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J u b I L e u S z e

Uroczystość ta odbyła się 22 paździer-
nika i była okazją do spotkania się 
par małżeńskich świętujących jubi-

leusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Jubileusz ten jest symbolem miłości 

i wierności rodzinnej. Złote Gody są jubile-
uszem szczególnym, dlatego święto to mysi 
mieć wyjątkową oprawę. Tradycją gminy sta-
ło się, że z tej okazji z dostojnymi jubilata-
mi spotykają się przedstawiciele samorządu 
oraz pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego.

Z tej okazji życzenia wszelkiej pomyśl-
ności, zdrowia oraz szczęścia na jeszcze 
wiele wspólnych, długich lat życia złożyli 
szanownym Jubilatom: burmistrz gminy 
Stęszew Włodzimierz Pinczak oraz prze-
wodniczący Rady Miejskiej Gminy Stęszew 
Mirosław Potrawiak.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 
przyznał Jubilatom medale „Za długolet-
nie pożycie małżeńskie”. Aktu dekoracji 
dokonał burmistrz Włodzimierz Pinczak.

Dostojni goście otrzymali również kwia-
ty i dyplomy pamiątkowe. Po części oficjal-

nej ceremonii Jubilaci zasiedli przy wspól-
nym stole i wspominali swoje „młode lata”.

Pięćdziesiątej rocznicy ślubu doczekało 
19 par z terenu naszej gminy.

Medale za długoletnie pożycie małżeń-
skie otrzymali: Kazimiera i Jan Antczak, 
Janina i Lechosław Baranowscy, Czesława 
i Stanisław Boruta, Stanisława i Czesław 
Dybionka, Jadwiga i Jan Grębowicz (obo-
je już nie żyją), Bożena i Marian Kaczma-
rek, Maria i Marian Lewandowicz, Mieczy-
sława i Ryszard Lisiak, Barbara i Witold 
Miazio, Urszula i Stefan Nagórscy, Janina 
i Władysław Nowak, Helena i Bogdan No-
wicki, Jadwiga i Hieronim Pempera, Jani-
na i Stanisław Przywecki, Kazimiera i Ma-
rian Rumiński, Irena i Bolesław Trafas, Zo-
fia i Zenon Wojtalak.  ReD 

Tradycyjnie, jak co roku, obchodzono w gminie Stęszew Złote Gody

Złote Gody w gminie

Piękny jubileusz 60-lecia małżeń-
stwa obchodzili niedawno pań-
stwo Marianna i Zygfryd Wiśniew-

scy z Wielkiejwsi. Oboje pochodzą z Wiel-
kiejwsi. Doczekali się 2 dzieci, 3 wnuków 
i 2 prawnuków.

Diamentowe gody obchodzili też pań-
stwo Krystyna i Jerzy Kuźniarek ze Stryko-
wa. Wszystkim jubilatom życzenia osobi-
ście złożył burmistrz gminy Stęszew Wło-
dzimierz Pinczak.  ReD

diamentowe 
gody dwóch 
małżeństw  
ze Strykowa 
i Wielkiejwsi rodzina 

Wiśniewskich 
z Wielkiejwsi.

rodzina 
kuźniarków 
ze Strykowa.
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Po otwarciu sesji i stwierdzeniu qu-
orum, przewodniczący Mirosław 
Potrawiak przedstawił zebranym 

porządek obrad. Zaproponował włączenie 
do porządku obrad oświadczenia zawiera-
jącego stanowisko w sprawie projektu sta-
tutu Gminnego Centrum Kultury i Biblio-
teki Publicznej. Radni nie wyrazili zgody, 
prosząc o zwołanie dodatkowego posiedze-
nia komisji rady, celem omówienia tego te-
matu, pomimo że był on wyjaśniany niejed-
nokrotnie (więcej w odrębnym tekście red.) 

Kolejnym punktem poniedziałkowej se-
sji było sprawozdanie burmistrza z dzia-
łalności międzysesyjnej. Obejmowało ono 
okres od 9 października do 4 listopada br.

W minionym czasie odbyły się przetar-
gi na:

•  budowę garażu 3 stanowiskowego dla 
wozów strażackich w Strykowie,

•  remont nawierzchni jezdni ul. Krót-
kiej w Strykowie,

•  remont oświetlenia drogowego na te-
renie Strykowa, Skrzynek i Witobla,

•  remont kanalizacji deszczowej na ul. 
Wybickiego w Stęszewie,

•  budowę ul. Podgórnej w Dębienku,
•  projekt i wykonanie nawodnienia bo-

iska hokejowego w Stęszewie,
•  przygotowanie i dostawę paczek świą-

tecznych,
•  remont chodnika na ul. 28 Grudnia 

w Stęszewie,
•  sprzedaż działek przy ul. Poznańskiej 

i Wierzbowej.
W omawianym czasie realizowane były 

następujące inwestycje:
•  zagospodarowanie rekreacyjne terenu 

w Strykowie nad Jeziorem Strykow-
skim — etap II,

•  budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi 
Słupia,

•  rekultywacja boiska sportowego w Ło-
dzi,

•  remont ul. Młodych Przemysłowców 
— wykonanie miejsc parkingowych,

•  częściowe profilowanie dróg, remonty 
cząstkowe jezdni i chodników.

W trakcie realizacji są następujące zadania:
•  budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

dla Stęszewa — ul. Trzebawska, Piłkar-
ska, Sportowa, Szachowa, Hokejowa, 
Mosińska, Różana, Sasankowa, Mal-
wowa, Chabrowa i Fiołkowa,

•  opracowanie dokumentacji projekto-
wej na budowę hali widowiskowo — 
sportowej w miejscowości Stęszew,

•  remonty dróg tłuczniem na terenie 
gminy,

•  remonty chodników (inwestycja z fun-
duszy sołeckich),

•  remont mostu nad Samicą w Krąple-
wie,

•  remont ul. Krótkiej w Strykowie,
•  remont przystanku autobusowego na 

ul. Składowej w Stęszewie.
Przeprowadzono także częściowe pro-

filowanie dróg, remonty cząstkowe jezdni 
i chodników.

Z inicjatywy gminy, na terenie oczysz-
czalni ścieków w Witoblu udało się urucho-
mić punkt zbiórki odpadów problemowych.

Z początkiem października uprawomoc-
niła się decyzja o włączeniu do Kostrzyńsko 
— Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej kolejnych 30 ha gruntów należących do 
gminy Stęszew. Przypomnijmy, że 5 ha bę-
dących własnością gminy Stęszew należy 
już do specjalnej strefy ekonomicznej.

Urząd Miejski Gminy Stęszew zajął III 
miejsce w Wielkopolsce w liczbie podpisa-
nych umów w ramach działań Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007—2013.

W omawianym czasie burmistrz uczest-
niczył w gminnych placówkach oświato-
wych w uroczystościach z okazji Święta 
Edukacji Narodowej.

Odbyły się także rajdy rowerowe do Bę-
dlewa oraz ścieżką edukacyjno-przyrodni-
czo-kulturową „Wokół Stęszewa”.

Pierwszoklasiści otrzymali kamizelki 
odblaskowe ufundowane przez powiat Po-
znański (więcej w odrębnym tekście).

Miniony okres to także diamentowe go-
dy Państwa Kuźniarek ze Strykowa i Wi-
śniewskich z Wielkiejwsi oraz uroczystości 
z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego par 
z terenu gminy Stęszew (więcej w odrębnych 
tekstach na str. 2).

Z pomocą policji powzięliśmy działa-
nia mające na celu zapobieganie prostytucji 
w naszej gminie — mówił burmistrz (więcej 
o odrębnym tekście na str. 5). 

Omawiany czas to także liczne spotka-
nia w ramach Centrum Zagospodarowa-
nia Odpadów Selekt, na których omówiono 
funkcjonowanie nowego systemu gospoda-
rowania odpadami.

Mamy informację, że przetarg na budo-
wę drogi ekspresowej S5 został ogłoszony. 
Miejmy nadzieję, że odcinek na trasie A2 — 
Wronczyn zostanie w zaplanowanym cza-
sie zrealizowany — tłumaczył burmistrz.

Odpowiadając na sugestie mieszkańców 

gminy o rosnącym ruchu pojazdów w cen-
trum miasta, przeprowadziliśmy wyryw-
kowe badanie na pomiar natężenia ruchu 
w Stęszewie. Z badań tych wynika, ze ruch 
zwiększa się drastycznie. Badania te zostaną 
powtórzone jeszcze kilka razy zanim opubli-
kujemy dokładne wyniki. Połowa ruchu któ-
ry biegnie obwodnicą, biegnie także ul. Ko-
ściańską, Rynek, Poznańską. Problem ten 
jest znaczący, dlatego musimy się mu do-
kładnie przyjrzeć — mówił gospodarz gminy.  

W minionym czasie burmistrz zgło-
sił się do PKP z pismem ponaglającym ure-
gulowania decyzji o przejęciu przez gminę 
bocznicy w celu wybudowania w tym miej-
scu parkingu buforowego.

Omawiany okres to także nasilenie się 
problemu społecznego jakim jest problem 
niechcianych dzieci. Na początki listopada 
odebrano kilku rodzinom dzieci i umiesz-
czono je w domach dziecka i rodzinach za-
stępczych. W naszej gminie pojawiło się zja-
wisko jakim jest eurosieroctwo. 

