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Zdrowych, spokojnych 
oraz radosnych Świąt 

Wielkiej Nocy, Smacznego 
jajka i mokrego dyngusa

życzą 
Burmistrz Gminy Stęszew

Rada Miejska Gminy Stęszew
oraz redakcja ,,Wieści Stęszewskich”
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Należy zaznaczyć, iż akcja „Warto 
być dobrym” to największa, inter-
dyscyplinarna kampania eduka-

cyjna w Polsce. Jej główne cele to wyzwo-
lenie w młodych ludziach mody na dobro 
oraz uświadomienie, że warto być dobrym, 
a tym dobrem można zarażać innych na-
wet starszych; pokazanie dobra i wolonta-
riatu jako wartości, świetnej zabawy i dro-
gi do samorealizacji; docenienie odpowie-
dzialnego i pomocnego zachowania wobec 
drugiego człowieka, zwierzęcia, społeczno-
ści lokalnej, świata. 

W ramach akcji szkoła realizuje kon-
kurs dla dzieci na spełnianie dobrych 
uczynków. Nagrodą główną jest nowocze-
sny rower górski marki Kross. Oprócz ro-
weru organizator konkursu przesyła ko-
lorowy baner, na którym znajdują się pa-
troni i sponsorzy. Posiada on także 52 
miejsca wolne na naklejki. Jedna naklej-
ka-cegiełka kosztuje 100 zł i może ją wy-

kupić firma lub osoba prywatna. Ucznio-
wie biorący udział w akcji zobowiązują 
się do wypełnienia zadań w trzech obsza-
rach:

a) ja i bliźni (pomoc drugiemu człowie-
kowi);

b) ja i społeczność (zaangażowanie 
w środowisko klasy, szkoły, społeczność lo-
kalną);

c) ja i świat (działania globalne na rzecz 
praw człowieka i ochrony środowiska);

Premiowane są cykliczność działań, re-
gularność, ilość podejmowanych aktyw-

ności, a także świadomość podejmowania 
tych działań na rzecz społeczeństwa.

Ponadto każde dziecko, które wypełni 
swoje zobowiązanie otrzyma członkostwo 
w OKI Klubie, który został powołany, by 
promować i identyfikować młodzież, mo-
gącą być przykładem dla innych.

Każda klasa po zaprezentowaniu 
i omówieniu działań uczestników w gło-
sowaniu niejawnym wybiera finalistę 
konkursu, który przechodzi do finału. 
Spośród finalistów w terminie od 1 do 20 
czerwca na drodze losowania wyłoniony 
zostanie laureat.

Na terenie moderskiej szkoły koordy-
natorami akcji są dyrektor Karolina Kula, 
nauczycielki Agnieszka Baumann-Boro-
wicz, Agnieszka Kmiecik wspierani przez 
wychowawców placówki. Do akcji entuzja-
stycznie przystąpiło 36% uczniów. Miejmy 
nadzieję, że nie zabraknie im zapału do re-
alizacji swoich postanowień. RED

Warto być dobrym
Szkoła Podstawowa w Modrzu, razem z 1500 innymi placówkami z całej 
Polski, bierze udział w akcji „Warto być dobrym” organizowanej przez Sto-
warzyszenie „Przyjazna Szkoła” pod patronatem MEN i UNESCO

 placówek bierze udział w akcji
 „Warto być dobrym”

1500

Uczniowie kl. IV-VI.

Uczniowie kl. I-III.
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Ś L A D A M I  P R Z E S Z Ł O Ś C I

Zakres chronologiczny 
publikacji obejmuje la-
ta 1246-2011. Pierw-

szy termin podyktowany jest 
pojawieniem się pierwszej 
wzmianki o Modrzu w doku-
mencie księcia wielkopolskie-
go Przemysła I. Drugi nato-
miast termin ograniczony zo-
stał próbą udokumentowania 
i spisania faktów historycz-
nych dotyczących miejsco-
wości i kościoła pw. świętego 
Idziego w Modrzu. Należy za-
znaczyć, iż historia Modrza 
i historia kościoła, znajdujące-
go się w tej wiosce nie budziły 
dotąd większego zainteresowa-
nia. Pomimo piękna i specyfi-
ki świątyni, powstało mało pu-
blikacji. Zasadniczą bazą źró-
dłową do niniejszej rozprawy 
są zasoby archiwalne, znajdu-
jące się w Archiwum Archidie-
cezjalnym w Poznaniu. Pomoc-
ne okazały się być także doku-
menty zgromadzone w archi-
wum kościoła moderskiego. 
Ważną rolę odegrały kodeksy, 
statuty, dekrety, biuletyny, ak-
ty budowy, gazeta „Wiadomo-
ści Parafialne Parafii Moder-
skiej” ukazująca się w latach 
1929-1934. W celu pozyskania 
wiedzy na temat historii Mo-
drza nieocenione okazały się 
Słownik Krajoznawczy Wiel-
kopolski, Słownik historycz-
no-geograficzny województwa poznańskie-
go w średniowieczu, Opis historyczny ko-
ściołów parochialnych w dawnej dyecezyi 
poznańskiej, Układ regulacyjny wsi Modrze 
1831 i in. Z kolei do opracowania historii 
kościoła w Modrzu przydatne były m.in. 
Archidiecezja Poznańska w granicach histo-
rycznych i jej ustrój, Miesięcznik Kościelny, 
Res Humana, Szkice historyczne XI wieku, 
Księża społecznicy w Wielkopolsce 1919-
1939 i in. Obszerna bibliografia pozwoliła 
na satysfakcjonującą realizację tematu. 

Problematykę nakreślono w pięciu roz-
działach, ujętych w układzie rzeczowym, 
z zachowaniem chronologii. W niektórych 
fragmentach poszczególnych rozdziałów 
zastosowano metodę reprezentatywną ze 
względu na śladowe źródła historyczne. 
Niestety niektóre dokumenty nie prze-
trwały czasów wojny i okupacji, inne ule-
gły samoistnej destrukcji.

Rozdział I wprowadza w historię Mo-
drza. Przedstawia lokalizację wsi, etymolo-
gię miejscowości. Przybliża najstarsze za-

piski o Modrzu zachowane 
w źródłach historycznych. Ba-
zuje w zupełności na materia-
łach poświadczonych histo-
rycznie, nie zaś przekazach 
ustnych. Przywołuje nazwiska 
właścicieli miejscowości. Pod-
kreśla różnorodne nazewnic-
two miejscowości, jej status na 
przestrzeni dziejów. 

Rozdział II zapoznaje 
z historią kościoła pw. świę-
tego Idziego w Modrzu. Wy-
jaśnia pojęcie kościoła – gene-
zę terminu, zwraca uwagę na 
procesy językowe, jakie zaszły 
w nim na przestrzeni dziejów. 
Przywołuje również sylwetkę 
patrona świątyni moderskiej. 
Jednakże zasadnicza część 
rozdziału poświęcona jest bu-
dowie i rozbudowie kościoła 
w Modrzu, a także zabytkom, 
elementom architektonicz-
nym i dekoracyjnym budowli.

Rozdział III ukazuje zada-
nia duszpasterstwa na prze-
strzeni dziejów. Przywołuje 
sylwetki kapłanów (probosz-
czów i wikariuszy) pracują-
cych w parafii moderskiej.

Rozdział IV przedstawia 
historię stowarzyszeń i orga-
nizacji działających w para-
fii pw. świętego Idziego w Mo-
drzu. Uwypuklono tutaj dyna-
mikę zjawiska.

Rozdział V poświęcono za-
gadnieniu sztuki sepulkarnej. Ukazano 
ewolucję nekropolii na przestrzeni dzie-
jów. Całość dopełnia historia cmentarzy 
w Modrzu. Tematykę poszerzono ponadto 
o symbolikę i epitafia – zjawiska nieroze-
rwalnie związane z tradycją funeralną. 

Monografia posiada recenzję ks. dr. hab. 
prof. UAM Antoniego Swobody. Publika-
cja będzie dostępna w bibliotekach nauko-
wych na terenie całej Polski oraz w Biblio-
tece Publicznej w Stęszewie, w bibliotekach 
szkolnych w Strykowie, Modrzu.  RED 

29 lutego ukazała się książka autorstwa Agnieszki Kmiecik i Agnieszki 
Baumann-Borowicz pt. „Historia kościoła pw. świętego Idziego w Mo-
drzu”. Wydanie monografii sfinansował Urząd Miasta i Gminy Stęszew 

Historia kościoła 
św. Idziego w Modrzu

Autorkami monografii są Agnieszka Kmiecik 
i Agnieszka Baumann-Borowicz.
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Z  O B R A D  S E S J I

Po otwarciu sesji i stwierdzeniu qu-
orum przewodniczący Rady Miro-
sław Potrawiak przedstawił zebra-

nym porządek obrad.
Kolejnym punktem sesji było sprawoz-

danie burmistrza z działalności międzyse-
syjnej. Obejmowało ono okres od 7 lutego 
do 29 marca.

W minionym czasie były realizowane 
następujące inwestycje:

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

•  dokumentacja projektowa na budowę 
hali widowiskowo-sportowej w miej-
scowości Stęszew,

•  dokumentacja projektowa na budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Jeziorki,

•  dokumentacja projektowa na budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Będlewo,

•  remont budynków świetlic wiejskich 
w miejscowości Tomiczki i Mirosław-
ki – etap II,

•  zakończono remont przepustu na 
drodze Rybojedzko–Wielkawieś,

•  usuwanie skutków zimy,
•  awaryjne wykonanie odwodnienia ul. 

