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Serce, myśli czyny, czyli zasłużeni dla gminy Stęszew 2–3
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27 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew odbyło się 
spotkanie inaugurujące Święto Stęszewa. Poprowadził je Krzysztof Re-
spondek, popularny aktor i piosenkarz, występujący w kabarecie „Rak”

serce, myśli, czyny

Święto Stęszewa to święto wszystkich 
mieszkańców gminy, nie tylko Stę-
szewa, to czas refleksji, podsumowań 

i zabawy, a także aktywnego wypoczynku 
— mówił burmistrz Włodzimierz Pinczak, 
który tego dnia obchodził jubileusz 20-le-
cia sprawowania funkcji włodarza gminy. 
— To czas, kiedy świętujemy 25-lecie od 
pierwszych wolnych wyborów. W minio-
nym ćwierćwieczu wykonaliśmy wiele za-
dań inwestycyjnych, od telefonizacji, po-
przez gazyfikację, kanalizację, moderni-
zację dróg i inwestycje w oświacie. W 2004 
roku gmina dysponowała 3-milionowym 
budżetem. To prawie 14 razy mniej niż 
dziś. Warto wspomnieć, że jako gmina za-
jęliśmy trzecie miejsce w Wielkopolsce 
pod względem ilości podpisanych umów 
ze środków z Unii Europejskiej. Niedawno 
rozpoczęto realizację drogi ekspresowej S5, 
która zwiększy atrakcyjność gospodarczą 
naszych terenów. 

Podczas uroczystego spotkania bur-
mistrz Pinczak wyróżnił medalami „Serce, 
myśli, czyny” oraz specjalnymi dyploma-
mi osoby, które szczególnie aktywnie dzia-
łają dla dobra gminy Stęszew. Wyróżnie-
ni w tym roku medalem „Serce, myśli, czy-
ny” nie są jej mieszkańcami, ale ludzie bar-
dzo dla niej ważni, mający dobry wpływ na 
funkcjonowanie gminy Stęszew, jej rozwój 
oraz pozytywny wizerunek. Medale przy-
znano czterem osobom.

Pierwsza nagrodzona była Dorota Lew-
Pilarska, burmistrz gminy Czempiń oraz 
szefowa Związku Międzygminnego Cen-
trum Zagospodarowania Odpadów Selekt. 
Od 10 lat współpracuje z gminą Stęszew 
w sprawach związanych z organizacją go-
spodarki odpadami, poświęcając na to swój 
wolny czas. To m.in. dzięki jej staraniom 
udało się z pozytywnym skutkiem prze-
brnąć przez reformę gospodarki odpadami. 

Kolejnym laureatem został Marek 
Baumgart, zastępca prezesa Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, który z dużą przychyl-
nością odnosi się do wniosków o dofinan-
sowanie projektów gminy Stęszew. Jego na-
zwisko jest też znane części stęszewian ze 
względu na rodzinne korzenie. 

— Gratuluję gminie Stęszew dynamicz-
nego rozwoju — powiedział Marek Baum-
gart. — Takich beneficjentów jak gmina Stę-
szew mamy niewielu. Inwestycje podejmo-

wane tu służą poprawie środowiska. Gratu-
luję takiej operatywności i zaangażowania 
w działalność proekologiczną. W tym ro-
ku gmina ma budżet około 40-milionowy, 
a od 2006 roku pozyskała dofinansowanie 
w kwocie 31 milionów złotych.

Medal otrzymał również Jan Grabkow-
ski, starosta poznański, z którym drogi 
burmistrza Stęszewa zeszły się praktycz-
nie już na początku tworzenia samorzą-
du — szczególnie przed 15 laty w czasie po-
wstawania powiatów. To z nim i tu w Stę-
szewie dyskutowano o przyszłości szpitala 
w Puszczykowie, funkcjonowaniu w Stęsze-
wie filii wydziału komunikacji czy o inwe-
stycjach na drogach powiatowych. Jego po-
moc okazała się szczególnie ważna w trak-
cie starań gminy Stęszew o pozyskanie in-
westora — firmy Volkswagen. 

— Rolnicza gmina Stęszew pokazała, 
że potrafi zawalczyć na forum międzyna-
rodowym starając się o inwestycję Volks-
wagena — mówił starosta Jan Grabkow-
ski. — Gdyby nie różnica w terenie sięga-
jąca ośmiu metrów i ogromne koszty jego 
niwelacji, na pewno byśmy wygrali. Dzi-
siaj już są kolejni inwestorzy, którzy chcą 
tu inwestować. 

Medalem uhonorowany został tak-
że Wojciech Jankowiak, wicemarszałek 
województwa wielkopolskiego, na które-
go wsparcie gmina Stęszew może liczyć. 
Szczególnie duże wyzwanie podjął, gdy 
gmina Stęszew starała się o inwestycję 
Volkswagena. Jego pomoc, wsparcie były 
nieocenione. 

— Tereny w gminie Stęszew były-
by najlepsze dla Volks-
wagena, ale nie zostały 
wybrane, gdyż General-
na Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad nie wy-
budowała S5 rok temu, a zrobi to za dwa la-
ta. My jednak wpływu na to nie mieliśmy. 

Kolejne osoby, nagrodzone zostały dy-
plomami burmistrza gminy Stęszew. Są 
to mieszkańcy gminy, społecznicy, którzy 
angażując się w działania z różnych dzie-
dzin codziennego życia, aktywizują i jed-
noczą mieszkańców. Osobami tymi są: 

• Jolanta Hűbner, społecznik, od lat 
jest inicjatorką wszelkich działań podej-
mowanych przez mieszkańców okolicy, 
w której mieszka. Porządki terenu, impre-
zy dla dzieci, spotkania przy ognisku dla 

starszych to jej pomysły. Również z jej ini-
cjatywy gmina zorganizowała nowy plac 
zabaw na Błoniach w Stęszewie;

• Mikołaj Raczkiewicz, który od kilku 
lat działa aktywnie w stęszewskiej Ochotni-
czej Straży Pożarnej. M.in. dzięki jego pra-
cy, profesjonalizmowi, kulturze osobistej 
i umiejętnościom interpersonalnym OSP 
Stęszew zaczęła być pozytywnie postrze-
gana przez instytucje z nią współpracujące; 

• Piotr Szafrański, zawodowo zwią-
zany z służbami mundurowymi, prywat-
nie miłośnik sportu, krzewiący go wśród 
mieszkańców gminy. Dzięki treningom 
z nim grupa zwolenników nordic walkin-
gu w gminie stale rośnie;

• Iwona Szczeszek, reprezentantka ko-
biet z gminy Stęszew na forum pozagmin-
nym, członkini rady sołeckiej Zamysło-
wa, organizatorka spotkań mieszkańców 
tych młodszych i tych starszych, inicjator-
ka kursów rękodzieła artystycznego, dobry 
duch miejscowości w której mieszka. 

Po części oficjalnej przy urzędzie, na 
tzw. Stacji Turystycznej posadzono Dąb 
Wolności.  RED 
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Tegoroczne Święto Stęszewa odbyło się 28–29 czerwca. Z licznych propozycji mógł skorzystać każdy — niezależnie od wieku. Gwiazdą był zespół Golec uOrkiestra

święto stęszewa z wieloma atrakcjami
Sobota rozpoczęła się od występu lau-

reatów Stęszewskiej Trioli. Następ-
nie wystąpił zespół Pop-Rockowy 

Andrzeja Piaseckiego. Zaraz po koncercie 
na scenie pojawił się Kabaret PAKA, któ-
ry rozbawił zgromadzoną publiczność. Fa-
ni wykonywania trików piłką mieli szan-
sę wziąć udział w warsztatach freestyle fo-
otball. O godzinie 20 na scenie pojawiła się 
największa gwiazda tegorocznych obcho-
dów dni miasta — zespół Golec uOrkiestra. 
Ponad półtoragodzinny koncert na długo 
pozostanie w pamięci mieszkańców, któ-
rzy licznie przybyli, aby na żywo zobaczyć 
braci Golców. Sobotnia impreza zakończy-
ła się zabawą taneczną.
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Tegoroczne Święto Stęszewa odbyło się 28–29 czerwca. Z licznych propozycji mógł skorzystać każdy — niezależnie od wieku. Gwiazdą był zespół Golec uOrkiestra

