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GMINNE DOŻYNKI 
W SAPOWICACH 2–3, 24
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Rozpoczęły się mszą świętą w ko-
ściele w Sapowicach, podczas któ-
rej ksiądz proboszcz Krzysztof Le-

wandowski poświęcił przyniesione wień-
ce dożynkowe. Następnie uroczysty koro-
wód prowadzony przez kapelę dudziarską 
„Koźlary” oraz maszyny rolnicze, przema-
szerował na boisko sportowe. 

Tam nastąpiło uroczyste przekaza-
nie burmistrzowi wieńców dożynkowych 
przez delegacje wieńcowe. Następnie go-
spodarz gminy powitał wszystkich zgro-
madzonych i podziękował tym, którzy 
w szczególny sposób przyczynili się do 
zorganizowania niedzielnej uroczystości, 
a rolnikom życzył wiele wytrwałości i po-
myślności. Gości przywitał także sołtys Sa-
powic Adam Sołtysiak.

Tradycyjny obrzęd dożynkowy popro-
wadził zespół „Modrzaki” z Modrza. Sce-
nariusz i przyśpiewki na święto plonów 
przygotowała Weronika Polaczek, a na 
akordeonie przygrywał Czesław Gryska. 
Na scenie pojawiła się też kapela dudziar-

ska „Koźlary” z DK w Stęszewie. Podczas 
ceremonii nastąpiło uroczyste wręczenie 
burmistrzowi bochna chleba przez staro-
stów dożynek: Violettę Nowicką oraz Ro-
berta Szcześko. Zgodnie z obyczajem, bur-
mistrz poczęstował chlebem wszystkich 
zgromadzonych. Natomiast na ręce prze-
wodniczącego rady Mirosława Potrawiaka 
został złożony wieniec sołectwa Sapowice. 

W tym miejscu dodać należy, że staro-
ścina dożynek Violetta Nowicka z Piekar 
jest mężatką, matką dwóch synów. Wraz 
z mężem prowadzi 32 ha gospodarstwo 
rolne, w którym uprawiany jest rzepak ozi-
my, pszenica oraz zboża paszowe. Hodują 
bydło opasowe oraz trzodę chlewną. Staro-
sta dożynek Robert Szcześko z Piekar. Żo-
naty, ma dwójkę dzieci. Wraz z małżonką 
prowadzi 16 ha gospodarstwo rolne, w któ-
rym uprawiają żyto, mieszankę i owies. 
Hodują natomiast trzodę chlewną.

Po zakończeniu tradycyjnej części ob-
chodów dożynkowych, na scenie pojawił 
się kabaret „Mechaniczna Pyra”, który roz-

bawił zgromadzoną publiczność. Gwiazdą 
tegorocznych dożynek był zespół „Boys”. 
Podczas godzinnego występu mogliśmy 
usłyszeć największe przeboje zespołu 
w tym znaną wszystkim „Szaloną”. 

Tegoroczne dożynki zakończyły się już 
tradycyjnie zabawą taneczną przy DJ.

Organizatorzy nie zapomnieli o naj-
młodszych mieszkańcach gminy. Na dzie-
ci czekały karuzele, malowanie twarzy 
oraz modelowanie balonów. Uczestnicy 
dożynek mogli też podziwiać piękne ozdo-
by dożynkowe wykonane przez mieszkań-
ców Sapowic, a także spróbować pysznego 
placka.

Pomimo deszczowej i nieprzyjem-
nej pogody dożynki cieszyły się sporym 
zainteresowaniem. Padający intensyw-
nie deszcz spowodował podtopienie tere-
nu niektórych parkingów. Szybka reakcja 
i interwencja służb pomocniczych sprawi-
ła, że sytuacja została w porę opanowana 
i otworzono nowe parkingi w niedalekim 
sąsiedztwie boiska sportowego.  RED

Tegoroczne Dożynki Gminne odbyły się 31 sierpnia w Sapowicach

Podziękowaliśmy 
za udane plony

Burmistrz gminy Stęszew 

dziękuje wszystkim 
zaangażowanym w pomoc 
przy organizacji Dożynek 

Gminnych 2014. 

Szczególne podziękowania 
należą się mieszkańcom 
Sapowic, za pięknie przy-
strojoną wieś oraz właści-
cielom pojazdów i maszyn, 

które wzięły udział 
w paradzie. 
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XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Gminy Stęszew odbyła się 20 sierpnia. Po 
jej otwarciu i stwierdzeniu quorum przewodniczący Mirosław Potrawiak 
przedstawił zebranym porządek obrad

XXXVIII Sesja Rady 
Miejskiej Gminy Stęszew

Kolejnym punktem marcowej sesji by-
ło sprawozdanie burmistrza z dzia-
łalności międzysesyjnej. Obejmowa-

ło ono okres od 21 maja do 20 sierpnia.
W toku przygotowań są następujące in-

westycje:
•  remont budynku świetlicy wiejskiej 

w Drożdżycach,
•  wykonanie remontu budynku świe-

tlicy wiejskiej we Wronczynie oraz 
remont pomieszczeń w budynku 
świetlicy wiejskiej w Dębnie, 

•  budowa kanalizacji sanitarnej w Je-
ziorkach i budowa kanalizacji sanitar-
nej w Będlewie — zadania te są w fazie 
przygotowania do prac ziemnych.

•  opracowanie dokumentacji projek-
towej na budowę hali widowisko-
wo-sportowej w Stęszewie. W chwili 
obecnej projekt jest w fazie weryfika-
cji przez fachowców.

W trakcie realizacji są również następu-
jące zadania:

•  wykonanie remontu elewacji budyn-
ku KS Lipno w Stęszewie,

•  budowa ścieżki rowerowej na odcin-
ku Strykowo — Zamysłowo — etap II,

•  budowa ścieżki pieszej Zamysłowo — 
Srocko Małe– I etap,

•  remont chodników na terenie gminy 
Stęszew: ul. Słoneczna w Słupi, Gra-
niczna w Witoblu i Kolejowa w Stry-
kowie,

•  remonty dróg tłuczniem na terenie 
całej gminy Stęszew,

•  budowa ulicy Podgórnej w Dębnie wraz 
z budową kanalizacji deszczowej,

•  remont ul. Kuika w Trzebawiu i Mo-
sińskiej w Stęszewie,

•  projekt budowy chodnika Wronczyn 
— Modrze — ul. Rolna i Poznańska,

•  projekt remontu jezdni wraz z od-
wodnieniem ul. Parkowej w Stryko-
wie,

•  (projekt) remontu drogi gminnej Stę-
szew — Antonin,

•  projekt odwodnienia ul. Dojazdowej 
w Stęszewie, ul. Zacisze w Dębienku 
i ul. Stęszewskiej w Witoblu,

•  projekt budowy parkingu w centrum 
Stęszewa.

W minionym czasie podpisano umo-

wę na przebudowę dróg i ulic oraz wyko-
nanie remontów nawierzchni jezdni na 
terenie gminy Stęszew (miejscowości: Stę-
szew, Skrzynki, Mirosławki, Wronczyn Za-
mysłowo). 

Zakończone natomiast zostały następu-
jące zadania:

•  remont pomieszczeń w budynku KS 
Lipno w Stęszewie,

•  wykonanie elewacji budynku świetli-
cy wiejskiej w Sapowicach,

•  rozwój infrastruktury sportowo-re-
kreacyjnej na terenie Gminy Stęszew: 
miejscowość Mirosławki, Piekary, 
Dębno, Zamysłowo, Będlewo, Wiel-
kawieś, Sapowice, Słupia, Strykowo, 
Wronczyn (doposażenie w urządze-
nia siłowni plenerowej),

•  rozwój infrastruktury sportowo-rekre-
acyjnej na terenie gminy Stęszew wraz 
z doposażeniem terenów rekreacji 
w miejscowości Witobel i Drożdżyce,

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

•  budowa boiska sportowego we Wron-
czynie,

•  zagospodarowanie rekreacyjne tere-
nu w Łodzi, Trzebawiu poprzez roz-
budowę placów zabaw,

•  zagospodarowanie rekreacyjne te-
renu w Stęszewie — strefy aktywne-
go wypoczynku (ul. Błonie, Paderew-
skiego, Słowackiego, pl. Kościuszki),

•  przebudowa mostu na rzece Sami-
ca w ciągu ul. Podgórnej w Witoblu. 
Wbrew zapowiedziom wykonawcy, 
nastąpiło opóźnienie oddania robót, 
w związku z tym naliczono wyko-
nawcy kary umowne. 

