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W Y D A R Z E N I E

Przyjmuję Państwa ślubo-
wanie, uważam Stęszew-
ski Uniwersytet Trzecie-

go Wieku za otwarty – powiedział 
docent dr Zdzisław Szkutnik, 
dziekan Wyższej Szkoły Umie-
jętności Społecznych w Poznaniu, 
podczas inauguracji roku zero-
wego Stęszewskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku, która odby-
ła się w sobotę 3 marca w sali se-
syjnej Urzędu Miejskiego Gminy 
Stęszew. Tym samym 85 miesz-
kańców gminy w wieku 50+ stało 
się pełnoprawnymi studentami.

Przypomnijmy, pomysło-
dawczyniami Stęszewskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
(SUTW) są Danuta Niedzwiec-
ka, Halina Kowalska i Bożena 
Krawczyk.

– Te trzy panie odwiedzi-
ły mnie w urzędzie w ostatnich 
dniach grudnia ubiegłego roku 
– wspominał podczas uroczysto-
ści burmistrz Stęszewa Włodzi-
mierz Pinczak. – W trakcie dłu-
giej i burzliwej debaty ustalo-
ny został harmonogram dzia-
łań. Był on na tyle ambitny, że 
aż wydawał się niemożliwy do 
zrealizowania. Zadeklarowałem 
wsparcie. I dzisiaj mamy bardzo 
pozytywny efekt. Chciałbym po-
gratulować inicjatorkom Stę-
szewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku, które doskonale uosabiają motto: „Jedni 
są wiecznie młodzi, inni wiecznie starzy,to 
kwestia charakteru, a nie kalendarzy”.

Rzeczywiście wszystko potoczyło się 
bardzo szybko, bo pomysł narodził się 
w połowie października. A już 17 stycz-
nia w stęszewskim magistracie podpisa-
na została umowa patronacka z prof. dr 
hab. Michałem Iwaszkiewiczem, rektorem 
Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych 
w Poznaniu.

– To znakomity pomysł na aktywiza-
cję ludzi starszych – powiedział wówczas 
prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz. – Podo-
ba mi się ta inicjatywa, która dowodzi, że 
współcześni seniorzy są niezwykle warto-
ściową grupą. Jeszcze im się chce zdobywać 
wiedzę i to niekoniecznie ze swojej specjal-
ności. Chcą rozwijać siebie, a tym samym 
wzbogacać gminę.

21 lutego w urzędzie odbyło się spotka-
nie założycielskie Stęszewskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. Wybrano na nim 
m.in. dziesięcioosobowy zarząd. Prezesem 
została Danuta Niedzwiecka, a wicepreze-
sami Halina Kowalska i Bożena Krawczyk. 
Honorowym rektorem SUTW został prof. 
Andrzej Bobrowski.

3 marca natomiast w Stęszewie po raz 
pierwszy zabrzmiała uroczysta pieśń 
„Gaudeamus igitur” inaugurująca rok aka-
demicki.

– Naszym celem jest popra-
wa życia seniorów, większa ich 
aktywność, chcemy, by rozwi-
jali swoje umiejętności – mówi-
ła Halina Kowalska, wiceprezes 
SUTW.

– Jak będzie dalej? To zale-
ży tylko od nas – dodała prezes 
Danuta Niedzwiecka. – Jesteśmy 
elitarną grupą ludzi 50+ . Skrót 
SUTW to nie tylko nazwa Stę-
szewskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, ale można go także 
odczytywać jako… Systematycz-
nie Uzupełniaj Twoją Wiedzę.

– Jestem przekonany, że 
SUTW wniesie w Wasze życie no-
we i nieprzemijajace wartości – 
napisał w liście intencyjnym prof. 
dr hab. Michał Iwaszkiewicz, któ-
ry zarazem zadeklarował wspar-
cie merytoryczne wykładowców 
z Wyższej Szkoły Umiejętności 
Społecznych w Poznaniu.

– Jestem przekonany, że pro-
ponowane wykłady pozwolą na 
kontynuację dawnych pasji, któ-
re zostały przerwane z przyczyn 
zyciowych – napisał w liście in-
tencyjnym prof. Andrzej Bo-
browski.

Po części oficjalnej przyszedł
czas na pierwszy wykład, któ-
ry wygłosił docent dr Zdzisław 
Szkutnik. Dotyczył on integra-

cyjnej roli portali społecznościowych.
– Życie dla tej grupy wiekowej jest coraz 

trudniejsze, bo rozszerza się sfera spraw, 
które można załatwić przez internet, jak 
na przykład zakupy, przelewy, opłaty, 
a także czytanie książek, czy komuniko-
wanie się z innymi osobami. Dlatego za-
chęcam do internetowej aktywności – mó-
wił Z. Szkutnik.

Dodajmy, że paleta zaplanowanych wy-
kładów i zajęć sekcyjnych SUTW jest bar-
dzo szeroka. Dużym zainteresowaniem 
wśród studentów-seniorów cieszą się takie 
sekcje tematyczne jak: turystyka i język an-
gielski oraz informatyka. Z innych warto 
wymienić: j. niemiecki, ćwiczenia relaksa-
cyjne – joga, rehabilitacja ruchowa, aerobic, 
kuchnia, warsztaty taneczne, zajęcia flo-
rystyczne, muzyczne i plastyczne, a także 
koło miłośników roślin ogrodowych i bal-
konowych.  RED

3 marca odbyła się uroczysta inauguracja roku zerowego Stęszewskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Zaśpiewali Gaudeamus

„Jedni są wiecznie młodzi,

inni wiecznie starzy,

to kwestia charakteru,

a nie kalendarzy”

  — Jan Sztaudynger

Przysięgę stęszewskich studentów-seniorów
przyjął dziekan doc. dr Zdzisław Szkutnik.
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We wtorek, 7 lutego, odbyła się XV 
Sesja Rady Miejskiej Gminy Stę-
szew. Po jej otwarciu i stwierdze-

niu quorum przewodniczący Mirosław Po-
trawiak przedstawił zebranym porządek 
obrad.

Kolejnym punktem środowej sesji by-
ło sprawozdanie burmistrza z działalności 
międzysesyjnej. Obejmowało ono okres od 
28 grudnia do 7 lutego.

W omawianym czasie odbyło się spo-
tkanie z udziałem przedstawicieli 17 
gmin, tworzących Centrum Zagospodaro-
wania Odpadów „Selekt”. Ustalono na nim 
wstępny harmonogram działań na najbliż-
szy okres, tak aby zgodnie z ustawą, od 1 
lipca 2013 roku mógł wejść w życie poda-
tek śmieciowy.

Odbyło się posiedzenie Rady Sportu, 
gdzie m.in. omawiano kwestię dofinan-
sowania klubów i organizacji sportowych, 
a także sprawy uczestnictwa mieszkańców 
gminy w działaniach tych jednostek.

8 stycznia w Stęszewie, jak i całej Polsce 
zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy. Podczas XX Finału WOŚP w naszej 
gminie udało się zebrać 43 268, 63 zł.

Miniony czas, to próba pozyskania no-
wych miejsc pracy na terenie gminy Stę-
szew, poprzez utworzenie spółdzielni so-
cjalnych.

Omawiany okres, to liczne spotkania 
noworoczne różnych grup społecznych 
i zawodowych.

16 stycznia br. przedstawiciele gmi-
ny Stęszew i Komornik spotkali się z po-
słem Rafałem Grupińskim. Interweniowa-
li u niego w sprawie przyspieszenia budo-
wy drogi ekspresowej S5.

W minionym czasie podpisano kolej-
ną umowę w Urzędzie Marszałkowskim na 
realizację zadań z udziałem środków Unii 
Europejskiej.

W styczniu przypadała uroczystość 
Dnia Babci i Dziadka. Z tej okazji przed-
stawiciele gminy uczestniczyli w licznych 
spotkaniach organizowanych dla senio-
rów.

