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Weekend majowy, jak co roku to 
przedsmak lata i zbliżających 
się wakacji. To czas na odpoczy-

nek i spędzenie czasu z rodziną.
Burmistrz gminy Stęszew i Dom Kultu-

ry w Stęszewie z myślą o mieszkańcach na-
szej gminy przygotowali na czas majowe-
go weekendu bogatą ofertę propozycji na 
atrakcyjne spędzenie tego czasu.

Puchar dla Spójni 
I tak, 1 maja na boisku sportowym we 

Wronczynie został rozegrany turniej pił-
ki nożnej o Puchar Burmistrza Gminy Stę-
szew. W turnieju wzięło udział sześć dru-
żyn: KS Lipno Stęszew, LZS Wronczyn, 
Okoń Sapowice, Spójnia Strykowo, Torna-
do Trzebaw, Tęcza Skrzynki. Licznie zgro-
madzeni kibice mogli podziwiać mecze ro-
zegrane w dobrym stylu.

Puchar burmistrza w tegorocznym tur-
nieju wywalczyła Spójnia Strykowo, tuż za 

nią uplasowało się KS Lipno Stęszew, a na-
tomiast trzecie miejsce wywalczyła druży-
na LZS Wronczyn. 

Bawimy się i pomagamy
Kolejnego dnia, 2 maja w Zielonym Za-

kątku odbyła się majówka z Domem Kul-
tury pt. „Bawimy się i pomagamy”. Całą 
imprezę rozpoczął koncert duetu „Capli-
so” z Poznania. 

Ich występ przeplatany był prezenta-
cją muzyczno – literacko – tanecznych na-
szych milusińskich ze szkoły podstawowej 
w Stęszewie. 

Następnie na scenie pojawili się Piraci, 
którzy przenieśli wszystkie dzieci, te małe 
i te duże w świat bajek i zabawy.

Podczas tegorocznej Majówki zorgani-
zowano również zbiórkę charytatywną na 
leczenie i rehabilitację Witolda Mazurka. 

Przyjaciele Witka przygotowali dla 
wszystkich uczestników majówki wiele do-

datkowych atrakcji takich jak: kawiaren-
kę pełna słodkości z domowymi wypieka-
mi, wielkie grillowanie, usługi fryzjersko – 
kosmetyczne w wykonaniu pracowników 
Bio-Relaxu, kiermasz z pamiątkami pierw-
szokomunijnymi i nie tylko.

Wszystkim, którzy wspomogli majów-
kową akcję charytatywną na rzecz Witka 
serdecznie dziękujemy. 

221 rocznica Uchwalenia Konstytucji 
3 maja odbyła się oficjalna uroczystość 

z okazji 221 rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja. O godz. 11.15 została od-
prawiona msza święta, następnie wszy-
scy wierni wraz z delegacjami i pocztami 
sztandarowymi przemaszerowali na pły-
tę stęszewskiego rynku. Tam poszczególne 
delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. 
Odbyła się również akademia w wykona-
niu zespołu dziecięcego „Cantare” z Domu 
Kultury.  RED

Długi weekend majowy pod patronatem burmistrza gminy Stęszew 

Sport, muzyka, gry 
i akcja charytatywna
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Po otwarciu sesji i stwierdzeniu qu-
orum przewodniczący Mirosław Po-
trawiak przedstawił zebranym po-

rządek obrad.
Kolejnym punktem czwartkowej sesji 

było sprawozdanie burmistrza z działalno-
ści międzysesyjnej. Obejmowało ono okres 
od 29 marca do 26 kwietnia.

W omawianym czasie odbyły się prze-
targi na:

•  sprzedaż działek budowlanych przy 
ul. Trzebawskiej, Żeglarskiej i Wierz-
bowej oraz przy ul. Poznańskiej – wy-
nik negatywny,

•  zagospodarowanie rekreacyjne terenu 
nad Jeziorem Strykowskim.

Miniony czas to również realizacja na-
stępujących inwestycji:

•  budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
dla miejscowości Sapowice – etap III,

•  budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
dla miejscowości Słupia,

•  dokumentacja projektowa na budowę 
hali widowiskowo-sportowej w Stęsze-
wie,

•  dokumentacja projektowa na budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej w Jezior-
kach,

•  dokumentacja projektowa na budo-
wę sieci kanalizacji sanitarnej w Bę-
dlewie,

•  remont budynków świetlic wiejskich 
w Tomiczkach i Mirosławkach – etap 
II,

•  remont drogi na Antonin,
•  odnowa elementów przy źródełku 

w Żarnowcu.
Do 30 marca rolnicy, których plony 

ucierpiały podczas mrozów mogli składać 
do gminy wnioski o oszacowanie strat. 

– Obecnie trwają prace nad przygotowa-
niem protokołu z oszacowania strat – poin-
formował burmistrz.

W minionym czasie odbyło się spotka-
nie z radą rodziców Szkoły Podstawowej 
w Stęszewie i Szkoły Podstawowej w Trze-
bawiu. Celem spotkania było m.in. podję-
cie i ustalenie działań promujących szko-
łę w Trzebawiu poprzez „drzwi otwarte”, 
pojawienie się artykułów w lokalnych ga-
zetach itp.

1 kwietnia odbył się kolejny już Jar-
mark Wielkanocny. W tym roku dzieci 

i młodzież z gminnych szkół zbierały pie-
niądze na leczenie i rehabilitację Witolda 
Mazurka.

