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grudnia2009rokuodbyłosięoficjalne
otwarcie obiektu sportowego „ORLIK
2012”,powstałegonatereniestadionu

przyulicyTrzebawskiejw Stęszewie.
Nauroczystośćotwarciaprzybylim.in:

przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego,
przedstawicielewładzgminsąsiednich,dy-
rektorzygminnychplacówekoświatowych
orazstęszewskamłodzież.

Zgromadzonychgościpowitałburmistrz
gminy,którypokrótceprzedstawiłhistorię
budowystęszewskiego„Orlika”.Naprzełomie
kwietniai czerwca2009rokurozstrzygany

byłprzetargnawyłonieniewykonawcyre-
alizacjitejinwestycji.19czerwcabr.ruszyła
budowaOrlika,któraobejmowaławykonanie
boiskadopiłkinożnejo nawierzchniz trawy
syntetycznej, boiska do koszykówki i siat-
kówkiorazzapleczaboisk.Całkowitykoszt
inwestycjiwyniósł1 039 967,11 złbrutto.

Jakokolejny,nauroczystościgłos,zabrał
AdamWysocki,któryw imieniuMarszałka
WojewództwaWielkopolskiegopogratulował
gminiekolejnejinwestycji.Zwróciłsiętakże
domłodzieży,z prośbą,abydbałao obiekt,
którymasłużyćjejjaki całejspołeczności.

Dalszym punktem było uroczyste prze-
cięciewstęgi. Dokonali tegowspólnie bur-
mistrz gminy, przedstawiciel Urzędu Mar-
szałkowskiegoorazprzedstawicielemłodych
sportowców.

Ksiądz kanonik Jan Małeta poświęcił
obiektsportowy,poczymprzyszedłczasna

gratulacje i życzenia. Przekazali jem. in.:
paniburmistrzgminyCzempińDorotaLew-
Pilarska,wójtGranowaZbigniewKaczmarek,
burmistrz Buku – Stanisław Filipiak oraz
wójt Komornik – Jan Broda. Wyrazili oni
przekonanie, że zrealizowana inwestycja
wpłynienaszerzeniesportumasowegooraz
rozpowszechnienieróżnychdyscyplinsportu
wśródcałegospołeczeństwa.

Następniewszyscyzgromadzeniudalisię
naboiskodopiłkinożnej,gdziezaproszeni
gościemoglidokonaćsymbolicznychrzutów
karnych. Do celnych strzałów zagrzewały

cheerleaderki z Gimnazjum w Stęszewie,
którezaprezentowałysięrównieżw układzie
tanecznym.W zespoleprzygotowanymprzez
StellęGołąb-Szlejfwystąpiły:

1.JolantaWęclewska
2.PaulinaGołochowicz
3.IgaKupaj
4.TaniaFilipowicz
5.BeataŁopatka
6.AleksandraJaworowicz
7.IzabellaMichalak
8.MartaWłodarczak
9.ZuzannaStrykowska

10.AgnieszkaKowalak
11.KatarzynaSłodowa
12.JoannaNowacka
13.AngelikaWaselewicz
14.MilenaFrankowska
Nazakończenieodbyłsiękrótkimeczpił-

karskipomiędzydrużynądziewczątzestę-
szewskiegoGimnazjum,a chłopcamiz dru-
żyny„Orlików”.Udziałw meczuwzięli:

Orlik K.S. Lipno Stęszew:
SkórnickiFilip
ZaporskiMichał
KorzeniowskiJan
KostromDominik
SobisiakMaciej
MichalakMarcin
MrukNikodem
WiśniewskiJakub
PiątkowskiJakub

Burmistrz opowiada, jak powstał Orlik Gratulacje składa burmistrz Czempinia

Otwarcie „Orlika” 
w Stęszewie

Przedstawiciele obu drużyn wraz z burmistrzem
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Rzuty karne

Boisko do koszykówki i siatkówkiBoisko do piłki nożnej

Drużyna dziewcząt ze stęszewskiego Gimnazjum Drużyna „Orlików”

Młody „Orlik” przecina wstęgę

Cheerleaderki zagrzewają sportowców

Marciniak Jakub
Wojtkowiak Sebastian
Trener: Adam Łukowski

Drużyna Dziewcząt z Gimnazjum
w Stęszewie im. Powst. Wlkp.:

Janowicz Małgorzata
Pietruszyńska Maria
Połka Weronika

Figas Paulina
Woś Klaudia
Misztal Aleksandra
Leśniczak Magdalena
Pięta Monika
Szeląg Zuzanna
Czajkowska Anna
Krupka Agnieszka
Trener: Adam Łukowski/

Robert Tkaczyk

Chociaż pogoda nie sprzyjała, to na boisku
zrobiło się bardzo gorąco. Zarówno cheerle-
aderki jak i wszyscy goście z wielkim zaan-
gażowaniem dopingowali młodych sportow-
ców. Rywalizację wygrali chłopcy wynikiem
3:0. 

Burmistrz Włodzimierz Pinczak wręczył
na ręce kapitanów drużyn upominki w po-
staci piłek. 

red.
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listopada odbyła się w Urzędzie

Gminy uroczystość wręczenia
gminie Stęszew Kryształowego

Pucharu Polski oraz Złotego Medalu dla naj-
lepszej gminy rolniczej w Polsce. 

Wyróżnienie to przyznane zostało przez
Stowarzyszenie Ruch Regionalny Wielkopo-
lan. 

Gośćmi uroczystości byli m.in.: senator
Jadwiga Rotnicka, poseł Arkady Fiedler, Dy-
rektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Urzędu Marszałkowskiego – Andrzej Bo-
browski, radni i sołtysi gminy Stęszew, dy-
rektorzy gminnych placówek oświatowych,
lokalni przedsiębiorcy i rolnicy. 

Zgromadzonych powitała dyrektor stę-
szewskiego Domu Kultury, prowadząca uro-
czystość. 

Następnie pojawiła się Kapela Dudziarska
„Koźlary”, która swym krótkim występem
umiliła wieczór. 

Jako kolejny, głos zabrał prezydent Ruchu
Regionalnego Wielkopolan – Ludwik Rataj-
czak. Mówił on o historii naszego regionu
oraz przedstawiając atuty gminy Stęszew,
umotywował decyzję Stowarzyszenia, przy-
znającą nam zaszczytny tytuł najlepszej
gminy rolniczej. 

Kolejnym punktem uroczystości było wrę-
czenie burmistrzowi gminy Pucharu oraz

Złotego Medalu. Burmistrz podziękował za
wyróżnienie, przypominając, że nasza gmi-
na działa tak dobrze, dzięki wielu lokalnym
działaczom, rolnikom, przedsiębiorcom
itd., wpływającym na jej rozwój. 

Następnie przyszła pora na gratulacje
przekazane przez gości.  Złożyli je: senator
Rotnicka, poseł Fiedler, dyrektor Bobrowski,
radny powiatu – Krzysztof Robaszyński, dy-
rektorzy placówek oświatowych, sołtysi gmi-
ny i.in. 

Senator Rotnicka gratulowała burmi-
strzowi, radnym i pracownikom samorządu.
Życzyła powodzenia w realizowaniu wizji
rozwoju gminy w kolejnych latach. Życzyła
również odwagi do kreślenia ambitnych ce-
lów, które udawało się dotąd skutecznie re-
alizować. 

W podobnym tonie wypowiadali się po-
zostali goście, życząc też, by praca i poczucie
odpowiedzialności za wspólne sprawy gminy
przynosiły zawsze zadowolenie i satysfakcję
oraz, aby gmina Stęszew, jako Najlepsza
Gmina Rolnicza pozostała na długie lata do-
brym przykładem dla Polski.

Na zakończenie głos ponownie zabrał
burmistrz gminy, który  serdecznie podzię-
kował za wyróżnienie i otrzymane gratula-
cje.

red.

Kryształowy Puchar i Złoty
Medal dla gminy Stęszew

Burmistrz przyjmuje wyróżnienie od członków kapituły Goście zgromadzeni na uroczystości

Puchar i Medal dla naszej gminy

Senator Rotnicka składa gratulacje
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grudnia odbyło się oficjalne otwarcie
oczyszczalni ścieków w Strykowie. Na
uroczystości obecni byli m.in.: wice-

marszałek Województwa Wielkopolskiego
Wojciech Jankowiak, radni i sołtysi gminy
Stęszew, dyrektorzy gminnych szkół, przed-
stawiciele lokalnych środowisk, przedstawi-
ciele wykonawcy, inspektorzy itd. 

Gości powitał burmistrz Włodzimierz Pin-
czak. Opowiedział o tym, jak powstała oczysz-
czalnia oraz podziękował wszystkim, którzy
przyczynili się do jej wybudowania. 

Głos zabrał również marszałek Jankowiak,
który podkreślił, iż bardzo się cieszy z udziału
w uroczystości. Pogratulował jednocześnie
zrealizowania kolejnej, gminnej inwestycji. 

Następnym punktem było uroczyste prze-
cięcie wstęgi, po którym ksiądz proboszcz
poświęcił obiekt. Zebrani goście mogli później
obejrzeć teren całej oczyszczalni. 

Przypomnieć należy, że pierwszy etap
budowy oczyszczalni ścieków komunalnych
w Strykowie rozpoczął się w jeszcze paź-
dzierniku 2002 r. powstały wtedy: budynek
biurowo-socjalny, budynek mechanicznego
podczyszczania ścieków, budynek techniczny
(pomieszczenie prasy i dmuchaw) i ciąg tech-
nologiczny o przepustowości Qdśr=200 m³/d. 

Od kwietnia 2007 r. do czerwca 2008 r.
wykonana została dokumentacja projektowa
na rozbudowę oczyszczalni ścieków do prze-
pustowości Qdśr=400 m³/d. 

W listopadzie 2009 r. zakończono rozbudowę
oczyszczalni o nowy ciąg technologiczny obej-
mujący: reaktor biologiczny, dwa osadniki wtór-
ne, komorę stabilizacji osadu nadmiernego. Roz-
budowana została również stacja dmuchaw
oraz zmodernizowana przepompownia ścieków
surowych. Wybudowana została też sieć kana-
lizacji sanitarnej o długości 321,4 m, obsługująca
przyległe tereny inwestycyjne. Wykonany został
system monitoringu przepompowni ścieków
dla miejscowości Modrze, Strykowo i Sapowice. 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł
2 524 443,44 zł., a jej wykonawcą był Zakład
Budowy Urządzeń Ochrony Środowiska Bio-
mech z Pniew. 

red.

Otwarcie rozbudowanej 
oczyszczalni ścieków w Strykowie

Marszałek Jankowiak gratuluje nam nowego obiektu

Oczyszczalnia w Strykowie

Oficjalne przecięcie wstęgi przez burmistrza

Przybyli goście oglądają oczyszczalnię
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PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
UCHWAŁA Nr XXX/277/2009
Rady Miejskiej Gmin Stęszew
z dnia 29 października 2009 roku
w sprawie: podatku od nieruchomości

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości: 
1. Od budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m² powierzchni użytkowej – 0,52 

2. Od budynków rekreacji indywidualnej za 1 m² powierzchni użytkowej – 6,88
Pojęcie budynku rekreacji indywidualnej oznacza budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku.