święto stęszewa z wieloma atrakcjami
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Tego dnia zostały również wręczone 
nagrody burmistrza Stęszewa dla naj-
zdolniejszych absolwentów gminnych 

gimnazjów. Uczniowie ci zostali wytypowa-
ni m.in. na podstawie uzyskanych wyników 
w nauce, punktów z egzaminów, udziału 
w konkursach i olimpiadach. Są nimi: Mo-
nika Dolata, Monika Kaźmierczak, Joan-
na Urbaniak, Monika Zawielak, Filip Dłuż-
niewski, Hubert Gierko oraz Andrzej Rękoś. 
Wręczono również nagrody dla absolwen-
tów gminnych gimnazjów, których rady pe-
dagogiczne szkół nominowały do wyróż-
nień za szczególne osiągnięcia w innych 
dziedzinach życia szkolnego. Nagrodze-
ni to: Monika Dolata, Katarzyna Kociemba 
oraz Kinga Wojtyś. Specjalne wyróżnienie 
otrzymał Patryk Stankowski — młody ko-
szykarz, który został powołany do udziału 
w zgrupowaniu szkoleniowym kadry naro-
dowej U14 — sportowców do lat 14.
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Wręczono także nagrody za za-
wody wędkarskie, które odby-
ły się 22 czerwca nad jeziorem 

Lipno. W kategorii zawodników zrzeszo-
nych w Polskim Związku Wędkarskim 
triumfował Jakub Jóźwiak, II miejsce — 
Alan Majorczyk, III miejsce — Ewa Baba-
rowska. W turnieju sołectw zwyciężyło 
sołectwo Dębno, II miejsce — Trzebaw, III 
miejce — Drożdżyce. Z okazji Święta Stę-
szewa Polski Związek Hodowców Gołę-
bi Pocztowych Oddział Mosina pod pa-
tronatem burmistrza Stęszewa zorganizo-
wał lot gołębi pocztowych z miejscowości 
Nienburg (Niemcy) o mistrzostwo Miasta 
i Gminy Stęszew. Mistrzem został Leszek 
Bartczak, I wicemistrzem — bracia Czesław 
i Ryszard Walich, II wicemistrzem — Mi-
rosław Marcinkowski. Tego dnia prezes KS 
Lipno Dariusz Przynoga wręczył również 
podziękowania osobom i firmom, które 
czynnie wspierają działania klubu. A by-
li wśród nich m.in. burmistrz gminy Stę-
szew, sklep Melba, SKR Stęszew, Marian 
Płóciniczak, Inter Gumi, Przedsiębior-
stwo Budowy Dróg R. Dyba. Sobota to tak-
że dzień, podczas którego rodzime firmy 
mogły zaprezentować swoje usługi na sto-
iskach promocyjnych. Nie zabrakło też 
rozrywki dla najmłodszych m.in.: malo-
wanie twarzy, modelowanie balonów, pod-
dasze pracy twórczej, garaż komputerowe-
go gracza, miasteczko samochodowe, tram-
poliny i karuzele oraz „deszcz cukierków” 
spuszczony przez paralotniarza latającego 
nad boiskiem, pana Romana Wawrzynia-
ka, mieszkańca gminy Stęszew. 
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Niedziela upłynęła na sportowo. Ja-
ko pierwsi na stadionie pojawili się 
fani chodzenia z kijkami aby wziąć 

udział w Marszu Nordic Walking. Trady-
cyjnie rozegrano Turniej Szachowy o Pu-
char Burmistrza. Na płycie boiska KS Lip-
no rozegrano Turniej piłki nożnej o Pu-
char Karola Wawrzyniaka. Po raz pierwszy 
odbyła się spartakiada w hokeja na trawie 
dzieci przedszkolnych. Zarówno w sobotę, 
jak i niedzielę, na boisku sportowym orlik 
można było wziąć udział w różnych grach 
i zabawach. Po raz drugi zorganizowano 
Stęszewski Body Art — Fitness Event dla 
Tomka, podczas którego odbyły się zaję-
cia fitness: Zdrowe Plecy, Aerobox, Cycling 
Maraton, Pump & Tone, Zumba Maraton, 
Zumba Kids oraz Aikido.   RED
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Firma WIPASZ zamierzała bowiem 
wybudować na gminnych terenach 
inwestycyjnych zakład przetwórstwa 

mięsa drobiu oraz wytwórnię pasz. 
13 maja przedstawiciele Kostrzyńsko-

Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej na spotkaniu z burmistrzem gminy 
Stęszew zaprezentowali nowego inwesto-
ra, który zainteresowany był gminnymi 
działkami inwestycyjnymi. Okazało się, że 
jest nim firma zajmująca się m.in. ubojem 
drobiu. W związku z faktem, iż taki rodzaj 
działalności może budzić obawy miesz-
kańców, burmistrz prosił prezesa firmy 
WIPASZ, aby dalsze rozmowy mógł prowa-
dzić, ujawniając w pełni nazwę inwestora 
oraz zakres jego działalności. 

Plany firmy WIPASZ przedstawione zo-
stały radnym Rady Miejskiej Gminy Stę-
szew, którzy podjęli uchwały umożliwia-
jące inwestorowi dzierżawę działek, a póź-
niej ich zakup. 

W tym też czasie burmistrz rozpoczął 
konsultacje z mieszkańcami Strykowa. 
Po pierwszym z nimi spotkaniu, okazało 
się, że istnieje grupa, która zdecydowanie 
sprzeciwia się inwestycji firmy WIPASZ. 
Chcąc, by mieszkańcy mieli pełen obraz 
sytuacji, kompletną wiedzę na temat funk-
cjonowania firmy WIPASZ i ewentualnych 
skutków dla otoczenia, burmistrz zorgani-
zował kolejne zebranie z nimi, w którym 
wzięli również udział przedstawiciele in-
westora i lekarz weterynarii. Po burzli-
wym spotkaniu, które zgromadziło ponad 
200 osób, burmistrz wnioskował o zwoła-
nie kolejnej sesji Rady Miejskiej Gminy 
Stęszew, celem uzgodnienia dalszych kie-
runków działania. Rada zajęła stanowisko, 
by zadecydowało o nich głosowanie wśród 
mieszkańców sołectwa Strykowo, dopusz-
czając jednocześnie, by jego wynik był wią-
żący dla burmistrza (wynik przeciwny in-

westycji — powoduje niepodpisanie umowy 
z inwestorem, wynik pozytywny — pozwa-
la na jej podpisanie). 

Głosowanie zorganizowane zostało 
przez Radę Sołecką i mieszkańców Stryko-
wa 15 czerwca. Wzięło w nim udział pra-
wie 61% osób uprawnionych. Decyzją ok. 
75% z nich inwestycja firmy WIPASZ nie 
będzie realizowana na gminnych terenach. 
Burmistrz, szanując wolę mieszkańców, 
nie podpisze ani umowy związanej z budo-
wą ubojni drobiu, ani wytwórni pasz. 

Podkreślmy, że wygrał głos większości, 
głos, który został wysłuchany przez stę-
szewski samorząd, pomimo tego, że Rada 
Gminy i burmistrz mieli wszelkie podsta-
wy, niezbędne dokumenty itd., by wyrazić 
zgodę na inwestycję firmy WIPASZ w Stry-
kowie, tym samym stworzyć miejsca pracy 
i zyskać dochód dla budżetu gminy w po-
staci podatku od nieruchomości. Przypa-
dek ten to najlepszy dowód, że w gminie 
Stęszew decyzje są podejmowane zgodnie 
z najwyższymi standardami demokracji, 
z myślą o mieszkańcach, że władza słucha 
stęszewian i respektuje ich wolę. 

W tym kontekście dziwi i niepokoi 
zachowanie części mieszkańców, którzy 
samodzielnie wysłali pismo do prezesa 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej, w którym wnioskowa-
li o niewydawanie zezwolenia na dzia-
łalność gospodarczą na działkach w Stry-
kowie. To przysłowiowa „niedźwiedzia” 
przysługa dla gminy. Po pierwsze, pismo 
wysłano w momencie, kiedy burmistrz 
i Rada Miejska Gminy zadeklarowali, że 
uszanują wolę mieszkańców i po głosowa-
niu było wiadomo, że inwestycja nie po-
wstanie, więc pismo było niepotrzebne, 
a po drugie w piśmie wnioskowano nie 
tylko w sprawie WIPASZU, a w ogóle in-
westycji, co może zniechęcić Kostrzyń-

sko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomicz-
ną do pozyskiwania inwestorów dla tere-
nów w Strykowie. 

Na koniec dodajmy, że burmistrz za-
pewnia, że nadal zabiegać będzie o nowych 
inwestorów dla gminy Stęszew, z nadzie-
ją, że uda się znaleźć takich, którzy nie bę-
dą budzić negatywnych emocji i sprzeciwu 
mieszkańców. 