Polnej w Skrzynkach,
Obecnie trwają naprawy dróg tłucz-

niem, profilowanie dróg oraz naprawy 
dróg bitumicznych.

Omawiany okres to także liczne prze-
targi na:

•  projekt kontenerowej stacji hydrofo-
rowej w Stęszewie,

•  profilowanie dróg w 2012 r.,
•  odwodnienie ul. Polnej w Skrzynkach,
•  remont jezdni ul. Polnej w Skrzyn-

kach,
•  przebudowę drogi gminnej Antonin – 

Twardowo,
•  budowę kanalizacji sanitarnej w Słu-

pii,
•  pełnienie funkcji inspektora nadzo-

ru przy przebudowie drogi Antoni – 
Twardowo,

•  pełnienie funkcji inspektora nadzoru 
– kanalizacji sanitarnej w Słupii. 

W okresie międzysesyjnym podpisa-
no akt notarialny na nabycie przez gmi-
nę nieruchomości położonych w Stęszewie 
i Dębienku.

Odbyło się kolejne spotkania w ramach 
CZO Selekt. Omówiono na nim sprawy bie-
żące oraz kwestie dotyczące wejścia w życie 
podatku śmieciowego.

W minionym czasie odbyło się walne 
zgromadzenie LGD Źródło. Podsumowa-
no na nim działalność roku ubiegłego oraz 
omówiono zadania i cele na rok 2012.

14 lutego przeprowadzono badania 
mammograficzne. Łącznie wzięły w nim 
udział 92 kobiety.

25 lutego rozegrany został VIII Memo-
riał im. Sylwestra Dotki w piłce nożnej.

W miesiącu lutym odbył się cykl spo-
tkań z historią. Mieszkańcy Zamysłowa, 
Sapowic, Modrza i Będlewa mogli obej-
rzeć prezentację multimedialną opowia-
dającą o dziejach ich miejscowości oraz 
wrócić wspomnieniami do lat dzieciń-
stwa. 

Od grudnia trwają na wioskach gmin-
nych jak i w Stęszewie spotkania z ani-
matorem rękodzieła ludowego. Obecnie 
mieszkańcy uczą się wykonywać palmy 
świąteczne i ozdoby wielkanocne. 

Na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego Gminy Stęszew została zamiesz-
czona sonda dot. aktualizacji strategii 
rozwoju. Mieszkańcy gminy mogli (do 29 
marca) zaznaczać najważniejsze dla nich 
tematy.

Burmistrz zapowiedział kolejny Jar-
mark Wielkanocny, połączony ze zbiór-
ką charytatywną na leczenie i rehabilita-
cję Witolda Mazurka (więcej na str. 19-20).

Zaplanowano zbiórkę odpadów wielko-
gabarytowych pochodzących z indywidu-
alnych gospodarstw domowych. 

W marcu odbyły się spotkania z ro-
dzicami dzieci z przedszkoli prywatnych. 
Okazuje się, że nie byli oni w ogóle świa-

domi tego, iż, pomimo że opłacają oni po-
byt swoich dzieci, to gmina Stęszew go do-
finansowuje. 

Urząd Miejski Gminy Stęszew po raz po-
nowny otrzymał Certyfikat Wielkopolska 
Jakość (więcej w odrębnym tekście – red.).

Burmistrz poinformował, że cztery fir-
my z naszego terenu zostały wyróżnio-
ne w rankingu Gazele Biznesu 2011 (wię-
cej w odrębnym tekście – red.). Natomiast 
tytułem Najwyższa Jakość nagrodzono fir-
mę Foliarex, a jej właściciela Tomasza Bo-
rowiaka tytułem Menadżer Najwyższej Ja-
kości. 

W minionym czasie Bartek Wróbel 
– młody pływak z gminy Stęszew zajął 3 
miejsce w plebiscycie na Najlepszego Spor-
towca Niesłyszących 2011. 

W lutym trwały ferie zimowe. Gmin-
ne placówki oświatowe oraz inne instytu-
cje przygotowały dużo atrakcji dla dzieci 
i młodzieży jak np. wyjazdy do kina, bali-
ki, gry, zabawy itp.

Burmistrz po raz kolejny uczulał miesz-
kańców, by uważali na domokrążców, oszu-
stów, którzy chodzą po domach i powołu-
jąc się na urząd oferując sprzedaż różnych 
przedmiotów. – Takie sytuację proszę nie-
zwłocznie zgłaszać na policę – ostrzegał 
burmistrz. 

Na zakończenie sprawozdania bur-
mistrz poinformował, że 10 kwietnia 
wchodzi w życie plan Tomice. Podzięko-
wał przy tym wszystkim tym, którzy w ja-
kikolwiek sposób przyczynili się do jego 
uchwalenia. (Więcej w odrębnym tekście 
na str. 7 – red.) 

Po sprawozdaniu burmistrza komendant 
policji w Stęszewie przedstawił sprawozdanie 
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicz-
nym na terenie gminy Stęszew w 2011 roku 
(więcej w odrębnym tekście red.)

Następnie przyjęto uchwały w sprawie:
a) Zmieniająca Uchwałę nr XIV/107/

2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej gminy Stęszew na 
lata 2012-2015. 

W czwartek, 29 marca, odbyła się XVI Sesja Rady Miejskiej Gminy Stęszew. 
Radni m.in. jednomyślnie przyjęli uchwałę „Rozbudowa kanalizacji sanitar-
nej dla miejscowości Stęszew (ul. Hokejowa, Sportowa, Piłkarska, Szacho-
wa, Sassankowa, Różana, Chabrowa, Malwowa, Fiołkowa, część ul. Mosiń-
skiej i Trzebawskiej)” w latach 2012-2014

XVI Sesja Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew
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Z  O B R A D  R A D N Y C H

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

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

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew dokonuje zwiększenia dochodów 
o kwotę 482.404,00 zł. Plan dochodów po 
zmianach – 38.263.043,00 zł, z tego: 

•  dochody bieżące w kwocie – 
34.009.391,00 zł,

•  dochody majątkowe w kwocie – 
4.253.652,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków 
o kwotę – 681.214,00 zł. Plan wydatków po 
zmianach – 38.259.853,00, z tego:

•  wydatki bieżące w wysokości – 
31.452.268,00 zł,

•  wydatki majątkowe w wysokości – 
6.807.585,00 zł. 

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie 
w formie zaproponowanej przez burmistrza.

c) Wyrażenia zgody na wyodrębnienie 
funduszu sołeckiego w 2013 r.

Uchwałą ta Rada Miejska Gminy Stę-
szew wyraża zgodę na wyodrębnienie środ-
ków funduszu sołeckiego w budżecie gmi-
ny na 2013 r. (Więcej w odrębnym tekście, 
red.). Uchwała ta została przyjęta więk-
szością głosów w formie zaproponowanej 
przez burmistrza.

d) Wystąpienia Gminy Stęszew ze Sto-
warzyszenia Gmin i Powiatów Wielko-
polskich.

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew występuje ze Stowarzyszenia Gmin 
i Powiatów Wielkopolskich. Uchwała ta 
została przyjęta większością głosów w for-
mie zaproponowanej przez burmistrza.

e) Przystąpienia do Stowarzyszenia 
o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzecz-
pospolitej Polskiej. 

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew przystępuje do Stowarzyszenia o na-
zwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpo-
spolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu. 
Uchwała ta została przyjęta większością 
głosów w formie zaproponowanej przez 
burmistrza.

f) Zatwierdzenia „Planu Odnowy Miej-
scowości Sapowice na lata 2012-2019”. 

Uchwała ta dotyczy ubiegania się gmi-
ny Stęszew o dofinansowanie ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na la-
ta 2007-2013”. Uchwała ta została podję-
ta jednogłośnie w formie zaproponowanej 
przez burmistrza.

g) Wyrażenia zgody na rozpoczęcie 
i realizację przedsięwzięcia. 

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew wyraża zgodę na rozpoczęcie i reali-
zację przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbu-
dowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowo-
ści Stęszew (ul. Hokejowa, Sportowa, Pił-
karska, Szachowa, Sassankowa, Różana, 
Chabrowa, Malwowa, Fiołkowa, część ul. 
Mosińskiej i Trzebawskiej)” w latach 2012-
2014. Uchwała ta została przyjęta jedno-
głośnie w formie zaproponowanej przez 
burmistrza.

h) Zgody na przekazanie województwu 
wielkopolskiemu przez gminę Stęszew 
pomocy finansowej z budżetu gminy. 
Uchwałą ta Rada Miejska Gminy Stęszew 
udziela z budżetu Gminy Stęszew pomoc 
finansowej na budowę zatoki autobuso-
wej wraz z chodnikiem w ciągu drogi wo-
jewódzkiej nr 306 w m. Mirosławki. Pomoc 
ta zostanie udzielona w formie dotacji ce-
lowej ze środków budżetu 2012 w wysoko-
ści 40.000,00 zł. Uchwała ta została przyję-
ta jednogłośnie w formie zaproponowanej 
przez burmistrza.

i) Zgody na przekazanie województwu 
wielkopolskiemu przez gminę Stęszew 
pomocy finansowej z budżetu gminy. 
Uchwałą ta Rada Miejska Gminy Stęszew 
udziela z budżetu gminy Stęszew pomocy 
finansowej na budowę chodnika w m. Mo-
drze w ciągi drogi wojewódzkiej nr 431. Po-
moc ta zostanie udzielona w formie dota-
cji celowej ze środków budżetu 2012 w wy-
sokości 40.000,00 zł. Uchwała ta została 
przyjęta jednogłośnie w formie zapropo-
nowanej przez burmistrza.

j) Rodzajów świadczeń przyznawa-
nych w ramach pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli korzystających z opieki zdro-
wotnej oraz warunków i sposobu przy-
znawania tych świadczeń. Uchwała ta, na 
wniosek przewodniczącego rady miejskiej 
została skierowana do ponownego zaopi-
niowania na kolejnych posiedzeniach ko-
misji Rady. 

k) Regulaminu przyznawania nagród 
dla nauczycieli i dyrektorów szkół pro-
wadzonych przez gminę Stęszew. Uchwa-
ła ta, na wniosek przewodniczącego rady 
została skierowane do ponownego zaopi-
niowania na kolejnych posiedzeniach ko-
misji rady. 

l) Uchwalenia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
gminy Stęszew na lata 2012-2016. Uchwa-
ła ta została przyjęta jednogłośnie w formie 
zaproponowanej przez burmistrza. 

m) Uchwalenia Gminnego Progra-
mu Przeciwdziałania Narkomanii na la-
ta 2012-2014.