Następnie podjęto uchwałę w sprawie:
a) Zmieniającą Uchwałę nr XXIII/195/ 

2012 w sprawie uchwalenie wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na 
lata 2013–2016.

„Wykaz przedsięwzięć do WPF” — z uwa-
gi na podpisanie umów na realizację przed-
sięwzięć „Mój Lepszy Start”, „Zapewnienie 
dostępu do szerokopasmowego Internetu 
mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonych 
wykluczeniem cyfrowym” i Budowa ścieżek 
pieszych i rowerowych na terenie Gminy 
Stęszew” zmienia się kwota w rubryce „Li-
mit zobowiązań”.

Uchwała ta została przyjęta większo-
ścią głosów w formie zaproponowanej przez 
burmistrza.

b) Zmieniającą Uchwałę nr XXIII/196/ 
2012 w sprawie uchwały budżetowej na 
rok 2013. Uchwałą tą Rada Miejska Gmi-
ny Stęszew dokonuje zwiększenia docho-
dów o kwotę 52.913,00 zł. Plan dochodów 
po zmianach to 40.013.498,22 zł, z tego:

•  dochody bieżące w kwocie — 
39.553.979,22 zł,

•  dochody majątkowe w kwocie — 
459.519,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków 
o kwotę 52.913,00 zł. Plan wydatków po 
zmianach to 41.274.074,22 zł, z tego:

•  wydatki bieżące w wysokości — 
35.464.513,22 zł,

•  wydatki majątkowe w wysokości — 
5.809.561,00 zł.

4 listopada odbyła się XXXI Sesja Rady Miejskiej Gminy Stęszew,  
na której podjęto 7 uchwał

listopadowa sesja
z  O b r A D  S e S J I
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z  O b r A D  S e S J I

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

c) Obniżenia średniej ceny skupu żyta 
dla celów podatku rolnego. 

Uchwałą tą, Rada Miejska Gminy Stęszew 
kwotę stanowiącą średnią cenę skupu żyta 
za okres 11 kwartałów będącą podstawą do 
ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 
2014 obniża do kwoty 46,82 zł za 1q.

Rada Gminy ustalając stawkę podatku 
rolnego na 2014 rok zastosowała obniżenie 
o 32,42% w stosunku do stawki maksymal-
nej 69,28 zł za 1q ustalonej w komunika-
cie Prezesa Głównego Urzędu Statystyczne-
go z dnia 18 października 2013 r. w sprawie 
średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwar-
tałów będącej podstawa do ustalenia podat-
ku rolnego na rok podatkowy 2014.

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

d) Zatwierdzenia taryf wody i ścieków. 
Uchwałą tą, Rada Miejska Gminy Stęszew 
zatwierdza taryfę wody w następującej wy-
sokości:

•  za 1 m3 wody — 3,20 zł + VAT,
•  opłata abonamentowa — 3,20 zł mie-

sięcznie + VAT.

Zatwierdza taryfę ścieków w następującej 
wysokości:

•  za 1 m3 ścieków — 5,15 zł
•  za 1 m3 ścieków z przydomowych 

oczyszczalni ścieków — 5,05 zł.
Uchwała ta została przyjęta większością 

głosów.
e) Przystąpienia do sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości położo-
nej w Stęszewie. Uchwałą tą Rada Miejska 
Gminy Stęszew wyraża zgodę na sprzedaż 
w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
o powierzchni ok. 100 m², stanowiącej część 
działki o numerze ewidencyjnym 575, po-
łożonej w Stęszewie przy ul. Narutowicza. 
Sprzedaż następuje na rzecz właściciela nie-
ruchomości przyległej. Uchwała ta została 
przyjęta jednogłośnie w formie zapropono-
wanej przez burmistrza. 

f) Sprzedaży w trybie bezprzetargo-
wym nieruchomości położonej w Stryko-
wie. Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bez-
przetargowym nieruchomości o powierzch-
ni ok. 35 m2, stanowiącej część działki 
o numerze ewidencyjnym 76/1, położonej 
w Strykowie przy ul. Krótkiej. Sprzedaż na-
stępuje na rzecz właściciela nieruchomości 
przyległej. Uchwała ta została przyjęta jed-

nogłośnie w formie zaproponowanej przez 
burmistrza.

g) Uchwalenia „Programu współpracy 
gminy Stęszew z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publiczne-
go na rok 2014”. Uchwałą tą, Rada Miejska 
Gminy Stęszew określa cele, zasady, przed-
mioty i formy współpracy z organizacjami 
pozarządowymi prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na terenie gminy Stę-
szew. Uchwała ta została przyjęta jednogło-
śnie w formie zaproponowanej przez bur-
mistrza. 

Na zakończenie sesji głos zabrał miesz-
kaniec Łodzi. Podziękował on w imieniu 
mieszkańców ulicy Jeziornej za odpowiedź 
na ich petycje i częściowe utwardzenie tej 
drogi. Prosił jednocześnie o zainstalowa-
nie oświetlenia na niej. Burmistrz opowie-
dział, że razem z panią sołtys Łodzi wybrał 
się na ul. Jeziorną, by poszukać rozwiązania 
zainstalowania oświetlenia tej ulicy. Są pew-
ne propozycje jednakże potrzebujemy na to 
zadanie środków finansowych. Planujemy 
oświetlić ulicę Jeziorną za pomocą trzech 
punktów świetlnych, by podświetlić jej po-
czątek, środek i koniec czyli te fragmenty, 
które są zabudowane.  ReD 

13 listopada odbyło się do-
datkowe posiedzenie Komisji 
Rady 

W programie sesji, która odbyła się 
4 listopada, znajdował się punkt 
o oświadczeniu Rady Miejskiej 

Gminy Stęszew zawierającym stanowi-
sko w sprawie projektu Statutu Gminne-
go Centrum Kultury i Biblioteki Publicz-
nej. Stanowisko to jest niezbędne do uzy-
skania opinii, aby móc dokonać połączenia 
samorządowych instytucji kultury tj. Mu-
zeum Regionalnego z Biblioteką Publicz-
ną oraz z Domem Kultury. Decyzję w tej 
sprawie radni podjęli na sesji we wrześniu 
2012 roku. I mimo, że wówczas powody 
połączenia szczegółowo wyjaśniano, a na 
niedawnej komisji ponownie przekazano 
radnym dokumenty związane z projektem 
dotyczącym oświadczenia rady, to opozy-
cyjni radni stwierdzili, że mieli za mało 
czasu na analizę dokumentów i poprosili, 
by zająć się sprawą na dodatkowym posie-
dzeniu komisji.

Zostało ono zwołane na 13 listopada. 
Zaproszeni zostali szefowie jednostek, któ-
re mają zostać połączone. Tłumaczono, 
że połączenie ma wiele dodatnich aspek-
tów. Jak choćby uniknięcie sytuacji takiej 
jak ta z 8 listopada, kiedy w Domu Kultury 

i w Muzeum o tej samej godzinie odbywa-
ły się interesujące wydarzenia. Połączenie 
da też wymierne oszczędności w zarządza-
niu. Nad całością powinien czuwać spraw-
ny menedżer, który będzie miał do dys-
pozycji wyspecjalizowanych pracowników 
w poszczególnych jednostkach. 

O pozyskiwaniu żwiru na S5
Jednym z nich była sprawa pozyskiwa-

nia żwiru pod budowę drogi S5. Burmistrz 
zaproponował, by zawnioskować u wyko-
nawców, by dowożony on był z lokalnych 
żwirowni położonych w pobliżu budowy — 
tak, by nie dochodziło do dewastacji dróg. 
Propozycja została pozytywnie zaopinio-
wana przez radnych.

O planie zagospodarowania Łodzi
Poruszono też sprawę miejscowego pla-

nu zagospodarowania w Łodzi, gdzie dewe-

loper zamierza wybudować osiedle. Gmina 
była temu przeciwna, ale inwestor otrzy-
mał pozytywne opinie m.in. z WPN, wobec 
tego jedyne co można uczynić, to postawić 
inwestorowi taki warunek, żeby był zobo-
wiązany do budowy kanalizacji sanitarnej 
od Będlewa do Łodzi z wariantem na Wi-
tobel — Łódź. 

O parkowaniu w Stęszewie
Poruszony został także temat parkin-

gów w centrum Stęszewa. — Nie zamie-
rzamy wprowadzać płatnych stref parko-
wania — zdemontował plotki burmistrz. 
— W zamian chcemy przejąć teren bocz-
nicy PKP i tam wybudować parking bufo-
rowy. Czekamy tylko na decyzję PKP o wy-
rażeniu zgody. Ludzie, którzy dojeżdża-
ją np. do pracy ze Stęszewa pociągiem, bę-
dą mogli tam zaparkować samochód, a nie 
w samym centrum. Chcemy przez to ogra-
niczyć ruch tranzytowy wewnątrz Stęsze-
wa, odciążyć z ruchu Rynek, ul. Poznań-
ską i Kościańską. W ścisłym centrum nie 
uda się już stworzyć więcej miejsc parkin-
gowych.

