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2 czerwca odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy do Jezior. Organizatorem 
jego był burmistrz gminy Stęszew

Uczestnicy rajdu wyruszyli o godzinie 
10 ze Stacji Turystycznej w Stęszewie 
ul. Poznańską, Mosińską, następnie 

wzdłuż Jeziora Witobelskiego, przez Górkę 
do Siedziby WPN–u w Jeziorach. Tam cze-
kało na rowerzystów wiele atrakcji, m.in. 

pieczenie kiełbasek przy ognisku oraz wizy-
ta w muzeum przyrodniczym. Nie brakowa-
ło również atrakcji dla dzieci, jak np. malo-
wanie twarzy, modelowanie balonów, łowie-
nie rybek czy też kręcenie talerzy.

Po krótkim odpoczynku i dobrej zaba-

wie rowerzyści wrócili do Stęszewa. Ponad 
120 uczestników niedzielnego rajdu miało 
do pokonania łącznie ok. 25 km. Pomimo 
iż trasa rajdu nie należała do najłatwiej-
szych, kolarze z niecierpliwością oczekują 
już na kolejny stęszewski rajd.  RED

Rodzinnie na rowerach
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5 czerwca odbyła się XXVIII Sesja Rady 
Miejskiej Gminy Stęszew, na której 
udzielono burmistrzowi gminy abso-

lutorium. Zanim jednak to nastąpiło prze-
wodniczący rady przedstawił zebranym 
porządek obrad.

Kolejnym punktem środowej sesji było 
przyjęcie przez radnych protokołu z wcze-
śniejszej sesji oraz przedstawienie przez 
burmistrza sprawozdania z działalności 
międzysesyjnej. Obejmowało ono okres od 
7 maja do 5 czerwca.

W minionym okresie zakończono reali-
zację następujących inwestycji:

•  budowę chodnika na ul. Stęszewskiej 
w Sapowicach,

•  profilowanie dróg gminnych,
•  remonty cząstkowe jezdni bitumicz-

nych i chodników,
•  remont sali sesyjnej,
•  zagospodarowanie rekreacyjne terenu 

w Słupi nad Jeziorem Strykowskim,
•  zagospodarowanie rekreacyjne terenu 

w Zamysłowie przez rozbudowę placu 
zabaw.

W toku są natomiast takie inwestycje jak:
•  budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi 

Słupia,
•  budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 

części miejscowości Stęszew,
•  wykonanie dokumentacji projektowej 

na budowę hali widowiskowo–sporto-
wej w Stęszewie,

•  wykonanie projektu budowlanego 
i wykonawczego na budowę budynku 
garażu 3–stanowiskowego dla wozów 
strażackich,

•  budowa boiska wielofunkcyjnego 
o nawierzchni z trawy syntetycznej 
w Jeziorkach.

W omawianym czasie przeprowadzone 
zostały przetargi na:

•  wykonanie dokumentacji projektowej 
na nawodnienie boiska hokejowego 
w Stęszewie. Nie wpłynęła żadna ofer-
ta przetargowa, choć była firma, która 
deklarowała chęć wykonania tego za-
dania – powiedział burmistrz,

•  podłączenie i konfigurację szeroko-
pasmowego internetu wraz z dostawą 
urządzeń sieciowych.

W maju miały także miejsce spotkania 
w ramach Metropolii Poznańskiej, Mikro-

regionu WPN i Centrum Zagospodarowa-
nia Odpadów Selekt. Wtedy też odbyły się 
przetargi na wybór firmy odbierającej od-
pady. Nowy system gospodarowania od-
padami zaczął obwiązywać od 1 lipca br. 
Terminy przetargów są bardzo długie, ze 
względu na to, że są to przetargi unijne. 
Powoduje to szereg uciążliwości. Jeśli cho-
dzi o sektor, w którym jest gmina Stęszew, 
przetarg został rozstrzygnięty. Wygrała go 
firma TEW z Kiełcza. 

18 maja na plaży strykowskiej odbyła 
się impreza z okazji Dnia Samorządowca 
dla wszystkich mieszkańców gminy, połą-
czona z otwarciem sezonu ośrodka Feniks 
w Strykowie.

22 maja w Tomiczkach mieszkań-
cy gminy Stęszew świętowali Dzień Mat-
ki i Ojca, podczas którego zespół „Wesoła 
Gromada” obchodził 20–lecie pracy arty-
stycznej.

10 maja w Słupi odbyła się uroczysta 
msza podczas której poświęcono sztandar 
Kółka Rolniczego w Słupi. Po mszy, wszy-
scy członkowie gminnych kółek rolniczych 
spotkali się z posłem do Parlamentu Euro-
pejskiego – Andrzejem Grzybem.

W maju zorganizowano również dwa 
rajdy rowerowe do źródełka w Żarnowcu 
oraz siedziby WPN-u do Jezior, które cie-
szyły się dużą frekwencją.

Miniony okres to czas wielu jubileuszy 
m.in. z okazji 550–lecia kościoła i parafii 
Tomice.

25 maja odbyła się kolejna edycja ogól-
nopolskiej akcji Cała Polska Biega. Wzięli 
w niej udział uczniowie naszych gminnych 
szkół, a także dorośli z całego terenu gmi-
ny – mówił burmistrz. 

Tego samego dnia odbyło się także Wal-
ne Zgromadzenie Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów. Podczas zgromadzenia 
Janusz Minkisiewicz wieloletni prezes ko-
ła, zrezygnował z pełnienia funkcji. Nowym 
prezesem został wybrany Jerzy Pieszak.

2 czerwca w Drożdżycach otwarto teren 
rekreacyjny, który był przygotowywany 
przez mieszkańców tej miejscowości od po-
nad roku. Burmistrz pogratulował radzie 
sołeckiej oraz wszystkim mieszkańcom te-
go sołectwa tak wspaniałej inicjatywy.

W czerwcu odbyły się również I Otwarte 
Indywidualne Mistrzostwa Gminy Stęszew 

w Szachach. Gmina ma silną grupę szachi-
stów, która ściągnęła na te mistrzostwa gra-
czy z ościennych miejscowości.

Burmistrz poinformował, że w minio-
nym czasie odbył się mecz KS Lipno Stę-
szew z KS Dyskobolia Grodzisk Wlkp., 
podczas którego grodziscy „kibice” zacho-
wywali się w nienależyty sposób. W spra-
wie meczu odbyły się liczne spotkania 
z władzami klubu oraz komendantem po-
licji. Włodarz gminy podziękował komen-
dantowi policji w Stęszewie za szybką i sku-
teczną interwencję podczas tego meczu, 
wyjaśnił również, że on jako burmistrz nie 
ma żadnych możliwości prawnych ani fi-
zycznych, by reagować podczas organiza-
cji meczu o podwyższonym ryzyku. Jest mi 
niezmiernie przykro, że stęszewski klub 
tego nie rozumie i gra nie fair mówiąc, że 
burmistrz celowo nie pomógł – tłumaczył 
włodarz gminy. 

W ostatnim czasie na dość uczęszcza-
nej drodze, w samo południe zginęły wła-
zy od studzienek kanalizacyjnych, co sta-
nowi bardzo duże zagrożenie dla samo-
chodów i pieszych. Ustalono już sprawców 
kradzieży dzięki współpracy wykonawcy 
robót z policją. Gospodarz gminy uczulił, 
aby w tego typu sytuacjach spisywać nume-
ry pojazdów, zainteresować się sprawą, bo 
to nie tylko wartość złomu, czy włazów, ale 
czasami jest to zdrowie i życie ludzkie. 

Na zakończenie sprawozdania, bur-
mistrz odniósł się do spraw odpadowych. 
Poinformował, że 1 lipca br. wejdzie w ży-
cie nowa ustawa. Jesteśmy po przetargu, 
została wybrana firma, która będzie od-
bierać od nas odpady. Postawiono bardzo 
niską cenę, w związku z tym mogą poja-
wić się problemy z jakością świadczonych 
usług. Jednakże przetarg został ogłoszo-
ny na pół roku, wobec tego po tym okre-
sie będzie ewentualnie możliwość zmia-
ny operatora, również w drodze przetargu. 
Analizując sytuację na terenie Związku Se-
lekt można zaobserwować, że nastąpił po-
dział rynku wśród kilku największych ope-
ratorów śmieciowych. Małe czy też gmin-
ne spółki tych przetargów nie wygrały. Za-
proponowane ceny są tak rażąco niskie, że 
nie pokrywają kosztów, które są wylicza-
ne czy to w związku, czy to w gminach, czy 
w zakładach komunalnych. Pozostało nam 

Podczas XXVIII Sesji, Rada Miejska Gminy Stęszew udzieliła burmistrzowi 
Włodzimierzowi Pinczakowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu

XXVIII Sesja Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew
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podpisać umowę i ustalić harmonogramy – 
mówił burmistrz. Zostaną one dostarczone 
mieszkańcom wraz numerem konta. Pro-
wadzone są rozmowy z bankami, aby do-
prowadzić do mniejszych opłat za podatek 
śmieciowy. Rozmowy te toczą się z Gospo-
darczym Bankiem Spółdzielczym w Mosi-
nie tak, aby grupa – banki spółdzielcze – 
ewentualnie taką usługę zechciała świad-
czyć. (więcej w odrębnym tekście – red.) 
Rozmowy prowadzone są również z Ban-
kiem Pocztowym. Być może uda się wy-
negocjować tańsze dla naszych podatni-
ków śmieciowe opłaty. Burmistrz dodał, że 
podczas Walnego Zgromadzenia Związku 
Międzygminnego Selekt podjęto uchwałę 
w sprawie zwolnienia czwartego i następ-
nych dzieci w rodzinie z podatku śmiecio-
wego. Burmistrz wyraził satysfakcję, że te 
sytuacje, o których słyszy się w mediach 
dot. kolejek, wątpliwości związanych z de-
klaracjami i innymi tematami (niektóre 
gminy nie są w stanie wywiązać się z ter-
minów przetargowych) u nas nie występu-
ją i na dobrą sprawę jesteśmy gotowi, by 
wprowadzać nowy system. 