Rozpoczyna się kolejna akcja szcze-
pień dziewczynek z rocznika 1998 prze-
ciwko rakowi szyjki macicy. W tym roku 
całe szczepienie finansowane jest ze środ-
ków powiatu poznańskiego – poinformo-
wał burmistrz.

Omawiany czas to także spotkanie w ra-
mach Centrum Zagospodarowania Odpa-
dów Selekt. Omówiono na nim sprawy bie-
żące.

Odbyło się również spotkanie z przed-
stawicielami GDDKiA m.in. w sprawie re-
montu chodników w miejscowości Stryko-
wo oraz nawierzchni drogi nr 32.

W minionym okresie gościliśmy dele-
gację z Francji, z zaprzyjaźnionej gminy 
Pleine Fougères.

Omawiany czas to także szkolenie dla 
sołtysów dotyczące funduszu sołeckiego.

Po sprawozdaniu burmistrza, przyjęto 
następujące uchwały w sprawie:

a) Zmieniająca uchwałę nr 
XIV/107/2011 w sprawie uchwalenia wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Stęszew na lata 2012-2015. Uchwała ta zo-
stała przyjęta większością głosów w for-
mie zaproponowanej przez burmistrza.

b) Zmieniająca uchwałę nr 
XIV/108/2011 w sprawie budżetu na rok 
2012.

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew dokonuje zwiększenia dochodów 
o kwotę 111.487,00 zł. Plan dochodów po 
zmianach to 38.374.530,00 zł, z tego:

•  dochody bieżące w kwocie 
34.120.878,00 zł,

•  dochody majątkowe w kwocie 
4.253.652,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków 
o kwotę 471.636,00 zł. Plan wydatków po 
zmianach to 38.731.489,00 zł, z tego:

•  wydatki bieżące w wysokości – 
32.603.904,00 zł,

•  wydatki majątkowe w wysokości – 
6.127.585,00 zł.

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

c) Zaciągnięcia pożyczki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej oraz wyraże-
nia zgody na zaciągnięcie zobowiązania. 
Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stęszew 
postanawia zaciągnąć pożyczkę z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na sfi-
nansowanie zadania inwestycyjnego pod 
nazwą „Budowa kanalizacji dla wsi Słupia” 
do kwoty 1.935.000,00 zł, w tym do reali-
zacji w 2012 roku do kwoty 1.250.000,00 
zł i do realizacji w 2013 roku do kwoty 
685.000,00 zł.

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

d) Zmieniająca uchwałę nr X/62/2011 
z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie wy-
dzierżawienia nieruchomości położonej 
w Stęszewie. Wywołanie niniejszej uchwa-
ły nastąpiło na wniosek dzierżawcy Ośrod-
ka Wypoczynkowego w Stęszewie, któ-
ry łącznie z wnioskiem przedstawił plan 
kompleksowego rozwoju tegoż ośrodka. 
Zakłada on uporządkowanie i odbudowę 
istniejącego zasobu oraz wykonanie sze-
regu nowych, kosztownych inwestycji. Sto-
pa zwrotu z planowanych inwestycji nastą-
pi dopiero po około 11 latach. W związku 
z powyższym zasadnym jest wydłużenie 
okresu dzierżawy z 10 do 20 lat. Uchwała 
ta została przyjęta jednogłośnie w formie 
zaproponowanej przez burmistrza.

e) Wyrażenia zgody na wydzierżawie-
nie w trybie bezprzetargowym nierucho-
mości położonej w Stęszewie. Uchwałą tą 
Rada Miejska Gminy Stęszew wyraża zgo-
dę na wydzierżawienie w trybie bezprze-
targowym, na okres 20 lat, nieruchomości 
położonej w Stęszewie, stanowiącej część 
działki 1677/9 o pow. 5980 m². Uchwała ta 
została przyjęta jednogłośnie w formie za-
proponowanej przez burmistrza.

f) Nadania nazw ulic w miejscowości 
Słupia. Uchwałą tą Rada Miejska Gminy 
Stęszew nadaje ul. położonej w miejscowo-
ści Słupia oznaczonej w ewidencji gruntów 
numerem: 

•  281/14 nazwę: ul. AZALIOWA,
•  281/28 nazwę ul. KONWALIOWA,
•  281/45 nazwę ul. ŻONKILOWA.
Uchwała ta została przyjęta jednogło-

śnie w formie zaproponowanej przez bur-
mistrza.

W czwartek, 26 kwietnia, odbyła się XVII Sesja Rady Miejskiej Gminy Stęszew

XVII Sesja Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew
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g) Użyczenia nieruchomości położo-
nej w Modrzu. Uchwałą tą Rada Miejska 
Gminy Stęszew wyraża zgodę na zawarcie 
z Parafią Rzymskokatolicką w Modrzu 20 
– letniej umowy użyczenia nieruchomości 
stanowiącej działkę nr 62/1 o powierzchni 
426 m². Uchwała ta została przyjęta więk-
szością głosów w formie zaproponowanej 
przez burmistrza.

h) Rodzajów świadczeń przyznawa-
nych w ramach pomocy zdrowotnej 
dla nauczycieli korzystających z opie-
ki zdrowotnej oraz warunków i sposobu 
przyznawania tych świadczeń. Uchwałą 
tą Rada Miejska Gminy Stęszew udziela 
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z bu-
dżetu gminy w następujących rodzajach 
świadczeń:

•  zapomogi pieniężnej,
•  refundacji kosztów zakupu lekarstw,
•  korzystania ze specjalistycznej pomo-

cy lekarskiej i ponoszenia kosztów le-
czenia specjalistycznego,

•  leczenia się poza miejscem zamiesz-
kania z powodu przewlekłej choroby,

•  kosztów leczenia popwypadkowego,
•  wymiany szkieł korekcyjnych. 
Uchwała ta wynika z Ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. art. 72.1. Uchwała została 
przyjęta jednogłośnie.

i) Regulaminu przyznawania na-
gród dla nauczycieli i dyrektorów 
szkół prowadzonych przez gminę Stę-
szew. Uchwała ta została przyjęta jedno-
głośnie w formie zaproponowanej przez 
burmistrza.

j) Przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – działka o nr ewid. 106 
we wsi Piekary, obręb Piekary, gminy 
Stęszew. Uchwałą tą Rada Miejska Gmi-
ny Stęszew przystępuje do sporządze-

nia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla fragmentu wsi 
Piekary – obszaru obejmującego dział-
kę o numerze ewid. 106, obręb Piekary 
– dla zmiany przeznaczenia przedmio-
towych terenów z użytkowania rolnicze-
go i leśnego na cele eksploatacyjne kru-
szywa. Uchwała ta została przyjęta więk-
szością głosów w formie zaproponowanej 
przez burmistrza.

k) Zgody na przekazanie powiato-
wi poznańskiemu przez gminę Stęszew 
pomocy finansowej z budżetu gminy. 
Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stęszew 
udziela z budżetu gminy Stęszew pomocy 
finansowej powiatowi poznańskiemu na 
remont jezdni drogi powiatowej nr 2454P 
Modrze – Maksymilianowo na odcinku 
Modrze – Drożdżyce. Uchwała ta została 
przyjęta jednogłośnie w formie zapropo-
nowanej przez burmistrza.  RED 

Znane sa już wyniki sondy 
dotyczącej Aktualizacji Strategii 
Rozwoju Gminy Stęszew. Urząd 
Miejski Gminy przeprowadził 
szerokie konsultacje wśród 
mieszkańców, pytając co ich 
zdaniem jest najważniejsze, na 
jakich zadaniach powinny skupić 
się władze gminy.

Zamierzamy aktualizować strategię, 
stąd pomysł przeprowadzenia son-
dy, bo niektóre rzeczy się zdezaktu-

alizowały, a inne przestały być w naszych 
kompetencjach, bo zmieniło się prawo – 
mówi burmistrz gminy Włodzimierz Pin-
czak. – Uważam, że wyniki odzwierciedlają 
oczekiwania mieszkańców i pokrywają się 
z naszymi zamierzeniami.

W sondzie oddano 1646 głosów. 51,1 
procent respondentów uznała, że najważ-
niejszym zadaniem jest obwodnica, czyli 
budowa ekspresowej S5.

– Wiadomo, że ta inwestycja nie jest za-
daniem własnym gminy, my możemy je-
dynie interweniować u decydentów, co też 
czynimy – dodaje burmistrz gminy Stę-
szew. Niejednokrotnie pisaliśmy o jego sta-
raniach i wójta Komornik Jana Brody po-
dejmowanych w celu przyspieszenia budo-
wy drogi S5 od węzła Głuchowo w kierun-
ku Wrocławia. Uzyskali oni wsparcie także 
burmistrz Czempinia Doroty Lew-Pilar-
skiej. Wspólnie wysłali m.in. list do Sła-

womira Nowaka, ministra transportu, bu-
downictwa i gospodarki morskiej. Inter-
weniowali też u parlamentarzystów, m.in. 
poznańskiego posła Rafała Grupińskiego, 
szefa klubu parlamentarnego PO. 

Co interesujące, stęszewianie na drugim 
miejscu potrzeb wskazali turystykę rowe-
rową i pieszą.

– W tym zakresie też jesteśmy aktyw-
ni organizując liczne rajdy rowerowe, nor-

dic walking, turnieje piłkarskie czy biegi – 
mówi burmistrz. W tym roku odbył się już 
rajd ze Stęszewa do źródełka Żarnowiec, 
a na 20 maja zaplanowano wycieczkę do 
Strykowa. 

Trzecim prorytetem zdaniem miesz-
kańców jest jakość kształcenia. 

– To ważna rzecz – przyznaje włodarz, 
który dodaje, że trochę dziwi, że tak ma-
ło mieszkańców wskazało na aktywizację 
gospodarczą, a to miejsca pracy i dochód 
dla gminy oraz kulturę. To ostatnie dziwi, 
szczególnie w kontekście wydawałoby się 
ciągłych narzekań, że „w gminie nic się nie 
dzieje”. A wystarczy wspomnieć o inicjaty-
wach urzędu, Domu Kultury, muzeum, ak-
cjach p. Bożeny Krawczyk , animatorki rę-
kodzieła artystycznego, czy Uniwersytetu 
III Wieku.  RED

Obwodnica (droga S5) priorytetem
dla mieszkańców gminy Stęszew 

Obwodnica miasta   51,1 proc. 841 głosów 

Turystyka rowerowa i piesza  24,9 proc. 410 głosów

Jakość kształcenia    11,5 proc. 189 głosów

Sport i rekreacja    7,7 proc.  126 głosów

Aktywizacja gospodarcza   2,6 proc.  43 głosów

Komunikacja kolejowa z Poznaniem  1,4 proc.  23 głosów 

Kultura miejska    0,9 proc.  14 głosów 

Ogółem oddano 1646 głosów. 