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

n) Zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej. Uchwała ta została przyjęta 
jednogłośnie. RED

Istotne dla gminy decyzje zapa-
dają podczas sesji rady, ale nie 
tylko. Wiele ważnych spraw roz-
strzyganych jest podczas obrad 
komisji.

I tak podczas ostatnich komisji radnym 
przedstawiono plan inwestycji podjętych 
przez nowego dzierżawcę Ośrodka Wy-

poczynkowego nad Lipnem. Przypomnij-
my, główną atrakcją ma być WakePark, czyli 
wyciąg dla wakeboardingu i nart wodnych. 
Poza tym hangar zostanie zamieniony na 
kawiarenkę i wypożyczalnię sprzętu. Radni 
zaakceptowali zamierzenia dzierżawcy, za-
kres planowanych prac remontowych i fakt 
konieczności likwidacji niektórych nieru-
chomości na terenie ośrodka.

Pozytywną opinię zyskał także wniosek 
dofinansowania zakupu paliwa dla policji, 
jak i sfinansowania płatnych patroli. 

Na posiedzeniach radni omówili kilka 
wniosków o dofinansowanie różnych insty-

tucji, ale z uwagi na sytuację finansową zo-
stały one odłożone w czasie. 

Dokonano także analizy spraw związa-
nych z propozycjami zmian w zagospodaro-
waniu przestrzennym gminy, oceny postę-
pów w opracowaniu planów miejscowych, 

wieloletniego programu ich sporządzania 
w nawiązaniu do ustaleń Studium Zago-
spodarowania Przestrzennego, które okre-
śla politykę przestrzenną dla całej gminy. 
Burmistrz zaproponował szerszą analizę, 
zebranie wniosków na liście oczekujących, 
tak by rozpatrywane były jednocześnie przy 
kolejnej zmianie Studium. Wprowadzanie 
zmian jednostkowych często, nawet co sesję, 
skutkuje dużymi i niepotrzebnymi koszta-
mi. Radni postanowili odłożyć decyzję do 
następnych posiedzeń.

Radni omówili też sprawy dotyczą-
ce usprawnienia ruchu drogowego, budo-
wy dróg, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji 
świetlnej, przejęcia nieruchomości drogo-
wych, a także przejęcie działki w Jeziorkach 
na cele oświatowe. Wszystkie te sprawy rad-
ni zaopiniowali pozytywnie.  RED 

Z obrad Komisji Rady MG Stęszew

Radni zaakceptowali

zamierzenia dzierżawcy

ośrodka wypoczynkowego

nad Lipnem
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Wysoka wykrywalność
Podczas czwartkowej sesji komendant stęszewskiego komisariatu policji 
Dariusz Dembiński złożył sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego na terenie gminy

Mieszkańcy gminy Stęszew uważa-
ją, że skrzyżowanie na Błoniach 
(ul. Kościańska i Błonie) jest nie-

bezpieczne. Ich zdaniem sytuację poprawi-
łoby lustro. Burmistrz Stęszewa interwe-
niował w imieniu mieszkańców u zarząd-
cy drogi, czyli w Wielkopolskim Zarządzie 
Dróg Wojewódzkich. Ten po wizji lokalnej, 
niestety, stwierdził, że lustro nie jest tu ko-
nieczne. Wyjaśnijmy, że gmina nie może 
sama na swój koszt zamontować tu lustra, 
bo pas drogi należy do Wielkopolskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich.  RED

20 marca odbyło się zebranie spra-
wozdawcze z działalności Sa-
morządu Mieszkańców Stęsze-

wa za rok 2011. Omówiono na nim spra-
wy bieżące oraz zgłaszano swoje postulaty 
i wnioski.  RED 

Poinformował, że nasz komisariat 
należy do najlepszych w powiecie 
– zajął czwarte miejsce. Wykrywal-

ność przestępstw w 2011 roku wyniosła 
83,6 procent. Jeśli chodzi o przestępstwa 
kryminalne, to wykrywalność wyniosła 
78,3 proc., a w przypadku siedmiu najbar-
dziej dokuczliwych przestępstw – ponad 
45 proc.

– To jeden z lepszych wyników w wo-
jewództwie – mówił komendant. Dodał, 

że priorytetem w 2012 roku będzie pro-
blematyka przestępczości narotykowej. 
W tym roku zatrzymano już trzy osoby, 
które trudniły się dilerką narkotyków. Po-
nadto w 2011 r. stęszewscy policjanci pro-
wadzili 311 postępowań przygotowaw-
czych, przeprowadzili 1286 interwencji 
i obsłużyli 107 kolizji. 

– Będę się starał poprawić jeszcze efek-
tywność pracy naszych policjantów – za-
pewnił komendant.  RED 

WZDW nie 
zgadza się 
na lustro 
na Błoniach

Samorząd 
mieszkańców 
Stęszewa

Dariusz Dembiński (z lewej)
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Tomice mają plan
Wojewoda opublikował miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla fragmentów wsi Tomice i Mirosławki. Wejdzie on w życie 10 kwietnia. 
Starania nasze poparli wcześniej naukowcy, większość radnych i mieszkańcy

Z wielką satysfakcją mogę poinformo-
wać, że wojewoda wielkopolski opu-
blikował miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego dla fragmentów 
miejscowości Tomice i Mirosławki, któ-
ry podczas grudniowej sesji uchwaliła Ra-
da Miejska Gminy Stęszew. Wpis znajduje 
się w Dzienniku Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego z 7 marca 2012 r. na pozy-
cji nr 1277. Tym samym wojewoda uznał 
zasadność żmudnych i długich starań mo-
ich i pracowników Urzędu Miejskiego 
Gminy Stęszew, o to, by ochronić przed za-
kusami inwestorów tereny cenne przyrod-
niczo i krajobrazowo. Nasza satysfakcja 
jest tym większa, że nasze racje uznane zo-
stały, mimo iż kłody pod nogi rzucali nam 
zarówno niektórzy inwestorzy, jak i Samo-
rządowe Kolegium Odwoławcze, których 
adwokatem w dodatku była pewna gazeta. 

Z drugiej strony muszę wspomnieć, 
o wielkim wsparciu, na które mogliśmy 
liczyć. W trakcie prowadzenia procedu-
ry zmierzającej do uchwalenia planu swo-
je stanowisko popierające wprowadzenie 
ograniczeń w zabudowie obszaru objęte-
go planem zajęło bowiem wiele instytu-
cji i organizacji, naukowców, a także zde-
cydowana większość radnych i przede 
wszystkim mieszkańcy. Wszystkim im 

należą się podziękowania, co niniejszym 
czynię.

Wśród osób wspierających starania gmi-
ny należy wymienić prof. dr hab. Janinę 
Zbierską i dr inż. Agnieszkię Ławniczak 
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu, z Katedry Ekologii i Ochrony, któ-
re twierdziły, że uchwalenie planu jest nie-
zbędne dla zapewnienia skutecznej ochro-
ny Jeziora Tomickiego przed zanieczysz-
czeniem i dalszą degradacją. 

Gmina wsparcie otrzymała też z Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
reprezentowanego przez dr hab. Piotra 
Urbańskiego, kierownika Katedry Tere-
nów Zieleni i Architektury Krajobrazu, 
dr inż. arch. Elżbietę Raszeję kierownika 
Zakładu Architektury Krajobrazu oraz dr 
inż. arch. Agnieszkę Wilkaniec. Zwraca-
li oni przede wszystkim uwagę „na wybitne 
walory krajobrazowe i przyrodnicze terenu, 
który cieszy się od lat popularnością wśród 
społeczności gmin Stęszew, Buk i Dopiewo, 
jako miejsce wypoczynku i rekreacji, cel wy-
cieczek pieszych i rowerowych. Ich zdaniem 
powstanie na opisanym obszarze zabudowy 
zaburzyłoby ekspozycję krajobrazową, nisz-
cząc walory, z których korzystają mieszkań-
cy trzech gmin. W znaczący sposób ograni-
czyłoby również dostępność tych terenów. 

Wspierało nas też Polskie Towarzystwo 
Ochrony Przyrody „Salamandra” repre-
zentowane przez dr inż. Andrzeja Kapela. 

