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WYBIERZEMY MĄDRZE!
16 listopada odbędą się wybory samorządowe, w których 
wybierzemy burmistrza, radnych gminy, powiatu i sejmiku. 2–8
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KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE LISTA NR 1

Mikołaj Raczkiewicz 
OKRĘG NR 2
Mam 23 lata, jestem studentem Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, pracuję też jako 

przedstawiciel handlowy, dzięki czemu mam bezpośredni 

kontakt z mieszkańcami. Jestem również strażakiem 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Stęszewie.

Zdecydowałem się na kandydowanie do Rady Miejskiej 

Gminy Stęszew, ponieważ chciałbym udowodnić, że osoby 

młode mogą aktywnie działać na rzecz naszej lokalnej 

społeczności.

KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE LISTA NR 1

Piotr Szafrański 
OKRĘG NR 3
Jestem stęszewianinem od urodzenia. Mam żonę 

i dwóch synów. Karierę zawodową realizuję w służbach 

mundurowych. W czasie wolnym prowadzę zajęcia 

z nordic walking oraz judo dla najmłodszych.

 Jeśli zostanę wybrany na radnego i będę mógł pracować 

w zgodnej grupie radnych, będę popierał wszelkie 

inicjatywy, mogące korzystnie wpływać na jakość życia 

mieszkańców gminy Stęszew.

KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE LISTA NR 1

Halina Jadwiga Kowalska
OKRĘG NR 4
Jestem mężatką, mam dwoje dzieci oraz czworo 

wspaniałych wnuków. Przez wiele lat pracowałam jako 

pielęgniarka w Ośrodku Zdrowia w Stęszewie. Całe 

swoje życie zawodowe poświęciłam niesieniu pomocy 

osobom chorym i niepełnosprawnym. Obecnie jestem 

na emeryturze. Jednak cały czas pozostaję osobą 

aktywną społecznie. Miałam przyjemność współtworzyć 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stęszewie. Mam wiele 

planów i zamierzeń.

Na bazie swoich osobistych doświadczeń, chciałabym 

w dalszym ciągu służyć mieszkańcom naszej gminy.

KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE LISTA NR 1

Jolanta Anna Hübner
OKRĘG NR 5
Mam 60 lat, męża i dwoje dzieci. Od urodzenia 

mieszkam w Stęszewie. Od lat aktywnie działam 

na rzecz społeczności lokalnej. Byłam inicjatorką 

zagospodarowania placu przy ul. Błonie w Stęszewie, 

organizowałam festyny i spotkania dla mieszkańców. 

Działalność społeczna sprawia mi przyjemność i daje 

satysfakcję.

Jako radna chciałabym jeszcze bardziej angażować się 

w działania na rzecz naszej lokalnej społeczności.

KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE LISTA NR 1

Iwona Teresa Szczeszek
OKRĘG NR 7
Mam 53 lata i mieszkam w Zamysłowie. Jestem mężatką, 

mamą trójki dzieci. Od wielu lat udzielam się społecznie 

jako przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich i członek 

Rady Sołeckiej w swojej miejscowości. Wytyczone 

zadania staram się doprowadzać do celu. Zdecydowałam 

się kandydować na radną, ponieważ widzę możliwości 

rozwoju naszej gminy.

KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE LISTA NR 1

Andrzej Jóźwiak
OKRĘG NR 8
Mam 47 lat, żonę oraz dwoje dzieci. Kandyduję na 

radnego gminy Stęszew, ponieważ uważam, że samorząd 

to przede wszystkim mieszkańcy – ich potrzeby, problemy 

i oczekiwania, a radny to osoba, która zobowiązana jest 

kierować się dobrem wspólnym. Jestem otwarty na 

potrzeby mieszkańców i będę się nimi kierować podczas 

sprawowania funkcji radnego. Zależy mi na podnoszeniu 

estetyki i funkcjonalności miejscowości wiejskich. Jednak 

zdaję sobie sprawę, że do tego potrzebna jest współpraca. 

Tylko dzięki niej można zrobić coś, co przyniesie korzyść 

lokalnej społeczności.

Poniżej przedstawiamy Państwu charakterystyki kandydatów, 
dostarczone przez te komitety wyborcze, które wyraziły chęć prezentacji

Prezentacja kandyda
samorządowych 16 li
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KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE LISTA NR 1

Danuta Wszędybył
OKRĘG NR 9
Mam 43 lata, męża i jednego syna. Jestem otwarta, 

szczera i konsekwentna w działaniu. Staram się pomagać 

ludziom, prowadząc merytoryczne rozmowy i szukając 

kompromisowych rozwiązań. Jestem bardzo związana 

ze swoją miejscowością, a dobro jej mieszkańców jest dla 

mnie najważniejsze. 

KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE LISTA NR 1

Mirosław Franciszek Potrawiak
OKRĘG NR 10
Mam 60 lat. Od 5 kadencji jestem przewodniczącym 

Rady Miejskiej Gminy Stęszew. Prowadzę gospodarstwo 

szkółkarsko-rolnicze. 

Jeśli wybierzecie mnie Państwo na swojego 

reprezentanta będę wspierał wszelkie działania, mające 

na celu poprawę jakości życia nas wszystkich. Wieloletnie 

doświadczenie w pracy samorządowej, wrażliwość na 

potrzeby mieszkańców oraz dobra współpraca z radnymi 

i burmistrzem pozwolą mi skutecznie realizować te cele. 

KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE LISTA NR 1

Marian Jerzy Trojanowski
OKRĘG NR 12
Od lat jestem radnym gminy Stęszew, pełnię też 

funkcję sołtysa Modrza. Państwa zaufanie udzielane mi 

w ubiegłych kadencjach oraz słowa zachęty spowodowały, 

że po raz kolejny kandyduję w wyborach samorządowych. 

Ci, którzy mnie znają wiedzą, że dobro mieszkańców 

gminy jest dla mnie bardzo ważne. Wszelkie działania, 

które podejmowałem, zawsze miały na celu poprawę 

jakości życia nas wszystkich. Jeśli po raz kolejny 

obdarzycie mnie Państwo zaufaniem i wybierzecie 

na radnego zamierzam kontynuować pracę na rzecz 

mieszkańców, służąc doświadczeniem, radą i pomocą. 

KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE LISTA NR 1

Jarosław Krupa
OKRĘG NR 13
Mam 47 lat. Jestem żonaty, mam 2 dzieci. Po raz kolejny 

startuję jako kandydat na radnego gminy Stęszew. 

Moje spojrzenie w przeszłość na naszą miejscowość 

(gdy zaczynałem pracę w radzie gminy) i porównanie, 

ile się zmieniło, pozwala wierzyć, że przy dalszej 

zgodnej współpracy mieszkańców, radnych i burmistrza 

osiągniemy jeszcze więcej. Szanowni Państwo, zbliżają 

się wybory samorządowe. Proszę Was o czynny w nich 

udział. Jeśli ocena mojej dotychczasowej skuteczności 

działania w radzie gminy w Państwa oczach jest 

pozytywna to proszę o Wasz głos.

KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE LISTA NR 1

Zenon Kempa
OKRĘG NR 14
Mam 58 lat. Jestem wieloletnim radnym Rady Miejskiej 

Gminy Stęszew. W swojej pracy społecznej zawsze na 

pierwszym miejscu stawiałem człowieka – jego problemy 

i oczekiwania. Jako kandydat na radnego w dalszym ciągu 

będę dążył do poprawy jakości życia nas wszystkich. 

Jeśli po raz kolejny obdarzycie mnie Państwo zaufaniem 

i wybierzecie na radnego zamierzam kontynuować pracę 

na rzecz mieszkańców, służąc doświadczeniem, radą 

i pomocą. 

Zapraszam do wspólnego działania na rzecz gminy 

Stęszew.

KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE LISTA NR 1

Hanna Anna Słoma
OKRĘG NR 15
Mam męża oraz dwoje dzieci. Od 12 lat jestem sołtysem 

Tomiczek, a od 4 – radną Rady Miejskiej Gminy Stęszew 

mijającej kadencji. Dumna jestem z faktu, że mieszkam 

w tej gminie i chciałabym dążyć do jej dalszego rozwoju. 

Będąc radną dołożę wszelkich starań, aby naszym 

mieszkańcom żyło się lepiej i aby nasza gmina była 

jeszcze piękniejsza i bezpieczna.

Jestem do Waszej dyspozycji, by działać we wspólnych 

sprawach.

tów w wyborach 
stopada
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KOMITET WYBORCZY PLATFORMA 
OBYWATELSKA RP LISTA NR 4

Aleksander Murkowski 
OKRĘG NR 3
Kandyduję do Rady Miejskiej Gminy Stęszew po raz drugi. 

Dziękuję mieszkańcom Stęszewa za okazane zaufanie. 

Mam 41 lat. Od 16 lat jestem żonaty, troje dzieci. 