Po sprawozdaniu burmistrza, podej-
mowano uchwałę w prawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego. Zanim ją pod-
jęto, skarbnik gminy – przedstawił spra-
wozdanie z wykonania budżetu gminy za 
rok 2011 wraz z informacją o stanie mie-
nia komunalnego.

Radca prawny urzędu przedstawił 
uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w której 
wyrażono pozytywną opinię o przedłoże-
niu przez burmistrza sprawozdania z wy-
konania budżetu gminy za rok 2012 wraz 
z informacją o stanie mienia komunalnego.

Następnie przystąpiono do głosowania 
nad tą uchwałą. Została ona przyjęta więk-
szością głosów.

Kolejnym punktem sesji było podjęcie 
uchwały w sprawie udzielenia burmistrzo-
wi gminy Stęszew absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za rok 2012.

Zanim to nastąpiło, przedstawiono 
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miej-
skiej Gminy Stęszew o udzielenie burmi-
strzowi absolutorium za rok 2012 oraz 
Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w której 
wyrażono opinię, iż ww. wniosek komisji 
został uzasadniony.

Wobec powyższego radni, w głosowaniu 
jawnym udzielili burmistrzowi absoluto-
rium za rok 2012 większością głosów.

Przewodniczący rady pogratulował bur-
mistrzowi absolutorium. Burmistrz Wło-
dzimierz Pinczak podziękował wszyst-
kim, którzy pomogli mu i przyczynili się 
do otrzymania absolutorium za rok 2012.

Następnie przyjęto uchwały w sprawie:
a) Zmieniająca Uchwałę nr XXIII/196

/2012 w sprawie uchwały budżetowej na 
rok 2013.

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew dokonuje zwiększenia dochodów 
o kwotę 44.611,00 zł. Plan dochodów po 
zmianach to 38.078.676,29 zł, z tego:

•  dochody bieżące w kwocie – 
38.068.876,29 zł,

•  dochody majątkowe w kwocie – 
9.800,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków 
o kwotę – 44.611,00 zł. Plan wydatków po 
zmianach to – 39.455.252,29 zł, z tego:

•  wydatki bieżące w wysokości – 
33.676.691,29 zł,

•  wydatki majątkowe w wysokości – 
5.778.561,00 zł.

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

b) Przyjęcia „Założeń do planu zaopa-
trzenia w ciepło, energię elektryczną i pa-
liwa gazowe dla gminy Stęszew”.

W ustawie Prawo energetyczne stwier-
dza się, że do zadań własnych gminy, w za-
kresie zaopatrzenia w energię elektryczną, 
ciepło i paliwa gazowe na obszarze gminy, 
należy planowanie i organizacja zaopatrze-
nia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe. W związku z powyższym w 2012 
roku zlecono wykonanie projektu „Zało-
żeń do planu zaopatrzenia w ciepło, ener-
gię elektryczną i paliwa gazowe dla Gmi-
ny Stęszew”. Projekt zgodnie z wymogami 
ustawy, był przedłożony samorządowi wo-
jewództwa do zaopiniowania co nastąpiło 
dnia 14 lutego 2013 roku. W okresie od 26 
marca 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r. od-
było się wyłożenie do publicznego wglądu.

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

c) Miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Stęszew w re-
jonie ulicy Bukowskiej. 

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

d) Wyrażenia zgody na wydzierżawie-
nie w trybie bezprzetargowym pawilonu 
handlowego położonego w Stęszewie. 

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stęszew 
wyraża zgodę na wydzierżawienie w trybie 
bezprzetargowym na okres 10 lat, pawilonu 
handlowego o pow. 60 m kw., położonego 
w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 7a. Uchwa-
ła ta została przyjęta jednogłośnie w formie 
zaproponowanej przez burmistrza. 

e) Wyrażenia zgody na wydzierżawie-
nie w trybie bezprzetargowym nierucho-
mości położonej w Stęszewie.

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew wyraża zgodę na wydzierżawienie 
w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, 
nieruchomości stanowiącej działki nr 54 
i 55 o ogólnej pow. 2.079 m kw., położonej 
w Stęszewie przy ul. Dąbrowskiego. Uchwa-
ła ta została przyjęta jednogłośnie w formie 
zaproponowanej przez burmistrza.

f) Nadania nazw ulic w miejscowości 
Dębienko.

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew nadaje ulicy położonej w miejscowo-
ści Dębienko oznaczonej w ewidencji grun-
tów jako część działki 209/6 nazwę: ulica 
Podleśna.

Natomiast ulicy położonej w miejsco-
wości Dębienko oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka 209/4 i cześć działki 
209/6 nazwę: ulica Zacisze.

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

g) Sprzedaży w trybie bezprzetargo-
wym nieruchomości położonej w Tomicz-
kach.

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew wyraża zgodę na sprzedaż w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości o po-
wierzchni ok. 250 m kw., stanowiącej część 
działki o numerze ewidencyjnym 94/2, po-
łożonej w Tomiczkach przy ul. Stęszew-
skiej. Sprzedaż następuje na rzecz właści-
ciela nieruchomości przyległej.

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

h) Nabycia przez Gminę Stęszew części 
nieruchomości z obrębu Tomiczki.

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew wyraża zgodę na nabycie przez Gmi-
nę Stęszew części nieruchomości z obrębu 
Tomiczki, oznaczonej w ewidencji gruntów 
numerem 83, art. Mapy 1, o powierzchni 
około 500 m kw. Uchwała ta została przyję-
ta jednogłośnie w formie zaproponowanej 
przez burmistrza. 

i) Udzielenia w roku 2013 dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane dla obiektu zabudo-
wanego wpisanego do rejestru zabytków 
położonego na terenie Gminy Stęszew.

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew udziela z budżetu gminy dotację Pa-
rafii Rzymskokatolickiej pw. św. Barbary 
w Tomicach w wysokości 50 000,00 zło-
tych, nie więcej niż 100% rzeczywistego, 
udokumentowanego kosztu prac na: prace 
konserwatorskie i restauratorskie przy za-
bytku: ołtarzu bocznym p.w. Matki Bożej 
z Dzieciątkiem.

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

j) Zgody na przekazanie Powiatowi Po-
znańskiemu przez Gminę Stęszew pomo-
cy finansowej z budżetu gminy.

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew udziela z budżetu gminy pomoc fi-
nansową Powiatowi Poznańskiemu na re-
mont chodnika drogi powiatowej nr 2498P 
Piekary – Sznyfin na odcinku ul. Kanałowa 
w Piekarach. 

Uchwała ta została przyjęta jednogło-
śnie w formie zaproponowanej przez bur-
mistrza.  RED
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23 czerwca o godz. 11.15 została 
odprawiona msza św., podczas 
której mieszkańcy gminy Stę-
szew oraz delegacje różnych 
grup społecznych podziękowali 
ks. kanonikowi Janowi Małecie za 
21 lat posługi kapłańskiej w pa-
rafii Św. Trójcy w Stęszewie

Przypomnijmy, że ks. Kanonik z gmi-
ną Stęszew związany był jeszcze 
wcześniej, ponieważ w latach 1975–

–1983 pełnił funkcję proboszcza parafii 
św. Barbary w Tomicach.

Msza ta była także okazją by pożegnać 
się z wieloletnim duszpasterzem stęszew-
skiej parafii, który od 1 lipca będzie miesz-
kał i modlił się w Zakonie Sióstr Elżbieta-
nek w Puszczykowie.  RED

Pożegnanie ks. kanonika Jana Małety

W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele gminy na cze-
le z burmistrzem Włodzimie-

rzem Pinczakiem i zaprzyjaźnionej gminy 
z Niemiec. Poświęcenia dokonał ks. kano-
nik Jan Małeta – od piątku Honorowy Oby-
watel Gminy Stęszew. 