•  budowa odwodnienia ulic w Stęsze-
wie — rejon ulic: Różana, Sasankowa, 
Malwowa, Fiołkowa, Chabrowa, Mo-
sińska,

•  budowa ścieżki rowerowej na odcin-
ku Strykowo — Zamysłowo — etap I,

•  zakończono remont chodnika na ul. 
Bukowskiej w Sapowicach,

Odbyły się przetargi na:
•  sprzedaż lokalu mieszkalnego 

w Strykowie oraz działki w Stęszewie, 
•  utrzymanie ciągłości dostępu do sze-

rokopasmowego internetu w ramach 
programu pn.: „Zapewnienie dostę-
pu do szerokopasmowego internetu 
mieszkańcom gminy Stęszew zagro-
żonym wykluczeniem cyfrowym”,

•  usługi pocztowe.
•  sporządzenie miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości Łódź,

•  „Przebudowę mostu na Kanale Ży-
dowskim” na pograniczu Będlewa 
i Srocka Małego PGR.

W okresie międzysesyjnym zawarto trzy 
akty notarialne dot. sprzedaży nierucho-
mości położonych w Stęszewie, ul. Naruto-
wicza i Łąkowa oraz w Strykowie, ul. Krótka.

Obyły się również kolejne badania 
mammograficzne. Natomiast 11 paździer-
nika w Urzędzie Gminy odbędą się bez-
płatne badania zmian skórnych.

W minionym czasie zorganizowa-
no również Gminny Dzień Matki i Ojca. 
Gwiazdą imprezy był piosenkarz Andrzej 
Rybiński.

W Urzędzie Marszałkowskim podpisa-
no kolejne umowy na dofinansowanie in-
westycji. 

W Zespole Szkolno–Przedszkolnym 
w Jeziorkach odbyła się 6 edycja ogólno-
polskiej akcji Cała Polska Biega.

Miniony czas to również liczne spotka-
nia w ramach CZO Selekt. Spotkania zwią-
zane były przede wszystkim z przeprowa-
dzeniem przetargów, które mają wyłonić 
usługodawców w zakresie wywozu odpa-
dów komunalnych na kolejny okres.

W czerwcu odbyły się II Otwarte In-
dywidualne Mistrzostwa Gminy Stęszew 
w Szachach.

1 czerwca zorganizowano Piknik Eko-
logiczny pod hasłem: Stęszew-Tak, natu-
ralnie! Był on dofinansowany ze srodków 
WFOŚiGW.

W omawianym czasie burmistrz 
uczestniczył w spotkaniach Rady LGD 
Źródło oraz Stowarzyszenia Mikroregionu 
WPN. Spotkania te zaowocowały podzia-
łem środków finansowych na minioną już 
edycję środków unijnych. 

Okres ten, to także realizacja progra-
mu ścieżek trzech aktywności — Aktywna 
Trójka (więcej o odrębnym tekście red.).
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5 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie 
boiska wielofunkcyjnego we Wronczynie.

W czerwcu burmistrz uczestniczył 
w zakończeniu roku akademickiego Stę-
szewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
a także gminnych placówek oświatowych,

W okresie wakacyjnym Kapela Du-
dziarska „Koźlary” otrzymała z rąk Staro-
sty Poznańskiego nagrodę za swoją działal-
ność jako zespołu, który znacząco wyróż-
nia się w powiecie poznańskim.

21 czerwca gmina Stęszew, wspólnie 
z kilkoma instytucjami, zorganizowała IV 
Stęszewski Bieg Przełajowy, Maraton Zum-
ba oraz zawody Wake Cup na jeziorze Lip-
no. 

Miniony okres to, czas związany z po-
zyskiwaniem inwestora, czyli firmą WI-
PASZ. Projekt ten upadł. — Kierowaliśmy 
się tutaj stanowiskiem mieszkańców Stry-
kowa. W związku z czym inwestycja nie 
będzie na terenie gminy Stęszew realizo-
wana — mówił burmistrz.

W ostatni weekend czerwca obyło się 
Święto Stęszewa, którego gwiazdą był ze-
spół Golec uOrkiestra.

W okresie wakacji na terenie gminy 
organizowane były dla dzieci i młodzie-
ży półkolonie oraz wiele innych form wy-
poczynku organizowane przez sołectwa, 
Dom Kultury, Bibliotekę itp. 

Gmina Stęszew przystąpiła do rządowe-
go program Karta Dużej Rodziny. W oma-
wianym czasie, do tego programu zgłosiło 
się 19 rodzin z terenu naszej gminy.

Burmistrz informował, że znów w okre-
sie wakacyjnym pojawili się na terenie gmi-
ny oszuści. W imieniu swoim oraz komen-
danta policji prosił, o zachowanie szczegól-
nej ostrożności i zgłaszania niepokojących 
sytuacji na komisariat policji.

Miniony czas to także liczne wycieczki 
rowerowe. 

10 sierpnia w Stęszewie odbył się kolej-
ny już, 3 Przegląd Zespołów Śpiewaczych 
„Pieśń nad Samicą” (więcej w odrębnym 
tekście red.)

14 sierpnia w Strykowie zorganizowano 
uroczyste poświęcenie nowo wybudowa-
nych 3 — stanowiskowych garaży dla OSP 
w miejscowości Strykowo (więcej w odręb-
nym tekście red.)

15 sierpnia przypadała 94 rocznica Bi-
twy Warszawskiej, by uczcić te wydarze-
nia w kościele św. Trójcy w Stęszewie zosta-
ła odprawiona msza święta, a także krótka 
akademia na stęszewskim rynku. Tego sa-
mego dnia we Wronczynie odbył się Tur-
niej Piłki Nożnej o Puchar Prezesów (wię-
cej w odrębnym tekście red.) 

W minionym czasie, gmina otrzyma-
ła informację o umorzeniu kolejnych po-
życzek w WFOŚiGW w Poznaniu zacią-
gniętych na realizację kanalizacji sanitar-
nej. Chcąc uzyskać zwrot — umorzenie czę-
ści pożyczki, wymagane jest osiągnięcie 
efektu ekologicznego, czyli prawie wszyscy 

mieszkańcy muszą fizycznie podłączyć się 
do kanalizacji sanitarnej. 

Trwają prace związane z remontami 
dróg metodą tłucznia. Burmistrz prosił soł-
tysów tych miejscowości, w których te pra-
ce odbywają się, aby zwrócili uwagę na ma-
teriał z jakiego wykonywane jest to zadanie. 

Okres wakacyjny to także liczne remon-
ty w placówkach oświatowych. 

Burmistrz poinformował, że podobnie 
jak w latach ubiegłych i w tym roku udało 
się przyjąć wszystkie dzieci do przedszkola. 

Gmina zgłosiła kolejne projekty sołectw 
do Wielkopolskiej Odnowy Wsi. W tej 
chwili jest to projekt wsi: Dębno, Skrzyn-
ki i Słupia. 

Następnie przyjęto uchwały w sprawie:
a) 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 124.849,93 zł. Plan dochodów po 
zmianach to 44.584.940,76 zł z tego:

•  dochody bieżące w kwocie 
40.107.658,76 zł

•  dochody majątkowe w kwocie 
4.477.282,00 zł

Dokonuje się zwiększenia wydatków 
o kwotę 124.849,93 zł. Plan wydatków po 
zmianach to 49.087.179,76 zł, z tego:

•  wydatki bieżące w wysokości 
37.401.479,76 zł

•  wydatki majątkowe w wysokości 
11.685.700,00 zł

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

b) nadania nazwy ulicy w Strykowie.
Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stęszew 
nadaje ulicy położonej w miejscowości 
Strykowo oznaczonej w ewidencji grun-
tów numerem działki 259/26 nazwę: ulica 
Wspólna. Uchwała ta została przyjęta jed-
nogłośnie w formie zaproponowanej przez 
burmistrza.

c) zmiany uchwały nr XX/171/2012 Ra-
dy Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 wrze-
śnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Stę-
szew na jednomandatowe okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów. Uchwałą 
tą Rada Miejska Gminy Stęszew wprowadza 
następującą zmianę: w pozycji nr 13 w okrę-
gu wyborczym nr 13 w kolumnie określają-
cej granice okręgu wyborczego dodaje się ul. 
Wspólną, w związku z podjętą Uchwałą Ra-
dy Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 Sierp-
nia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 
w Strykowie. Uchwała ta została przyjęta jed-
nogłośnie w formie zaproponowanej przez 
komisarza wyborczego w Poznaniu.

d) zwolnień od podatku od nierucho-
mości podatników, którzy utworzyli no-
we stanowiska pracy, w związku z reali-
zacją nowej inwestycji na terenie gminy 
Stęszew, w ramach pomocy de minimis. 
Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stęszew 
zwalnia od podatku od nieruchomości bu-

dynki lub ich części związane z prowadze-
niem działalności gospodarczej na terenie 
gminy Stęszew, przez przedsiębiorców re-
alizujących nowe inwestycje i tworzących 
w nich nowe stanowiska pracy.

1) z walnia się budynki związane z pro-
wadzeniem działalności gospodar-
czej, oddane do użytkowania po 1 
stycznia 2014 roku.