Kalendarium:
•  13 maja — Wizyta przedstawicieli Ko-

strzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej z kandydatami na inwe-
stora,

•  15-18 maja — Uzgodnienia w sprawie in-
westycji,

•  19-20 maja — Komisje Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew,

•  21 maja — Sesja Rady Miejskiej Gminy 
Stęszew (zgoda na sprzedaż terenów),

•  26 maja — Spotkanie z mieszkańcami 
Strykowa w sprawie inwestycji,

•  2 czerwca — rozpoczęcie rokowań Ko-
strzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej,

•  2 czerwca — Sesja Nadzwyczajna Ra-
dy Miejskiej Gminy Stęszew (zgoda na 
dzierżawę terenów),

•  6 czerwca — zebranie z mieszkańcami 
Strykowa, inwestorem, lekarzem wete-
rynarii,

•  11 czerwca — Sesja Nadzwyczajna Rady 
Miejskiej Gminy (przyjęto stanowisko, 
by o decyzji w sprawie inwestycji zade-
cydowało głosowanie wśród mieszkań-
ców sołectwa Strykowo, dopuszczając 
jednocześnie, by jego wynik był wiążą-
cy dla burmistrza),

•  15 czerwca — głosowanie, w którym ok. 
75% mieszkańców, zadecydowało, że in-
westycja firmy WIPASZ nie będzie reali-
zowana na gminnych terenach.  RED

Minione tygodnie przebiegały w gminie Stęszew pod znakiem dyskusji na 
temat nowej inwestycji, która mogła powstać w Strykowie

wygrał głos większości

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej opracowało ogólnopol-
ski program „Karta Dużej Rodzi-

ny”. Jest to system różnych zniżek dla wie-
lodzietnych rodzin w instytucjach publicz-

nych, jak i w prywatnych na terenie całego 
kraju. W instytucjach, w których karta bę-
dzie honorowana znajdzie się wywieszka 
o tym informująca „Tu honorujemy Kar-
tę Dużej Rodziny”. Przykładem instytucji, 
w których mogą być wprowadzane zniż-
ki są muzea, parki narodowe, obiekty spor-
towo — rekreacyjne, instytucje wystawien-
nicze. Instytucje i firmy oferujące zniżki 
znajdują się na stronie Ministerstw Pracy 
i Polityki Społecznej — www.rodzina.gov.pl.

Karta jest przeznaczona dla rodzin z co 
najmniej trojgiem dzieci, jest niezależna 
od dochodu i wydawana imiennie dla każ-
dego członka rodziny przez burmistrza. 

Realizacja programu rządowego dla ro-
dzin wielodzietnych jest szczegółowo ure-
gulowana Rozporządzeniem Rady Mini-
strów opublikowanym w Dz. U. 2014 r. 
poz.755.

Więcej informacji pod nr. tel. 61 
8 197 133. RED

karta dużej 
rodziny
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Pisaliśmy już o zagospodarowaniu Je-
ziora Niepruszewskiego przez gmi-
ny Buk i Dopiewo, dziś pora na Je-

zioro Strykowskie i gminę Stęszew. Także 
i tutaj w ostatnich latach poczyniono inwe-
stycje, które świetnie służą lokalnym spo-
łecznością i podnoszą walory turystyczno-
rekreacyjne jeziora. 

W 2012 r. w miejscowości Strykowo gmi-
na Stęszew zrealizowała projekt pod na-
zwą „Zagospodarowanie rekreacyjne tere-
nu w miejscowości Strykowo (część działki 
nr 185 i 186/1) nad Jeziorem Strykowskim 
— I etap”. W ramach inwestycji wykonano: 
roboty ogrodzeniowe — przerobienie ogro-
dzenia z siatki, roboty nawierzchniowe, od-
nowienie istniejącego boiska do gier pla-
żowych. Ponadto wykonano całkiem no-
we boiska do piłki siatkowej. Konieczne by-
ło również przeprowadzenie inwentaryzacji 
geodezyjno powykonawczej oraz co oczywi-
ste, wykonanie dokumentacji projektowej.

•  Wydatki całkowite wyniosły: 
49 398,98 zł 

•  Wartość dofinansowania ze środków 
EFRROW: 32 129,00 zł 

Także w Słupi zrealizowano inwestycję 
pn. „Zagospodarowanie rekreacyjne terenu 
w miejscowości Słupia (cz. działki nr 126) 

przy Jeziorze Strykowskim”. Zadanie wy-
konano w 2013 roku. W jego ramach prze-
prowadzono m.in. nasadzenia 23 sztu-
ki iglaków oraz zaaranżowano 430,00 m2 
trawnika. Zamontowano takie elementy 
zagospodarowania terenu jak: zestaw za-
bawowy, wielokąt sprawnościowy i zestaw 
gimnastyczny. Dodatkowo zainstalowa-
no drabinkę poziomą, huśtawkę wahadło-
wą podwójną, a także bujak podwójny. Ro-
werzystów ucieszył nowy stojak rowerowy.

Swoją rolę świetnie spełnia nowy stół 
piknikowy wraz z ławkami. Uzupełnie-
niem inwestycji stał się montaż ośmiu 
kompletów ławek i trzech koszy na śmieci. 
Miejscem, które skupia mieszkańców oka-
zało się specjalnie przygotowane paleni-
sko. Miejsce to zostało również wyposażo-

ne w tablicę z regulaminem. Także i w tym 
projekcie przeprowadzono inwentaryzację 
geodezyjno — powykonawczą i opracowa-
no dokumentację projektową.

• Wydatki całkowite: 61 646,86 zł 
•  Wartość dofinansowania ze środków 

EFRROW: 37241,00 zł 
Grzegorz Pietruszyński — sołtys Słu-

pi mówi: — Ta inwestycja była potrzeb-
na. Na nowo zintegrowała naszych miesz-
kańców. Przy okazji zabaw dzieci spotyka-
ją się także starsi, czego brakowało. Miej-
sce jest przyjemne i zachęca by usiąść na 
ławeczce nad wodą. Dzięki temu pojawiają 
się też pierwsi goście, chociażby rowerzy-
ści. Wieś zyskała, a sporą atrakcją stała się 
możliwość rozpalenia ogniska. Serdecznie 
zapraszamy do Słupi!  LGD ŹRÓDŁO

pięknieją jeziora

Po kwietniowym zwycięstwie w po-
wiecie uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Jeziorkach reprezentowa-

li powiat poznański w eliminacjach woje-
wódzkich XXXVII Turnieju Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym, które odbyły 
się 16 maja na terenie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Kłecku. Turniej dla 
szkół podstawowych rozgrywany był pod 
Patronatem Honorowym Marszałka Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. W turnieju 
wzięło udział 31 szkół podstawowych z ca-
łego województwa wielkopolskiego.

Uczestnicy musieli wykazać się znajo-
mością znaków drogowych, przepisów ru-
chu drogowego oraz umiejętnością jazdy 
na rowerze i udzielania pierwszej pomocy 
w wypadkach drogowych. 

Nasi uczniowie wykazali się dużą wie-
dzą oraz umiejętnościami. 

Zespół Szkoły Podstawowej w Jezior-
kach w składzie Daria Kaczmarek, Anto-

nina Chojak, Maciej Maciejewski, Grzegorz 
Pohl zajął II miejsce.

Nie udało nam się obronić tytułu mi-
strzów Wielkopolski z roku ubiegłego, ale 
tytuł wicemistrza Wielkopolski jest dla nas 
równie cenny!  RED

jeziorki drugie

Na sesji Rady Miejskiej Gminy Stę-
szew, która odbyła się 21 ma-
ja gościł prezes spółki Medicor — 

Ośrodka Zdrowia w Stęszewie. Przedstawił 
on informacje jak wygląda aktualna sytu-
acja przejęcia spółki Medicus przez nowy 
podmiot spółkę Medicor. Prezes poinfor-
mował o pracach remontowych budynku 
niezbędnych do otrzymania zezwolenia 
na prowadzenie działalności gospodarczej 
i o usprawnianiach, które mają poprawić 
obsługę pacjentów. Przewidywany termin 
zakończenia przejęcia Medicusa przez Me-
dicor to przełom sierpnia i września. 

Spotkanie było okazją do osobistego 
zadawania pytań i dyskusji. Niestety, mi-
mo iż na co dzień słyszymy wiele krytycz-
nych uwag na temat działalności ośrodka, 
mieszkańcy nie skorzystali z tej możliwo-
ści i nie przyszli na spotkanie, a i opozycyj-
ni radni nie podjęli większej dyskusji.  RED

prezes medicora 
o ośrodku

Inwestycje gminy Stęszew realizowane za pośrednictwem LGD „Źródło” nad 
Jeziorem Strykowskim
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Konkurs organizowany był przez 
Fundację Od pokoleń dla pokoleń 
pod patronatem Marszałka senatu. 