Burmistrz poinformował, że porozu-
miał się z parafią i na części jej gruntów 
i gminnych, przy ul. Poznańskiej nad Sa-
micą, też mógłby powstać parking. Wstęp-
nie radni wyrazili wolę poparcia dla tej in-
westycji.  ReD

Z prac komisji rady

okazało się, że na specjalnie 
zwołanej komisji opozycyjni radni 
nie mieli żadnych pytań dotyczących
Statutu Gminnego Centrum kultury
i biblioteki publicznej. Taki rozwój 
sytuacji przewidział burmistrz, który
 przygotował pod dyskusję trzy inne 
tematy.
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A K T u A L N O Ś C I

uWaGa MIESZkaŃCY!!!
informuję, że odpadY budoWlaNE, 

np.: gruz ceglany i betonowy, płyty kartonowo-gipsowe,  
materiały ceramiczne, tapety, styropian, płytki ceramiczne, itp.  

oraz odpadY ZIEloNE, np.: trawę, liście, gałęzie, itp., 
pochodzące z gospoDarstW DomoWycH

można oddać do:

puNkTu SElEkTYWNEJ ZbIórkI  
odpadóW koMuNalNYCH 
W pIoTroWIE pIErWSZYM 

(w godz.: pon.–pt. 7.00–21.00, sob. 8.00–14.00)
lub

puNkTu ZbIórkI odpadóW problEMoWYCH 
Na TErENIE oCZYSZCZalNI ŚCIEkóW 

W WIToblu 
(w godz.: pon.–pt. 10.00–18.00, sob. 10.00–14.00)

odpady te przyjmowane są w ww. punktach  
w ramach stałej miesięcznej „opłaty śmieciowej”

burmistrZ stęsZeWa
 Włodzimierz pinczak

17 października odbyła się konfe-
rencja pt. „Wielkopolska– PROW- 
-incja”. Włodzimierz Pinczak, 

burmistrz Gminy Stęszew odebrał na niej z 
rąk: wiceministra rolnictwa Zofii Szalszyk, 
członka zarządu Województwa Wielkopol-
skiego Tomasza Bugajskiego oraz Dyrek-
tora Departamentu PROW Emilii Dunal 
dyplom za zajęcie przez gminę trzeciego 
miejsca w rankingu na zawarcie najwięk-
szej liczby umów  o przyznanie pomocy w 
ramach działań Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007—2013. Benefi-
cjentów do wyróżnień typował samorząd 
Województwa Wielkopolskiego. ReD

Trzecie miejsce 
gminy Stęszew
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Od lat burmistrz Stęszewa Włodzi-
mierz Pinczak jest animatorem wy-
cieczek rowerowych i jak się oka-

zuje amatorów-cyklistów nie brakuje. 
W minionych tygodniach stęszewianie ro-
werami udali się m.in. nad Jezioro Jarosła-
wieckie, do Słupi i Będlewa. Był też rajd po-
łączony z otwarciem ok. 12-kilometrowej 
ścieżki pieszo–rowerowej wokół Stęszewa, 
wzdłuż której rozwieszono 13 tablic edu-
kacyjno–informacyjnych o tematyce przy-

rodniczo–kulturowej. Tematy tablic to: 1. 
Mapa z przebiegiem trasy; 2. Obszar Natu-
ra 2000; 3. Jezioro Dębno; 4. Trzebawka; 5. 
Ptaki chronione; 6. Przejście dla zwierząt; 
7. Bagno Dębienko; 8. Suche zbocza; 9. Je-
zioro Lipno; 10. Wielkopolski Park Naro-
dowy; 11. Jezioro Witobelskie; 12. Pańska 
Góra; 13. Śródmieście Stęszewa.

 Na trasie ustawione zostały także ta-
bliczki kierunkowe, ławeczki, stojaki na 
rowery i kosze na śmieci. Ścieżka zosta-

ła wykonana w granicach miasta Stęszew 
oraz wsi Krąplewo, Dębno, Witobel. Wie-
dzie ona między innymi przez tereny 
Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz 
Obszaru Chronionego Natura 2000, w są-
siedztwie jezior Dębno, Lipno oraz Wito-
belskiego.

Inwestycja ta, została sfinansowana ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu oraz gminy Stęszew.  ReD

Jesienne niedziele w gminie Stęszew stoją pod znakiem rajdów  
rowerowych, które cieszą się ogromną popularnością 

rowerem wokół Stęszewa

otwarcie ścieżki Edukacyjno-przyrodni-
czo-kulturowej miało oficjalny charakter. rajdy cieszą się dużym zainteresowaniem.

Jedna z 13 tablic informacyjnych. 

Przed laty wraz z wolnością na na-
szych ulicach pojawiły się panie 
związane z najstarszym zawodem 

świata. W gminie Stęszew okupują one kil-
ka miejsc, zazwyczaj są to uczęszczane cią-
gi komunikacyjne, często to drogi, którymi 
przejeżdżają autobusy szkolne. 

Urząd Miejski Gminy Stęszew od lat 

stara się walczyć z tym procederem, ale 
nie ma możliwości prawnych, by skutecz-
nie zadziałać w tym temacie. Jedynie może 
zgłosić to policji, co też czyni. Policja z ko-
lei odbija przysłowiową piłeczkę mówiąc, 
że też nie ma podstaw, by zakazać wspo-
mnianym paniom działalności. W ostat-
nim czasie burmistrz gminy Stęszew zwró-

cił się do policji, by ścigała prostytutki za 
zaśmiecanie dróg i pól. Funkcjonariusze 
podjęli interwencje. Będą one częstsze, je-
śli mieszkańcy wspomogą urząd i również 
będą interweniować na policji. Być mo-
że właśnie częste kontrole doprowadzą do 
tego, że tzw. tirówki wyniosą się z naszej 
gminy.  ReD 

by nie gorszyły dzieci… 
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Podjęto wiele innych zadań inwesty-
cyjnych. Poniżej wymieniamy naj-
ważniejsze z nich, które zakończone 

lub podjęte zostały w minionym miesiącu:
1.  Budowa ul. Podgórnej w Dębnie; 
2.  Remont mostu zlokalizowanego w miej- 

scowości Krąplewo;
3.  Remont  nawierzchni jezdni i chodnika 

na ulicy Składowej w Stęszewie; 
4.  Remonty chodników na terenie gminy, 

np. Wronczyn — ul. Parkowa, Witobel 
— ul. Graniczna; 

5.  Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi 
Słupia (21.10.2013 r. — zgłoszenie za-
kończenia robót, 30.10.2013 — odbiór 
końcowy)

6.  Zagospodarowanie rekreacyjne tere-
nu w miejscowości Strykowo nad Jezio-
rem Strykowskim (II etap). Prace trwały 
w okresie 23.09.2013 r. do 21.10.2013 r. 
Odbiór końcowy 23.10.2013 r.

7.  Budowa kanalizacji sanitarnej dla miej-
scowości Stęszew;

8.  Remont świetlicy wiejskiej w Sapowicach; 
9.  Rekultywacja boiska w Łodzi;
10.  Chodnik na ul. Kanałowej w Piekarach;
11.  Parking na ul. Młodych Przemysłow-

ców w Stęszewie. Jest to inwestycja re-
alizowana z ubiegłorocznego konkur-
su na inwestycję z budżetu gminy.

W tegorocznym konkursie dot. wyko-
rzystania 50 000 zł z budżetu gminy na 
inwestycję służącą wszystkim mieszkań-
com gminy żadna z zaledwie dwóch nade-
słanych ofert nie spełniła założonych wa-
runków. W związku z tym rozważana jest 
realizacja inwestycji, która zajęła 2 miejsce 
wśród propozycji ubiegłorocznych — czy-
li budowa chodnika do stęszewskiego kom-
pleksu boisk „Orlik”.    ReD

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

Nie tylko kanalizacja

parking powstał na ul. Młodych 
przemysłowców w Stęszewie
– pomysłodawczyni inwestycji 
urszula adam

Niedawno zagospodarowano 
rekreacyjnie teren w Strykowie.

remont mostu 
nad Samicą w krąplewie.

rekultywacja 
boiska w łodzi.

ulica kanałowa 
w piekarach zyskała chodnik.
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Łącznie udało się zebrać 2834 kg kasz-
tanów. Zostały one sprzedane firmie 
farmaceutycznej Pharmeko Sp. z o.o. 

z Dobiegniewa.
Całkowity dochód z ich sprzedaży został 

przeznaczony na leczenie Karoliny Kontek.
Organizatorem zbiórki był burmistrz 

gminy Stęszew. Projekt koordynowała: Bar-
bara Bawer i Justyna Dolatowska-Wolny.

W imieniu Karoliny i jej rodziców dzię-
kujemy wszystkim zbierającym za okazane 
serce!  ReD 

Przez cały wrzesień i październik dzieci oraz młodzież z gminnych szkół  
i przedszkoli, zuchy oraz dzieci z Akademii Odkrywców i Grup Zabawowych  
zbierały kasztany

kasztanobranie dla karoliny

Dlaczego mieszkańcy powinni 
podłączać swoje domostwa do 
kanalizacji?