Również MIESZKAŃCY, co było dla 
mnie bardzo ważne, wyrazili pisemnie po-
parcie dla głównej idei planu, który pole-
ga na wprowadzeniu zakazu zabudowy. 
Przypomnę, stwierdzili oni, że: tereny te 
są przedmiotem dumy mieszkańców i od 
wielu pokoleń celem wycieczek rekreacyj-
nych, pełnią też rolę edukacyjną. Podzię-
kowania należą się też tym z państwa rad-
nych, którzy poparli projekt planu uznając, 
że jakakolwiek nowa zabudowa na powyż-
szym terenie, mogłaby spowodować nieod-
wracalne, negatywne skutki, zakłócić dal-
sze prawidłowe funkcjonowanie cennych 
ekosystemów, a także przyczynić się do po-
wstania konfliktów na styku planów inwe-
stycyjnych z zasadami ochrony przyrody 
oraz środowiska. W efekcie bez głosu prze-
ciwnego uchwalili wspomniany plan. Mu-
szę nadmienić, że za planem głosowali: Bar-
bara Sikorska, Halina Kowalska, Mirosław 
Potrawiak, Grzegorz Baranowski, Zenon 
Kempa, Zbigniew Krawczyk, Jarosław Kru-
pa, Marian Trojanowski (pozostali wstrzy-
mali się od głosu lub byli nieobecni). Jesz-
cze raz dziękuję za wsparcie w tej istotnej 
sprawie.  WŁODZIMIERZ PINCZAK, BURMISTRZ GMINY 

Od początku istnienia zapisu 
ustawy o funduszu sołeckim 
był on przedmiotem wielu 
dyskusji. Cały czas poszukiwa-
no rozwiązań, które w sposób 
najwłaściwszy spowodują roz-
dysponowywanie środków dla 
poszczególnych sołectw. 

Namiastka funduszu sołeckiego 
w gminie Stęszew istniała praktycz-
nie od zawsze. Niestety, nie spełniał 

on swojej funkcji. W wielu przypadkach mia-
ły miejsce próby wydawania środków w spo-
sób nie do końca właściwy. W związku z po-
wyższym doszło do debaty na temat zmiany 
sposobu gospodarowania nimi. Wypracowa-
no model mówiący, że tzw.: „fundusz sołec-

ki” będzie stanowił całość, a środki przyzna-
wane będą sukcesywnie na realizację remon-
tów w poszczególnych miejscowościach. Dla 
sołectw rozwiązanie takie było bardzo wy-
godne. Dlatego też, gdy w roku ubiegłym po-
jawił się temat wyodrębnienia funduszu so-
łeckiego – sołtysi byli temu przeciwni. Bur-
mistrz akceptował wolę większości sołtysów, 
choć z jego punktu widzenia fundusz sołecki 
jest lepszym rozwiązaniem, bo społeczność 
lokalna przejmuje odpowiedzialność za hie-
rarchię realizowanych potrzeb.

W roku 2012 pieniądze przyznane na 
potrzeby sołectw podzielono tak, że prze-
kazano stałą kwotę na każde sołectwo plus 
drugą część – zależną od liczby mieszkań-
ców. Sołtysi złożyli na to zapotrzebowanie 
i w ramach przyznanych środków muszą te-
raz, wraz z radami sołeckimi gospodarować 
i zaspokajać potrzeby. To co zostało wprowa-

dzone w roku 2012 to zmiana dotychczaso-
wego sposobu podziału środków, która wy-
równuje szanse małych i większych sołectw. 

Natomiast na rok 2013 burmistrz zapro-
ponował radom sołeckim, podczas zimo-
wych spotkań, takie rozwiązanie, aby tytu-
łem próby podzielić środki zgodnie z prze-
pisami o funduszu sołeckim. Udało mu się 
do tego przekonać większość sołectw. Na 
ostatniej sesji Rada Gminy przyjęła uchwa-
łę o przystąpieniu w roku 2013 do realizacji 
funduszu. Środki funduszu będą mogły być 
wydatkowane na zadania własne, służące po-
prawie warunków życia mieszkańców i mu-
szą być zgodne ze strategią rozwoju gminy. 
Takie rozwiązanie spowoduje, że nie będzie 
mnóstwa drobnych spraw kierowanych do 
gminy. Będzie je można sprawnie rozwią-
zać. Po próbnym okresie roku 2013, podję-
ta zostanie wspólna decyzja co dalej.  RED 

W 2013 roku będzie fundusz sołecki
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Stęszew „Gminą 
na piątkę”
Gmina Stęszew została wyróżniona ze względu 
na szczególnie wysoką jakość obsługi potencjal-
nych przedsiębiorców 

Gmina Stęszew została objęta pro-
gramem badawczym pod nazwą 
„Zmiany na mapie atrakcyjno-

ści inwestycyjnej Polski”, zrealizowanym 
przez zespół reprezentowany przez Ko-
ło Naukowe Przedsiębiorczości i Analizy 
Regionalnej, działającej przy Instytucie 
Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlo-
wej w Warszawie.

Przedmiotem badania była przede 
wszystkim jakość obsługi potencjalnych 
przedsiębiorców. Składał się na nie audyt 
stron internetowych badanych jednostek 
oraz tak zwany audyt elektroniczny. 

Na podstawie tego badania gmina Stę-
szew została wyróżniona z uwagi na szcze-
gólnie wysoką jakość obsługi potencjalnych 
przedsiębiorców, co zaowocowało przyzna-
niem jej tytułu „Gmina na piątkę”.  RED 

Gazele Biznesu — to ranking 
najdynamiczniej rozwijających 
się małych i średnich firm. 

Z punktu widzenia ”Pulsu Biznesu” 
Gazela to firma średniej wielkości, 
która dzięki niezwykle dynamicz-

nemu rozwojowi doskonale daje sobie ra-
dę wśród nawet znacznie większych kon-
kurentów. Autorem tego rankingu jest Co-
face Poland – specjalista w dziedzinie in-
formacji gospodarczej. Jest to zestawienie 
najbardziej dynamicznie rozwijających się 
polskich firm.

W rankingu Gazele Biznesu 2011 zna-
lazły się cztery firmy z naszej gminy. Są ni-
mi:
•  Chore Time Europe sp. z o.o ze Stryko-

wa,
•  A & Z Transport – Logistyka sp. z o.o. ze 

Stęszewa
•  Bednarek Transport Sp. z o.o. ze Stęsze-

wa
•  SAS Sp. z o.o. ze Stęszewa.

Gratulujemy!!!  RED

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Jeziorkach przywitali wiosnę 
hucznie i kolorowo.

Dzień rozpoczął się od spotkań w swo-
ich klasach z wychowawcami, gdzie 
trwały ostatnie przygotowania do 

wiosennych zmagań. Każda bowiem kla-
sa miała zaprezentować się w kilku konku-
rencjach. Komisja do spraw wiosny przy-
znawała punkty za stroje wiosenne, okrzyk 
przywołujący wiosnę oraz wykonaną wcze-
śniej marzannę. Potem wszyscy ruszyli 
barwnym korowodem dookoła wsi. Sym-
bolicznie pożegnano zimę poprzez spale-
nie kukieł. 

Następnie wszyscy spotkali się w sali 
gimnastycznej, aby obejrzeć przedstawie-
nie pt.: „Wiosną wszystko się może zda-
rzyć” w wykonaniu uczniów klasy III (Anto-
nina Chojak, Adrianna Kośmider, Apolonia 
Kruczkowska), kl. IV (Daria Kaczmarek, Zu-
zanna Mądra, Wiktoria Zbierska, Paweł No-
wakowski) oraz kl. VI (Karolina Kątek, Julia 
Pięta). 

Potem rozpoczęły się konkurencje 

sprawdzające zdolności wokalne, wiedzę, 
umiejętności i spryt. Komisja do spraw wio-
sny oceniła również wykonane wcześniej 
plakaty o tematyce wiosennej. Klasy, które 
zdobyły najwyższą liczbę punktów otrzy-
mały nagrodę, dyplom oraz zaszczytny ty-
tuł Superklasy 2012. W kategorii klas młod-
szych zwyciężyła klasa III, a w kategorii klas 
starszych – klasa V.

Kolejnym punktem imprezy były Wy-
bory Miss i Mistera Wiosny 2012. W kate-
gorii klas młodszych zaprezentowało się 7 

uczniów, z klas starszych – 6. Oto wyniki: 
Miss Wiosny 2012 – Apolonia Kruczkow-
ska (kl. młodsze) i Karolina Kontek (klasy 
starsze); Mister Wiosny 2012 – Maciej Mie-
szała (kl. starsze), z klas młodszych nie by-
ło kandydatów; Wicemiss Wiosny 2012 – 
Wiktoria Tylska (kl. młodsze) i Julia Pięta 
(kl. starsze); Wicemister Wiosny 2012 – Jan 
Kolski. 

To był niezapomniany dzień szkolny. Po 
takim przywitaniu, wiosna musiała przyjść.
 JUSTYNA KRÓLAK

Stęszewskie 
gazele 
biznesu

Pierwszy Dzień Wiosny w Jeziorkach
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Wyróżniono najlepszych 
Hodowcy – producenci mleka w gminie Stęszew zostali nagrodzeni

8 marca w sali sesyjnej Urzędu Miej-
skiego Gminy Stęszew odbyło się 
spotkanie hodowców bydła i produ-

centów mleka.
Podczas spotkania przedstawiono wyni-

ki oceny wartości użytkowej bydła za 2011 
rok. Następnie wyróżniono dyplomami 
i pucharem najlepszych producentów mle-
ka w gminie Stęszew. Oto lista najlepszych 
(według wydajności mlecznej):

1. Kucharczyk Jacek 11 118
2. Kokociński Jerzy 10 784
3. Olejniczak Henryk 10 535
4. Cieślak Andrzej 9 805  
5. Piątkowski Zygfryd 9 777
6. Sapała Piotr 9 531
7. Kostrzewa Jerzy 9 489
8. Domin Henryk 9 486
9. Lewandowski Artur 9 393
10. Krzyczyński Bogusław 8 831

Na zakończenie spotkania głos zabrał 
burmistrz Stęszewa Włodzimierz Pinczak, 
który pogratulował nagrodzonym rolni-
kom – producentom osiągniętych wyni-
ków hodowlanych oraz życzył dalszych 
sukcesów.

