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Do prowadzenia zajęć z młodzieżą 
zaproszeni zostali wielokrotni mi-
strzowie Polski i autorytety w swo-

ich dziedzinach, a wystapiły Luxtorpeda 
i amerykańska grupa No Longer Music. 
Festiwal zorganizowany został na boisku 
przy targowisku w Stęszewie. 

niezwykli goście w gimnazjum czyli 
„wlot na budę”

W ramach akcji „Wlot na Budę” pro-
mującej Stęszew Youth Festival już od sa-
mego rana w dniu festiwalu w Gimnazjum 
im. Powstańców Wielkopolskich pojawili 
się specjalni goście: wokalista zespołu My-
slovitz Michał Kowalonek, BBoy — Miet-
to czyli Michał Bluj oraz finalista progra-
mu Mam Talent — Iluzjonista „Y”. Chwi-
lę później wszyscy trzej goście odwiedzili 
klasy, opowiedzieli o tym jak odkryli wła-
sne predyspozycje i dlaczego warto rozwi-
jać swoje talenty. Na długiej przerwie wszy-
scy uczniowie zgromadzili się w sali spor-
towej, tam zaprezentowany został pokaz 
breake dance’u, nowoczesnej iluzji oraz 
próbka warsztatów bębniarskich. 

warsztaty z mistrzami  
Polski i autorytetami 

Mimo poniedziałku młodzież przyby-
ła bardzo licznie od samego początku trwa-
nia warsztatów. Do wyboru były zajęcia 
z zakresu: BMX Racing prowadzone przez 
Bartosza Giemzę — trzykrotnego mistrza 
Polski, kick boxingu — sparing oraz trening 
przygotował wielokrotny mistrz Polski 

i członek kadry narodowej Damian Ciesiel-
ka, Nowoczesna Iluzja — „Y” pokazał ma-
giczne triki oraz zdradził niektóre sekrety 
ich wykonania, BBoy Mietto, czyli Michał 
Bluj poprowadził warsztaty ze street dan-
ce, a także wykonał mural z młodzieżą. Du-
żym zainteresowaniem dziewczyn cieszyły 
się zajęcia z Basią Józefiak — twórcą wize-
runku i stylistką, która przeprowadza me-
tamorfozy podczas nagrań telewizyjnych. 
Jednym z najbardziej obleganych namio-
tów był ten z warsztatami muzycznymi 
przygotowanymi przez Szkołę Muzyczną 
Stara Roszarnia, obok bardzo energetycz-
ne warsztaty bębniarskie prowadził Michał 
Kowalonek, frontman zespołu Myslovitz. 
Na samym targowisku wioskę „deskorol-
kową” w tym tor przeszkód przygotowała 
Fundacja ISK promująca właśnie dyscypli-
nę Skateboardingu. Młodsi uczestnicy mo-
gli wziąć udział w zajęciach z zakresu twór-
czego recyklingu, w tym tworzenia własnej, 
niepowtarzalnej eko-torby, we wzory zwią-
zane z ekologią (rośliny, zwierzęta).

rockowe rekolekcje z nlM
Od godz. 18.30 rozpoczęła się część kon-

certowa. Pierwsi na scenie pojawili się go-
ście z USA, czyli No Longer Music. Zespół 
został złożony przez Davida Pierce’a, któ-
ry za cel obrał sobie głoszenie ewangelii po-
przez połączenie muzyki rockowej, obrazu, 
światła i teatru. Lider grupy oraz sam ze-
spół porwali swoją spontanicznością zgro-
madzoną publiczność. Po koncercie dało 
się słyszeć głosy wśród młodzieży, że „takie 

rekolekcje to jest to”. Występ zespołu w Stę-
szewie był częścią polskiej trasy, NLM wy-
stąpili jeszcze w Krakowie oraz Chorzowie 
i Wrocławiu. David Pierce podkreślał wielo-
krotnie po koncercie, że był to jeden z naj-
lepszych koncertów w tegorocznej trasie.

Mocne uderzenie na koniec,  
czyli luxtorpeda

Prawdziwa wrzawa wśród publiczności 
pojawiła się jednak, gdy na scenę wkroczył 
Robert „Litza” Friedrich oraz jego załoga, 
czyli Luxtorpeda. Zespół zaprezentował 
największe przeboje, w tym kojarzone na-
wet przez przypadkową publiczność utwo-
ry „Mambałaga”, czy kultowe już „Wilki 
dwa”, pojawiły się także bardzo rzadko wy-
konywane piosenki, co podkreślali przy-
byli z całej Polski fani. Koncert trwał dłu-
żej niż zwykle co świadczyło o tym, że ar-
tyści bardzo dobrze czuli się na scenie te-
go wieczoru. Entuzjazm wywołał moment, 
gdy „Litza”, rozpoznał wśród publiczności 
swojego kolegę z czasów szkolnych i przy-
pomniał stare czasy, kiedy to wspólnie wa-
garowali nad Jeziorem Lipno. Publicz-
ność nie pozwalała artystom opuścić sceny 
skandując wciąż „jeszcze jeden”. 

Zdjęcia oraz relację Video z festiwalu 
można zobaczyć na stronie www.syf.com.pl, 
www.steszew.pl oraz na portalu patrona 
medialnego Naszego Głosu Poznańskiego 
www.naszglospoznanski.pl

Organizatorem imprezy był Urząd 
Miejski Gminy Stęszew, Fundacja Ray Wil-
son oraz Wspólnota Backstage.  REd

12 maja odbyła się pierwsza edycja Stęszew Youth Festival. Celem przed-
sięwzięcia było zainteresowanie młodzieży odkrywaniem i rozwijaniem  
własnych talentów poprzez warsztaty ze specjalistami z różnych dziedzin 
oraz koncerty zespołów niosących wartościowy przekaz w swojej twórczości

energetyczny festiwal
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• Panie Burmistrzu, na początku gra-
tulujemy uzyskania absolutorium za wy-
konanie budżetu.

Dziękuję bardzo. 

• O ile można się było spodziewać ge-
neralnie takiej decyzji Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew, to fakt, że nawet opozy-
cyjni radni zagłosowali za udzieleniem 
absolutorium, jest dużym zaskoczeniem?

Zgadza się, przeżyłem zaskoczenie. To 
ostatni rok tej kadencji, a w minionych po-
nad trzech latach radni opozycyjni zawsze 
byli przeciw, mieli na sesjach wiele pytań 
i wątpliwości, choć przed sesją, ani po niej, 
żaden z opozycyjnych radnych nigdy nie 
przyszedł porozmawiać, zapytać o nurtują-
ce go sprawy. Tym razem wszyscy zgodnie 
podnieśli rękę głosując za, tylko jedna oso-
ba wstrzymała się od głosu.

• Czy to oznacza, że w minionych 
trzech latach przekonał Pan opozycję do 
swojej pracy dla miasta i gminy?

Mam nadzieję, że rzeczywiście przeko-
nali się, że pracujemy w sposób prawidło-
wy i gospodarny. W spokojnej atmosferze, 
przy wsparciu wszystkich radnych w celu 
osiągnięcia wspólnego celu dla dobra gmi-
ny Stęszew lepiej się pracuje. Kłótnie to nic 
dobrego. 

• Wiemy, że nasza gmina przede 
wszystkim od wielu lat konsekwentnie 
realizuje bardzo kosztowną kanalizację 
sanitarną. Co zrobiono w tym temacie, 
w tym roku?

To rzeczywiście od lat najważniejsza 
nasza inwestycja, której koszty są ogrom-
ne, a efekty dla oka mieszkańców… niewi-
doczne. Ale powtarzam wciąż, że nam nie 
zależy na tanim poklasku, a na czystości je-
zior i wody gruntowej, którą później pije-
my. Chcemy działać w kierunku poprawy 
zarówno jakości jak i ilości wody z wodo-

ciągu. Już teraz dzięki kanalizacji mamy 
czystszą wodę w jeziorze Lipno i Dębskim, 
powinno też być lepiej w akwenie strykow-
skim. W tym roku zakończyliśmy kanali-
zację w Słupi i w Stęszewie, i rozpoczęliśmy 
prace w Jeziorkach oraz Będlewie. Cieszy 
nas, że największe miejscowości w gminie 
mają już kanalizację sanitarną. Poza tym 
wykonujemy mnóstwo drobniejszych in-
westycji, m.in. drogowych, chodnikowych, 
inwestujemy w infrastrukturę rekreacyjną 
i sportową. Przygotowujemy dokumentacje 
na kolejne inwestycje, które rozpoczniemy 
sukcesywnie w drugiej połowie roku. 

• Będąc przy inwestycjach warto 
wspomnieć o sukcesie, jakim jest odzy-
skanie podatku VAT za inwestycje wod-
no-kanalizacyjne poniesione od 2008 ro-
ku.

Jesteśmy jedną z pierwszych gmin, któ-
rej udało się odzyskać VAT na podstawie 
nowych przepisów. To aż 23 procent kosz-
tów. W naszym przypadku to 4,5 miliona 
złotych. Dodatkowo przy nowych inwesty-
cjach nie będziemy musieli płacić tego po-
datku, czyli koszty będą znacznie mniej-
sze.