Na tablicy umieszczono napis następu-
jącej treści: „W tym miejscu w latach 1900-
1961 stał kościół ewangelicki pw. Św. Zofii. 
Wzniesiony był według projektu prof. A.F. 
Bindera z Fundacji wielkiej księżnej Zofii 
– ówczesnej właścicielki Stęszewa. Uszko-
dzony podczas wojny w 1945 roku. Rzym-
Kat. parafia pw. Św. Trójcy”.  RED 

W parku przy ul. Poznańskiej uroczyście odsłonięto pamiątkową tablicę upa-
miętniającą istnienie w tym miejscu kościoła ewangelickiego pw. Świętej Zofii

Tu gdzie był kościół
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W maju i czerwcu trzy pary z gminy Stęszew obchodziły swoje wielkie 
święto, 60-lecie pożycia małżeńskiego

Diamentowe Gody 

Z tej okazji burmistrz gminy Stęszew 
Włodzimierz Pinczak odwiedził 
Państwa Irenę i Bronisława Boiń-

skich z Krąplewa, Barbarę i Benona Skrzy-
pińskich ze Skrzynek oraz Teresę i Mieczy-
sława Kołackich z Witobla. Zawitał do ich 
domów z podarunkiem, bukietem kwiatów 
oraz listem gratulacyjnym, w którym wy-
raził nadzieję, że kolejne wspólnie spędzo-
ne lata upłyną w radości i zdrowiu. 

Spotkanie z jubilatami było pretekstem 
do wspólnych rozmów oraz wspomnień 
małżonków. 

Choć wspólne życie Diamentowych Par 
nie zawsze bywało łatwe, to obdarowało 
one szczerze jubilatów „obfitością czasu” 
spędzonego razem. 

Diamentowym Parom na dalsze wspól-
ne lata życzymy: dużo zdrowia, spokoju, 
pogody ducha oraz wiele miłości.  RED

W Stęszewie prężnie rozwija się oddział spółki 
akcyjnej „COTTA” Collection AG, której głównym 
profilem działalności jest produkcja i handel mebla-
mi tapicerowanymi

Siedziba firmy znajduje się w Bendern, w Księstwie Lichten-
stein. Oddział spółki w Polsce nosi nazwę „COTTA” Polster-
werke sp. z o.o. i mieści się w dwóch miejscowościach Obor-

niki oraz Stęszew. Prezesem zarządu firmy „COTTA” Polsterwer-
ke sp. z o.o. jest Markus Dlugosch.

Firma dostarcza swoje wyroby do ponad 20 krajów europej-
skich – przede wszystkim na rynek francuski, szwajcarski, włoski, 
austriacki oraz do całego obszaru Europy Wschodniej.

Zatrudnia ponad 1500 pracowników. W Stęszewie zatrudnio-
nych jest obecnie 140 osób, ale planowany jest wzrost zatrudnie-
nia do 350-400 osób. To bardzo dobra informacja dla mieszkań-
ców gminy.  RED

Mając na uwadze społeczny wymiar problemu utrzyma-
nia czystości i porządku w gminach, a co za tym idzie 
konieczności ponoszenia comiesięcznych kosztów z ty-

tułu gospodarowania odpadami komunalnymi, burmistrz gminy 
Stęszew Włodzimierz Pinczak zwrócił się do Gospodarczego Ban-
ku Spółdzielczego z prośbą o zniesienie opłaty za płatności z ty-
tułu odpadów. 

Zarząd GBS uwzględniając powyższe argumenty podjął decyzję 
o pobieraniu opłaty preferencyjnej w wysokości 2 złote, zamiast 
3,60, jak to wynika z obowiązującej w banku taryfy i prowizji. 
Stawka ta obowiązywać będzie do końca bieżącego roku wszyst-
kich klientów banku, bez względu na teren działalności i firmy, 
która obsługiwała będzie wywóz odpadów. Dokonując opłaty w ra-
mach rachunku bankowości elektronicznej CUI, otwartego w ban-
ku GBS, opłata z tego tytułu jest niższa i wynosi 1 złoty.  RED

Będą miejsca pracyUwaga! Preferencyjna 
opłata za śmieci

Państwo Boińscy z Krąplewa.

Państwo Kołaccy z Witobla. Państwo Skrzypińscy ze Skrzynek.
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Zakończenie roku aka-
demickiego Stęszew-
skiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku

Studenci 50+ o gwarze

15 czerwca nad jeziorem Lip-
no w Stęszewie odbyło się za-
kończenie roku akademickie-

go Stęszewskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku 2012/2013.

Zostało ono połączone z ostatnim wy-
kładem o gwarze, który poprowadził Jacek 
Hałasik, redaktor Radia Merkury Poznań.

W uroczystym zakończeniu oprócz 
studentów udział wzięli: burmistrz gmi-
ny Stęszew Włodzimierz Pinczak, dy-
rektor Domu Kultury Barbara Bawer, dy-
rektor stęszewskiego gimnazjum Danuta 
Parczuk, kierownik OPS Mirosława Wal-
kowiak, dyrektor ZGKiM Zbigniew Grześ-
kowiak, rektor Wyższej Szkoły Umiejętno-
ści Społecznej w Poznaniu i wielu innych.

Po wykładzie prezes SUTW Danuta 
Niedzwiecka pogratulowała studentom 
ukończenia pierwszego roku oraz podzię-
kowała zaproszonym gościom bez których 
tak prężna działalność uniwersytetu była-
by niemożliwa. Na zakończenie wszyscy 
studenci otrzymali słodki upominek oraz 
zaśpiewali piosenkę, do której tekst napi-
sał zarząd SUTW.  RED

Pamiątkowe zdjęcie studentów SUTW. 

Wykładu wysłuchała spora grupa osób.

Szczególne podziękowania 
skierowane zostały na ręce 

burmistrza Włodzimierza Pinczaka. 
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Uroczyste poświęcenie 
terenów rekreacyjnych 
w Drożdżycach i Słupi 

Nowe 
place 
zabaw

2 czerwca odbyło się poświęcenie te-
renu rekreacyjnego w Drożdży-
cach. Cała uroczystość rozpoczęła 

się o godz. 14 uroczystą mszą św. w inten-
cji mieszkańców całej wioski. Po nabożeń-
stwie ksiądz proboszcz Henryk Rynkie-
wicz poświęcił nowo powstały obiekt re-
kreacyjny. Następnie głos zabrał sołtys 
wsi Drożdżyce Grzegorz Michalak. Po-
dziękował on włodarzowi gminy Włodzi-
mierzowi Pinczakowi za okazaną pomoc, 
a wszystkim mieszkańcom Drożdżyc za 

bezinteresowną pracę na rzecz całego so-
łectwa. 

Na zakończenie części oficjalnej głos 
zabrał również burmistrz gminy Stęszew, 
który pogratulował mieszkańcom sołectwa 
tak wspaniałej inicjatywy. Życzył by obiekt 
ten służył zarówno tym małym jak i tro-
chę starszym.

Poświęcenie terenu rekreacyjnego by-
ło przede wszystkim pretekstem do wspól-
nych spotkań mieszkańców oraz biesiady 
przygotowanej przez całe sołectwo. 

Z kolei 15 czerwca w Słupi odbyło się 
uroczyste poświęcenie placu zabaw połą-
czone z dniem dziecka. W uroczystości 
udział wzięli: burmistrz Włodzimierz Pin-
czak, sołtys Słupi Grzegorz Pietruszyński, 
radny Zenon Kempa oraz mieszkańcy wsi 
Słupia.

Poświęcenia obiektu dokonał ks. pro-
boszcz Krzysztof Lewandowski. Następnie 
burmistrz Włodzimierz Pinczak życzył 
wszystkim dzieciom, by ten plac zabaw był 
miejscem udanej i bezpiecznej zabawy.  RED

I N W E S T Y C J E

Z obiektu w Drożdżycach najbardziej cieszą się dzieci.

Uroczystość w Drożdżycach odbyła się 2 czerwca.

Uroczystość w Słupi odbyła się 15 czerwca. Poświęcenia obiektu dokonał 
ks. proboszcz Krzysztof Lewandowski. 

Ksiądz proboszcz Henryk Rynkiewicz 
poświęcił nowo powstały obiekt.
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Zakończył się kolejny 
rok harcerski

Instruktorzy, seniorzy, harcerze, zuchy, 
zaproszeni goście oraz rodzice spotkali 
się 22 czerwca na ognisku w bazie har-

cerskiej w Rybojedzku. Bogaty program za-
wierał nie tylko występy zuchów, które śpie-
wały i tańczyły wokół ogniska, konkursy 
przygotowane przez harcerzy, ale też wspól-
ne biesiadowanie. Podsumowano całorocz-
ną pracę Szczepu Stęszew oraz omówio-
no akcję letnią. W wakacje między innymi 
młodzież pojedzie na obóz do Międzywo-
dzia, a w sierpniu będzie biwakować na ak-
cji nieobozowej w bazie w Rybojedzku.  RED

28maja w Szkole Podstawowej 
w Jeziorkach odbyła się kolej-
na edycja konkursu „Zmaga-

nia matematyczne klas szóstych”. Impre-
za miała na celu popularyzację matema-
tyki poprzez zabawę. W konkursie wzięły 
udział czteroosobowe drużyny z siedmiu 
szkół. Gminę Buk reprezentowali ucznio-
wie z Dobieżyna, Buku, Szewc i Niepru-
szewa, a gminę Stęszew matematycy z Mo-
drza, Jeziorek i Stęszewa. Patronat nad kon-
kursem objął w tym roku burmistrz gminy 
Stęszew Włodzimierz Pinczak, który także 
ufundował okazały puchar dla zwycięskiej 
szkoły, medale dla zawodników trzech 
pierwszych zespołów oraz dyplomy i na-
grody pocieszenia dla wszystkich uczest-
ników zmagań matematycznych. Konkurs 
odbywał się w sali gimnastycznej. W jury 
zasiedli nauczyciele matematyki z sied-
miu zaprzyjaźnionych szkół. Na wstępie 
głos zabrała pani dyrektor Maria Słomiń-
ska, która powitała gości i życzyła wszyst-
kim zawodnikom zwycięstwa i dobrej za-
bawy.