Burmistrz poinformował, że spotkał się 
z przedstawicielami firm oraz gmin, któ-
re dysponują na wyposażeniu halą wido-

wiskowo–sportową. Zasięgnął opinii, co do 
rozwiązań technicznych i technologicz-
nych tego przedsięwzięcia.

W omawianym czasie na wioskach kon-
tynuowano spotkania mieszkańców z ani-
matorem rękodzieła ludowego, gdzie pod 
czujnym okiem fachowca mogli przygoto-
wywać ozdoby wielkanocne.

22 stycznia br. w Modrzu odbył się już 
„XVI Przegląd Kolęd Modrze 2012”.

Miniony okres, to spotkanie z dyrekto-
rami gminnych szkół. Omówiono na nim 
budżet na rok 2012 oraz zasady finanso-
wania i funkcjonowania placówek oświato-
wych.

Burmistrz poinformował, że w stycz-
niu powołano na stałe nowego komendan-
ta stęszewskiej policji – Dariusza Dembiń-
skiego.

Z początkiem roku, ze względu na duży 
udział frakcji niewłaściwych, w gminie Stę-
szew przystąpiono do likwidacji wielkich 

pojemników na surowce wtórne. W ich 
miejsce wprowadzane są worki do indywi-
dualnej segregacji odpadów, które można 
wykorzystać do recyklingu.

Omawiany czas to realizacja następują-
cych inwestycji:

•  budowa kanalizacji sanitarnej w Sapo-
wicach – III etap.

•  dokumentacja w zakresie budowy: ha-
li widowiskowo – sportowej, kanaliza-
cji deszczowej, kanalizacji sanitarnej 
w Jeziorkach i Będlewie.

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

Przeprowadzono przetargi na:
•  sprzedaż działki położonej w Stęsze-

wie – zakończył się wynikiem nega-
tywnym,

• dostawę paliwa na rok 2012,
• pełnienie funkcji inspektora nadzoru,
•  remont świetlic wiejskich w Mirosław-

kach i Tomiczkach,
• usługi geodezyjne na roku 2012,
•  wycenę i inwentaryzację nieruchomo-
ści w roku 2012,

•  odwodnienie architektury wokół 
„Źródełka” – zadanie realizowane ze 
środków UE,

• oznakowanie pionowe dróg i ulic,
•  pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

nad zadaniami architektonicznymi,
• naprawę i konserwację kserokopiarek,
• remonty cząstkowe dróg i ulic,
• projekt boiska wielofunkcyjnego w Je-

ziorkach.
W minionym czasie podpisano akt no-

tarialny na nabycie nieruchomości wywo-
łanych uchwałami, podjętymi na poprzed-
nich sesjach.

Ponadto, realizowano szereg indywi-
dualnych spraw mieszkańców gminy Stę-
szew.

W temacie sprawozdania głos zabrał 
radny Krawczyk. Ciekawiło go dlaczego, 
nie udało się sprzedać działki przy ul. Po-
znańskiej, skoro temat ten został wywoła-
ny na wniosek konkretnej osoby.

Burmistrz wyjaśnił, że prawdopodob-
nie to zbyt wysoka cena zdecydowała 
o niesprzedaniu tej nieruchomości. Dla-
tego ogłoszono kolejny przetarg i pojawiła 
się nowa osoba zainteresowana działką. – 
Wierzę, że dzięki temu nie będziemy mu-
sieli obniżać ceny tej nieruchomości – kon-
tynuował gospodarz gminy.

Radny Krawczyk dopytywał również 
o rezultaty wizyty przedstawicieli naszej 
gminy u posła Grupińskiego.

– Gmina czeka na odpowiedź w sprawie 
możliwości finansowych dot. realizacji bu-
dowy tej drogi – odpowiedział burmistrz.

Następnie przyjęto uchwały w sprawie:
a) Zmieniająca uchwałę nr 

XIV/108/2011 w sprawie budżetu na rok 
2012.

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew dokonuje zwiększenia dochodów 
o kwotę 131.300,00 zł. Plan dochodów po 
zmianie to 37.780.639,00 zł, z tego:

Podczas, sesji, która odbyła się 7 lutego, podjęto uchwały, które zostały 
przyjęte większością głosów w formie zaproponowanej przez burmistrza

XV Sesja Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew

prawie tyle mają wynieść dochody
budżetu gminy w 2012 r.

38 mln zł
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•  dochody bieżące w kwocie – 
33.536.987,00 zł,

•  dochody majątkowe w kwocie – 
4.253.652,00 zł.

Natomiast, dokonuje się zwiększenia 
wydatków o kwotę – 131.300,00 zł. Plan 
wydatków po zmianach to – 37.578.639,00 
zł, z tego:

•  wydatki bieżące w wysokości – 
30.941.054,00 zł,

•  wydatki majątkowe w wysokości – 
6.637.585,00 zł.

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

b) nadania statutu Zespołu Ekonomicz-
no-Administracyjnego Szkół w Stęszewie.

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

c) zamiaruzamiaru likwidacji Szkoły Podsta-
wowej w Trzebawiu.

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew podejmuje zamiarzamiar likwidacji Szko-
ły Podstawowej w Trzebawiu z końcem 
roku szkolnego 2011/2012 tj. na dzień 
31.08.2012 roku.

Radny Krupa dopytywał, czy decyzja 
o zamknięciu tej szkoły będzie musiała 
być podjęta uchwałą, ponieważ ta uchwała 
mówi tylko o zamiarze jej likwidacji.

Dyrektor ZEAS –u, Irena Wojtkowiak 
potwierdziła, że jeśli zostanie podjęta de-
cyzja o likwidacji tej szkoły, to będzie ona 

musiała być podjęta za pomocą uchwały 
rady.

Następnie radni wyrazili swój niepokój 
spowodowany likwidacją SP w Trzebawiu.

W obronie szkoły w Trzebawiu stanęła 
również sołtys tej miejscowości. Prosiła, by 
radni nie podejmowali pochopnie decyzji 
w tej sprawie. Szkoła ta posiada długoletnią 
tradycję, gazowe ogrzewanie, nowe łazien-
ki. Jest to również miejsce spotkań miesz-
kańców Trzebawia – mówiła sołtys.

Głos w tym temacie zabrała również 
sołtys Dębna. Poinformowała, że z rozmów 
z mieszkańcami Stęszewa jak i jej sołectwa 
wynika, że jest spora grupa rodziców, któ-
ra zgodziłaby się dowozić swoje dzieci do 
szkoły w Trzebawiu.

Informacja dotycząca Szkoły Podstawowej w Trzebawiu

Rok szkolny

Organizacja 

szkoły,

Licz.uczniów

Zatrudnienie
Subwencja

oświatowa

Koszty

utrzymania 

szkoły ogółem

w 2011

W kosztach ogółem

wydatki

płacowe 2011

2011/2012

Kl. I – 5

Kl.II – 7

Oddz.p-lny

„O” 21

3 etaty naucz. pełne

0,64 etatu naucz.

(j.angielski + religia)

1/2 etatu woźnej

1/2 etatu pomocy

n-lki w „O”

na 2011 rok 78 113,71

w tej kwocie zwiększ.

z tytułu szkoły na wsi 

stanowi 21 509,57

268 587,18
230 715,09

186 936,55 szkoła

43 778,54 „O”

2012/2013

Kl. I – 4

Kl.II – 5

Kl.III – 7

Oddz.p-lny

„O” 1

4 pełne etaty naucz.