2)  Wymaga się, by pracownik na no-
wym stanowisku pracy, był zatrud-
niony na umowę o pracę, w pełnym 
wymiarze czasu pracy.

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

e) zwolnień od podatku od nierucho-
mości obowiązujących na terenie gminy 
Stęszew. Uchwałą tą, Rada Miejska Gminy 
Stęszew zwalnia z podatku od nierucho-
mości grunty, budynki, budowle oraz ich 
części: wykorzystywane wyłącznie na ce-
le związane z realizacją zadań w zakresie 
utrzymania czystości i porządku. Uchwała 
ta została przyjęta jednogłośnie w formie 
zaproponowanej przez burmistrza.

f) zawarcia porozumienia międzyg-
minnego pomiędzy Gminą Komorniki 
i Gminą Stęszew powierzającego Gminie 
Komorniki częściową realizację zadania 
własnego w zakresie zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odprowa-
dzania ścieków. Uchwałą tą Rada Miejska 
Gminy Stęszew wyraża zgodę na powierze-
nie gminie Komorniki przez gminę Stę-
szew zadań z zakresu zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odprowadza-
nia ścieków z wykorzystaniem urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych, stano-
wiących własność gminy Komorniki oraz 
gminy Stęszew na wydzielonym obszarze 
gminy Stęszew ograniczonym do działek:

1)  w zakresie zaopatrzenia w wodę dzia-
łek o numerze ewidencyjnym grun-
tu 105/3, 109/4, 108/2, 108/3, 108/4, 
105/22, 105/23, 105/33 położonych 
w Trzebawiu przy ulicy Poznańskiej,

2)  w zakresie odprowadzania ścieków 
dla działek o numerach ewidencyj-
nych gruntu 105/3, 109/4, 108/2, 
108/3, 108/4, 105/22, 105/23, 105/33 
położonych w Trzebawiu przy ulicy 
Poznańskiej

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie 
w formie zaproponowanej przez burmistrza. 

g) wyrażenia zgody na obciążenie pra-
wa własności nieruchomości. Uchwa-
łą tą Rada Miejska Gminy Stęszew wyra-
ża zgodę na obciążenie prawa własności 
nieruchomości położonej we Wronczy-
nie, stanowiącej działkę nr 477/1, dla któ-
rej Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielko-
polskim prowadzi księgę wieczystą KW 
PO1S/00051793/3 w zakresie ustanowie-
nia służebności przesyłu. Uchwała ta zo-
stała przyjęta jednogłośnie w formie zapro-
ponowanej przez burmistrza.  RED
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Podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew jej przewodniczący 
Mirosław Potrawiak musiał zarządzić 

kilkunastominutową przerwę przy omawia-
niu już… pierwszej uchwały dotyczącej zmia-
ny uchwały budżetowej na rok 2014. Opo-
zycyjna radna prosiła bowiem o załączniki 
do projektu, mimo iż wprowadzone niewiel-
kie zmiany omawiane były na posiedzeniach 
komisji Rady. Radni, przynajmniej ci zainte-
resowani, zanotowali sobie pozycje i kwoty, 
w których planowano wprowadzić korektę. 
Radna, po otrzymaniu ksero kilkunastu stron 
projektu uchwały… nie potrafiła zanalizować 
danych, więc i tak skarbniczka urzędu musia-
ła po raz kolejny, punkt po punkcie, omówić 
proponowane zmiany. 

— Na komisjach nie uważa, jest na nich 
tylko ciałem, to później zadaje dziwne pyta-
nia i utrudnia pracę innym radnym — sko-
mentował sytuację radny Zenon Kempa.

To nie jedyny przykład tego, że po czte-
rech latach tej kadencji, nadal widać, że nie-
którzy radni niczego się nie nauczyli, nie czy-
tają materiałów (które omawiane są na komi-
sjach, a potem głosowane na sesji), zadają abs-
trakcyjne pytania, często nie umiejąc wyarty-
kułować o co tak naprawdę im chodzi…

Radny zapytał niespodziewanie 
o PSZOK — w jakim celu powstaną i ja-
kie odpady będą tam mogły być oddawa-
ne? Okazuje się, że po kilku latach propa-
gowania systemu gospodarki odpadami 
w naszej gminie radny nie wie o co chodzi, 
szczególnie jest to dziwne, że to radny któ-
ry skończył kierunek związany z ochroną 
środowiska. 

Takie sytuacje powtarzają się notorycz-
nie. Dużo czasu zabiera tłumaczenie i wy-
jaśnianie radnym opozycyjnym podstawo-
wych spraw, co i tak, jak widać, nie przyno-
si efektu. Na posiedzeniach komisji wyda-

je się, że opozycyjni radni rozumieją każdy 
temat, a na sesji „pod publikę” znów zadają 
te same pytania i poruszają omówione już 
wcześniej kwestie.

Na sesjach bywają także mieszkańcy. Nie-
którzy, zabierają głos insynuując pewne rze-
czy, które wprowadzają w błąd zebranych. 
Ostatnio padło pytanie o Oxytop. Mieszka-
niec stwierdził, że z jednej strony firma ta by-
ła sponsorem biegów dziecięcych, a z drugiej 
jest liderem w gminie w uzyskiwaniu zwol-
nień podatkowych. Wydawało się to jemu 
bardzo dziwne. Burmistrz odpowiedział, że 
łatwo rzucać takimi sugestiami nie czekając 
nawet na odpowiedz, bo chodzi tylko o to by 
rzucić cień na pracę urzędu. Burmistrz na-
tychmiast poprosił o wyjaśnienie służby fi-
nansowe i odpowiedź była klarowna — Oxy-
top otrzymywał zwolnienia z tytułu tworze-
nia nowych miejsc pracy. Takie samo prawo 
ma każda firma z naszego terenu.  RED

Po 4 latach tej kadencji nadal widać, że niektórzy radni niczego się nie nauczyli

Posesyjne spostrzeżenia

Cała droga numer 306 od Buku po-
przez gminę Stęszew, do gminy Mo-
sina ma być wyremontowana w 2015 

roku. Ma, ale nie wiadomo, czy będzie. 
Długo oczekiwana modernizacja jest bo-
wiem zagrożona, gdyż protest złożył jeden 
z właścicieli nieruchomości w Wielkiejwsi.

O drodze nr 306 na odcinku Stęszew — 
Buk od wielu lat mówi się, że jest ona naj-
gorsza od Jeleniej Góry po Świnoujście. 
Mieszkańców gminy ucieszyła więc infor-
macja, że Wielkopolski Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich umieścił ją w planie remontów 
na 2015 r. Obecnie prace są na etapie decy-
zji środowiskowej. A że najdłuższy odcinek 
drogi znajduje się w gminie Stęszew, to pro-
cedurę przeprowadza burmistrz Stęszewa.

— Inwestycja jest pilnie potrzebna i aby 
zachęcić inwestora do jak najszybszego 
rozpoczęcia modernizacji, zdecydowali-
śmy się na uproszczoną — szybką ścieżkę 
— mówi burmistrz gminy Stęszew. — Tym-
czasem sprzeciwił się temu jeden z właści-
cieli nieruchomości w Wielkiejwsi doma-
gając się szczegółowej procedury. 

A to może nie tylko opóźnić remont 
drogi, ale i w ogóle go uniemożliwić.

— Będziemy szukali kompromisu, ale 
trudno powiedzieć jak się zachowa osoba 
zgłaszająca protest — dodaje burmistrz.  RED

A K T U A L N O Ś C I

Remont 306 
zagrożony!
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1 września przypadała 75. 
rocznica wybuchu II Wojny
Światowej. By oddać hołd wal-
czącym o naszą ojczyznę, 
wczesnym rankiem, na stę-
szewskim rynku odbyła się 
krótka akademia upamiętnia-
jąca wydarzenia z 1939 roku.

15 sierpnia, to nie tylko Święto Wniebowstąpie-
nia Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska 
Polskiego, ale przede wszystkim kolejna rocznica 
Bitwy Warszawskiej – jednego z najważniejszych 
wydarzeń dla Polski, jak i dla Europy. 

Z tej okazji o godz. 11.15 w kościele św. Trójcy w Stęszewie zo-
stała odprawiona msza święta za ojczyznę.

Następnie wszyscy wierni przemaszerowali na stęszewski 
rynek. Tam delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem.

 RED

75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

94. rocznica Bitwy Warszawskiej

W Y D A R Z E N I A



8

N
R

 6
 /

 2
0

1
4

  
 W

R
Z

E
S

IE
Ń

 2
0

1
4

E D U K A C J A

Na mocy uchwały nr XXVI/224/2013 
Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 26 
marca 2013 roku został uchwalony 

regulamin przyznawania Stypendiów i Na-
gród Burmistrza Stęszewa. Przypomnijmy, 
że Nagrody Burmistrza zostały przyznane 
uczniom gimnazjów 28 czerwca podczas 
tegorocznego Święta Stęszewa.