Każda drużyna musiała zmierzyć się 
z różnorodnymi zadaniami, wymagający-
mi nie tylko myślenia, sprawności rachun-
kowej, ale także współdziałania w zespole. 

Pierwsze miejsce zajął zespół ze Szkoły 
Podstawowej w Modrzu w składzie: Pauli-
na Rył, Weronika Hejman, Piotr Szczeszek 
i Patryk Jankowski. Zawodników przygoto-
wała do konkursu Marlena Kaliszewska. II 
miejsce przypadło matematykom ze Szko-
ły Podstawowej w Stęszewie: Justynie Hor-

nik, Natalii Karpińskiej, Mateuszowi Bła-
watowi i Kacprowi Skórnickiemu. Pogłę-
biali oni swą matematyczną wiedzę pod 
czujnym okiem pani Emilii Zarzeckiej. 
Na III miejscu uplasowali się gospodarze – 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jezior-
kach: Marta Kaczmarek, Magda Mytko, 
Kacper Owczarzak i Witek Rozumek. Na-
leży tu przypomnieć, że w ubiegłym roku 
„Zmagania matematyczne klas szóstych” 
wygrali uczniowie z Dobieżyna.  RED

Rozwiązywanie zadań matematycznych może być przyjemnością!

Nauka poprzez zabawę 

Tradycyjnie filialna Szkoła Pod-
stawowa w Trzebawiu zorga-
nizowała Dzień Rodziny 

Uroczystość odbyła się 15 czerwca. Na 
uczestników sobotniej imprezy cze-
kało wiele atrakcji m.in. przepysz-

ne stoiska gastronomiczne, gry i zabawy dla 
maluchów oraz dmuchane zamki. Jednak 

największą atrakcją były występy uczniów 
tej szkoły. Na początku głos zabrała dyrek-
tor szkoły Karolina Róg. Przywitała ona 
wszystkich gości i podziękowała nauczy-
cielom oraz rodzicom dzieci szkoły za tak 
wspaniałą organizację. Gościnnie podczas 
dnia rodziny wystąpili również uczniowie 
ze stęszewskiego gimnazjum, którzy opo-
wiadali skecze i śpiewali piosenki.  RED

Dzień Rodziny w Trzebawiu

Zakończenie 
kolejnego roku 
harcerskiego 

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników turnieju. 
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9 czerwca Dom Kultury w Stęszewie zorganizował III Festiwal Piosenki

Stęszewska Triola 2013

W festiwalu wzięło udział 54 
uczestników w trzech katego-
riach wiekowych: z Poznania 

oraz 12 gmin: Buk, Dopiewo, Grodzisk 
Wielkopolski, Kleszczewo, Kostrzyn, Kro-
bia, Mosina, Murowana Goślina, Rokietni-
ca, Stęszew, Swarzędz, Śmigiel. W komisji 
oceniającej wykonawców zasiadały panie: 
Katarzyna Buda, Anna Wojtowicz i Barba-
ra Bawer. 

• W kategorii klas I-III: 1 miejsce: Alek-

sandra Gąsiorowska (Poznań); 2. Micha-
lina Kordus (Krobia), 3. Marta Tyksińska 
(Poznań). Wyróżnienia: Agata Ratajczak, 
Maria Troszczyńska , Antonina Chojak.

• W kategorii klas IV-VI: 1. Roksana 
Maziarz (Poznań), 2. Katarzyna Junkert 
(Krobia), 3. Karolina Migdałek (Grodzisk 
Wlkp.). Wyróżnienia: Maria Bzdęga, Ju-
lia Nowicka, Julia Kordus, Arkadiusz Płon-
czyński. 

• W kategorii gimnazjum: 1. Ewelina 

Bulewicz (Kostrzyn), 2. Aleksandra Koper 
(Kleszczewo), 3. Anna Hejman (Stęszew). 
Wyróżnienie: Daria Szymanowicz. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali za 
udział: dyplom i nagrodę rzeczową. Lau-
reaci i wyróżnieni – okazałe statuetki. 
W przerwach festiwalu wystąpiły na sce-
nie laureatki z gminy Stęszew z poprzed-
nich gminnych edycji „Stęszewskiej Trio-
li”: Aleksandra Skorupa, Klaudia Cichocka, 
Monika Winnicka.  BARBARA BAWER

11 czerwca Centrum Edukacji 
ATUT zaprosiło przedszkola-
ki z publicznego przedszkola 
w Stęszewie na niecodzienne 
spotkanie

W samo południe przed budynek 
przedszkola podjechały dwa wo-
zy strażackie wypełnione straża-

kami z OSP ze Strykowa. Przyjechał z ni-
mi Kevin Aiston. Jest on nie tylko osobo-
wością radiową i gwiazdą telewizji, ale też 
czynnym strażakiem. 

Kevin Aiston jeździ po Polsce prowa-
dząc cykl szkoleń dotyczących podstawo-
wych zasad bezpieczeństwa. Dzieci uczyły 
się, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, 
co trzeba robić, a czego nie wolno , gdy wy-
buchnie pożar.

Po prelekcji przedszkolaki zostały za-
proszone przed budynek, gdzie strażacy 
przygotowali dla nich pokazy. Dzieci do-
wiedziały się, jak gasi się pożary, ratuje 
ludzi z wypadków, jak ważna i potrzebna 
jest to służba. Niezapomnianą atrakcją by-
ła możliwość zwiedzenia samochodów ra-
towniczo–gaśniczych. Każdy malec, choć 
na chwilę mógł poczuć się jak prawdziwy 
strażak.  KD

Kevin Aiston w przedszkolu 

Wyróżnieni w konkursie. 

Pamiątkowe zdjęcie z Kevinem Aistonem.
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Narzuca on na gminy/związki międzygminne jako orga-
nizatorów nowego systemu szereg obowiązków. Związek 
Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – 

SELEKT” działa na terenie 21 gmin członkowskich i przejął ich 
wszelkie kompetencje w zakresie gospodarki odpadami komunal-
nymi. Gminy wchodzące w skład ZM „Centrum Zagospodarowa-
nia Odpadów – SELEKT” to: Brodnica, Czempiń, Dolsk, Dopiewo, 
Granowo, Grodzisk Wlkp., Kamieniec, Kaźmierz, Komorniki, Ko-
ścian Gmina, Kościan Miasto, Luboń, Mosina, Opalenica, Puszczy-
kowo, Rakoniewice, Rokietnica, Stęszew, Tarnowo Podgórne, Wie-
lichowo, Zbąszyń.

• OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
Właściciele nieruchomości są zobowiązani do realizacji obo-

wiązków wynikających z ww. ustawy. Należy do nich między in-
nymi zapewnienie pojemnika na zmieszane odpady komunalne. 
Alternatywą dla kupna nowego pojemnika jest odkupienie uży-
wanego pojemnika lub dzierżawa od firmy wywozowej, która od 
1 lipca będzie świadczyć usługi odbioru odpadów komunalnych 
z terenu gminy. Przedsiębiorstwa świadczące usługi są zobowią-
zane do przekazania właścicielom nieruchomości pojemników 
w formie użyczenia lub najmu z możliwością pobierania opłaty. 

Dnia 28 lutego minął już czas na składanie deklaracji o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wszyscy, 
którzy nie wypełnią tego obowiązku otrzymają decyzję, na mocy 
której zostanie naliczona im wyższa opłata – jak za odbiór odpa-
dów zbieranych w sposób nieselektywny. Spóźnieni powinni więc 
jak najszybciej zgłosić się do urzędu miasta/gminy celem spełnie-
nia nałożonego im obowiązku. Nie będzie już umów na wywóz od-
padów komunalnych, właściciele nieruchomości wypełniając de-
klarację zobowiązują się do pokrycia kosztów zagospodarowania 
odpadów komunalnych, z kolei gmina do realizacji zadań w tym 
zakresie i zawarcia umowy z firmą wywozową. 

W deklaracji mieszkańcy mają możliwość wyboru sposo-
bu zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny bądź 
nieselektywny. Zbiór odpadów selektywnych będzie odbywał się 
w systemie workowym. Do worków o pojemności od 80 do 120 
l będzie można wrzucać makulaturę (worek niebieski), tworzywa 
sztuczne (worek żółty) i szkło białe, kolorowe (worek biały/zielo-
ny). Worki dostarczone zostaną przez firmę wywozową. Pozostałe 
nieczystości stałe należy wrzucać do pojemnika na odpady zmie-
szane.