Wyniki sondy

osób z gminy Stęszew zapytano
o najważniejsze zadania dla władz

1646
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Każdy z nas, mieszkańców, chciałby, 
aby nasza gmina rozwijała się i sta-
wała coraz piękniejsza i coraz bar-

dziej bezpieczna. Warunkiem, by tak się 
stało jest oczywiście odpowiednio skon-
struowany budżet gminy Stęszew. A jest 
z nim tak jak z budżetem domowym jej 
mieszkańców. Jest w nim tylko tyle pienię-
dzy, ile zarobimy. W domu to nasze wypła-
ty, w samorządzie bardzo ważną pozycją 
są podatki, które każdy z nas płaci. Wła-
śnie wpływy z podatków mieszkańców ma-
ją ogromne znaczenie dla rozwoju gminy. 
Jest to bowiem największa część dochodów 
budżetu gminy!

Co miesiąc od naszych pensji pobiera-
ny jest podatek dochodowy. Później mu-
simy rozliczyć się (jedni sami, za innych 
robią to np. pracodawcy) z Urzędem Skar-
bowym. Wypełniamy wtedy druki zwane 
PIT-ami. Część z tych naszych podatków 
przekazywanych jest później do gminy ja-
ko ustawowy udział w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, czyli właśnie 
z PIT. To dlatego tak ważne jest, żebyśmy 

byli zameldowani i płacili podatki w tym 
miejscu, w którym rzeczywiście mieszka-
my. 

Meldunek w miejscu zamieszkania mo-
że nam jednak ułatwić życie. Dużą korzy-
ścią jest to, że Twój urząd znajduje się bli-
żej Ciebie. Szybciej i łatwiej załatwisz swoje 
sprawy. Masz większy wpływ na swoje oto-
czenie – bez dodatkowych starań możesz 
brać czynny udział w wyborach do władz 
lokalnych. Ponadto gmina wie o Twoim 
istnieniu i uwzględnia Cię w swoich pla-
nach dotyczących rozwoju.

Dodajmy też, że nie jest konieczna 
zmiana adresu zameldowania. Podatek 
mieszkańca zasili budżet gminy Stęszew 
także wówczas, gdy zgłosi fakt zamiesz-
kania w Pierwszym Urzędzie Skarbowym 
w Poznaniu. Pamiętajmy, że brak aktu-
alizacji miejsca zamieszkania kieruje na-
sze podatki do innych gmin. 

Tak niewiele potrzeba. Wystarczy wy-
pełnić druk zgłoszenia aktualizacyjnego 
ZAP-3 (dla osób nie prowadzących działal-
ności gospodarczej) lub CEIDG-1 (dla osób 
prowadzących samodzielnie działalność 
gospodarczą) i wysłać go na adres: 
Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu
ul. Chłapowskiego 17/18
60 – 965 Poznań
mail: us3023@wp.mofnet.gov.pl
tel: (podatek dochodowy od osób fizycz-
nych – informacja) 61 657 87 17
godziny urzędowania: 
poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek – piątek 7.00 – 15.00

Złożenie tego dokumentu nie podlega 
żadnym opłatom skarbowym. 

Apel kierujemy do tych osób, które za-
mieszkują na terenie gminy Stęszew, ale 
nie zgłosiły tego do urzędu skarbowego. 
Dotyczy to głównie miejscowości Stryko-
wo (32% nowych adresów), Stęszew (29%), 
Sapowice (7%), Witobel (5%), Rybojedzko, 
Słupia, Będlewo (po 4%), Skrzynki (3%), in-
ne miejscowości (13%).  RED

Mieszkasz w gminie Stęszew i nie jesteś zameldowany? Pora to zmienić, bo 
Twoje podatki wspomagają rozwój gminy. Zamelduj się lub zgłoś adres za-
mieszkania! Już wkrótce konkurs z nagrodami dla nowych mieszkańców!

Zamelduj się w gminie 
Stęszew lub zgłoś adres 
zamieszkania

Dlaczego warto się zamel-

dować w gminie Stęszew?
Meldując się – przyczyniasz się do roz-

woju gminy, w której mieszkasz, gdyż 

ok. 40% podatku (PIT), który płacisz, 

wraca do budżetu Stęszewa. To m.in. 

z tych pieniędzy możliwa jest później 

rozbudowa infrastruktury (np. dróg, 

chodników, kanalizacji itd), utrzymanie 

szkół i przedszkoli czy przygotowanie 

atrakcyjnej oferty sportowej i kultural-

nej. Dodajmy jeszcze, że nie jest ko-

nieczna zmiana adresu zameldowania. 

Podatek mieszkańca zasili budżet gmi-

ny Stęszew także wówczas, gdy zgłosi 

fakt zamieszkania w Pierwszym Urzę-

dzie Skarbowym w Poznaniu. 

Druk (na stronie obok) zgłoszenia aktu-

alizacyjnego ZAP-3 (dla osób nie pro-

wadzących działalności gospodar-

czej należy wysłać na adres: Pierwszy 

Urząd Skarbowy w Poznaniu, ul. Chła-

powskiego 17/18, 60 – 965 Poznań lub 

mailem us3023@wp.mofnet.gov.pl . 

Jak to zrobić?