22 sierpnia odbyło się natomiast spo-
tkanie, na którym przyznane zostały Sty-
pendia Burmistrza Stęszewa. Zakwalifiko-

wano do nich 11 uczniów — absolwentów 
gminnych gimnazjów.

W piątkowym spotkaniu oprócz nich 
uczestniczyli także ich rodzice, burmistrz 
Włodzimierz Pinczak, sekretarz gminy Jo-
anna Zaborska oraz dyrektorzy gimna-
zjów: Dorota Woroch i Arleta Bednarczyk.

Burmistrz Włodzimierz Pinczak pogra-
tulował absolwentom dobrych wyników 
w nauce. Przekazał wyrazy uznania także 
ich rodzicom, którzy włożyli ogromną pra-

cę w wychowanie i opiekę nad swoimi po-
ciechami. Do gratulacji dołączyły się rów-
nież panie dyrektor gimnazjów.

Wszyscy uczniowie z rąk burmistrza 
otrzymali: list gratulacyjny, nagrodę oraz 
kwiaty. Następnie rozpoczęła się nieco 
mniej oficjalna część uroczystości. 

Absolwenci mieli okazję opowiedzieć 
jak upłynęły im tegoroczne wakacje oraz 
do jakiej szkoły średniej zostali przyjęci.
 RED

22 sierpnia przyznane zostały Stypendia Burmistrza Stęszewa 
Włodzimierza Pinczaka

Stypendia Burmistrza 
rozdane

Do Urzędu Miejskiego Gminy Stę-
szew wpływa coraz więcej anoni-
mów, których autorzy domagają się 

reakcji na stawiane przez nich niejasne py-
tania lub bezpodstawne oskarżenia. 

Przypominamy, że urząd nie ma możli-
wości udzielenia odpowiedzi osobie, która nie 
przedstawia swoich danych. Ponadto osoba ta-
ka nie może być stroną postępowania admi-
nistracyjnego i nie może być informowana 
o czynnościach podejmowanych przez urząd. 

Od pewnego czasu na skrzynki elek-
troniczne urzędu ktoś przesyła anonimo-
we e-maile z pytaniami w sprawach, któ-
rych urząd nie prowadzi. Jako przykład 
można wskazać domaganie się przez nie-
przedstawiającą się osobę, wskazania pod-
staw wypowiadania się mieszkańców Stry-
kowa w sprawie inwestycji w tej miejscowo-
ści. Inicjatywa mieszkańców w kwestii wy-
powiadania się nie wymaga od nich pod-
stawy prawnej.

Ponadto przypominamy, że na podsta-
wie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w spra-
wie organizacji przyjmowania i rozpatry-
wania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 
46) skargi i wnioski niezawierające imie-
nia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wno-
szącego pozostawia się bez rozpoznania. 

Prosimy o przestrzeganie powyższych 
zasad, które umożliwią sprawne i szybkie 
załatwianie spraw mieszkańców. RED

Anonimy w urzędzie

Uczestnicy uroczystości wręczenia stypendiów.
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Inwestycje prowadzone przez gminy 
członkowskie LGD „Źródło” to także 
projekty, z których cieszą się najmłodsi 

mieszkańcy. Place zabaw i miejsca aktyw-
nego wypoczynku świetnie integrują rów-
nież dorosłych. W latach 2010-2014 zre-
alizowano ich wiele. Z uwagi na liczbę in-
westycji przedstawiamy po jednym zada-
niu z terenu każdej z gmin. 

W Buku najszybciej zrealizowano 
projekt „Budowa placu zabaw w miejsco-
wości Kalwy”. Całkowity koszt inwesty-
cji wyniósł 37.007,99 zł, koszt kwalifi-
kowany 37.007,99 zł, a dofinansowanie 
w Unii Europejskiej 21.700,00 zł. Za tą 
kwotę we władanie najmłodszych odda-
no m.in. karuzelę krzyżową, huśtawkę, 
dwa bujaki na sprężynie, kompleksowy 
zestaw gimnastyczny, zestaw z trzema 
wieżami, pociąg z wagonikiem. Ustawio-
no także altankę ze stolikiem.  

Gmina Dopiewo może pochwalić się 
działaniem pn. „Żarnowiec — zagospo-
darowanie terenu wokół wiaty”. Złożyły 
się na niego m.in. zakupy i montaż urzą-
dzeń zabawowych oraz elementów małej 
architektury. Dodatkowymi atrakcjami 
stały się siłownia zewnętrzna oraz ścież-
ki spacerowe. Całość obsadzono krze-
wami i drzewami. Niewątpliwą dekora-
cją terenu inwestycji została łąka kwiet-
na. Wykonano również parking dla nie-
pełnosprawnych, plac manewrowy i po-
stój dla rowerów. Koszt całkowity tej in-
westycji wyniósł 245.482,99zł, kosz-
ty kwalifikowane 156.896,00zł, a kwo-
ta dofinansowania z Unii Europejskiej to 
125.517,00zł. 

Na terenie gminy Stęszew zrealizowa-
no aż 17 podobnych zadań. Tylko w bie-
żącym roku inwestycje wykonano m.in. 
w Witoblu, Piekarach, Jeziorkach, To-
miczkach, Skrzynkach, Będlewie oraz 
w Modrzu. W samym mieście przy uli-
cach: Słowackiego, Paderewskiego, Bło-
nie, placu Kościuszki i nad Jeziorem Lip-
no. Jednym z pierwszych był zrealizo-
wany w 2010 r. projekt „Powstanie miej-
sca do gier i zabaw przy ul. Trzebawskiej 
w Stęszewie”. W ramach operacji zaku-

piono i zamontowano m.in. : huśtawkę 
podwójną, belkę balansującą, samochód 
z bali drewnianych, tzw. „duży zestaw” 
z 3 daszkami dwuspadowymi, 2 zjeżdżal-
niami, 2 wejściami drabinkowymi, most-
kiem wiszącym, wejściem po oponach 
i belka balansującą. Dodatkowo udostęp-
niono 2 stoliki rekreacyjne do gry w sza-

chy, 2 stoły pingpongowe. Wykonano 
także trawniki i nasadzenia drzew i krze-
wów. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 
28.721,56 zł, a wartość dofinansowania 
z Unii Europejskiej 16.268,29 zł. 

Projekty otrzymały dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej, Oś 4 LE-
ADER, PROW na lata 2007-2013. RED

Na terenie gminy Stęszew zrealizowano aż 17 placów zabaw i miejsc 
aktywnego wypoczynku

LGD źródło dzieciom



1 0

N
R

 6
 /

 2
0

1
4

  
 W

R
Z

E
S

IE
Ń

 2
0

1
4

W Y D A R Z E N I A

Z myślą o aktywnym wypoczynku na 
świeżym powietrzu przez cały rok, 
z inicjatywy gminy Stęszew oraz 

Mosiny, Puszczykowa i Komornik, przy 
współpracy z Wielkopolskim Parkiem Na-
rodowym, powstał projekt pn. „Aktyw-
na Trójka — trasy trzech aktywności po 
WPN”. W ramach przeprowadzonych prac 
została wyznaczona sieć tras w formie za-
mkniętych pętli, przeznaczona do upra-
wiania nordic walking, biegania, a w zimie 
dla narciarstwa biegowego.

Ta unikatowa w Wielkopolsce sieć ponad 
55 km oznakowanych tras o różnej długości 
i stopniu trudności, poprowadzona jest po 
najciekawszych kulturowo i krajobrazowo 
miejscach WPN. Na całym terenie objętym 
projektem znajdują się cztery pętle: stęszew-
ska (12,2 km), mosińska (7,4 km), komornic-
ka (10.1 km) i puszczykowska (20 km), po-
wiązane trzema łącznikami (5,7 km), dzięki 
czemu pętle można ze sobą łączyć i dowol-
nie wydłużać o kolejne kilometry w zależ-
ności od kondycji i zainteresowania. 

Oficjalne otwarcie nastąpiło 26 lipca 
podczas imprezy biegowej „Pogoń za Wil-
kiem”, której organizatorem jest Luboński 

Klub Biegacza. Partnerzy projektu (zastęp-
ca dyrektora WPN Krzysztof Kanas, bur-
mistrz Stęszewa Włodzimierz Pinczak, 
burmistrz Mosiny Zofia Springer, sekre-
tarz Komornik Olga Karłowska i przewod-
niczący RMiG Puszczykowo Janusz Sza-
farkiewicz) nie kryli radości i satysfakcji 
z fantastycznych warunków stworzonych 

do aktywnego spędzania wolnego czasu 
w urokliwych zakątkach WPN. Właśnie 
w większości po tych trasach, 20 września 
obędzie się pierwszy bieg długodystanso-
wy pod nazwą „Forest run”. Jego główna 
trasa liczy aż 44 km, natomiast dla tych, 
którzy wolą krótsze dystanse organizato-
rzy przygotowali wariant 23 km.  RED

W Wielkopolskim Parku Narodowym wyznaczono trzy trasy 
przeznaczone do uprawiania nordic walking, biegania, a w zimie dla 
narciarstwa biegowego 

Aktywna Trójka

Dom Kultury w Stęszewie 
5 września zorganizował „Hap-
pening”.