• W marcu, po ogłoszeniu przez Volks-
wagena, że zainwestuje nie w Stęszewie, 
a we Wrześni, mówił Pan, że starania 
gminy i tak przyniosą efekty. Pierwsze 
są nadspodziewanie szybko…

Tak pochodną naszego zaangażowania 
w pozyskanie Volkswagena jest już dwóch 

inwestorów, którzy zamierzają zainwe-
stować na terenach w Strykowie. Ich pro-
pozycje przedstawiłem radnym uzysku-
jąc akceptację. Spotkałem się też z miesz-
kańcami Strykowa, którzy również zaak-
ceptowali inwestycje. Jedna jest z branży 
wytwarzania pasz, a druga dotyczy zakła-
du przetwórstwa mięsa drobiu. Większa 
jest ta druga inwestycja, bo aż na 10 hekta-
rach. Inwestor zamierza zatrudnić na po-
czątku 500 osób, a docelowo 800. Koszt tej 
inwestycji szacowany jest na 180–200 mi-
lionów złotych. W staraniach o pozyskanie 
inwestorów wspiera nas Kostrzyńsko-Słu-
bicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., 
Ministerstwo Gospodarki i PAIiIZ. 

• Nie samymi inwestycjami żyje gmina...

Oczywiście, że nie. Wielką popularno-
ścią cieszą się rajdy rowerowe, w których 
często uczestniczy ponad sto osób. W tym 
roku już kilka za nami i nadal będziemy 
je spontanicznie i w miarę często organi-
zować. Proponujemy mieszkańcom wiele 
wydarzeń, koncertów. W maju był na przy-
kład Stęszew Youth Festival, a 1 czerw-
ca piknik ekologiczny. Pełen wydarzeń 
będzie czerwiec, w którym zaplanowali-
śmy m.in. kolejną edycję biegu przełajowe-
go, a także Święto Stęszewa. Przed rokiem 
bardzo pozytywne recenzje mieszkańców 
gminy i gości zyskał festyn i koncert Ani 
Wyszkoni. Tym razem zagra dla nas Golec 
uOrkiestra. Inne gminy mogą nam pozaz-
drościć gwiazdy tego formatu. 

• Dziękujemy za rozmowę

Rozmowa z Włodzi-
mierzem Pinczakiem, 
burmistrzem Miasta 
i Gminy Stęszew

nawet opozycja była  
za absolutorium!
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21 maja odbyła się XXXV Sesja Ra-
dy Miejskiej Gminy Stęszew, na 
której udzielono burmistrzowi 

Gminy absolutorium. Zanim jednak to na-
stąpiło przewodniczący rady przedstawił 
zebranym porządek obrad.

Kolejnym punktem środowej sesji było 
przyjęcie przez radnych protokołu z wcze-
śniejszej sesji.

Następnie prezes spółki Medicor — 
Ośrodka Zdrowia w Stęszewie przedstawił 
informacje jak wygląda sytuacja przejęcia 
spółki Medicus przez spółkę Medicor oraz 
odpowiedział na pytania z sali. Prezes poin-
formował o pracach remontowych budyn-
ku niezbędnych do otrzymania zezwolenia 
na prowadzenie działalności gospodarczej. 
Przewidywany termin zakończenia prze-
jęcia Medicusa przez Medicor to przełom 
czerwca/lipca lub sierpień/wrzesień.

Burmistrz przedstawił sprawozdanie 
z działalności międzysesyjnej. Obejmowało 
ono okres od 24 marca do 21 maja.

W minionym czasie burmistrz złożył 
do Rady Gminy Dopiewo skargę na wójt 
Dopiewa w związku z sytuacją polegają-
cą na trudnościach w rozliczeniu projek-
tu „Warsztaty terapii zajęciowej” w Kona-
rzewie oraz stwierdzenia pani wójt Dopie-
wa, że gmina nie przekazała umówionych 
kwot na realizację tego przedsięwzięcia.

— W wyniku działań z końcówki ubie-
głego roku i początku tego roku udało nam 
się uzyskać decyzję, która pozwala nam od-
zyskiwać podatek VAT od inwestycji reali-
zowanych przez gminę (dotyczy to inwesty-
cji związanych z wodociągami i kanalizacją) 
— mówił burmistrz. — Będziemy odwoływali 
się od decyzji, która mówi, że będzie nam to 
zwracane przez 10 lat. Chcemy walczyć o to, 
aby kwota ta była zwrócona jednorazowo. 

W tym czasie zakończono następujące 
inwestycje:

•  remont chodnika na ul. Szkolnej 
w Łodzi,

•  projekty chodników na ul. Kuika 
i Mosińskiej w Trzebawiu oraz ul. 
Mosińskiej w Stęszewie,

•  profilowanie dróg gruntowych,
•  rozwój infrastruktury rekreacyjno-

sportowej na terenie Gminy Stęszew 
(Będlewo, Jeziorki, Modrze, Skrzynki, 
Tomiczki),

•  zagospodarowanie rekreacyjne tere-
nu w Stęszewie, Piekarach i Witoblu — 
rozbudowa istniejących placów zabaw,

•  wykonanie nawodnienia boiska ho-
kejowego w Stęszewie,

•  budowa boiska wielofunkcyjnego we 
Wronczynie.

W trakcie realizacji są następujące zadania:
•  przebudowa mostu w Witoblu,
•  budowa ścieżki rowerowej Strykowo 

— Stęszew, 
•  prace projektowe: chodnik Wron-

czyn — Modrze, remont ul. Parkowej 
w Strykowie, ul. Trzebawskiej w Stę-
szewie, ul. Sadowej w Zamysłowie,

•  prace przy remoncie cząstkowym 
jezdni i chodników,

•  wykonanie elewacji budynku świetli-
cy wiejskiej w Sapowicach,

•  opracowanie dokumentacji projek-
towej na budowę hali widowiskowo-
sportowej w Stęszewie,

•  budowa kanalizacji sanitarnej w Je-
ziorkach,

•  budowa kanalizacji sanitarnej w Bę-
dlewie,

•  budowa budynku garażu 3-stano-
wiskowego dla wozów strażackich 
w Strykowie,

•  zagospodarowanie rekreacyjne tere-
nu przy ulicy Błonie, Słowackiego, 
Paderewskiego, Pl. Kościuszki w miej-
scowości Stęszew.

W minionym okresie odbyły się przetargi:
•  na sprzedaż lokalu mieszkalnego 

w Strykowie i na sprzedaż działki w Stę-
szewie (udało się sprzedać działkę),

•  na budowę odwodnienia ulic w Stę-
szewie,

•  na usługi geodezyjne,
•  na malowanie oznakowania pozio-

mego dróg i ulic.
Ogłoszono przetargi:
•  na utrzymanie ciągłości dostę-

pu do szerokopasmowego interne-
tu oraz udostępnienie go przez okres 
od 01.07.2014 do 31.12.2016 roku, 
w związku z realizacją przedsięwzię-
cia pn.: „Zapewnienie dostępu do sze-
rokopasmowego Internetu mieszkań-
com Gminy Stęszew zagrożonym wy-
kluczeniem cyfrowym”,

•  na budowę ul. Podgórnej w Dębnie

•  na remont chodników: Strykowo ul. 
Kolejowa, Słupia ul. Słoneczna, Wito-
bel ul. Graniczna,

•  na remont chodników: Stęszew ul. 
Mosińska, Trzebaw ul. Kuika.

Burmistrz poinformował, że przychod-
nia stomatologiczna w Gimnazjum może 
zakończyć swoją działalność. Zostanie ogło-
szony konkurs na świadczenie tych usług.

W minionym czasie odbył się Jarmark 
Wielkanocny (13 kwietnia), podczas które-
go zbierane były pieniądze na rehabilitację 
Witolda Mazurka.

26–27 kwietnia odbyły się obchody 
95-lecia harcerstwa w Stęszewie (więcej 
w odrębnym tekście red.).

27 kwietnia zorganizowano uroczysto-
ści z okazji kanonizacji Jana Pawła II (wię-
cej w odrębnym tekście red.).

Omawiany okres to kolejne badania 
mammograficzne dla mieszkanek gminy.

W weekend majowy odbył się turniej 
piłki nożnej o puchar burmistrza oraz uro-
czystości z okazji uchwalenia Konstytucji 3 
Maja uświetnione występem kapeli dudzia-
rzy szkockich. 4 maja zorganizowany zo-
stał rajd rowerowy nad źródełko w Żarnow-
cu (więcej w odrębnym tekście red.).

12 maja odbył się Stęszew Youth Festi-
val — „Weź się ogarnij!” (więcej w odręb-
nym tekście red.).

18 maja na Sali Sesyjnej UMG Stęszew 
zorganizowano kolejną zbiórkę krwi (wię-
cej w odrębnym tekście red.).

Prowadzone są działania mające na ce-
lu przeprowadzenia szczepień dzieci prze-
ciwko pneumokokom i rakowi szyjki maci-
cy organizowane przez powiat.

Miniony czas to spotkania w ramach CZO 
Selekt, Metropolii Poznań oraz LGD Źródło.

Omawiany okres to także rozmowy z in-
westorami.