Jego przedmiotem była tradycja szkolna 
rozumiana jako cykliczne działanie orga-
nizowane przez szkołę przez minimum 3 
lata. Promowane byłe te elementy kształce-
nia i wychowania młodzieży, które w przy-
szłości zaowocują obywatelskim, kreatyw-
nym, odpowiedzialnym stosunkiem do 
otaczającej nas rzeczywistości. Istotą pro-
jektu było przywrócenie tradycyjnej ro-
li szkoły jako miejsca, wokół którego mo-
że ogniskować się życie małych wspólnot. 

Nadesłane projekty umieszczone zo-
stały na stronie konkursowej http://szko-
laztradycja.org. Każdy zalogowany Inter-
nauta mógł głosować raz dziennie. Spo-
śród wszystkich szkół to właśnie oni wy-
brali dziesięciu finalistów, spośród których 
Kapituła Konkursu wybrała laureatów 
pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. 
W składzie Kapituły obradowali Walde-
mar Dziak — profesor zwyczajny nauk hu-
manistycznych, politolog, pisarz, Andrzej 
Halicki — poseł na Sejm RP, Przewodni-
czący Sejmowej Komisji Odpowiedzialno-
ści Konstytucyjnej, Jan Bajno — prezes za-
rządu SK Banku, Andrzej Blikle — profesor 
nauk matematycznych, członek Rady Ję-
zyka Polskiego, mistrz cukierniczy, Józef 
Zych — Marszałek Sejmu II kadencji, An-
drzej Stański — historyk, Piotr Siegel — ko-
ordynator Projektu, prezes fundacji „Od 
pokoleń dla pokoleń”. Kapituła konkursu 
przyznała 3 nagrody finansowe; 5 tysięcy 
zł — I miejsce, 3 tysiące zł. — I I miejsce, 
2 tysiące zł. — I I I miejsce. W drugiej po-
łowie września odbędzie się w Warszawie 
uroczyste wręczenie nagród. 

Szkoła zgłosiła odbywający się już od 10 
lat Koncert Charytatywny. Jest to bardzo 
duże wydarzenie łączące społeczność szko-
ły. Niemal wszyscy angażują się w przygo-
towanie tego przedsięwzięcia. Prace nad 
występami i dekoracjami trwają już od 
września i wymagają wiele poświęcenia 
ze strony nauczycieli, uczniów, rodziców 
oraz przyjaciół szkoły. Wszyscy starają się, 
aby kolejny koncert był jeszcze lepszy niż 
poprzedni. Podczas organizacji uczniowie 
lepiej się poznają, łączą swoje siły, a mo-
tywuje ich główny cel koncertu czyli po-

moc innym. Każdy, niezależnie od talen-
tów i możliwości może wesprzeć organiza-
torów. Koncert składa się z dwóch części, 
zawsze jest wielu widzów i bardzo sympa-
tyczna atmosfera. Wszyscy żyją tym wy-
darzeniem, to tradycja, która wpisała się 
w życie szkoły! W grudniu każdego roku, 
na krótko przed Bożym Narodzeniem, sa-
la gimnastyczna stęszewskiego gimnazjum 
staje się sceną teatralno-muzyczną. Człon-
kowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ma-
ją na uwadze trudną sytuację w rodzinach 
naszych uczniów a także gotowość wielu 
do niesienia pomocy. Celem projektu jest 
zaangażowanie młodzieży w pomoc in-
nym poprzez akcje charytatywne, rozwija-
nie kreatywności u młodzieży, kształtowa-
nie postaw społecznych, a także uświado-
mienie społeczności lokalnej problemów 
i konieczności niesienia pomocy, podnie-
sienie prestiżu szkoły oraz zbiórka pienię-
dzy na potrzeby TPD. Każdy rok to inne 
hasło przewodnie, ale jedno pozostało bez 
zmian — koncert i przyświecająca mu idea. 
W przedstawieniach wykorzystujemy naj-
nowsze technologie, łącząc tradycyjny 
spektakl z filmem i prezentacją multime-
dialną. Wszystkie spektakle poprzedzone 
są autorskimi, napisanymi przez uczniów 
i nauczycieli scenariuszami. Wielkim atu-
tem są piękne i pracochłonne dekoracje. 
Część druga to prezentacje talentów na-
szych uczniów, nauczycieli i przyjaciół 
szkoły. To koncerty rockowe, występy ta-
neczne i wokalne, kabarety. Dużą popu-
larnością cieszą się występy kabaretu na-
szych nauczycieli. Forma tej części ule-

ga zmianie, raz jest to licytacja innym ra-
zem koncert życzeń. W przerwie widzowie 
częstowani są kawą, herbatą i pierniczka-
mi. Goście mogą zakupić na świątecznym 
kiermaszu ciekawe i oryginalne przedmio-
ty wykonane przez naszych uczniów. Dba-
my także o najmłodszych widzów, nasi 
wolontariusze organizują dla nich loterię 
fantową. Dużym atutem jest profesjonal-
ne oświetlenie i nagłośnienie. Każdy kon-
cert to niesamowite emocje i niezapomnia-
ne przeżycie — świadczy o tym obecność 
absolwentów, którzy aktywnie włączają 
się w przygotowania. Nie szczędzą czasu 
i energii, mimo że dzisiaj są to dorośli lu-
dzie i mają zupełnie inne obowiązki: stu-
dia, pracę, rodzinę. Koncerty Charytatyw-
ne zawsze gromadzą tłumy: mieszkańców 
gminy, uczniów i ich rodziców oraz absol-
wentów.

W promocję koncertu i jego wysoką po-
zycje w głosowaniu zaangażowanych by-
ło wiele osób, to nie tylko nauczyciele 
i uczniowie. Wsparli nas księża ogłaszając 
to podczas mszy św., informację o konkur-
sie umieszczona była na stronie Gimna-
zjum, Facebooku, na stronie Urzędu Gmi-
ny. Głosowali na nas również uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Stęszewie. 

Raz jeszcze dziękujemy za zaangażowa-
nie, dobre słowo i głosowanie, dzięki któ-
remu jesteśmy na podium. W uzasadnie-
niu werdyktu jury podkreśliło: pomysło-
wość, zaangażowanie w kontynuację i roz-
wój szkolnej tradycji oraz kształtowanie 
postaw obywatelskich w duchu odpowie-
dzialności za innych.  STELLa GOŁąb-SZLEJf

Gimnazjum zajęło III miejsce w ogólnopolskim konkursie Szkoła z Tradycją. 
Projekt Koncertu Charytatywnego został doceniony

ogromny sukces  
gimnazjum w stęszewie
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Nużącą, bo długą podróż, wynagro-
dziły atrakcje czekające na miejscu. 
Nas — blade twarze przywitał szeryf 

miasteczka. Przedstawił nam obowiązują-
ce na Dzikim Zachodzie reguły społeczne-
go życia i oddał nas pod opiekę „Kowbojki”. 
Po pokonaniu Indiańskiego Toru Przygody, 
czyli najpierw ruchomego Mostu Irokezów, 
Równoważni Szoszonów, Belki Apaczów 
i na końcu kanionu z przeszkodami każdy 
dzielny i wytrwały uczestnik otrzymał tatu-
aż i nowe imię, np. Pocahontas, Biały Kieł, 
Czerwony Ptak, Sokół, Poranna Mgła.

Kowbojka powierzyła nas w ręce do-
świadczonego wojownika, który uczył rzu-
tu tomahawkiem do tarczy, rzutu kapelu-
szem na rogi bizona i rzutu podkową.

Od tych konkurencji przeszliśmy do 
domu trapera. W jego pobliżu dzieci wyła-
wiały samorodki złota z płynącego potoku, 
za co traper nagrodził każde dziecko złotą 
(jadalną) monetą.

Po tej porcji atrakcji skosztowali-
śmy kiełbasek z grilla, by uzupełnić siły 
przed dalszymi konkursami: dojeniu kro-
wy i przeciąganiu liny. W pierwszych za-

wodach bezkonkurencyjne okazały się 
dziewczęta, a w przeciąganiu liny chłop-
cy nie dali szans dziewczętom i tak wyszli 
z pojedynków z twarzą. Zwycięstwa wszyst-
kie dzieci świętowały radośnie na dużych 
dmuchanych zjeżdżalniach.

Wysłuchaliśmy również koncertu praw-
dziwych Indian, którzy uczyli nas swego 
plemiennego tańca przy dźwiękach okary-
ny i instrumentu podobnego do fletu. Uda-
ło nam się w ten ciepły dzień wzniecić spo-
ro kurzu pomiędzy indiańskimi tipi.

Odświeżeni zasiedliśmy do obiadu 
— zupy pomidorowej, kotletów rybnych 
z frytkami i surówką. Następnie udaliśmy 
się do fotografa w celu wykonania pamiąt-
kowych zdjęć na stylizowanym liście goń-
czym na tle „Wioski Indiańskiej”.