Gmina Stęszew od lat stawia na eko-
logię. Stąd przeprowadza kosztow-
ne inwestycje związane z budową 

kanalizacji, na które zaciągane są kredyty. 
Mogą być one umorzone, ale gmina musi 
spełnić kilka warunków. Jednym z podsta-
wowych jest uzyskanie efektu ekologiczne-
go, czyli wykonanie podłączeń domostw 
do kanalizacji.

Od wielu lat mamy do czynienia z taką 
sytuacją, że mieszkańcy domagają się ka-
nalizacji w miejscu swojego zamieszkania, 
a po jej wykonaniu zdarzają się nieliczne 
przypadki, że nie podłączają swoich do-
mostw do systemu odbioru ścieków. Nie-
kiedy wynika to z powodów zdrowotnych 
lub finansowych. Wówczas gmina stara się 
rozwiązać sprawę w drodze kompromisu. 

W przypadku braku podłączenia do ka-
nalizacji mieszkańcy wywożą ścieki zama-
wiając beczkowozy. I to generalnie nie jest 
problem. Ale są tacy, którzy nie przedsta-
wiają dowodów — rachunków za wywóz. 
Wówczas zachodzi podejrzenie, że opróż-
niają szamba w sposób nielegalny ze szkodą 
dla własnej miejscowości i środowiska. Dla-
tego urząd konsekwentnie domaga się, by 
takie osoby podłączyły swoje domostwa do 
kanalizacji. Przypomnijmy też, że za wywóz 
ścieków beczkowozem mieszkańcy, którzy 
mają możliwość podłączenia do kanalizacji, 
płacą więcej niż ci, którzy podłączyli swoje 
domostwa do systemu kanalizacji.  ReD

kanalizacja – 
to się opłaca!
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     uWaGa!!!
informuję, że od października br. 

na terenie oczyszczalni ścieków w Witoblu ul. Długa uruchomiony został  
 

puNkT ZbIórkI odpadóW problEMoWYCH 
 

takich jak: odpady budowlane, odpady wielkogabarytowe,  
odpady zielone oraz odpady niebezpieczne.

puNkT oTWarTY JEST W GodZINaCH:
od poNIEdZIałku do pIaTku: 10:00–18:00

W SoboTY: 10:00–14:00

Do KonteneróW WrZucamy

W puNkCIE prZYJMoWaNE bĘdĄ WYłĄCZNIE 
odpadY problEMoWE poCHodZĄCE 

Z GoSpodarSTW doMoWYCH!
burmistrZ stęsZeWa

Włodzimierz pinczak

odpadY budoWlaNE:  
• gruz ceglany i betonowy 
• materiały ceramiczne i fajansowe
• umywalki, muszle klozetowe
• wykładziny
• profile, okna
• odpady tworzyw sztucznych
Nie wrzucamy materiałów
zawierających azbest i papy.
Zakaz wrzucania odpadów przez
firmy budowlane.

odpadY WIElkoGabarYToWE:
• meble, łóżka, materace
• dywany 
• wózki
• meble ogrodowe
• zabawki (nie elektryczne)
Nie wrzucamy części samochodowych 
(np. reflektory, zderzaki) 

odpadY ZIEloNE:
• trawa, rośliny
• gałęzie, choinki 
• liście 
Prosimy o wysypywanie odpadów
z worków!
Nie wrzucamy ziemi, pni, kamieni, 
konarów, resztek jedzenia, 
pozostałości po spaleniu.
 
odpadY NIEbEZpIECZNE: 
• termometry rtęciowe 
• zużyte baterie i akumulatory 
• farby, oleje, lakiery 
• zużyte filtry olejowe 
• świetlówki, żarówki 
• sprzęt chłodniczy i klimatyzacyjny
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
• monitory, telewizory, kineskopy 
• sprzęt agD (kompletny)
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95 rocznica odzyskania niepodległości

11 listopada w Stęszewie

podZIĘkoWaNIE
serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się 
do powstania w słupi pomnika upamiętniającego 
powstańców Wielkopolskich. W szczególności 
dziękuję: ks. proboszczowi Krzysztofowi lewan-
dowskiemu, sołtysom parafii słupia, ofiarodawcom: 
mariuszowi brzostowskiemu, Wojciechowi szała, 
ministrowi stanisławowi Kalembie, Włodzimierzowi 
pinczakowi, Krzysztofowi robaszyńskiemu, Hannie 
słomie i Zenonowi Kempie, sołtysowi piekar mar-
cinowi Kalembie oraz wszystkim, którzy przyczynili 
się do uczczenia tej uroczystości.

sołtys słupi  
grzegorz pietruszyński

Odsłonięcie tablicy upamięt-
niającej Powstańców Wielko-
polskich z parafii Słupia.

Pamięć historyczna to jedna z naj-
ważniejszych wartości, którą należy 
pielęgnować i przekazywać następ-

nym pokoleniom.
11 listopada w Słupi odbyła się nieco-

dzienna uroczystość. O godz. 14:00 została 
odprawiona msza święta, następnie prze-
marsz na cmentarz, gdzie odbyło się uro-
czyste odsłonięcie tablicy upamiętniają-
cej Powstańców Wielkopolskich z parafii 

Słupia. Odsłonięcia tablicy dokonali: bur-
mistrz gminy Stęszew Włodzimierz Pin-
czak oraz wójt gminy Granowo Zbigniew 
Kaczmarek. 

W uroczystościach uczestniczyli także 
ks. proboszcz parafii Słupia Krzysztof Le-
wandowski, radni Hanna Słoma i Zenon 
Kempa, sołtysi z sąsiednich miejscowości 
oraz mieszkańcy parafii Słupia.

Ten symboliczny pomnik upamiętnia-
jący Powstańców Wielkopolskich na cmen-
tarzu w Słupi to dowód do dumy nie tyl-
ko dla rodzin powstańców, ale także całego 
społeczeństwa.  ReD

Tablica powstańców Wielkopolskich 

95 lat temu, 11 listopada, po stu 
dwudziestu trzech latach nie-
woli, Polska odzyskała niepod-

ległość.
Z tej okazji, o godz. 11:00 w kościele pw. 

Świętej Trójcy w Stęszewie została odpra-
wiona msza święta w intencji Polaków wal-
czących o wolność naszej ojczyzny.

Po nabożeństwie, delegacje pocztów 
sztandarowych wraz z zgromadzonymi 
mieszkańcami gminy, przemaszerowały 
na stęszewski Rynek, gdzie złożyły kwia-
ty. Tam też odbyła się krótka akademia 
upamiętniająca wydarzenia z 11 listopada 
1918 roku.  ReD
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Tradycyjnie już, w listopadzie, w Dę-
bienku (gm. Stęszew) odbyło się (tym 
razem 10 listopada) nabożeństwo 

w intencji poległych na ziemi stęszew-
skiej podczas II wojny światowej, a także za 
wszystkie osoby, które przelały krew w róż-
nych zrywach narodowo-wyzwoleńczych. 

W uroczystości udział wzięli m.in. bur-
mistrz Stęszewa Włodzimierz Pinczak, dele-
gacje pocztów sztandarowych, ks. proboszcz 
stęszewskiej parafii Zdzisław Błaszczyk, Ho-
norowy Obywatel Gminy Stęszew ks. kano-
nik Jan Małeta oraz wierni z gminy Stęszew. 

W dębieńskim lesie pochowanych jest 
około 2000 osób, które zostały wymordo-
wane z rąk hitlerowców. Burmistrz Wło-
dzimierz Pinczak podziękował mieszkań-
com za liczne przybycie, modlitwę, zło-
żenie kwiatów i zapalenie zniczy. Poin-
formował, że Urząd Wojewódzki planuje 
w przyszłości postawić tu okolicznościowy 
obelisk.   ReD

Nabożeństwo za 
zmarłych w Dębienku

W dębieńskim lesie

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Stę-
szewie uczcili 95 rocznicę odzyska-
nia niepodległości przez Polskę — 

ojczyznę zarówno dla naszych przodków, 
jak też dla współczesnego pokolenia. Pod-
czas apelu, przygotowanego przez panie 
Genowefę Oleksiak i Anetę Cichowską, wy-
stępujący uczniowie przedstawili stopnio-
wy proces walki Polaków o wolność ojczy-
zny. Wśród młodych aktorów, nie zabra-

kło kosynierów, walczących pod wodzą Ko-
ściuszki, zaborców, postaci tak zasłużonej, 
jak Józef Piłsudski oraz uosobionej Pol-
ski, czy Wolności. Historyczne role, wier-
nie oddane kostiumy i efektywne rekwizy-
ty przybliżyły uczniom tak ważny dzień 
jakim jest dla Polski 11 listopada. Dzięki 
godnej postawie uczniów, postawa prezen-
towana przez bohaterów naszego kraju, zo-
stała należycie upamiętniona.  ReD

Święto Niepodległości  
w Sp w Stęszewie

pamiątkowe zdjęcie uczestników nabożeństwa, które odbyło się 10 listopada. 
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W trosce o bezpieczeństwo na-
szych najmłodszych mieszkań-
ców gminy 16 października 

w Szkole Podstawowej w Stęszewie odby-
ło się spotkanie z przedstawicielem staro-
stwa powiatowego, straży pożarnej i poli-
cji.

Jak w poprzednich latach cel był podob-
ny — rozdanie pierwszoklasistom kamize-

lek odblaskowych oraz pogadanka na te-
mat zasad bezpieczeństwa na drodze.