W 1998 roku ukończyłem Akademię Rolniczą 

w Poznaniu z tytułem magistra inżyniera. W czasie 

studiów odbyłem 6 miesięczną praktykę w Szwajcarii. 

Jestem rodowitym mieszkańcem gminy Stęszew, 

pochodzę ze Słupi, a od 8 lat mieszkam z rodziną 

w Stęszewie. Od momentu ukończenia studiów pracuję w przedsiębiorstwie Inter 

Gumi Serwis Samochodów Ciężarowych i Naczep. W Szkole Podstawowej, do której 

uczęszczają moi synowie, przez sześć lat pełniłem funkcję przewodniczącego Rady 

Rodziców. Interesuję się sportem, turystyką, historią. 

KOMITET WYBORCZY PLATFORMA 
OBYWATELSKA RP LISTA NR 4

Agnieszka Marlena Molenda 
OKRĘG NR 6
Wykształcenie: mgr socjologii, logistyk, menedżer 

z certyfikatem MBA, dyplomowany trener biznesu.

Zawodowo: dyrektor ds. rozwoju w branży logistycznej.

Jako radna: zmieniła oblicze rady – zabiegała o dostęp 

radnych do informacji, zwolenniczka merytorycznej 

dyskusji i podejmowania decyzji w oparciu o pełne 

dane, licząca się z głosem opinii publicznej, niezależna 

w głosowaniach, inicjatorka zmian nad jeziorem 

Lipno, uchwalenia regulaminu nagród dla gimnazjalistów, funduszu sołeckiego, 

odwodnienia podtapianych osiedli, remontu budynku KS Lipno

Plany na kolejną kadencję: kontynuacja walki o niezależność decyzyjną rady 

miejskiej, rozbudowa szkoły podstawowej, remont dworca PKP.

KOMITET WYBORCZY PLATFORMA 
OBYWATELSKA RP LISTA NR 4

Aneta Gierko 
OKRĘG NR 11
Mam 38 lat. Jestem mieszkanką gminy Stęszew. 

Pracuję zawodowo w administracji publicznej. Ukończyłam 

Wyższą Szkołę Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, 

następnie studia podyplomowe na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Poznaniu. Jestem energiczna, ambitna, 

kreatywna, konsekwentna. Zależy mi na rozwoju gminy 

dla naszego wspólnego dobra. Zdanie wyborców jest 

priorytetem. Chcę być ,,łącznikiem’’ między społecznością, 

a gminą. Zdaję sobie sprawę, iż nie wszystkie powzięte sprawy zakończą się sukcesem, 

lecz ,,dopóki walczę, zwyciężam”. Jako rodzic dziecka uczęszczającego do Szkoły 

Podstawowej złożyłam wniosek o utworzenie zajęć świetlicowych, co umożliwi rodzicom 

podjęcie pracy nie martwiąc się o bezpieczeństwo własnych pociech. 

KWW NIEZALEŻNI RAZEM 
LISTA NR 17

Stanisław Matuszewski 
OKRĘG NR 2
Nauczyciel, wykształcenie wyższe, członek SLD. 

Samorządowiec, radny kilku kadencji.

Jako przedstawiciel środowiska oświatowego pragnę na 

forum rady inicjować i wspierać dalsze działania rozwijające 

infrastrukturę oświatową, sportową i turystyczną w naszej 

gminie.

Chciałbym również wpływać na rozwiązywanie istotnych 

problemów miasta i jego mieszkańców.

KWW NIEZALEŻNI RAZEM 
LISTA NR 17

Barbara Sikorska 
OKRĘG NR 11
Jestem mieszkanką Strykowa. Jako pielęgniarka 

środowiskowa, pracująca na terenie Strykowa, Wronczyna, 

Zaparcina i Modrza na co dzień spotykam się z problemami 

ludzi tam mieszkających, którzy dzielą się ze mną swoimi 

troskami i radościami. Z tego też powodu praca moja 

daje mi ogromną satysfakcję. Czując Państwa akceptację 

i poparcie zdecydowałam się po raz kolejny kandydować 

na radną. W swojej działalności pragnę w dalszym 

ciągu reprezentować interesy mieszkańców naszej 

gminy ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych 

i niepełnosprawnych. 

KWW Porozumienie Obywatelskie 
Wolność LISTA NR 18

Piotr Pawlak 
OKRĘG NR 10
Lat 49 – mieszkaniec Witobla z korzeniami będlewskimi. 

Drodzy Wyborcy! Zostając radnym, w Waszym imieniu 

będę zabiegać o: położenie asfaltu i oświetlenie ul. 

Folwarcznej w Witoblu, remont nawierzchni jezdni ul. 

Podgórnej w Witoblu, położenie nawierzchni asfaltowej 

na ul. Granicznej oraz budowę chodnika ul. Mosińskiej 

w Witoblu, budowę kanalizacji sanitarnej oraz położenie 

chodnika w Będlewie. Gwarantuję, że poprę każdą 

inicjatywę burmistrza służącą dobru gminie Stęszew oraz 

jego mieszkańcom! Postaw na niezależność, czas na 

zmiany!

KWW NASZA GMINA
LISTA NR 19

Zbigniew Krawczyk 
OKRĘG NR 1
Jestem jedynym kandydatem na radnego, który mieszka 

na terenie tego okręgu i to już od 35 lat. Znam ludzi tu 

mieszkających i ich problemy, bo jestem jednym z nich. 

Jeśli po raz kolejny obdarzycie mnie Państwo zaufaniem 

i wybierzecie na radnego, będę wspierał wszelkie rozważne 

decyzje. Nie chcę być ani w koalicji, ani w opozycji – chcę 

współpracować z mądrymi radnymi, realizując przemyślane 

plany, służące mieszkańcom gminy. 

KWW NASZA GMINA
LISTA NR 19

Ryszard Pospieszny 
OKRĘG NR 6
Lat 61, wykształcenie średnie, żonaty, 2 dzieci, 4 wnucząt. 

Wiceprzewodniczący kadencji Rady Miejskiej Gminy 

Stęszew w latach 1998–2002, 2002–2006 i 2006–2010.

Wychowawca wielu uczniów szkół zawodowych 

w zawodzie sprzedawcy.

Energiczny, żywo zaangażowany w problemy mieszkańców 

gminy Stęszew.



5

N
R

 7
 /

 2
0

1
4

   L
IS

T
O

P
A

D
 2

0
1

4

W Y B O R Y  2 0 1 4  /  R A D A  M I E J S K A  G M I N Y

KWW NIEZALEŻNI 
LISTA NR 20

Elżbieta Iwona Przynoga 
OKRĘG NR 2
Mężatka, mieszkanka gminy Stęszew, współwłaścicielka 

sklepów „Melba”, mama Marianny i Jana. Od 4 lat radna 

gminy Stęszew. „Sport, kultura i rozwój miasta to cechy, 

które wykorzystuję w pracy na rzecz gminy. Wybierając 

mnie – wybierasz rozwój”

KWW NIEZALEŻNI 
LISTA NR 20

Marek Boiński 
OKRĘG NR 7
Lat 55, mieszkaniec Krąplewa, mąż, ojciec czterech córek 

i dziadek dziewięciu wnuków. Związany ze środowiskiem 

ludzi pracy skutecznie walczę o interesy pracownicze. 

Uwielbiam ciepło domowego ogniska, w wolnych chwilach 

jeżdżę rowerem i poznaję wspólnie z rodziną ciekawe 

miejsca naszej gminy.

KWW NIEZALEŻNI 
LISTA NR 20

Marta Murkowska 
OKRĘG NR 1
Mam 41 lat. Od 16 lat jestem mężatką (mąż 

Aleksander), troje dzieci (Jan 15 lat, Wiktor 12 

lat i Aleksander 7 lat). W 1998 roku ukończyłam 

Akademię Rolniczą w Lublinie z tytułem magistra 

inżyniera mikrobiologii rolniczej. W czasie studiów 

odbyłam 6-miesięczną praktykę w Szwajcarii. Od 8 lat 

mieszkam w Stęszewie na ulicy Topolowej 20. W Szkole 

Podstawowej, do której uczęszczają moi synowie, 

(wcześniej w przedszkolu), jestem zaangażowana w działalność Rady Rodziców . 

Interesuję się przyrodą, florystyką, turystyką. Kandyduję do Rady Miejskiej Gminy 

Stęszew ponieważ zależy mi bardzo na rozwoju naszego miasta i gminy. Dołożę 

wszelkich starań, by nie zawieść wyborców.