Pierwszym  punktem programu było  
otwarcie wystawy fotografii „Z innej 
perspektywy” Szymona Domagały, 

który  pochodzi z  Ptaszkowa. Jej  podstaw 
uczył się w Wielkopolskiej  Szkole  Foto-
grafii w Poznaniu. Od  2011 r.  lata  na mo-
toparalotni, więc  połączył obie pasje i od-
tąd pokazuje     świat z lotu ptaka. W na-
szej galerii pokazuje 31 artystycznych fo-
tografii — ziemia wielkopolska w różnych 
porach roku. Wystawę oglądać można do 
grudnia. 

Pozostałe punkty programu realizowa-
no w „Zielonym Zakątku”. Tu przygotowano 
wystawę: „Pamiątki — sukcesy sportowe Ro-
mana Wawrzyniaka ze Stęszewa, latającego 
na motolotni”. Z zawodu technik-elektronik,  
ma własną firmę w Poznaniu. Od 1973 r. jest  

członkiem  Aeroklubu Poznańskiego. Latał 
na szybowcach następnie na lotniach. Pasja 
latania przerodziła się w umiejętności: kon-
struowanie sprzętu, obloty, szkolenie młodej 
kadry  posiada ku temu  wysokie kwalifika-
cje (precyzja lądowań, nawigacja i inne). Wie-
lokrotnie brał udział w mistrzostwach świa-
ta i Europy. W sierpniu brał udział w XIV Mi-
krolotowych Mistrzostwach Świata — Węgry 
2014. Wywalczył tam 5 miejsce indywidual-
nie, w klasie WL1. Natomiast w kategorii dru-
żynowej Polska zajęła 2 miejsce. Szymon Do-
magała oraz Roman Wawrzyniak zostali ob-

darowani dyplomem „Nietuzinkowy Hobby-
sta”. 

Obecna na happeningu młodzież gimna-
zjalna z uwagą słuchała wypowiedzi hobby-
stów. Happening to otwarta forma aktywizu-
jąca widza z elementami improwizacji. Popro-
szono młodych, aby na przygotowanych pa-
pierowych, dużych różnobarwnych chmur-
kach napisali kolorową kredą  jedno swoje ma-
rzenie. Młodzież najczęściej pisała: miłość, 
szczęście. Imprezą zainteresował się w „Zielo-
nym Zakątku” Władysław Kaczmarek, który 
przez 12 lat latał na motolotni.  RED

Wrześniowy happening
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14 sierpnia odbyło się oficjalne 
otwarcie 3-stanowiskowych ga-
raży dla wozów strażackich. 

W uroczystym otwarciu uczestniczyli m.in. 
burmistrz gminy Stęszew Włodzimierz 
Pinczak, Wojciech Jankowiak — wicemar-
szałek województwa wielkopolskiego, Ma-
rek Baumgart — wiceprezes Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu, Bernard Jankow-
ski — komendant OSP Strykowo, Mirosław 
Hoffman — zastępca komendanta miejskie-
go PSP w Poznaniu, gen. Ryszard Kamiński, 
prezes zarządu wojewódzkiego OSP w Po-
znaniu, Roman Rąbielak, dowódca  Jed-
nostki nr 9 w Mosinie, strykowscy strażacy 
ochotnicy oraz mieszkańcy.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą 
w kościele św. Maksymiliana Kolbe, po której 
nastąpił przemarsz — przy dźwiękach Orkie-
stry Dętej z Rostarzewa — pod remizę straż-
nicy OSP Strykowo, gdzie nastąpiło poświęce-
nie obiektu przez księdza Henryka Rynkie-
wicza oraz uroczyste przecięcie wstęgi.

Przypomnijmy, że wykonawcą garaży 
3-stanowiskowych dla wozów strażackich 
w miejscowości Strykowo jest przedsiębior-
stwo wielobranżowe Akwizytor z Bonikowa.

Zakres prac obejmował:
1.  Powierzchnię zabudowy garażu — 

255,12 m2

2.  Powierzchnię użytkową garażu — 
242,8 m2

3. Bramy garażowe — 3 kpl
4. Drzwi wejściowe — 1 kpl
5. Instalacje elektryczne.
Całkowity koszt inwestycji to 299.965,38 zł. 

Został on zrealizowany ze środków własnych 
gminy Stęszew oraz OSP Strykowo.  RED

Uroczyste otwarcie 
3-stanowiskowych 
garaży dla wozów 
strażackich w Strykowie

Garaże w remizie

UWAGA, OSZUŚCI!
W związku z niepokojącymi sygnałami, iż na terenie gminy Stęszew pojawili się oszuści, którzy oferują 

mieszkańcom sprzedaż różnych towarów i usług, apelujemy o zachowanie rozsądku i rozwagi w kontaktach 
z osobami pukającymi do naszych mieszkań. Sprawcy przestępstw działają w różnorodny sposób wykorzystując 
najczęściej zaufanie i „dobre serce” ludzi. Szczególną ostrożność należy również zachować w stosunku do osób 
podających się za urzędników i przedstawicieli różnych instytucji. Pamiętajmy aby nie wpuszczać nieznanych 

osób do mieszkania. Nie zawsze osoba stojąca za Waszymi drzwiami jest tym za kogo się podaje.
Burmistrz Gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak
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Podjęto również wiele innych zadań 
inwestycyjnych. Poniżej przedsta-
wiamy najważniejsze z nich:

•  budowa boiska wielofunkcyjnego 
o wymiarach 48,0×24,0 m o nawierzch-
ni z trawy syntetycznej oraz ogrodzenie 
boiska w miejscowości Wronczyn z ma-
teriału wykonawcy;

•  zagospodarowanie rekreacyjne terenu 
w miejscowości Stęszew (ul. Błonie, Pa-
derewskiego, Słowackiego, pl. Kościusz-
ki), Piekary, Witobel, Łódź, Trzebaw — 
rozbudowa istniejących placów zabaw 
z materiału wykonawcy;

•  Rozwój infrastruktury rekreacyjno-
sportowej na terenie gminy Stęszew 
z materiału wykonawcy (miejscowość 
Będlewo, Jeziorki, Modrze, Skrzynki, 
Tomiczki); 

•  Rozwój infrastruktury sportowo-rekre-
acyjnej na terenie gminy Stęszew: miej-
scowość Mirosławki, Piekary, Dębno, Za-
mysłowo, Będlewo, Wielkawieś, Sapowi-
ce, Słupia, Strykowo, Wronczyn, Wito-
bel, Drożdżyce (urządzenia siłowni ple-
nerowej);

•  Przebudowa mostu na rzece Samica 
w m. Witobel;

•  Proj. remontu drogi gminnej Stęszew — 
Antonin;

•  Budowa ul. Podgórnej w Dębnie;
•  Remont chodników: Strykowo ul. Kole-

jowa, Słupia ul. Słoneczna, Witobel ul. 
Graniczna;

•  Budowa odwodnienia ulic w Stęszewie;
•  Remont dróg i ulic tłuczniem na terenie 

gminy Stęszew; 
•  Przebudowa dróg i ulic oraz wykonanie 

remontów nawierzchni jezdni na tere-
nie gminy Stęszew; 

•  Sporządzenie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla miej-
scowości Łódź;

•  Konc. odwodn. — ul. Dojazdowa w Stę-
szewie, ul. Zacisze w Dębienku;

•  Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bę-
dlewo;

•  Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Je-
ziorki;

•  Aktualizacja kosztorysów inwestor-
skich na budowę sieci kanalizacji sanit. 
dla miejscowości Jeziorki i Będlewo;

•  Budowa budynku garażu 3-stanowisko-
wego dla wozów strażackich w miejsco-
wości Strykowo z materiału wykonaw-
cy;

•  Wykonanie elewacji budynku świetlicy 
wiejskiej w Sapowicach z materiału wy-
konawcy;

•  Remont świetlicy Wronczyn i Dębno;
•  Remont świetlicy Drożdżyce;
•  Wykonanie prac remontowych 

w ramach wykonawstwa zastępczego 
w obiekcie Przedszkola w Stęszewie;

•  Remont pokrycia połaci dachu na bu-
dynku Domu Kultury w Stęszewie;

•  Remont w pomieszczeniach budyn-

ku KS Lipno przy ulicy Trzebawskiej 
w miejscowości Stęszew;

•  Wykonanie nawodnienia boiska hoke-
jowego w miejscowości Stęszew z mate-
riału wykonawcy wraz z opracowaniem 
dokumentacji projektowej;

•  Wykonanie piłko-chwytu z siatki nylo-
nowej o wymiarach 30×4 m na terenie 

Inwestycje w gminie Stęszew od lat stoją pod znakiem kanalizacji, ale nie tylko 

Inwestycje roku 2014 w 

Boisko wielofunkcyjne we Wronczynie.