Przed wyjazdem z Westernlandu dzie-
ci zaopatrzyły się w pamiątki kupione 
w miejscowym sklepiku, głównie łuki ze 
strzałami. 

Zaskakującą niespodzianką dla nas, ale 
i dla mieszkańców „Indiańskiej Wioski” 
okazały się harce osłów i osiołków, które 
rozbrykały się po centrum zajętego przez 
nas miejsca. Ujarzmione zaprowadzono 
do właściwej dla nich zagrody. A my, cóż, 
ujarzmieni przez organizatorów wyciecz-
ki, zapakowaliśmy się do autobusu, by bez-
piecznie powrócić do domów.  MR

Mirosław Kałek — sołtys będlewa i andrzej Ra-
tajczak — sołtys Krąplewa i Wielkiejwsi zorga-
nizowali dla najmłodszych mieszkańców swych 
sołectw wyjazd do wioski indiańskiej w Józefowie

integracja 
w westernlandzie
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Czteroosobowe drużyny z pięciu 
szkół: Stęszewa, Modrza, Niepru-
szewa, Szewc oraz Jeziorek musiały 

zmierzyć się z różnorodnymi zadaniami 
wymagającymi nie tylko myślenia, spraw-
ności rachunkowej, ale także współdzia-
łania w zespole. Po emocjonującej walce 
o każdy punkt wygrała drużyna ze Szko-
ły Podstawowej w Stęszewie w składzie: 
Adam Babarowski, Wiktor Kęska, Julia 

Grębowicz, Ewelina Hałasa, przygotowała 
ją do konkursu pani Emilia Zarzecka. Dru-
gie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Pod-
stawowej w Jeziorkach: Daria Kaczmarek, 
Grzegorz Pohl, Zuzanna Mądra, Maciej 
Maciejewski a trzecie uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Szewcach: Martyna Anioła, 
Agnieszka Huda, Mikołaj Chwirot i Hubert 
Piaskowski. Zastępca burmistrza Dorota 
Stachowiak w imieniu burmistrza Włodzi-

mierza Pinczaka wręczyła najlepszej dru-
żynie puchar, a pozostałym zawodnikom 
medale, dyplomy i nagrody. Wspólna pa-
miątkowa fotografia wszystkich uczestni-
ków konkursu zakończyła zmagania. 

Gratulujemy zawodnikom wiedzy ma-
tematycznej, sprawności rachunkowej oraz 
umiejętności logicznego myślenia. Zachę-
camy do wzięcia udziału w konkursie za 
rok.  RED

28 maja w Szkole Podstawowej w Jeziorkach spotkali się uczniowie klas 
szóstych, aby rywalizować o Puchar burmistrza Gminy Stęszew

zmagania matematyczne 

Jedną z imprez towarzyszących podczas 
Święta Stęszewa były zawody wędkar-
skie o Puchar Burmistrza Gminy Stę-

szew. Odbyły się one 22 czerwca w Stęsze-
wie nad jeziorem Lipno. Do zmagań przy-
stąpiło 15 zawodników.

Pierwsze miejsce w kategorii zawodni-
ków niezrzeszonych otrzymała Marta Ba-
barowska, drugie miejsce Kacper Sianos 
na trzeciej pozycji uplasował się Bartosz 
Kmiecik.

Wśród zawodników zrzeszonych w Pol-
skim Związku Wędkarskim najlepszym 
okazał się Jakub Jóźwiak z liczbą pkt. 
2700, tuż za nim Alan Majorczyk z wy-
nikiem 2340 na trzecim miejscu z liczbą 
1460 pkt. stanęła Ewa Babarowska. 

 RED

zawody 
wędkarskie

pamiątkowe zdjęcie zwycięskiej drużyny sp stęszew 
z zastępcą burmistrza dorotą stachowiak, emilią zarzec-
ką — nauczycielem matematyki oraz z dyrektorem zsp 
w jeziorkach cezarym molendą.

pamiątkowe zdjęcie ii drużyny turnieju — sp jeziorki 
z zastępcą burmistrza panią dorotą stachowiak oraz 
emilią zarzecką, Bogumiłą Błaszyk i dyrektorem zsp 
w jeziorkach cezarym molendą. 

pamiątkowe zdjęcie uczestników zawodów.
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Młoda, ładna, inteligentna i bardzo 
wygadana. Tak najkrócej można 
opisać Olgę Rudnicką, autorkę 

powieści kryminalnych, z których najbar-
dziej znane to „Martwe jezioro”, „Natalii 
5”, „Drugi przekręt Natalii’. Olga Rudnicka 
nie dość, że ma zaledwie 26 lat, to w jej li-
terackim CV jest już 9 powieści kryminal-
nych. Ostatnia, „Fartowny pech”, właśnie 
trafiła do księgarń.

Pisarka odwiedziła stęszewską biblio-
tekę 29 maja. Od początku spotkania za-
władnęła całkowicie słuchaczami, opo-
wiadała ciekawie i ze swadą. Wzruszy-
ła nas opowieścią o ukochanej babci zwa-
nej „Bunią”, rozśmieszyła wspomnieniem 
o pierwszym spotkaniu z panem „Głup-
kiem”, a teraz kimś bliskim i mądrym, 
oczarowała opowieścią o pasji tworzenia 
powieści i zmaganiach z własnymi lęka-
mi. Podzieliła się z nami wiadomością 
o ekranizacji powieści „Natalii 5”, czym 
spowodowała gorącą dyskusję o możli-
wej obsadzie filmu. Przy kawie, rozlewa-
nej osobiście przez panią Olgę rozmawia-
łyśmy o ulubionych lekturach i filmach, 
oczywiście głównie horrorach. 

Mamy nadzieję, że nie tylko my od-
czułyśmy bliskość i wspólny język z au-
torką „Cichego wielbiciela”, że również 
dla pani Olgi było to miło spędzone po-
południe w naszej bibliotece. Z niecierpli-
wością czekamy na „Fartowny pech”, któ-
ry będzie w sprzedaży 10 czerwca i... na-
stępne książki.  RED 

Spotkanie autorskie z Olgą Rudnicką

Fartowny pech

14 czerwca w Żarnowcu odbyło 
się zakończenie roku akade-
mickiego Stęszewskiego Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku 2013/2014. 
Zostało ono połączone z ostatnim wykła-
dem, który wygłosił Seweryn Kaczmarek, 
redaktor Kuriera Lokalnego.

W uroczystym zakończeniu oprócz stu-
dentów udział wzięli m.in.: sekretarz gmi-
ny Joanna Zaborska, dyrektor Domu Kultu-
ry Barbara Bawer.

Po wykładzie prezes SUTW Danuta Nie-
dzwiecka pogratulowała studentom ukoń-
czenia drugiego roku oraz podziękowa-
ła wszystkim tym bez których tak prężna 
działalność uniwersytetu byłaby niemoż-
liwa. Na zakończenie wszyscy studenci od-
śpiewali piosenkę i rozpoczęli wspólne bie-
siadowanie.  RED

zakończenie sutw
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Zorganizowany on został w dużej sali 
gimnastycznej na 6 i 7 lekcji. Do ry-
walizacji stanęło 8 wykonawców, któ-

rzy przebrnęli dwa poprzednie etapy oraz 
dwoje instrumentalistów Zuzanna Głowac-
ka — flet, Maurycy Płócieniczak — gitara, 
którzy zostali wyróżnieni. Wśród walczą-
cych o miano najlepszego artysty znalazły 
się: Julia Antczak, Anna Borowska i Mari-
ka Nowak, Paulina Czajkowska, Julia Toma-
szewska, Zuzanna Snela, Klaudia Kostrom, 
Natalia Kaliszan, Iga Andrzejczak.

Wszyscy artyści zaprezentowali swoje 
utwory z wielką starannością, zdarzyły się 
małe potknięcia, ale widać było ile pracy wło-

żyli w przygotowania. Jury w składzie: Kry-
styna Cudak, Emilia Zarzecka, Dagmara Grąs 
oceniało każdy występ, a następnie, po nara-
dzie wybrało trójkę najlepszych: Julię Ant-
czak, Paulinę Czajkowską, Igę Andrzejczak, 
spośród których, poprzez głosowanie, zwy-
cięzcę wybrała zgromadzona publiczność. 
Podczas liczenia głosów wystąpił Craft, ze-
spół naszego muzyka, pana Mariusza Sała-
ty, który „porwał” całą publiczność do tańca. 