0,75 etatu

(j.angielski+religia)

1/2 etatu woźnej

1/2 etatu pomocy

n-lki w „O” w zależności 

od organizacji oddziału

planowana na 2012 rok 

109 003,00

38% zwiększenia

w tej kwocie

stanowi 30 015,00

282 489,00
241 949,00

183 632,00 szkoła

58 317,00 „O”

Przyjmując wariant połączenia szkoły w Trzebawiu ze szkołą w Stęszewie

otrzymujemy :

• oszczędności szkoły wyniosą w roku budżetowym :

2012 – 61 210,00 – za 4 miesiące od IX – XII

2013 – 219 011,00 z tytułu wynagrodzeń + ca 15 000,00 oszczędności na wydatkach

rzeczowych

• zmniejszenie subwencji o 38 % tj. o kwotę 30 015,00

Podczas sesji przedstawiono sprawozdanie z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego. To dane ze wszystkich szkół w gminie

Wskaźniki określone

w art. 30 ust.3 Karty

Nauczyciela

Średnie

wynagrodzenie

od dnia 1 września

do 31 sierpnia

Średnia liczba etatów ustalona

dla okresów obowiązywania

poszczególnych kwot bazowych 

od dnia 1 września do 31 grudnia

1. Nauczyciel stażysta 2 618,10 8,57

2. Nauczyciel kontraktowy 2 906,09 29,33

3. Nauczyciel mianowany 3 770,06 53,05

4. Nauczyciel dyplomowany 4 817,30 68,76

Sytuacja demograficzna
w Trzebawiu

Szkoła Podstawowa:

• w roku szkolnym 2008/9 w szkole uczy 

się 15 uczniów: kl. I – 7 kl. II – 8 „0” – 4

• w roku szkolnym 2009/10 w szkole uczy 

się 12 uczniów: kl. I – 5 kl. II – 7 „0” – 4

Liczba dzieci w kolejnych rocznikach:

• 2004 – 5

• 2005 – 5

• 2006 – 11

• 2007 – 3

• 2008 – 13

Przedszkole:

• Rocznik 2003 6-latki – 4 dzieci

• Rocznik 2004 5-latki – 5 dzieci

• Rocznik 2005 6-latki – 5 dzieci

• Rocznik 2006 6-latki – 11 dzieci

     

Razem 25 dzieci

• Rocznik 2007 2-latki – 3 dzieci

• Rocznik 2008 13 dzieci 

Z  O B R A D  S E S J I
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Z  O B R A D  S E S J I

Do powyższych wypowiedzi ustosunko-
wał się burmistrz. Poinformował, że szkoła 
w Trzebawiu w skali roku kosztuje ok. 280 
tys. zł, z czego koszty utrzymania budyn-
ku to 37 tys. zł. Przypomniał, że w stycz-
niu i lutym 2009 roku poddano pod roz-
wagę radnych propozycję likwidacji szkoły 
i wówczas nie znalazła ona akceptacji. Od 
2009 roku czyniono różnego rodzaju dzia-
łania mające na celu zachęcić rodziców 
z innych miejscowości, aby zechcieli po-
syłać swoje dzieci do szkoły w Trzebawiu. 
Do dziś udało się przekonać zaledwie trój-
kę rodziców z Dębienka. W roku ubiegłym, 
na jednym ze spotkań zaproponowano, by 
dzieci zamiast uczęszczać na dwie zmia-
ny do Szkoły Podstawowej w Stęszewie, do-
wozić do szkoły w Trzebawiu. Niestety, ro-
dzice nie zdecydowali się na to rozwiąza-
nie. Na chwilę obecną, gmina likwidując tę 
szkołę nie ponosi żadnych kosztów zwią-
zanych z odprawami nauczycieli.

– Nie chodzi mi o likwidację tej placów-
ki tylko o połączenie jej ze Szkołą Podsta-
wową w Stęszewie. W Trzebawiu zostaje 
nadal biblioteka, oddział „O” i przedszkole 
– tłumaczył burmistrz.

Radny Jarosław Krupa powiedział, że 
nie pierwszy raz radni stają przed trudną 
decyzją związaną z likwidacją szkoły wiej-
skiej na terenie gminy Stęszew. Zlikwido-
wano już bowiem szkołę w Będlewie, we 
Wronczynie i w Sapowicach. Radny przy-
znał, że szkoła w Trzebawiu powinna funk-
cjonować, jednakże przy obecnej liczbie 
dzieci, konieczna jest jej reorganizacja. Bez 
uchwały o zamiarze likwidacji nie da się jej 
przeprowadzić. Powiedział też, że na po-
siedzeniach komisji podjęto dyskusję na 
temat przekształcenia szkoły w Trzebawiu 
w filię Szkoły Podstawowej w Stęszewie.

Mam nadzieję, że uda się uratować tą 
placówkę oświatową w formie filii szkoły 
w Stęszewie. Jednakże, by do tego doszło, 
dziś należy podjąć uchwałę o zamiarze li-
kwidacji szkoły w Trzebawiu – podsumo-
wał radny.

Przyznał też, że zawsze był, jest i będzie 
za utrzymaniem szkół na wsi, jednakże tę 
placówkę należy zreorganizować.

Burmistrz dodał, że działania te mają 
doprowadzić do tego, by w szkole w Trze-
bawiu było więcej dzieci w oddziałach.

Przedstawicielka rady sołeckiej w Trze-
bawiu, dopytywała się, czy jest już opinia 
Kuratorium Oświaty w sprawie likwidacji 
tej szkoły.Burmistrz odpowiedział, że do-
piero po podjęciu uchwały o zamiarze li-
kwidacji ta sprawa zostanie zgłoszona do 
kuratorium i przez nie zaopiniowana.

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

d) przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Stęszew w rejonie uli-
cy Bukowskiej.

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew przystępuje do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Stęszew w rejonie ul. Bukow-
skiej, obejmującego działki o nr ewidencyj-
nych 1421, 1416, 1413, 1412, 1414, 1415, 
obręb Stęszew oraz fragmentu działek o nr 
ewidencyjnych 1408, 1406, 1405, 1401, 
1400, obręb Stęszew.

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

e) zatwierdzenia planów pracy Komi-
sji Rady Miejskiej Gminy Stęszew.

Ostatnim punktem obrad były wolne 
głosy i wnioski.

Jako pierwsza głos zabrała radna Przyno-
ga. Dopytywała się czy jest prawdą, że w tym 
roku nie odbędzie się „Święto Stęszewa”.

Burmistrz wyjaśnił, że organizacja ta-
kiej impreza jak „Święto Stęszewa” wyma-
ga m.in. ochrony ze strony policji, a jej tra-
dycyjny termin zbiega się z organizacją 
„Euro 2012”. Wobec tego gmina ze wzglę-
du na bezpieczeństwo uczestników impre-
zy jest zmuszona zrezygnować z jej orga-
nizacji (więcej w odrębnym tekście – red.).

Radna Kowalska zaproponowała z ko-
lei, by w Stęszewie na czas bardzo niskich 
temperatur zorganizować sztuczne lodo-
wisko. Dopytywała również o możliwość 
zmiany organizacji ruchu na ul. Andrze-
jewskiego oraz 25 Stycznia w Stęszewie.

Burmistrz powiedział, że wspólnie 
z ZGKiM na czas niskich temperatur po-
starają się „wylać” sztuczne lodowisko.

Jako ostatnia głos zabrała właścicielka 
nieruchomości położonej w Będlewie. Po-
informowała, iż od 4 lat stara się o warun-
ki zabudowy dla nieruchomości położonej 
w Będlewie. SKO wydało już pozytywną de-
cyzję, natomiast burmistrz nie.

Pracownik gminy Agata Szklarska po-
wiedziała, że Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze nie wydało żadnej decyzji 
w sprawie. Uchyliło natomiast dwukrotnie 
decyzje odmowne burmistrza i skierowa-
ło je do ponownego rozpatrzenia. Ponad-
to, jeśli SKO stwierdzi, że inwestycja speł-
nia wszelkie warunki wynikające z ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, może samodzielnie wydać ta-
ką decyzję. Nie czyni jednak tego, tylko po-
raz kolejny kieruje do ponownego rozpa-
trzenia przez organ.

Przedstawione argumenty SKO w ostat-
niej decyzji świadczą natomiast o tym, że 
nie są zorientowani w tej sprawie.