3. Od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
za 1 m² powierzchni użytkowej – 3,44

4. Od powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej za 1 m² powierzchni użytkowej – 16,41

5. Od powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
za 1 m² powierzchni użytkowej – 7,66 

6. Od powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 
za 1 m² powierzchni użytkowej – 3,33 

7. Od budowli – 2% ich wartości

8. Od powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
za 1 m² powierzchni – 0,62

9. Od powierzchni gruntów:
a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 

za 1 ha powierzchni – 4,04
b) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
za 1 m² powierzchni – 0,19

§ 2.1. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych odbywa się w czterech ratach ustalonych w decyzji wymiarowej

2. Podatek płatny jest na konto Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew 

3. Zarządza się pobór podatku od osób fizycznych w drodze inkasa.
Wyznacza się na inkasentów sołtysów i ustala dla nich wynagrodzenie za inkaso w wysokości 3% od zebranych kwot.

4. Termin rozliczenia zebranych kwot – w terminie 3 dni od ustalonego terminu płatności

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XXI/207/2008 z dnia 30 października 2008 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
UCHWAŁA Nr XXX/280/2009
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 29 października 2009 roku 
w sprawie: zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, budowle oraz grunty lub ich części, zajęte na potrzeby:
a. Ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa publicznego,
b. świetlic i sal wiejskich,
c. wypożyczania książek i czytelnictwa,
d. świadczenia pomocy społecznej,
e. działalności w zakresie kultury oraz sportu,
f. obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych,
g. obsługi doradztwa rolniczego,
h. prowadzenia działalności w zakresie dostarczania wody, odbioru ścieków, oczyszczania ścieków oraz gromadzenia, 

segregacji i składowania odpadów, 
i. ujęcia i stacji uzdatniania wody.

2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie obejmują nieruchomości lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XXX/326/2006 z dnia 26 stycznia 2006 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PODATEK ROLNY
UCHWAŁA Nr XXI/278/2009
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 29 października 2009 roku 
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku ogłoszoną 
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 roku 
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. 
(M.P. z 2009 r. Nr 68, poz. 886) obniża się z kwoty 34,10 zł. za 1 q do kwoty – 27,28 zł. 

§ 2. 1. Pobór podatku rolnego od osób fizycznych odbywa się w czterech ratach ustalonych w decyzji wymiarowej

2. Podatek płatny jest na konto Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew

3. Zarządza się pobór podatku od osób fizycznych w drodze inkasa.
Wyznacza się na inkasentów sołtysów i ustala dla nich wynagrodzenie za inkaso w wysokości 3% od zebranych kwot.

4. Termin rozliczenia zebranych kwot – w terminie 3 dni od ustalonego terminu płatności

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XXI/208/2008 z dnia 30 października 2008 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

UCHWAŁA NR XXXX/279/2009

RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW

Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU
w sprawie podatku od środków transportowych

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 tony i poniżej 12 ton

a) pow. 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 572,00 zł

b) pow. 5,5 tony do 9 ton włącznie 728,00 zł

c) pow. 9 ton do poniżej 12 ton 936,00 zł

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od liczby osi, 

dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą, 

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a) od 3,5 tony do poniżej 12 ton 1352,00 zł

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą, 

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 

– w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton,

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

a) od 7 ton do poniżej 12 ton 166,00 zł

6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 

lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 

– w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

7. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia 

a) mniejszej niż 30 936,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 1456,00 zł

§ 2 Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XXI/209/2008 z dnia 30 października 2008 r. 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 20010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
do uchwały Nr XXX/279/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 29 października 2009 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej, lub wyższej niż 12 ton.

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

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych

Dwie osie

12 13 1020 1026 

13 14 1144 1154 

14 15 1216 1238 

15 18 1622 1644 

Równej lub wyższej niż 18 1840 1862 

Trzy osie 

12 15 1290 1304 

15 17 1598 1612 

17 19 1612 1624 

19 23 1726 1738 

23 25 2060 2074 

25 26 2102 2220 

Równej lub wyższej niż 26 2184 2288 

Cztery osie i więcej 

12 23 1892 1906 

23 25 1872 1968 

25 27 2008 2020 

27 29 2288 2304 

29 31 2288 2550 

31 32 2288 2550 

Równej lub wyższej niż 32 2496 2550

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów; 
przyczepa, naczepa + pojazd silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem pneumatycznym 
lub uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 

Dwie osie

12 18 1436 1488 

18 25 1498 1540 

25 31 1592 1602

31 40 1902 1960 

Równej lub wyższej niż 40 2090 2402 

Trzy osie i więcej

12 25 1518 1816 

25 36 1736 1900 

36 40 1902 1904 

Równej lub wyższej niż 40 2236 2578

ZAŁĄCZNIK NR 2
do uchwały Nr XXX/279/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 29 października 2009 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą,
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.
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ZAŁĄCZNIK NR 3
do uchwały Nr XXX/279/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 29 października 2009 r.

Stawki podatku od środków transportowych przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą, lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

OPŁATA TARGOWA
UCHWAŁA NR XXXI/287/2009
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 2 grudnia 2009 roku
w sprawie: ustalenia wysokości opłaty targowej w Gminie Stęszew 

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawki opłaty dziennej w następujący sposób:
1) Od sprzedaży z wózka ręcznego, pojemnika, koszyka 5,00
2) Od sprzedaży z wydzielanego stanowiska o długości frontu handlowego (lady) 

3 mb x 2 mb = 6 m² pod stragan 17,00
3) Od sprzedaży z samochodu osobowego lub wozu konnego 17,00
4) Od sprzedaży z samochodu dostawczego, ciągnika rolnego z przyczepą 18,00
5) Od sprzedaży z samochodu ciężarowego 38,00 

§ 2.1. Stawka opłaty, o której mowa w § 1 pkt 2 jest dzielona proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni 

2. Terminem opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży na targowisku.

§ 3.1. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa.

2. Na inkasenta wyznacza się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie.

3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso ustala się w wysokości 40% od pobranej kwoty.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów; 
przyczepa, naczepa + pojazd silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku w złotych 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem pneumatycznym 
lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia 

1 oś

12 18 188 208 

18 25 240 384 

25 28 354 604 

Równej lub wyższej niż 28 406 614 

Dwie osie 

12 23 280 374 

23 28 312 406 

28 33 676 916 

33 38 916 1394 

Równej lub wyższej niż 38 1238 1820 

Trzy osie

12 28 832 1144 

28 36 936 1206 

36 38 1040 1332

Równej lub wyższej niż 38 1112 1394
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§ 4. Traci moc:
1) Uchwała z Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 grudnia 2007 r. Nr XII/149/2007 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej

w Gminie Stęszew.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stęszewa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

TARYFA WODY I ŚCIEKÓW
Uchwała Nr XXI/288/2009
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 2 grudnia 2009 rok
w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków.

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza taryfy wody i ścieków w następującej wysokości:
1) za 1 m³ wody – 2,29 zł + VAT
2) za 1 m³ ścieków – 3,69 zł + VAT

§ 2. Traci moc uchwała nr XXI/210/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stęszewa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

2
grudnia odbyła się XXXI sesja Rady
Miejskiej. Po jej otwarciu i przyjęciu
porządku obrad, głos zabrał burmistrz.

Przedstawił on sprawozdanie dotyczące dzia-
łalności międzysesyjnej za okres od 29 paź-
dziernika do 2 grudnia.

W omawianym okresie gmina interwe-
niowała w Ministerstwie Zdrowia w sprawie
funkcjonowania punktów aptecznych. Na
naszym terenie działają one w Jeziorkach
i Strykowie. Proponowane przez Ministerstwo
zmiany, dotyczące ograniczenia asortymentu
sprzedawanych w punktach aptecznych le-
ków, mogłyby w rezultacie doprowadzić do
ich upadku. Do postulatów gminy przyłączyło
się również wielu posłów. 

Burmistrz poruszył w swym sprawozda-
niu kwestię zniszczenia tablicy upamiętnia-
jącej ofiary Katynia, umieszczonej przy 
ul. Poznańskiej w Stęszewie. Do aktu wan-
dalizmu doszło w nocy z 21–22 listopada.
Sprawa ta została zgłoszona w miejscowym
komisariacie. Trwają prace mające na celu

ustalenie sprawcy, a pamiątkowa tablica
jest odbudowywana. 

W omawianym okresie odbyła się uroczy-
stość z okazji Święta Niepodległości. 11 listopada
na stęszewski Rynek przybyło wielu miesz-
kańców gminy, którzy uczcili rocznicę. 

Jak każdego roku w listopadzie zorgani-
zowano gminny Dzień Seniora. W tym roku
odbył się on w Tomiczkach. Uczestniczyli
w nim starsi przedstawiciele naszej gminy.
Uroczystość ta jak zawsze była dla nich do-
skonałą okazją do spotkania się i wspólnych
rozmów.

27 listopada w sali sesyjnej odbyła się
uroczystość wręczenia gminie Stęszew Krysz-
tałowego Pucharu i Złotego Medalu dla naj-
lepszej gminy rolniczej w kraju. Wśród gości
byli przedstawiciele Senatu, Sejmu, Urzędu
Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego
oraz lokalni przedsiębiorcy i rolnicy. 

Burmistrz poinformował także, że nabiera
tempa sprawa realizacji programu Lokalnej
Grupy Działania „Źródło”. W ramach tego

przedsięwzięcia w dniach 12 listopada 
i 1 grudnia odbyły się spotkania, na których
omówiono plany związane z realizacją za-
mierzeń na rok 2010. Odbyło się także posie-
dzenie rady programowej tego stowarzysze-
nia mające na celu ustalenie zasad naboru
wniosków na kolejny rok. W ramach LGD
„Źródło” Stęszew uczestniczył w targach
GMINA 2009. Mieliśmy wspólne stoisko z gmi-
nami zrzeszonymi w „Źródle”. Targi odwie-
dziło wiele osób. Nasze stanowisko cieszyło
się dużym zainteresowaniem.

Innym z tematów podjętych w minionym
okresie były rozmowy z przedstawicielami
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad na temat bezpieczeństwa na drogach
krajowych: nr 5 Poznań – Wrocław oraz nr
32 Poznań – Zielona Góra. Kwestia ta omó-
wiona została szerzej w odrębnym tekście
(red.). Burmistrz zaznaczył jednak, że pewne
gminne postulaty zgłaszane do GDDKiA zo-
stały odrzucone. Przeważyły tu względy fi-
nansowe oraz fakt, iż według opinii GDDKiA

XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ
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nasze koncepcje zmian mogłyby zwiększyć
zagrożenie na drogach. 

W omawianym okresie odbył się osta-
teczny odbiór boiska „Orlik”. Wykonawca
musi jeszcze usunąć pewne drobne niedo-
ciągnięcia, tak by po okresie gwarancyjnym
nie było problemu z eksploatacją boiska.