Podczas ogłaszania wyników dyplo-
mem i upominkiem zostali nagrodze-
ni wszyscy występujący, którzy otrzyma-
li też gratulacje z rąk pani dyrektor. We-
dług zdobytych liczby głosów, 3 miejsce 

zajęła Julia Antczak, z klasy 5e, 2 miejsce 
Paulina Czajkowska z klasy 3d, a zwycięż-
czynią okazała się Iga Andrzejczak, z kla-
sy 6b. Zwyciężczyni wystąpi na Koncercie 
Dla Przyjaciół Szkoły. Ponadto, jury zdecy-
dował się przyznać 4 miejsce Julii Toma-
szewskiej, która wg oceny jurorek zasługi-
wała na takie wyróżnienie.

Duże podziękowania należą się Mariuszo-
wi Sałacie, który zmobilizował swój zespół do 
występu oraz użyczył wykonawcom własne-
go sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego, 
co dało niesamowitą czystość dźwięku i pro-
fesjonalną oprawę. Publiczność zrewanżowa-
ła się gromkimi brawami i aplauzem.  RED

4 czerwca odbył się finał szkolnego konkursu 

Finał must Be the music

12 czerwca w Urzędzie Miejskim 
Gminy odbyła się prezenta-
cja „Edukacyjnego pakietu re-

gionalnego Gminy Stęszew opracowane-
go w Domu Kultury w Stęszewie”, w której 
uczestniczyli burmistrz, dyrektor ZEAS-u, 
dyrektorzy szkół, przedszkoli. „Modrzan-
ki” wykonały dwie przyśpiewki w gwarze 
wielkopolskiej . Głównym celem powsta-
nia pakietu jest: kształtowanie tożsamości 
kulturowej dzieci i młodzieży gimnazjal-
nej poprzez stworzenie warunków do po-
znawania tradycji śpiewu, mowy i muzyki 
ludowej z regionu wielkopolski. 

Cele szczegółowe to:
• Budzenie potrzeby poznania śpiewu, 

mowy i muzyki własnego regionu.
• Wprowadzenie dzieci w świat tradycji 

ludowych, obyczajów naszych ojców.
• Wskazanie możliwości realizacji ak-

tywnego uczestniczenia w kulturze regionu.
• Poznanie ludzi kultywującymi trady-

cję ludową oraz wytwory ich pracy w gmi-
nie Stęszew.

Pakiet zawiera:
• teksty: Biksa, Do Edynburga, Dożyn-

kowo tradycja, Gzika zez pietruszkum?, 
Jakisik berecik, Kumputer opanować, Na 
rymby?, Nicpłote kejtry?, Piszczołka, Po-
pka ekologiczno, Statki;

• tekst scenki teatralnej: „Gzika czy bigos?”;
• płytę DVD „Modrzanki” — gmina Stęszew 

„Pieśni i przyśpiewki środkowej Wielkopolski”;
• płytę CD „Koźlary” — kapela dudziar-

ska ze Stęszewa;
• Kolorowankę;
• zestaw strojów ludowych dla dziew-

czynki i chłopca do prezentacji w kl.1-3;
• regulamin konkursu gwarowego 

„U nos godumy”.  baRbaRa baWER

„modrzanki” w urzędzie
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Nagrody te Powiat Poznański przy-
znaje corocznie od 2011 roku. Mo-
gą je otrzymać twórcy, artyści, or-

ganizatorzy i promotorzy działalności 
kulturalnej, popularyzatorzy kultury, pra-
cownicy instytucji kultury, nauczyciele 
szkół artystycznych oraz podmioty prowa-
dzące działalność kulturalną. Kapelę du-
dziarską „Koźlary” do nagrody zgłosił bur-
mistrz gminy Stęszew Włodzimierz Pin-
czak. Wniosek zawierał wiele informacji, 
oto niektóre z nich: 

A. Udział w międzynarodowych prze-
glądach, festiwalach i innych wydarze-
niach reprezentując gminę Stęszew i po-
wiat poznański, promując piękno folklo-
ru muzycznego wielkopolski tzn.: 
1.  18–20 maja — 4 Międzynarodowy Festi-

wal Dawnej i Współczesnej Muzyki Du-
dziarskiej „Ozveny hradnych murov” 
Slovenska Lupca, Słowacja.

2.  22–26 sierpnia — Festiwal Teatrów 
Ulicznych w Edynburgu — Szkocja 

3.   13–15 września — XIV Międzynarodo-
wy Festiwal Gajdovacka Orawska Po-
lhora (Słowacja).

4.  22 listopada — Inauguracja 3. Kongresu 
Nowej Ameriki w auli Collegium Poloni-
cum — filia UAM w Poznaniu w Słubicach.

5.  18 stycznia — XIII Międzynarodowe 
Spotkania Kolędników-Dudziarzy, Poła-
jewo — Wielkopolska. KONCERT w Ko-
ściele Świętej Trójcy w Stęszewie wraz 
z kapelami z Holandii i ze Słowacji.

B. Uczestnictwo w wydarzeniach 
w gminie Stęszew tzn.: koncerty, występy:
1.  27 luty — VII Przegląd Kolęd w Modrzu.
2.  22 maja — Gminny Dzień Matki i Ojca 

w Tomiczkach.
3.  26 maja — Jubileusz 50–lecia kapłań-

stwa księdza ze Stęszewa.
4.  25 sierpnia — Dożynki Gminne w Za-

mysłowie.

5.  5 września — Sala sesyjna Urzędu Gmi-
ny w Stęszewie — promocja płyty pt: 
„Koźlary”.

6.  16 listopada — Gminny Dzień Seniora-
Tomiczki.

7.  22 grudnia — „Stęszewskie kolędowanie 
ze światełkiem betlejemskim”, Rynek.

8.  27 grudnia — Rynek w Stęszewie — uro-
czystość z okazji 95 Rocznicy Wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego: „Do wolnej 
Polski nam powrócić daj”.

C. Powiat Poznański, Wielkopolska — 
koncerty
1.  1 luty — Koncert Specjalny w Ośrodku 

Szkolno–Wychowawczy dla Dzieci Nie-
widomych w Owińskach. 

2.  19 kwietnia — 26 Konkurs Gwary Po-
znańskiej „Godejcie po naszymu” Dom 
Kultury „Jubilat” — Katarzyna Józefiak 
— III Miejsce, Karolina Kontek — Na-
groda specjalna Grand Prix. Występy 
w gwarze wielkopolskiej.

3.  18–19 maja — Ogólnopolskie Konfron-
tacje Kapel — Poznań.

4.  25 maja — Jazda pociągiem historyczną 
trasą Rogoźno-Czarnków

5.  8–9 czerwca — XI Konkurs Muzyki Lu-
dowej w Kopanicy. 

6.  22 czerwca — 38 Jarmark Świętojański 
w Poznaniu.

7.  6 lipca — III Wielkopolski Przegląd Ze-
społów Wokalnych, Kabaretów oraz ka-
pel ludowych Chojno koło Wronek.

8.  22 września — 44 Turniej Dudziarzy 
Wielkopolskich w Kościanie .

9.  28–29 września — 39 Biesiada Koźlar-
ska w Zbąszyniu.

10.  1 grudnia — III Wielkopolskie Kon-
frontacje Młodych Skrzypków i Du-
dziarzy im. Edwarda Ignysia– „Igny-
siowy Laur” w Śmiglu.

11.  8 grudnia — Powiatowy Przegląd Ze-
społów Kolędniczych i Jasełkowych 
w Pobiedziskach.

D. Inne regiony — występy
1.  27 maja — Polsko-Niemiecki Festiwal 

„KuKuKa”, Trzebież.
2.  21 lipca — XV Festiwal „Rostaje” — Tar-

gi Sztuki Ludowej w Krakowie. 

Nagrodę w wysokości 8.000 zł wręczył 
starosta powiatu poznańskiego Jan Grabkow-
ski oraz wiceprzewodniczący rady powiatu 
Krzysztof Robaszyński. W ceremonii wrę-
czenia nagrody wzięli udział: burmistrz gmi-
ny Stęszew, instruktor kapeli Romuald Ję-
draszak, przedstawiciele kapeli, opiekun. Na-
grodę wydatkować można na wydatki kapeli 
związane z udziałem w krajowych bądź za-
granicznych festiwalach.  bb

18 czerwca w siedzibie Starostwa Poznańskiego w Poznaniu odbyła się uro-
czystość wręczenia nagród starosty powiatu poznańskiego „Za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury ”

nagroda dla kapeli „koźlary”

GMINa STęSZEW Ma SWÓJ faN PaGE Na faCEbOOKU
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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13czerwca 2014 roku połączono 
siły wokalne zespołów „Wesoła 
Gromada” oraz „Modrzanek”, 

które to z akordeonistą Kazimierzem Gib-
czyńskim wykonały w Ogrodzie Tolerancji 
przy Muzeum Arkadego Fiedlera w Pusz-
czykowie repertuar marynistyczny. Tego 
dnia bowiem miała miejsce kolejna edycja 
Przeglądu Piosenki Szantowej. Na tle oka-
załej repliki legendarnego statku Kolumba 
„Santa Marii” zabrzmiały piosenki: „Pod 

żaglami Zawiszy”, „Wesoła marynarska 
wiara”, „Morze nasze , morze”.

