pt. 11–19

sob. 11–14 tel. 61 670 63 42

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

tel. 61 8195 106

• Pracownia Techniki Dentystycznej 
Anna Borys
Odpłatna naprawa i wykonywanie protez

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

kom. 693 139 499

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

tel. kom. 507 023 607

Gabinet czynny jest we wtorki w godzi-

nach od 16 do 18.

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

tel. 508 272 577, Godziny otwarcia:

poniedziałek: 13–18, wtorek: 7–12, środa: 

13–18, czwartek: 7–12, piątek: 13–18, 

sobota: 10–13

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

tel. 61 813 48 32 

Przyjmuje: psycholog, pedagog, logopeda.

• Gabinet Lekarski Grażyna Gugała
Ginekologia, położnictwo, medycyna 

ogólna, badania kierowców na prawo

 jazdy, badania dla celów sanepidu

Strykowo, ul. Lipowa 6c

Rejestracja telefoniczna 602 704 502

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

tel. 502 610 002

Gabinet czynny:pon. i czw. 14–18

APTEKI
• „Pod Orłem”, 

Stęszew, ul. Poznańska 3, 

tel. 61 813 42 54, czynna: pon.–pt.

8–20, sob. 8–13

• „Pod Słońcem”, 

Stęszew, ul. Chybickiego 13,

tel. 61 813 48 61,

czynna: pon.–pt. 8-12.30 i 15–20, 

sob. 8–13

• „U Złotego Źródła”
Stęszew, ul. Poznańska 18, 

tel. 61 898 53 32, 

czynna: pon.–pt. 8–20, sob. 8–14.

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

czynna: pon., śr., pt. 8–16,

wt., czw. 10–18

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

czynna: pon.–pt. 8–14,

tel. 501 472 846 

SZKOŁY
• Gimnazjum w Stęszewie 

ul. Szkolna 1, tel. 61 813 41 47

• Szkoła Podstawowa w Stęszewie 

ul. Poznańska 25, tel. 61 813 41 92, 

61 813 43 55

• Szkoła Podstawowa w Strykowie 

ul. Bukowska 1, tel. 61 819 69 76

• Gimnazjum w Strykowie 

ul. Szkolna 10, tel. 61 813 40 52

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

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

• Szkoła podstawowa w Trzebawiu 

ul. Mosińska 1, tel. 61 813 52 09

• Zespół Szkół Specjalnych w Stęszewie 

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

• Przedszkole w Stęszewie 

ul. Korczaka 2, tel. 61 813 43 45

POCZTA
• Stęszew, ul. Poznańska 21, 

tel. 61 813 40 25

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

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

• PKO Bank Polski
Stęszew, ul. Poznańska 20, 

tel. 61 819 75 00
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Tuż przed Bożym Narodze-
niem, 22 grudnia 2011 r., by 
wprowadzić mieszkańców 
gminy w świąteczny nastrój, 
grupa stęszewskich gimna-
zjalistów zgromadziła się 
przez klubem „siódemka”. 
W strojach Świętych Mikołajów 
częstowali cukierkami, śpiewali 
kolędy oraz piosenki świą-
teczne wywołując uśmiech na 
twarzach przechodniów. 

14 stycznia w sali Urzędu Miej-
skiego w Stęszewie odbyło się 
spotkanie opłatkowo-nowo-
roczne stęszewskiego szczepu. 

W uroczystości brali udział m.in. 
sekretarz gminy Joanna Za-
borska, ks. Kanonik Jan Małe-

ta, komendant Hufca Poznań-Rejon phm. 
Dariusz Sokołowski, komendant huf-
ca Poznań-Grunwald hm. Marian Derda, 
harcerski krąg seniorów im. Jerzego Krzy-
żagórskiego ze Stęszewa wraz z przewod-
niczącym hm. Jackiem Górnym oraz zu-

chy, harcerze, wędrownicy i instruktorzy 
stęszewskiego szczepu. Po powitaniu, po-
dzieleniu się opłatkiem jasełkę wystawiły 
nasze zuszki dzięki pracy dh. Małgorzaty 
Szyfter i dh. Pawła Piskorka. Dziękujemy 
dh. Julii Górskiej za uświetnienie przed-
stawienia grą na gitarze i śpiewem oraz 
towarzyszącemu jej chórkowi w składzie 
dh. Magda Derda oraz dh. Martyna Ma-
jorczyk. Potem zasiedliśmy do zastawio-
nych słodkościami stołów gwarząc mię-
dzy sobą i śpiewając kolędy oraz harcer-
skie piosenki. Dziękujemy wszystkim za 
tak liczne przybycie. W sumie było nas 
około 80 osób. Do zobaczenia za rok. 
 KATARZYNA MIKOŁAJCZAK

Gimnazjaliści 
Mikołajami

Spotkanie opłatkowe szczepu

Zuchy wystąpiły w jasełkach.