W 2011 r. gmina Stęszew osiągnęła 

7.159.818 zł dochodu z deklaracji PIT od 

osób fizycznych (w 2010 . odnotowano 

więcej wpływów, tj. 7.476.992 zł). Dla po-

równania podatek od nieruchomości wy-

nosił w 2010 r. 5.482.646 zł, podatek od 

środków transportu 998.558 zł, podatek 

rolny 828.837 zł, podatek od czynności 

cywilnoprawnych 539.523 zł, a podatek 

dochodowy od firm jedynie 334.720 zł 

(w 2011r. wpływy wzrosły do 459.526 zł).

Gmina nie dysponuje danymi dotyczą-

cymi liczby osób zamieszkujących, po-

siada natomiast dane o zameldowaniu. 

W 2011 r. zameldowało się w gminie 

Stęszew 228 osób spoza jej terenu, przy 

132 zameldowaniach osób miejsco-

wych. Liczba zameldowanych w kwiet-

niu 2012 r. wynosiła 14.807 osób, w tym 

5.784 w Stęszewie. Liczba wydawanych 

decyzji o warunkach zabudowy wyno-

si rocznie ok. 130, natomiast w 2011r. 

odnotowano w Starostwie Powiato-

wym 66 pozwoleń na budowę budyn-

ków mieszkalnych, a nadanie nowe-

go numeru nieruchomości dotyczyło 76 

przypadków. Średni przyrost osób za-

mieszkałych na stałe wynosił w ostat-

nich latach (2005-2010) ok. 137 osób na 

rok. W okresie styczeń-kwiecień 2012r. 

w ewidencji ludności zameldowano na 

stałe 65 osób spoza gminy.
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W przededniu jubileuszu 20–lecia 
istnienia „Wesołej Gromady” 
z Klubu Seniora Domu Kultury 

w Stęszewie zespół 14 i 15 kwietnia wziął 
udział w IV Ogólnopolskim Festiwalu Ar-
tystycznym Ruchu Seniorów –„Piernika-
lia” – Łódź 2012.

Ideą festiwalu jest pokazanie nowe-
go wizerunku seniora – aktywnego twór-
czo w wielu dziedzinach sztuki człowie-
ka, który słysząc brawa i słowa uznania 
jest zmotywowany do dalszego rozwija-
nia swych talentów i artystycznych zainte-
resowań.W festiwalu wzięło udział 18 ze-
społów (chór, kabaret, forma teatralna lub 
taneczna) oraz 43 solistów w kategoriach: 
śpiew bądź recytacja.

Zespół „Wesoła Gromada” zaprezento-
wał scenkę rodzajową pt: „Jak dobrze mieć 
sąsiada” autorstwa Marii Białej – instruk-
tora zespołu. W kategorii solistów pięknie 
zaprezentowali się Anna Świderek, Helena 
Nowicka i Kazimierz Gibczyński– akorde-

onista, akompaniator zespołu. Zespół „We-
soła Gromada” w składzie: Maria Biała, Ka-
zimierz Gibczyński, Helena Nowicka, Ma-
ria Szafrańska, Jolanta Baranowska, Jadwi-

ga Wiesława Sobieraj, Stanisława Haszek, 
Joanna Kałużna, Anna Świderek otrzymał 
wyróżnienie specjalne oraz duże pierniko-
we serce.  BARBARA BAWER

Aktywni seniorzy
Zespół „Wesoła Gromada” wyróżniony na Łódzkim Festiwalu „Piernikalia”

W sobotę 21 kwietnia w Żer-
kowie w ramach XIII Wielko-
polskich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej odbył się Finał Woje-
wództwa Wielkopolskiego w In-
dywidualnych Biegach Przełajo-
wych Dziewcząt i Chłopców.

W tym roku szkolnym do zawo-
dów finałowych awans wywal-
czyło troje uczniów ze Szkoły 

Podstawowej w Stęszewie: 
Alicja Czekała (rocznik 2000), Sylwia 

Kośmider (rocznik 1999), Michał Odoliń-
ski (rocznik 2001). Najlepiej zaprezento-
wała się uczennica klasy V Alicja Czeka-
ła, która zajęła wysokie VI miejsce w woje-
wództwie. Należy dodać, że prawo startu 
w jej kategorii wywalczyło 131 zawodni-
czek, natomiast trasę ukończyło 95. Jest 
to tym bardziej duży sukces młodej bie-
gaczki. Pozostali reprezentanci Stęszewa 
zajęli odpowiednio miejsca: Sylwia Ko-
śmider – 77, Michał Odoliński – 95. 

Całej drużynie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów na trasach biegowych. 
 TROPS

Nasi sportowcy w finale wojewódzkim

„Wesoła Gromada” zaprezentowała scenkę pt: „Jak dobrze mieć sąsiada”.

Nasza reprezentantka w gronie najlepszych (6 miejsce Alicja Czekała). 

Reprezentacja SP Stęszew (od lewej: Alicja Czekała, Michał Odoliński, Sylwia Kośmi-
der, nauczyciel wychowania fizycznego Joanna Mydlak). 
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W związku ze skargami miesz-
kańców bloków w Stęszewie na 
podrzucanie odpadów komu-
nalnych do pojemników do 
zbiórki selektywnej znajdują-
cych się przy blokach informu-
jemy, że pojemniki te przezna-
czone są do zbiórki surowców 
wtórnych wyłącznie dla miesz-
kańców bloków. 