W minionym miesiącu odbyło się spotkanie
z sołtysami, na którym omówiono wnioski
rad sołeckich. Dyskutowano także na temat
finansowania i funkcjonowania sołectw.
W omawianym okresie powrócił temat bu-
dowy marketu w Stęszewie. Burmistrz poin-
formował, że kilku właścicieli gruntów z te-
renu naszej gminy wystąpiło do urzędu z wnio-
skami o wydanie warunków na budowę
obiektu handlowo-usługowego. Procedura wy-
dawania warunków jest na ukończeniu. Za-
znaczyć należy, iż wnioski, które wpłynęły
są pierwszymi. Wcześniej wielokrotnie poja-
wiały się tematy utworzenia marketu, jed-
nakże nikt nie występował oficjalnie o otrzy-
manie warunków na jego budowę. 

W ostatnim czasie trwały rozmowy z mło-
dymi ludźmi z terenu gminy, będącymi ini-
cjatorami utworzenia skate parku. Odbyły
się już dwa spotkania, podczas których dys-
kutowano o tym w jakie elementy skate
park powinien być wyposażony. Zastana-
wiano się również nad miejscem jego lokali-
zacji. O opinię w tej sprawie poproszono
mieszkańców gminy. Na kolejnej sesji Rady
kwestie te zostaną ustalone. Określony też
zostanie termin realizacji tego przedsięwzięcia. 

W minionym okresie podpisano również
sześć aktów notarialnych dotyczących zakupu
nieruchomości położonych w Stęszewie,
Wronczynie i Mirosławkach.

Odbyły się także przetargi na:
– wydzierżawienie obiektu w Strykowie, Bę-

dlewie i sprzedaż lokali w Strykówku,
– projekty budowy ul. Nowej i Podgórnej

w Dębienku,
– zakup paliwa na rok 2010,
– projekty remontów nawierzchni ul. Polnej

i ul. Świerczewskiego w Strykowie,
– projekty remontów nawierzchni dróg

w Twardowie, Zamysłowie i Witoblu,
– wykonanie instalacji gazowej w nowo-

powstałej świetlicy w Jeziorkach.
Miniony okres, to także ogłoszone przetargi

na:
– wykonanie sieci wodociągowej,
– usługi geodezyjne na 2010 rok, 
– wycenę i inwentaryzację lokali na rok

2010,
– dostawę materiałów biurowych,
– wymianę i oznakowanie dróg i ulic na te-

renie całej gminy przez rok 2010.

Zakończyły się także inwestycje:
– budowa boiska wielofunkcyjnego „Orlik”,
– jezdnia ul. Nowej w Stęszewie,
– jezdnia ul. Nowej w Dębienku.

W takcie realizacji jest natomiast:
– budowa boiska wielofunkcyjnego z trawą

syntetyczną w Strykowie,
– budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach,
– remont jezdni ul. Krętej w Stęszewie,
– remont jezdni na odcinku: Strykowo – Sa-

powice,
– chodnik ul. Łąkowej w Będlewie,
– uzupełnianie i remont oświetlenia niektó-

rych ulic w Stęszewie, Sapowicach, Skrzyn-
kach, Trzebawiu, Jeziorkach oraz Witoblu.

Złożony został również wniosek na bu-
dowę budynku oświatowego w Stęszewie
oraz kanalizacji sanitarnej wsi Sapowice.

Burmistrz poinformował, że złożony wnio-
sek na budowę drogi Tomice – Tomiczki,
w ramach Narodowego Programu Odbudowy
Dróg, w tym roku uzyskał 12,8 punktów.
W roku ubiegłym – 12,1 punktów. Ilość uzy-
skanych punktów jest zbyt niska i nie po-
zwala na otrzymanie dofinansowania na to
przedsięwzięcie, pomimo partnerstwa po-
wiatu i województwa.

W minionym okresie ustalano godziny
pracy aptek na terenie miasta Stęszew. Wnio-
skowano do Starostwa Powiatowego, by czas
ich otwarcia został w miarę możliwości wy-
dłużony i dotyczył również niedziel. Decyzje
w tym temacie podejmować będzie jednak
powiat poznański.

Burmistrz poinformował również, iż do-
tarła do niego informacja o tym, że stęszew-
ska bocznica towarowa PKP prawdopodobnie
przestanie funkcjonować. Jest to sprawa,
która może stanowić problem dla wielu lo-
kalnych firm. Dlatego gmina zwróciła się
z wnioskiem do władz PKP o to, aby bocznica
nadal funkcjonowała. 

Miniony okres to także sprawy związane
z zainaugurowaniem specjalnej strefy eko-
nomicznej w naszej gminie. Gmina prowadzi
rozmowy z przedstawicielami strefy Ko-
strzyńsko-Słubickiej, by na terenach gminy,
przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą
mogła powstać podstrefa tejże strefy. Gmina
Stęszew na początek tych działań chciałaby
przeznaczyć 3 ha ziemi. Podstawowym celem
będzie przyciąganie nowych inwestorów,
tworzenie nowych miejsc pracy dla miesz-
kańców oraz promocja terenów inwestycyj-
nych. 

Burmistrz poinformował, iż zbliża się ko-
niec roku budżetowego. Wiele samorządów
musi „ciąć” wcześniej zaplanowane wydatki.
Jest tak na przykład w niektórych gminach

ościennych. W naszej gminie nie ma takiej
potrzeby. 

W minionym czasie zarządca (Wielko-
polski Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych)
wyczyścił rzekę Samicę. Wyłowiono z niej
wiele śmieci oraz usunięto zanieczyszczenia
roślinne.

Miniony okres to liczne rozmowy, pisma
i uwagi dotyczące poprawy stanu dróg woje-
wódzkich na terenie gminy. Starania te przy-
niosły efekty. Gmina otrzymała informację, że
Wielkopolski Zarząd Dróg przystępuje do wycinki
drzew i krzewów, które porosły w rowach.

Trwały także rozmowy z udziałem przed-
stawiciela gminy w sprawie rewitalizacji
obiektów kolejowych na odcinku Poznań –
Wolsztyn. Spotkanie to odbyło się z inicjatywy
Urzędu Marszałkowskiego.

Odbyło się kolejne walne zgromadzenie
Centrum Zagospodarowania Odpadów „Se-
lekt” w Czempiniu. Najważniejszym zada-
niem na rok 2010 będzie stworzenie wspól-
nego dla wszystkich gmin członkowskich
regulaminu gospodarki odpadami.

Ostatni okres to także rozmowy w sprawie
poprawy bezpieczeństwa poprzez ogranicze-
nie ruchu drogowego na ul. Poznańskiej 
i ul. Kościańskiej w Stęszewie. Kierowcy ja-
dący krajową 5, chcąc uniknąć „korków”,
które tworzą się na rondzie, skracają sobie
drogę wjeżdżając do miasta. W celu znie-
chęcenia ich do jazdy przez centrum miasta,
narodził się pomysł zainstalowania sygna-
lizacji świetlnej przy szkole na ul. Poznańskiej.
Ma to spowodować, że kierowcom nie będzie
się opłacało jeździć na skróty. 

Po sprawozdaniu burmistrza Rada Miejska
Gminy przyjęła następujące uchwały w spra-
wie:
– zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok,
– przeznaczenia części umorzonej pożyczki

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

– wysokości opłaty targowej w gminie Stę-
szew,

– zatwierdzenia taryfy ścieków. 
– uchwalenia gminnego programu profilak-

tyki i rozwiązywania problemów alkoho-
lowych na rok 2010. Uchwała ta nakłada
na gminę konkretne zadania związane
z profilaktyką i rozwiązywaniem proble-
mów alkoholowych oraz zapewnia bez-
płatne formy pomocy terapeutycznej i re-
habilitacyjnej osobom uzależnionym,

– zmiany studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego
gminy Stęszew w części dotyczącej terenu
położonego w miejscowości Skrzynki. Ni-
niejsza zmiana obejmuje fragment działki
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o nr ewidencyjnym 118/3 we wsi Skrzynki,
obręb Skrzynki, 

– sprzedaży w trybie bezprzetargowym nie-
ruchomości położonej w Stęszewie. Działki
przeznaczone do sprzedaży nie posiadają
dostępu do drogi publicznej co uniemożliwia
ich zagospodarowanie jako odrębnych nie-
ruchomości,

– nadania nazwy ulicy w Dębienku. Uchwała
ta dotyczy nadania nazwy „Zacisze” drodze
wewnętrznej położonej w Dębienku, 

– nadania nazwy ulicy w Sapowicach.
Uchwała ta dotyczy nadania nazwy „Prze-
smyk” drodze wewnętrznej w Sapowicach, 

– zamiany nieruchomości. Uchwała ta do-
tyczy zamiany nieruchomości stanowiącej
własność gminy Stęszew położonej w Stę-
szewie – działki nr 511/8, 512/5, 512/6 z ob-
rębu Stęszewa o powierzchniach odpo-
wiednio 128 m², 16 m², 16 m² na nierucho-
mość położoną w Stęszewie, stanowiącą
działkę nr 512/3 o powierzchni 163 m².

Po przyjęciu uchwał, rozpoczęła się dys-
kusja, w której jako pierwszy głos zabrał
radny gminy Zenon Kempa. Poruszył on pro-
blem drogi Strykowo – Sapowice – Rybo-
jedzko, którą przewożony jest tłuczeń. Droga
ta była niedawno naprawiana, a ciężar jaki
przewożą samochody może spowodować jej
uszkodzenie. Podobna sytuacja jest na drodze
Tomice – Tomiczki – Skrzynki. Radny poin-
formował że w Poznaniu budowana jest ob-
wodnica, a żwir na tą budowę wydobywany
jest z Tomiczek i przewożony właśnie wspo-
mnianą drogą.

Burmistrz ustosunkował się do tej wypo-
wiedzi. Poinformował, że problem ten sy-
gnalizowany jest przez mieszkańców Skrzy-
nek. Skarżą się oni, że idąc np. na przystanek
kolejowy, żwir przewożony samochodami
pada im prosto na głowy. Burmistrz dodał,
że już dawno w tej sprawie skierował pismo
do Zarządu Dróg Powiatowych. Otrzymał
odpowiedź, że ZDP nie zauważa żadnego

problemu. Burmistrz poprosił też o wsparcie
radnych Powiatu Poznańskiego. 

Radny Powiatowy, Leszek Bernaczyk po-
informował więc, że interweniował w tej
sprawie do wicestarosty powiatu poznań-
skiego, Tomasza Łubińskiego. Dowiedział się,
że starosta rozmawiał ze spółką, która eks-
ploatuje drogi. Zobowiązała się ona do jak
najmniejszego jej zużycia. 

Burmistrz podkreślił, że jedynym rozwią-
zaniem jest zmuszenie firmy budującej drogę
S11 do podpisania umowy, w której zobo-
wiązałaby się do odbudowy zniszczonych
dróg. W przeciwnym razie, po zakończeniu
prac firma nie naprawi dróg. Przykładem
może być droga wojewódzka Stęszew – Buk.

Na zakończenie sesji, przewodniczący
Rady Gminy, Mirosław Potrawiak złożył całej
społeczności lokalnej życzenia radosnych
i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. 

red.