– Tak długa procedura wynika z Kodek-
su Postępowania Administracyjnego. Każ-
dy ma prawo odwołać się od decyzji burmi-
strza. Natomiast SKO ma obowiązek roz-
strzygnąć czy ją podtrzymuje czy kieru-
je do ponownego rozpatrzenia. Gmina nie 
musi zgadzać się ze stanowiskiem SKO – 
tłumaczyłam Agata Szklarska.  RED

Bardzo atrakcyjnie zapowiada 
się sezon letni na kąpielisku nad 
Jeziorem Lipno w Stęszewie. Jak 
nam zdradził nowy dzierżaw-
ca ośrodek zmieni się bardzo 
mocno. 

Przypomnijmy, w listopadzie 2011 
roku, w drugim przetargu na odda-
nie w dzierżawę ośrodka wypoczyn-

kowego wpłynęła jedna oferta. Zawierała 
propozycję zakwaterowania całorocznego 
i sezonowego, zaplecza gastronomiczne-

go pozwalajacego na obsługę restauracyj-
ną, a także stworzenia nowego zaplecza tu-
rystyczno-sportowego – a więc wszystko to 
co ma umożliwić plażowanie, gry i zawody 
sportowe. Oferent zaproponował urządza-
nie różnego rodzaju imprez, sportowych, 
rozrywkowych i tanecznych dla masowe-
go odbiorcy.

Umowę podpisano w grudniu ubiegłego 
roku. Jak został wykorzystany miniony czas 
w ośrodku?

– Przede wszystkim na prace porządko-
we w budynku zajazdu, a obecnie na terenie 
ośrodka – powiedział nam współdzierżawca 

Mateusz Patuła. Dodał, że ośrodek przejdzie 
gruntowną modernizację. Prace remontowe 
będą trwały cały czas.  

– Mamy gotowy projekt, ale dopóki umo-
wa nie zostanie podpisana, co ma nastąpić 
wkrótce, to wolałbym nie zdradzać szczegó-
łów – dodał M. Patuła.

Udało nam się dowiedzieć, że główną 
atrakcją ma być WakePark, czyli wyciąg dla 
wakeboardingu i nart wodnych. Poza tym 
hangar zostanie zamieniony na kawiaren-
kę i wypożyczalnię sprzętu. Ośrodek czyn-
ny ma być od maja do października, a za-
jazd przez cały rok.  RED 

Wielkie zmiany w ośrodku nad Lipnem 

Nie chodzi mi o likwidację

szkoły w Trzebawiu, tylko o jej

połączenie z SP w Stęszewie 

  — tłumaczy burmistrz
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A K T U A L N O Ś C I

W „Wieściach Stęszewskich” 
obszernie relacjonujemy prze-
bieg sesji Rady Miejskiej Gminy 
Stęszew. Tymczasem wiele 
decyzji, które nie wymagają 
podjęcia w drodze uchwały, za-
pada na posiedzeniach komisji, 
dlatego też informujemy o tych 
najważniejszych.

I tak obie komisje wyraziły zgodę na 
wystąpienie gminy ze Stowarzysze-
nia Gmin i Powiatów Wielkopolski 

i jednoczesne jej przystąpienie do Związ-

ku Gmin Wiejskich RP. – W sytuacji no-
torycznego obciążania samorządów no-
wymi obowiązkami bez wskazania źró-
deł ich finansowania, chcemy wspomóc 
reprezentację Związku Gmin Wiejskich 
RP w rządowej komisji samorządowej, by 
większą szansę powodzenia miały zabiegi 
o poważne traktowanie przez rząd samo-
rządów – wyjaśnił burmistrz. – Im więcej 
gmin będzie należało do Związku Gmin 
Wiejskich RP, tym bardziej będzie się li-
czyła jego opinia.

Podczas posiedzenia komisji dyskuto-
wano również na temat organizacji przed-
szkola w Stęszewie w roku szkolnym 
2012/2013. Radni obu komisji uważają, iż 
na potrzeby przedszkola w Stęszewie na-

leży przeznaczyć 8 pomieszczeń znajdu-
jących się w budynku oświatowym, czyli 
w takiej samej liczbie, jak w roku szkolnym 
2010/2011.

Debatowano również nad programem 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt. Usta-
wa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, 
obowiązująca od 1 stycznia br. zmienia bo-
wiem w istotny sposób obowiązujące do-
tychczas przepisy regulujące postępowanie 
z bezdomnymi zwierzętami. Zapewnienie 
opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich 
wyłapywanie należy do zadań własnych 
gminy. Stęszew w tym zakresie ma umowę 
z Fundacją Radość Psiaka w Przyborówku, 
w gminie Szamotuły.  RED

W tym roku nie odbędzie 
się „Święto Stęszewa”. 

Dlaczego? O wyjaśnienie 
poprosiliśmy burmistrza 
gminy.

Tradycyjny termin obchodów 
„Święta Stęszewa” przypada na 
czerwiec, kiedy to akurat w Pol-
sce odbywać się będą pojedyn-
ki piłkarskich mistrzostw Euro-
py Euro 2012 – powiedział wło-
darz. – Nie chcemy dodatkowo 
absorbować w tym czasie ani po-
licji, ani straży pożarnej. Wszak 

służby te będą miały sporo pracy 
przy organizacji europejskiego 
championatu. Wobec tego gmi-
na ze względu na bezpieczeń-
stwo uczestników imprezy jest 
zmuszona zrezygnować z orga-
nizacji „Święta Stęszewa”.

Podobnie uczyniło również 
wiele innych gmin. W gminie 
Stęszew w zamian zaplanowano 
wiele innych imprez o charak-
terze festynowo-plenerowym, 
o których będziemy informować 
na bieżąco. Okazji do wspólnej 
zabawy nie zabraknie.  RED 

Z prac Komisji Rady Miejskiej

Ważniejsze bezpieczeństwo

W ostatnim czasie głośno jest 
o trzech decyzjach odmowy wy-
dania warunków zabudowy. 

Dotyczą one zamiaru zabudowy źródeł-
ka Żarnowiec (początek postępowania sty-
czeń 2009r.), jeziora w Tomicach (od stycz-
nia 2010 r.) i działki w Będlewie (wrzesień 
2009 r.). Decyzje odmowne zyskały roz-
głos medialny sugerujący, że w gminie ha-
mowane są wszelkie zamiary inwestycyjne.

Jaka jest prawda o wydawanych decy-
zjach na zagospodarowanie terenu? Otóż 
w latach 2005-2011 w Urzędzie Miejskim 
Gminy Stęszew wydano aż 1107 decyzji 
pozytywnych!!!

W tym okresie wydano zaledwie 70 de-
cyzji odmownych, czyli tylko 6,3 proc. 
w stosunku do liczby wydanych decyzji 
pozytywnych; a jeszcze mniej w stosunku 
do liczby złożonych wniosków. Co istot-
ne, w liczbie 70 decyzji odmownych znaj-
duje się po kilka decyzji na ten sam teren 
(np. 15 razy w sprawie działki w Dębienku) 
i z uwzględnieniem trzech tematów spor-
nych, o których napisaliśmy na początku.

Prawda jest więc taka, że tylko skromny 
odsetek stanowią decyzje odmowne. War-
to wspomnieć, że wszyscy trzej wniosko-
dawcy, o których mowa na początku nie są 
mieszkańcami naszej gminy.  RED

1107 decyzji na tak!
W Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew zdecydowana większość decyzji
w sprawie wydania warunków zagospodarowania terenu jest pozytywna
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Drodzy Rodzice

Zespół Szkół Specjalnych w Stęszewie organizuje

 DRZWI OTWARTE 

w dniach od 26 do 30 marca 2012r. w godzinach 8.10–12.20

Zapraszamy Rodziców z dziećmi o specyficznych potrzebach 

edukacyjnych, które nie radzą sobie z realizacją zadań pro-

gramowych w szkołach masowych.