Wspomnieć należy, że organizatorem 
spotkania była Polska Federacja Hodow-
ców Bydła i Producentów Mleka – koło 
w Stęszewie.  WS 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania.

W O KÓ Ł  N A S

Ta sprawa niech będzie prze-
strogą – ostrzeżeniem, że przez 
zwykłe chuligańskie wybryki 
można sobie zniszczyć życie. 

Informowaliśmy w „Wieściach stęszew-
skich” o aktach wandalizmu do jakich 
dochodziło w Stęszewie. Trzech mło-

dych mężczyzn ujęto i niedawno zapadł 
wyrok w ich sprawie w Sądzie Rejonowym 
w Grodzisku Wielkopolskim.

Wszyscy oni zostali oskarżeni, że 17 
września 2011 roku dokonali zniszczeń. 
Ok. godz. 22 na terenie parku przy ul. Po-
znańskiej w Stęszewie dokonali zniszcze-
nia mienia w ten sposób, że trzymając ro-
wer rzucali nim uderzając o drewniane li-
stwy ławki. Spowodowali ich uszkodzenie, 
a straty oszacowano na 634 zł.

Nieco później, bo o ok. godz. 22.50 
dwóch z nich dokonało zniszczeń na tere-
nie Szkoły Podstawowej przy. ul. Poznań-
skiej. Uszkodzili zewnętrzne rolety okna 
powodując straty o ogólnej wartości 4 ty-
sięcy złotych. 

A jeden z wandali o godz. 23.30 doko-
nał natomiast uszkodzenia szyby w witry-

nie sklepu „U Kazia” w ten sposób, że ude-
rzył rowerem w szybę, powodując jej zbi-
cie, jednocześnie uszkodził parapet o ogól-
nej wartości strat ok. 2.500 zł. 

Jeden z wandali otrzymał łączną karę 
jednego roku pozbawienia wolności, a dru-
gi roku i 10 miesięcy. Przy czym wykonanie 
kar okresowo zawieszono odpowiednio na 
okres 3 i 5 lat próby (oskarżeni na ten czas 
oddani zostali pod dozór kuratora). Trzeci 
z oskarżonych został uniewinniony.

Skazani zobowiązani zostali do napra-
wienia szkód poprzez zapłacenie 2900 zł 
na rzecz Szkoły Podstawowej oraz 634 zł 
na rzecz Urzędu Miejskiego Gminy, a je-
den z nich dodatkowo 2500 na rzecz wła-
ścicielki sklepu. Sąd nałożył na oskarżo-
nych dodatkowo karę grzywny i opłaty są-
dowe na rzecz Skarbu Państwa. 

Jeszcze raz apelujemy do młodych lu-
dzi o rozwagę. Jeden głupi wybryk może 
bowiem zniszczyć życie.  RED

Po raz kolejny Urząd Miejski 
Gminy Stęszew otrzymał tytuł 
laureata Programu Komplek-
sowego Zarządzania Jakością 
i wyróżnienie znakiem „Wielko-
polska Jakość”.

Tytuł ten jest dowodem wysokiej efek-
tywności w realizacji zadań admi-
nistracji publicznej i dbałości o ko-

rzystne relacje ze społecznością lokalną”. 
Certyfikat „Wielkopolska Jakość” nadany 
Urzędowi Miejskiemu Gminy Stęszew obo-
wiązuje na okres dwóch lat.  WS

Wandale surowo ukarani Stęszewska 
Jakość

 Jeden z wandali został

skazany na 22 miesięce

pozbawienia wolności
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1 marca odbyły się w strykowskim 
gimnazjum interesujące pokazy la-
boratoryjne i popularnonaukowe. 

Mateusz Stocki, pracownik naukowy UAM 
w Poznaniu z Zakładu Dydaktyki Chemii, 
w ramach projektu „Zobacz, zbadaj, zro-
zum” realizowanego przez Gimnazjum 
pod kierunkiem Sławomira Wiśniewskie-
go zaprosił strykowskich gimnazjalistów 
w podróż po krainie eksperymentów.

Pokazy naukowe i warsztaty labo-
ratoryjne skierowane były do uczniów, 
którzy chcieliby w nauce przedmiotów 
przyrodniczych dostrzec coś więcej, niż 
morze wzorów i gąszcz skomplikowa-
nych teorii.

Cykl pokazów „Od wrzenia do gazu” 
składał się z kilkudziesięciu eksperymen-
tów dotyczących powietrza, w tym również 
tych z wykorzystaniem ciekłego azotu i su-
chego lodu. W ramach pokazów popular-
nonaukowych młodzież obserwowała naj-
piękniejsze zjawiska świetlne i najbardziej 
kolorowe reakcje chemiczne.

Wielu uczestników spotkania mogło 
samodzielnie wykonywać eksperymenty 
i zapisywać obserwacje jak w prawdziwym 
laboratorium.

Pokazy popularnonaukowe i ekspery-
menty zaprezentowane strykowskim gim-
nazjalistom w ramach projektu ”Zobacz, 
zbadaj, zrozum” przez pracownika nauko-
wego UAM, to podróż po krainie, mienią-
cej się wszystkimi kolorami tęczy, migo-
czącej tysiącami świateł i wypełnionej nie-
zliczonymi dźwiękami.

Ważne, by ta wędrówka zachwyciła 
i zainspirowała młodzież do dalszej na-
uki, do zgłębiania wiedzy, do rozumie-
nia świata. Pokazy eksperymentów w wy-
konaniu „szalonego” naukowca z UAM 
w Poznaniu Mateusza Stockiego zwracają 
uwagę na obecność nauk przyrodniczych 
w życiu i uczą jak w praktyce wykorzystać 
wiedzę zdobytą na zajęciach z przedmio-
tów przyrodniczych.

Pokaz eksperymentów spotkał się 
z ogromnym zainteresowaniem młodzie-
ży i był nową atrakcyjną formą dydaktyki 
przedmiotów przyrodniczych w strykow-
skim gimnazjum. DOROTA WOROCH

W świecie eksperymentów
Pracownik naukowy 
UAM w Poznaniu z wi-
zytą u strykowskich 
gimnazjalistów. Zabrał 
ich do krainy ekspery-
mentów

Mateusz Stocki, pracownik naukowy UAM.

Młodzież z zainteresowaniem obserwowała eksperymenty. 
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Każda szkoła mogła doręczyć 3 pal-
my. Przewodnicząca komisji oce-
niającej palmy Bożena Krawczyk – 

animator ludowego dzieła artystycznego, 
w protokole napisała: „Palmy Wielkanocne 
przepiękne są wszystkie. Daje się w nich za-
uważyć wykorzystanie elementów bardzo 
ludowych, choć zdarzyły się wykorzystane 
sztuczne kwiaty – „mało polskie”. Przede 
wszystkim należy autorom pogratulo-
wać pomysłowości i wykorzystania ozdób 
świątecznych, a przede wszystkim pisa-
nek ręcznie zdobionych. Kwiaty i symbo-
le wielkanocne zawarte zostały we wszyst-
kich palmach”.

W kategorii przedszkola: 
I miejsce:
• Karina Piasecka– Modrze
W kategorii – szkoła podstawowa:
I miejsca:
• Wiktoria Wolna – Modrze,
• Hubert Wojnowski – Modrze, 
• Strykowo kl. II,
• Magdalena Mytko – Jeziorki,
•  Mariusz Rożek, Marcin Woroch, 

Magdalena Borysiak, Patryk Dorna, 
Patryk Koper – Zespół Szkół w Stę-
szewie 

II miejsce: 
• Wiktoria Zbierska – Jeziorki,
III miejsca:  
• Anna Tomczak – Modrze,
•  Oskar Boruta, Karol Napierała, Mate-

usz Nowak – Strykowo, 
•  Marcin Pieta – Jeziorki,
•  Kornelia Rychlik, Martyna Rychlik 

– Strykowo; 
W kategorii gimnazjum: 
I miejsca: 
•  Klaudia Majchrzak, Gerard Stacho-

wiak – Zespół Szkół w Stęszewie;
•  Kamila Szulc, Daria Krzyżkowiak, Zu-

zanna Krzyżańska – Strykowo;
II miejsce: 
•  Monika Matuszewska, Katarzyna Ko-

ciemba – Stęszew;
Wyróżnienie: 
•  Gimnazjum Strykowo kl. I.      
Dyplomy za udział otrzymali: Magda-

lena Klopś, Gimnazjum Strykowo, Domi-
nika Matuszczak, Joanna Kawka, Anna Jar-
maczyk, Olga Kasperczak, Karolina Ignasz-
czak, Hubert Skrzypczak.