W
ostatnim czasie na terenie całej
gminy realizowano wiele inwestycji
drogowych. Część z nich udało się

już zakończyć. Inne jeszcze trwają.
Do najważniejszych z nich należą:

– remont jezdni ul. Polnej w Stęszewie. Obej-
mował on ułożenie nowej nawierzchni
jezdni, krawężników, nawierzchni chod-
ników i wjazdów z kostki brukowej, na
odcinku ponad 700 m². Uzupełniono też
odwodnienie jezdni. Całość inwestycji wy-
niosła ponad 370 000 zł,

– remont jezdni ul. Kościuszki i Świerczew-
skiego w Strykowie. Obie te inwestycje ob-

jęły wykonanie podbudowy, ułożenie kra-
wężników oraz nawierzchni jezdni z kostki
brukowej. Koszt tej inwestycji – 611 303 zł,

– remont jezdni ul. Nowej w Stęszewie. Uło-
żono tam krawężniki i nawierzchnię bitu-
miczną. Wykonano też wjazdy z kostki
brukowej. Ulica została również odwod-
niona. Wartość tego przedsięwzięcia to po-
nad 540 000 zł,

– remont jezdni ul. Nowej w Dębienku. Na
części tej ulicy ułożone zostały krawężniki
oraz nawierzchnia bitumiczna, za kwotę
234 548 zł,

– remont jezdni ul. Kościańskiej oraz Po-
znańskiej w Stęszewie. Na obu tych ulicach
ułożona została nowa nawierzchnia bitu-
miczna. Koszt remontu ul. Kościańskiej to
117 589 zł, a ul. Poznańskiej – 128 274 zł. 

W trakcie realizacji jest także remont
jezdni ul. Krętej w Stęszewie, a także remont

jezdni drogi Strykowo – Sapowice. Ułożona
zostanie tam nowa bitumiczna nawierzchnia
jezdni, na odcinku 3 km. Jezdnia na ul. Bu-
kowskiej w Strykowie zostanie też poszerzona
do szerokości 6 m. Uzupełnione zostaną rów-
nież krawężniki. Koszt tej inwestycji to ponad
940 000 zł. 

J.Z.

Inwestycje drogowe

Nowa nawierzchnia na Nowej w Dębienku

Trwa remont ul. Krętej w Stęszewie Ul. Kościuszki – StrykowoUl. Świerczewskiego w Strykowie
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W
ostatnim czasie powrócił temat
budowy marketu w Stęszewie.
Kwestia ta wypływała już wielo-

krotnie. Często pojawiały się też sugestie,
jakoby gmina utrudniała taką inwestycję.
Nic bardziej mylnego. Obecnie na ukończeniu
jest procedura wydawania warunków na

budowę obiektu handlowo-usługowego.
Wnioski o ich wydanie złożyło kilku wła-
ścicieli gruntów z terenu naszej gminy. Jeśli
nie zajdą żadne nieprzewidziane okoliczności,
to dokumenty te zostaną wydane, czego
skutkiem może być właśnie budowa mar-
ketu. 

Zaznaczyć też należy, iż wnioski o wydanie
warunków, obecnie realizowane, są pierwszymi,
jakie oficjalnie wpłynęły do gminy. Wcześniej
wielokrotnie pojawiały się tematy utworzenia
marketu, jednakże nikt nie występował o otrzy-
manie warunków na jego budowę.

red.

O budowie marketu raz jeszcze…

W
trakcie posiedzenia Komisji Budżetu,
Finansów, Inwestycji, Rolnictwa,
Ochrony Środowiska, Gospodarki

Komunalnej i Przestrzennej w dniu 30 listo-
pada br. dyskutowano na temat bezpieczeń-
stwa na drodze krajowej nr 5, na odcinku
biegnącym na terenie gminy Stęszew. W celu
tym, na obrady zaproszono przedstawiciela
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad z oddziału w Poznaniu. 

Krzysztof Gruszczyńki – pełniący funkcję
naczelnika wydziału zarządzania ruchem
w GDDKiA w Poznaniu ustosunkował się do
szeregu spraw zgłaszanych przez członków
Komisji. Jedną z nich była kwestia przesu-
nięcia wysepki, znajdującej się w miejsco-
wości Dębienko. Zlokalizowana jest ona w nie-
odpowiednim miejscu, co powoduje że kie-
rowcy skręcający w lewo – w ulicę Nową –
blokują pas ruchu w stronę Poznania. Pan
Gruszczyński zapewnił, że GDDKiA podejmie
działania mające na celu przesunięcia wy-
sepki, co zniweluje wspominanie utrudnienia. 

Rozważano także zagadnienie dotyczące
zamontowania sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu drogi krajowej nr 5 z ulicą
Poznańską, przy wjeździe do Stęszewa. Przed-
stawiciel GDDKiA wyjaśnił, że budowa świateł
uzależniona jest od ilości wypadków, wi-
doczności oraz natężenia ruchu pojazdów
i pieszych na danym skrzyżowaniu. Ważnym
czynnikiem jest tutaj liczba ofiar śmiertel-
nych. W pierwszej kolejności pod uwagę

brane są te miejsca, gdzie występuje naj-
większe zagrożenie wypadkiem śmiertelnym,
a do takiego wspomniane skrzyżowanie nie
należy. Z drugiej strony trzeba mieć też świa-
domość, że ewentualne postawienie w tam-
tym miejscu świateł (przy obecnym natężeniu
ruchu na drodze krajowej), przyczyni się do
powstania korków w miejscowości Dębienko.
Nieuniknione będą wówczas protesty miesz-
kańców, narzekających już teraz na samo-
chody, stojące pod oknami ich domów. 

W trakcie posiedzenia poruszono również
sprawę zorganizowania przejścia dla pie-
szych, ze sygnalizacją świetlną, przy skrzy-
żowaniu z ulicą Narutowicza w Stęszewie.
Znajduje się ono za łukiem, jadąc drogą nr 5
od Poznania. Ze względu na takie położenie,
jest ono mało widoczne dla zbliżających się
kierowców. Z przejścia w tym miejscu ko-
rzystają dzieci, idące do szkoły. Krzysztof
Gruszczyński podkreślił jednak, że pojawia
się obawa, czy postawienie tam sygnalizacji,
nie przyczyni się do śmiertelnego potrącania,
w przypadku kiedy rozpędzony kierowca
przejedzie na czerwonym świetle. Pan Grusz-
czyński przekonywał więc, że najlepszym
rozwiązaniem w takich sytuacjach jest tzw.
azyl czyli miejsce do przejścia, które jest nie-
oznakowane i nie wymalowane pasami.
Wówczas pieszy musi zachować większą
ostrożność, mając na uwadze fakt iż nie ma
pierwszeństwa. Przyznał też, że czynił sta-
rania, aby przy skrzyżowaniu drogi krajowej

z ulicą Narutowicza powstała tymczasowa
kładka (do czasu budowy drogi ekspresowej
S5). Jednak z uwagi na ograniczoną ilość
miejsca w tymże miejscu, projekt budowy
kładki nie zawierał rozwiązań dla osób nie-
pełnosprawnych (nie można było zastosować
pochylni). Niestety właśnie z tego powodu,
zadania tego nie udało się zrealizować. 

Przedstawiciel GDDKiA w Poznaniu po-
informował również, że z powodu kryzysu
gospodarczego, środki finansowe w 2009
roku z przeznaczeniem na poprawę bezpie-
czeństwa ruchu zostały znacznie ograniczone,
w porównaniu do lat ubiegłych. Podkreślił
też, że w chwili obecnej najważniejszym
priorytetem, „oczkiem w głowie” na którym
skupia się GDDKiA w Poznaniu jest budowa
drogi ekspresowej S5. Czynione są wszelkie
starania, aby zadanie to zrealizować do
czasu Euro 2012, a jeżeli okaże się to nierealne,
do końca 2012 roku. 

W czasie posiedzenia Komisji próbowano
wypracować najlepsze rozwiązania w celu
poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej
nr 5, na odcinku biegnącym przez gminę
Stęszew. Radni poruszyli również, po raz ko-
lejny kwestie bezpieczeństwa na skrzyżo-
waniu drogi nr 5 z drogą 32 – do Zielonej
Góry oraz na skrzyżowaniu Wronczyn – Bę-
dlewo. Pozostaje mieć nadzieje, że sugestie
i uwagi przez nich zgłoszone zostaną
uwzględnione przez GDDKiA. 

A.S.

Dyskusja nad poprawą 
bezpieczeństwa 

na krajowej „piątce”
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8
grudnia 2009 roku w Domu Kultury
„Siódemka” w Stęszewie odbyło się
spotkanie promujące książkę Marioli

Wower „Dwie sekundy, które zmieniły moje
życie”.

Mariola Wower to rodowita mieszkanka
gminy Stęszew. W roku 1992 uległa wypad-
kowi samochodowemu, który spowodował
nieodwracalny paraliż całego ciała.

Swoją przygodę z malarstwem rozpoczęła
w 1995 roku na plenerze plastycznym dla
osób niepełnosprawnych w Wągrowcu. Inspi-
racją do podjęcia walki i pomysłem na życie
było przeczytanie książki Joni Ereckson Tada
pt. „Joni”. Wielkim wsparciem okazała się ro-
dzina. W szczególności jej mama, tata, mąż,
córeczki, siostra oraz szwagier. Pomogło także
wewnętrzne pragnienie „bycia szczęśliwą”

Książka „Dwie sekundy” opisuje wspo-
mnienie od chwili wypadku do moment,

kiedy pani Mariola chwyciła za pędzel i od-
nalazła w sobie „nowe życie”. To książka
o tym, co dzieje się pomiędzy dwoma se-
kundami. Owe „dwie sekundy” obejmują
czas spędzony w szpitalu, długą i żmudną
rehabilitację oraz naukę życia w nowych
warunkach.

Spotkanie promujące tę książkę było świet-
ną okazją do poznania dorobku artystycznego
Marioli Wower. Zaprezentowała kilka swoich
obrazów, które namalowała ustami. Dyrektor
Domu Kultury, Barbara Bawer opowiedziała
o książce „Dwie sekundy”, przytaczając naj-
piękniejsze cytaty.

Niespodziankę muzyczną dla artystki
przygotowała Michalina Olejniczak. Zaśpie-
wała trzy piosenki: „11 listopada”, „Kiedy
słońce wcześnie wstaje” oraz „Szumią, szu-
mią…”. Po występie Michaliny przyszedł
czas na gratulacje i życzenia dla pani Marioli

Wower. Jako pierwszy głos
zabrał burmistrz gminy Stę-
szew, który złożył wyrazy
uznania dla talentu malarki.
Do życzeń dołączyli się także
dyrektor stęszewskiego Gim-
nazjum, Danuta Parczuk; pi-
sarka, poetka – Anna Muzyka
Walawender oraz koleżanki
ze szkolnej ławy.

Na zakończenie przyszedł
czas na wspólną rozmowę
z artystką, która zaprosiła
wszystkich gości na poczę-
stunek, przygotowany przez
jej córki.