Program spotkania:

• Zwiedzanie szkoły – sal lekcyjnych, rewalidacyjnych

• Udział w zajęciach

• Konsultacje z kadrą pedagogiczną i psychologiczną

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
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N A S Z E  S P R A W Y

Badania mammograficzne

11 lutego obchodziliśmy europej-
ski dzień numeru alarmowego. 
W tym roku gospodarzem ogól-

nopolskich obchodów był Poznań. Z tej 
okazji Wielkopolski Urząd Wojewódzki 
w Poznaniu zorganizował konkurs foto-
graficzny na najlepsze zdjęcie promujące 
numer alarmowy 112.

Jednym z laureatów konkursu został 
Kacper Przedwojski, uczeń trzeciej kla-
sy Szkoły Podstawowej w Modrzu. Dzięki 
pomocy rodziców, wychowawczyni i swo-
ich kolegów z klasy wykonał zdjęcia przed 
swoją szkołą, bo to między innymi tam 
dzieci i młodzież dowiadują się, jak bez-
piecznie się bawić i gdzie można zadzwo-
nić, by kiedy przychodzi taka konieczność 
wezwać pomoc.

Na zdjęciu znajdującym się obok jest 
brat Kacpra – Karol (policjant), kolega z kla-
sy Maciek Kaźmierowski (strażak) i kole-
żanka z klasy Sandra Pawlak (lekarka).

– Postanowiłem, że uwiecznię na zdję-
ciach właśnie te trzy postaci, bo to przecież 
przedstawiciele tych trzech profesji dbają 
o nasze bezpieczeństwo – powiedział Kac-
per Przedwojski.  RED

Nagrodzone zdjęcie
Kacper Przedwojski, uczeń szkoły w Modrzu, laureatem konkursu fotogra-
ficznego na temat numeru alarmowego 112

3 marca w Domu Kultury 
w Stęszewie  z udziałem gim-
nazjalistów odbył się wernisaż 
artysty z Przytocznej.

Jerzy Kopeć, bo o nim mowa, od 30 lat 
tworzy , rzeźby, płaskorzeźby i malu-
je obrazy. Na wystawie znajduje się kil-

kadziesiąt rzeźb różnej wielkości, najcie-
kawsze z nich to 7 rzeźb z cyklu „Prze-
moc” oraz „Wiara chrześcijańska”, „Ko-
wal”, „Tancerka”, „Liczyrzepa”, „Wesoły 
Piotruś” , „Meksykanka”, „Ogrodniczka”. 
Szczególną kompozycją wykonaną z pnia 
drzewa jest Jezus na krzyżu. 

Wystawę można oglądać  do 14 kwiet-
nia w Domu Kultury w Stęszewie przy ul. 
Poznańskiej 11.  BB 

Rzeźby i flety
w stęszewskim 
Domu Kultury

14 lutego odbyły się kolejne już 
bezpłatne badania mammo-
graficzne. Trwały one od godzi-
ny 9:00 do 17:00.
Mogły z nich skorzystać miesz-
kanki gminy Stęszew w wieku 
50 – 69 lat, które w przecią-

gu dwóch lat nie korzystały 
z profilaktycznej mammografii 
opłacanej przez NFZ.
Zainteresowanie badaniem 
mammograficznym było bar-
dzo duże. Łącznie wzięły w nim 
udział 92 kobiety. RED
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W O KÓ Ł  N A S

Ambitny pływak ze Stęszewa 
Bartosz Wróbel, niejednokrotnie 
rozsławiał naszą gminę repre-
zentując ją na mistrzostwach 
Polski jak i świata w pływaniu dla 
niesłyszących.

By docenić te działania, włodarz gminy 
zaprosił Bartosza na spotkanie.

Pogratulował utalentowanemu pły-
wakowi, który swą postawą pokazuje każdemu 
z nas, że ciężką pracą i determinacją można 
osiągnąć szczyty.

Z nieskrywaną satysfakcją informujemy 
o kolejnym sukcesie Bartosza. Zajął on trzecie 
miejsce w plebiscycie na „Najlepszego Spor-
towca Niesłyszących 2011”. Wszystkim, któ-
rzy oddali głos na Bartka, dziękujemy.

Teraz pływak przygotowuje się do startu 
w zawodach na Białorusi, a jesienią uczestni-
czyć będzie w paraolimpiadzie.  RED

Jedzie, jedzie straż ogniowa, trąbka gra. 
Sam komendant dziś prowadzi wóz...” 
– piosenkę Piotra Janczerskiego i jego 

grupy „No to co” z 1966 roku będą mogli 
zaśpiewać strykowscy strażacy już w ma-
ju. Wtedy to nastąpi uroczystość przeka-
zania nowego wozu pożarniczego marki 
Man.

– Ma napęd 4x4 i zbiornik na około 5 
tysięcy litrów wody – mówi z dumą Ber-
nard Jankowski, komendant Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Stęszewie.

Wóz to nie jedyny nowy sprzęt o ja-
ki wzbogacili się ostatnio ochotnicy. Otóż 
dzięki pomocy gminy, za ok. 3.500 zł, za-
kupionych zostało 14 węży pożarniczych, 
prądownica i rozdzielacz grzybkowy. 

Przy okazji warto wspomnieć o wyso-
kich notowaniach strażaków ze Strykowa, 

którzy zajmują 16 miejsce w województwie 
wielkopolskim pod względem interwencji. 
W ubiegłym roku wyjeżdżali 185 razy. Stę-
szewscy ochotnicy mieli 50 interwencji.

– Głównie strażacy wyjeżdżali do wy-
padków drogowych i pożrów – mówi ko-
mendant Bernard Jankowski.  RED

Jedzie, jedzie straż ogniowa…
W maju strykowskiej 
OSP oficjalnie zostanie 
przekazany nowy wóz 
pożarniczy

razy w ubiegłym roku interweniowali
strażacy ze Strykowa i Stęszewa

235
Tak prezentuje się nowy wóz pożarniczy.

Bartosz Wróbel skorzystał z zaproszenia burmistrza. 

Na plebiscytowym 
podium
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Andrzej Konieczny, mieszkaniec Stę-
szewa posiada „Izbę Pamięci Try-
logii Henryka Sienkiewicza. Wła-

śnie w niej odbyło się 16 lutego, w ramach 
ferii zimowych Domu Kultury, spotkanie 
z udziałem dzieci i dorosłych „Pan Wołody-
jowski i inni rycerze”. Nietuzinkowy hobby-
sta już w wieku 9 lat interesował się dzieła-
mi literackimi Henryka Sienkiewicza.

Od sześciu lat zbiera wszystko co się ty-
czy Trylogii i jej autora i zaprasza zaintere-
sowanych do swej pięknej izby .

Ubrany w żupan z kołpakiem na gło-
wie, z buławą w dłoni powitał wszystkich 
i rzekł: – Pierwszym rekwizytem w całych 
zbiorach jest obraz Stefana Czarneckiego – 
hetmana koronnego.

W izbie znajduje się kilkadziesiąt cen-
nych obiektów, w większości wykonanych 
przez Wiesława Szynklewskiego z Kro-
sinka m.in.: postać Pana Wołodyjowskie-
go, Zagłoby, Longinusa Podbipięty w zbroi 
karacenowej oraz postać białogłowy. Ro-
dzinnie natomiast wykonano dwie zbroje 
zwane kolczugami. Dużym zainteresowa-
niem cieszyła się zbroja husarska wykona-
na z blachy z charakterystycznymi pióra-

mi i narzutą ze skóry tygrysa. Na ścianach 
w izbie, oprócz obrazów olejnych ze znany-
mi postaciami z XVII wieku, znajdują się pi-
stolety, miecze, tarcze, szable, kiścienie, bu-
łat oraz buńczuk. 

Uczestnicy spotkania wzięli udział 
w dwóch konkursach: plastycznym (koloro-
wanie rycerzy) i literackim (ułożenie zdania 
z użyciem wyrazów z przeczytanego tekstu 
powieści). Najciekawsze zdanie ułożył Mate-
usz Bernart i został obdarowany przez pa-
na Koniecznego drewnianą szablą. Przyzna-
no sześć wyróżnień, były nagrody i słody-
cze. Atrakcją spotkania było również to, że 
dzieci mogły ubrać się w elementy strojów 
z wieku. Warto wiedzieć, że odbyła się emi-
sja w telewizji kablowej w Poznaniu, w której 
historyk dr Marek Rezler prezentował izbę 
stęszewianina w cyklu : „Mój Poznań, Mo-
ja Wielkopolska” w programie „Sienkiewi-
czowskie pasje’’.