KWW NIEZALEŻNI 
LISTA NR 20

Leszek Książkiewicz 
OKRĘG NR 5
Fotograf, lat 44, żonaty, ojciec bliźniaków Krzysztofa 

i Macieja. Od 20 lat prowadzę zakład fotograficzny ABC 

FOTO. Lubię pracować nie tylko zawodowo, ale staram 

się uczestniczyć, także w życiu społecznym. Jestem 

fanem dwóch kółek i członkiem klubu motocyklowego 

„Piwersi”. Popieram: rozwój kultury, oświaty i sportu, 

rozbudowę i modernizację dróg oraz chodników, 

ścieżek rowerowych i placów zabaw. Mam wciąż 

wiele pomysłów i chciałbym dzięki Państwa głosom je 

zrealizować. Z góry dziękuję za ponowne obdarzenie 

mnie zaufaniem.

KWW NIEZALEŻNI 
LISTA NR 20

Henryk Zdzisław Szeląg 
OKRĘG NR 8
Lat 54, żonaty, dwoje dzieci, prowadzę zakład 

szklarski, byłem radnym w minionej kadencji. Jestem 

reprezentantem społeczności wiejskiej. Pragnę nadal 

zajmować się sprawami zwykłych ludzi idąc naprzeciw 

szczególnie tym, którzy są w potrzebie. Wyborco 

przyjdź 16 listopada 2014 na wybory i decyduj sam 

kto będzie Cię reprezentował. Dziękuję wszystkim za 

oddany na mnie głos.

KWW NIEZALEŻNI 
LISTA NR 20

Mieczysław Kaczmarek 
OKRĘG NR 15
Lat 65, emeryt, mąż, ojciec i superdziadek. Jestem 

otwarty na wszelkie sugestie ze strony wyborców. 

Będę dążył, aby polepszyły się warunki bezpieczeństwa 

na drogach gminy Stęszew. Chciałbym reprezentować 

mieszkańców wsi i wierzyć, że można realizować 

najmniejsze, ale jak ważne marzenia moich wyborców. 

Będę zaszczycony reprezentowaniem moich wyborców 

na forum Rady Miejskiej Gminy w Stęszewie.

KWW Zygmunta Matuszewskiego 
LISTA NR 22

Zygmunt Matuszewski
OKRĘG NR 6
Mieszka w Stęszewie i jest bezpartyjnym społecznikiem. 

Od wielu lat pełni funkcję przewodniczącego Samorządu 

Mieszkańców, czyli sołtysa Stęszewa. Często spotyka się 

z mieszkańcami i wsłuchuje się w ich problemy. Służy 

radą i pomaga w rozwiązywaniu najpilniejszych spraw. 

Priorytety kandydata to: więcej patroli pieszych policji 

na ulicach; łatwiejszy dostęp do lekarzy specjalistów, 

diagnostyki i rehabilitacji; pozyskiwanie inwestorów, dbanie 

o rodzimy biznes; wspieranie działań na rzecz poprawy 

sytuacji emerytów, rencistów i niepełnosprawnych; 

popularyzacja sportu i aktywnego wypoczynku młodzieży.

KWW Tomasza Sołtysiaka 
LISTA NR 21

Tomasz Sołtysiak
OKRĘG NR 5
Mam 30 lat, od urodzenia mieszkam w Stęszewie. Pracuję 

i dokształcam się. Jestem bezinteresowny, otwarty na 

propozycje i potrzeby innych. Uważam iż od dawna 

w gminie nie dzieje się nic lub dzieje się bardzo mało 

w szczególności dla młodych ludzi. Jako radny będę dobrze 

realizować zadania zlecone jak i własne gminy. Zamierzam 

starać się o dopłaty z Unii Europejskiej na rozwój miasta, 

remontować chodniki, utwardzać drogi gruntowe oraz 

zainicjować budowę dróg rowerowych do wszystkich 

miejscowości gminnych, doświetlać ulice oraz starać się 

o nowe inwestycje dla mieszkańców.
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KOMITET WYBORCZY PLATFORMA 
OBYWATELSKA RP LISTA NR 4
Kandydatka PO do Rady Powiatu Poznańskiego 

Katarzyna Lewandowska 
POZYCJA NR 2
Jestem jedną z założycielek Stęszewskiego Komitetu 

Obywatelskiego, z inicjatywy którego w pierwszych 

wolnych wyborach samorządowych w 1990 r. 

burmistrzem został mój ojciec Zygmunt Lewandowski.

Radna Powiatowa obecnej kadencji. Jako członek komisji 

zdrowia i polityki społecznej zabiegałam z sukcesem 

o właściwe oznakowanie całej trasy dojazdu do szpitala 

w Puszczykowie. W tej chwili za jedno z najważniejszych 

zadań uważam poprawienie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej (miejsc 

opieki i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych). Liczę na Państwa Pomoc!

KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE LISTA NR 1
Kandydat PSL do Rady Powiatu Poznańskiego 

Marcin Krzysztof Kalemba 
OKRĘG NR 1
Mieszkaniec Piekar, rolnik, prezes Zarządu 

Powiatowego PSL, żonaty, ma 3 dzieci, wykształcenie 

średnie. 

KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE LISTA NR 1
Kandydat PSL do Rady Powiatu Poznańskiego 

Krzysztof Marian Robaszyński 
OKRĘG NR 1
52 lata, żonaty, troje dzieci. 

Praca zawodowa: od 1991 roku prezes Spółdzielni Kółek 

Rolniczych w Stęszewie. 

Działalność samorządowa: od 1998 roku Radny 

Powiatu w Poznaniu, v-ce Przewodniczący Rady II, III 

i IV kadencji.

KWW Niezależni Do Powiatu
LISTA NR 16
Kandydat do Rady Powiatu Poznańskiego

Dariusz Sokołowski 
OKRĘG NR 1, POZYCJA NR 3
Moja działalność społeczna jest widoczna również na terenie 

gminy Stęszew. Jestem prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół 

Harcerstwa SKAUT z siedzibą w Stęszewie. Nadzoruję i po-

magam w działalności zuchów i harcerzy szczepu Stęszew. 

Od kilku lat organizuję wakacyjny wypoczynek dla dzieci 

i młodzieży z terenu gminy Stęszew oraz pełnię społecznie 

funkcję komendanta Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej 

w Rybojedzku, gdzie byłem organizatorem wielu imprez dla 

mieszkańców gminy Stęszew, takich jak: festyny integracyjne, rajdy, zloty. Czynnie uczestni-

czę w imprezach patriotycznych. Kandyduję na radnego, by działać, a nie tylko być. 

KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE LISTA NR 1
Kandydat na burmistrza gminy Stęszew 

Włodzimierz Pinczak 
Szanowni Państwo, 

w wyniku wielu słów zachęty z Państwa strony, w nadcho-

dzących wyborach samorządowych po raz kolejny mam za-

szczyt ubiegać się o stanowisko burmistrza. Przez wszystkie 

lata dotychczasowej pracy starałem się wsłuchiwać w głos 

mieszkańców i w miarę możliwości realizować ich potrzeby. 

Jeżeli dotychczasowa prowadzona przeze mnie polityka 

zrównoważonego rozwoju gminy spełnia Państwa oczekiwa-

nia, proszę o poparcie mojej kandydatury. Szczegóły mojego 

programu wyborczego możecie Państwo znaleźć na stronie: 

www.wlodzimierzpinczak.pl

WYBORY SAMORZĄDOWE 
16 LISTOPADA!!! 
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POKAŻMY, ŻE JESTEŚMY 
ODPOWIEDZIALNI ZA SWOJĄ GMINĘ

Szanowni Państwo!

15 listopada upływa ustawowy termin sporządzenia projektu budżetu miasta i gminy Stęszew. Oczywiście ze 

względu na zbliżające się wybory samorządowe, które odbędą się 16 listopada uchwalą go już radni kolejnej kadencji. 

To jeden z istotnych powodów, byśmy aktywnie wzięli udział w wyborach i świadomie wybrali swojego reprezen-

tanta w Radzie Miejskiej Gminy Stęszew. Tym bardziej, że teraz mamy do czynienia z okręgami jednomandatowymi. 

W każdym wybieramy jednego radnego, (a nie jak dotychczas dwóch lub trzech), który będzie zabiegał o sprawy ważne 

dla mieszkańców z danego okręgu. 

Dlatego warto udać się do urn, by wybrać osoby właściwe, chcące działać i zgodnie współpracować. Wspólny język 

w Radzie Miejskiej Gminy Stęszew stworzy możliwości wypracowania wspólnych kierunków zrównoważonego ro-

zwoju gminy. Da gwarancję na spokojną realizację poszczególnych etapów rozpoczętych inwestycji, czy wdrażania 

w życie różnych zamierzeń.

16 listopada wybierać będziemy także radnych innych szczebli – do Rady Powiatu Poznańskiego i Sejmiku Wojew-

ództwa Wielkopolskiego. Ci ostatni będą zabiegali o sprawy, na które gminni radni nie mają wpływu, jak choćby drogi 

powiatowe, czy wojewódzkie. Zachęcam do wyboru swoich przedstawicieli na wszystkich szczeblach. Tylko wtedy 

nasze lokalne potrzeby będą artykułowane i będą miały szanse na realizację.