Właściciele nieruchomości, którzy nie chcą segregować odpa-
dów płacą wyższą stawkę i wrzucają wszystkie odpady do jednego 
pojemnika na odpady zmieszane.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
• CO ZROBIĆ, GDY ZMIENIA SIĘ ILOŚĆ OSÓB?
Kiedy zmniejszy się lub zwiększy ilość osób zamieszkujących 

należy złożyć korektę deklaracji, w której wylicza się stawkę od 
osoby/miesiąc. Korektę należy złożyć w ciągu 14 dni od zaistnia-
łych zmian.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
•  CO ZROBIĆ, GDY W DEKLARACJI ZAZNACZONO 

POJEMNIKI W ZBYT DUŻEJ LUB ZBYT MAŁEJ ILOŚCI?
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (zakłady pracy, 

działalność gospodarcza prowadzona na posesji, obiekty handlowe 
i usługowe, domki letniskowe, ogrody działkowe) mają możliwość 
zmiany danych zawartych w deklaracji, poprzez złożenie korekty. 

Opłatę wnosi się za faktycznie powstałe odpady. Właścicie-
le z racji sezonowości przebywania na terenie ogródków działko-
wych/działek letniskowych po zakończeniu sezonu powinni (jeśli 
nie przebywają) złożyć deklarację tzw. „zerową” (wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpadami wynosi 0 zł). W momencie, gdy od-
pady zaczną powstawać należy złożyć kolejną korektę deklaracji. 
W przyszłości, aby ograniczyć konieczność składania korekt de-
klaracji wzór deklaracji zostanie dopracowany.

• HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
Szczegółowe harmonogramy wywozu odpadów zostaną poda-

ne przez firmy wywozowe. Odbiór odpadów komunalnych zmie-
szanych z terenu nieruchomości zamieszkałych będzie się odby-
wać dwa razy w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej,  natomiast 
z nieruchomości niezamieszkałych raz  w miesiącu.

Z obiektów gastronomicznych oraz miejsc użyteczności pu-
blicznej odpady będą odbierane raz na tydzień. 

Odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektyw-
ny będzie miał miejsce raz w miesiącu. 

• ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
Odpady ulegające biodegradacji tzw. zielone należy wrzucać do 

pojemnika na odpady zmieszane, a od 1 lipca będzie je można od-
dać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK) w Piotrowie Pierwszym, na terenie obecnej Insta-
lacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

• ODPADY WIELKOGABARYTOWE, REMONTOWE, LEKI
Od 1 lipca br. na terenie Instalacji Przetwarzania Odpadów Ko-

munalnych w Piotrowie Pierwszym powstanie Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie właściciele nie-
ruchomości będą mieli możliwość bezpłatnego oddania tzw. od-
padów problemowych jak szkieł okiennych, mebli, styropianu, 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek, baterii, opon, 
przeterminowanych leków i chemikaliów, opakowań po farbach 
i lakierach, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe.

W 2014 r. planowana jest budowa kolejnych pięciu PSZOK–ów 
na terenie gmin: Dolsk, Grodzisk Wielkopolski, Luboń, Tarnowo 
Podgórne, Zbąszyń. Docelowo we wszystkich gminach zrzeszo-
nych w związku w kolejnych latach planuje się budowę PSZOK–
-ów.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego będzie się odbywała dodatkowo dwa razy do ro-
ku, w okresie wiosennym i jesiennym.

W związku z wdrożeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach od 1 lipca wchodzi w życie tzw. nowy system gospodarowania 
odpadami komunalnymi

System gospodarowania 
odpadami komunalnymi
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U S TA W A  Ś M I E C I O W A

Przeterminowane leki można oddawać do specjalnych po-
jemników na odpady niebezpieczne w aptekach, przychodniach, 
ośrodkach zdrowia lub zawieźć do PSZOKu.

Odpady budowlane i rozbiórkowe w niewielkich ilościach moż-
na wrzucać do pojemników na odpady zmieszane. W przypadku 
większej ilości właściciel nieruchomości powiadamia firmę wywo-
zową od której zamawia kontener na tego typu odpady za odpo-
wiednią opłatą.

• GDZIE TRAFIAJĄ ODPADY I CO SIĘ Z NIMI DZIEJE?
Odpady komunalne po odebraniu od firmy wywozowej zostają 

przewożone na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Ko-
munalnych w Piotrowie Pierwszym, a następnie trafiają na sortow-
nię, gdzie wydziela się poszczególne frakcje, aby kolejno poddać je 
recyklingowi i odzyskowi.

• ILE FIRM BĘDZIE ŚWIADCZYĆ USŁUGI WYWOZOWE?
W obrębie gminy usługi będzie świadczyć tylko jedna firma wy-

wozowa, a nie jak do tej pory kilka firm. 

• DO KIEDY I W JAKI SPOSÓB NALEŻY UIŚCIĆ OPŁATĘ?
Opłaty należy wnosić do 15 dnia każdego miesiąca w którym 

odpady zostały odebrane z nieruchomości. Na adresy podane w de-
klaracjach dostarczone zostaną numery subkont, na które będzie 
trzeba uiszczać opłaty.

• CZY MOŻNA PŁACIĆ „Z GÓRY”?
Istnieje możliwość uregulowania należności „z góry” czyli 

zbiorczej zapłaty za następne miesiące, jednak nie wykraczającej 
poza rok budżetowy tzn. można w styczniu zapłacić do grudnia, 
ale za styczeń kolejnego roku już nie.  RED







1 5

N
R

 6
 / 2

0
13

   L
IP

IE
C

 2
0

13

R E K R E A C J A

20 czerwca w Lubońskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji 
podsumowano współza-
wodnictwo sportowe szkół, 
tym samym zakończenie XIV 
Powiatowych Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej Powiatu Po-
znańskiego w roku szkolnym 
2012/2013

Impreza była połączona z obchodami 
60-lecia Szkolnego Związku Sportowe-
go „Wielkopolska”. 
W kategorii szkół podstawowych zwy-

ciężyła Szkoła Podstawowa w Stęszewie, 
która zdobyła 429 pkt. Zwycięską szko-
łę reprezentowała dyrektorka szkoły Ka-
rolina Róg, nauczycielka wychowania fi-
zycznego Joanna Mydlak oraz uczniowie: 
Marta Czajkowska, Maciej Pakuła i Michał 
Nowak. Sukces naprawdę cieszy, bowiem 
łącznie w rywalizacji szkół podstawowych 
sklasyfikowano aż 62 szkoły. Kolejne miej-
sca na podium zajęły: II miejsce – SP w Ko-
strzynie 398 pkt., III – Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Kórniku 391,5 pkt. Pozostałe SP 
z gminy Stęszew zajęły odpowiednio: 17 
miejsce – SP w Jeziorkach (253,5 pkt.), 25 – 
Szkoła Podstawowa w Modrzu (160,5 pkt.). 

W kategorii gimnazjów na 43 sklasyfi-
kowane szkoły zwyciężyło Gimnazjum nr 
2 z Lubonia, które zdobyło 463 pkt. Kolej-
ne miejsca zdobyli: II – Gimnazjum w Kór-
niku 424 pkt., III miejsce – Gimnazjum nr 
1 w Mosinie 422 pkt. Stęszewskie Gimna-
zjum zajęło 11 miejsce zdobywając 320 
pkt.  TROPS

8 czerwca na plaży Ośrodka Wypo-
czynkowego Feniks w Strykowie od-
były się biegi przełajowe o Puchar 

Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy 
Stęszew. Uczestniczyli w nich uczniowie 
wszystkich placówek oświatowych z naszej 
gminy. Każda szkoła mogła wystawić mak-
symalnie pięciu przedstawicieli z każdej 
klasy. Dzieci z kl. I–III miały do pokonania 
trasę o dystansie 300 m, Ci nieco starsi z kl. 
IV–VI – 600 m, natomiast gimnazjaliści kl. 
I–II – 1200 m, a klasy III – 1500 m. 

W klasach I–III Puchar Przewodniczące-
go Rady Miejskiej Gminy Stęszew wywal-

czyła Szkoła Podstawowa w Stęszewie. Dru-
gie – Szkoła Podstawowa w Strykowie, trze-
cie – SP Jeziorki.

W kategorii kl. IV–VI najlepsza okazała 
się Szkoła Podstawowa w Stęszewie, miej-
sce drugie zajęła Szkoła Podstawowa z Mo-
drza, a trzecie – SP Jeziorki. 

W kategorii gimnazjum pierwsze miej-
sce przypadło Gimnazjum w Stęszewie, 
a drugie – Gimnazjum w Strykowie. 

Na zakończenie imprezy zwycięskie 
szkoły otrzymały puchar z rąk zastępcy 
przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy 
Stęszew Haliny Kowalskiej.  RED

Biegi Przełajowe w Strykowie o Puchar Przewodni-
czącego Rady Miejskiej Gminy Stęszew 

Biegali w terenie SP w Stęszewie 
najlepsza

Pamiątkowe zdjęcie najmłodszych uczestników turnieju. 

WAŻNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW, 
DOTYCZĄCE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI!!!

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów SE-
LEKT” informuje, że w przeciągu najbliższych dni zostaną do Państwa 
dostarczone przez firmę TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o.:
• harmonogramy odbioru odpadów
• zasady segregacji surowców wtórnych
• worki do segregacji 

Dostarczone do domów harmonogramy różnią się formą graficzną od 
tych, które zostały umieszczone w „Wieściach Stęszewskich” i na stro-
nie internetowej www.steszew.pl, ale terminy odbiorów są identyczne.