Audycję z udziałem Andrzeja Koniecz-
nego emitowało również Radio Merkury.

Wielką wiedzę i pasję Pana Andrze-
ja wszyscy nagrodzili gromkimi brawami, 
a jedna z dziewczynek wręczyła stosowne 
podziękowanie.  BARBARA BAWER

Pan Wołodyjowski i inni...
Andrzej Konieczny od 6 lat gromadzi pamiątki związane z Sienkiewiczem

Dziewczyny chętnie przybierały dawne 
stroje…

...a chłopcy sięgali po szabelkę.

PA S J E

Szkoła Podstawowa w Trze-
bawiu to wyjątkowe miejsce. 
Mieści się na wzgórzu, z któ-
rego widać panoramę wioski 
i malowniczą okolicę.

Wychodząc na zewnątrz słyszymy 
śpiew ptaków i wesoły śmiech 
dzieci. O dziwo nie ma hała-

su tak charakterystycznego dla wielkich 
szkół, przepychania i przemocy. 

Pani nauczycielka idzie ze swoją kla-
są na lekcje przyrody do lasu. Dzieci 
uśmiechnięte szukają dzięcioła – znajdują 
rzadki okaz, to dzięcioł zielony. Niedale-
ko biegną sarenki – dzieci są zachwycone.

Placówka nosi im. Małych Przyrodni-
ków. Szkoła zdobyła w 2005 r.,  jako jedna 
z nielicznych w tym czasie,  „Zielony Cer-
tyfikat I stopnia”, co oznacza iż realizuje 
działania zgodne z zasadami zrównoważo-
nego rozwoju. W sąsiedztwie szkoły przy 
współpracy rodziców, władz lokalnych 
oraz Wielkopolskiego Parku Narodowego 

powstała „Zielona klasa”. Gdy sprzyja aura, 
dzieci zasiadają w tej klasie i słuchając śpie-
wu ptaków, obserwując drzewa zdobywają 
nowe wiadomości i ciekawostki przyrodni-
cze lub uwidaczniają otaczającą ich przy-
rodę na rysunkach.

Szkoła posiada bibliotekę z salą kompu-
terową wyposażoną w nowy sprzęt i opro-
gramowanie (laptopy zakupiono w 2011 
roku). 

Klasy w naszej szkole są nieliczne. Ak-
tualnie dzieci uczęszczają do klasy I i II. 
Nauczyciele chwalą prowadzenie zajęć 
w małej grupie. Jako rodzice też jesteśmy 
zadowoleni z wnikliwych spostrzeżeń na-
uczyciela – cennych uwag w związku z roz-
wojem dziecka. Nauka w mniejszej grupie 
przynosi niesamowite efekty. Dzieci poko-
nują wszystkie problemy dzięki indywidu-
alnemu podejściu nauczycieli. Wszelkie 
trudności w nauce pokonywane są na za-
jęciach dodatkowych, których szeroki wa-
chlarz szkoła proponuje rodzicom. Cieszy-
my się, że w naszej szkole udało się stwo-
rzyć warunki zbliżone do szkół prywat-
nych: dzieci chętnie chodzą na zajęcia, 

mają poczucie bezpieczeństwa i należytą 
opiekę. 

Uczniami naszej szkoły są też dzieci 
z Dębienka. Rodzice widząc liczne klasy  
w Szkole Podstawowej w Stęszewie posta-
nowili zapewnić dzieciom lepszy start. Na 
łamach lokalnej gazety chciałabym zachę-
cić mieszkańców Stęszewa i okolicznych 
miejscowości do posłania swoich dzieci 
do szkoły w Trzebawiu. W tej „rodzinnej 
szkółce” Wasze dzieci będą czuły się bez-
piecznie i komfortowo. Przykładem jest 
tu m.in. Maksiu Karpisiak, uczeń II klasy, 
którego mama Kinga jest bardzo zadowo-
lona z indywidualnego podejścia do syna. 
Nauka w tak nielicznych grupach pomaga 
pokonywać trudności oraz lepiej stymulo-
wać rozwój dziecka w jego różnych sferach. 

Mały przyrost naturalny w ostatnich la-
tach zagraża istnieniu naszej szkoły, dlatego 
zapraszamy przyszłych pierwszoklasistów 
oraz ich rodziców na Dni Otwarte do naszej 
szkoły. O terminie powiadomimy w ulot-
kach, które dostarczymy  do Przedszkola 
w Stęszewie. RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 IM. MAŁYCH PRZYRODNIKÓWW TRZEBAWIU

Zapraszamy do szkoły w Trzebawiu!
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T R A D Y C J A

Nie tak dawno pisaliśmy, o spo-
tkaniach mieszkańców Modrza, 
Wronczyna, Zaparcina, Drożdżyc 

i Strykowa z Bożeną Krawczyk – animato-
rem ludowego rękodzieła artystycznego.

Cieszyły się one tak dużym zaintereso-
waniem, że burmistrz gminy Stęszew po-
stanowił zorganizować takie same zajęcia 
dla kolejnych miejscowości.

– Chcę by ludzie spotykali się, wypili ra-
zem kawę i rozmawiali – powiedział bur-
mistrz Włodzimierz Pinczak.

Tak też, 2 lutego, zorganizowano pierw-
sze spotkanie dla mieszkańców Zamysło-
wa, Twardowa i Srocka Małego. Natomiast 
6 lutego dla mieszkańców Wielkiejwsi, Mi-
rosławek, Tomiczek, Tomic, Rybojedzka, 
Słupi, Sapowic, Jeziorek, Piekar oraz Skrzy-
nek. Obecnie, uczestnicy zajęć rozpoczęli 
przygotowywać ozdoby wielkanocne, takie 
jak: palmy, koszyki, pisanki itp.

Spotkania te, są również okazją do 
wspólnych rozmów. Panie niejednokrot-
nie wracają myślami do czasów dzieciń-
stwa, wspominając rodzinny dom.

Wszystkich zainteresowanych dołącze-
niem do grup zapraszamy. Szczegóły pod 
nr tel. 605 030 455. WS

Podążają śladami tradycji
Mieszkanki stęszew-
skich sołectw przygo-
towują ozdoby wiel-
kanocne. Przy okazji 
wspólnie miło spędzają 
czas

Spotkania odbywają się pod kierunkiem Bożeny Krawczyk.

Tworzone ozdoby mogą zaimponować.

24 lutego w Muzeum Regio-
nalnym w Stęszewie odbyło się 
otwarcie wystawy Zbigniewa 
Tomaszewskiego pt. „Od kijan-
ki do automatu”.

Wystawa ta obejmuje kilkanaście 
pralek, tyleż tarek do prania, bo-
gaty zestaw kijanek, kilka Wa-

schrasch ( „poruszaczek”(!?) do prania) i in-
ne akcesoria wspomagające proces odświe-
żania odzieży oraz ukazano drogę od sie-
mienia lnianego do pranego w pralkach 
lnu.

Tą niezwykłą wystawę można obejrzeć 
do końca kwietnia.

Od dzieciństwa pasją Zbigniewa Toma-
szewskiego, mieszkańca naszej gminy, by-
ły maszyny parowe i kowalstwo. Z czasem 
rozwijał swoje zainteresowania, gromadził 
własną kolekcję materialnych świadectw 

historii i zgłębiał dzieje ludzkiej pomysło-
wości.

W jego zbiorach znajduje się obecnie 
ponad dwa tysiące zabytkowych przedmio-
tów.  RED

Zbigniew Tomaszewski i dwa tysiące przedmiotów

Wystawę pralek można oglądać do końca kwietnia. 
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W Y S TA W A

Fotomodelkami były stęszewskie gim-
nazjalistki. Wyrazisty makijaż, nie-
zwykle eleganckie i szykowne upię-

cia podkreślały stylizację uczennic na mo-
delki z lat 20-tych.