Mieszkańcy domów jednorodzin-
nych mogą korzystać z systemu 
workowego zbiórki surowców 

wtórnych. Jak wiadomo, system ten polega 
na segregowaniu odpadów u źródła ich po-
wstawania, tzn. w naszych domach. Kom-
plet worków (tj. po jednym worku na szkło, 
tworzywa sztuczne, makulaturę) otrzy-
mać można w siedzibie Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęsze-
wie ul. Mosińska 15. Odpady odbierane są 
bezpośrednio sprzed domów, przy odbio-
rze zostawiany jest nowy komplet worków. 
Harmonogram zbiórki surowców umiesz-

czony jest na stronie www.steszew.pl, do-
stępny jest również w ZGKiM w Stęszewie 
oraz Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew 
(pok. nr 1). Odbiór surowców wtórnych 
w systemie workowych jest bezpłatny dla 
mieszkańców naszej gminy. 

Czystość i porządek na terenie naszej 
gminy zależą od nas wszystkich. Dbajmy 
o nie, nie tylko na własnym podwórku!  RED

Od ponad roku w Stęszewie istnie-
je Klub AA Mitingi odbywają się 
w każda środę o 18:00 w Klubie 

„Siódemka”.
W pierwszą środę każdego miesią-

ca o godz. 18:00 miting otwarty dla osób 
współ uzależnionych.  RED

Segregujmy śmieci Spotkania
Klubu AA

Mieszkańcy domów jednorodzinnych 
mogą korzystać z systemu workowego 
zbiórki surowców wtórnych.

W każdy drugi i czwarty ponie-
działek miesiąca, od godz. 16:00 
do 18:00, w Urzędzie Miejskim 

Gminy Stęszew odbywają się bezpłatne kon-
sultacje prawne.

Są one przeznaczone wyłącznie dla osób 
zameldowanych w gminie Stęszew. Przypo-
minamy, że prawnik pełni funkcję doradcy 
osobom w trudnych sytuacjach. RED

Bezpłatne 
konsultacje

KONKURSY SPORTOWE 
NA BOISKU SPORTOWYM ORLIK W RAMACH FESTYNU RODZINNEGO 
2 CZERWCA 2012 R. 

GODZINA KONKURENCJE PŁYTA

14:00-15:30 Konkurs rzutów karnych piłkarska

14:00-15:30 Konkurs rzutów z 5 miejsc (kosz) wielofunkcyjna

14:00-15:30 Konkurs rzutów wolnych piłkarska

15:30-16:30 Turniej w „Dwie piłki” (kosz) wielofunkcyjna

15:30-19:00
Turniej piłkarski o Puchar Burmistrza 

dla klas III SP i młodszych
piłkarska

16:30-17:45 Turniej trójek siatkarskich wielofunkcyjna

17:45-19:00 Turniej streetballa wielofunkcyjna

Zgłoszenia do zawodów trójek siatkarskich i streetballa do 31 maja u animatora sportu na „Orliku”.
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I tak, radni w minionym czasie zaakcep-
towali zamierzenia inwestycyjne nowe-
go dzierżawcy ośrodka wypoczynkowego 

nad Jeziorem Lipno. Przypomnijmy, w listo-
padzie 2011 roku, w drugim przetargu na od-
danie w dzierżawę ośrodka wypoczynkowego 
wpłynęła jedna oferta. Zawierała propozycję 
zakwaterowania całorocznego i sezonowe-
go, zaplecza gastronomicznego pozwalaja-
cego na obsługę restauracyjną, a także stwo-
rzenia nowego zaplecza turystyczno-sporto-
wego – a więc wszystko to co ma umożliwić 
plażowanie, gry i zawody sportowe. Oferent 
zaproponował urządzanie różnego rodzaju 
imprez, sportowych, rozrywkowych i tanecz-

nych dla masowego odbiorcy. Umowę pod-
pisano w grudniu. Główną atrakcją ośrodka 
ma być WakePark, czyli wyciąg dla wakebo-
ardingu i nart wodnych. 

Dzierżawca w minionym czasie prze-
prowadził remonty i inwestycje. Radni wy-
razili zgodę, że nastąpi rozliczenie nakła-
dów na środki trwałe i zwolnienie z czyn-
szu dzierżawnego do kwoty 200 tys. zł. 
Najpierw jednak wydatki inwestycyjne 
muszą zostać udokumentowane, a przed-
sięwzięcia skontrolowane i odebrane. 

Innym tematem, którym zajmowali się 
radni była sprawa nawodnienia boiska ho-
kejowego, o które wnioskują działacze Klu-

bu Sportowego Lipno. Radni wrócą do te-
matu przy tworzeniu budżetu na 2013 r. 
Póki co, boisko będzie nawadniane dotych-
czasowymi metodami, czyli wodą z węża 
lub przy pomocy straży pożarnej. 

Radni wyrazili też pozytywną opi-
nię w sprawie porozumienia dotyczące-
go przeprowadzenia remontu w budynku 
Vitalii w Konarzewie. Obie komisje wyra-
ziły zgodę na udział finansowy gminy Stę-
szew (kwota ok. 300 tys. zł) w kosztach wy-
konania remontu w powyższym budynku, 
ale pod warunkiem zagwarantowania tam 
miejsc osobom niepełnosprawnym z tere-
nu gminy Stęszew.  RED

W „Wieściach Stęszewskich” obszernie relacjonujemy przebieg sesji Rady 
Miejskiej Gminy Stęszew. Tymczasem wiele decyzji, które nie wymagają 
podjęcia w drodze uchwały, zapada na posiedzeniach komisji Rady Miej-
skiej Gminy Stęszew. Dlatego informujemy o tych najważniejszych. 