Burmistrz poinformował, że w niedzie-
lę (25.05.2014) odbędą się wybory do par-
lamentu UE. Zwrócił uwagę na zmianę sie-
dzib obwodowych komisji wyborczych 
i granic obwodów. Poinformował również, 
że 1 czerwca br. zostanie zorganizowany 
Piknik Ekologiczny podczas którego odbę-
dzie się wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży, 
a także nordic walking oraz rajd rowerowy.

Po sprawozdaniu burmistrza, podejmo-
wano uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

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

XXXV sesja rady  
Miejskiej gminy stęszew
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sprawozdania finansowego. Zanim ją pod-
jęto, skarbnik gminy — przedstawiła spra-
wozdanie z wykonania budżetu gminy za 
rok 2013 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 2013 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 gminy za rok 2013.

Zanim to nastąpiło, przedstawiono wnio-
sek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gmi-
ny Stęszew o udzielenie burmistrzowi abso-
lutorium za rok 2013 oraz uchwałę Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Poznaniu, w której wyrażono opinię, iż 
ww. wniosek komisji został uzasadniony.

Wobec powyższego radni, w głosowa-
niu jawnym udzielili burmistrzowi abso-
lutorium za rok 2013, przy jednym głosie 
wstrzymującym.

Przewodniczący rady pogratulował bur-
mistrzowi absolutorium. Do gratulacji do-
łączyli się również sołtysi gminy.

Burmistrz Włodzimierz Pinczak po-
dziękował wszystkim, którzy pomogli mu 
i przyczynili się do otrzymania absoluto-
rium za rok 2013.

Następnie przyjęto uchwały w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę nr XXXII/276/ 

2013 w sprawie uchwalenia Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Stę-
szew na lata 2014–2017. Uchwałą tą, Ra-
da Miejska Gminy Stęszew uchwala co 
następuje: załącznik nr 1 do uchwały nr 
XXXII/276/2013 z 16 grudnia 2013 roku 
otrzymuje nową treść zgodnie z załączni-
kiem nr 1 do niniejszej uchwały; Załącznik 
nr 2 do uchwały nr XXXII/276/2013 z 16 
grudnia 2013 roku otrzymuje nową treść 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwały. Uchwała ta została przyjęta więk-
szością głosów w formie zaproponowanej 
przez burmistrza.

b) zmiany uchwały nr XXXII/277/2013 
 w sprawie uchwały budżetowej na 2014 
rok. Uchwałą tą, Rada Miejska Gminy Stę-
szew dokonuje zwiększenia dochodów 

o kwotę 1.240.000,00 zł. Plan dochodów po 
zmianach to 44.342.182,83 zł, z tego:

•  dochody bieżące w kwocie — 
39.376.523,83 zł

•  dochody majątkowe w kwocie — 
4.965.659,00 zł

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

c) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgo-
dy na zaciągnięcie zobowiązania. Uchwa-
łą tą, Rada Miejska Gminy Stęszew postana-
wia zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Poznaniu na sfinansowanie 
zadania inwestycyjnego pod nazwą „Bu-
dowa kanalizacji sanitarnej dla miejsco-
wości Będlewo” do kwoty 1.800.000,00 zł, 
w tym do realizacji w 2014 roku do kwoty 
365.000,00 zł, do realizacji w 2015 roku do 
kwoty 850.000,00 zł i do realizacji w 2016 
roku do kwoty 585.000,00 zł. Uchwała ta 
została podjęta większością głosów.

d) zaciągnięcia pożyczki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej oraz wyraże-
nia zgody na zaciągnięcie zobowiązania. 
Uchwałą tą, Rada Miejska Gminy Stęszew 
postanawia zaciągnąć pożyczkę z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
na sfinansowanie zadania inwestycyjne-
go pod nazwą „Budowa kanalizacji sani-
tarnej dla miejscowości Jeziorki” do kwo-
ty 1.100.000,00 zł, w tym do realizacji 
w 2014 roku do kwoty 365.000,00, do re-
alizacji w 2015 roku do kwoty 550.000,00 
zł i do realizacji w 2016 roku do kwoty 
185.000,00 zł. Uchwała ta została przyję-
ta większością głosów w formie zapropono-
wanej przez burmistrza. 

e) ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały nr XX/171/2012 Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. 
w sprawie podziały gminy Stęszew na jed-
nomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia 
ich granic i numerów. Uchwałą tą, Rada 
Miejska Gminy dokonuje podziału gminy 
Stęszew na 15 jednomandatowych okręgów 
wyborczych. Uchwała ta została przyję-
ta jednogłośnie w formie zaproponowanej 
przez burmistrza.

f) przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu położonego we wsi 

Łódź, gm. Stęszew. Uchwałą tą, Rada Miej-
ska Gminy Stęszew przystępuje do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenu położonego 
we wsi Łódź, gm. Stęszew. Uchwała ta zosta-
ła przyjęta większością głosów w formie za-
proponowanej przez burmistrza.

g) zbycia nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej. Uchwałą tą, Rada Miej-
ska Gminy Stęszew wyraża zgodę na zby-
cie w drodze bezprzetargowej na rzecz Ko-
strzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej S.A. z siedzibą w Kostrzynie 
niżej wymienionych nieruchomości po-
łożonych w Strykowie, stanowiących wła-
sność gminy Stęszew:

1.  działka nr 451/7 o pow. 5,3431ha — 
KW PO1S/00043035/3

2.  działka nr 448/20 o pow. 11,3452ha 
— KW PO1S/00043035/3

3.  działka nr 462/7 o pow. 9,3949ha — 
KW PO1S/00033592/2

4.  działka nr 462/11 o pow. 1,5191ha — 
KW PO1S/00033592/2

Uchwała ta została podjęta jednogłośnie 
w formie zaproponowanej przez burmistrza.

h) udzielenia w roku 2014 dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane dla obiektów zabyt-
kowych wpisanych do rejestru zabytków 
położonych na terenie gminy Stęszew. 
Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stęszew 
udziela z budżetu gminy Stęszew dotacji 
parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Barbary 
w Tomicach w wysokości 22.000,00 zł oraz 
parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Idzie-
go w Modrzu w wysokości 28.000,00 zł. 
Uchwała ta została podjęta większością gło-
sów w formie zaproponowanej przez burmi-
strza.

i) zgody na przekazanie Powiatowi Po-
znańskiemu przez gminę Stęszew pomocy 
finansowej z budżetu gminy. Uchwałą tą 
Rada Miejska Gminy Stęszew udziela z bu-
dżetu gminy Stęszew pomocy finansowej Po-
wiatowi Poznańskiemu na rozbudowę dro-
gi powiatowej nr 2401P Dopiewo — Poznań 
w m. Skórzewo od ul. Malwowej do ul. Zakręt, 
gmina Dopiewo, powiat poznański. Uchwała 
ta została przyjęta jednogłośnie w formie za-
proponowanej przez burmistrza. 

Na zakończenie obrad Rada Miejska 
Gminy Stęszew negatywnie zaopiniowała 
projekt rozporządzenia Ministra Środowi-
ska w sprawie ustanowienia Planu Ochrony 
dla Wielkopolskiego Parku Narodowego na 
lata 2013–32.  REd

GMINa StęSZEW Ma SWój FaN PaGE Na FaCEbooku
od 1 marca gmina Stęszew posiada na portalu społecznościowym Facebook.com swój oficjalny 
fan page. wszyscy mieszkańcy i sympatycy gminy Stęszew mogą polubić jej nową stronę na 
Facebook.com. https://www.facebook.com/pages/gmina-St%c4%99szew/236373419881327
wystarczy kliknąć lubię to! na fan page gminy Stęszew na Facebooku.
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Z tej okazji na stęszewskim rynku od-
były się uroczystości związane z tym 
wydarzeniem. O godz. 15 nastąpiło 

przekazanie przez zuchy flagi, która towa-
rzyszyła harcerzom podczas pogrzebu Ja-
na Pawła II. Następnie odprawiona została 
msza święta polowa. Po niej przedstawiono 
montaż słowno-muzyczny. Na scenie za-
prezentowali się uczniowie ze szkół: Gim-
nazjum w Stęszewie, Gimnazjum w Stry-
kowie, Szkoła Podstawowa w Stęszewie, Ze-
spół Szkół Specjalnych w Stęszewie, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Strykowie, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Modrzu oraz Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny w Jeziorkach, 
a także Szkoła Muzyczna Stara Roszar-
nia oraz Ewa Tuskowska. Każdy wykonał 
po jednej piosence związanej z Janem Paw-
łem II. Przedstawienie zostało zwieńczone 
wypuszczeniem balonów do nieba. Na za-
kończenie wszyscy zebrani przemaszero-
wali z relikwiami Świętego Jana Pawła II do 
kościoła Świętej Trójcy, gdzie zostały zło-
żone kwiaty. Organizatorem uroczystości 
był Urząd Miejski Gminy Stęszew, Gimna-
zjum w Stęszewie oraz parafia pw. Świętej 
Trójcy w Stęszewie.  REd

27 kwietnia 2014 roku to dzień kanonizacji jana Pawła II oraz jana XXIII

jan Paweł ii świętym
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Rozpoczął się on rajdem rowerowym 
ze stacji turystycznej przy UMG Stę-
szew. Ok. 100 rowerzystów pokona-

ło trasę 10 km. Na mecie każdy cyklista 
otrzymał dyplom uczestnictwa od burmi-
strza oraz drobne upominki. 