Otwarcie wystawy uświetnił koncert 
niezawodnych gimnazjalistów ze Stęsze-
wa. Ich stroje i wykonania utworów ta-
kich jak: „Odrobinę szczęścia w miłości”, 
czy „Ada to nie wypada” pomogły przenieś 
uczestników tego niezapomnianego spo-
tkania w niezwykły klimat.

Pomysłodawczynią i realizatorką całe-
go projektu była Anna Rakowska – Kęski. 
WS

Obiektywem
przeniesione
w czasie 

Na scenie wystąpili gimnazjaliści.

3 lutego w Muzeum Regionalnym
w Stęszewie odbyło się otwarcie wy-
stawy fotograficznej „Obiektywem 
przeniesione w czasie”. 

Takie wydarzenie należało utrwalić.

Współczesne modelki stylizowane na lata 20-te.

Publiczność dopisała.
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Jedną z takich imprez może być Dzień 
Seniora w Strykowie – czyli wyjątkowa 
uroczystość dla wyjątkowych gości. Jej 

organizatorem było strykowskie gimna-
zjum.

3 lutego do pięknie przystrojonej sali 
gimnazjaliści zaprosili seniorów – swoich 
dziadków. Tam czekało na nich wiele nie-
spodzianek. Gimnazjaliści pod czujnym 
okiem dyrekcji i swoich nauczycieli specjal-
nie na tą okazję przygotowali dla seniorów 
krótką część artystyczną. Nie zabrakło wier-
szy, piosenek i układów tanecznych.

Najlepsze życzenia wszystkim senio-
rom złożyli również: dyrektor gimnazjum 
w Strykowie, burmistrz Włodzimierz Pin-
czak oraz radni ze Strykowa.  WS

Dzień Seniora w Strykowie

Wśród widzów byli i duzi i mali…

…dla nich wystąpili gimnazjaliści.

Występ obejrzała liczna publiczność.

Uczniowie naszych gminnych szkół organizują wiele uroczystości, które 
zasługują na uwagę szerszej publiczności
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F E R I E

Osoba prowadząca balik wcieliła się 
w „Piratkę Haczykową” oraz „Kró-
lewnę Śmieszkę” i w sposób akty-

wizujący uczestników prowadziła zabawę , 
w której nie brakowało melodyjnych piose-
nek , zabaw, skeczy, tańców, quizów.

Instruktor realizujący warsztaty sza-
chowe w umiejętny sposób potrafił zachę-
cić dzieci do poznawania gry w szachy.

Spotkanie „Pan Wołodyjowski i inni ry-
cerze” zostało przygotowane w” Izbie Pa-
mięci Trylogii Henryka Sienkiewicza” 
w Stęszewie dzięki Panu Andrzejowi Ko-
niecznemu.

Dzieci chętnie uczestniczyły w zaję-
ciach plastycznych z papieroplastyki, któ-
re polegały na wykonaniu dużej pół prze-
strzennej formy obrazującej fragment mia-
sta oraz na sklejaniu z kolorowych papie-
rów kukiełek i zwierząt.

Duża grupa dzieci skorzystała z wyjaz-
du do kina w Buku , gdzie oglądano film pt: 
„Alvin i Wiewiórki 3”. BARBARA BAWER

Wakacje zimowe z Domem 
Kultury w Stęszewie
Dzieci w różnym wieku 
uczestniczyły w pro-
ponowanych w dwie 
soboty balikach prze-
bierańców. 

Dzieci grały m.in. w szachy.

Jeszcze na dobre nie zaczęły 
się ferie, a już 10 lutego
kilkunastoosobowa grupa 
naszych zuchów i harcerzy 
wybrała się na wycieczkę do 
Zawoi koło Suchej Beskidzkiej.

Największymi atrakcjami wyjaz-
du były wycieczki do Zakopane-
go, Wieliczki i Wadowic. Ale naj-

milej dzieciaki wspominają zjazdy na ja-
błuszkach. Po kilku dniach zabawy, nieste-
ty, trzeba było wrócić do domu.

Od 20 do 22 lutego na Stanicy Harcer-
skiej w Żarnowcu przebywali na biwaku 
nasi harcerze. Czas spędzili na grach tere-

nowych, świeczniskach i gotowaniu obiad-
ków.

Od 24 do 25 lutego nasze zuszki prze-

bywały na biwaku w Buku, zorganizowa-
nym z okazji Imienin Zucha, które przypa-
dają 29 lutego – raz na cztery lata. Zuszki 
zwiedziły Urząd Miasta w Buku, Piekarnię, 
Straż Pożarną, odbyły pogadankę z panią 
policjantką oraz uczestniczyły w Koncer-
cie Talentów w bukowskim kinie.

26 lutego zawitaliśmy tradycyjnie na 
Fort VII w Poznaniu, gdzie wzięliśmy 
udział w obchodach Dnia Pamięci Chorą-
gwi Wielkopolskiej oraz przetrzymywa-
nych tam harcerzy i instruktorów przez 
hitlerowskiego okupanta. Po uroczystości 
w nagrodę za wytrwałość i na pożegnanie 
ferii zabraliśmy uczestników na jedzonko 
do McDonalda, do Komornik.

Więcej szczegółów na stronie: zhpste-
szew.ugu.pl .  KM

Interesujące ferie w stęszewskim szczepie

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

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

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

Dziękuję wszystkim
mieszkańcom i instytucjom

z gminy Stęszew, którzy
swoim zaangażowaniem

i wsparciem przyczynili się 
do organizacji tegorocznego 
XX Finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy.

Dariusz Mikołajczak
Szef stęszewskeigo sztabu 

WOŚP

Podczas Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy jedną z nagród w „nie-
licytacji” był „Klucz do bram mia-

sta Stęszewa”, ufundowany przez burmi-
strza Włodzimierza Pinczaka. Upoważniał 
on do pełnienia przez jeden dzień funkcji 
Honorowego Burmistrza Gminy Stęszew. 
Osobą, która „niewylicytowała” tą nagrodę, 
była mieszkanka Stęszewa Agata Kalemba.

24 lutego wcieliła się w rolę burmi-
strza i zasiadła wspólnie z włodarzem gmi-
ny Stęszew przy jednym biurku. Pani Aga-
ta przyglądała się pracy burmistrza oraz 
uczestniczyła w spotkaniach z mieszkań-
cami.  RED

Honorowy burmistrz 
„Klucz do bram miasta Stęszewa” otrzymała Agata Kalemba

Agata Kalemba ze Stęszewa przez jeden dzień pełniła honorowo funkcję burmistrza. 
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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.

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

Ośrodek czynny: pon.–pt. godz. 8–18

> Godziny przyjęć lekarzy: pon. 8–16,

wt., czw. 11–18, śr. 12–18, pt. 8–14

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

śr. 17–18

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

Wizyty domowe poza godzinami przyjęć.

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

kom. 606 892 161

Gabinet czynny: pon.–pt.: 8–18

Lekarz przyjmuje pon. – pt.

Gabinet: 8–12, 15–18

Wizyty domowe: 12–15

Dzieci zdrowe (szczepienia: wtorek

9–11, czwartek 16–18

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

501 463 008 Przyjęcia płatne: wtorek

16–18, środa: 10–12, piątek 16–18.

Orzeczenia lekarskie powypadkowe

bezpłatne dla szkół i przedszkoli gminy.