22 marca br. została otwarta wystawa 
pokonkursowa, która potrwa do 12 kwiet-
nia.  BARBARA BAWER

„Palma wielkanocna”
Dom Kultury w Stęszewie również w tym roku zaprosił dzieci i młodzież 
szkół gminy Stęszew do udziału w konkursie plastycznym związanym 
z tradycją Świąt Wielkiej Nocy

Wystawa pokonkursowa.

26 marca odbył się XI Gminny 
Konkurs Recytatorski „Wiosen-
ne przebudzenie” zorganizowa-
ny przez Dom Kultury.

Komisja artystyczna (w składzie: Bar-
bara Bawer – przewodnicząca, dy-
rektor DK oraz Alicja Skrzypczak 

i Helena Snuszka – pracownice Bibliote-
ki Publicznej w Stęszewie) wysłuchała 29 
prezentacji ze wszystkich szkół gminy i na 
Powiatowy Konkurs Recytatorski do Mu-
rowanej Gośliny nominowała następują-
ce osoby: w kategorii klas I–III: Adrianna 
Kośmider; kl. IV–VI: Wiktorię Wolną; kat. 
gimnazjum: Anna Hejman. 

Członkowie komisji pragną pogratulo-
wać i przyznać poszczególne miejsca na-
stępującym uczestnikom:
•  w kat. kl. I–III: 1. Katarzyna Bakoś; 2. 

Dominika Kmiecik, Jakub Gryczyński, 3. 
miejsce: Klaudia Kostrom, Milena Hałas;    

•  w kat. kl. IV–VI: 1. Weronika Przybyl-
ska, Justyna Hornik; 2. Joanna Wacho-
wiak; 3. Sylwia Pietrucha; 

•  w kat. gimnazjum: 1. Małgorzata Kalem-
ba, Joanna Urbaniak; 2. Monika Szulda 
3. Michalina Kowalczyk. 

Interesująco zaprezentowali się rów-
nież: Paulina Rył, Martyna Rychlik, We-
ronika Jankowiak, Paula Durkalec, Alicja 
Kiedos, Julia Cicha, Patrycja Stałkowska, 
Bartosz Sankiewicz, Martyna Dydczak, 
Zuzanna Stefens, Zuzanna Kowalczykow-
ska, Maksymilian Karpisiak, Kacper Bału-
szek.  RED

Recytatorskie „Wiosenne przebudzenie”

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu. 
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W starej skrzyni – skarby 
dziedzictwa narodowego
Projekt, w którym może uczestniczyć każdy

Muzeum Regionalne przy współ-
pracy Urzędu Marszałkowskie-
go oraz Urzędu Miasta i Gminy 

Stęszew w tym roku realizuje projekt pt. 
„W starej skrzyni babuni – skarby dzie-
dzictwa narodowego”. 

Celem projektu jest realizacja zało-
żeń takich jak: aktywizacja bezrobotnych 
i osób zagrożonych bezrobociem, podnie-
sienie pozarolniczych umiejętności zawo-
dowych, ocalenie od zapomnienia zawo-
dów hafciarskich i koronkarskich, zdoby-
cie umiejętności opisu i kwalifikacji ekspo-

natów dzięki współpracy ze specjalistami 
z zakresu etnografii.

Projekt angażuje grupę dzieci i mło-
dzieży do poszukiwania starych przedmio-
tów i ich gromadzenia. Udział w odkrywa-
niu historii sprawi, że dzieci i młodzież bę-
dą miały czynny udział w życiu lokalnej 
społeczności. Natomiast dorosłe osoby za-
grożone bezrobociem i bezrobotne (łącz-
nie 20) zdobędą umiejętności manualne 
w zakresie hafciarstwa i koronkarstwa. 

W ramach projektu przewidziane są 
spotkania krajobrazowe, prelekcje etno-
grafów, wycieczka i zwiedzanie Muzeum 
Bambrów Poznańskich oraz Muzeum Et-
nograficznego w Poznaniu, a także zajęcia 
warsztatowe, na których zostaną wykona-
ne przedmioty zdobione haftem i koronką 
w tradycyjnej technice regionalnej.

Autorem projektu jest Bożena Kraw-
czyk. 

W projekcie może uczestniczyć każ-
dy mieszkaniec gminy Stęszew. Szcze-
gółowe informacje zostaną zamieszczo-
ne na stronie internetowej Muzeum Re-
gionalnego oraz Urzędu Miasta i Gminy 
Stęszew. Chętnych prosimy o kontakt pod 
numerami telefonów: 61 8134 012 lub 
697 270 898, a także poprzez e-mail: mu-
zeum@steszew.pl.  RED

14 kwietnia o godz. 10 w sali sesyjnej Urzę-
du Miejskiego Gminy Stęszew odbędzie 
się pierwsze spotkanie z etnografem. Za-
interesowanych prosimy o kontakt pod 
nr tel.: Beata Henrykowska 508 396 654, 
Bożena Krawczyk 605 030 455.

 9 marca mieszkanki Jezio-
rek zostały zaproszone przez 
męską część Rady Sołeckiej do 
świetlicy wiejskiej na uroczyste 
obchody Dnia Kobiet. 

Jak co roku, każda z pań otrzymała 
symboliczną różyczkę oraz tabliczkę 
czekolady. Panowie uwijali się spraw-

nie częstując ciastem i napojami. Atrakcją 
wieczoru był występ artystów z Kabareci-
ku na Woźnej. Prowadzący potrafił dosko-
nale rozbawić publiczność. Nawiązał sym-
patyczny kontakt z widownią, zorganizo-
wał quiz dotyczący znajomości melodii ze 
znanych polskich seriali telewizyjnych. 
Umiał wywołać serdeczny uśmiech na twa-
rzach pań. W efekcie nagrodzony został 
gorącymi brawami. Monologi przeplatane 
były nastrojowymi piosenkami o miłości. 
Wieczór upłynął w ciepłej, beztroskiej at-
mosferze. Panie dziękują za pamięć o ich 
święcie i za stworzenie okazji do wspólne-
go spędzenia wolnego czasu.  RED

Radosny 
Dzień Kobiet 
w Jeziorkach

Kobiety tradycyjnie otrzymały kwiaty.

Panowie pełnili rolę kelnerów.
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Strefa ruchu i tańca
W budynku Starej Roszarni mieszczącym się na terenie Zakładu Doświad-
czalnego Instytutu Włókien Naturalnych w Stęszewie, przy ul. Mosińskiej 
8, zainaugurowała swoją działalność Szkoła Tańca

Uroczystego otwarcia (5 lutego) sali, 
w której niegdyś odbywały się cie-
kawe imprezy kulturalne – doko-

nali ks. kanonik Jan Małeta i burmistrz 
Włodzimierz Pińczak, przecinając wstęgę 
symbolizującą zwieńczenie prac remon-
towych służących zmianie wizerunku te-
go miejsca. Od założycieli szkoły wiemy, 
że wszystkie prace zostały zrealizowane 
w sporej mierze dzięki ludziom o otwar-
tych sercach. 

Szkoła Tańca powstała obok funkcjo-
nujących już od 2010 r. Szkoły Muzycznej 
Yamaha i Szkoły Języków Obcych w Stę-
szewie. Stanowi swoiste rozszerzenie za-
kresu jej działalności. Bo do rozbudza-
nia zainteresowań językowych oraz wraż-
liwości muzycznej, bawienia się muzyką 
i poznawania tajników gry na różnych in-
strumentach: gitarze, keyboardzie, perku-
sji, pianinie, gitarze basowej czy szkolenia 
swoich możliwości wokalnych – dołączyła 
szansa na rozwijanie zainteresowań doty-
kających tańca. 

Podczas otwarcia sali odbyły się poka-
zy niektórych technik tanecznych, które 
można obecnie uprawiać pod okiem pro-
fesjonalistów. Znajdą coś dla siebie adep-

ci tańca towarzyskiego – szczególnie mło-
dzież i dorośli, ale niebawem, jeżeli tylko 
pojawią się chętni, także dzieci. Odważ-
nym i nielękającym się kontuzji polecany 
jest breakdance – unikatowy taniec z du-
żą ilością elementów siłowo-sprawnościo-
wych. Zrodził się w latach 70. w Bronk-
sie jako mieszanka kultur między inny-
mi hip-hopu czy rapu. Osobom zaintereso-
wanym tańcem ulicy proponuje się street 
dance, w którym łączy się kilka nowocze-
snych technik tańca, m.in.: Hip-Hop, Funk, 
New Style czy House, Breakdance, Locking 
i Popping. Taniec współczesny – to zajęcia 
choreograficzno-taneczne pomagające od-
kryć świadomość swojego ciała, rozwinąć 
pamięć ruchową i zdolność improwizacji, 
połączone z elementami kondycyjno-roz-
ciągającymi wzmacniającymi ciało. Zumba 
– specyficzna fuzja tańca i aerobiku, czer-
piąca inspirację z rytmów latynoskich to 
propozycja dla pań, które poszukują od-
miennej formy fitnessu.

Jest też i oferta dla najmłodszych – te-
atr improwizacji tanecznej – przeznaczony 
dla dzieci, które rozpoczynają swoją przy-
godę z tańcem. To rodzaj zabawy tanecz-
no-teatralnej, podczas której jej uczestni-

cy zdobywają świadomość własnego ciała. 
Dzieci mają czuć się swobodnie, odkrywać 
swój temperament i kreatywność, by wydo-
być naturalny ruch, wyrażając siebie i wła-
sne emocje w formie ruchowej. Obok zdo-
bywania umiejętności technicznych (ele-
menty tańca współczesnego oraz teatru 
pantomimy) będą tworzyć spektakle zbu-
dowane z etiud taneczno-ruchowych. 