Mijające cztery lata były dla naszej gminy czasem ciężkiej, ale systematycznej i zaplanowanej działalności. Udało 

się zrealizować wiele ważnych przedsięwzięć. O tym w jakim tempie i kierunku rozwijać się będzie miasto i gmina 

Stęszew przez kolejne cztery lata zadecydujecie Wy Państwo wybierając swoich przedstawicieli. Głosujcie Państwo 

mądrze, z rozwagą, po dokładnym przeanalizowaniu planów wyborczych kandydatów, odróżniając te rzeczywiste do 

zrealizowania, od obietnic bez pokrycia. 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Stęszew, którzy mają prawo do głosowania, aby 16 listopada wybra-

li się do lokali wyborczych i oddali swoje głosy. Niech to święto demokracji stanie się udziałem jak największej liczby 

mieszkańców. Stęszewianie są odpowiedzialni za swoją gminę!

Z wyrazami szacunku 

Burmistrz Gminy Stęszew

Włodzimierz Pinczak

FREKWENCJA BURMISTRZA I RADNYCH NA SESJACH I POSIEDZENIACH KOMISJI RADY (KADENCJA 2010–2014)

Nazwisko i imię

Nieobecny na sesjach.

Liczba sesji: 39

Nieobecny na komisji budżetu, finan-

sów, inwestycji, rolnictwa, ochrony 

środowiska, gospodarki komunalnej 

i przestrzennej. Liczba posiedzień: 31

Nieobecny na komisji oświaty, 

kultury, sportu, zdrowia, opieki 

społecznej i porządku publicznego. 

Liczba posiedzień: 34

Nieobecny na komisji rewizyjnej. 

Liczba posiedzień: 23

Baranowski Grzegorz 2 — 2 —

Kempa Zenon 3 — 0 0

Kowalska Halina 0 — 0 —

Krawczyk Zbigniew 2 1 — —

Krupa Jarosław 0 2 — 0

Książkiewicz Leszek 1 — 0 3

Molenda Agnieszka 10 11 — 12

Murkowski Aleksander 1 — 0 —

Potrawiak Mirosław 0 0 — —

Przynoga Elżbieta 5 — 4 —

Sikorska Barbara 4 — 3 1

Słoma Hanna 1 0 — —

Szeląg Henryk 0 2 — —

Szymankiewicz Robert 1 1 — —

Trojanowski Marian 2 2 — —

Pinczak Włodzimierz 0 0 0 0
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29 września mieszkanka Sa-
powic, Pani Jadwiga Ciesielska, 
obchodziła setne urodziny.

 

Z tej okazji w Motelu 2000 odbyło się 
przyjęcie na jej cześć poprzedzo-
ne mszą św. w intencji solenizant-

ki. Na uroczystości oprócz rodziny i przy-
jaciół obecny był burmistrz gminy Stęszew 
Włodzimierz Pinczak, radni: Barbara Si-
korska i Zenon Kempa oraz sołtys Sapowic 
Adam Sołtysiak. Złożyli oni Pani Jadwidze 
najserdeczniejsze życzenia, a także przeka-

zali prezent, list gratulacyjny oraz bukie-
ty kwiatów.

Pani Jadwiga pochodzi ze Strykowa. Ja-
ko młoda dziewczyna zamieszkała w Sapo-
wicach, aby pomagać siostrze w opiece nad 
dziećmi. Tam też poznała swojego męża, 
z którym przeżyła 73 lata. Doczekała się 3 
wspaniałych dzieci, 7 wnuków i 8 prawnu-
ków.

Pani Jadwiga do dziś cieszy się dobrym 
zdrowiem. Jest silna, ciągle bardzo aktyw-
na i uśmiechnięta.

Szanownej jubilatce życzymy zdrowia oraz 
kolejnych równie aktywnych lat życia. RED

29 października we Wrześni 
odbyło się uroczyste wręcze-
nie nagród VI edycji konkursu 
„Grunt na medal”.

Tegorocznym zwycięzcą została Wrze-
śnia, natomiast trzema finalistami 
wybrano gminy: Stęszew, Dopiewo 

i Tarnowo Podgórne. Stęszew został nagro-
dzony za ponad 9 ha grunt w Strykowie, 

znajdujący się przy drodze nr 32, który po 
oddaniu drogi S5 będzie miał bardzo do-
brą lokalizację.

— To wyróżnienie jest bardzo cenne — 
powiedział burmistrz Włodzimierz Pin-
czak. Starało się o nie wiele samorządów, 
a do finału zakwalifikowały 22. Ostatecz-
nie grunt gminy Stęszew znalazł się wśród 
najwyżej ocenionych. Dzięki temu będzie 
promowany przez różne instytucje pozy-
skujące inwestorów.  RED

11 października w sali sesyjnej 
UMG Stęszew odbyło się bezpłat-
ne badanie znamion skórnych

Było one poprzedzone pogadanką 
na temat choroby. Akcja profilak-
tyczna jest realizowana w ramach 

projektu „Razem pokonamy czerniaka” 
współfinansowanego ze środków Staro-
stwa Powiatowego w Poznaniu. W związ-
ku z dużym zainteresowaniem akcją infor-
mujemy, że w najbliższym czasie ponow-
nie odbędzie się bezpłatne badanie. O ter-
minie powiadomimy wkrótce na stronie 
www.steszew.pl.  RED

100 urodziny Pani Jadwigi z Sapowic

Gmina Stęszew znowu 
wśród najlepszych!

Bezpłatne 
badania 

W Y D A R Z E N I A

Włodzimierz Pinczak z dyplomem „Grunt na medal”.
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Podstawowym warunkiem było to, 
aby przedstawiony pomysł służył 
całej gminnej społeczności. Do urzę-

du wpłynęło 14 propozycji:
1) plac street workout,
2) budowa siłowni zewnętrznej na tere-

nie ośrodka wypoczynkowego nad jezio-
rem Strykowskim w Strykowie,

3) zagospodarowanie terenu przy plaży 
nad jeziorem Lipno (siłownia zewnętrzna, 
ustawienie stanowisk dla rowerów z możli-
wością ich przypięcia, wymiana ławek i ko-
szy na śmieci),

4) produkcja filmu promocyjnego 
o gminie Stęszew,

5) zwiększenie ilości koszy na śmieci 
oraz ustawienie specjalnych stojaków z wo-
reczkami na psie odchody,

6) zamontowanie szafek dla uczniów 
w Szkole Podstawowej w Stęszewie oraz in-
nych gminnych szkołach, a także uzupeł-
nienie zaplecza meblowego sal lekcyjnych 
klas I–III,

7) 25 ławek z okazji „25 lat Wolnej Pol-
ski” — zaprojektowanie i wykonanie 25 ła-
wek oraz ustawienie ich w różnych miej-
scach dla lokalnych społeczności na tere-
nie gminy,

8) budowa stacji meteorologicznej prze-
znaczonej do pomiaru warunków atmosfe-
rycznych z dostępem internetowym,

9) zlikwidowanie żywopłotu przy ul. 
Poznańskiej (od ul. 25 stycznia do ul. An-

drzejewskiego). Wykonanie na tym tere-
nie dywanów kwiatowych, fontanny oraz 
ustawienie ławek. Ustawienie kwietników 
przed pawilonami na ul. Poznańskiej,

10) utwardzenie drogi leśnej łączącej 
gminę Stęszew z Dopiewem,

11) wybudowanie pobocza drogi Stę-
szew–Dębno–Drogosławiec,

12) wybudowanie pobocza drogi Stę-
szew — Rybojedzko,

13) klub malucha,
14) remont wnętrza oraz fasady ze-

wnętrznej budynku Przychodni Zespołu 
Lekarza Rodzinnego „MEDICUS” przy ul. 
Piotra Skargi 22 w Stęszewie.

Wszystkie propozycje zostały przeana-
lizowane przez specjalnie powołaną w tym 
celu komisję. Pięć z przedstawionych po-
wyżej pomysłów nie spełnia warunków. Po-
mysł na „Utwardzenie drogi leśnej łączą-
cej gminę Stęszew z Dopiewem” oraz „Wy-
budowanie pobocza drogi Stęszew–Dębno–
Drogosławiec” — to drogi powiatowe, a co 
za tym idzie, nie są to zadania gminy. Na-
tomiast „Wybudowanie pobocza drogi Stę-
szew–Rybojedzko” — to zadanie wojewódz-
twa. „Powstanie Klubu Malucha” to inicja-
tywa słuszna, jednak na ten cel dofinan-
sowanie można uzyskać zgodnie z ustawą 
z 4 lutego 2011 r., o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3, Dz. U. Nr 45, pozycja 235. 
„Remont wnętrza oraz fasady zewnętrznej 
budynku „Przychodni Zespołu Lekarza Ro-

dzinnego „MEDICUS” przy ul. Piotra Skargi 
22 w Stęszewie” został odrzucony, ponieważ 
obiekt ten jest dzierżawiony i to dzierżawca 
wykonuje wszelkie remonty.