Z prac Komisji Rady Miejskiej

8 maja br. na boisku sporto-
wym we Wronczynie odbył się 
I Turniej Piłki Nożnej świetlic 
opiekuńczo-wychowawczych 
gminy Stęszew.

Cała impreza rozpoczęła się o godz. 
16:30 rozgrywkami sportowymi. 
W turnieju wzięły udział dzieci i mło-

dzież ze świetlic z: Będlewa, Sapowic, Stę-

szewa i Wronczyna. Reprezentację stanowi-
ły 8–osobowe drużyny. Pozostali uczestni-
cy dopingowali swoich kolegów i koleżanki.

I Turniej Piłki Nożnej świetlic opiekuń-
czo wychowawczych wygrała drużyna AC-
TIMEL ze Stęszewa, miejsce drugie zajęło 
FC Będlewo, na trzeciej pozycji nalazły się 
Orły Sapowice a na ostatnim czwartym go-
spodarze imprezy czyli – Wronczyn TEAM. 

Podczas imprezy nie mogło zabraknąć 
burmistrza gminy – Włodzimierza Pincza-

ka, który wręczył zwycięskim drużynom 
puchar i pogratulował organizatorom tak 
wspaniałej inicjatywy.

Na zakończenie, wszyscy uczestnicy 
wtorkowej imprezy na hasło MARZENIA 
SIĘ SPEŁNIAJĄ wypuścili ku niebu balony, 
na których napisali swoje marzenia.

Pomysłodawcą i realizatorem imprezy 
była świetlica opiekuńczo–wychowawcza 
we Wronczynie – pod kierunkiem Anny 
Urbaniak.  RED

I Turniej Piłki Nożnej świetlic opiekuńczo-
-wychowawczych gminy Stęszew

ACTIMEL ze Stęszewa

FC Będlewo
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Odbyła się ona w niedzielę 13 ma-
ja br. w budynku Urzędu Miejskie-
go Gminy Stęszew. Akcja trwała od 

godz. 9:00 do 14:00.
W tegorocznej zbiórce chęć oddania 

krwi wyraziło 68 mieszkańców. Mogło ją 
natomiast oddać 47 osób.

Łącznie udało się zebrać ponad 20 li-
trów krwi. Należy wspomnieć, że spo-
ra grupa młodych ludzi zgodziła się rów-
nież oddać krew na szpik kostny, co świad-
czy o ogromnej świadomości i dojrzałości 
tych ludzi. 

Wszystkim uczestnikom tegorocznej 
zbiórki składamy najserdeczniejsze po-
dziękowania. Doceniamy fakt, że miesz-
kańcy naszej gminy pokazali po raz kolej-
ny jak dobre mają serca!

Tego samego dnia, burmistrz Włodzi-
mierz Pinczak we współpracy z lekarzami 
spółki medycznej MEDICOR z Puszczyko-
wa zorganizował dla wszystkich mieszkań-
ców gminy Stęszew bezpłatne konsultacje 
medyczne. Przez ponad 5 godzin, stęsze-
wiacy mogli skorzystać z porad ośmiu spe-
cjalistów z dziedziny: laryngologii, alergo-
logii, urologii, diabetologii, neurologii, gi-
nekologii, ortopedii, a także z porad inter-
nisty. 

13 maja, w Urzędzie Miejskim Gminy 
Stęszew zorganizowano również wykład 
z dziedziny okulistyki pod tytułem „Oku-
listyka bez tajemnic”. Wykład ten popro-
wadzili lekarze zakładu optycznego VISUS 
z Poznania.  RED

Polski Czerwony Krzyż – Koło Terenowe w Stęszewie oraz burmistrz gminy 
Stęszew już po raz piąty zorganizowali zbiórkę krwi

Stęszewska zbiórka krwi 
połączona z biała niedzielą

Podstawowe badanie przed oddaniem krwi.

Chętnych do oddania krwi nie brakowało.

Konsultacje lekarskie. Wykład pt. „Okulistyka bez tajemnic”
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Burmistrz Stęszewa 

ogłasza kolejny

nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

nieruchomości gruntowej położonej w Stęszewie przy ul. Poznańskiej, 

stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1691 o pow. 3.969 m2, 

dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. prowadzi księgę wieczystą 

PO1S/00029782/0 .Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji 

gruntów, a wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.

Dla nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy.

Rodzaj inwestycji: budowa obiektu – pasażu handlowego wraz 

z towarzyszącą infrastrukturą.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 800.000,– zł

Wadium wnoszone w pieniądzu wynosi 80.000,– zł

Minimalne postąpienie wynosi 8.000,– zł

Do ceny po licytacji doliczony zostanie należny podatek VAT

Warunki przetargu:
Przetarg odbędzie się dnia 21 czerwca 2012 r. od godz. 10.00 

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul.Poznańska 11. 
W przetargu mogą brać udział osoby 

fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 18 czerwca 2012r wpłacą wadium na 
konto Urzędu nr 10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/Stęszew.