Pani Mariola jest stypendystką Stowa-
rzyszenia Artystów Malujących Ustami i No-
gami AMUN. Jej pierwsza wystawa zorgani-
zowana została w Stęszewie w 1997 roku.
Były też inne m in. w Dymaczewie Nowym,
Murowanej Goślinie, Luboniu oraz Poznaniu.
Obecnie jest w trakcie tworzenia czterysta
ósmego obrazu. Najbardziej lubi malować
martwą naturę oraz konie. 

Niech postać Pani Marioli Wower będzie
dla nas przykładem, i wiarą, że „… Bóg za-
mykając przed nami drzwi, zostawia uchy-
lone okna…”

W.S.

Mariola Wower i Jej Dwie Sekundy

K
ażdego roku 6 grudnia w całej gminie
Stęszew obchodzony jest dzień trzeź-
wości. 

W tym dniu, wszystkie gminne szkoły
prowadzą akcję informacyjną o szkodliwości
spożywania alkoholu oraz propagują zdrowy
styl życia. Dodatkowo dzieci otrzymują paczki
świąteczne ze słodkościami. Niektóre placówki
oświatowe przygotowują się do tego dnia
za szczególną starannością. Dobrym tego
przykładem może być Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Modrzu, który z tej okazji cyklicznie
organizuje Turniej Mikołajowy.

Realizowany jest on w formie projektu edu-
kacyjno-wychowawczego. W tym roku odbył
się on pod hasłem „Żyj zdrowo – kulturalnie
i sportowo”. Przygotował go Krzysztof Kryle
i Aleksander Buksalewicz. Zaangażowani byli
również wszyscy wychowawcy, nauczyciele,
rada rodziców oraz sołtys Modrza Marian Tro-
janowski. Głównym celem imprezy było pro-
mowanie zdrowego i aktywnego spędzania
czasu po zajęciach lekcyjnych oraz nauka spor-
towej rywalizacji i kulturalnego kibicowania. 

We wspomnianym turnieju udział wzięły
trzy drużyny: białych, czerwonych, niebie-

skich, w skład których wchodzili uczniowie
od klasy pierwszej do szóstej oraz nauczyciele.
Pozostali uczniowie kibicowali wybranej
przez siebie drużynie. Oznaką przynależności
do drużyny był strój w odpowiednim kolorze.
Dzięki czemu na sali zrobiło się biało-czer-
wono-niebiesko. Ekipy mogły sprawdzić się
w następujących konkurencjach: w wyścigu
rzędów w kozłowaniu piłką, wyścigu w wor-
ku, przechodzeniu przez tunel, w rzucie rin-
giem i piłką do celu, łowieniu ryb na wędkę,
czy pokonywaniu gimnastycznego toru prze-
szkód. 

Dzień trzeźwości w gminie Stęszew

Uczestnicy spotkania

Autorka podczas spotkania promocyjnego



W
tym roku 20 listopada minęła 20 rocz-
nica podpisania Konwencji Praw Dziec-
ka. Szkoła Podstawowa w Jeziorkach

postanowiła uczcić ten jubileusz przystępując
do programu organizowanego przez UNICEF
pt. „Szkoła z prawami dziecka”. Wzięło w nim
udział 1900 szkół w całej Polsce. Każda zapla-
nowała ten dzień według własnego pomysłu.

Wcześniej na godzinach wychowawczych
uczniowie poznawali prawa dziecka, a na
plastyce rysowali je w sposób symboliczny. 

Dzień z Prawami Dziecka rozpoczęliśmy
przedstawieniem „Król Maciuś I” przygoto-

wanym przez uczniów klasy V i krótkim
przypomnieniem historii ustanowienia praw
dziecka. Następnie klasy młodsze miały za-
jęcia w szkole, a starsze różne konkurencje
w sali gimnastycznej. Uczniowie podzieleni
na grupy musieli wykazać się nie tylko zna-
jomością swoich praw, ale także umiejętno-
ściami matematycznymi, spostrzegawczością,
sprawnością fizyczną oraz umiejętnością
współpracy w grupie. Należało bowiem ob-
liczyć: ile dni minęło od podpisania konwencji
do dnia dzisiejszego, rozwiązać krzyżówkę,
ułożyć pociętą na części flagę UNICEF- u,

uporządkować według alfabetu takie słowa
jak: bezpieczeństwo, życzliwość, szacunek,
opieka, wolność, zaufanie, miłość, troska,
tolerancja oraz „przenieść” w sztafecie prawa
dziecka zapisane w tabeli do drugiej, czystej
zachowując treść i układ itp. Uczniowie chęt-
nie i zaangażowaniem rozwiązywali sta-
wiane przed nimi zadania. W jednej z kon-
kurencji należało przyporządkować nazwy
praw zwrotkom wiersza Marcina Brykczyń-
skiego. Okazało się, że uczniowie doskonale
znają swe prawa i wszystkie grupy wykonały
to zadanie bezbłędnie otrzymując maksy-
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Jury w składzie M. Trojanowski, U. Tom-
czak, K. Górna, M. Kiedos miało wiele pracy,
by dostrzec minimalne różnice czasowe w za-
kończonych konkurencjach sportowych i przy-
znać sprawiedliwie punkty. Zwyciężyła dru-
żyna czerwonych w składzie: K. Książek, J.
Wojciechowski, M. Szeszuła, P. Majchrzak,
M. Sobisiak, K. Nowak, Z. Jankowska, A. Py-
rzyńska, J. Urbaniak, A. Jankowski. Znaleźli
się w niej także nauczyciele: Magdalena Si-
korska i Wioleta Michalak. Dla drużyny wy-
granej dyrektor Karolina Kula przygotowała
specjalną niespodziankę. Była nią kartka,
która zwalniała z odpowiedzi ustnej z do-
wolnego przedmiotu. Rada rodziców ufun-
dowała natomiast dla wszystkich zawodni-
ków słodkie upominki. Nagrodzeni zostali
również kibice. Za wspaniały i kulturalny
doping otrzymali od dyrektor szkoły „glejty”,

które zwalniają z odpowiedzi.
Radość uczniów z tego po-
wodu była ogromna.

W ramach projektu klasy
przygotowały również pla-
katy o tematyce propagującej
zdrowy styl życia. Podczas
turnieju oplakatowano nimi
całą salę. Klasom, które wy-
konały najbardziej pomysło-
we i najładniejsze prace przy-
znano słodkie upominki. 

Całej imprezie towarzy-
szyło wiele pozytywnych
emocji. Uczniowie klas star-
szych pomagali młodszym.

W imprezie uczestniczył również burmistrz
Włodzimierz Pinczak, któremu wielokrotnie
udzielał się klimat radosnej zabawy. Na zakoń-

czenie, wraz z sołtysem Modrza wcielił się w rolę
Świętego Mikołaja i rozdawał słodkie upominki.

red.

Jedna z konkurencji – przeciąganie liny Dzieci ze słodkimi upominkami

Publiczność z zacięciem dopinguje

Szkoła z prawami dziecka 
Jak uczniowie z Jeziorek obchodzili 20 rocznicę podpisania Konwencji Praw Dziecka



malną liczbę punktów, co nas, nauczycieli
bardzo ucieszyło. Po podsumowaniu wszyst-
kich konkurencji, okazało się, że zwyciężyła
grupa w składzie: Patryk Borowiak (kl. IV),
Stanisław Górski (kl. V), Wojciech Karolczak
(kl. IV), Adam Pietruszyński (kl. VI), Bartek
Ciesielski (kl. IV) i Szymon Kowalczyk (kl. V).
Po zmaganiach turniejowych każdy otrzymał
kolorowy, napełniony helem balon, na którym
napisał swoje imię oraz prawo, które uważa
za najważniejsze. Z balonami poszliśmy na
plac przed szkołą. Tu czekali na nas uczniowie

klas I–III. Na dźwięk dzwonka, dokładnie
o dwunastej (tak jak w wielu innych szkołach
w Polsce!) wszystkie balony wypuszczono.
Poleciały nad szkołę, a potem jeszcze wyżej
i niesione wiatrem skierowały się w stronę
Skrzynek i zniknęły nam z oczu. Widok tak
wielu barwnych baloników na błękitnym
niebie wzruszył niejednego ucznia! Zasta-
nawiali się, dokąd dolecą ich balony symbo-
lizujące prawa, które zawsze powinny być
przestrzegane. Następnie poszliśmy do klasy
obejrzeć prezentację o Januszu Korczaku,

wspaniałym człowieku, który już przed II
wojną światową zwracał uwagę na to, że
„Nie ma dzieci – są ludzie!”. Pogadankę przy-
gotowała pani Grażyna Sielicka. Ostatnim
punktem programu było wspólne ognisko
z pieczeniem kiełbasek. Po nim rozegrano
turniej klas w piłkę nożną.

Dzień z prawami dziecka należał do bar-
dzo udanych, dzieci uczyły się bawiąc. Nauce
towarzyszyła rywalizacja, emocje, uśmiech,
a taka nauka pozostaje na długo w pamięci. 

Bogumiła Błaszyk

W
dniach 28–29 listopada 2009 r.
w Śmiglu odbyły się I Wielkopolskie
Konfrontacje Młodych Skrzypków

i Dudziarzy im. Edwarda Ignysia – „Ignysiowy
Laur”.

Pan Edward Ignyś zmarł w 2005 roku
i pochowany został w Śmiglu. Edward Ignyś
już w domu rodzinnym poznał i pokochał
muzykę ludową. W 1952 roku założył w Ko-
ścianie kapelę dudziarską, która działała do
1987 roku. Grała w Kazimierzu Dolnym, Płoc-
ku, Nowym Targu, Łowiczu oraz na Turnieju
Dudziarzy Wielkopolskich w Gołębinie jak
również na Centralnych Dożynkach Państwo-
wych w Lesznie w 1977 roku. Melodie du-
dziarskie grane przez kapelę były bardzo
stare po ojcach i dziadkach utrwalone w pa-
mięci. Grano przyśpiewki, wiwaty, poleczki
i obereczki. Pan E. Ignyś był współtwórcą
widowiska scenicznego „Podkoziołek”, które
w 1985 roku zdobyło I miejsce na Ogólnopol-
skim Przeglądzie Kultury w Przeworsku.
W 1985 roku założył dziecięco-młodzieżową
kapelę dudziarską przy Centrum Kultury
i Sztuki w Lesznie. w 2001 roku kapela ta
zdobyła nagrodę im. Oskara Kolberga,
a w 2002 roku Grand Prix na Festiwalu Kapel
Młodzieżowych w Kielcach. W 1996 roku Pan

Edward wydał „Śpiewniki dudziarskie z lesz-
czyńskiego”. Nestor dudziarzy wielkopolskich
był laureatem licznych nagród, zarówno jako
nauczyciel jak i instrumentalista 1975 roku
otrzymał złoty Krzyż Zasługi, 1978 roku przy-
znano mu Odznakę Zasłużonego Działacza
Kultury, w 1984 roku został odznaczony Krzy-
żem Kawalerskim Odrodzenia Polski. W 1987
r. Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznało
mu najwyższy laur, jakim można uwieńczyć
starania i wysiłki na rzecz podtrzymywania
folkloru – Nagrodę im. Oskara Kolberga.