Stara Roszarnia – takie założenia przy-
jęli pomysłodawcy tego miejsca i założy-
ciele Szkoły Muzycznej Yamaha – takie 
wiążą też z nim nadzieje – ma stać się miej-
scem szeroko pojętych inicjatyw tanecz-
nych, ciekawych przedsięwzięć muzycz-
nych, koncertów uczniów Szkoły Muzycz-
nej, miejscem, które mieszkańcy Stęszewa 
i okolic będą chętnie odwiedzać. 

18 marca gościem Starej Roszarni był 
Michał Szczęsny, grający na gitarze aku-
stycznej techniką Fingerstyle, otwierając 
swoim recitalem koncertową historię tej 
sali.   RED

Szkoła Muzyczna Yamaha i Stara Roszar-Szkoła Muzyczna Yamaha i Stara Roszar-
nia strefa ruchu & tańca, ul. Mosińska 8, nia strefa ruchu & tańca, ul. Mosińska 8, 
Stęszew, tel. 728 993 510, 601 743 090, Stęszew, tel. 728 993 510, 601 743 090, 
mail: steszew@yamahaszkola.pl mail: steszew@yamahaszkola.pl 

Podczas otwarcia sali odbyły się pokazy niektórych technik tanecznych.
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Mistrz tenisa stołowego
Już po raz piąty w sali gimnastycznej w Jeziorkach odbył się Turniej Tenisa 
Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły i Sołtysa Jeziorek

W tegorocznej edycji konkursu, 
która odbyła się 1 marca, wzię-
ło udział 23 zawodników. By-

li wśród nich zarówno dorośli, jak i dzie-
ci. Niektórzy zawodnicy przybyli na tur-
niej rodzinnie np. państwo Mieszałowie 
z Mirosławek przyjechali z synami Macie-
jem i Wojtkiem, Paweł Nowakowski z Ry-
bojedzka z tatą, kolejny raz zjawili się tak-
że Rafał i Adrian Rożkowie z Mirosławek. 
Przekrój wiekowy był bardzo urozmaico-
ny. Najmłodszy uczestnik (Krystian Ty-
klewicz) chodzi do III klasy, a najstarsza 
zawodniczka skończyła 52 lata. Wśród 
uczestników nie zabrakło także uczniów 
i absolwentów jezioreckiej szkoły, któ-
rzy chętnie biorą udział w każdej impre-
zie środowiskowej. Trzy stoły pingpongo-
we ani przez chwilę nie stały wolne. Za-
wodnikom towarzyszyli wierni kibice. Na 
zwycięzców czekały medale, puchary i dy-
plomy, a na wszystkich uczestników słodki 
poczęstunek. Zawodnicy walczyli w dwóch 

grupach: mężczyzn i kobiet. Po zaciętych 
pojedynkach, sędzia zawodów, Cezary Mo-
lenda ogłosił wyniki. 

W kategorii mężczyzn najlepszy oka-
zał się Wiesław Szczurek z Jeziorek. Wi-
cemistrzem został Jerzy Mieszała z Miro-
sławek. Trzecie miejsce zajął ubiegłorocz-
ny mistrz Rafał Rożek również z Mirosła-
wek. Wśród pań królowały gimnazjalistki: 
Klaudia Królik (I miejsce) i Marta Matu-
szewska z Piekar (II miejsce). Brązowy me-
dal otrzymała Grażyna Sielicka. Nagrody 
wręczali dyrektor Maria Słomińska i sołtys 
Jeziorek, inicjator turnieju Piotr Rozumek.         

Organizatorów bardzo cieszy fakt, że 
z roku na rok przybywa uczestników. 
Wieść o sympatycznych zawodach dociera 
do ościennych wsi. A może warto by zorga-
nizować także w innych sołectwach podob-
ne rozgrywki i wyłonić mistrzów gminy? 
Sportowymi pasjami trzeba zarażać mło-
dzież, odciągać ją od komputerów, uczyć, 
jak zdrowo spędzać wolny czas.  GS

Trzy najlepsze tenisistki – Marta 
Matuszewska, Klaudia Królik i Grażyna 
Sielicka.

Zdjęcie grupowe uczestników turnieju. 

8 marca, czyli w Dzień Kobiet, 
uczniowie stęszewskiego 
gimnazjum śpiewali piosenki 
przed klubem „7”. 

Z piosenką 
dla kobiet
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GRANITLUXGRANITLUX NAJWIĘKSZE WYSTAWY
NAGROBKÓW W POLSCE

Montaż i dowóz do 300 km gratis!

WWW.GRANITLUX.PL

S Z Y B K I E  T E R M I N Y  ♦  W Y S O K A  J A K O Ś Ć  ♦  N I S K I E  C E N Y  ♦  R AT Y

nagrobków na placu500500
OFERUJEMY: ♦ nagrobki granitowe już od 1.800zł
♦ różnorodność surowców pod względem barw i wzorów
♦ raty bez pierwszej wpłaty, bez żyrantów

STĘSZEW – ZAMYSŁOWO UL. WROCŁAWSKA 34 
(WYJAZD W KIERUNKU WROCŁAWIA) TEL. 501-543-954, 609-405-545

Spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych wszystkim Słuchaczom, Studentom SUTW oraz mieszkańcom 
Miasta i Gminy Stęszew 

życzy 
SJO NAUCZALNIA

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.

SPRZEDAM KWIATY 
POKOJOWE, DUŻE

Tel. 722 307 239
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• Ogólnopolski numer ratunkowy   112
• Policja   997
• Straż pożarna   998
• Pogotowie ratunkowe   999
• Pogotowie energetyczne   991
• Pogotowie gazowe   992
• Pogotowie wod.-kan   61 813 42 21,
 61 813 41 82, kom. 506 020 061

• Urząd Miejski Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11

czynny: pon. 8–16, wt.–pt. 7–15

> centrala 61 819 71 20, 61 813 40 11

> sekretariat 61 819 71 22

> faks 61 813 42 87

www.steszew.pl

urzadgminy@steszew.pl

burmistrz@steszew.pl

> Geodezja 61 819 71 49

>  Leśnictwo, Ochrona środowiska,

Rolnictwo 61 819 71 25

> Planowanie Przestrzenne 61 819 71 26

> Unia europejska 61 819 71 41

> Zamówienia publiczne 61 819 71 41

> Drogi 61 819 71 41

> Inwestycje 61 819 71 41

> Obrona cywilna 61 819 71 35

> Obsługa informatyczna 61 819 71 35

> Skarbnik 61 819 71 28

> Księgowość budżetowa 61 819 71 31

> Księgowość podatkowa 61 819 71 39

> Podatki 61 819 71 30

>  Komputerowa Ewidencja Ludności 

61 819 71 33

>  Urząd Stanu Cywilnego 61 819 71 29

>  Działalność Gospodarcza 61 819 71 36

>  Promocja Gminy 61 819 71 45

>  Komunikacja i Opłata Transportowa 

61 819 71 32

>  Radca Prawny 61 819 71 44

>  Ubezpieczenie Społeczne Rolników 

61 819 71 40

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

16, wt.–pt. 7–15, tel. 61 819 71 37

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

• Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej ul. Mosińska 15

Czynny jest codziennie z wyjątkiem wol-

nych sobót i niedzieli w godz. 7–15

 tel. 61 8193 41 82

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

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

tel. 61 813 43 95

 > Opalenica (24 h na dobę),

tel. 61 447 91 00

• Pogotowie wodno–kanalizacyjne
tel.  506 020 061

• Oczyszczalnia w Witoblu
tel. 515 266 029

• Oczyszczalnia w Strykowie
tel. 500 016 269

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

tel. 61 813 43 98

 > Strykowo, ul. Bukowska 2a,

tel. 61 813 45 31

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

tel. 61 841 49 30 lub 61 841 49 32

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

Marek Ludwiczak, tel. 519 064 708,

nadzoruje całe miasto Stęszew

> Rejon nr 2 – Dzielnicowy st. sierż.

Waldemar Górski nadzoruje:

Zamysłowo, Strykówko, Antonin, Stry-

kowo, Sapowice, Rybojedzka, Słupia, Je-

ziorki, Skrzynki, Tomice, Tomiczki, Wielka-

wieś, Krąplewo, Mirosławki

> Rejon nr 3 – Dzielnicowy sierż. Zbi-

gniew Konieczny, tel. 519 064 706, nad-

zoruje: Dębno, Dębienko, Trzebaw, Łódź, 

Witobel, Będlewo, Zaparcin, Wronczyn, 

Modrze, Żydowo, Drożdżyce, Smętówko, 

Górkę, Srocko Małe PGR i wieś, Twardowo

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

Czynne codziennie z wyjątkiem

pon. w godz. 10–14, tel. 61 813 40 12

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

Czynny: pon., wt., czw., pt. 9–20

śr., sob. 9–15

www.domkulturysteszew.pl

domkulturysteszew@wp.pl

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

tel. 61 813 40 92

Czynna: pon. 12–19 wt. 8–15 ś. 12–19

czw. 8–19 pt. 12–19

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

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

Filia w Trzebawiu

Filia w Sapowicach

Filia w Będlewie

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

• Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu
tel. 61 826 53 92

• Wielkopolski Zarządca Dróg
Wojewódzkich w Kościanie
tel. 65 512 17 74

• Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 

tel. 61 859 34 30

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

• Pomoc lekarska w nocy i święta dla 

gmin: Buk, Dopiewo, Stęszew, Komorniki

> NZOZ „Twoja Przychodnia”,

ul. Grunwaldzka 508, 62-064 Plewiska, 

tel. (61) 561 79 70

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

Gabinet czynny od poniedziałku do piąt-

ku od godz. 8 do 18 – porady i wizyty

Świadczenia lekarza rodzinnego są udzie-

lane także w Dojazdowym Punkcie Lekar-

skim w Jeziorkach, ul. Ogrodowa 1

– od poniedziałku do piątku.