O godz. 14 burmistrz oficjalnie rozpo-
czął piknik. Na scenie pojawili się przed-
stawiciele szkół gimnazjalnych, którzy 
zmierzyli się w konkursie Eko–Wiedzy. 
Każdy musiał odpowiedzieć na pytania 
związane z ekologią oraz wykonać jedno 
zadanie. Zwycięzcą został Andrzej Rękoś 
z Gimnazjum w Stęszewie, II miejsce za-
jął Patryk Borowiak (Gimnazjum w Stry-
kowie), III miejsce zajął Szymon Bielawski 
(Gimnazjum w Stęszewie). W tym samym 
czasie na płycie boiska został przeprowa-
dzony fachowy instruktaż Nordic Wal-
king. Po intensywnej rozgrzewce 15 pie-
churów wyruszyło w 4 km trasę. Na mecie, 
podobnie jak uczestnicy rajdu, zostali oni 
uhonorowani dyplomami oraz drobnym 
upominkiem. 

O godz. 15.15 na scenie zaprezento-
wało się 18 finalistów konkursu piosenki 
ekologicznej. W kategorii „Przedszkolak” 
zwyciężyła Julia Hübner, natomiast w ka-
tegorii „Szkolak” I miejsce zajęła Vanessa 
Jeziorecka. O godz. 17 przyszedł czas na 
dość nietypową, bo hip-hopową, pogadan-
kę ekologiczną w wykonaniu Krzysztofa 
Kozłowskiego — pracownika Nadleśnictwa 
Konstantynowo. Do występu chętnie przy-
łączyły się dzieci. 

Następnie odbyło się ogłoszenie wy-
ników konkursów oraz wręczenie nagród 
przez burmistrza Włodzimierza Pinczaka 
oraz zastępcę prezesa zarządu WFOŚiGW 
w Poznaniu Marka Baumgarta. W konkur-
sie zbiórki surowca wtórnego I miejsce za-
jął Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jezior-
kach z wynikiem 10,58 kg zebranej ma-
kulatury na jednego ucznia. W konkursie 
fotograficznym o tematyce ekologicznej 
zwyciężyła Kinga Wojtyś (Gimnazjum 
w Stęszewie), II miejsce — Justyna Hornik 
(Gimnazjum w Stęszewie), III miejsce — 
Anna Tomczak (Gimnazjum w Strykowie), 
wyróżniona została praca Angeliki Stacho-
wiak z Zespołu Szkół Specjalnych w Stę-
szewie. W konkursie plastycznym o te-
matyce ekologicznej dla uczniów klas IV– 
–VI szkół podstawowych I miejsce zaję-
ła Zuzanna Kaczmarek (SP w Stęszewie), II 
miejsce — Szymon Michalak (Zespół Szkół 

Specjalnych w Stęszewie), III miejsce — Ma-
ciej Maciejewski (Zespół Szkolno-Przedsz-
kolny w Jeziorkach). Wyróżnione zosta-
ły prace Martyny Konieczniej i Saman-
ty Piechowiak z Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Modrzu. Nagroda specjalna od 
LGD „Źródło” trafiła do Mariusza Rożka 
z Zespołu Szkół Specjalnych w Stęszewie. 
W konkursie na hasło promujące formę 
ochrony przyrody w gminie Stęszew zwy-
ciężyły: Danuta Niedzwiecka, Julia Szała 
oraz Anna Rożek. Nagrodę za zadanie raj-
dowe otrzymała Krystyna Stelmaszewska, 
natomiast za quiz wiedzy ekologicznej: 
Halina Raatz, Kazimierz Raatz oraz Iwo-
na Szczeszek. 

Ponadto na uczestników pikniku czeka-
ło wiele innych atrakcji np.: pokaz sprzę-
tu strażackiego, karuzela, trampoliny oraz 
„kącik malucha”, gdzie malowano twarze 
oraz modelowano różne kształty z balo-
nów, a także stoiska tematyczne Wielko-
polskiego Parku Narodowego, Nadleśnic-
twa Konstantynowo, Stowarzyszenia LGD 
„Źródło” oraz Związku Międzygminnego 
CZO Selekt. 

Na zakończenie na scenie pojawiła się 
Kapela „Zza Winkla”, która bawiła pu-
bliczność swoją muzyką oraz dobrym hu-
morem o zabarwieniu regionalnym. 

Piknik został dofinansowany ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu. REd

W dzień dziecka na boisku kS Lipno w Stęszewie został zorganizowany 
Piknik Ekologiczny „Stęszew – tak Naturalnie!”

Piknik ekologiczny 
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O godz. 11.15 została odprawiona msza 
święta, następnie wszyscy wierni wraz 
z delegacjami i pocztami sztandaro-

wymi przemaszerowali na płytę stęszewskie-
go rynku. Tam poszczególne delegacje złoży-
ły kwiaty pod pomnikiem. Odbyła się również 

krótka akademia z udziałem stęszewskiego 
chóru mieszanego. Tego dnia w Stęszewie go-
ściliśmy niezwykłych muzyków: kapelę du-
dziarzy szkockich „Scotpipe Edinburgh”. 
Uświetnili oni swoją obecnością i grą 223 
rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Jako symbol przyjaźni szkocko — pol-
skiej na koniec uroczystości zagrali oni ra-
zem z kapelą dudziarską „Koźlary” „Odę 
do radości” oraz „Lilije”. Był to także nie-
zwykły moment uczczenia 10 rocznicy 
wejścia Polski do Unii Europejskiej. REd

oficjalna uroczystość z okazji 223 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja

3 maja ze szkotami
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Brali oni udział w XV Rajdzie Wio-
sennym Ośrodka ZHP Buk, który 
był połączony z obchodami 95-lecia 

ZHP na ziemi stęszewskiej. Patronat nad 
uroczystościami objął burmistrz Włodzi-
mierz Pinczak.

W piątkowy wieczór harcerze spotka-
li się na Harcjadzie, czyli rywalizowa-
li między drużynami zdobywając punk-
ty do rywalizacji rajdowej. Około 2 w nocy 
odbył się bieg na orientację po Stęszewie. 
Następnego dnia w godzinach przedpołu-
dniowych do szkoły dojechały zuchy, któ-
re wyruszyły na grę miejską, na której wy-
pełniały zadania m.in. śpiewały piosenkę 
dla napotkanych przechodniów, czy obser-
wowały przyrodę podczas marszu. Harce-
rze natomiast wyruszyli na grę terenową 
wokół Stęszewa, na której mieli za zada-
nie np. rozbić namiot, wykazać się znajo-
mością musztry, czy udzielić pierwszej po-
mocy.

O godz. 16.30 odbyło się spotkanie na 
sali sesyjnej inaugurujące obchody 95-le-

cia ZHP w Stęszewie. Całą oprawą i orga-
nizacją zajął się Harcerski Krąg Seniorów 
ze Stęszewa. Na spotkaniu byli zaprosze-
ni goście, przyjaciele, seniorzy, zuchy, har-
cerze. Nie brakowało na nim wspomnień, 
piosenek, opowieści z przebytych w stę-
szewskim ZHP, przygód. Nagrodzono naj-
bardziej zasłużonych członków ZHP oraz 
podziękowano wszystkim, którzy przyczy-
niają się do dalszego rozwoju naszej orga-
nizacji. Następnie uroczystość przeniosła 
się do stęszewskiej harcówki, gdzie została 
zaprezentowana wystawa z 95-letniej dzia-
łalności ZHP. Nie zabrakło zdjęć, kronik, 
odznak, starych mundurów, dyplomów, 
namiotu, czy menażek. O godz. 19.30 od-
była się msza święta w namiocie przy stę-
szewskiej szkole podstawowej. Potem se-
niorzy i zaproszeni goście przenieśli się na 
ognisko, a harcerze na świecznisko. 

W niedzielę o godz. 10 wyruszył ulica-
mi miasta przemarsz wszystkich uczestni-
ków uroczystości i rajdu na stęszewski ry-
nek przy dźwiękach orkiestry harcerskiej 

z Kórnika. Tam odbył się apel kończący 
rajd oraz obchody 95-lecia. Podczas apelu 
zostały złożone Przyrzeczenia Harcerskie, 
Obietnice Zuchowe oraz przyznano stop-
nie harcerskie i gwiazdki zuchowe. Na apel 
przybył także komendant naszego huf-
ca dh Przemysław Gładysiak z listem gra-
tulacyjnym. Podsumowano również zdo-
byte punkty podczas rywalizacji rajdowej 
i tak w kategorii zuchowej nie sposób by-
ło wyróżnić żadnej gromady (tak dzielnie 
walczyły do końca), więc postanowiliśmy 
przyznać pięć równorzędnych pierwszych 
miejsc. Natomiast w kategorii harcerskiej 
III miejsce zdobyła stęszewska czwórka. Po 
apelu przemaszerowaliśmy do podstawów-
ki, gdzie czekała na nas pyszna harcerska 
grochówka prosto z kuchni polowej. 