Pan Ignyś wziął czynny udział w organi-
zowanych przez Dom Kultury w Stęszewie
VII Wielkopolskich Spotkaniach Budowniczych

Dud i Kozłów 29, 30, 31.08.2003 r. – Stęszew –
Wielkawieś – Poznań

Laureatem, zdobywcą I nagrody I Wielko-
polskich Konfrontacji Młodych Skrzypków
i Dudziarzy im. Edwarda Ignysia – „Ignysiowy
Laur” został Łukasz Kontek z Wielkiejwsi gra-
jący na dudach w kapeli „Koźlary” – 3 lata. 

Wspomniany wyżej dudziarz Łukasz Kon-
tek wraz z bratem Jakubem Kontkiem gra-
jącym na skrzypcach otrzymali zaproszenie
i wystąpią na Koncercie w stolicy Szkocji –
Edynburgu gdzie odbywa się w dniach 11–14
grudnia 2009 r. „Festival of Spirituality &
Peace AT Christmas”.

Barbara Bawer
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Mam prawo do… Na zdje ̨ciu Patryk Borowiak Moment na który wszyscy czekali Przedstawienie Król Maciuś I

Od prawej Romuald Jędraszak – nauczyciel gry, Łukasz
Kontek zdobywca I nagrody, Barbara Bawer – zało

Zdjęcie z koncertu w Lisówkach wraz z zespołem Modrzanki

Sukces Kapeli „Koźlary”
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W
sobotę 28 listopada w hali sportowej
OSiR w Tarnowie Podgórnym ru-
szyła III edycja rozgrywek „Pierwszy

krok do basketu”. Do tegorocznej edycji roz-
grywek przystąpiła stęszewska drużyna ko-
szykarzy z SP Stęszew. 

W I turnieju zawodnicy ze Stęszewa po-
dejmowali drużynę z Przeźmierowa i Kaź-
mierza. Oba spotkania wygrali dużą prze-

wagą punktową. Najwięcej punktów dla
drużyny zdobyli: 

Patryk Madaj (26 pkt.), Dawid Alejski (22
pkt.), Marcin Waselczyk (22 pkt.). 

Trenerem drużyny jest Joanna Mydlak.
Stęszewskiej drużynie gratulujemy i ży-

czymy sukcesu w kolejnym turnieju, który
odbędzie się w Przeźmierowie tuż przed świę-
tami Bożego Narodzenia. 

J.M.

P
od takim hasłem 23 października
uczniowie z zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Jeziorkach witali je-

sień.
Organizując uroczystości i imprezy dla

uczniów staramy się, aby dzieci wyniosły
z nich nie tylko radość z uczestnictwa w za-
bawach i wspólnie spędzonego czasu, ale
również czegoś się nauczyły. W myśl zasady
– „powiedz mi, zapomnę – pokaż mi, a za-
pamiętam”.

Staraliśmy się przybliżyć dzieciom kulturę
Indian, pokazując jakie umiejętności musieli
posiadać, aby przeżyć.

Tak więc nową porę roku przywitaliśmy
radośnie, bawiąc się i śpiewając. Kto zna
usytuowanie naszej szkoły wie, że jesienią
w Jeziorkach jest pięknie. Drzewa otaczające
szkołę każdego dnia cieszą nasze oczy innymi
barwami, a po drzewach skaczą śliczne wie-
wiórki.

Uczniowie mieli za zadanie przygotować
w domach pióropusze lub inne elementy in-
diańskiego stroju. Z tego zadania uczniowie
wywiązali się na szóstkę. Barwny korowód
(nie dopisała pogoda) udał się na salę gim-
nastyczną. A tu przygotowano dla uczniów
osiem konkurencji sprawnościowych. „Mali

Indianie” łapali na lasso „rącze rumaki”,
wiązali liny, zaplatali warkocze, rzucali lot-
kami do celu, polowali na bizona i z zawią-
zanymi oczami przypinali koński ogon.

Uczniom bardzo podobała się konkurencja,
która polegała na strzelaniu z łuku do tarczy.
Okazało się, że nie jest to wcale takie proste.

Nauczyliśmy się piosenki opowiadającej
o Indianach żyjących w krainie wielkich jezior.

Po wysiłku nadszedł czas na słodki po-
częstunek. Kto zaliczył wszystkie konkurencje
otrzymał pamiątkową naklejkę.

„Mali Indianie” zgodnie uznali, że świetnie
się bawili.

„Pierwszy krok do basketu”

„Indianie też lubią jesień”

Stęszewska drużyna wraz z trenerką Joanną Mydlak



W
listopadzie w Szkole Podstawowej
w Stęszewie odbyły się Mistrzostwa
Gminy Szkół Podstawowych w Te-

nisie Stołowym. Do tenisowych zmagań
przystąpiły wszystkie szkoły gminne.

Wyniki
Dziewczęta
I miejsce – SP Stęszew
II miejsce – SP Jeziorki
III miejsce – SP Modrze

Chłopcy
I miejsce – SP Stęszew
II miejsce – SP Jeziorki
III miejsce – SP Modrze
Reprezentacja Szkoły Podstawowej

w Stęszewie: 
Agnieszka Jurga, Weronika Sikora, Łukasz

Minkisiewicz, Kamil Wałęsa.
Trener: Elżbieta Jaworowicz
Reprezentacja Szkoły Podstawowej

w Jeziorkach: 
Paulina Janowska, Sara Zdanowicz, Patryk

Marciniak, Mateusz Bednarek.
Trener: Cezary Molenda
Reprezentacja Szkoły Podstawowej

w Modrzu: 
Izabela Kolenda Zuzanna Krzyżańska,

Przemysłw Krzyżański, Dominik Sankiewicz.
Trener: Krzysztof Krylle. 
Zwycięskie drużyny Szkoły Podstawowej

w Stęszewie reprezentowały gminę w Mi-

strzostwach Powiatu w Tenisie Stołowym,
które odbyły się 19 i 20 listopada w Radzenie. 

Wielkim sukcesem zakończył się start
drużyny dziewcząt, które ostatecznie zdobyły
brązowy medal Mistrzostw Powiatu i tym
samym zakwalifikowały się do zawodów
rejonowych. Drużyna chłopców zajęła osta-
tecznie IX miejsce.

Wszystkim zawodnikom gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów sportowych.

JM
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W
dniach od 24 do 27 listopada br.
na terenie Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich odbyła się pierw-

sza edycja Targów dla Gmin, Miast i Regio-
nów. 

W pawilonie 6a stoisko zorganizowane
przez Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego skupiało wokół 31 Lokalnych
Grup Działania z całej Wielkopolski. Wszystkie
LGD powstały w oparciu o Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 i re-
alizują Oś 4 LEADER (wraz działaniami osi
3). Działania wdrażane poprzez podejście
LEADER są następujące:

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
(LSR). Działanie to ma na celu umożliwienie
mieszkańcom obszaru objętego lokalną stra-
tegią rozwoju (LSR) realizacji projektów w ra-
mach tej strategii. Strategia LGD „Źródło”
na stronie www.lgdzrodlo.pl
1. Wdrażanie LSR obejmuje następujące ope-

racje:
• Różnicowanie w kierunku działalności

nierolniczej
• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
• Odnowa i rozwój wsi
• „Małe projekty”, które nie kwalifikują

się do wsparcia w ramach działań osi 3,

ale przyczyniają się do osiągnięcia celów
tej osi, tj. poprawy jakości życia lub
większego zróżnicowania działalności
gospodarczej na obszarze działania LGD,
czyli w przypadku LGD „Źródło” na terenie
gmin: Buk, Dopiewo i Stęszew.

2. Wdrażanie projektów współpracy.
3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,

nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Lokalna Grupa Działania „Źródło” również

wzięła udział w tym targowym wydarzeniu.
Pierwszego dnia LGD „Źródło” reprezentował
prezes zarządu Waldemar Przybyszewski,
który również wziął udział w konferencji

Targi Gmina po raz pierwszy

Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym

Uczestnicy Mistrzostw Gminy w Tenisie Stołowym Złote medalistki turnieju Agnieszka Jurga, Weronika SikoraZłoci medaliści turnieju Kamil Wałęsa, Łukasz Minkisiewicz



N
a terenie gminy Stęszew podobnie jak
każdego roku zorganizowano spotka-
nia wigilijne. Trwały one od 15 do 18

grudnia. Tym razem gościliśmy w: Tomicz-
kach, Mirosławkach, Stęszewie, Modrzu, Stry-
kowie oraz Zamysłowie.

Spotkania te były doskonałą okazją miesz-
kańców do wspólnej rozmowy przy kawie
i słodkim poczęstunku. Zgromadzeni goście
wspólnie śpiewali kolędy i złożyli sobie świą-
teczne życzenia. 

red.

zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego, Departament
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Te-
matem konferencji była: Wieś Wielkopolska –
Wieś Europejska. 

W drugim dniu Targów Gmina LGD „Źró-
dło” reprezentowali nasi „stowarzyszeni”
włodarze gmin: burmistrz Buku Stanisław
Filipiak, wójt Dopiewa Andrzej Strażyński
oraz burmistrz Stęszewa Włodzimierz Pinczak,
a także Dorota Stachowiak i Joanna Mantaj,
które reprezentują Radę Programową LGD
„Źródło”. W czwartek gospodarzami naszego
stoiska byli: skarbnik zarządu Zbigniew Drąg
oraz członek Stowarzyszenia Hubert Wej-
mann. Piątek należał do kierownika Biura.

Drugie Targi Gmina odbędą się od 23 do
26 listopada 2010 roku. LGD „Źródło” z pew-
nością pochwali się swoimi sukcesami!

Sylwia Świdzińska-Jachna
Kierownik Biura LGD „Źródło”
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Włodarze gmin Buk, Dopiewo i Stęszew na targach

Wigilia Stęszew – panie składają sobie życzenia Goście na spotkaniu wigilijnym w Mirosławkach

Wigilijne spotkania
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J
ak co roku, Towarzystwo Przyjaciół Dzie-
ci, działające przy gimnazjum w Stę-
szewie zorganizowało koncert charyta-

tywny. Była To już VI tego typu impreza.
Tym razem zorganizowana pod nazwą „Miej
serce i patrzaj w serce”.

Tegoroczny koncert odbył się 13 grudnia
2009 roku w stęszewskim gimnazjum. Do
pięknie przystrojonej sali przybyły wszystkie
osoby wspierające działalność stowarzysze-
nia. Za sprawą młodych artystów ze stę-
szewskiego gimnazjum mogli oni przenieś
się w świat bajki. Całą imprezę poprowadzili:
Katarzyna Jerzykiewicz i Paweł Zawadzki.
Zaprosili oni wszystkich gości do obejrzenia
przedstawienia pt. „Piękna i Bestia” przygo-
towanego przez ich kolegów. W rolę aktorów
wcielili się: Zofia Grobelna, Julia Stefańska,
Marcin Silski, Paweł Pietrzak, Jan Przynoga,
Monika Wojciechowska, Julia Gielnik, Ania
Czajkowska, Ola Olesiak oraz Marta Toma. 

W trakcie przedstawienia można było po-
dziwiać również zdolności wokalne prowa-
dzącej Kasi Jerzykiewicz i Piotra Regnera. Do
przedsięwzięcia przyłączyły się także nauczy-
cielki Ewa Tuskowska i Agata Kalemba, które
zaśpiewały piosenkę „Gdy zgasną światła”.