Harmonogramy dostarczone do domów na terenie miasta Stęszew 
należy interpretować w następujący sposób: miasto Stęszew zosta-
ło podzielone na trzy sektory (Miasto 1, Miasto 2, Miasto 3), wywóz od-
padów z ulic wymienionych w kolumnie po lewej stronie, będzie się 
odbywał według wszystkich terminów wymienionych w kolumnie po 
prawej stronie w danym sektorze (dot. wywozu wszystkich odpadów 
zarówno selektywnie zebranych i komunalnych). 

Numery kont, na które będzie trzeba uiszczać opłatę zostaną do Pań-
stwa dostarczone do 15 lipca 2013r.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), w którym BEZPŁATNIE
odbierane będą odpady problemowe zlokalizowany jest na terenie:
„Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt” Sp. z o.o., Czempiń, 
Piotrowo Pierwsze 26/27, 64-020 Czempiń

Pojemniki z odpadami, w dniu odbioru odpadów należy wystawić 
przed posesję, w taki sposób, aby nie utrudniały przejścia/przejazdu.

Zwracamy uwagę na to, iż od 1 lipca 2013 r. zmienił się system odbie-
rania odpadów zbieranych w sposób selektywny: worki z PET i maku-
laturą wystawiamy w innych terminach, niż worki ze szkłem.
Zmieszane odpady komunalne będą odbierane nadal co dwa tygodnie, 
wyjątkowo w lipcu, w niektórych miejscowościach odbiór ten odbędzie 
się po trzech tygodniach od poprzedniego odbioru (który miał miejsce 
w czerwcu, wg starych zasad).
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Reprezentacje szkół 16 maja rywa-
lizowały w czterech konkuren-
cjach lekkoatletycznych: bieg na 

dystansie 60m, rzut piłeczką palanto-
wą, skok w dal, bieg na dystansie 600 m 
(dziewczęta) oraz 1000 m (chłopcy). 
W kategorii dziewcząt rywalizowało 18 
szkół, w kategorii chłopców 19. Repre-
zentacje Szkoły Podstawowej w Stęszewie 
zajęły odpowiednio IV miejsce – dziew-
częta, IX miejsce – chłopcy. Stęszewska 
uczennica Alicja Czekała została wyróż-
niona jako „Najlepsza zawodniczka” im-
prezy – zdobyła łącznie 280 punktów 
z wszystkich konkurencji startowych. 
Był to najlepszy wynik punktowy pod-
czas zawodów zarówno wśród dziewcząt 
jak i chłopców. Alicja osiągnęła również 

najlepszy wynik podczas biegu na 600 m. 
W zawodach wystartowało łącznie 108 
zawodniczek dlatego sukces Ali tak cie-
szy. W reprezentacji chłopców najlepszy 
wynik odnotował Mateusz Sibiński, któ-
ry w biegu na dystansie 1000 m pokonał 
wszystkich rywali i łącznie ze wszystkich 
konkurencji zdobył 230 pkt. 

Reprezentacja dziewcząt wystąpiła 
w składzie: Alicja Czekała, Marta Czajkow-
ska, Natalia Karpińska, Weronika Bober, 
Marta Robakowska.

Reprezentacja chłopców wystąpiła 
w składzie: Sibiński Mateusz, Osses Kamil, 
Rafał Sobkowiak, Łuczak Krzysztof, Ernest 
Sowiński, Mikołaj Piotrowski. 

Młodym lekkoatletom życzymy dal-
szych sukcesów sportowych.  TROPS

S P O RT

Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Czwórboju Lekkoatletycznym 
Dziewcząt i Chłopców w ramach XIV Igrzysk Młodzieży Szkolnej za nami

Alicja Czekała 
najlepsza!

W Szkole Podstawowej w Stęszewie 
odbyły się „Koszykarskie Zma-
gania Chłopców” w celu pod-

sumowania umiejętności koszykarskich 
w roku szkolnym 2012/2013. Młodzi ko-
szykarze UKS „Dwójki” Stęszew przystąpili 
do rywalizacji indywidualnej w konkuren-
cjach techniczno-sprawnościowych. Zacię-
ta rywalizacja o najwyższe podium trwała 
do samego końca. Zwycięzcą został Maciej 
Pakuła, II miejsce wywalczył Patryk Tom-
czak, III miejsce Marcel Żaba.  TROPS

W niedzielę, 2 czerwca, odby-
ły się I Otwarte Indywidualne 
Mistrzostwa Gminy Stęszew 
w Szachach

W rozgrywkach wzięło udział 31 
uczestników. Najlepszym oka-
zał się Dominik Pędzich. Dru-

gie miejsce wywalczyła sobie Joanna Kup-
sik. Tuż za nią, na trzecim miejscu uplaso-

wał się Krzysztof Rozumek. Na czwartej po-
zycji znalazł się Zbigniew Glatty, a na piątej 
Piotr Zalewicz.

Najmłodszym uczestnikiem I Indywi-
dualnych Mistrzostw w Szachach była Pau-
lina Rozumek, natomiast najstarszym Wa-
cław Wereszczyński. 

Na zakończenie turnieju wszyscy na-
grodzeni otrzymali puchary oraz nagrody 
z rąk burmistrza gminy Stęszew Włodzi-
mierza Pinczaka.  RED 

Mistrzowie szachów

Chłopcy 
pod koszem

Medaliści „Koszykarskich Zmagań 
Chłopców”. Od lewej: Marcel Żaba, Ma-
ciej Pakuła, Patryk Tomczak.

Stęszewska reprezentacja w Czwórboju Lekkoatletycznym.

Alicja Czekała podczas wręczania wy-
różnienia dla „Najlepszej Zawodniczki” 
zawodów.

Najlepsi szachiści z organizatorami mistrzostw i burmistrzem. 
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Burmistrz Gminy Stęszew

informuje o przystąpieniu do opracowania 

„Programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy Stęszew”. 

Na opracowanie niniejszego programu gmina otrzy-

mała z Ministerstwa Gospodarki dofinansowanie w wy-

sokości 9700,00 zł.

Wykonawcą prac związanych z opracowaniem pro-

gramu jest firma ABRYS Sp. z o.o. ul. Daleka 33, Poznań

W zakresie opracowywanego programu wykona-

na zostanie inwentaryzacja wyrobów zawierających 

azbest na terenie gminy Stęszew obejmująca spis z na-

tury oraz ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użyt-

kowania wyrobów zawierających azbest.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do 

właścicieli, zarządców oraz użytkowników nieruchomo-

ści, na terenie których znajduje się azbest o współpra-

cę z wykonawcą z zakresie umożliwienia przeprowa-

dzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 

i udzielenia wszelkich możliwych informacji dotyczącej 

ww. inwentaryzacji.

Projekt programu zostanie przedłożony do konsulta-

cji społecznych. Termin konsultacji zostanie podany do 

publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie. 

Restauracja „Zielony Zakątek” nad jeziorem Lipno 
w Stęszewie poszukuje kandydatów na stanowisko:

KUCHARZ
Dokumenty aplikacyjne prosimy wysyłać 

na adres: zielonyzakatek.steszew@gmail.com 
(tel. 514 220 045)

KOREPETYCJE
♦ CHEMIA ♦ TERMODYNAMIKA 

♦ MATEMATYKA ♦ FIZYKA 
ZAJĘCIA PROWADZI NAUCZYCIEL AKADEMICKI

TEL.880 256 505 – SŁUPIA

USŁUGI STOLARSKIE
♦ schody, ♦ balustrady,
♦ meble ogrodowe i inne
Słupia Tel. 608 873 750

Rada Sołecka w Sapowicach 

WYNAJMIE SALĘ WIEJSKĄ 
na imprezy okolicznościowe oraz obiekt znajdujący 

się nad Jeziorem Strykowskim (tzw. Grzybek) 
w Sapowicach. Kontakt do Urzędu Miejskiego Gminy 

Stęszew: tel. 61 8 197 149 

DAM PRACĘ NA STANOWISKU 
KIEROWCA – MAGAZYNIER
Wymagania: pracowitość i zaangażowanie. 

Mile widziane prawo jazdy kat. C. 
w wieku do 25 lat. 

Kontakt Rafał Kwiecień, 
tel. 603 797 618. Wielkawieś

WYNAJMĘ MIESZKANIE
w Stęszewie przy ul. Piotra Skargi – trzy pokoje, kuchnia, łazienka 
i korytarz (posiada piwnicę). Mieszkanie ciepłe i przytulne. Blok od-
nowiony i zadbany. Mieszkanie jest w części umeblowane, w kuchni 
sprzęt AGD (lodówka, piec gazowy).  Wolne od sierpnia.

Numer kontaktowy: 602476824, 606325561 

USŁUGI SPAWALNICZE
 schody, balustrady, bramy, garaże, kraty itp.

Tel. 666 473 687
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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

• Bezpłatne konsultacje prawne 

– w każdy drugi i czwarty poniedziałek 

miesiąca od godz. 16 do 18w Urzędzie 

Miejskim Gminy Stęszew (są one prze-

znaczone wyłącznie do osób zameldowa-

nych w gminie Stęszew. Radca pełni funk-

cję doradcy dla osób w trudnej sytuacji).