W przypadku wystąpienia jako pełnomocnik należy przedłożyć dokument potwierdzający 
umocowanie do danej czynności. Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu przelewem 

na konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięciu lub odwołania przetargu.
Cena sprzedaży nieruchomości będzie wymagalna w całości 7 dni przed wyznaczoną 

datą podpisania aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika przetar-
gu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, 

a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium nie podlega 
zwrotowi. 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. (061) 819 71 49 . 
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MIESZKANIE UMEBLOWANE 
W MOSINIE DO WYNAJĘCIA 

2 pokoje, kuchnia, łazienka, garaż, 
oddzielne wejście z ogrodem 

Tel. 721 577 783

„TEMIDA” 
BIURO RACHUNKOWO–USŁUGOWE

Tel. +48 507 322 312
e-mail: biuro@temida-wolsztyn.pl

www.temida-wolsztyn.pl

Konkurencyjne ceny 

PRZYJMĘ DO PRACY 
panie w wieku od 18 do 35 lat 

do sprzedaży na straganie.

Tel. 604 846 103

Zarząd Miejsko Gminny PSL 
oraz OSP Strykowo

zaprasza 26 maja br. 
do Strykowa na

 

DZIEŃ 
STRAŻAKA 

połączony ze 

ŚWIĘTEM LUDOWYM
Rozpoczęcie imprezy o 18:00 

mszą św. w Strykowie.

Więcej informacji na plakatach.

Ogrody, sadzawki, akwaria,
zakładanie, pielęgnacja

Tel. 722 246 162

SPRZEDAM 
połowę domu nad jeziorem w Sapowicach, 
wspólne wejście, powierzchnia użytkowa 

68m2, działka 484m2 

tel. 602489681

SPRZEDAM
działkę o pow. 1849 m² zabudowaną 

budynkiem mieszkalno–gospodarczym 
o pow. 65 m², położoną w Stęszewie 

przy ul. Bolesława Chrobrego.

tel. 698 970 0496 

SPRZEDAM 

skuter YAMAHA YN 50, rocznik 2007

tel. 600 774 564
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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 udzie-

lane także w Dojazdowym Punkcie Lekar-

skim 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.

INFORMATOR
MIEJSKI
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• 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

> 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 

środowiskowa, 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.

• 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

• Placówka Partnerska Alior Banku
Stęszew, ul. Poznańska 3/1

tel. 819 53 95
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W O L N Y  C Z A S

Mieszkańcy gminy Stęszew w ostat-
ni weekend kwietnia zainauguro-
wali sezon rowerowy. 

– To już nasza tradycja, że cyklicznie 
organizujemy rajdy rowerowe – powiedział 
Włodzimierz Pinczak, burmistrz Stęszewa, 
stały uczestnik wycieczek. – To imprezy ty-
powo rekreacyjne i rodzinne.

Każdy rajd prowadzony jest inną tra-
są. Tym razem uczestnicy udali się ze Stę-
szewa, przez Krąplewo – Wielkąwieś, Miro-
sławki, Tomice do Żarnowca i z powrotem 
do Stęszewa. 

– Trasa wiodła przez tereny bardzo 
atrakcyjne, chcieliśmy pokazać te pięk-
ne miejsca mieszkańcom – dodał bur-
mistrz. 

Pierwsi uczestnicy na miejsce dotar-
li już po 40 minutach. Tu na wszystkich 
czekały konkursy, zabawy i małe co nieco 

do zjedzenia. Odbył się też quiz i konkurs 
na hasło promujace stęszewskie rajdy ro-
werowe. Wybrano trzy hasła. 

Warto odnotować, że w rajdzie wystar-
towało aż ponad 150 osób.

– Zabraliśmy całą rodzinę i bardzo nam 
się podoba – stwierdzili Ewa i Paweł Bazyli 
ze Stęszewa. – 11-letnia córka Kasia uczest-
niczy już w drugim rajdzie, a 6-letni Mate-
usz debiutuje. Mówi, że chce jechać w ko-
lejnym rajdzie.

Kolejny rajd, tym razem do Strykowa, 
już 20 maja.  RED 

Ponad 150 rowerzystów wyruszyło 29 kwietnia ze Stęszewa nad źródełko 
Żarnowiec w około 10-kilometrowy rajd 

Stęszewskie rajdy 
– samo zdrowie i zabawa 

Stęszewskie rajdy jasna

sprawa – samo zdrowie

i zabawa 
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FESTYN RODZINNY 
2 CZERWCA 2012 r.

11:00 – Gminny konkurs piosenki „Stęszewska Triola”

15:00 – Pokaz tańca w wykonaniu grupy hip-hopowej 

BORN TO DANCE

Ok. 16:00 – występ kabaretu TRUTEŃ

Ok. 17:30 – koncert zespołu ukraińskiego DZERKAŁO

Ok. 20:00 – koncert ARESA & THE TRIBE

Ok. 22:15 – Zabawa taneczna przy DJ

Imprezę poprowadzi MACIEJ NAROŻNY

PODCZAS FESTYNU WŚRÓD DZIECI Z GMINY STĘSZEW, ZOSTANIE ROZLOSOWANA 
SPECJALNA NAGRODA UFUNDOWANA PRZEZ ZARZĄD MIEJSKO-GMINNY PSL 

Ponadto: • zawody wędkarskie • zawody na boisku sportowym orlik 

• gry i zabawy dla dzieci • wesołe miasteczko itp. 

3 CZERWCA
Godz. 12:00, Rynek w Stęszewie 

XIX Ogólnopolski Zlot Miłośników Zabytkowych Mercedesów