Plac zabaw w Piekarach.

Plac zabwa – Jeziorki. Plac zabaw, Trzebaw.

Remont chodnika – ul. 
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boiska sportowego w miejscowości Słu-
pia;

•  Utrzymanie ciągłości dostępu do 
szerokopasmowego Internetu 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”;

•  Budowa ścieżki rowerowej Strykowo — 
Zamysłowo I etap;

•  Budowa ścieżki pieszej Zamysłowo ul. 
Twardowska — droga Twardowo — Sroc-
ko Małe I etap;

•  Budowa ścieżki rowerowej o długości 
około 2600 mb na odcinku Strykowo 
ul. Szkolna-Zamysłowo, ul. Moderska 
— etap II;

•  Dostawa i montaż drzwi i bram garażo-
wych w budynku zlokalizowanym przy 
ulicy Poznańskiej w Stęszewie.  
 RED

ona była w roku 2014 realizowana.

gminie Stęszew

Most, Witobel.

Elewacja świetlicy w Sapowicach.
Ścieżka rowerowa 
Strykowo–Zamysłowo.

Słoneczna, Słupia. Dębno, ul. Podgórna.
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Chociaż wakacje dobiegły już koń-
ca warto wspomnieć, jakie atrakcje, 
podczas ich trwania przygotowano 

w gminie Stęszew 
Od końca czerwca do połowy lipca trwa-

ły półkolonie. Zostały one zorganizowane 
w: Stęszewie, Strykowie, Modrzu, Trzeba-
wiu oraz w Sapowicach. 

Na dzieci i młodzież czekało wiele 
atrakcji m.in. gry i zabawy, zawody sporto-
we, wycieczki i wiele innych.  RED

Półkolonie w gminie

Dom Kultury w Stęszewie w ramach 
od kilku lat prowadzonych cyklicz-
nych wtorkowych imprez dla dzie-

ci zorganizował 22 lipca zabawy pt: „Moty-
le”. Kolejne imprezy dla dzieci pod nazwą 
„Miasto marzeń” i „Wycieczkowy autobus” 
przeprowadzono 

29 lipca i 12 sierpnia — również w sa-
li. Imprezę kończącą tegoroczny cykl, czy-
li „Zwierzęta i rośliny” zorganizowano 19 
sierpnia w „Zielonym Zakątku”. Oprócz za-
jęć plastycznych firma Body Art przepro-
wadziła zajęcia Zumby.  BB

Wakacyjny czas
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K U L T U R A

Dom Kultury w Stęszewie 20 lipca zor-
ganizował w „Zielonym Zakątku” V 
Spotkanie Bliźniaków, którzy uczest-

niczyli w różnych konkursach. Wystąpiła 
także — grając na perkusji — 11-letnia Va-
nessa Jaskólska, uczennica Szkoły Podsta-
wowej w Przeźmierowie ucząca się grać pod 
okiem znanej perkusistki Beaty Polak. 

Gości i publiczność zabawiał czołowy 
kabaret wiejski z Doruchowa „EWG”, czyli 
Eksportowy Wytwór Gminny. Wszystkim 
parom burmistrz gminy wręczył statuet-
ki i upominki. Na finał spotkania zapla-
nowano „Zumbę”, czyli taniec zainspiro-
wany połączeniem elementów tańców la-
tynoamerykańskich oraz fitness. Program 
realizowała firma „Body Art.”  BB 

48. „Sabałowe Bajania” w Buko-
winie Tatrzańskiej to wspa-
niały Festiwal Folkloru Pol-

skiego — konkurs gawędziarzy, instrumen-
talistów, śpiewaków , drużbów i starostów 
weselnych, który odbywał się od 13 do 17 
sierpnia. Dom Kultury w Stęszewie czynił 
starania, aby uzyskać rekomendację z Wo-
jewódzkiej Biblioteki Publicznej i Cen-
trum Animacji Kultury w Poznaniu dla: 
grupy śpiewaczej „Modrzanki” z Modrza, 
Łukasza Kontka — instrumentalisty — du-
dziarza oraz Katarzyny Józefiak — gawę-
dziarki dziecięcej z Modrza — tego bowiem 
domagał się organizator ogólnopolskiego 
festiwalu. Komisja oceniająca przesłucha-
nia konkursowe w pięcioosobowym skła-
dzie pod przewodnictwem znanej etno-
muzykolog Aleksandry Boguckiej przesłu-
chała i oceniła 185 punktów programu we 
wszystkich konkursach i kategoriach regu-
laminowych, w tym: 47 gawędziarzy (33 
dorosłych, 3 młodzieżowych, 11 dziecię-
cych); 50 instrumentalistów (30 dorosłych, 
16 młodzieżowych, 4 dziecięcych); 41 śpie-
waków solistów (31 dorosłych, 6 młodzie-
żowych, 4 dziecięcych); 41 grup śpiewa-
czych (31 dorosłych, 6 młodzieżowych, 4 
dziecięcych); 2 drużbów i para pytacy oraz 
3 starostów weselnych z województw: ma-
łopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, 
świętokrzyskiego, lubuskiego, łódzkiego, 
wielkopolskiego, mazowieckiego oraz pod-
laskiego. Przesłuchania konkursowe odby-
wały się w stylowej, góralskiej sali w Domu 
Ludowym w Bukowinie Tatrzańskiej. 

Gminę Stęszew reprezentowali: 
I. Zespół „Modrzanki” w składzie: We-

ronika Polaczek, Maria Wencel, Ma-
ria Czaińska, Krystyna Kaczmarek, Zofia 
Pempera, Aniela Józefiak zaśpiewały aca-
pella przyśpiewki: „Zasnuła Helyna”, „Pły-
nie włoda”, „Jak żym jechoł” i zdobyły wy-
różnienie. 

II. W konkursowych szrankach stanął 
Łukasz Kontek z kapeli dudziarskiej „Koź-
lary”, która działa pod patronatem burmi-
strza gminy Stęszew Włodzimierza Pin-
czaka jako instrumentalista grający na du-
dach wielkopolskich i zdobył wyróżnienie. 

III. Po raz pierwszy na deskach Ogól-

nopolskiego Festiwalu „Sabałowe Bajania” 
stanęła Katarzyna Józefiak z Modrza, za-
prezentowała tekst „Nicpłete kejtry?” i zdo-
była wyróżnienie. 

Instruktor kapeli dudziarskiej „Koźla-
ry” Romuald Jędraszak jako reprezentant 
poznańskiego Zamku zdobył II Prestiżową 
Nagrodę. 

Przed Domem Ludowym wystąpiła na-
sza kapela w pełnym składzie zdobywając 
gromkie brawa. Wielkopolska przyśpiew-
ka, mowa w gwarze wielkopolskiej oraz 
muzyka regionu, w wykonaniu mieszkań-
ców gminy Stęszew stanowiły dobrą jej 
promocję.  BB

Sukcesy stęszewskich 
artystów ludowych w
Bukowinie Tatrzańskiej 

Sabałowe Bajania

V Spotkanie Bliźniaków 
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23 lipca mając zaproszenie od po-
sła Stanisława Kalemby, który 
pochodzi z naszej gminy, kapela 

w strojach ludowych z instrumentami prze-
kroczyła progi Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Trwało właśnie jego posiedzenie. Zwie-
dzanie zaczęło się tradycyjnie, czyli wykła-
dem w sali, w której znajdowała się zabytko-
wa laska marszałkowska. Pracownik Sejmu 
przedstawił interesującą historię i teraźniej-
szość. Nie zabrakło informacji ,że „Izba Po-
selska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; 
od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) 
Sejm jest najwyższym organem władzy usta-
wodawczej w Polsce”. Wykład uzupełnił po-
seł Stanisław Kalemba. Następnie udaliśmy 

się do Sali Posiedzeń, charakteryzującą się 
wspaniałą architekturą wnętrza.

Przemierzając korytarze i sale sejmowe 
młodzi muzycy w strojach wielkopolskich 
wzbudzali zainteresowanie i życzliwość. 
W czasie posiedzeń sejmu nie można grać 
na instrumentach, natomiast w gabinecie 
wicemarszałka Eugeniusza Grzeszczaka — 
Karolina Kontek, solistka kapeli zaśpiewa-
ła wielkopolską przyśpiewkę. Fragment jej 
występu pokazano w „Wydarzeniach”. Na-
tomiast muzyka dudziarska rozbrzmiewa-
ła nieopodal Sejmu RP, czyli przy Pomni-
ku Polskiego Państwa Podziemnego i Ar-
mii Krajowej. W tym roku mija 200. rocz-
nica urodzin Oskara Kolberga, znakomi-

tego folklorysty, etnografa i kompozyto-
ra. To Sejm RP ustanowił rok 2014 Rokiem 
Oskara Kolberga. Tego roku przypada rów-
nież 165 rocznica śmierci Fryderyka Cho-
pina, który jako kompozytor inspirował się 
również folklorem — z ochotą zwiedzano 
Muzeum Fryderyka Chopina. 

Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta” 
to kolejne miejsce zwiedzania, w którym 
znajdowały się następujące wystawy „Ali-
cja po drugiej stronie”, „Kosmos wzywa! 
Sztuka i nauka w długich latach sześćdzie-
siątych”, „Monument. Architektura Adol-
fa Szyszko-Bohusza”, „Victor Man.Zephir”. 

Przed wyjazdem do Stęszewa zwiedzali-
śmy Stadion Narodowy.  BARBARA BAWER

1 61 61 661 61 61 61 61 611 666

Kapela dudziarska zagrała w stolicy

„Koźlary” w Sejmie RP

Dom Kultury 10 sierpnia zorga-
nizował III edycję Przeglądu Ze-
społów Śpiewaczych „Pieśń nad 
Samicą”. 

 

Patron imprezy burmistrz gmi-
ny Stęszew Włodzimierz Pinczak 
w ciepłych słowach powitał wszyst-

kich uczestników i życzył dobrych chwil 
spędzonych w Stęszewie. Następnie przy 
dźwiękach kapeli dudziarskiej „Koźlary” 
oraz kapeli „Malińczoki” radosnym koro-
wodem uczestnicy i mieszkańcy udali się 
na Rynek, gdzie dyrektor Muzeum Regi-
nalnego Katarzyna Jóźwiak zaprezento-
wała pokrótce miasto i gminę oraz Mu-
zeum Regionalne wraz z ciekawostkami. 
Korowód na ul. Poznańskiej stanowił oży-
wienie niedzielnego popołudnia i był swo-
istym zaproszeniem do udziału w impre-
zie w „Zielonym Zakątku”. Jako pierwszy 

na scenie zaprezentował się chór miesza-
ny ze Stęszewa, potem zespół „Wesoła Gro-
mada” z Klubu Seniora Domu Kultury. In-
teresująco zaprezentował się zespół ludo-
wy „Perły — Sumsiodki” z Siedlca. Po kli-
matach ludowych przyszedł czas na ka-

pelę „Malińczoki” z Piasków koło Gosty-
nia, zespóły „Zgoda” z Kamieńca, „Dębowy 
Liść” z Suchego Lasu, „Modrzanki” i zespół 
„Tęcza” z miejscowości Piaski. Na finał III 
Przeglądu wystąpiła kapela „Emilia”, która 
działa w Krzykosach.  BB

III Przegląd Zespołów Śpiewaczych

Kapela przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego 
i  Armii Krajowej z posłem Stanisławem Kalembą.

Wszystkim uczestnikom burmistrz wręczył okazjonalne statuetki i dyplomy.
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Rywalizacja w Grand Prix Orli-
ka trwała dwa miesiące. Przez ten 
okres dzieci i nastolatkowie mogli 

zmierzyć się w następujących konkuren-
cjach: piłce nożnej, badmintonie, tenisie 
stołowym, siatkówce, rugby i frisbee, „dwie 
piłki”, „dwa ognie”, koszykówce, siatko — 
nodze, „orlikowych rekordach” oraz teni-
sie ziemnym. W sumie przez wakacje roze-
grano 96 zawodów.

Łącznie w tegorocznej rywalizacji wzię-
ła udział rekordowa liczba uczestników, bo 
aż 145.

Najlepsze osoby w klasyfikacji otrzy-
mały nagrody ufundowane przez burmi-
strza Włodzimierza Pinczaka. Rozloso-
wano również kilka nagród wśród uczest-
ników zabaw sportowych na „orliku”, któ-
rzy wzięli udział w co najmniej 5 konku-
rencjach.

Po wręczeniu nagród, animator obiek-
tu sportowego oraz inicjator „Wakacyjne-
go Grand Prix Orlika” Marian Cieniawa 
podziękował dzieciom i młodzieży za dwa 
miesiące wspaniałej zabawy i aktywnego 
wypoczynku, a burmistrzowi Włodzimie-

rzowi Pinczakowi za hojność przy ufundo-
waniu nagród.

Na zakończenie włodarz gminy pogra-
tulował młodym sportowcom tak wspania-
łych wyników. 

Podziękował również animatorowi 
za zaangażowanie i opiekę nad młodzie-
żą przez okres wakacji. Do podziękowań 
przyłączyli się także wszyscy uczestnicy 
„Wakacyjnego Grand Prix Orlika”, którzy 
nagrodzili Mariana Cieniawę gromkimi 
brawami.

Poniżej przedstawiamy wyniki 10 naj-
lepszych uczestników:
• Paweł Żaba — 5666 pkt.
• Marcel Żaba — 4527,5 pkt.
• Maksym Pieróg — 4481,5 pkt.
• Miron Ziółkowski — 4460,5 pkt.
• Sebastian Wojtkowiak — 4126 pkt.
• Damian Wojtkowiak — 4116 pkt.
• Jakub Cieniawa — 4075 pkt.
• Marcel Okonkowski — 3798 pkt.
• Dawid Przewoźny — 3527,5 pkt.
• Mateusz Hałas — 3388,5 pkt.  RED

W sobotę, 30 sierpnia odbyło się zakończenie „Wakacyjnego Grand Prix Orlika”

Grand Prix Orlika 2014

Gabinet stomatologiczny w stęszewskim  Gim-
nazjum  może realizować świadczenia ogólno-
stomatologiczne  w ramach NFZ, w tym także na 
rzecz dzieci i młodzieży! 

 

To bardzo dobra wiadomość, po tym jak kilka miesięcy temu 
oferta gabinetu na świadczenia ogólnostomatologiczne dla 
osób do lat 18 została odrzucona. 

Zarówno lekarze, jak i burmistrz nie wyobrażali sobie, że-
by usługi takie nie miałyby być świadczone, dlatego  podjęli 
wielkie starania, by dentyści z gabinetu w Gimnazjum nadal 
leczyli dzieci i młodzież. Argumentowano, że gabinet prowa-
dzony jest z najwyższą starannością, a praca oraz fachowość le-
karzy jest bardzo wysoko oceniana. Ponadto Stęszew nie posia-
da innego podmiotu świadczącego  takie usługi, więc jego funk-
cjonowanie jest niezbędne. Wspomniano też, że to gmina Stę-
szew umożliwiła funkcjonowanie ww. podmiotowi udostępnia-
jąc lokal. Lekarze doposażyli go inwestując niemałe środki fi-
nansowe. 

Dzięki  zabiegom burmistrza i lekarzy ze stęszewskiego gabi-
netu udało się uzyskać kontrakt, w ramach którego mogą być rów-
nież leczone dzieci i młodzież do 18 roku życia.  RED

By dzieci zęby 
miały zdrowe

Wynajmę mieszkanie / pokój w Stęszewie tel. 535 160 528
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Burmistrz Stęszewa 
ogłasza 

czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż:

lokalu mieszkalnego nr 33 o pow. 57,70 m2 położonego na parterze budynku 
wielorodzinnego w Strykowie przy ul. Parkowej 7, działka ewidencyjna nr 47/27 

o pow. 2.309 m2 , obręb geodezyjny Strykowo.

 Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Udział w częściach 
wspólnych gruntu i budynku wynosi 577/17072.
 Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i central-
nego ogrzewania z kotłowni ogólnej.
 Uwaga! W małym pokoju przy oknie, w posadzce znajduje się właz rewizyjny do 
kanału ciepłowniczego położonego wzdłuż ściany zewnętrznej budynku. W przypadku awarii 
właściciel lokalu zobowiązany jest umożliwić odpowiednim służbom dostęp do kanału. 
 Nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą PO1S/00043794/1 prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. jest wolna od obciążeń.
 Poprzednie przetargi odbyły się 27.02.2014 r., 15.05.2014r. i 24 07 2014 r. Cena 
uległa obniżeniu o 40.000,– zł w stosunku do ceny pierwszego przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100.000,– zł
(zwolniona z VAT – towar używany powyżej 5 lat)
Wadium – 10.000,– zł
Postąpienie – 1.000,– zł

 Przetarg odbędzie się dnia 25 września 2014 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej 
Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul. Poznańska 11.
 Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 
22 września 2014r., na konto Urzędu nr 10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mo-
sinie O/Stęszew.
 Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu na jego konto w ciągu 3 dni od dnia 
zamknięcia lub odwołania przetargu.
 Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet 
ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium 
przepada na rzecz sprzedającego.
 Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie później 
niż 5 dnia przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, kwotę równą 100% 
ceny osiągniętej w przetargu.
 Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
 Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany o czym niezwłocznie poinfor-
muje się w formie właściwej do ogłoszenia.
 Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul. 
Poznańska 11, pokój nr 15 tel. (061) 819 71 49 .
 Lokal można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu 
z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie ul. Mosińska 15 
tel.: 061 8134 182 .
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ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM 
SZLACHETNEJ PACZKI!