Z uczniami rozmawiała przedstawiciel-
ka komendy miejskiej policji z Poznania. 
Sprawdziła ona wiedzę pierwszoklasistów 
z zakresu zasad ruchu drogowego.

Niezbędne informacje o bezpieczeń-
stwie przekazał również przedstawiciel 
straży pożarnej.

Ostatnim punktem środowego spotka-
nia było wręczenie dzieciom odblasko-
wych kamizelek. Pierwszoklasiści obiecali, 
że będą nosić je i przestrzegać zasad bez-
pieczeństwa nie tylko na drodze.

W spotkaniu uczestniczyła również pa-
ni dyrektor Szkoły Podstawowej w Stęsze-
wie Karolina Róg oraz sekretarz gminy 
Stęszew Joanna Zaborska. ReD

W trosce o bezpieczeństwo pierwszoklasistów

bezpiecznie na drodze

Edukatorzy Zespołu Parków Krajobra-
zowych w Poznaniu w porozumie-
niu z nauczycielami przyrody prze-

prowadzili zajęcia warsztatowe z udziałem 
uczniów czterech klas piątych. Warszta-
ty odbyły się w terenie, nad zbiornikiem 
wodnym z aktywnym udziałem uczniów. 
Zajęcia zostały przeprowadzone w formie 
metod eksperymentalno-warsztatowych 
z użyciem walizki „Eko-badacze”, lup, mi-
kroskopów, kluczy do oznaczania bezkrę-
gowców oraz wielu innych pomocy dy-
daktycznych. Podczas warsztatów badano 

i określano właściwości fizyczne i chemicz-
ne wody oraz poszukiwano bezkręgowców 
objęły jezioro Lipno.

Dzieci z wielkim zaangażowaniem i dużą 
ciekawością pobierały próbki wody, określa-
ły jej zapach, barwę, zmętnienie i wykonywa-
ły doświadczenia oraz sprawdzały poziom za-
nieczyszczeń wody związkami azotu i fosforu. 

Wyniki oceny jakościowej prób pozy-
tywnie zaskoczyły. Badana woda była kla-
rowna, bez zapachu i bez zanieczyszczeń. 
Dowodem na wysoką jakość wody jest 
obecność licznych bezkręgowców.

Wspólnie z uczniami staraliśmy się 
ustalić przyczyny poprawy jakości wo-
dy w jeziorze na przestrzeni ostatnich lat. 
Na pewno wpływ na taki stan rzeczy miał 
fakt przeprowadzenia kanalizacji w obrę-
bie gminy Stęszew oraz wzrost świadomo-
ści jej mieszkańców. 

Warsztaty realizowane w ramach pro-
jektu pomogły uczniom w nabywaniu no-
wej wiedzy i praktycznych umiejętności. 
Po odbytych zajęciach dzieci przygotowa-
ły wystawki na temat sposobów oszczędza-
nia wody.  NAucZycIeLe PRZyRODy SP W STęSZeWIe

Woda – nie marnuję!
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Mimo, że euRO 2012 już dawno 
za  nami, piosenka „Kokokoko 
euro Spoko” nadal robi furorę.

Przekonali się o tym harcerze ze stę-
szewskiej czwórki, którzy odnieśli 
sukces podczas IX Festiwalu Piosen-

ki Zuchowej, Harcerskiej i Ludowej w Do-
piewie.  Właśnie dzięki temu utworowi 
w kategorii ludowej — harcerze zajęli za-
szczytne I miejsce.

   Jednak nie tylko oni pokazali na co ich 
stać. Nasze zuszki z 4GZ „Leśne Duszki” pod 
dowództwem dh Małgorzaty Szyfter przywio-
zły aż dwa puchary w kategorii piosenka zu-
chowa II miejsce oraz w kategorii piosenka lu-
dowa — zuchy III miejsce.  Serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów.

 PWD. KASIA MIKOŁAJcZAK

kokokoko Euro Spoko

Zumba® — połączenie fitness z ele-
mentami tańców latynoamerykań-
skich — już od ponad 10 lat na całym 

świecie, a od kilku lat również w Polsce, cie-
szy się niesłabnącą popularnością głównie 
wśród kobiet, ale i panowie zaczynają od-
wiedzać sale gdzie prowadzone są zajęcia 
Zumby®. Od początku września tego roku 
również w Szkole Podstawowej w Stęszewie 
można spalić mnóstwo kalorii wspaniale 
się przy tym bawiąc na zajęciach. 

— Zumba® jest dla każdego — mówi Ka-
mila Podkomarys, która jest licencjonowa-
ną instruktorką Zumba® fitness. — To tre-
ning, który łączy doskonałą zabawę z so-
lidną dawką wysiłku. Zumba® jest łatwa, nie 
trzeba być tancerzem, by odnaleźć się na 
zajęciach. Proste kroki taneczne i świet-

na, porywająca muzyka tworzą atmosfe-
rę doskonałej imprezy, dzięki czemu tre-
ning jest tak przyjemny. Czym jest Zum-
ba® i jak wyglądają zajęcia można było zo-
baczyć, w krótkim pokazie, który odbył się 
w trakcie tegorocznego Święta Pyry w Stę-
szewie. W pokazie wraz z instruktorką tań-
czyli uczestnicy zajęć. Kamila Podkoma-
rys: — Pokaz odbył się w dwóch odsłonach, 
Zumba® fitness dla dorosłych i Zumba® kids 
dla dzieci. Zumba® kids to specjalny pro-
gram ćwiczeń taneczno zabawowych do-
stosowany do potrzeb i możliwości ru-
chowych maluchów, również prowadzony 
przeze mnie w szkole podstawowej. Dzie-
ci biorące udział w pokazie to część mojej 
fantastycznej grupy zajęciowej. Były bar-
dzo podekscytowane występem i poradzi-

ły sobie znakomicie. W pokazie Zumba® 
fitness dla dorosłych na scenie towarzy-
szyły mi wspaniałe dziewczyny z naszej 
zumbowej grupy. Cieszę się, że mogę pro-
wadzić zajęcia dla tak niesamowitej ekipy, 
pełnej energii. Wspólnie tworzymy niepo-
wtarzalną atmosferę na zajęciach i świet-
nie się bawimy. 

Wszystkich, którzy chcą spalić zbędne 
kalorie jednocześnie bawiąc się przy ener-
getycznych rytmach latino serdecznie za-
praszamy do Szkoły Podstawowej w Stę-
szewie na zajęcia dla dorosłych w każdy 
wtorek i czwartek na godzinę 20:00. Na-
tomiast w każdy piątek zapraszamy dzieci 
na godzinę 18: 00 (4—6 lat) oraz 19: 00 (7—
—12 lat). Więcej informacji: www.facebook 
.com/STREFAZUMBA.  ReD 

W SP w Stęszewie można spalić kalorie wspaniale się przy tym bawiąc 

Zumba® opanowała
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K u LT u r A

Zanim napiszemy o muzyce kilka 
zdań poświęcimy plastykom, którzy 
pracują artystycznie w: Malarstwo 

Pracownia-Galeria „Pod Wesołym Anio-
łem”. To Iga Brzeskot-Nowak — malarstwo 
olejne, Zbigniew Bogucki — pastel. 

Iga Brzeskot-Nowak — ukończyła peda-
gogikę na Uniwersytecie im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Zachęcona przez 
rzeźbiarza Jerzego Wołczyka, zaczęła ma-
lowanie od obrazków na szkle. Z czasem jej 
pasją stała się kopia. Zauroczona impresjo-
nizmem, odważnie mierzy się z dziełami 
wielkich mistrzów. Aby obejrzeć „płótna” 
w oryginale i poznać indywidualną tech-
nikę artysty, odwiedza wystawy i kolekcje 
w całej Europie. Każdy malowany przez 
nią obraz to kolejna lekcja historii sztu-
ki. Mówi: „Kopiowanie jest jak aktorstwo. 
Trzeba utożsamić się z postacią, której 
dzieło odtwarza się. Kopiowanie to prze-
nikanie do zaczarowanego świata twórcy.” 
W naszej galerii są m.in. kopie Tadeusza 
Makowskiego: „Szewc” oraz „Wiejskie po-
dwórko”. Nie zabrakło „Słoneczników” 
Vincenta van Gogha oraz kopi obrazów 
Tamary Lempickiej „Wenecja w deszczu” 
i „Autoportret w zielonym Bugatti”. Płót-
na autorskie to: „Bajkowy Łagów” oraz 
„Łeba”. 

Zbigniew Bogucki — ukończył wydział 
leśny Akademii Rolniczej w Poznaniu. Od 
kilkunastu lat jest pracownikiem Nadle-
śnictwa Konstantynowo. Pierwsze próby 
artystycznego wyrazu następowały przy 
pomocy fotografii i rysunku. Kolejne — 
to akryl, farba olejna, pastel. Obecnie eks-

perymentuje z użyciem różnych technik 
malarskich i graficznych. Tematyka obra-
zów jest inspirowana otoczeniem, w któ-
rym mieszka i pracuje: las, pobliskie łęgi 
rogalińskie, czy wręcz krajobraz za oknem. 
Uwiecznia też wspomnienia z podróży. 
Czasem próbuje sił w bodaj najtrudniej-
szym z wyzwań — portrecie. Śmiała kolo-
rystyka obrazów przeplata się z szarościa-
mi. Wspólną cechą wszystkich prac jest 
kontrastowe rozświetlenie drugiego pla-
nu, co potęguje wrażenie ulotności utrwa-
lonego kadru. Uzyskany w ten sposób na-
strój sprzyja chwili zadumy. Sześć pięk-

nych pasteli opatrzył wspólnym tytułem: 
„Łagów Joannitów”. Wystawa ta potrwa do 
13 stycznia 2014 r.