W związku ze zgłaszanymi przez 
mieszkańców uwagami, że propozycja 
pn. „Zamontowanie szafek dla uczniów 
w Szkole Podstawowej w Stęszewie oraz 
innych gminnych szkołach, a także uzu-
pełnienie zaplecza meblowego sal lek-
cyjnych klas I–III”, nie spełnia jedne-
go z koniecznych kryteriów tj. nie słu-
ży całej gminnej społeczności, komi-
sja weryfikująca zgłoszone pomysły raz 
jeszcze przeanalizowała zasygnalizowa-
ny problem i postanowiła przychylić się 
do uwag mieszkańców. W związku z po-
wyższym projekt „Zamontowanie szafek 
dla uczniów w Szkole Podstawowej w Stę-
szewie oraz innych gminnych szkołach, 
a także uzupełnienie zaplecza meblowego 
sal lekcyjnych klas I–III”, nie będzie pod-
dawany pod głosowanie. Projekt ten mo-
że zostać zrealizowany z budżetu szkoły. 

Na pozostałe 8 pomysłów głosujemy 
z wykorzystaniem sondy na stronie www.
steszew.pl . Głosować można do 21 listo-
pada br.

Każdy mieszkaniec może zagłosować 
na jedną inwestycję. Propozycja, która 
otrzyma najwięcej głosów zostanie zreali-
zowana. 

Głosuj już teraz!  RED

Mieszkańcy Gminy Stęszew po raz kolejny mieli szansę zaproponować na co 
przeznaczyć 50.000zł z gminnego budżetu

Budżet obywatelski

W trosce o bezpieczeństwo naj-
młodszych mieszkańców gmi-
ny, 15 października, w stęszew-

skiej Szkole Podstawowej odbyło się spo-
tkanie z przedstawicielami starostwa po-
wiatowego, straży pożarnej i policji. Celem 
było rozdanie pierwszoklasistom kamize-
lek odblaskowych oraz pogadanka na te-
mat zasad bezpieczeństwa na drodze. 

Z uczniami rozmawiali przedstawiciele 
Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz 
straży pożarnej. Następnie wręczyli oni dzie-
ciom kamizelki odblaskowe. Pierwszoklasi-
ści obiecali, że będą je nosić i przestrzegać za-
sad bezpieczeństwa nie tylko na drodze. 

W spotkaniu uczestniczyła również dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Stęszewie Ka-
rolina Róg oraz burmistrz gminy Włodzi-
mierz Pinczak.  RED

Bezpiecznie na drodze
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Burmistrz gminy Stęszew Włodzi-
mierz Pinczak 16 października 
w Urzędzie Marszałkowskim Wo-

jewództwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
podpisał kolejne pięć umów o dofinanso-
wanie projektów ze środków UE w ramach 
osi IV LEADER działanie: „Wdrażanie lo-
kalnych strategii rozwoju” objęte Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007–2013. Gmina Stęszew złożyła wnio-
ski o przyznanie pomocy na ww. przedsię-
wzięcia w maju bieżącego roku. 

Pieniądze na dofinansowanie projek-
tów pochodzą z Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW). Podpisane umowy 
o przyznanie pomocy dotyczą operacji pn: 

1.  Remont świetlic wiejskich w miejsco-
wościach Dębno, Wronczyn;

2.  Remont świetlicy wiejskiej w Droż-
dżycach;

3.  Rozwój infrastruktury rekreacyjno-
sportowej w urządzenia siłowni ple-
nerowej w gminie Stęszew;

4.  Doposażenie terenów rekreacji w si-
łownie plenerowe w miejscowościach 
Drożdżyce i Witobel;

5.  Zagospodarowanie rekreacyjne w miej– 
scowości Łódź i Trzebaw.

Gmina Stęszew uzyskała ze środków UE 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 dofinanso-
wanie na realizację 29 projektów. W trak-
cie weryfikacji jest jeszcze jeden złożony 
projekt. Pierwsza umowa w ramach PROW 
2007–2013 została podpisana 25 września 
2009 r. Celem tych projektów jest zaspo-

kojenie potrzeb społecznych mieszkańców 
oraz poprawa jakości życia.

— Pod względem liczby pozyskanych 
dotacji jesteśmy liderem w Wielkopolsce 
— powiedział burmistrz Stęszewa Włodzi-
mierz Pinczak. 

— Gmina Stęszew jest nie tylko lide-
rem jeśli chodzi o liczbę podpisanych 

umów na dofinansowanie inwestycji pro-
ekologicznych, ale jest dobrze zarządzana 
— stwierdził wicemarszałek Wojciech Jan-
kowiak, na spotkaniu mieszkańców gminy 
Stęszew, które odbyło się 22 października 
w Tomiczkach. — Wiem co mówię, bo pa-
trzę z boku i mam porównanie z innymi 
gminami.  RED

Gmina Stęszew uzyskała ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 dofinansowanie na realizację 29 projektów

Stęszew liderem

Burmistrz gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak podpisał kolejne umowy na dofinan-
sowanie realizacji projektów. 

1 października odbyło się uro-
czyste otwarcie parkingu w Słupi 
przy cmentarzu. 

 

Uczestniczyli w nim m.in. burmistrz 
gminy Stęszew, sołtysi ze Słupi oraz 
z sąsiednich miejscowości, radny 

Zenon Kempa oraz Hanna Słoma, ksiądz 
z parafii Słupia, a także wykonawca. Przy-
byłych gości przywitał burmistrz Włodzi-
mierz Pinczak. Następnie głos zabrał soł-
tys Słupi Grzegorz Pietruszyński. Kolej-
nym punktem było poświęcenie obiektu 

przez księdza Krzysztofa Lewandowskiego 
oraz przecięcie wstęgi. 

Przypomnijmy, że wykonawcą parkin-
gu jest Przedsiębiorstwo Budowlane Tados 
ze Stęszewa. Zakres prac obejmował: wy-
konanie nawierzchni z kruszywa na pow. 
1050 m2, ograniczenie parkingu od strony 
jezdni krawężnikiem betonowy oraz usta-
wienie ogrodzenia od strony sąsiedniej 
parkingu. Całkowity koszt inwestycji łącz-
nie z zakupem gruntu pod budowę parkin-
gu to 82.008,58 zł. Została ona w całości 
zrealizowana ze środków własnych gminy 
Stęszew.  RED

Otwarcie parkingu w Słupi
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Inwestycje w gminie Stęszew od lat sto-
ją pod znakiem kanalizacji, ale jest ona 
tylko jednym z wielu priorytetów i re-

alizowanych przedsięwzięć. Poniżej naj-
ważniejsze z zadań, jakie udało się zreali-
zować w ciągu ostatnich czterech lat: 

• Budowa kanalizacji sanitarnych w: 
Sapowicach, Słupi, Wronczynie, Zaparci-
nie, Trzebawiu, części Witobla, Zamysło-
wa, Stęszewa. W trakcie budowy jest kana-
lizacja sanitarna w miejscowości Jeziorki 
i Będlewo,

• Budowa boisk z nawierzchnią syn-
tetyczną w Modrzu, Wronczynie, Jezior-
kach, Strykowie i Stęszewie,

• Remont świetlic wiejskich w Miro-
sławkach, Tomiczkach, Wronczynie, Dęb-
nie, Sapowicach, Drożdżycach,

• Budowa ścieżek pieszo–rowerowych 
np. Strykowo–Zamysłowo, Zamysłowo–
–Srocko Małe,

• Zagospodarowanie rekreacyjne tere-
nów gminy Stęszew, np. Strykowo, Słupia, 
Stęszew,

— Budowa ścieżek przyrodniczo — edu-
kacyjnych:

— oznakowanie miejsc wartych zoba-
czenia: Krąplewo — Źródełko Żarnowiec,

— ścieżki kulturowo–edukacyjno — 
przyrodniczej „Wokół Stęszewa”,

— „Aktywnej Trójki”,
• Doposażenie placów zabaw w urzą-

dzenia, elementy dla dzieci i dorosłych (si-
łownie),

• Dokończenie budowy 8-oddziałowe-
go przedszkola wraz z rozbudową istnie-
jącego budynku oświatowego w Stęszewie,

• Budowa 3–stanowiskowych gara-
ży dla wozów strażackich w miejscowości 
Strykowo,

• Budowa i rozbudowa gminnych dróg,
• Budowa chodników oraz parkingów,
• Działania mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa na drogach (sygnalizacja 
świetlna, przejścia dla pieszych itp.).  RED

Nie tylko kanalizacja budow
Najważniejsze inwestycje zrealizowane w latach 2011–2014. Przykłady niektórych z nic
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wana była w gminie
ch:
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W ramach IV Osi LEADER PROW 
2007-2013, działania: Wdraża-
nie lokalnych strategii rozwo-

ju, w zakresie „Małych projektów” — mia-
sto i gmina Buk zrealizowała w 2014 roku 
operację pn. „Budowa boiska do siatków-
ki i koszykówki w Buku przy ul. Wegne-
ra”. Zadanie obejmowało wykonanie ro-
bót ziemnych przygotowawczych, moder-
nizację boiska polegająca na przebudowie 
istniejącego, zniszczonego boiska asfalto-
wego na boisko do siatkówki i koszyków-
ki, odwodnieniu boiska i włączeniu stu-
dzienki rewizyjnej do kanalizacji deszczo-
wej i zagospodarowaniu terenu zielone-
go. Wydatki całkowite na ten cel wyniosły: 
37.722,92 zł. Wartość dofinansowania ze 
środków EFRROW: 24.535,23 zł. 