• 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 

>  Ochrona środowiska, Gospodarka 

odpadami 61 819 71 25, 61 81 97 132

> Planowanie Przestrzenne 61 819 71 26

> 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

>  Ubezpieczenie Społeczne Rolników 

61 819 71 40

•  Filia wydziału komunikacji Stęszew, 

ul. Poznańska 20, tel. 61 813 00 77

• 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

> psycholog do spraw przemocy w rodzi-

nie – kontakt za pośrednictwem Ośrodka 

Pomocy Społecznej pod nr tel. 

61 8197 124

• Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej ul. Mosińska 15

Czynny jest codziennie z wyjątkiem wol-

nych sobót i niedzieli w godz. 7–15

 tel. 61 813 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 90 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 

sierż. Kamil Misztal, tel. 519 064 708,

nadzoruje całe miasto Stęszew

> Rejon nr 2 – Dzielnicowy st. sierż.

Michał Drobiński nadzoruje:

Zamysłowo, Strykówko, Antonin, Stry-

kowo, Sapowice, Rybojedzka, Słupia, Je-

ziorki, Skrzynki, Tomice, Tomiczki, Wielka-

wieś, Krąplewo, Mirosławki

> Rejon nr 3 – Dzielnicowy st. 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

Zaparaszamy od pon. do pt. w godz. 9–20

tel. 61 813 40 71, 604 056 766

www.domkulturysteszew.pl

domkulturysteszew@wp.pl

• Klub Domu Kultury „Siódemka”
ul. Poznańska 7, 62-060 Stęszew

Zaparasza w pn., wt., czw., pt.,. w godz. 

16–19

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 Wojewódz-
kich 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) 651 79 70

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

Gabinet czynny od poniedziałku do piąt-

ku od godz. 8 do 18 – porady i wizyty

Świadczenia lekarza rodzinnego są 

udzielane także w Dojazdowym Punkcie 

Lekarskim w Jeziorkach, ul. Ogrodowa 1

– od poniedziałku do piątku.

> Opieka lekarska poza godz. pracy

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

le i święta:

> Wyjazdowa – pogotowie tel. 61 866 00 66.

> Ambulatoryjna – szpital w Puszczykowie, 

ul. Kraszewskiego 11, tel. 61 633 65 00

> Pielęgniarka środowiskowa – od ponie-

działku do piątku od godz 8 do 12 – gabi-

net, od godz. 14 do 18 – środowisko.

Zapewnia całość leczenia przez całą do-

bę w ramach nocnej i świątecznej wy-

jazdowej opieki pielęgniarskiej – tel. 

606 241 687

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

tel. 61 813 42 61

Udziela świadczeń specjalistycznych

w zakresie: chirurgii, laryngologii 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

> 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 środę 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: kom. 606 629 783

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

tel. 61 8 195 439

> kierownik spółki: mgr Anna Niedźwiedź 

– tel. 600 631 917, 

> pielęgniarki środowiskowe: Agniesz-

ka Ignasiak, tel. 605 951 205, Katarzyna 

Płotkowiak, tel. 600 971 102, Barbara Si-

korska, tel. 504 821 566

> położna środowiskowa:

Mariola Czaplińska , 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.

• „Rodzinna” 

Stęszew, ul. Kościańska 54a, tel. 731-

994-992, czynna: pon.-pt. 8-21, sob. 8-

19, niedz. 9-15

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

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

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

• Filia SP w Stęszewie-Trzebaw
ul. Mosińska 1, tel. 61 813 52 09

• Zespół Szkolno-Przedszkolny 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

• 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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Od 21 do 23 czerwca Motor Klub Piwersi ze Stęsze-
wa zorganizował Rockabilly Festiwal. Impreza ta 
odbyła się na plaży Ośrodka Feniks w Strykowie

Podczas trzydniowego festiwalu mieszkańcy naszej gmi-
ny mogli oglądać parady motocyklowe, a także posłuchać 
wielu koncertów np. stęszewskiej kapeli „Perwersi”, zespołu 

Hot Lips czy też koncertu piosenek Elvisa Presleya. Gwiazdą tego-
rocznego festiwalu był The Boogie Boys.

Organizatorzy przygotowali dla uczestników zlotu wiele in-
nych atrakcji, jak np. pokaz mody, krótki kurs tańca, wybory miss 
Pin Up Girl, Muscle Cars Show oraz liczne konkursy z nagrodami.

Honorowy patronat nad imprezą objął burmistrz gminy Stę-
szew Włodzimierz Pinczak.   RED

Rockabilly Festiwal w Strykowie

Efektowne ewolucje 30 wakeboardzistów z całej Polski

Wake Cup nad Lipnem

Wake Park Lipno położony jest 
w Stęszewie nad jeziorem Lip-
no. Bezpośrednio przy wycią-

gu znajduje się plaża. Właśnie tam, 22 
lipca, odbyła się stęszewska edycja Wake 
Cup 2013, czyli ewolucje na desce w wo-
dzie. Do Stęszewa na zawody Wake Cup 
przyjechało 30 wakeboardzistów z całej 
Polski.

Wielkopolskę reprezentował Mateusz 
Wawrzyniak, który wywalczył pierwsze 
miejsce w kategorii mężczyzn. W kategorii 
kobiet najlepsza okazała się Natalia Cho-
razczewska z Bydgoszczy.

W przerwie zawodów chętni mogli 
spróbować swoich sił na desce (bezpłatnie). 
Do pomocy był instruktor. Oprócz tego na 
gości czekała piaszczysta plaża, restaura-

cja, rowery wodne, trampolina dla dzieci 
oraz pokazy kickboxingu oraz muay thai.

Na zakończenie zawodów zagrała ka-
pela Perwersi. Zawody w Stęszewie by-
ły drugimi w cyklu. Pierwsze odbyły się 
w Bydgoszczy. Kolejne będą w Katowicach, 
Szczecinie i Wrocławiu. W Stęszewie znaj-
duje się jeden z najlepszych wakeparków 
w Polsce – Wake City.  RED 
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W piątek 28 czerwca w sali sesyjnej 
Urzędu Miejskiego Gminy Stę-
szew odbyło się spotkanie inau-

gurujące Święto Stęszewa. Wyróżniono na 
nim osoby zasłużone dla gminy. 

– Święto Stęszewa to święto wszystkich 
mieszkańców gminy, nie tylko Stęszewa – 
mówił burmistrz Włodzimierz Pinczak. – 
To też czas podsumowań. Cieszy pozyska-
nie pieniędzy z Unii Europejskiej i Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, cieszą dochody gmi-
ny i wykonane zadania. Teraz czas na dzia-
łania integrujące mieszkańców.

Burmistrz przypomniał, że gmina 
w obecnym kształcie geograficznym ist-
nieje od 1973 roku. Dodał, że obecnie nie 
ma konfliktu między wsiami i miastem, 
ale… on drzemie.

– Proszę go nie budzić – mówił z uśmie-
chem burmistrz Pinczak, który podzięko-
wał wszystkim osobom przyczyniającym 
się do rozwoju gminy. 

– Stęszew to jedna z 17 gmin powia-
tu poznańskiego – mówił wicestarosta To-
masz Łubiński. – Powiat liczy aż 350 tysię-
cy mieszkańców, dlatego bardzo ważne jest 
rolnictwo, bo potrzebujemy dobrej żywno-
ści. Życzę sukcesów. 

– Gratuluję gminie Stęszew dynamicz-
nego rozwoju – mówił Marek Baumgart, 
zastępca prezesa Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej. – Takich beneficjentów jak 
gmina Stęszew mamy niewielu. Inwesty-
cje podejmowane tu służą poprawie śro-
dowiska. Gratuluję takiej operatywności 
i zaangażowania w działalność proeko-
logiczną. 

Podczas uroczystego spotkania nagro-
dzone zostały osoby nominowane przez 
mieszkańców gminy Stęszew, radnych, 
instytucje i organizacje społeczne, bur-
mistrza Stęszewa itd., a do nagrody zo-
stały wybrane przez specjalnie powoła-
ną kapitułę. Ta ostatnia na posiedzeniu 
18 czerwca dokładnie przeanalizowa-
ła wszystkie kandydatury i zdecydowała 
jednogłośnie, by tytuł Honorowego Oby-
watela Gminy Stęszew przyznać księdzu 
kanonikowi Janowi Małecie – zgłoszone-
mu przez burmistrza Stęszewa. Jan Ma-
łeta związany jest z gminą Stęszew od 38 
lat, był proboszczem parafii w Tomicach, 
a przez ostatnie 21 lat – parafii św. Trójcy 
w Stęszewie. Cieszy się ogromnym autory-

tetem i szacunkiem nie tylko parafian ale 
i mieszkańców gminy. 

– Pragnę podziękować za wyróżnienie 
i tytuł – mówił ks. kanonik. – Zdaję sobie 
sprawę, że takich jak ja mieszkańców jest 
więcej, którzy więcej zrobili dla gminy. 
Z racji pełnionej funkcji starałem się wy-
pełniać wszystko co należy do obowiązków 
proboszcza, ale zawsze uważałem, że nie 
można ograniczać się tylko do spraw ko-
ścielnych. Pragnąłem włączyć się w życie 
społeczności. Bardzo mi leży na sercu ma-
ła ojczyzna – ziemia stęszewska. 