Natomiast 15 czerwca do Dusznik 
Wielkopolskich na XXIII Przegląd Pie-
śni Ludowej z Oskarem Kolbergiem uda-
ły się trzy nasze zespoły. Kapela dudziar-
ska „Koźlary” grała w korowodzie z kościo-
ła do parku oraz na scenie. Zespół folklo-
rystyczny „Modrzanki” z Modrza w części 
folklorystycznej wykonał na scenie trady-
cyjne przyśpiewki: „Płynie włoda łod ło-

groda”, „Jak żym jechoł”, „Łożyniuł się sta-
ry dziod”. Zaś „Wesoła Gromada” w części 
biesiadnej wykonała dwie wesołe biesiadne 
piosenki. 

Na 21 czerwca przyszło zaproszenie dla 
trzech zespołów od kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Pniewach. Tytuł im-
prezy: XIII Biesiada „Na świętojańska nu-
tę”. W programie były występy licznych 
zespołów, wspólne biesiadowanie oraz 
przemarsz nad Jezioro Pniewskie.  bb 

3 czerwca w klubie Domu Kultury 
„Siódemka” odbyła się impreza 
z cyklu: „Przyjemności dla ciała 
i ducha”. 

Osiem pięknych róż otrzymała stę-
szewska malarka Mariola Wo-
wer, bowiem już po raz ósmy spo-

łeczność stęszewska może oglądać olej-
ne obrazy na zorganizowanych wysta-
wach w naszym mieście (1997, 2000, 2001, 
2003, 2005, 2006, 2011).

Mariola Wower o sobie: „Mieszkam 
w Stęszewie od 35 lat. Maluję od 1995 r. 
Moje ulubione tematy to: ludzie, zwierzę-
ta, kwiaty, martwa natura oraz architek-
tura. Maluję też obrazy sakralne. Wszyst-
kie obrazy są malowane techniką olejną. 
Od 2000 r. należę do „AMUN”-u (Wydaw-
nictwo Artystów Malujących Ustami i No-
gami w Raciborzu). Do tej pory namalo-
wałam około 500 obrazów. Niemcy, Lich-
tensztajn, Wielka Brytania, USA to kraje, 
do których trafiło kilka moich obrazów. 
Moje obrazy były pokazywane w wielu 

miastach Polski. Cieszy fakt, że dwa z nich 
pokazano w Muzeum Narodowym w War-
szawie. Aktualnie dwa obrazy: „Galopujące 
konie” oraz „Martwa natura” znajdują się 
w Krakowie w Zamku Sztuki na wystawie 
zbiorowej. Dzięki twórczości mam kontakt 
z ludźmi. Rozmawiam z nimi poprzez ob-
razy, wiersze, a także wspomnienia, które 
zawarłam w książce „Dwie sekundy”. Mo-
je najskrytsze marzenia stały się rzeczywi-
stością.”

W galerii „Siódemka” wyeksponowa-
no 21 obrazów, które można oglądać do 
30 sierpnia. W programie imprezy, wer-
nisaż Marioli Wower zajmował poczytne 
miejsce, jednakże występ chóru miesza-
nego ze Stęszewa pod patronatem burmi-
strza gminy Stęszew, był propozycją tra-
fioną, a każdy z wykonanych przez chór — 
czterech utworów — gorąco oklaskiwany. 
Sprzyjająca pogoda sprawiła, że ludzie mo-
gli usiąść przy stole na ulicy, przy otwar-
tych drzwiach „Siódemki”. Pragnieniem 
naszym jest, by miejsce to mogło służyć 
mieszkańcom Stęszewa i gminy, zaspaka-
jając ich różne wspólnotowe potrzeby.  bb

Ósma wystawa malarstwa m. wower 

Zespoły z Domu Kultury wystąpiły Puszczykowie, Dusznikach i Pniewach

czerwcowe występy

mariola wower.

każdy z utworów chóru 
był gorąco oklaskiwany.
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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 „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

• 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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W uroczystym otwarciu uczest-
niczyli m.in. burmistrz gmi-
ny Włodzimierz Pinczak, pre-

zes gminnego LZS Zenon Adamek, sołtys 
wsi Wronczyn Zygmunt Jankowiak, rad-
ny Marian Trojanowski, sołtysi sąsiednich 
miejscowości, dyrektor Zespołu Szkolno — 
Przedszkolnego w Modrzu Anna Łykow-
ska, radny powiatowy Krzysztof Robaszyń-
ski oraz mieszkańcy sołectwa Wronczyn.

Przybyłych gości powitał gospodarz 
gminy oraz prezes gminnego LZS. Opowie-
dzieli oni pokrótce o tym jak powstawało 
boisko wielofunkcyjne.

Kolejnym punktem było poświęcenie 
obiektu przez księdza proboszcza z Mo-
drza Henryka Rynkiewicza oraz uroczyste 
przecięcie wstęgi.

Następnie przyszedł czas na gratulacje 
i podziękowania. 

Na zakończenie zostały rozegrane me-
cze piłki nożnej w wykonaniu uczniów Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Modrzu.

Przypomnijmy, że całkowity koszt 
inwestycji wraz z dokumentacją tech-
niczną oraz nadzorem budowlanym to 
329 000,00 zł, z czego 213 392,00 zł zo-
stało dofinansowane z funduszy unijnych, 
natomiast 115 608,00 zł zostało zrealizo-
wane z budżetu gminy Stęszew.  RED

5 czerwca odbyło się oficjalne otwarcie boiska wielofunkcyjnego  
we Wronczynie

Boisko już otwarte

GMINa STęSZEW Ma SWÓJ faN PaGE
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.

wynajmę  
mieszkanie  

w stęszewie 
503 091 895
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11 czerwca 2014 roku na stadionie 
lekkoatletycznym przy Zespo-
le Szkół w Puszczykowie odbyło 

się podsumowanie sportowego współzawod-
nictwa szkół w powiecie poznańskim, a tym 
samym zakończenie rywalizacji „XVI Powia-
towych Igrzysk Młodzieży Szkolnej” w roku 
szkolnym 2013/2014. W trakcie imprezy wy-
różnione zostały „najbardziej usportowione” 
szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły gimna-
zjalne oraz najbardziej usportowione gminy.

Ponownie jak w latach ubiegłych w gro-
nie najlepszych szkół podstawowych zna-
lazła się stęszewska podstawówka, któ-
ra w swojej kategorii zajęła ostatecznie IV 
miejsce tracąc zaledwie 60 punktów do 
zwycięskiej szkoły z Przeźmierowa, która 
zdobyła 435,5 pkt. Ten wynik jest satysfak-
cjonujący, bowiem w kategorii szkół pod-
stawowych sklasyfikowano aż 65 szkół. 

Pozostałe szkoły podstawowe z gminy 
Stęszew zajęły odpowiednio XXII miejsce 

— Szkoła Podstawowa w Jeziorkach, XXVIII 
miejsce — Szkoła Podstawowa w Modrzu. 
W kategorii gimnazjów na 45 sklasyfi-
kowane szkoły zwyciężyło Gimnazjum 
z Kórnika, które zdobyło 445pkt. Gimna-
zjum ze Stęszewa zajęło XI miejsce.

Młodym sportowcom ze Szkoły Podsta-
wowej w Stęszewie oraz nauczycielom wy-
chowania fizycznego gratulujemy i życzy-
my dalszych równie owocnych sukcesów 
w rywalizacji sportowej.  TROPS

31 maja w Tarnowie Podgór-
nym, w hali OSiR, odbył się 
finałowy V turniej koszykówki 
w ramach VII edycji „Pierwszy 
Krok do basketu”.

Koszykarze „UKS DWÓJKI STĘ-
SZEW” pod okiem trenerki Joan-
ny Mydlak w tej edycji nie przegra-

li żadnego z ośmiu spotkań na koszykar-
skich parkietach i tym samym udowodnili, 
że w tym sezonie są najlepsi.

Złota drużyna wystąpiła w składzie: Do-
minik Stawny, Szymon Baranowski, Piotr 
Losiak, Jakub Józefiak, Kacper Sobański, Ja-
kub Danielewicz, Dawid Przewoźny, Filip 
Nowicki, Rafał Sobkowiak, Adam Jankow-
ski. Trener: Joanna Mydlak. Gratulujemy! 
 TROPS

28 maja w Opalenicy odbyły się 
mistrzostwa rejonu Poznań Za-
chód w „Wielkopolskim Turnieju 
Orlika 2014” w piłce nożnej.