W ramach IV Osi LEADER PROW 

2007–2013, działania: Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju, w zakresie „Odno-
wy i rozwoju wsi” — gmina Stęszew zreali-
zowała w latach 2013 — 2014 następujące 
operacje:

a) „Budowa boiska wielofunkcyjnego 
o wymiarach 44/22 z trawy syntetycznej 
w miejscowości Jeziorki”. W ramach pro-
jektu wybudowano wspomniane boisko 
o wymiarach 44m × 22 m, a w zakresie ro-
bót znalazły się takie działania jak: roboty 
ziemne; wykonanie podbudowy pod boisko 
i nawierzchni z trawy syntetycznej, ogro-
dzenie boiska, wykonanie opaski i chodni-
ków, montaż urządzeń sportowych, zago-
spodarowanie terenu i obsługa geodezyj-
na. Wydatki całkowite na ten cel wyniosły: 
263.488,72 zł. Wartość dofinansowania ze 
środków EFRROW: 171.374,00 zł.

b) „Budowa boiska wielofunkcyjnego 
o wymiarach 24/48 z trawy syntetycznej 
w miejscowości Wronczyn”. W ramach pro-
jektu, jak w tytule operacji wykonano boisko 
o wymiarach 24m × 48m z trawy syntetycz-
nej. W przypadku tego zadania przeprowa-
dzono następujący zakres prac: roboty roz-
biórkowe, roboty ziemne, wykonano pod-
budowę pod boisko i nawierzchnię z trawy 
syntetycznej. Ponadto powstało ogrodze-
nie boiska, opaski i chodniki, urządzenia 
sportowe. Przeprowadzono zagospodaro-
wanie terenu i obsługę geodezyjną projek-
tu. Wydatki całkowite na ten cel wyniosły: 
328.090,69 zł . Wartość dofinansowania ze 
środków EFRROW: 213.392,00 zł 

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

Jednymi z działań przeprowadzonych przez gminy członkowskie 
LGD „Źródło” był rozwój ogólnodostępnych obiektów sportowych

Nowe boiska 

JAK GŁOSOWAĆ?
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

DO RADY GMINY:

Karta do głosowania koloru białego.

Głosy ważne:

•  głosować można tylko na jednego 

kandydata, stawiając na karcie do głosowa-

nia znak × (dwie linie przecinające się 

w obrębie kratki) w kratce z lewej strony 

obok nazwiska kandydata

Głosy nieważne:

•  oddanie głosu na więcej niż jednego 

kandydata

•  niepostawienie znaku × w żadnej kratce

•  postawienie znaku × w kratce wyłącznie 

przy nazwisku skreślonego

DO RADY POWIATU:

Karta do głosowania koloru żółtego.

Głosy ważne:

•  głosować można tylko na jedną listę 

kandydatów, stawiając na karcie do głoso-

wania znak × (dwie linie przecinające się 

w obrębie kratki) w kratce z lewej strony 

obok nazwiska jednego z kandydatów z tej 

listy, przez co wskazuje się jego pierwszeń-

stwo do uzyskania mandatu

Głosy nieważne:

•  oddanie głosu na więcej niż jedną listę, 

czyli postawienie znaku × w kratkach obok 

nazwisk kandydatów umieszczonych na 

więcej niż jednej liście

•  nieoddanie głosu na którąkolwiek

z list, czyli niepostawienie znaku

 × w żadnej kratce

•  postawienie znaku × w kratce wyłącznie 

przy nazwisku kandydata z listy, której 

rejestracja została unieważniona.

DO SEJMIKÓW WOJEWÓDZTWA

Karta do głosowania koloru niebieskiego

Głosy ważne:

•  głosować można tylko na jedną listę 

kandydatów, stawiając na karcie do głoso-

wania znak × (dwie linie przecinające się 

w obrębie kratki) w kratce z lewej strony 

obok nazwiska jednego z kandydatów z tej 

listy, przez co wskazuje się jego pierwszeń-

stwo do uzyskania mandatu

Głosy nieważne:

•  oddanie głosu na więcej niż jedną listę, 

czyli postawienie znaku × w kratkach obok 

nazwisk kandydatów umieszczonych na 

więcej niż jednej liście

•  nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, 

czyli niepostawienie znaku × w żadnej 

kratce

•  postawienie znaku × w kratce wyłącznie 

przy nazwisku kandydata z listy, której 

rejestracja została unieważniona

NA BURMISTRZA:

Karta do głosowania koloru różowego

Głosy Ważne:

•  wyborca głosuje za wyborem kandydata, 

stawiając znak × (dwie linie przecinające 

się w obrębie kratki) w kratce oznaczonej 

słowem „TAK” z lewej strony obok 

nazwiska kandydata

•  wyborca głosuje przeciwko wyborowi 

kandydata, stawiając znak × (dwie linie 

przecinające się w obrębie kratki) w kratce 

oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony 

obok nazwiska kandydata

Głosy nieważne:

•  postawienie znaku × w obu kratkach

•  niepostawienie znaku × w żadnej kratce

W przypadku jednego kandydata, osoba 

ubiegająca się o stanowisko burmistrza 

musi uzyskać ponad 50 % ważnych głosów.



1 5

N
R

 7
 /

 2
0

1
4

   L
IS

T
O

P
A

D
 2

0
1

4

W O K Ó Ł  N A S

Wyzwanie to podjęli wspólnie ze 
swoją wychowawczynią Magda-
leną Sikorską, nauczycielem wy-

chowania fizycznego Krzysztofem Krylle 
oraz dyrektor Anną Łykowską. 

Zadanie polegało na prowadzeniu re-
suscytacji krążeniowo — oddechowej, nie-

przerwanie przez pół godziny. W tym sa-
mym czasie, w akcji uczestniczyły tysiące 
szkół z całej Polski. 

— W tegorocznej akcji brali udział tyl-
ko uczniowie. W przyszłym roku, mamy 
nadzieję do akcji przyłączą się również ro-
dzice — mówiła Magdalena Sikorska. 

Inicjatorem całego wydarzenia jest 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
Warto dodać, że uczniowie i nauczyciele 
ze Szkoły Podstawowej w Modrzu od kilku 
lat czynnie uczestniczą w programie edu-
kacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować” 
Fundacji WOŚP.  RED

16 października podczas „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności 
Serca” uczniowie z klasy III Szkoły Podstawowej w Modrzu brali udział w akcji 
ustanawiania rekordu w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej

W Modrzu bili rekord!

W słoneczne wrześniowe popołudnie sołtys Jezio-
rek wraz z radą sołecką zorganizowali, już po raz 
czwarty, Festyn Rodzinny „Pożegnanie lata”. 

Mieszkańcy wsi zgromadzili się przy boisku, gdzie czeka-
ły na nich różne konkurencje sportowe oraz gry i zabawy 
dla najmłodszych. Odbył się także mecz piłki nożnej. Po 

zakończeniu konkurencji rozpalono ognisko i pieczono kiełbaski. 
Festyn cieszył się sporym zainteresowaniem. Tego rodzaju impre-
zy integrują lokalną społeczność i dają okazję do sympatycznego 
i zdrowego spędzenia czasu wolnego.  RED

Rodzinnie w Jeziorkach
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Przypadający 14 października Dzień 
Edukacji Narodowej to polskie świę-
to oświaty i szkolnictwa wyższego 

ustanowione 27 kwietnia 1972 r. Z tej oka-
zji 13 października w gminnych szkołach 
odbyły się uroczyste akademie. Dyrek-
torzy wręczyli dyplomy dla wyróżniają-
cych się nauczycieli. Natomiast uczniowie 
w ramach podziękowania za trud włożony 
w ich edukację i wychowanie przygotowa-
li krótkie przedstawienia, a także obdaro-
wali nauczycieli kwiatami. Podczas każdej 
akademii obecny był przedstawiciel Urzę-
du Miejskiego Gminy Stęszew.  RED

Podziękowania 
dla nauczycieli

Wynajmę mieszkanie 
w Buku z pełnym 
wyposażeniem

Tel. 601 395 928

NA SPRZEDAŻ DOM W WITOBLU
Powierzchnia 110 m² + 6 × 50m², działka 1300 m².