Korzystając z okazji chcielibyśmy ser-
decznie podziękować wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się do or-
ganizacji obchodów 95-lecia. Czuwaj!

ZuChY, haRCERZE, INStRuktoRZY  
I SENIoRZY SZCZEPu StęSZEW

25–27 kwietnia w stęszewskiej podstawówce przebywało  
około 130 zuchów i harcerzy 

95-lecie ZHP w stęszewie 
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Na miejscu zbiórki, pomimo wietrz-
nej pogody, zebrało się ponad 100 
rowerzystów. Punktualnie o 10 wy-

ruszyli oni spod Stacji Turystycznej przy 
UMG w Stęszewie. Na mecie rajdu na 
uczestników czekały ciepłe napoje, poczę-
stunek oraz konkurencje sprawnościowe. 

W rzucie ringo do celu najlepszy okazał 
się Sławomir Białous, najwięcej razy piłkę no-
gą odbił Michał Zaborski. W podbijaniu pi-
łeczki pingpongowej bezkonkurencyjna oka-
zała się Klaudia Jankowska, natomiast mi-
strzynią skakanki została Natalia Pazgrat. 

Po krótkim odpoczynku zadowoleni ro-
werzyści wrócili do Stęszewa.  REd

Polski Czerwony krzyż — koło 
terenowe Stęszew oraz bur-
mistrz gminy Stęszew po raz ko-
lejny zorganizowali zbiórkę krwi. 

Odbyła się ona 18 maja w sali sesyjnej 
UMG Stęszew. Pojawiło się 57 daw-
ców z czego 44 oddało krew. Łącz-

nie zebrano 19,8 litra krwi. 
Należy również zaznaczyć, że 9 dawców 

wyraziło chęć na rejestracje w bazie dawców 
szpiku kostnego. 

Wszystkim uczestnikom zbiórki krwi ser-
decznie dziękujemy za okazane serce.  REd

Zbiórka krwi

Na zakończenie długiego weekendu majowego, 4 maja,  
odbył się rajd rowerowy do „Źródełka w Żarnowcu”

rajd rowerowy do źródełka 
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•  Rozwój infrastruktury rekreacyjno-spor-
towej na terenie gminy Stęszew z mate-
riału wykonawcy (miejscowość Będlewo, 
Jeziorki, Modrze, Skrzynki, Tomiczki).

•  Zagospodarowanie rekreacyjne terenu 
w miejscowości Stęszew, Piekary i Witobel 
— rozbudowa istniejących placów zabaw.

•  Wykonanie nawodnienia boiska hokejo-
wego w miejscowości Stęszew z materia-
łu wykonawcy wraz z opracowaniem do-
kumentacji projektowej.

•  Budowa boiska wielofunkcyjnego o wy-
miarach 48,0 × 24,0 m o nawierzchni 
z trawy syntetycznej oraz ogrodzenie bo-
iska w miejscowości Wronczyn.

•  Opracowanie dokumentacji projektowej 
na budowę hali widowiskowo-sportowej 
w miejscowości Stęszew.

•  Budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej 
długości L=5558,0 m dla miejscowości Je-
ziorki.

•  Budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej 

długości L=8921,0 m dla miejscowości 
Będlewo.

•  Budowa budynku garażu 3-stanowisko-
wego dla wozów strażackich w miejsco-
wości Strykowo. 

•  Zagospodarowanie rekreacyjne terenu 
przy ulicy Błonie, Słowackiego, Pade-
rewskiego. pl. Kościuszki w miejscowo-
ści Stęszew.

•  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 
części miejscowości Stęszew (rejon ulicy 
Mosińskiej i Trzebawskiej).

•  Remont chodnika ul. Szkolna w Łodzi.
•  Opracowanie dokumentacji projektowej 

na remont świetlicy wiejskiej w miejsco-
wości Drożdżyce, Dębno, Wronczyn.

Na początku czerwca rozpoczęły się prace 
związane z wykonaniem elewacji budyn-
ku świetlicy wiejskiej w Sapowicach z mate-
riałów wykonawcy. W trakcie realizacji jest 
także budowa ścieżki rowerowej Strykowo — 
Stęszew oraz remont mostu w Witoblu.  REd

Poniżej podajemy te najważniejsze  
zrealizowane w roku 2014

inwestycje roku 2014 w gminie stęszew

chodnik – Łódź.

Plac zabaw – tomiczki.

stęszew, pl. kościuszki.

boisko – wronczyn.
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inwestycje roku 2014 w gminie stęszew

chodnik – Łódź. Plac zabaw w stęszewie,  przy ul. Paderewskiego. Plac zabaw – Modrze.

budowa ścieżki pieszo-rowerowej strykowo – stęszew. Plac zabaw – witobel.

boisko – wronczyn.
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Na obchody dorocznego Dnia Ziemi 
nauczyciele i młodzież strykow-
skiego gimnazjum wybrali Nadle-

śnictwo w Konstantynowie. Jest to urokli-
wy teren o niewątpliwym bogactwie fau-
ny i flory, stanowiący obszar Natura 2000 
oraz wchodzący w skład Rogalińskiego 
Parku Krajobrazowego. Na trasie o długo-
ści ok. 8 km wytyczono 20 przystanków te-
matycznych. Ścieżka edukacyjna pod zna-
miennym tytułem „Borówkowy szlak” roz-
poczyna się i kończy przed siedzibą nad-
leśnictwa.

29 kwietnia po przyjeździe na miejsce 
gospodarze, czyli pani Kasia, pan Sławek, 
pan Mariusz i pan Piotr podzielili mło-
dzież na grupy i przedstawili program spo-
tkania: wyprawa Szlakiem Borówkowym 
(mała pętla) z przewodnikiem, zwiedzanie 
muzeum oraz zagospodarowanego terenu 
przy siedzibie nadleśnictwa, gdzie można 
było zapoznać się z treścią tablic edukacyj-
nych, zobaczyć ciekawe eksponaty i choć 
na chwilę zatrzymać się przed młodym dę-
bem, który już teraz traktowany jest jak po-
mnik przyrody. Drzewo zostało posadzone 
w 2006 r., w pierwszą rocznicę śmierci Ja-
na Pawła II. Jego sadzonki wyhodowano 
z żołędzi zebranych w 2003 r. z najstarsze-
go w Polsce Dębu Chrobrego, które w 2004 
r. zostały poświęcone przez Jana Pawła II. 

Po części wycieczkowo–edukacyjnej nie 
mogło zabraknąć czasu na zabawy i gry na 
placu przy nadleśnictwie. Uczniowie gra-
li w badmintona lub w siatkówkę, smażyli 
kiełbaski przy ognisku. Nikt nie mógł na-
rzekać na brak wrażeń. 

Trzeba przyznać, że był to doskonały 
pomysł na świętowanie Dnia Ziemi.

 aNNa duRCZak-bIałaS, PIotR SZCZESZEk

Strykowscy gimnazja-
liści do konstantynowa 
po zdrowie i wiedzę 

na „borówkowym szlaku”
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Za nami już IV edycja konkursu „Sta-
ra Tradycja”, a zarazem festiwalu 
„Wszystkie Mazurki Świata” organi-

zowanego w Warszawie. W tym roku odby-
wał się on od 21 do 26 kwietnia pod tytu-
łem „Rzeczpospolita Kolberga”. 21 kwiet-
nia w Bibliotece Mazowieckiego Centrum 
Kultury i Sztuki odbył się koncert 10 fina-
listów kontynuujących muzyczne tradycje 
swoich regionów. W trakcie eliminacji ju-
rorzy ocenili wiele zespołów z całego kraju, 
począwszy od Wielkopolski poprzez Kuja-
wy, Kurpie, Mazowsze, Kielecczyznę, Lu-
belskie, Małopolskie na Podhalu kończąc. 

Wśród finalistów znalazła się „Kapela 
Piotra i Pawła”, złożona z członków Kape-
li Dudziarskiej „Koźlary”, Piotra Góreckiego 
— grającego na dudach wielkopolskich oraz 
Pawła Zawadzkiego — grającego na skrzyp-
cach przewiązanych. Ogromnym wyróżnie-
niem był sam fakt bycia laureatem tak pre-
stiżowego ogólnopolskiego konkursu. Ze-
społy prezentowały przede wszystkim inne 
style muzyczne, grano na przeróżnych in-

strumentach: skrzypcach, basach, cymba-
łach, harmoniach pedałowych, dudach i wie-
lu innych, a także śpiewano. „Kapela Piotra 
i Pawła” zaprezentowała tradycyjne utwo-
ry wsi wielkopolskiej oraz przyśpiewkę „Hej, 
z młodych lot!”. Po koncercie finałowym, 
zorganizowano krótki wieczór tańca z udzia-
łem zwycięzcy poprzedniej edycji festiwa-
lu, a następnie jury ogłosiło wyniki. Kape-
li „Piotra i Pawła” przyznano drugą nagro-
dę. Muzyka ludowa łączy ludzi i można by-
ło to szczególnie zauważyć podczas wieczoru 
tańca, gdy to całkiem nieznane sobie osoby, 
wspólnie tańczyły, rozmawiały i śmiały się, 
choć dosłownie moment wcześniej pierwszy 
raz uścisnęły swoje dłonie. 