Pomimo deszczowej pogody do pił-
karskich zmagań przystąpiły dru-
żyny z: Rogoźna, Nowego Tomy-

śla, Szamotuł, Grodziska Wielkopolskie-

go oraz Stęszewa. Drużyny rozegrały me-
cze systemem „każdy z każdym”. Przebieg 
turnieju był bardzo wyrównany, a zarazem 
ciekaw,y bowiem dopiero ostatni mecz 
„rozdzielił” medale i ostatecznie w koń-
cówce stęszewska drużyna straciła szan-
se na złoty medal i musiała zadowolić się 
„brązem”. Złoty medal zdobyła drużyna 
z Grodziska Wielkopolskiego, a „srebro” 
piłkarze z Szamotuł.  TROPS

złoto koszykarzy 

Brązowy medal dla sp 

W gronie najlepszych szkół podstawowych znalazła się stęszewska  
podstawówka

usportowiona szkoła
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30maja w naszej szkole, jak co ro-
ku, odbył się Dzień Sportu — 
Dzień Dziecka. Zgodnie z co-

roczną tradycją obchody Dnia Sportu od-
były się w dwóch turach — od 7:45 do 10:20 
świętowali uczniowie klas 1–3, a w godzi-
nach 10:40-13:20 uczniowie klas 4–6. 

Obie grupy rywalizowały w 12 kon-
kurencjach, w dwóch kategoriach: dziew-
cząt i chłopców, a dodatkowo uczniowie 
klas 3 wzięli udział w rywalizacji wyści-
gów rzędów, natomiast klasy 6 w roz-
grywkach mieszanych zespołów w siat-
kówkę (6x6).

Dzięki Radzie Rodziców rekordziści 
w poszczególnych konkurencjach otrzy-
mali koszulki z nadrukiem „Rekordzi-
sta Dnia Sportu” oraz imienne dyplomy, 
zwycięzcy rywalizacji klas 3 i 6 otrzyma-
li lody, a wszyscy uczestnicy wzięli udział 
w losowaniu nagród rzeczowych. Ponad-
to, przed Dniem Sportu ogłoszony został 
konkurs plastyczny „Idole świata spor-
tu– za co ich cenimy”, a jego zwycięzcy: 
Agnieszka Skrzypek i Zuzanna Lemań-
ska, otrzymały imienne dyplomy oraz cu-
kierki dla klasy.

Dodatkowo każdy otrzymał drożdżów-
kę i soczek. 

Ponadto, dzięki uprzejmości p. Kamili 
Podkomarys uczniowie mogli wziąć udział 
w „Zumbowym Podsumowaniu Dnia Spor-
tu”, który dał wiele radości i uśmiechu. 

Za tegoroczną imprezę odpowiedzialna 
Dagmara Grąs.

rekordziści dnia sportu klas 1–3
1. Rzuty i chwyty piłki nad głową:
	 Czajkowska	Paulina,	Łukasz	Kańduła	
2. Slalom na krótkich szczudłach:
	 Małgorzata	Kwapisz,	Filip	Pilarczyk	
3. Tor Przeszkód:
 Klaudia	Rawecka,	Wiktor	Palacz  
4. Przysiady:
 Nikola	Kielan,	Krzysztof	Pedzich  
5. „Sadzenie ziemniaków”:
 Paulina	Czajkowska,	Jakub	Cieniawa 

6. Podbicia piłki rakietkami:
 Klaudia	Rawecka,	Mateusz	Wesierski
7. Skoki na skakance:
 Nicola	Jóźwiak,	Alan	Majorczyk  
8. Utrzymanie równowagi:
 Alicja	Kęska,	Michał	Rybarski  
9. Rzut kartą do gry: 
 Martyna	Klaszczyńska,	Antoni	Piechowiak
10. Prowadzenie piłki — unihokej:
 Zuzanna	Nowicka,	Maksym	Snela  
11. Kręcenie hula hop:
 Maria	Raniszewska,	Mikołaj	Koryciński
12. Żonglerka piłki nożnej:
 Emilia	Noculak,	Paweł	Stawny 
 
rekordziści dnia sportu klas 4–6
 1. Rzut do kosza:
 Julia	Tomaszewska,	Szymon	Baranowski
2. „Żółwia jazda na rowerze” :
	 Julia	Kaczmarek,	Miron	Ziółkowski	 	

3. Slalom na długich szczudłach: 
	 Dagmara	Cieślak,	Eryk	Kaczmarek  
4. Tor przeszkód:
	 Julia	Osses,	Kacper	Sobański  
5. Piłka lekarska:
 Amelia	Frąckowiak,	Przemysław	Wawrzyniak 
6. Żonglerka piłki nożnej:
 Weronika	Bober,	Michał	Odoliński	  
7. Rzut kartą do gry:
 Joanna	Kaźmierczak,	Dawid	Przewoźny 
8. Skoki z piłką siatkową:
	 Julia	Kaczmarek,	Kacper	Sobański	  
9. Odbicia piłki siatkowej:
 Patrycja	Ratajszczak,	Miron	Ziółkowski
10. Powadzenie piłki — unihokej:
	 Julia	Osses,	Rafał	Sobkowiak  
11. Podbicia piłki rakietkami:
 Wiktoria	Kaczmarek,	Michał	Odoliński
12. „Sadzenie ziemniaków”:
 Amelia	Frackowiak,	Patryk	Jędroszyk RED

Dzień Sportu w Szkole Podstawowej w Stęszewie

rekordziści z podstawówki
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21 czerwca w gminie Stęszew upłynął pod znakiem aktywności fizycznej

Dzień rozpoczął się biegami dziecię-
cymi — Oxytop Dziecięce Przełaje. 
Najmłodsi mieszkańcy gminy Stę-

szew startowali w kilku kategoriach wieko-
wych na różnych dystansach. Widok zado-
wolonych dzieci nagrodzonych medalami 
na linii mety był bezcenny. O godzinie 12 
przyszła kolej na starszych zawodników. 
Na linii startu stawiło się 416 biegaczy IV 
Stęszewskiego Biegu Przełajowego na 10 
km. Trasa prowadziła przez Wielkopolski 
Park Narodowy. Jako pierwszy na mecie, 
po 35 minutach i 9 sekundach, pojawił się 
Bartosz Majorczyk z Grodziskiego Klubu 
Biegacza. Wśród pań najszybsza okazała 
się również reprezentantka Grodziskiego 
Klubu Biegacza — Dorota Przybysz z cza-
sem 40,58. W kategorii Stęszew zwyciężył 
Zbigniew Wolny (40,18), drugie miejsce za-
jął Marcin Jóźwiak (40,37), a trzecie miej-
sce zajął Michał Pilujski (43,36). Wśród 

pań z gminy Stęszew na pierwszym miej-
scu znalazła się Elżbieta Wolna (50,22), II 
miejsce — Edyta Lange (52,46), II miejsce — 
Monika Wojciechowska (57,15). 

Każdy z biegaczy otrzymał pamiątko-
wy medal, a zwycięzcy zostali dodatkowo 
uhonorowani pucharami. 

O godz. 14.30 rozpoczął się dwugo-
dzinny charytatywny maraton Zumby dla 
Wojtka Kurasza. Pomimo deszczu miesz-
kańcy z chęcią przyłączyli się do akcji — 
tańczyli wraz z instruktorkami oraz wrzu-
cali pieniądze do puszek. W tym samym 
czasie na jeziorze Lipno można było po-
dziwiać akrobacje zawodników biorących 
udział w Cropp Wake Cup. To cykl zawo-
dów wakeboardingowych połączonych 
z koncertami hip-hop w sześciu miastach 
Polski. Nagrody dla najlepszych wakebor-
dzistów i wakebordzistek wręczył bur-
mistrz Włodzimierz Pinczak. Od razu po 

zawodach na scenie pojawił się raper MAŁ-
PA, który zrobił show schodząc do fanów 
ze sceny. 

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy. 
Zdjęcia z imprezy dostępne są na stronie 
www.steszew.pl.  RED 

stęszewski przełaj

Bardzo dziękujemy wszystkim,  
którzy przyczynili się do uzbierania 

kwoty 4 050 zł na rzecz wojtka podczas 
„sportowej soboty” nad jeziorem lipno. 

dzięki państwa wsparciu możliwe 
będzie uczestnictwo wojtka w tygo-
dniowym turnusie rehabilitacyjnym  

w m-cu wrześniu, na który to,  
wojtek jest już zapisany

 z wyrazami ogromnej wdzięczności
 kamila i wojtek kurasz
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