Tylko 320 000 zł!

Tel. 601 054 063
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6 września, przy pięknej pogodzie, stę-
szewianie zgromadzili się w cieniu 
„Zielonego zakątka”, by uczestniczyć 

w Narodowym Czytaniu Trylogii Henryka 
Sienkiewicza. 

My wybraliśmy „Pana Wołodyjowskie-
go”, gdyż wielkim sentymentem darzymy 
„Małego Rycerza”. Stosowne dekoracje, ty-
tułowy baner zyskaliśmy dzięki Piotrowi 
Koniecznemu, piękne fotosy z filmowych 
ekranizacji, cytaty i znane powiedzonka 
głównych bohaterów przypomniane na 
kolorowych kartonach dopełniły atmosfe-
ry spotkania.

Andrzej Konieczny, mieszkaniec nasze-
go miasta, pasjonat Henryka Sienkiewicza 
i założyciel Izby Pamięci Trylogii, wypoży-
czył nam stroje z epoki, panie bibliotekar-
ki przebrane w nie, zachęcały gości do czy-
tania ulubionych fragmentów. Wśród wi-
dzów przechadzały się nasze młode czytel-
niczki również ubrane w stosowne suknie, 
częstując ciasteczkami i zapraszając na fi-
liżankę kawy. Młodzież gimnazjalna włą-
czając się w „Narodowe Czytanie” zachę-
cała przechodniów do przeczytania choć-
by jednego zdania z „Pana Wołodyjowskie-
go”. Uwieczniając to zdarzenie na filmie.

Goście czytający fragmenty powieści 

wkładali w to cały swój kunszt aktorski 
i nie szczędzili głosu aby zaciekawić i za-
chęcić innych do ponownej lektury. Na no-
wo śledziliśmy z zainteresowaniem dzieje 
miłości Basi i Michała, słuchaliśmy wywo-
dów jowialnego Zagłoby, strachem nas na-
pawały czyny Azji Tuhaj-bejowicza. 

Swoją interpretację „Pana Wołodyjow-
skiego” przedstawili: sekretarz urzędu Jo-
anna Zaborska, dyrektor muzeum regio-
nalnego Katarzyna Jóźwiak, dyrektor gim-
nazjum Arleta Bednarczyk, nauczycie-
le i uczniowie gimnazjum, uczeń szkoły 
podstawowej ze Stęszewa oraz mieszkańcy, 
którzy są zarazem naszymi czytelnikami.

Całemu wydarzeniu towarzyszyła mu-
zyka rodem z „dzikich pól”, która roz-
brzmiewała za sprawą Miłosza Andrzejew-
skiego.

Każdy uczestnik czytania otrzymał cer-
tyfikat ze stosowną pieczęcią na potwier-
dzenie swego udziału.

Chętni brali udział w konkursie wiedzy 
o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza. 
Ankiet konkursowych wpłynęło 15, w tym 
3 z wszystkimi prawidłowymi odpowie-
dziami. Zwycięzcami zostali: Danuta Par-
czuk, Katarzyna Jóźwiak i Adam Gryczyń-
ski. BP STĘSZEW

Już po raz trzeci Prezydent RP zaprosił Polaków do 
Narodowego Czytania. W poprzednich latach czytano 
„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza i Dzieła 
Aleksandra Fredry. Biblioteka Publiczna w Stęszewie 
włączyła się do inicjatywy po raz pierwszy

„Mały Rycerz” gościł 
w Stęszewie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stęszewie 14 paź-
dziernika rozpoczął realizację projektu unijnego 
pt. „Pokonać wykluczenie”. 

Projekt ten jest realizowany w partnerstwie z PCPR Poznań 
i Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu poznań-
skiego.

W ramach tego projektu 40 osób z gminy Stęszew otrzymało 
szansę, aby uczestniczyć w warsztatach psychologicznych i kur-
sach zawodowych. RED

Pokonać 
Wykluczenie
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19 września w Domu Pomocy 
Społecznej w Lisówkach Radio 
Zet Gold zorganizowało „Pik-

nik dla seniorów powiatu poznańskiego”. 
Zaśpiewał na nim zespół folklorystyczny 
„Modrzanki” z Modrza i zagrała kapela 
dudziarska „Koźlary”. Natomiast 21 wrze-
śnia „Modrzanki” wystąpiły w Kamieńcu 
na I Spotkaniach Zespołów Śpiewaczych 
i Muzycznych „A mnie jest szkoda lata”. 
Zaś 25 września w klubie „Siódemka” od-
była się impreza z cyklu „Przyjemności dla 
ciała i ducha”. W programie były wernisaż 
rozpoczynający wystawę „Piękno malar-
stwa naiwnego” Sylwii Taciak, Katarzyny 
Adamczyk, Taidy Mendelskiej z pracowni 
artystycznej w Rogalinku oraz scenka ro-
dzajowa — biuro matrymonialne „Swatka” 
w wykonaniu zespołu „Wesoła Gromada”. 

28 września w Zbąszyniu odbyła się 40 
Jubileuszowa Biesiada Koźlarska. Nasza 
kapela zagrała w składzie: Krzysztof Bara-

nowski — dudziarz, Barbara Baranowska-
Gach — skrzypaczka, a obok rodzeństwa 
stanął grający na dudach Mateusz Bernart 
oraz skrzypaczka Katarzyna Józefiak.

Zachwycił nas rozmach Biesiady Koź-
larskiej — wystąpiło około 40 różnych ka-
pel i zespołów. 

1 października w sali gimnastycznej 
w Modrzu zorganizowaliśmy „Happening 
na ludowo w Modrzu”. Na początek dwie 
przyśpiewki zaśpiewały „Modrzanki”, tuż 
po nich Piotrek Górecki z Modrza wraz 
z Katarzyną Józefiak zagrali muzykę lu-
dową. Dla klas I-III przygotowano na du-
żych kartonach kontury muzyków ludo-
wych, które należało kolorową kredą po-
malować. Natomiast klasy IV–VI uczest-
niczyły w konkursie wiedzy o dudach. 
Potem dzieci z klas pierwszych chętnie 
zasiadły w „Wesołym autobusie”, który 
wcześniej udekorowały elementami stro-
jów ludowych i instrumentów. W czerw-
cu br. Dom Kultury skierował do wszyst-
kich szkół „Edukacyjny pakiet regionalny 
gminy Stęszew”, który również na tej im-
prezie po raz pierwszy częściowo zapre-
zentowano. Wszyscy mogli oglądać kro-
niki kapeli „Koźlary” oraz „Modrzanek”.  
 BARBARA BAWER 

Działo się w stęszewskim 
Domu Kultury…
Wiele występów stęszewskich zespołów i instrumentalistów

Kościański Ośrodek Kultury oraz 
gmina Czempiń byli organiza-
torami Jubileuszowego Turnieju 
Dudziarzy Wielkopolskich, który 
odbył się 20–21 września.

 

Wszystko zaczęło się od wykładu 
pt: „Dudziarska Wielkopolska: 
przystanek na szlaku Bombaj–

–Edynburg”. Potem był przegląd konkur-
sowy w kategorii „Kapela tradycyjna”. 

Wzięli w nim udział: Łukasz Kontek — du-
dy oraz Jakub Kontek — skrzypce przewią-
zane i zdobyli II Prestiżową Nagrodę. By-
ła też wystawa „Turniej Dudziarzy Wiel-
kopolskich na przestrzeni lat”. Kapela 
„Koźlary” w rozszerzonym składzie zagra-
ła w Gołębinie Starym przy tzw. „Ograniu 
pomnika Dudziarza i Skrzypka” oraz w ko-
rowodzie do kościoła i korowodzie ulicami 
Kościana, a także na Rynku w Kościanie. 
Wśród 15 kapel przybyłych na turniej stę-
szewskie „Koźlary” godnie reprezentowały 
gminę Stęszew.  BB

45 Turniej Dudziarzy 
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Akacja edukacyjna „Plusk”, 
czyli wizyta w Aquanecie
Od wielu lat uczniowie klas czwartych Szkoły 
Podstawowej w Stęszewie uczestniczą w akcji 
edukacyjnej „Plusk” organizowanej przez Aquanet

IX Festyn Integracyjny dla Osób 
Niepełnosprawnych odbył się 4 
października na terenie ośrodka 
Szablewski w Dymaczewie. 