Bieżący rok mija pod patronatem Oska-
ra Kolberga — polskiego etnografa, muzyka 
i folklorysty. Stworzył on podstawy klasyfi-
kacji muzyki ludowej w Polsce, to z jego licz-
nych ksiąg czerpiemy informacje o naszej 
tradycji. Może warto, wybrać się choć raz na 
koncert zespołu folklorystycznego i pozwolić 
przesiąknąć tradycją. PaWEł ZaWadZkI 

16 maja w domu kultury w Stę-
szewie kolejna impreza z cyklu 
„Przyjemności dla ciała i ducha”. 

Tego dnia otwarta została wystawa 
hobbystyczna „Rękodzieło artystycz-
ne” Danuty Łuczak z Poznania. Licz-

nie przybyli goście oklaskiwali występ ka-
peli dudziarskiej „Koźlary” wraz z mono-
logiem w gwarze wielkopolskiej Katarzy-
ny Józefiak. 

Miano „Nietuzinkowej hobbystki” otrzy-
mała Danuta Łuczak , która tak o sobie mówi: 
„Urodziłam się i mieszkam w Poznaniu. Swo-
ją pasję do haftu krzyżykowego odkryłam kil-

kanaście lat temu. Od tego czasu wyszyłam 
ok. 60 obrazów. Ulubionym tematem moich 
prac są konie. Haft krzyżykowy to mozolna 
praca wymagająca skupienia. Wszystkie pra-
ce wyszywałam na kanwie bez nadruku, pra-
ca ta dała mi wiele radości i satysfakcji. Mo-
ją drugą pasją są wypieki ciast, a szczególnie 
tortów.” Owe torty , w 5 smakach przywiezio-
ne na wernisaż stanowiły pyszny poczęstu-
nek. Autorka — technikę haftu krzyżykowe-
go poznała będąc na Ukrainie.

W galerii Domu Kultury przy ul. Poznań-
skiej 11, znajduje się 17 barwnych, pięknych 
„obrazów” malowanych nićmi niezwykłej 
osoby. Wystawa trwać będzie do końca sierp-
nia. Zapraszamy.  REd

nietuzinkowa hobbystka 

„kapela Piotra i Pawła” zajęła drugie miejsce 
w konkursie „Stara tradycja”

wielki sukces w stolicy

GMINa StęSZEW Ma SWój FaN PaGE Na FaCEbooku
od 1 marca gmina Stęszew posiada na portalu społecznościowym Facebook.com swój oficjalny 
fan page. wszyscy mieszkańcy i sympatycy gminy Stęszew mogą polubić jej nową stronę na 
Facebook.com. https://www.facebook.com/pages/gmina-St%c4%99szew/236373419881327
wystarczy kliknąć lubię to! na fan page gminy Stęszew na Facebooku.
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Imprezę w Zielonym Zakątku rozpoczę-
to niezwykle widowiskowym pokazem 
gimnastyki artystycznej w wykonaniu 

Jany Jungmann, która ćwiczyła ze wstążką. 
Po pokazie rozległ się hymn „Stęszewskiej 
Trioli” i… rozpoczęły się przesłuchania XV 
Jubileuszowego Gminnego Konkursu Pio-
senki „Stęszewska Triola”. Do konkursu 
zgłosiło się 29 wykonawców. Komisja arty-
styczna w składzie: Katarzyna Buda i Anna 
Wojtowicz przyznała I miejsce w kategorii 
klas I—III Nadii Andrzejczak, a w kat. klas 
IV—VI — Juli Antczak. II m w kat. I—III zdo-
były: Maja Kowalak, Olga Rybakowska, III m 
wyśpiewali: Paulina Czajkowska i Nikodem 
Trafas. W kategorii klas IV—VI — III m zdo-
była: Antonina Chojak.

W kat. gimnazjum II m przyznano We-
ronice Przybylskiej, a III miejsce otrzyma-
ły Weronika Hejman i Monika Dolata. Dy-
plomy za udział otrzymali: Pola Stankow-
ska, Julia Boruta, Kacper Nowak, Wiktoria 
Owczarzak, Damian Kałek, Kornelia Ry-
chlik, Aleksandra Pietrzykowska, Weronika 
Nędzyk, Zuzanna Snela, Martyna Rychlik, 
Julia Szała, Weronika Urbaniak, Maciej Ma-
ciejewski, Mateusz Snela, Magdalena Roszak, 

Joanna Wachowiak, Bogna Czerwińska, Ma-
ria Szczygielska, Zuzanna Sommerfeld. 

Zaproszenie na występ w czasie „Święta 
Stęszewa” (28 czerwca) otrzymały: Nadia An-
drzejczak, Julia Antczak, Weronika Przybyl-
ska, Maja Kowalak, Olga Rybakowska. 

W pierwszej części prezentacji innych 
form artystycznych — na pianinie zagrał 
Wiktor Murkowski, natomiast na saksofo-
nie — Wiktor Kęska. Wszystkie dzieci chęt-
ne uczestniczyły w formie tanecznej zum-
ba. Drugą część prezentacji rozpoczęły sio-
stry Weronika i Marianna Pilarczyk grając 
na gitarach. Nie mogło zabraknąć akcen-
tu ludowego — Kasia Józefiak w stroju lu-

dowym z kapeli dudziarskiej „Koźlary” za-
prezentowała monolog „Nicpłote kejtry?” 
autorstwa B. Bawer. Była również konty-
nuacja zabawy tanecznej zumba. Czeka-
jąc na werdykt jurorów wszyscy mogli po-
dziwiać popisy: Mariki Nowak na keybo-
ardzie, Weroniki Hejman na pianinie, Pa-
tryka Tomczaka na keyboardzie. Piosenkę 
w języku angielskim zaśpiewały: Monika 
Dolata i Weronika Przybylska, zaś Cecylia 
Pięta śpiewała grając na gitarze.

Zorganizowano również warsztaty pla-
styczne w ramach wspólnego projektu pla-
stycznego SP i Domu Kultury w Stęszewie 
„Dziecko w folklorze świata” . baRbaRa baWER

18 maja dom kultury zorganizował Festiwal Rozmaitości artystycznych

Festiwal w Zakątku

Powinnością domu kultury jest 
stworzenie warunków społecz-
ności lokalnej do artystycznego 
rozwoju.

Jedną z form jest ognisko muzyczne. Od 
wielu lat pod okiem Anny Wojtowicz 
dzieci i młodzież oraz dorośli uczą się 

grać na instrumentach klawiszowych.
W czasie trwania Poznańskiego Kon-

kursu Muzycznego Instrumentalistów-So-
listów w kategorii klas IV—V I (keyboard) 
1 miejsce zdobyła Marika Nowak, również 
1 miejsce zdobył Patryk Tomczak — gim-
nazjalista (keyboard). Zaś podczas XII Fe-
stiwalu Młodych Muzyków w Kórniku 
stęszewscy uczniowie wypadli następują-
co: kategoria — instrumenty różne: Patryk 
Tomczak — II miejsce, Marika Nowak — wy-
różnienie, kategoria — fortepian — grupa 
średnia, Wiktor Murkowski — III miejsce; 
kategoria — fortepian — grupa starsza, We-
ronika Hejman — wyróżnienie.

Natomiast naukę gry na gitarze pro-
wadzi Ilona Wojcieszak, której uczenni-
ce w czasie trwania poznańskich imprez 
w minionym i bieżącym roku: „Kolędowa-
nie z gitarą” i „Poznańska Jesień Gitarowa” 
jako duet — Weronika i Marianna Pilar-
czyk — zdobyły wyróżnienie  oraz II miej-
sce w kategorii zespoły.  bb

osiągnięcia młodych  
instrumentalistów

8 maja spotkały się pracownice stę-
szewskiej biblioteki prowadzące na 
co dzień  działalność w oddalonych 

od siebie filiach. Spotkanie było okazją do 
przekazania informacji o bieżących za-
daniach biblioteki, omówienie proble-
mów i sukcesów. Burmistrz Włodzimierz 
Pinczak złożył bibliotekarzom życzenia 
z okazji ich święta. Gośćmi byli także rad-
ni: Halina Kowalska, Elżbieta Przynoga 
i Leszek Książkiewicz.  REd

Święto  
bibliotekarzy
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Spędzone na wspólnym czytaniu 
chwile pogłębiają więzi, sprzyjają 
rozmowom o rzeczach ważnych i… 

tych zupełnie błahych. Bibliotekarkom 
przyświeca idea, że „Czytanie zawsze po-
winno się kojarzyć z radością, nigdy z nu-
dą, przymusem czy karą”. Wcielając ideę 
w życie do wspólnej zabawy zaproszo-
no studentki Stęszewskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, mamy małych czytelni-
ków, gimnazjalistki i oczywiście dzieci . 

Początek imprezy był trochę nerwowy, 
a to ze względu na deszcz i szybką decy-
zje o zmianie miejsca. Sala sesyjna urzę-
du gminy dzięki wystrojowi i dekoracji 
zmieniła się w przytulny kącik do czyta-
nia, a kolorytu imprezie dodały przebra-
nia uczestniczek za postacie literackie.