Potem wręczono medale Zasłużony dla 
Gminy Stęszew. A otrzymali je: 

• Zenon Adamek, prezes gminnego LZS, 
skarbnik i trener LSZ Wronczyn, członek 
rady sołeckiej i organizator Przeglądu Ko-
lęd w Modrzu. 

• Pośmiertnie, doktor Eugeniusz Go-
łębski, który był lekarzem z wykształce-
nia i powołania, wielkim społecznikiem. 
Dla mieszkańców gminy Stęszew pracował 
od 46 roku, do chwili śmierci w roku 82. 
Wyróżnienie odebrała żona doktora Jani-
na Gołębska.

• Dariusz Mikołajczak – od najmłod-
szych lat związany z harcerstwem. W 2005r. 
mianowany został pełnomocnikiem ZHP 
na terenie naszej gminy. W tym też roku 
podjął wyzwanie reaktywowania ZHP Stę-
szew, którego został komendantem. Pomi-
mo rezygnacji w marcu tego roku z funk-
cji komendanta szczepu ZHP Stęszew, na-
dal uczestniczy w życiu społecznym gminy. 

• Janusz Minkisiewicz – od roku 1955 
do 1994 działacz KS Lipno (zastępca skarb-
nika, później skarbnik), sekretarz społecz-
nej komisji budowy stadionu, przewodni-
czący komisji rewizyjnej klubu, przez 38 
lat prezes Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Stęszewie. 

• Jan Stanisław Szurek – w 1945 r. – 
był współzałożycielem ZHP w Stęszewie, 
w 1958 r. podjął się społecznego działania 
na rzecz ochrony i ratowania obiektów za-
bytkowych regionu poznańskiego. Autor 
monografii dot. historii Stęszewa. Inicja-
tor i współautor budowy pomnika z okazji 
600–lecia Stęszewa. Inicjator utworzenia 
Muzeum Regionalnego w Stęszewie, które 
przez wiele lat prowadził.  RED

Ks. kanonik Jan Małeta został wyróżniony tytułem Honorowy Obywatel Gmi-
ny Stęszew. Przy okazji Święta Stęszewa wręczono także medale Zasłużony 
dla Gminy Stęszew

Uhonorowani stęszewianie
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Do biegu przystąpiły aż 304 osoby.

Najszybsi mieszkańcy gminy Stęszew na podium. Najszybsze mieszkanki gminy Stęszew na podium. 

III Stęszewski Bieg Przełajowy zyskał wiele pochlebnych opinii

Wielkie bieganie ponownie 
na ulicach Stęszewa

Łukasz Banaszak z miejscowości Dzia-
łyń (Velux Gniezno) został triumfa-
torem III Stęszewskiego Biegu Prze-

łajowego, który odbył się w niedzielę 30 
czerwca na dystansie 10 km. Do biegu 
przystąpiły 304 osoby i… wszystkie ukoń-
czyły bieg. Najszybciej, bo po 34 minutach 
i 49 sekundach linię mety minął Łukasz 
Banaszak (rocznik 1985).

– To kolejne moje zwycięstwo, bo przed 
tygodniem wygrałem półmaraton w Obor-
nikach – powiedział zwycięzca. – Biegam 
od trzech lat. 

Drugi był Piotr Humerski (Goździcho-
wo, Grodziski Klub Biegacza) z czasem 
35,48, a trzeci Sławomir Naskręt z Grze-
bieniska – 36,49. Z mieszkańców gminy 
Stęszew najszybszy był Zbigniew Wolny, 

który zajął 17 miejsce z czasem 40,48. 27 
pozycję zajął Sebastian Kowalczyk ze Stę-
szewa z czasem 42,10. 

Biegacze bardzo chwalili organizato-
rów za dobrą organizację i przygotowanie 
trasy. W sumie rozdano niemal 50 pucha-
rów w różnych kategoriach. Patronat me-
dialny nad biegiem sprawował „Nasz Głos 
Poznański”.  RED 



2 3

N
R

 6
 / 2

0
13

   L
IP

IE
C

 2
0

13

Ś W I Ę T O  S T Ę S Z E W A

Obchody Święta Stęszewa rozpoczę-
ły się w piątek 28 czerwca spotka-
niem inaugurującym, podczas któ-

rego wręczono mieszkańcom gminy meda-
le Zasłużony dla Gminy Stęszew oraz tytuł 
Honorowy Obywatel Gminy Stęszew (czy-
taj więcej w odrębnym tekście).

Kolejny dzień, to impreza mniej oficjal-
na, podczas której rodzime firmy mogły 
zaprezentować swoje usługi na stoiskach 
promocyjnych. Nie zabrakło też zabaw dla 
dzieci, jak np. malowanie twarzy, układa-
nie klocków, toru samochodowego, kuch-
ni małego smakosza czy też dmuchanych 
zamków i karuzel. Podczas sobotniej im-
prezy odbyły się także zawody wędkarskie, 
mecze piłki nożnej oraz turniej sołectw.  

Na głównej scenie odbył się pokaz ta-
ekwondo w wykonaniu uczniów Szkoły 
Podstawowej w Stęszewie oraz pokaz MIX 
TRAINING.  Dla młodzieży zagrał zespół 
rockowy TELEPATHIA. Następnie wystąpił 
kabaret WEŹRZESZ. Niewątpliwą gwiazdą 
wieczoru była ANIA WYSZKONI. Po żywej 
reakcji publiczności widać, że dwugodzinny 
koncert Ani  oraz liczne efekty audiowizu-

alne przypadły mieszkańcom do gustu.  Po 
koncercie,  każdy chętny otrzymał autograf 
ze zdjęciem artystki. Sobotnia impreza za-
kończyła się zabawą taneczną.

W tym dniu burmistrz gminy Stęszew 
nagrodził „prymusów” kl. VI szkół podsta-
wowych, a byli nimi: Weronika Hejman, 
Paulina Rył, Mateusz Bławat, Kacper Skór-
nicki, Justyna Hornik, Antoni Czekała oraz 
Mateusz Królik. Nagrody otrzymali rów-
nież uzdolnieni artystycznie uczniowie 
gminnych szkół czyli: Hanna Tomaszew-
ska, Jowita Wiśniewska, Stanisław Pułkow-
nik, Antonina Chojak, Wiktor Kęska, We-
ronika Pilarczyk, Weronika Hejman, We-
ronika Przybylska, Łukasz Jaskulski, Mi-
chalina Olejniczak, Wiktoria Miecznik, 
Zuzanna Stefens, Anna Hejman oraz Da-
nuta Górecka. Natomiast tytuł sportowca 
roku 2012/2013 otrzymali: Mateusz Ry-
barski, Kamil Stawny, Jakub Cieniawa, Ma-
riusz Rożek, Maciej Maciejewski, Alicja 
Czekała, Maciej Pakuła, Filip Ignaszak, Da-
mian Wojtkowiak, Marcin Waselczyk oraz 
Dominik Luleczka.

Wręczono również nagrody w takich 

konkursach jak: Społecznik Roku, Piękny 
Ogród Naszej Gminy, zbiórka krwi, zawo-
dy wędkarskie, lot gołębi pocztowych. Na 
szczególną uwagę zasługuje wręczenie na-
gród burmistrza, dla najzdolniejszych ab-
solwentów gminnych gimnazjów. Ucznio-
wie ci zostali wytypowani m.in. na podsta-
wie uzyskanych wyników w nauce, punk-
tów z egzaminów, udziału w konkursach i 
olimpiadach. A są nimi: Lidia Kawka, Ka-
rolina Fajkowska, Weronika Sikora, Anna 
Hejman, Sara Molenda.

Kolejny trzeci dzień Święta Stęszewa 
upłynął na sportowo. Odbył się III Stęszew-
ski Bieg Przełajowy (więcej w odrębnym 
tekście). Tradycyjnie rozegrano już Tur-
niej szachowy o Puchar Burmistrza Gmi-
ny Stęszew. Odbyły się gry i zabawy na bo-
isku sportowym Orlik oraz marsz Nordic 
Walking, w którym wzięło udział ponad 50 
uczestników. Nowością, która cieszyła się 
dużym zainteresowaniem były zajęcia fit-
ness: zdrowe plecy, indoor cycling mara-
ton, Pump & Tone oraz Zumba party. Pa-
tronat prasowy sprawował „Nasz Głos Po-
znański”.  RED 

Mieszkańcy gminy bawili się na trzydniowym Święcie Stęszewa

Impreza jakiej jeszcze nie było 
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Uczestnicy zawodów wędkarskich.

Podsumowanie konkurencji sportowych na boisku Orlik.

Uczestnicy marszu Nordic Walking.

Pokaz sztuk walki - TAEKWONDO.

Maraton Indoor Cycling.
Uczestnicy Turnieju Szachowego o Puchar Burmistrza Gminy 
Stęszew.

Laureaci nagród burmistrza dla najzdolniejszych absolwentów 
stęszewskich gimnazjów. Nagrodzeni w konkursie Piękny Ogród Naszej Gminy.