 

Dopisała pogoda i frekwencja. Na 
uczestników festynu czekało wie-
le atrakcji m.in. gry i zabawy dla 

dzieci, malowanie twarzy oraz przejazdy 
bryczką dzięki życzliwości sołtysa ze Słu-
pi Grzegorza Piteruszyńskiego. Oprawę 
muzyczną zapewnił Czesław Gryska, który 
przygrywał na akordeonie. 

Piknik został zorganizowany przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stęszewie 
i burmistrza gminy Stęszew.  RED

Piknik 
Integracyjny

We wrześniu z takiej formy za-
jęć skorzystały dwie grupy dzie-
ci. Głównym celem akcji jest 

kształtowanie postaw proekologicznych 
oraz wyrabianie w dzieciach poczucia od-
powiedzialności za otaczające nas środowi-
sko. Podczas wycieczki uczniowie zapozna-
ją się z ujęciem wody z rzeki Warty, wstęp-
nym procesem oczyszczania jej w stawach in-
filtracyjnych, Stacją Uzdatniania Wody oraz 
Centralną Oczyszczalnią Ścieków w Kozie-
głowach. Dzięki tym zajęciom wszyscy mo-
gą zapoznać się z procesem uzdatniania wo-
dy i oczyszczania ścieków. Obok tych naj-
ważniejszych celów, dzieci poznają ogromny 
wkład technologiczny w proces oczyszcza-
nia ścieków, aby móc je zwrócić do środowi-
ska. Akcja edukacyjna „Plusk” pomaga zro-
zumieć uczniom, skąd bierze się woda w kra-
nie, gdzie odpływają ścieki komunalne, czym 
zajmują się pracownicy Aquanetu, a także jak 
zamienia się ścieki w wodę. Dzięki tak cen-
nym zajęciom terenowym kształtuje się po-
czucie odpowiedzialności za stan środowi-
ska wodnego w skali lokalnej, jak i globalnej. 
Po zakończonej przygodzie, wszyscy ucznio-
wie otrzymują materiały dydaktyczne, które 
są doskonałą formą przypomnienia wiedzy 
zdobytej w szkole, jak i w plenerze.

 NAUCZYCIELE PRZYRODY 

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STĘSZEWIE
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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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Biegacze mieli okazję pokonać jedną 
z dwóch przygotowanych dla nich 
tras: główną o długości 44 km oraz 

krótszą — 23 km. Ideą biegu było biega-
nie po lesie, dlatego obie trasy prowadzi-
ły w całości po drogach leśnych, obejmując 
wszystkie najpiękniejsze zakątki Wielko-
polskiego Parku Narodowego, w tym m.in. 
tereny gminy Stęszew. W zawodach wzięło 
łącznie udział 410 zawodników. Na mecie 
biegu znajdował się m.in. namiot promo-
cyjny naszej gminy, która była jednym ze 
sponsorów biegu.  RED

Biegi Forest Run
20 września odbyła się pierwsza edycja zawodów biegowych „Forest Run”

Już po raz dziesiąty działające 
przy Szkole Podstawowej w Stę-
szewie Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci zorganizowało wrześnio-
wy festyn rodzinny, który jak co 
roku zgromadził całe rodziny, 
absolwentów oraz najwierniej-
szych przyjaciół szkoły

 

Rozświetlona słońcem scena sta-
ła się areną artystycznych podbo-
jów adeptów sztuki. Entuzjazm naj-

młodszych dzieci udzielał się wszystkim 
gościom i wywoływał na niejednej twarzy 
uśmiech. Wesołe piosenki, zabawne ske-
cze, ciekawe aranżacje muzyczne, inspiru-

jące stroje artystów wprawiały w zdumie-
nie widzów. 

Stęszewskie „Święto Pyry” to uroczy-
stość integrująca społeczność lokalną, po-
nieważ do jej organizacji angażują się ro-
dzice, uczniowie, nauczyciele, absolwen-
ci oraz sympatycy koła TPD. Występy ar-
tystyczne dzieci przygotowanych przez 
nauczycieli, gry i zabawy na świeżym po-
wietrzu, kramiki z regionalnymi potrawa-
mi, ciekawe rękodzieło wykonywane przez 
uczniów i ich rodziców, smaczne ciasta 
i smak lata zamknięty w słoikach — te i in-
ne atrakcje czekały na mieszkańców Stę-
szewa. Szkolny piknik dostarczył, jak zwy-
kle, wiele radości i wzruszeń oraz pienię-
dzy, które TPD przeznacza na pomoc dzie-
ciom z rodzin znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej.

Fundusze pozyskane podczas „Święta 
Pyry” , jak co roku, przeznaczane będą na 
wycieczki i „Zielone Szkoły”, paczki świą-
teczne, zakup podręczników, okularów, 
obuwia i odzieży, mundurków szkolnych 
oraz pomoc dzieciom niepełnosprawnym. 
Szkolne koło Towarzystwa Przyjaciół Dzie-
ci stara się działać w myśl idei pochodzącej 
z piosenki S. Sojki, bo jak śpiewa bard: 

„Życie nie tylko po to jest, by brać
Życie nie po to, by bezczynnie trwać,
Aby żyć siebie samego trzeba dać”.
Nauczyciele i ludzie wielkiego serca 

działający w szkolnym kole TPD mają na-
dzieję, iż idea altruizmu, otwartości i nie-
sienia pomocy potrzebującym zaszczepio-
na naszym wychowankom w przyszłości 
przyniesie jeszcze większy plon. 

 I. CZ.

„Święto Pyry” – dziesiąta odsłona

R E K R E A C J A
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11 października w Sali Sesyjnej 
Urzędu Miejskiego Gminy od-
była się czwarta już inauguracja 

Stęszewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku (SUTW). Przypomnijmy, jego pomysło-
dawczyniami są Danuta Niedzwiecka, Ha-
lina Kowalska i Bożena Krawczyk. Dzięki 
ich staraniom i wsparciu burmistrza gminy 
Włodzimierza Pinczaka, 3 marca 2012 za-
inaugurowano rok zerowy. Teraz była oka-
zja, by studenci 50+ zaczęli trzeci rok aka-
demicki. Jest ich w sumie 114.

— Nie starzeje się ten, kto nie ma na to 

czasu — powiedziała prezes SUTW Danu-
ta Niedzwiecka zachęcając studentów do 
udziału w licznych zajęciach, wycieczkach. 
— Wkrótce czeka nas wykład Krystyny 
Czubaszek, wyjazd na Termy Maltańskie, 
do kina i teatru. Powstaje też hymn nasze-
go uniwersytetu i chcemy stworzyć Radę 
Seniorów — dodała prezes Niedzwiecka.

— Cieszę się, że działalność SUTW jest 
kontynuowana, bo to znakomity pomysł 
na aktywizację ludzi starszych — powie-
dział burmistrz Włodzimierz Pinczak. — 
Podoba mi się ta inicjatywa, która dowo-

dzi, że współcześni seniorzy są niezwykle 
wartościową grupą. Jeszcze im się chce zdo-
bywać wiedzę i to niekoniecznie ze swojej 
specjalności. Chcą rozwijać siebie, a tym sa-
mym wzbogacać gminę. 

Burmistrz zadeklarował dalsze wsparcie 
ze strony gminy. Studentom SUTW pogra-
tulował także przewodniczący Rady Miej-
skiej Gminy Stęszew Mirosław Potrawiak 
Nowi stęszewscy studenci otrzymali indeksy 
i wysłuchali wykładu Elżbiety Wieczorkie-
wicz pt. „Gdzie są moje okulary”. Spotkanie 
uświetnił stęszewski chór mieszany.  RED

Stęszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował kolejny rok akademicki

Gaudeamus igitur

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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Mimo że aura nie rozpieszcza-
ła, w niedzielne przedpołudnie 
ok. 120 rowerzystów wyruszyło 

ze Stacji  Turystycznej w Stęszewie do źró-
dełka w Żarnowcu, pokonując tym samym 
ok. 10 km.

Uczestnicy jechali dzielnie malowniczy-
mi terenami  Wielkopolskiego Parku  Naro-
dowego,  mimo że  nad ich  głowami wędro-
wały  deszczowe chmury. W trakcie rajdu 
rozpogodziło się, a cykliści  dotarli  do celu 
kiedy zza chmur wyszło słońce. Na miejscu 
na uczestników czekał ciepły posiłek.

Przy słonecznej pogodzie można było 
spróbować swoich sił w konkursach spraw-
nościowych oraz quizie o gminie Stęszew. 
Ponadto  na uczestników czekała niespo-
dzianka — występ kabaretowy Zofii Dragan.

Przedsięwzięcie współfinansowane zo-
stało z Europejskiego  Funduszu  Rolne-
go  na rzecz Rozwoju  Obszarów Wiejskich.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za 
udział  i zapraszamy na kolejne wyprawy  
rowerowe. RED

Rowerami do źródełka 

21 września odbył się rajd rowerowy  do  
źródełka w Żarnowcu pn. „Barwami  Natury”