Inscenizacja wywarła
ogromne wrażenie na za-
proszonych gościach, któ-
rzy nagrodzili gimnazjali-
stów gromkimi brawami.
Swój udział w sukcesie
młodych aktorów mieli
również Aneta Kwiecińska
i Adam Gryczyński. To oni
przygotowali tak kapitalną
scenografię i reżyserię.

Po przedstawieniu głos
zabrała przewodnicząca
TPD Jadwiga Kurasz, która
pokrótce przybliżyła dzia-
łalność Stowarzyszenia. Or-
ganizacja ta działa od 1998 roku. Wspiera
ona dzieci i młodzież, znajdujące się w trudnej
sytuacji materialnej i losowej. Pani Jadwiga
podziękowała również wszystkim sponsorom
i darczyńcom. To dzięki ich pomocy finanso-
wana jest odzież i pożywienie dla dzieci.

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

W drugiej części imprezy odbyła się li-
cytacja przedmiotów artystycznych „kto
da więcej”. Wystawiono na nią obraz au-
torstwa Więcławy Poprawskiej, witraże
Waldemara Walkowiaka oraz wykonanie
portretu przez absolwentkę gimnazjum Sarę
Stachowiak. Dochód z tej licytacji, jak i z kier-
maszu świątecznego zostanie przeznaczony
na pomoc uczniom z gimnazjum w Stęsze-
wie.

Licytacja przeplatana była prezentacją
talentów młodzieży z tej szkoły. Jako pierwszy
na scenie zaprezentował się Paweł Zawadzki.
Zagrał on na skrzypcach w duecie z dudzia-
rzem Piotrem Góreckim, kolegą z kapeli du-
dziarskiej. Następnie na scenie pojawił się
zespół taneczny „Black and Blue” w składzie
Marta Włodarczyk, Beata Łopatka, Paweł
Skrzypek oraz Jan Przynoga. Zatańczyli oni
do składanki największych przebojów polsko
– angielskich, wywołując uśmiech na twa-
rzach widzów. W świat poezji zgromadzonych
gości przeniosła natomiast Julia Stefańska,
która przedstawiła kilka wierszy ze swojego
tomiku poezji.

Na zakończenie zatańczyła Angelika
i Maks, a prowadzący w imieniu wszystkich
gimnazjalistów podziękowali za uwagę i po-
moc jaką otrzymują od Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci. Korzystając z okazji złożyli go-
ściom życzenia zdrowych i radosnych świąt,
spędzonych w gronie najbliższych. 

W.S.

Koncert Charytatywny
w stęszewskim gimnazjum

Świąteczny kiermasz

Scena z przedstawienia Piękna i Bestia
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W
celu ułatwienia mieszkańcom gmi-
ny kontaktu z zarządcami dróg –
przedstawiamy poniżej ich wykaz,

wraz z numerami telefonów osób odpowie-

dzialnych za zimowe utrzymanie poszcze-
gólnych odcinków. 

Przypominamy także, że obowiązek utrzy-
mania zimowego chodników należy do wła-
ścicieli przyległych posesji.

PROSIMY RÓWNIEŻ O ZWRÓCENIE UWAGI NA TO, KTÓRA DROGA JAKIEMU PODLEGA ZARZĄDCY

Zimowe utrzymanie dróg

Wykaz dróg i tel. do akcji zimowej – DROGI KRAJOWE 

GDDKiA Oddział Poznań 61 866 58 34

GDDKiA Rejon Nowy Tomyśl 61 442 33 11

Dyżur do akcji zimowej w Obwodzie Zamysłowo 61 813 41 32

Wykaz dróg i tel. do akcji zimowej – DROGI POWIATOWE 

ZDP Koziegłowy – dyżur 61 859 34 38, 61 859 437 

Wiesław Jankowiak – Kierownik Obwodu Drogowego Zamysłowo 61 813 47 72

Wykaz dróg i tel. do akcji zimowej – DROGI WOJEWÓDZKIE 

Dyżur w RDW Kościan 65 512 17 74 lub 65 512 17 84 

Kazimierz Różdżka – Kier RDW Kościan 65 512 17 74 

Andrzej Ciążkowski – Kier Obwodu Racot 65 513 10 83 

Zdzisław Kluczyk – „DROGBUD” Gostyń 65 573 91 61

Wykaz dróg w utrzymaniu zimowym

Nr drogi Nazwa drogi Standard utrzymania 

5 Poznań – Wrocław II 

32 Zielona Góra – Stęszew II

Wykaz dróg w utrzymaniu zimowym

Nr drogi Nazwa drogi Standard utrzymania 

306 Buk – Stęszew – Dymaczewo Nowe III 

431 Granowo – Dymaczewo Nowe – Kórnik III
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Wykaz dróg powiatowych w utrzymaniu zimowym

Nr drogi Nazwa drogi Standard utrzymania 

2402P Dopiewo – Stęszew IV 

2457P Rybojedzko – Tomice – Trzcielin VI 

2413P Skrzynki – Podłoziny VI 

2450P Strykowo – Rybojedzko IIB 

2451P Strykowo – Modrze IIB 

2456P Tomiczki – Bielawy IIB i IV 

2452P Modrze – Piotrowo IV i VI 

2453P Piotrowo – Drożdżyce VI 

2454P Modrze – Maksymilianowo IV 

2455P Tomice – Piekary IV i VI 

2500P Skrzynki – Tomiczki III 

2459P Granowo – Piekary VI 

2498P Piekary – Sznyfin IV 

2458P Buk – Piekary IV 

2500P Skrzynki – Tomiczki III

Wykaz dróg w utrzymaniu zimowym

Nr drogi Nazwa drogi Standard utrzymania 

330000P Stęszew – Modrze (odc. dr. 003 – m. Twardowo) 

Utrzymanie 
przejezdności 

330001P Strykowo – Twardowo (odc. zabudowy m. Twardowo) 

330002P Twardowo – Wronczyn 330003P Zamysłowo – Twardowo (odc. zab. Zamysłowa) 

330004P Srocko Małe – Twardowo 

330007P Srocko Małe /PGR/ – Zaparcin (odc. Srocko Małe PGR – dr. nr 5) 

330011P Będlewo – Witobel (odc. zab. Będlewa) 

330013P Witobel – Srocko Małe (odc. dr. 015 – dr. nr 5) 

330015P Stęszew – Witobel 

330016P Stęszew – Osowa Góra (odc. ul. Mosińskiej) 

330017P Trzebaw – Dymaczewo (odc. Trzebaw – Górka) 

330022P Stęszew – Wypalanki (odc. zab. wsi Dębna) 

330023P Stęszew – Wielkawieś odc. zab. wsi Dębna, Krąplewa i Wielkiejwsi) 

330024P Stęszew – Krąplewo 

330026P Rybojedzko – Słupia (odc. zab. Słupii) 

330027P Rybojedzko – Mirosławki 

330029P Mirosławki – Tomice (odc. zab. wsi Mirosławki) 

330032P Twardowo – Antonin 

330033P Stęszew – Antonin (odc. zabudowy ul. Sadowej) 

330034P Tomiczki – Tomice 

330035P Trzebaw – Będlewo 

330036P Stęszew – Trzebaw

Standard II, III i IV – odśnieżanie i posypywanie
Standard V i VI – odśnieżanie

Wykaz dróg i tel. do akcji zimowej – DROGI GMINNE

Kto tel. kom. tel. służb. 

Alejski Aleksander – UMG Stęszew 697 888 249 61 819 71 26 

Grześkowiak Zbigniew – Dyr. ZGKiM 608 383 314 61 819 54 31
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UWAGA – informujemy, że worki z nieodpowiednio segregowanymi odpadami nie będą odbierane!

PROSIMY O GROMADZENIE ODPADÓW W WORKACH W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB

Do worka z napisem MAKULATURA wrzucamy:
• Gazety, czasopisma
• Książki, zeszyty
• Kartony, tekturę falistą
• Ulotki, broszury, katalogi

Do worka z napisem SZKŁO wrucamy:
• Opakowania szklane po napojach
• Słoiki, pojemniki szklane

Do worka z napisem PET wrzucamy:
• Folie opakowaniowe
• Pojemniki po artykułach sypkich
• Worki foliowe
• Jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych
• Puszki aluminiowe po napojach
• Drobny złom żelazny i metale kolorowe

TELEFON KONTAKTOWY (061) 8 135 305
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Ogłoszenia

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Strykowie 

składa 

serdeczne 

podziękowanie 

Firmie SAS,

za przekazanie 

materiału na szafki.

Poszukuję do wynajęcia

dużego domu 

lub willi na terenie 

Stęszewa i okolic. 

tel. 609 405 545

Niech te Święta i wieczór Wigilii

Upłyną Wam w pokoju i radości,

Przy serdecznych życzeniach,

Zapachu gałązki świerkowej

I starych kolędach polskich.

Życzy Stowarzyszenie 
LGD „Źródło”

Najserdeczniejsze życzenia pięknych, 
niezapomnianych Świąt Bożego Narodzenia,

które przyniosą radość 
oraz wzajemną życzliwość i optymizm

w nadchodzącym Nowym Roku wszystkim
ludziom dobrej woli

życzy

Koło Terenowe
Polskiego Czerwonego Krzyża



UrZąd MIEj SKI GMI NY STę SZEw 

ul.Poznańska11
czynny:pon.8.00–16.00,wt.–pt.7.00–15.00
centrala–618197120,618134011
sekretariat–618197122
fax–618134287
www.steszew.pl
urzadgminy@steszew.pl
burmistrz@steszew.pl
Geodezja–618197149
Uniaeuropejska–618197125
Leśnictwo,OchronaŚrodowiska,
Rolnictwo–618197125
Budownictwo–618197126
ZamówieniaPubliczne–618197141
Drogi–618197141
ObronaCywilna–618197135
ObsługaInformatyczna–618197135
Skarbnik–618197128
KsięgowośćBudżetowa–618197131
KsięgowośćPodatkowa–618197139
Podatki–618197130
KomputerowaEwidencjaLudności–618197133
UrządStanuCywilnego–618197129
DziałalnośćGospodarcza–618197133
ObsługaRady–618197136
PromocjaGminy–618197136
Komunikacjai Opłata
Transportowa–618197132
RadcaPrawnyi Gł.Specjalista
ds.Administracyjno-Prawnych–618197142
UbezpieczenieSpołeczneRolników–618197140

ZespółEkonomicznoAdministracyjnySzkół
ul.Poznańska11
tel.618197137
czynny:pon.8.00–16.00,wt.–pt.7.00–15.00

OśrodekPomocySpołecznej
ul.Poznańska11
tel.618197124
czynny:pon.8.00–16.00,wt.–pt.7.00–15.00

ZakładGospodarkiKomunalnej
i Mieszkaniowej
ul.Mosińska15
Czynnyjestcodzienniez wyjątkiemwolnych
sobóti niedzieliw godz.7.00–15.00
tel.618134182
Awariesieciwodno-kanalizacyjnejmożnazgła-
szaćprzezcałytydzień,24h nadobępodnr.tel.
618134221,618134182,kom.506020061