Polski Czerwony Krzyż, Koło Terenowe 

w Stęszewie składa serdeczne 

podziękowanie niżej wymienionym 

placówkom handlowym biorącym 

udział w Świątecznej Akcji 

„Czerwonokrzyska Gwiazdka”:

• „Anita” A. Majorczyk

•„Melba” s.j. E. i D. Przynoga

•„Kramik – Market” s.j. 

A. i R. Dobrzyńscy

•Firma Szajek

• Hurtownia WOKA

oraz naszym zawsze hojnym 

mieszkańcom gminy.

Podziękowania kierujemy również do 

firmy Quality Department Trio Line 

Polska sp.z.o.o. ul. Mosińska 10 

w Stęszewie – Pana Aleksandra Ryba-

ka , która w sposób spontaniczny zor-

ganizowała wśród swoich pracowni-

ków zbiórkę żywności , przekazując ją 

do PCK w celu rozdysponowania.

Serdecznie dziękujemy uczniom Gim-

nazjum w Stęszewie za okazane 

wsparcie w naszej akcji.

Pragniemy zaznaczyć, że dary trafi-

ły do rodzin potrzebujących, aby umilić 

i sprawić wiele radości w okresie Świąt 

Bożego Narodzenia. W akcji „Czerwo-

nokrzyska Gwiazdka 2011” zabrano 

produktów spożywczych na kwotę

3 960,60 zł

W imieniu Koła Terenowego
Polskiego Czerwonego Krzyża

 Serdeczne podziękowanie składa
Irena Wojtkowiak
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22 stycznia, po raz szesnasty, 
w Modrzu odbył się „Przegląd 
Kolęd” pod patronatem burmi-
strza gminy

 

Tegoroczne hasło przeglądu brzmiało: 
„Kościół Naszym Domem”. Do wspól-
nego kolędowania przyłączyło się 11 

zespołów dziecięco – młodzieżowych oraz 
3 wokalistów.

Wszystkich zgromadzonych przywitał 
ksiądz proboszcz Henryk Rynkiewicz, który 
zaprosił do wysłuchania młodych artystów.

Na moderskiej scenie zaprezentował się 
Zespół Gitarowy z Domu Kultury w Stęsze-
wie, Zespół Muzyczny Szkoły Podstawowej 
w Iłówcu, Chórek Parafialny św. Trójcy ze Stę-
szewa, Duet Michalina Olejniczak i Wikto-

ria Burkusz, Uczniowie z Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Strykowie, Chórek Parafial-
ny „Armia Pana” ze Strykowa, Zespół Gitaro-
wy ze Szkoły Podstawowej w Stęszewie, Kapela 
Dudziarska „Koźlary” z Domu Kultury ze Stę-
szewa, Zespół wokalny „Muzomaniaki” ze 
Szkoły Podstawowej w Jeziorkach, Dziecięcy 
Zespół Wokalny „Cantare” z DK ze Stęszewa, 
Uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolne-
go z Modrza oraz soliści: Dorota Leśna, Wero-
nika Przybylska oraz Ania Hejman.

Licznie przybyła publiczność, nagrodzi-
ła młodych artystów gromkimi brawami.

Na zakończenie „Szesnastego Przeglą-
du Kolęd”, wszyscy zgromadzeni zaśpiewa-
li kolędę „Dzisiaj w Betlejem”. Organizato-
rzy natomiast wręczyli uczestnikom pa-
miątkowe dyplomy, dziękując za trud wło-
żony w przygotowanie i radość wspólnego 
kolędowania.  RED

XVI Przegląd Kolęd 
– Modrze 2012

Zespół wokalny z Domu Kultury w Stęszewie „Cantare”.

Ania Hejman i Anna Wojtowicz.

Dorota Leśna.

Chórek Parafialny „Armia” Pana ze Strykowa.

Burmistrz podziękował 
wszystkim za udział 

w przeglądzie. 

Michalina Olejniczak 
i Wiktoria Burkusz.
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Zespół gitarowy SP w Stęszewie.Chórek Parafialny Św. Trójcy ze Stęszewa.

Kapela dudziarska „Koźlary”. Zespół gitarowy z Domu Kultury ze Stęszewa.

Uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Modrzu.

Zespół ze SP w Iłówcu.

Uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Strykowie. 

Zespół wokalny Muzomaniaki ze SP w Jeziorkach.