Dzieci żywo reagowały na czytane 
utwory, fajnie bawiły się kolorowymi ba-
lonikami i wesołą „ciuchcią” wypełnioną 
pluszowymi pasażerami. 

Każda czytająca pani otrzymała dy-
plom z podziękowaniem, na zakończe-
nie była kawa dla dorosłych, napoje i cu-

kierki dla młodszych i wiele zapewnień, 
iż było super, że wszyscy chcą więcej ta-
kich spotkań.  REd

tydzień bibliotek przebiegał pod hasłem: „Czytanie łączy pokolenia” 

głośne czytanie bajek

dom kultury w Stęszewie zor-
ganizował XIII Gminny konkurs 
Recytatorski „Wiosenne Przebu-
dzenie”.

Zgłoszono 28 uczestników z wszystkich 
szkół gminy. Komisja artystyczna 
w składzie: Barbara Bawer — przewod-

nicząca, dyrektor DK i Alicja Skrzypczak — 
dyrektor Biblioteki Publicznej, zdecydowa-
ła że na Powiatowy Konkurs Recytatorski do 
Murowanej Gośliny nominację otrzymali: 
w kategorii klas I–III: Hanna Tomaszewska — 
SP Stęszew Filia Trzebaw; kl. IV–VI: Wikto-
ria Wolna — ZSP Modrze; gimnazjum: Laura 
Adler — Gimnazjum Strykowo.

Komisja przyznała nagrody w poszcze-

gólnych kategoriach: kl. I–III: 1 miejsce: 
Krystian Luleczka — ZSP Jeziorki, 2.: Jagoda 
Iwanowska — ZSP Modrze; 3.: Adam Szymo-
niak — ZSP Jeziorki; klas IV–VI: 1. Marty-
na Hoffmann — ZSP Modrze, 2.: Maria Bo-
gaczyk –S.P Stęszew, 3.: Antonina Chojak — 
ZSP Jeziorki; gimnazjum: 1. Justyna Hornik 
— Stęszew, 2.: Joanna Urbaniak — Strykowo, 
3.: Weronika Hejman — Strykowo. 

Uczestnicy ze Szkół Podstawowych wy-
brali tradycyjnie teksty: J. Brzechwy, J. Tu-
wima, M. Konopnickiej, W. Chotomskiej. 
Natomiast gimnazjaliści zmierzyli się 
z tekstami takich pisarzy jak: W. Szymbor-
ska, W. Szekspir, Z. Herbert, S. de. Exupe-
ry, S.Meyera, S. Mrożek. Zdarzyły się bar-
dzo interesujące interpretacje z nienagan-
ną dykcją.  bb 

wiosenne przebudzenie

9 maja nastąpiło rozstrzygnięcie kon-
kursu plastycznego i konkursu na 
prezentację multimedialną pt. „Czy-

tanie łączy pokolenia” zorganizowanych 
przez Bibliotekę Publiczną w Stęszewie. 
Konkurs plastyczny przeprowadzony został 
w trzech kategoriach wiekowych: dla dzieci 
w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas 
I–III i klas IV–VI. Komisja w składzie: Ali-
cja Skrzypczak — przewodnicząca, Helena 
Snuszka oraz Teresa Makowiak oceniła 20 
prac. W I kategorii wiekowej (grupa „0” i kl. 
1) I miejsce zajęła Martyna Zielińska, SP Stę-
szew, II miejsce — Amelia Klorek, SP Stryko-
wo. W II kategorii wiekowej (kl. 2 i 3) miej-
sce I — Amanda Toboła, SP Jeziorki, miejsce 
II — Jakub Szulc, SP Strykowo, miejsce III — 
Zuzanna Jankowska, SP Jeziorki. Wyróżnio-
ne zostały prace Filipa Krzyżkowiaka oraz 
Pawła Michalaka (obaj SP Strykowo). W III 
kategorii wiekowej (kl. 4–6) zwyciężyła Ad-
rianna Kośmider, SP Jeziorki. II miejsce za-
jęła Sandra Serba, SP Modrze, natomiast III 
miejsce przypadło wspólnie Martynie Ry-
chlik (SP Modrze) oraz Dominice Tom-
czak (SP Jeziorki). Na konkurs — prezenta-
cja multimedialna wpłynęła jedna praca. Ju-
ry przyznało nagrodę Aleksandrze Rabiega 
z Gimnazjum w Stęszewie.  REd

konkursy  
w bibliotece

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania w bibliotece. 
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Burmistrz gminy Stęszew
informuje, że uruchomiony został

PrograM doFinansowania likwidacji  
wyrobów ZawierajĄcycH 

aZbest
dofinansowanie w wysokości 100% kosztów demontażu, od-
bioru i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych lub wyłącz-
nie odbioru i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych udzie-
lane jest na pisemny wniosek zainteresowanego złożony 
w urzędzie miejskim gminy Stęszew ul. Poznańska 11, Stę-
szew (formularz wniosku do pobrania ze strony internetowej 
urzędu gminy www.steszew.pl lub pokój nr 1). 

dofinansowaniu nie podlega zakup nowego materiału.  
ostateczny termin składania wniosków upływa  

15 września 2014 r.

wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpłynię-
cia. Szczegółowe informacje o zasadach dofinansowania moż-
na uzyskać w urzędzie (pokój nr 1) lub telefonicznie pod nr tel. 
618 197 125 i 618 197 132.

Burmistrz Stęszewa
włodzimierz Pinczak

Burmistrz Stęszewa 
informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do wydzierżawienia

zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gos-
podarce nieruchomościami (t.j. dz.u.2014.518) niniejszym 
podaję do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie urzędu miejskiego gminy w Stęszewie przy 
ul. Poznańskiej 11 wywieszono wykazy nieruchomości 
położonych na terenie gminy, przeznaczonych do 
wydzierżawienia.
wykazy umieszczone zostały również na stronie inter-
netowej www.steszew.pl. 

Szczegółowych informacji udziela urząd gminy Stęszew 
pod nr tel. 61 8 197 149, pokój nr 15.

sPrZedaM PoŁowę doMu 
ze wspólnym wejściem we wsi Sapowice,  

powierzchnia użytkowa 68 m2, działka 484 m2, 
tel. 601395928

16maja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kłecku 
(pow. gnieźnieński) trzyosobowe zespoły gimnazja-
listów (30 drużyn) i czteroosobowe ze szkół podsta-

wowych (31 drużyn) wzięły udział w eliminacjach wojewódzkich 
XXXVII Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Uczest-
nicy musieli wykazać się znajomością znaków drogowych, prze-
pisów ruchu drogowego oraz umiejętnością jazdy na rowerze 
i udzielania pierwszej pomocy w wypadkach drogowych. 

Zawodnicy wykazali się dużą wiedzą oraz umiejętnościami. 
W rywalizacji szkół gimnazjalnych drużyna ze Strykowa zajęła 
trzecie miejsce w województwie.

Po całodziennych zmaganiach przyszła pora na nagrody (ple-
caki, piłki, śpiwory, słuchawki, materace, akcesoria rowerowe itp.) 
które wręczyli: wojewoda wielkopolski Piotr Florek, burmistrz 
Miasta i Gminy Kłecko Marek Kozicki, przedstawiciele WORD, 
władze PZM oraz przedstawiciele wielkopolskiej policji. REd

sukces strykowian
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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
> numer alarmowy – 112
> 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 całą 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. 8–15 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. ga-
binet: 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: ponie-
działek: 13–18, wtorek: 8–13.30, środa: 8–
13.30, czwartek: 13–18, piątek: 8-13.30

• Laboratorium Techniki Dentystycznej
Bartosz Poloszyk  
wykonawstwo i naprawa protez denty-
stycznych , ul. wojciechowskiego 5,  
62-060 Stęszew, tel. 791-585-329

• 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 wykony-
wanie 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 godzinach 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-
21, 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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Poza gminnymi klubami mogły wy-
stąpić także drużyny niezrzeszo-
ne. Dzięki temu w majowych roz-

grywkach udział wzięła rekordowa liczba 
uczestników — ponad 120 osób.

Walkę o Puchar Burmistrza stoczyło 11 
drużyn: Amator Łódź, Jestic, Dezerterzy, 
POM, Orzeł Modrze, TADOS, LZS Wron-
czyn, Protan Elmark, Lipno Stęszew, Spój-
nia Strykowo oraz Tornado Trzebaw. 

Drużyny w drodze losowania zostały 
podzielone na dwie grupy: Grupę A i Gru-
pę B.

W meczu finałowym zmierzyły się na-
stępujące drużyny z grupy A — Lipno Stę-
szew, z grupy B — Orzeł Modrze. Zwycię-
żyło Lipno Stęszew pokonując w ostatnich 
minutach meczu Orła Modrze 1:0.

Na zakończenie turnieju, burmistrz 
gminy Stęszew wraz z organizatorami 
wręczył wszystkim drużynom dyplomy 
uczestnictwa oraz puchar dla najlepszej 
drużyny.  REd

1 maja na boisku sportowym orlik w Stęszewie 
został rozegrany turniej piłki nożnej

o puchar burmistrza

II otwarte Indywidualne  
Mistrzostwa Gminy Stęszew 
w Szachach.

W niedzielę, 25 maja odbyły się II 
Otwarte Indywidualne Mistrzo-
stwa Gminy Stęszew w Szachach.