> Opieka lekarska poza godz. pracy

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

le i święta:

> Wyjazdowa – pogotowie tel. 61 866 00 66.

> Ambulatoryjna – szpital w Puszczykowie, 

ul. Kraszewskiego 11, tel. 61 633 65 00

> Pielęgniarka środowiskowa – od ponie-

działku do piątku od godz 8 do 12 – gabi-

net, od godz. 14 do 18 – środowisko.

Zapewnia całość leczenia przez całą do-

bę w ramach nocnej i świątecznej wy-

jazdowej opieki pielęgniarskiej – tel. 

606 241 687

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

tel. 61 813 42 61

Udziela świadczeń specjalistycznych

w zakresie: ginekologii, chirurgii, laryngo-

logii i neurologii.

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

Ośrodek czynny: pon.–pt. godz. 8–18

> Godziny przyjęć lekarzy: pon. 8–16,

wt., czw. 11–18, śr. 12–18, pt. 8–14

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

śr. 17–18

> Pobranie materiałów do badań: śr. 8–

–9:30 Wizyty domowe poza godzinami 

przyjęć.

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

kom. 606 892 161

Gabinet czynny: pon.–pt.: 8–18

Lekarz przyjmuje pon. – pt.

Gabinet: 8–12, 15–18

Wizyty domowe: 12–15

Dzieci zdrowe (szczepienia: wtorek

9–11, czwartek 16–18

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

501 463 008 Przyjęcia płatne: wtorek

16–18, środa: 10–12, piątek 16–18.

Orzeczenia lekarskie powypadkowe

bezpłatne dla szkół i przedszkoli gminy.

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

W związku z ograniczonym limitem porad, 

należy dokonać wcześniejszej rejestracji 

telefonicznej pod nr tel. 61 813 50 19

> Punkt pobrań krwi i przyjmowania

moczu w i piątki od 7:30 do 9:00

Pobieramy wymazy z gardła i nosa

• Porady z zakresu psychiatrii
Marta Malinowska-Kubiak,

godz. przyjęć: poniedziałki 16-18.30

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

Prosimy o dokonanie wcześniejszej reje-

stracji telefonicznej: tel. 61 813 41 59,

kom. 603 599 016

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

Gabinet czynny: wt. 16:30–17:30

czw. 16–18. 

Rejestracja: tel. 61 813 44 38, 

kom. 606 629 783

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

tel. 61 8 195 439

Kierownik spółki:

Anna Niedźwiedź – tel. 600 631 917

pielęgniarka środowiskowa,

tel. 600 631 917

Agnieszka Ignasiak – pielęgniarka 

środowiskowa, tel. 605 951 205

Katarzyna Płotkowiak – pielęgniarka

środowiskowa, tel. 600 971 102

Barbara Sikorska – pielęgniarka

środowiskowa, tel. 504 821 566

Mariola Czaplińska – położna

środowiskowa, tel. 693 743 875

> Opieka długoterminowa:

Magdalena Bernat, Halina Kowalska,

tel. 600 631 917

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

czynne: pon.–pt. 10–20, sob. 10–13,

tel. 61 813 46 81

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

tel. 61 813 44 53,

kom. 602 706 945

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

tel. 61 819 54 07

Godziny przyjęć: poniedziałek: 13–18, 

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

tek: 13–18, piątek: 8-13.30

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

Gabinet czynny: pon.–pt. 11–19

sob. 11–14 tel. 61 670 63 42

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

tel. 61 8195 106

• Pracownia Techniki Dentystycznej
Anna Borys
Odpłatna naprawa i wykonywanie protez

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

kom. 693 139 499

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

tel. kom. 507 023 607

Gabinet czynny jest we wtorki w godzi-

nach od 16 do 18.

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

tel. 61 813 48 32

Przyjmuje: psycholog, pedagog, logopeda.

• Gabinet Lekarski Grażyna Gugała
Ginekologia, położnictwo, medycyna 

ogólna, badania kierowców na prawo

jazdy, badania dla celów sanepidu

Strykowo, ul. Lipowa 6c

Rejestracja telefoniczna 602 704 502

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

tel. 502 610 002

Gabinet czynny:pon. i czw. 14–18

APTEKI
• „Pod Orłem”,

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

54, czynna: pon.–pt.8–20, sob. 8–13

• „Pod Słońcem”,

Stęszew, ul. Chybickiego 13,

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

12.30 i 15–20, sob. 8–13

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

tel. 61 898 53 32,

czynna: pon.–pt. 8–20, sob. 8–14.

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

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

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

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

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

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

61 813 43 55

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

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

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

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

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

• Zespół Szkół Specjalnych w Stęszewie 

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

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

POCZTA
• Stęszew, ul. Poznańska 21,

tel. 61 813 40 25

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

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

• PKO Bank Polski
Stęszew, ul. Poznańska 20,

tel. 61 819 75 00

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

tel. 819 53 95
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KALENDARZ IMPREZ 
KULTURALNO-ROZRYWKOWYCH 
NA ROK 2012 

• 2 maja – godz. 17:00 – Ma-

jówka – w programie m.in. 

koncert chóru dziewczęce-

go „Skowronki” oraz pro-

gram dla Dzieci „Pi-

raci”, w Zielonym 

Zakątku

• 2 czerwca – Festyn 

rodzinny połączony z Dniem 

Dziecka, na stadionie KS Lipno

• 3 czerwca – XIX Zlotu MB/8 

Club Poland – godz. 12:00. Za-

kończenie Zlotu na stęszew-

skim rynku

• 1 lipiec – godz. 16:00 – III 

Spotkanie Bliźniaków w Stę-

szewie połączone z koncertem 

Haliny Kunickiej oraz progra-

mem dla dzieci „Jaba daba du 

– Jaskiniowcy”, w Zielonym Za-

kątku

• 10 lipca – godz. 17:00 – Bawi-

dło dla dzieci – „Czary Mary na 

wesoło”, w Zielonym Zakątku 

• 15 lipca – godz. 17:00 – kon-

cert „Młodych gitarzystów” 

pod kierunkiem Carlosa Ra-

mireza oraz program dla 

dzieci „Zabawy ple-

bejskie z rycerza-

mi”, w Zielonym Za-

kątku

• 21 lipca – godz. 15:00 – 

Przegląd Zespołów Śpiewa-

czych w Stęszewie „Pieśń nad 

Samicą” z okazji Jubileuszu 35 

–lecia powstania Domu Kultury 

w Stęszewie, w Zielonym Za-

kątku

Zespoły: „Podrzewianka”, 

„Aspirynki”, „Szarot-

ki”,  „Olszyna”, „Jaś-

ki”, „Goślinianka”, 

„Wesoła Gromada”, 

„Modrzanki”, Chór 

„Melodia” oraz występ 

kabaretowy Zofii Dragan 

• 24 lipca – Bawidło dla dzie-

ci – „Wyprawa na dziki zachód”, 

w Zielonym Zakątku

• 29 lipca – koncert „Gitarzy-

ści z Mosiny” oraz program dla 

dzieci ”Pan Wołodyjowski i świ-

ta…”, w Zielonym Zakątku

• 5 sierpnia – 11:00 – II Fe-

stiwal Piosenki „Stęszewska 

Triola”, występ – Bohdan Ła-

zuka oraz program dla dzie-

ci „Selekcjoner i sędzia kalosz”, 

w Zielonym Zakątku

• 14 sierpnia – Bawidło dla 

dzieci –„Kosmiczne jaja ”, 

w Zielonym Zakątku

• 21 sierpnia – Bawidło dla 

dzieci – „Kuchnia pełna 

cudów”, w Zielonym 

Zakątku

• 26 sierpnia – Do-

żynki Gminne 

• 15 września – Pożegnanie la-

ta – Przegląd kapel rockowych. 

Więcej na www.steszew.pl 
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Jarmark Wielkanocny
1 kwietnia w Stęszewie na ul. Kościelnej odbył się Jarmark Wielkanocny 
pod patronatem burmistrza gminy

Podczas Jarmarku można było zaku-
pić przepiękne ozdoby świąteczne 
takie jak palmy wielkanocne, pisan-

ki, stroiki itp. Wszystkie te przedmioty zo-
stały przygotowane przez uczniów gmin-
nych szkół oraz rodzinę i przyjaciół Witol-
da Mazurka.

Kolorowe stoiska pełne wielkanocnych 

ozdób cieszyły się dużym zainteresowa-
niem. Nic w tym dziwnego, były one bo-
wiem piękne, wykonane z sercem no i na 
szczytny cel. Całkowity dochód z jarmar-
ku został przeznaczony na leczenie Witol-
da Mazurka.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim miesz-
kańcom gminy Stęszew, a także gościom, 

którzy uczestniczyli w tegorocznym Jar-
marku. Szczególne podziękowania należą 
się jednak uczniom, rodzicom, nauczycie-
lom oraz dyrektorom gminnych szkół za 
ogromną pracę i wkład włożony w przygo-
towanie ozdób wielkanocnych.

Wierzymy, że zebrana kwota pomoże 
w leczeniu Witolda Mazurka. C WS
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