Grającym standardy światowe na sakso-
fonach altowym i sopranowym był Dariusz 
Łakomy. Zaśpiewał: „Bądź moim natchnie-
niem”, „Wonderful Word”, „Ech mała nie 
szalej”, „New York , New York”, „Pod pa-
pugami”. Zagrał czardasza Vittorio Mon-
tiego , a także swoje kompozycje „Dzień za 
dniem” oraz „Samotne święta”.

Cieszy nas licznie zgromadzona publicz-
ność, wśród której zasiadł także burmistrz 
Włodzimierz Pinczak.  BARBARA BAWeR 

W Domu Kultury w Stęszewie 8 listopada odbyła się impreza z cyklu: 
„Przyjemności dla ciała i ducha”

Zabrzmiały saksofony 

20 października zespoły z Do-
mu Kultury w Stęszewie „Mo-
drzanki” i „Wesoła Gromada” 

wzięły udział w IV Wojewódzkim Festiwa-
lu Zespołów Śpiewaczych i Folklorystycz-
nych w Podmoklach Małych. Organizato-
rem festiwalu było Stowarzyszenie „Lepsza 
Przyszłość” w Babimoście. Zespół „Modrzan-
ki” zaśpiewał tradycyjne przyśpiewki ludo-
we acapella: „Zostuń z Błogiym”, „W naszym 
Modrzu” , „Wczoraj huloł wiatr”, „Łoj niy ma 
niy ma”, „Łożyniuł się stary dziod natomiast 
„Wesoła Gromada” zaśpiewała m.in.: „Que se-
ra, sera” , „Kareta złota”, „W sadzie kwiatecz-
ki” przy akompaniamencie akordeonu, na 

którym grał Kazimierz Gibczyński. Wystą-
piły również zespoły takie jak: „Wesoła Feraj-
na” ze Zbąszynia, „Perły sumsiodki” z Siedlec, 
„Kargowiacy” z Kargowej, „Ale baby” z Nie-
tkowic, „Harmonia” ze Zbąszynka. Natomiast 
zespół gospodarzy — „Wiwat” z Podmokli 
Małych był najliczniejszy, wykonał najwięcej 
piosenek ,przy których cała zgromadzona pu-
bliczność zaczęła śpiewać i tańczyć. 

Wszystkich poczęstowano podwieczor-
kiem, pysznym drożdżowym plackiem, 
nie zabrakło kawy i herbaty. Oba zespo-
ły godnie zaprezentowały gminę Stęszew 
w dość odległym od Stęszewa rejonie Wiel-
kopolski.  BARBARA BAWeR

Folk na festiwalu
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Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 20 grudnia br. pod nr telefonu 61 8 197 145 lub osobiście 
w urzędzie miejskim gminy stęszew na pokoju nr 6. rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w styczniu podczas 

Finału Wielkiej orkiestry świątecznej pomocy.

Komisja konkursowa dokona oceny biorąc pod uwagę następujące kryteria: 
• ogólne wrażenie estetyczne, • kompozycje architektoniczną, • oryginalność, • pomysłowość.

burmistrz gminy stęszew
Włodzimierz pinczak

burmistrz gminy stęszew
ogłasza konkurs na najpiękniejszą iluminację świetlną – bożonarodzeniową

Sprzedam dom 
w Stęszewie dla rodziny z możliwością adaptacji na dwa 
mieszkania (wyodrębnione dwie kuchnie, dwie łazienki).

Łączna powierzchnia działki 2045 m2 
z bezpośrednim dojściem do jeziora Lipno.

Kontakt: 516-000-773

ziemniaki 
Sprzedaż 

bezpośrednia 
Dostawa do klienta

tel. 508 317 568

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Jeziorkach
serdecznie zaprasza na 

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 
W DNIU 14 GRUDNIA 2013R. OD GODZ. 16.00

NA SALI GIMNASTYCZNEJ W JEZIORKACH

W programie: ✸ Występ zespołów muzycznych ✸ Licytacja najpiękniej-
szych przedmiotów ✸ Losy ✸ Możliwość zakupu kartek, stroików i innych 

ozdób świątecznych wykonanych przez uczniów (i nie tylko) 
✸ Bufet oferujący pyszne ciasto, kawę i herbatę

burmistrz Stęszewa 
informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. z 2010r. Dz.u. nr 102, poz. 651) 
niniejszym podaję do publicznej wiadomości, że na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie urzędu miejskiego gminy w stęszewie 
przy ul. poznańskiej 11 wywieszone zostały wykazy 
nieruchomości położonych na terenie gminy, przeznaczonych 
do wydzierżawienia.

Wykazy umieszczone zostały również na stronie internetowej 
www.steszew.pl. 

szczegółowych informacji udziela urząd gminy stęszew pod 
nr tel. 61 8 197 149, pokój nr 15.



1 6

N
r

 9
 /

 2
0

13
  

 L
IS

T
O

P
A

D
 2

0
13

• Ogólnopolski numer ratunkowy   112
• Policja   997
• Straż pożarna   998
• Pogotowie ratunkowe   999
• Pogotowie energetyczne   991
• Pogotowie gazowe   992
• Pogotowie wod.-kan   61 813 42 21,
 61 813 41 82, kom. 506 020 061

• Bezpłatne konsultacje prawne 
– w każdy drugi i czwarty poniedziałek 
miesiąca od godz. 16 do 18w urzędzie 
miejskim gminy stęszew (są one prze-
znaczone wyłącznie do osób zameldowa-
nych w gminie stęszew. radca pełni funk-
cję doradcy dla osób w trudnej sytuacji).

• Urząd Miejski Gminy Stęszew
ul. poznańska 11
czynny: pon. 8–16, wt.–pt. 7–15
> centrala 61 819 71 20, 61 813 40 11
> sekretariat 61 819 71 22
> faks 61 813 42 87
www.steszew.pl
urzadgminy@steszew.pl
burmistrz@steszew.pl
> geodezja 61 819 71 49 
>  ochrona środowiska, gospodarka  

odpadami 61 819 71 25, 61 81 97 132
> planowanie przestrzenne 61 819 71 26
> Zamówienia publiczne 61 819 71 41
> Drogi 61 819 71 41
> inwestycje 61 819 71 41
> obrona cywilna 61 819 71 35
> obsługa informatyczna 61 819 71 35
> skarbnik 61 819 71 28
> Księgowość budżetowa 61 819 71 31
> Księgowość podatkowa 61 819 71 39
> podatki 61 819 71 30
>  Komputerowa ewidencja ludności 

61 819 71 33
>  urząd stanu cywilnego 61 819 71 29
>  Działalność gospodarcza 61 819 71 36
>  promocja gminy 61 819 71 45
>  ubezpieczenie społeczne rolników 

61 819 71 40

•  Filia wydziału komunikacji stęszew, 
ul. poznańska 20, tel. 61 813 00 77

• Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 
Szkół ul. poznańska 11, czynny: pon. 8–
16, wt.–pt. 7–15, tel. 61 819 71 37

• Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. poznańska 11, tel. 61 8 19 71 24
> psycholog do spraw przemocy w rodzi-
nie – kontakt za pośrednictwem ośrodka 
pomocy społecznej pod nr tel.  
61 8197 124

• Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej ul. mosińska 15
czynny jest codziennie z wyjątkiem wol-
nych sobót i niedzieli w godz. 7–15
 tel. 61 813 41 82. Awarie sieci wodno-
kanalizacyjnej można zgłaszać przez 
cały tydzień, 24h na dobę pod nr kom. 
506 020 061, 515 266 029, 500 016 269

• Pogotowie Energetyczne
> stęszew, ul. Wojska polskiego 1,
tel. 61 813 43 95
 > opalenica (24 h na dobę),
tel. 61 447 90 00

• Pogotowie wodno–kanalizacyjne
tel.  506 020 061

• Oczyszczalnia w Witoblu
tel. 515 266 029

• Oczyszczalnia w Strykowie
tel. 500 016 269

• Straż Pożarna
 > stęszew, ul. poznańska 11a,
tel. 61 813 43 98
 > strykowo, ul. bukowska 2a,
tel. 61 813 45 31