W rozgrywkach udział wzięło 30 
uczestników. Najlepszym okazał się Piotr 
Kiwilsza, na drugiej pozycji uplasował się 

Hubert Zieliński. Trzecie miejsce wywal-
czył Przemysław Lesien. 

 Najmłodszym uczestnikiem II Indywi-
dualnych Mistrzostw Gminy Stęszew w Sza-
chach był ośmioletni Tymoteusz Lesień, 
natomiast najstarszym — zwycięzca nie-
dzielnych rozgrywek, czyli Piotr Kiwilisza

Na zakończenie turnieju wszyscy na-
grodzeni otrzymali puchar oraz nagrody 
z rąk burmistrza Gminy Stęszew Włodzi-
mierza Pinczaka.  REd

Pod koniec kwietnia w Sapowicach 
odbył się drugi wiosenny turniej 
w tenisie stołowym. W sali wiejskiej 

do zawodów przystąpiło ośmiu zawodni-
ków. Wzorem roku ubiegłego turniej ro-
zegrano systemem „każdy z każdym”. Do 
końca rozgrywek toczyła się wyrówna-
na rywalizacja i dopiero ostatnie mecze 
przyniosły rozstrzygnięcia: pierwsze miej-
sce zajął Aleksander Szczeszek, drugi na 
podium był Mikołaj Bartkowiak, a trzeci 
Mariusz Ziemliński. Zwycięscy otrzyma-
li z rąk sołtysa Adama Sołtysiaka puchary 
i gratulacje.  błaŻEj kRuPa

stęszewski szach-mat

ii wiosenny 
turniej tenisa 
stołowego
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Je-
ziorkach jest szkołą należącą do 
wielkopolskiej sieci szkół promują-

cych zdrowie i zdrowy tryb życia. 24 ma-
ja po raz szósty włączył się w akcję „Ca-
ła Polska Biega”. Udział w niej wzięli na-
uczyciele, rodzice oraz uczniowie Jezio-

rek, a także wszystkie placówki oświatowe 
oraz społeczność z gminy Stęszew. Uczest-
nicy marszo-biegu mieli do pokonania tra-
sę ok. 7 km. Wyruszyli z Jeziorek przez 
Piekary — Słupie, by dotrzeć do Janusze-
wic, gdzie odbyło się oficjalne zakończenie 
i uhonorowanie najlepszych uczestników 

tegorocznej akcji. Pierwszy do mety do-
biegł Damian Wojtkowiak, za nim Patryk 
Borowak oraz Alicja Czekała. Najstarszym 
uczestnikiem „Cała Polska Biega” był Alek-
sander Buksalewicz, natomiast najmłodsza 
uczestniczka miała zaledwie 3 lata i była 
nią Maria Sokół.  REd

W baranowie odbył się przed-
ostatni IV turniej koszykówki 
w ramach VII edycji „Pierwszy 
krok do basketu”. 

Drużyna chłopców znad Samicy od-
niosła kolejne dwa zwycięstwa. 
W pierwszym meczu stęszewianie 

pokonali rywali z Lusowa, następnie dru-

żynę z Komornik. W tegorocznej edycji 
turnieju drużyna prowadzona przez Joan-
nę Mydlak zajmuje I miejsce.

Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: 
Miron Ziółkowski (kpt.), Kacper Sobański, 
Piotr Losiak, Szymon Baranowski, Jakub Jó-
zefiak, Filip Nowicki, Adam Jankowski, Da-
wid Przewoźny, Rafał Sobkowiak. Trener: Jo-
anna Mydlak. Najwięcej punktów dla druży-
ny zdobył: Miron Ziółkowski.  tRoPS

W maju w Szkole Podstawowej w Stę-
szewie odbyły się „Koszykarskie 
Zmagania Chłopców” w celu pod-

sumowania umiejętności koszykarskich 
w roku szkolnym 2013/2014. Młodzi koszy-
karze UKS „Dwójki” Stęszew przystąpili do 

rywalizacji indywidualnej w konkurencjach 
techniczno-sprawnościowych. Zacięta rywa-
lizacja o najwyższe podium trwała do same-
go końca. Zwycięzcą został Miron Ziółkow-
ski, II miejsce wywalczył Kacper Sobański, III 
miejsce Piotr Losiak.  tRoPS

Pierwszy krok do basketu

koszykarskie zmagania 
chłopców w stęszewie

Szkoła w jeziorkach po raz szósty włączyła się w ogólnopolską akcję

cała Polska biega
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W zawodach startowały reprezen-
tacje wszystkich szkół gmin-
nych. Każda reprezentacja 

szkoły składała się z 6-osobowej drużyny 
dziewcząt i 6-osobowej drużyny chłopców. 
Każdy zawodnik przystąpił do następują-
cych konkurencji: bieg na dystansie 60 m, 
skok w dal z rozbiegu, rzut piłeczką palan-
tową, bieg na dystansie 600 m (dziewczę-
ta), 1000 m (chłopcy). Następnie wyniki za-
wodników przeliczono na punkty według 
tabel czwórbojowych. Suma punktów za 4 
konkurencje dała wynik każdego zawodni-

ka. Na wynik drużyny składały się rezulta-
ty 5 najlepszych zawodników.

W obu kategoriach (dziewcząt i chłop-
ców) zwyciężyła SP w Stęszewie.

wyniki dziewcząt:
I miejsce — SP Stęszew
II miejsce — SP Modrze  
III miejsce — SP Jeziorki

„Złota” reprezentacja dziewcząt wystą-
piła w składzie: Katarzyna Sobańska, We-
ronika Bober, Magdalena Świerczyńska, 

Magdalena Gidaszewska, Klaudia Kocurek. 
Trener: Dagmara Grąs. 

wyniki chłopców:
I miejsce — SP Stęszew
II miejsce — SP Jeziorki  
III miejsce — SP Modrze

„Złota” reprezentacja chłopców wystą-
piła w składzie: Dawid Przewoźny, Michał 
Odoliński, Jakub Józefiak, Miron Ziółkow-
ski, Rafał Sobkowiak, Piotr Losiak. Trener: 
Joanna Mydlak.  tRoPS

29 kwietnia na boisku trawiastym przy stęszewskiej podstawówce odbyły 
się „Mistrzostwa gminy w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłop-
ców szkół podstawowych” w ramach XV Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

Mistrzowie czwórboju

W maju zawodnicy klubu Okonia 
Sapowice otrzymali od sponsora 
nowe komplety strojów. Prezen-

tują się w nich na pewno jeszcze bardziej 
drapieżnie, stroje ufundowała Spółdzielnia 
Kółek Rolniczych w Stęszewie. Zarząd oraz 
zawodnicy pragną podziękować firmie za 
zainteresowanie drużyną oraz ten wkład 
w funkcjonowanie klubu. Wyniki druży-
ny są jednak poniżej oczekiwań kibiców, 
jednak do końca będzie walczył w każdym 
meczu o dobry wynik.  błaŻEj kRuPa

nowe barwy 
okonia

Zwycięska drużyna chłopców z trenerką joanną Mydlak. Zwycięska drużyna dziewcząt z trenerką dagmarą grąs.
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22 maja do sali w tomiczkach zjechało ponad 200 mieszkańców gminy 
Stęszew, by świętować Gminny dzień Matki i ojca

Wszystkich witała ich muzyką kapela dudziarska „Koźla-
ry”. O godz. 16 na scenie pojawił się burmistrz Włodzi-
mierz Pinczak, który złożył życzenia matkom i ojcom 

z okazji ich święta i zaprosił do wysłuchania części artystycznej.
Jako pierwszy wystąpił zespół „Wesoła Gromada” z Klubu Senio-

ra w Stęszewie. Zaprezentował się on w programie „Szansa dla eme-
ryta”. Scenariusz przygotowała Maria Biała, a na akordeonie przy-
grywał Kazimierz Gibczyński. 

Następnie na scenie pojawił się zespół śpiewaczy „Modrzan-
ki” z Modrza. Panie zaśpiewały piosenki z różnych stron Europy. 
Programy przygotowane przez lokalne zespoły, zostały docenione 
przez publiczność gromkimi brawami. 

Gościem tegorocznego Dnia Matki i Ojca był Andrzej Rybiński. 
Przypomniał zebranym swoje największe przeboje, takie jak: „Nie 
liczę godzin i lat”, „Pocieszanka” czy „Czas relaksu” zapraszając 
mieszkańców do wspólnego śpiewania.

Na zakończenie czwartkowego świętowania burmistrz Włodzi-
mierz Pinczak jeszcze raz złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim 
matkom i ojcom, a także podziękował za tak liczne przybycie.  REd

Zaśpiewał rybiński 
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GMINA STęSZEW MA SWÓJ FAN PAGE NA FACEBOOKU
od 1 marca gmina Stęszew posiada na portalu społecznościowym Facebook.com swój oficjalny 
fan page. wszyscy mieszkańcy i sympatycy gminy Stęszew mogą polubić jej nową stronę na 
Facebook.com. https://www.facebook.com/pages/gmina-St%c4%99szew/236373419881327
wystarczy kliknąć lubię to! na fan page gminy Stęszew na Facebooku.