Pogotowiegazowe

ul.Mosińska12

Awariesiecigazowejmożnazgłaszaćcodzien-

niepodnr.tel.618134169

PogotowieEnergetyczne

ul.WojskaPolskiego1–Stęszew,tel.618134395

Opalenica(24h nadobę),tel.614479000

StrażPożarna

ul.Poznańska11a,Stęszew,tel.618134398

ul.Bukowska2a,Strykowo,tel.618134531

Policja– nrkom.dopatrolu660907885

ul.Poznańska19,62-060Stęszew

tel.618414930lub618414932

PrzezcałądobęmożnadzwonićdoKomendy

Miejskiejw Poznaniupodbezpłatnynrtel.997

Kierownik OgniwaPrewencji –PiotrPawlak

– 519 064 709,

Rejonnr 1 –DzielnicowySierż.MarekLudwiczak

tel. 519 064 708nadzorujecałemiastoStęszew

Rejonnr 2 –DzielnicowyMł.Asp. Bogdan

Cieślarektel. 61 8414930nadzoruje:

Zamysłowo,Strykówko,Antonin,Strykowo,

Sapowice,Rybojedzko,Słupia,Jeziorki,Skrzynki,

Tomice,Tomiczki,Wielkawieś,Krąplewo,

Mirosławki

Rejonnr 3 –DzielnicowySierż.Zbigniew

Koniecznytel. 519 064 706nadzoruje:Dębno,

Dębienko,Trzebaw,Łódź,Witobel,Będlewo,

Zaparcin,Wronczyn,Modrze,Żydowo,

Drożdżyce,Smętówko,Górka,SrockoMałePGR

i wieś,Twardowo

MuzeumRegionalne

ul.Rynek8,62-060Stęszew

czynnecodzienniez wyjątkiemponiedziałku

w godzinach:10.00–14.00

tel.618134012

DomKultury

ul.Poznańska11,62-060Stęszew

czynny:pon.,wt.,czw.,pt.9.00–20.00

śr.,sob.9.00–15.00

tel.618134071

www.domkulturysteszew.com.pl

domkulturysteszew@wp.pl

BIBLIOTEKI

BibliotekaPublicznaw Stęszewie

ul.Poznańska11,62-060Stęszew

tel.618134092

czynna:

pon.12.00–19.00

wt.8.00–15.00

śr.12.00–19.00

czw.8.00–19.00

pt.12.00–19.00

Filiaw Strykowie
tel.doszkoły:618134052
Filiaw Jeziorkach
tel.doszkoły:618196087
Filiaw Trzebawiu
Filiaw Sapowicach
Filiaw Będlewie

ZdrOwIE

StęszewskaPodstacjaPogotowia
tel.999lub618660066

NZOZPrzychodniaZespołuLekarza
Rodzinnego„Medicus”s.c.w Stęszewie,
ul.PiotraSkargi22,tel.618134261.
Gabinetczynny:odponiedziałkudopiątku
od8.00do18.00–poradyi wizyty.
Świadczenialekarzarodzinnegosąudzielane
takżew DojazdowymPunkcieLekarskim
w Jeziorkach,ul.Ogrodowa1–odponiedziałku
dopiątku.Opiekalekarskapozagodzinamipracy
przychodnitj.od18.00do8.00orazw niedziele
i święta:
Wyjazdowa–pogotowietel.618660066.
Ambulatoryjna:szpitalw Puszczykowie,
ul.Kraszewskiego11,tel.616336500
Pielęgniarkaśrodowiskowa –odponiedziałku
dopiątkuod8.00do12.00–gabinet,
od14.00do18.00–środowisko.
Zapewniaciągłośćleczeniaprzezcałądobę
w ramachnocneji świątecznejwyjazdowej
opiekipielęgniarskiej–tel.606241687

„Medicor”sp.z o.o.
Stęszew,ul.PiotraSkargi22,tel.618134261
Udzielaświadczeńspecjalistycznychw zakresie:
ginekologii,chirurgii,laryngologii,neurologii
i ortopedii.

NZOZOśrodekZdrowia„Strażak”
w Strykowie,ul.Bukowska56,tel.618134291.
Gabinetczynny:pon.,śr.,pt.8.00–16.00
16.00–18.00–poradytelefonicznepodnr.kom.
606288458
wt.,czw.10.00–18.00
8.00–10.00–poradytelefonicznepodnr.kom.
szczepienia:wt.16.30–18.00,pt.8.00–9.30
wizytydomowe:codziennie13.00–14.30

GabinetPodstawowejOpiekiZdrowotnej
„PROMED”PiotrRoguszczak
Stęszew,ul.Reya6
tel.618135603,kom.606892161
Gabinetczynny:
pon.–pt.8.00–18.00
Lekarzprzyjmujepon.–śr.
Gabinet:8.00–12.00
Wizytydomowe:14.00–15.30
Gabinet:16.00–18.00
czwartek:
gabinet:8.00–12.00
wizytydomowe:14.00–15.30
dziecizdrowe(szczepienia):16.00–18.00
piątek:
gabinet:8.00–14.00

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

61 813 41 82, kom. 506 020 061
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wizytydomowe:14.00–15.30

Nagłezachorowania:DziałPomocyDoraźniej,

Poznań,ul.Kasprzaka16,tel.618662535

PediatrycznyGabinetLekarski

ul.Laskowa15

tel.618134604,kom.501463008

przyjęciapłatne:poniedziałkii środy:

10.00–12.00

piątki:16.00–18.00

Orzeczenialekarskiepowypadkowebezpłatne

dlaszkółi przedszkoligminyStęszew.
NZOZPrzychodniaSpecjalistyczna

„ JAKUBOWSKA–MEDICA”

ul.Kościańska22,62-060Stęszew.
W związkuz ograniczonymlimitemporad,
należydokonaćwcześniejszejrejestracji
telefonicznejpodnrtel.618135019

drmed.JadwigaRejmaniakspecjalista

laryngologi foniatra

ul.Narutowicza19,62-060Stęszew,
tel.618134159
kom.603599016

GabinetLekarskiMedycynyPracy

lek.med.RenataTurbańska

ul.Ślusarska2,62-060Stęszew
Gabinetczynny:
wt.15.30–17.30
czw.16.00–18.00
Rejestracja:tel.618134438
kom.606629783

„Zdrowie”PraktykaPielęgniarska

i Położnej–Czaplińska,Ignasiak,

Niedźwiedź,Sikorska,Kowalskas.c.

ul.PiotraSkargi22,62-060Stęszew
tel.618195439
MariolaCzaplińska–położnaśrodowiskowa:
tel.693743875,
AgnieszkaIgnasiak–pielęgniarkaśrodowiskowa:
tel.605951205,
HalinaKowalska–pielęgniarkaśrodowiskowa:
tel.600971102,
AnnaNiedźwiedź–pielęgniarkaśrodowiskowa:
tel.600631917,
BarbaraSikorska–pielęgniarkaśrodowiskowa:
tel.504821566.

LekarzStomatolog

IwonaZantkiewicz-Bajerlein

ul.Poznańska4a,62-060Stęszew
Gabinetczynny:
pon.–pt.10.00–20.00
sob.10.00–13.00

GabinetStomatologiczny

Katarzynai ArturBartoszek

ul.P.Skargi22,62-060Stęszew
tel.618134453
kom.602706945

IndywidualnaSpecPraktyka

PrywatnyGabinetStomatologiczny

DlaDziecii Młodzieży– BarbaraKucharska

ul.Szkolna1,62-060Stęszew
tel.618195407
Godzinyprzyjęć:poniedziałek:13.00–18.00
wtorek:8.00–13.30
środa:8.00–13.30
czwartek:13.00–18.00
piątek:8.00–13.30

GabinetStomatologiczny

Lekarzstomatolog

PawełŚwiderski

ul.Rynek19,62-060Stęszew
Gabinetczynny:
pon.–pt.11.00–19.00
sob.11.00–14.00
tel.61 6706342

Gabinetrehabilitacyjny„Antidotum”

ul.Reja2/4,Stęszew
tel.61 8195106

PracowniaTechnikiDentystycznej

AnnaBorys

Odpłatnanaprawai wykonywanieprotez.
tel.618134480,618427097,
kom.693139499

GabinetDermatologiczny

lek.med.JolantaRosa

ul.WojskaPolskiego6
62-060Stęszew
tel.kom.507023607
Gabinetczynnyjestwewtorkiw godzinachod
16.00do18.00.W pilnychprzypadkach,pouzgod-
nieniutelefonicznym,takżew innednitygodnia.

GabinetRehabilitacyjny

„FIZJO+”MaciejRychlik

ul.Łukaszewicza1,Stęszew
tel.508 272 577
Godzinyotwarcia:
Poniedziałek:13.00–18.00,
Wtorek:7.00–12.00,
Środa:13.00–18.00,
Czwartek:7.00–12.00,
Piątek:13.00–18.00,
Sobota:10.00–13.00.

PoradniaPsychologiczno-Pedagogiczna
w Luboniu–filiaw Stęszewie.
ul.JanuszaKorczaka2,62-060Stęszew
tel.618134832
Przyjmuje:psycholog,pedagog,logopeda.

GabinetLekarskiGrażynaGugała
– ginekologia,położnictwo,
– medycynaogólna,
– badaniakierowcównaprawojazdy,
– badaniadlacelówsanepidu
Strykowo,ul.Lipowa6c.
Rejestracjatelefoniczna602 704 502

APTEKI

Stęszew,ul.Poznańska3,„PodOrłem”
tel.618134254
czynna:pon.–pt.8.00–20.00,sob.8.00–13.00

Stęszew,ul.Chybickiego13,„PodSłońcem”
tel.618134861
czynna:pon.–pt.8.00–12.30i 15.00–20.00
sob.8.00–13.00i 18.00–19.00

Punktapteczny„Aspirynka”
Strykowo,ul.Bukowska56
czynna:pon.,śr.,pt.8.00–16.00,
wt.,czw.10.00–18.00

SZKOŁY

Gimnazjumw Stęszewie,ul.Szkolna1,
tel.618134147
SzkołaPodstawowaw Stęszewie,ul.Poznańska25,
tel.618134192,618134355
SzkołaPodstawowaw Strykowie,ul.Bukowska
Gimnazjumw Strykowie,ul.Szkolna10,
tel.618134052
ZespółSzkolnoPrzedszkolnyw Modrzu,
ul.Kościuszki14,tel.618195772
ZespółSzkolnoPrzedszkolnyw Jeziorkach,
ul.Parkowa7,tel.618196087
SzkołaPodstawowaw Trzebawiu,ul.Szkolna1,
tel.618135209
ZespółSzkółSpecjalnychw Stęszewie,
ul.WojskaPolskiego18,tel.618134096
Przedszkolew Stęszewie,ul.Skorupki,
tel.618134345

POCZTA

Stęszew,ul.Poznańska21,tel.618134025

BANKI

BankZachodniWBKS.A.
Stęszew,ul.Poznańska6,tel.618135306

GospodarczyBankSpółdzielczy
Stęszew,ul.Rynek11,tel.618134786

PKOBankPolski
Stęszew,ul.Poznańska20,tel.618197500