• Policja – nr kom. do patrolu 
660 907 885
ul. poznańska 19, 62-060 stęszew,
tel. 61 841 49 30 lub 61 841 49 32
Przez cała dobę można dzwonić do Ko-
mendy Miejskiej w Poznaniu pod bez-
płatny nr tel. 997
> Rejon nr 1 – Dzielnicowy 
sierż. Kamil misztal, tel. 519 064 708, 
nadzoruje całe miasto stęszew
> Rejon nr 2 – Dzielnicowy st. sierż.
michał Drobiński nadzoruje: 
Zamysłowo, strykówko, antonin, stry-
kowo, sapowice, rybojedzka, słupia, je-
ziorki, skrzynki, tomice, tomiczki, Wielka-
wieś, Krąplewo, mirosławki
> Rejon nr 3 – Dzielnicowy st. sierż. Zbi-
gniew Konieczny, tel. 519 064 706, nad-
zoruje: Dębno, Dębienko, trzebaw, łódź, 
Witobel, będlewo, Zaparcin, Wronczyn, 
modrze, żydowo, Drożdżyce, smętówko, 
górkę, srocko małe pgr i wieś, twardowo

• Muzeum Regionalne
ul. rynek 8, 62-060 stęszew
czynne codziennie z wyjątkiem 
pon. w godz. 10–14, tel. 61 813 40 12

• Dom Kultury
ul. poznańska 11, 62-060 stęszew

Zaparaszamy od pon. do pt. w godz. 9–20 
tel. 61 813 40 71, 604 056 766
www.domkulturysteszew.pl
domkulturysteszew@wp.pl

• Klub Domu Kultury „Siódemka”
ul. poznańska 7, 62-060 stęszew
Zaparasza w pn., wt., czw., pt.,. w godz. 
16–19

BIBLIOTEKI
• Biblioteka Publiczna w Stęszewie
ul. poznańska 11, 62-060 stęszew
tel. 61 813 40 92
czynna: pon. 12–19 wt. 8–15 ś. 12–19 
czw. 8–15 pt. 12–19
Filia w Strykowie
tel. do szkoły – 61 813 40 52
Filia w Jeziorkach
tel. do szkoły – 61 819 60 87
Filia w Trzebawiu
Filia w Sapowicach
Filia w Będlewie

ZARZĄDCY DRÓG
• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad tel. 61 866 88 21

• Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Poznaniu tel. 61 826 53 92

• Wielkopolski Zarządca Dróg 
Wojewódzkich w Kościanie 
tel. 65 512 17 74

• Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 
tel. 61 859 34 30

ZDROWIE
• Pogotowie Ratunkowe
tel. 999 lub 61 866 00 66

• Pomoc lekarska w nocy i święta dla 
gmin: buk, Dopiewo, stęszew, Komorniki
> nZoZ „twoja przychodnia”,
ul. grunwaldzka 508, 62-064 plewiska, 
tel. (61) 651 79 70

• NZOZ Przychodnia Zespołu Lekarza 
Rodzinnego „Medicus” s.c. w Stęszewie,
ul. piotra skargi 22, tel. 61 813 42 61.
gabinet czynny od poniedziałku do piąt-
ku od godz. 8 do 18 – porady i wizyty
świadczenia lekarza rodzinnego są 
udzielane także w Dojazdowym punkcie 
lekarskim w jeziorkach, ul. ogrodowa 1 
– od poniedziałku do piątku.
> opieka lekarska poza godz. pracy
przychodni tj. od godz. 18 do 8 w niedzie-
le i święta:
> Wyjazdowa – pogotowie tel. 61 866 00 66.
> ambulatoryjna – szpital w puszczykowie, 
ul. Kraszewskiego 11, tel. 61 633 65 00
> pielęgniarka środowiskowa – od ponie-
działku do piątku od godz 8 do 12 – gabi-
net, od godz. 14 do 18 – środowisko.
Zapewnia całość leczenia przez całą do-
bę w ramach nocnej i świątecznej wy-
jazdowej opieki pielęgniarskiej – tel. 
606 241 687

INForMaTor
MIEJSkI
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• „Medicor” sp. z o. o.
stęszew, ul. piotra skargi 22, 
tel. 61 813 42 61
udziela świadczeń specjalistycznych 
w zakresie: chirurgii, laryngologii i neurologii.
 
• NZOZ Ośrodek Zdrowia „Strażak”
strykowo, ul. bukowska 56, tel. 61 813 42 91
ośrodek czynny: pon.–pt. godz. 8–18
> godziny przyjęć lekarzy: pon. 8–16,
wt., czw. 11–18, śr. 12–18, pt. 8–14
> Dzieci zdrowe: pon., wt., czw., pt. 14–15, 
śr. 17–18
> pobranie materiałów do badań: śr. 8–
–9:30 Wizyty domowe poza godzinami 
przyjęć.

• Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Zespołu Lekarzy Rodzinnych 
„PROMED” Piotr Roguszczak
stęszew, ul. reya 6, tel. 61 813 56 03, 
kom. 606 892 161
gabinet czynny: pon.–pt.: 8–18
lekarz przyjmuje pon. – pt.
gabinet: 8–12, 15–18
Wizyty domowe: 12–15
Dzieci zdrowe (szczepienia): wtorek 
9–11, czwartek 16–18

• Pediatryczny Gabinet Lekarski
ul. laskowa 15 tel. 61 813 46 04, kom. 
501 463 008 przyjęcia płatne: wtorek 
16–18, środa: 10–12, piątek 16–18.
orzeczenia lekarskie powypadkowe 
bezpłatne dla szkół i przedszkoli gminy.

• NZOZ Przychodnia Specjalistyczna
„Jakubowska – MEDICA”
ul. Kościańska 22, 62-060 stęszew
W związku z ograniczonym limitem porad, 
należy dokonać wcześniejszej rejestracji 
telefonicznej pod nr tel. 61 813 50 19
> punkt pobrań krwi i przyjmowania
moczu w środę od 7:30 do 9:00
pobieramy wymazy z gardła i nosa

• Porady z zakresu psychiatrii
marta malinowska-Kubiak, 
godz. przyjęć: poniedziałki 16-18.30

• dr med. Jadwiga Rejmaniak
specjalista laryngolog i foniatra
ul. narutowicza 19, 62-060 stęszew
prosimy o dokonanie wcześniejszej reje-
stracji telefonicznej: tel. 61 813 41 59, 
kom. 603 599 016

• Gabinet lekarski Medycyny Pracy
lek. med. Renata Turbańska
ul. ślusarska 2, 62-060 stęszew
gabinet czynny: wt. 16:30–17:30 
czw. 16–18. rejestracja: kom. 606 629 783

• NZOZ „Zdrowie” Spółka Cywilna
ul. poznańska 24, 62-060 stęszew
tel. 61 8 195 439
> kierownik spółki: mgr anna niedźwiedź 
– tel. 600 631 917, 
> pielęgniarki środowiskowe: agniesz-
ka ignasiak, tel. 605 951 205, Katarzyna 

płotkowiak, tel. 600 971 102, barbara si-
korska, tel. 504 821 566
> położna środowiskowa:
mariola czaplińska , tel. 693 743 875
> opieka długoterminowa:
magdalena bernat, Halina Kowalska,
tel. 600 631 917

• Lekarz Stomatolog Iwona Zantkiewicz-
-Bajerlein, Krzysztof Zantkiewicz
ul. poznańska 4a, 62-060 stęszew
czynne: pon.–pt. 10–20, sob. 10–13, 
tel. 61 813 46 81

• Gabinet Stomatologiczny Katarzyna
i Artur Bartoszek
ul. p. skargi 22, 62-060 stęszew,
tel. 61 813 44 53, 
kom. 602 706 945

• Indywidualna Spec praktyka Prywatny 
Gabinet Stomatologiczny Dla Dzieci 
i Młodzieży – Barbara Kucharska
ul. szkolna 1, 62-060 stęszew
tel. 61 819 54 07
godziny przyjęć: poniedziałek: 13–18, 
wtorek: 8–13.30, środa: 8–13.30, czwar-
tek: 13–18, piątek: 8-13.30

• Gabinet Stomatologiczny Lekarz
Stomatolog Paweł Świderski
ul. rynek 19, 62-060 stęszew
gabinet czynny: pon.–pt. 11–19
sob. 11–14 tel. 61 670 63 42

• Gabinet Rehabilitacyjny „Antidotum”
ul. reja 2/4, 62-060 stęszew
tel. 61 8195 106

• Pracownia Techniki Dentystycznej
Anna Borys
odpłatna naprawa i wykonywanie protez
tel. 61 813 44 80, 61 842 70 79,
kom. 693 139 499

• Gabinet Dermatologiczny
lek. med. Jolanta Rosa
ul. Wojska polskiego 6, 62-060 stęszew
tel. kom. 507 023 607
gabinet czynny jest we wtorki w godzi-
nach od 16 do 18.

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Luboniu – filia w Stęszewie
ul. janusza Korczaka 2, 62-060 stęszew
tel. 61 813 48 32
przyjmuje: psycholog, pedagog, logopeda.

• Gabinet Lekarski Grażyna Gugała
ginekologia, położnictwo, medycyna 
ogólna, badania kierowców na prawo 
jazdy, badania dla celów sanepidu
strykowo, ul. lipowa 6c
rejestracja telefoniczna 602 704 502
 
• JDK Gabinet Psychologiczno-
-Logopedyczny
ul. łukaszewicza 1, 62-060 stęszew,
tel. 502 610 002
gabinet czynny:pon. i czw. 14–18

APTEKI
• „Pod Orłem”,
stęszew, ul. poznańska 3, tel. 61 813 42 
54, czynna: pon.–pt.8–20, sob. 8–13

• „Pod Słońcem”,
stęszew, ul. chybickiego 13, tel. 61 813 
48 61, czynna: pon.–pt. 8-12.30 i 15–20, 
sob. 8–13

• „U Złotego Źródła”
stęszew, ul. poznańska 18, tel. 61 898 53 
32, czynna: pon.–pt. 8–20, sob. 8–14.