Dla 68% wolontariuszy udział w Paczce był jednym z najważniejszych 
wydarzeń w życiu. Co roku do projektu zgłaszają się osoby zainspirowane 
ideą mądrej pomocy – bohaterowie zmiany społecznej. Tworząc zespół 
SuperW, łączą biednych i bogatych. SZLACHETNA PACZKA 2014 otwiera 

rekrutację wolontariuszy. 

Co zyskasz: 
• radość niesienia pomocy,
• realną zmianę miejsca, w którym mieszkasz,
• udział w szkoleniach,
•  rozwój cenionych na rynku pracy kompetencji: komunikacji, organizacji 

własnego czasu,
•  szansę sprawdzenia się w działaniu,
•  nową paczkę przyjaciół i znajomych.

Aplikuj jeśli:
•  masz w sobie chęć realnej pomocy i kochasz ludzi,
•  chcesz się ciągle rozwijać i brać udział w szkoleniach,
•  lubisz pracę na wysokich obrotach i nie ma dla Ciebie rzeczy 

niemożliwych,
•  jesteś samodzielny i wytrwały w dążeniu do celu,
•  chcesz działać w zespole ludzi z pasją,
•  bierzesz odpowiedzialność za swoje działania,
•  chcesz być częścią prestiżowej drużyny SuperW,
•  masz ukończone 18 lat.

Zadania wolontariusza:
•  spotkanie z rodzinami w trudnej sytuacji materialnej i dobór tych, dla 

których pomoc materialna może być realną szansą na poprawę sytuacji,

•  współpraca z darczyńcami przygotowującymi paczki,

•  współpraca z innymi wolontariuszami w rejonie m.in. poszukiwanie 
darczyńców, organizacja magazynu, transport paczek.

Tylko w 2013 roku Szlachetna Paczka dotarła do 17 684 rodzin żyjących w niezawinionej 
biedzie. Łączna liczba zaangażowanych w projekt – wolontariuszy, darczyńców i rodzin 

w potrzebie – sięga aż 617 000 osób. 

Czekamy na Twoje zgłoszenie! Zgłoś się na www.superw.pl

Do wynajęcia pow. handlowa: 
od 64 mkw. do 226 mkw.

Stęszew, Pasaż na Lipowej. Tel. 509 792 572

Burmistrz Stęszewa
informuje o wywieszeniu wykazu 
nieruchomości przeznaczonych 

do wydzierżawienia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. 
Dz.U.2014.518 ze zm.) niniejszym podaję do 
publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy w Stęszewie 
przy ul. Poznańskiej 11 wywieszono wykaz 
nieruchomości położonych na terenie gminy, 
przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykaz umieszczony został również na stronie 
internetowej www.steszew.pl . 

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gmi-
ny Stęszew pod nr tel. 61 8 197 149, pokój nr 15. 

Zaopiekuję się dzieckiem 
lub przyjmę pracę sprzątaczki

Tel. 607 942 813

POSZUKUJĘ PRACOWNIKÓW OD ZARAZ 
BRANŻA BUDOWLANA, CIEŚLA, DEKARZ. 

Mile widziana praktyka i doświadczenie.
Tel. 888 276 718

SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ 
DOM W PIEKARACH

Powierzchnia ok. 120 m² , działka 4200 m². 
Dom po gruntownym remoncie.

Tel. 501 078 774 

Firma kateringowa zatrudni od zaraz 

KUCHARZA ORAZ POMOC KUCHENNĄ.

Tel. 514-22-00-17
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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 „PRIMA MED”,

ul. Łąkowa 2, 62-070 Dopiewo

tel. (61) 863 87 60, (61) 894 20 62

• NZOZ Przychodnia Zespołu Lekarza 
Rodzinnego „MEDICOR” 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 dobę 

w ramach nocnej i świątecznej wyjazdo-

wej opieki pielęgniarskiej .

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

• Stomatologia S.C. Barbara Kucharska
ul. Szkolna 1, 62-060 Stęszew (budynek 

gimnazjum), tel. 61-8195-407, świadcze-

nia ogólnostomatologiczne NFZ (dzieci, 

młodzież i dorośli). 

Godz. przyjęć: pon. 14–19 NFZ, wt. 8–13 

NFZ, czw. 14–19 NFZ, śr. 15–19.

• 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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Na początku rozgrywek minutą ciszy 
uczczono pamięć niedawno zmarłe-
go prezesa klubu LZS Wronczyn oraz 

prezesa gminnego LZS — Zenona Adamka.
Podobnie jak w maju, podczas turnieju 

poza drużynami gminnymi, mogły wystą-
pić także drużyny niezrzeszone. Do rywa-
lizacji przystąpiło 9 drużyn: Stęszew Girls, 
Dodusie, LZS Wronczyn 1, LZS Wron-
czyn 2, Orzeł Modrze, Lipno Stęszew, Tę-
cza Skrzynki, Okoń Sapowice, Orzeł Bę-
dlewo. Puchar Prezesów wywalczył zespół 
LZS Wronczyn 1 pokonując w finale Lipno 
Stęszew. Na zakończenie burmistrz gminy 
Stęszew Włodzimierz Pinczak wraz z or-
ganizatorami wręczył drużynom dyplo-
my uczestnictwa oraz puchar dla najlep-
szej drużyny.  RED

15 sierpnia na boisku wielofunkcyjnym we Wronczynie odbył się turniej 
piłki nożnej o Puchar Prezesów Gminnych Klubów Sportowych 

Puchar Prezesów

Budynek KS Lipno jak nowy

Uczestnicy turnieju we Wronczynie.

Zwycięska drużyna z burmistrzem Włodzimierzem Pinczakiem.

W minionym czasie odbył się odbiór remontu budynku 
KS Lipno Stęszew. Remont obejmował:

• wymianę instalacji c.o i wodno-kanalizacyjnej 
wraz z armaturą w pomieszczeniach socjalnych,

• ułożenie ceramiki w pomieszczeniach socjalnych, 
• wymianę instalacji elektrycznej,
• wymianę drzwi wejściowych i bocznych,
• malowanie pomieszczeń wewnętrznych — ściany, drzwi,
• elewację zewnętrzną — roboty blacharsko-dekarskie, montaż ze-

wnętrznych lamp oświetleniowych, naprawa tynków i malowanie.
Koszt robót wyniósł: 155.900 zł. Był on w całości sfinansowany 

ze środków gminy Stęszew.  RED
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W lipcu stęszewianie wybrali się 
nad jezioro Góreckie pokonując 
około 25-kilometrową trasę pro-

wadzącą od stadionu KS Lipno w Stęszewie, 
malowniczymi terenami  Wielkopolskiego  
Parku  Narodowego do  jeziora Góreckiego. 
Udział w wycieczce rowerowej to nie tylko 
okazja do aktywnego spędzenia czasu, ale 
również możliwość poznania atrakcji  przy-
rodniczych terenu i integracji.  RED

Burmistrz gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak często inicjuje wycieczki 
rowerowe. Co ważne, z zaproszenia zawsze korzysta kilkadziesiąt osób

Rowerowy Stęszew

Wycieczka „Wokół Stęszewa”

Pamiątkowe zdjęcie uczestników wycieczki nad jezioro Góreckie. 

24 sierpnia odbyła się kolejna 
w tym roku wycieczka rowero-
wa. Punktualnie o godz. 10 ro-

werzyści wyruszyli ze stacji turystycznej 
ścieżką edukacyjno-przyrodniczo-kulturo-
wą „Wokół Stęszewa”. 

Przypomnijmy, że ścieżka ta została 
zrealizowane w 2013 roku z dofinansowa-
niem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu. W ramach projektu ustawione zostało 
13 tablic tematycznych oraz ustawiono ta-

bliczki informacyjne, które „wskazują” tra-
sę i ułatwią poruszanie się w terenie. Po-
nadto w ramach przedsięwzięcia na trasie 
ustawiono ławeczki, stojaki na rowery oraz 
kosze na śmieci. Ścieżka została wykonana 
w granicach miasta Stęszew oraz wsi Krą-
plewo, Dębno, Dębienko, Witobel. Ścieżka 
wiedzie między innymi przez tereny Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego oraz Ob-
szaru Chronionego Natura 2000, sąsiedz-
twie jezior Dębno, Lipno oraz jeziora Wi-
tobelskiego. RED
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