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

W związku z ograniczonym limitem porad, 

należy dokonać wcześniejszej rejestracji 

telefonicznej pod nr tel. 61 813 50 19

> Punkt pobrań krwi i przyjmowania

moczu w i piątki od 7:30 do 9:00

Pobieramy wymazy z gardła i nosa

• Porady z zakresu psychiatrii
Marta Malinowska-Kubiak,

godz. przyjęć: poniedziałki 16-18.30

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

Prosimy o dokonanie wcześniejszej reje-

stracji telefonicznej: tel. 61 813 41 59,

kom. 603 599 016

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

Gabinet czynny: wt. 16:30–17:30

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

kom. 606 629 783

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

tel. 61 8 195 439

Kierownik spółki:

Anna Niedźwiedź – tel. 600 631 917

pielęgniarka środowiskowa,

tel. 600 631 917

Agnieszka Ignasiak – pielęgniarka środo-

wiskowa, tel. 605 951 205

Katarzyna Płotkowiak – pielęgniarka

środowiskowa, tel. 600 971 102

Barbara Sikorska – pielęgniarka

środowiskowa, tel. 504 821 566

Mariola Czaplińska – położna

środowiskowa, tel. 693 743 875

> Opieka długoterminowa:

Magdalena Bernat, Halina Kowalska,

tel. 600 631 917

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

czynne: pon.–pt. 10–20, sob. 10–13,

tel. 61 813 46 81

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

tel. 61 813 44 53,

kom. 602 706 945

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

tel. 61 819 54 07

Godziny przyjęć: poniedziałek: 13–18, 

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

tek: 13–18, piątek: 8-13.30

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

Gabinet czynny: pon.–pt. 11–19

sob. 11–14 tel. 61 670 63 42

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

tel. 61 8195 106

• Pracownia Techniki Dentystycznej
Anna Borys
Odpłatna naprawa i wykonywanie protez

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

kom. 693 139 499

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

tel. kom. 507 023 607

Gabinet czynny jest we wtorki w godzi-

nach od 16 do 18.

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

tel. 508 272 577, Godziny otwarcia:

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

13–18, czwartek: 7–12, piątek: 13–18,

sobota: 10–13

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

tel. 61 813 48 32

Przyjmuje: psycholog, pedagog, logopeda.

• Gabinet Lekarski Grażyna Gugała
Ginekologia, położnictwo, medycyna 

ogólna, badania kierowców na prawo

jazdy, badania dla celów sanepidu

Strykowo, ul. Lipowa 6c

Rejestracja telefoniczna 602 704 502

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

tel. 502 610 002

Gabinet czynny:pon. i czw. 14–18

APTEKI
• „Pod Orłem”,

Stęszew, ul. Poznańska 3, tel. 61 813 42 

54, czynna: pon.–pt.8–20, sob. 8–13

• „Pod Słońcem”,

Stęszew, ul. Chybickiego 13,

tel. 61 813 48 61, czynna: pon.–pt. 8-

12.30 i 15–20, sob. 8–13

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

tel. 61 898 53 32,

czynna: pon.–pt. 8–20, sob. 8–14.

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

czynna: pon., śr., pt. 8–16, wt., czw. 10–18

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

czynna: pon.–pt. 8–14, tel. 501 472 846

SZKOŁY
• Gimnazjum w Stęszewie
ul. Szkolna 1, tel. 61 813 41 47

• Szkoła Podstawowa w Stęszewie
ul. Poznańska 25, tel. 61 813 41 92,

61 813 43 55

• Szkoła Podstawowa w Strykowie
ul. Bukowska 1, tel. 61 819 69 76

• Gimnazjum w Strykowie
ul. Szkolna 10, tel. 61 813 40 52

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

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

• Szkoła podstawowa w Trzebawiu
ul. Mosińska 1, tel. 61 813 52 09

• Zespół Szkół Specjalnych w Stęszewie 

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

• Przedszkole w Stęszewie
ul. Korczaka 2, tel. 61 813 43 45

POCZTA
• Stęszew, ul. Poznańska 21,

tel. 61 813 40 25

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

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

• PKO Bank Polski
Stęszew, ul. Poznańska 20,

tel. 61 819 75 00

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

tel. 819 53 95
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Kursy przygotowujące
do egzaminów gimnazjalnego

i maturalnego.
Zapisy w sekretariacie:pon.–pt. od godz. 14 do 18,oraz telefonicznie lub drogą 

mailową. 

Sklep ogrodniczy „Zielone studio”
w Stęszewie, ul. Kościańska 11

czynne w godz. 8:00 – 18:00
tel. 791 970 002

Oferujemy w sprzedaży
po atrakcyjnych cenach:

• nasiona warzyw,
• nasiona kwiatów (także cebule kwiatowe),

• kwiaty doniczkowe (bratki, pelargonie),
• nawozy ogrodnicze

Sprzedaż jajek lęgowych zielononóżki
1,20 szt.

Tel. 724122346

ODDAM BEZPŁATNIE
w dobre ręce rocznego psa: Czarny Lablador

Tel. 604 062 4074

Opiekunki Środowiskowe
TELE MEDICA

działające z ramienia Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

w Stęszewie i prywatnie

zapewnią opiekę nad chorymi,
starszymi i niepełnosprawnymi

osobami.
Tel. kontaktowy784-002-741

Firma „SALAR”
NAGROBKI
(montaż, demontaż)

Witobel, koło Stęszewa
ul. Wrocławska

kom. 601 307 240

Sprzedam połowę domu
ze wspólnym wejściem we wsi Sapowice,

pow. użytkowa 68m2,
działka 484m2,

tel. 602489681

W każdy drugi i czwarty poniedziałek
miesiąca, od godz. 16 do 18

w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew
odbywają się konsultacje prawne.

Są one przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób 
zameldowanych w gminie Stęszew. Przypomina-
my, że prawnik pełni funkcję doradcy osobom 

potrzebującym w trudnych sytuacjach.
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By zachować wspomnienia i utrwalić 
to, co już za nami, burmistrz Wło-
dzimierz Pinczak organizuje w po-

szczególnych wioskach gminy Stęszew spo-
tkania pt. „Śladami historii”. Takowe odby-
ły się już w Zamysłowie, Modrzu, Sapowi-
cach i Będlewie.

Mieszkańcy tych miejscowości mieli 
okazję do zapoznania się z historią swo-
jej miejscowości, przedstawionej w for-
mie prezentacji multimedialnej. Spotka-
nie w Modrzu, Sapowicach i w Będlewie 
uświetnił również lokalny zespół folklory-
styczny „Modrzaki”.

Spotkania te, a właściwie ich przygoto-
wania były żywą lekcją historii. Stały się 
bowiem okazją do gromadzenia informa-
cji i zdjęć o swojej miejscowości, swoich ro-
dzicach, rodzeństwie, dziadkach czy nawet 
pradziadkach.  WS

Śladami historii
„Żyjemy pozostawiając po sobie znaki przeszłości, które można nazwać 
Śladami historii”

W Modrzu nie mogo zabraknąć „Modrzanek”. Mieszkańcy Sapowic chętnie uczestniczyli w spotkaniu…

…podobnie jak i mieszkańcy Zamysłowa.
 W Modrzu, z eksponatów przyniesionych przez mieszkań-
ców, powstała okazała wystawa.

Stare przedmioty przykuwały uwagę.
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Do rywalizacji przystapiło siedem 
drużyn. Ostatecznie, po zaciętej ry-
walizacji, zwycięstwo w emocjonu-

jących rozgrywkach wywalczyła drużyna 
o nazwie Dodusie, składająca się z człon-
ków rodziny Sylwestra Dotki. Drugie miej-
sce zajęła Tęcza Skrzynki, trzecie LZS 
Wronczyn, a kolejne: Lipno Stęszew, Spój-
nia Strykowo, Tornado Trzebaw i Okoń Sa-
powice.

Na zakończenie burmistrz Stęszewa 
Włodzimierz Pinczak, wraz z organiza-
torami, wręczył dyplomy oraz puchar dla 
najlepszej drużyny.  WS 

Triumf Dodusi w memoriale 
W sobotę, 25 lutego, w sali gimnastycznej w Stęszewie odbył się 
VIII Memoriał im. Sylwestra Dotki w piłce nożnej. 

Dodusie z organizatorami.

Spójnia Strykowo.

Tornado Trzebaw.

Lipno Stęszew. Okoń Sapowice.

LZS Wronczyn.

Tęcza Skrzynki.