• „rodzinna” 
stęszew, ul. Kościańska 54a, tel. 731-
994-992, czynna: pon.-pt. 8-21, sob. 8-
19, niedz. 9-15

• Punkt apteczny „Aspirynka”
strykowo, ul. bukowska 56,
czynna: pon., śr., pt. 8–16, wt., czw. 10–18

SZKOŁY
• Gimnazjum w Stęszewie
ul. szkolna 1, tel. 61 813 41 47

• Szkoła Podstawowa w Stęszewie
ul. poznańska 25, tel. 61 813 41 92, 
61 813 43 55

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

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie 
ul. bukowska 1, tel. 61 819 69 76

• Gimnazjum w Strykowie
ul. szkolna 10, tel. 61 813 40 52

• Zespół Szkolno Przedszkolny w Mo-
drzu ul. Kościuszki 14, tel. 61 819 57 72

• Zespół Szkolno Przedszkolny w Jezior-
kach ul. parkowa 7, tel. 61 819 60 87

• Zespół Szkół Specjalnych w Stęszewie 
ul. Wojska polskiego 18, tel. 61 813 40 96

• Przedszkole w Stęszewie
ul. Korczaka 2, tel. 61 813 43 45

POCZTA
• stęszew, ul. poznańska 21,
tel. 61 813 40 25

BANKI
• Bank Zachodni WBK S.A.
stęszew, ul. poznańska 6, tel. 61 813 53 06

• Gospodarczy Bank Spółdzielczy
stęszew, ul. rynek 11, tel. 61 813 47 86

• PKO Bank Polski
stęszew, ul. poznańska 20, 
tel. 61 819 75 00

• Placówka Partnerska Alior Banku
stęszew, ul. poznańska 3/1
tel. 819 53 95
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Drużyny pomimo niesprzyjającej po-
gody zapewniły wysoki poziom roz-
grywek i dużo sportowych wrażeń. 

Wyniki w kategorii dziewcząt:
SP Stęszew — SP Jeziorki 12:7
SP Jeziorki — SP Modrze 7:8
SP Modrze — SP Stęszew 3:12
I miejsce — SP Stęszew
II miejsce — SP Modrze
III miejsce — SP Jeziorki
Zwycięska drużyna dziewcząt prowadzona 
przez Dagmarę Grąs wystąpiła w składzie: Mo-
nika Borowiak (kapitan), Weronika Bober, 
Katarzyna Sobańska, Zuzanna Henkel, Julia 
Kaczmarek, Wiktoria Kaczmarek, Iga Andrzej-
czak, Świerczyńska Magdalena, Brembor Julia.

Wyniki w kategorii chłopców:
SP Stęszew — SP Jeziorki 8:1
SP Jeziorki — SP Modrze 8:6
SP Modrze — SP Stęszew 2:12
I miejsce — SP Stęszew
II miejsce — SP Jeziorki
III miejsce — SP Modrze
Zwycięska drużyna chłopców pod okiem Jo-
anny Mydlak wystąpiła w składzie: Miron 
Ziółkowski (kapitan), Szymon Baranowski, 
Michał Odoliński, Kacper Sobański, Filip 
Nowicki, Jakub Józefiak, Piotr Losiak, Do-
minik Stawny, Adam Jankowski.

Zwycięskie drużyny będą reprezentowa-
ły gminę Stęszew w półfinałach mistrzostw 
powiatu poznańskiego.  TROPS

30 października w Szkole Podstawowej w Modrzu 
odbyły się sportowe zmagania szkół podstawo-
wych o Puchar Przechodni w ramach Mistrzostw 
Gminy w Piłce Ręcznej Dziewcząt i chłopców

podwójne złoto 
dla Sp Stęszew

Po sukcesach gimnazjum 
w sztafetowych biegach prze-
łajowych, przyszedł czas na 
zawody indywidualne.

16 października na Polanie Harcer-
skiej przy Jeziorze Maltańskim 
w Poznaniu, odbyły się jedno-

cześnie: mistrzostwa Poznania, mistrzo-
stwa powiatu poznańskiego oraz zaliczany 
do klasyfikacji ogólnej Memoriał Bronisła-
wa Szwarca, wybitnego polskiego przedwo-
jennego lekkoatlety i działacza niepodle-
głościowego.

Stęszewską szkołę w tych zawodach re-
prezentowali: Alicja Czekała, Paulina Sko-
nieczna, Maria Kalemba, Marta Czajkow-
ska, Alan Czekała i Alan Kaczmarek. Im-
preza obejmowała zarówno rywalizację na 
poziomie szkół podstawowych, gimnazjów 
jak i szkół ponadginmazjalnych. Na star-
cie każdego z biegów stawało ok. 200 za-
wodników i zawodniczek. Dziewczęta mia-
ły do pokonania dystans 1500 metrów na-
tomiast chłopcy 2000 metrów.

W kategorii dziewcząt z pierwszej i dru-
giej klasy gimnazjum, fantastyczny wynik 
uzyskała Alicja Czekała, zdobywając w mi-
strzostwach powiatu srebrny medal i jed-
nocześnie w klasyfikacji ogólnej trzecie 
miejsce!  PAWeŁ MARcheLeK

Srebrna alicja

„Złota” reprezentacja dziewcząt z tre-
nerką dagmarą Grąs.

„Złota” reprezentacja chłopców z trener-
ką Joanną Mydlak.

alicja Czekała z pucharem. 

W sobotę 9 listopada grupa trzy-
dziestu uczniów gimnazjum 
pod opieką nauczycieli wycho-

wania fizycznego, miała okazję uczestni-
czyć w wydarzeniu sportowym jakim był 
mecz ekstraklasy pomiędzy Lechem Po-
znań a Ruchem Chorzów. Na Inea Stadio-
nie w Poznaniu stęszewianie byli świad-
kami bardzo dobrego widowiska. Kibi-
cując w duchu sportowym naszej druży-

nie, przeżyli wiele emocjonujących chwil 
i byli świadkami aż sześciu goli! Osta-
tecznie Lech Poznań pokonał Ruch Cho-
rzów 4:2. Była to dla wszystkich uczest-
ników świetna lekcja kulturalnego kibi-
cowania zgodnie z zasadą fair– play. Do-
dać należy, że na trybunach tego dnia 
zasiadło ok. dziesięć tysięcy dzieci i mło-
dzieży ze zorganizowanych grup z całej 
Wielkopolski.  A.Ł.

Gimnazjaliści kibicowali kolejorzowi



1 9

N
r

 9
 / 2

0
13

   L
IS

T
O

P
A

D
 2

0
13

D z I e ń  S e N I O r A

16 listopada do sali wiejskiej 
w Tomiczkach przybyło ok. 190 
mieszkańców gminy, by wspól-

nie świętować Święto Seniora.
Wszystkich gości przywitał burmistrz 

gminy Stęszew, który życzył seniorom du-
żo zdrowia, uśmiechu oraz dobrej zabawy.

Na mieszkańców gminy czekało wiele 
niespodzianek: piosenki, skecze oraz słod-
ki poczęstunek.

Jako pierwszy na naszej scenie zapre-
zentował się zespół śpiewaczy „Modrzan-
ki” w programie „Z emerytami wesoło jest”. 
Scenariusz programu napisała Weronika 
Polaczek, natomiast na akordeonie przy-
grywał Czesław Gryska. Ich występ został 
doceniony przez publiczność gromkimi 
brawami.

Następnie, z muzyką na scenę wkroczy-
ła kapela dudziarska „Koźlary” z Domu 
Kultury. Młodzi muzycy z gminy Stęszew 
w towarzystwie swojego instruktora Ro-
mualda Jędraszaka nie tylko grali ale tak-
że śpiewali.

Na tegorocznym święcie nie mogło za-
braknąć występu zespołu „Wesoła Groma-
da” z Klubu Seniora ze Stęszewa. Przedsta-
wili oni skecz pt. „Senatorium”. Scenariusz 
do niego napisała Maria Biała, a na akor-
deonie przygrywał Kazimierz Gibczyński.

Na zakończenie sobotniej imprezy wy-
stąpił gość specjalny: Kabaret Marcina Sa-
molczyka w składzie: Lech Farona oraz 
Marcin Samolczyk. Panowie śpiewali pio-
senki i opowiadali dowcipy, zapraszając 
tym samym publiczność do wspólnej za-
bawy.

Uśmiechnięte miny seniorów oraz 
gromkie brawa są najlepszym dowodem na 
to, że tegoroczne święto była bardzo udane.

Imprezę zakończył burmistrz Włodzi-
mierz Pinczak, który podziękował mieszkań-
com gminy za tak liczne przybycie.  ReD 

Tradycyjnie już w listopadzie burmistrz Stęszewa zorganizował Gminny 
Dzień Seniora. Tegoroczna uroczystość odbyła się w Tomiczkach 

Gminny dzień Seniora
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