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D N I  G M I N Y

Tegoroczne Święto Stęszewa odbędzie się 20–21 czerwca. Zapowiada się 
bardzo atrakcyjnie

Święto Stęszewa 
z gwiazdami

Główną gwiazdą tegorocznego Świę-
ta Stęszewa będzie wokalista legen-
darnej grupy Genesis — Ray Wil-

son. Podczas koncertu zabrzmią najwięk-
sze przeboje tej brytyjskiej formacji, które 
można wymienić jednym tchem — m.in. 
Another Day In Paradise, Invisible To-
uch, Jesus He Knows Me, Follow You Fol-
low Me, Land Of Confusion czy Mama. Bę-
dzie można także usłyszeć twórczość so-
lową szkockiego wokalisty i jego rockowej 
formacji Stiltskin — choćby kultowy utwór 
Inside czy przebojowe American Beauty. 
Koncert Raya Wilsona otwierał Euro 2012 
w Warszawie, gdzie zgromadziło się ponad 
100.000 osób. Ostatnio mogliśmy oglądać 
jego występ na szklanym ekranie podczas 
imprezy sylwestrowej we Wrocławiu trans-
mitowanej przez TVP2. Ray Wilson zo-
stał wyróżniony przez „Classic Rock Ma-
gazine“ jako jeden z najwybitniejszych wo-
kalistów z Wielkiej Brytanii. W 1996 ro-
ku zastąpił  Phila Collinsa w roli wokalisty 
grupy Genesis. Parę lat temu Ray Wilson 
zamieszkał w Polsce. Artysta jest założy-
cielem działającej na terenie Polski  i Eu-
ropy Fundacji oraz Ambasadorem Miasta 
Poznania. Do Stęszewa przywiezie najmoc-
niejszy skład zespołu. 

Drugą gwiazdą Święta Gminy będzie 
ikona polskiego kabaretu, aktor, satyryk 
i parodysta — Jerzy Kryszak. Każdy występ 
Jerzego Kryszaka jest wydarzeniem nad-
zwyczajnym i niepowtarzalnym. Siła jego 
satyry bierze się z bezpośredniego spotka-
nia z publicznością, którą angażuje w swo-
je skecze.  Jerzy Kryszak propaguje zręcz-
ny dowcip publicystyczny, pełen świeże-
go spojrzenia na wady i słabości bieżących 
wydarzeń. Prześmiewca, satyryk, obserwa-
tor celebrytów, polityków oraz ulicy. Śmie-
szy i wzrusza, bawi siebie i publiczność. 
Duża dawka śmiechu gwarantowana!

Publiczność rozgrzeje natomiast uczest-
nik programu Must Be The Music oraz 
zdobywca wielu nagród na międzynarodo-
wych festiwalach Country — zespół Cash-
flow. Poznańska grupa wykona największe 
przeboje rock’n’rolla i country.

Ciekawie zapowiada się występ uczniów 
szkoły muzycznej Stara Roszarnia, którzy 
zaprezentują utwory z 10 Jubileuszowego 
Koncertu Semestralnego. Będzie to okazja 

dla adeptów szkoły, aby sprawdzić się na 
wielkiej scenie.

Wcześniej zobaczyć będzie można nie-
zwykły koncert dla najmłodszych w wyko-
naniu wokalisty grupy Myslovitz — Micha-
ła Kowalonka i Lumikulu. 

— Lumikulu to projekt z udziałem 
dzieci — wszyscy śpiewają, grają i tańczą, 
każdy może się dołączyć, my nie znamy 
umiaru, czasem myślę, że każdy nasz kon-
cert grany jest jakby był pierwszy i ostatni 
zarazem — mówi Michał Kowalonek.

Oprócz koncertów będzie można wziąć 
udział w wielu warsztatach artystycznych.

Ważnym elementem Święta Stęsze-
wa będzie obchodzony w tym roku jubi-
leusz 15-lecia Kapeli Dudziarskiej „Koźla-
ry”, działającej pod patronatem burmistrza 
gminy Stęszew. W ciągu dwóch ostatnich 
lat kapela zdobyła dwie znaczące nagrody: 
Certyfikat Konsumencki Konkursu Jako-
ści Usług „Najlepsze w Polsce”  za popula-
ryzację folkloru wielkopolskiego w muzy-

ce dudziarskiej oraz w pieśniach ludowych 
w kraju i za granicą przyznany przez To-
warzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Po-
znaniu oraz I Nagrodę Starosty Powiatu 
Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury w 2013 roku.

Zapraszamy również na V Stęszewski 
Bieg Przełajowy oraz biegi dziecięce Oxy-
top Dziecięce Przełaje. 

Drugi dzień Święta Stęszewa przebiegać 
będzie w sportowym klimacie. We Wron-
czynie rozegrany zostanie Memoriał Pił-
ki Nożnej im. Zenona Adamka, połączony 
z uroczystym odsłonięciem tablicy i nada-
niem kompleksowi boisk we Wronczynie 
imienia Zenona Adamka. W Stęszewie na-
tomiast, na terenie boiska KS Lipno odbę-
dzie się marsz nordic walking (szczegóły 
na plakacie) oraz turniej szachowy o Pu-
char Burmistrza Gminy Stęszew. Na pobli-
skim „Orliku“ zapraszamy w tym czasie na 
gry i zawody sportowe.  RED

Burmistrz Gminy Stęszew 

zaprasza na

VI marsz NORDIC WALKING 
Start: 21 czerwca br., godz. 12:00, 
(weryfikacja uczestników: 11:30) 

Stadion Sportowy KS Lipno Stęszew.

Instruktaż poprowadzi mgr Piotr Szafrański 
(instruktor nordic walking).

Warunek konieczny: własne kijki.

Zapisy pod nr tel. 61 8 197 122 do 17 czerwca br.

Regulamin marszu na www.steszew.pl

Burmistrz Gminy Stęszew

Włodzimierz Pinczak
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20 maja odbyła się VI Sesja rady Miejskiej Gminy Stęszew

VI Sesja Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew

Po jej otwarciu i stwierdzeniu qu-
orum Przewodniczący Rady Miej-
skiej Mirosław Potrawiak przedsta-

wił zebranym porządek obrad. Następ-
nie jednogłośnie przyjęty został protokół 
z ostatniej sesji. W dalszej części Burmistrz 
gminy Stęszew przedstawił sprawozdanie 
z działalności w okresie międzysesyjnym.

W minionym okresie zakończono na-
stępujące inwestycje:

•  przebudowa jezdni ulicy Trzebaw-
skiej w Stęszewie wraz z ciągami pie-
szymi oraz uzupełnieniem odwod-
nienia jezdni,

•  profilowanie dróg gruntowych,
•  naprawa dróg gruntowych tłuczniem,
•  remonty cząstkowe jezdni bitumicz-

nych,
•  malowanie oznakowania poziome-

go ulic.
Inwestycje w toku:
•  prace projektowe chodnika Wron-

czyn — ul. Rolna, Modrze — ul. Po-
znańska,

•  prace projektowe remontu jezdni 
wraz z odwodnieniem na ul. Parko-
wej w Strykowie,

•  prace projektowe dla parkingu w cen-
trum Stęszewa, 

•  budowa kanalizacji sanitarnej dla Je-
ziorek,

•  budowa kanalizacji sanitarnej dla 
Będlewa,

•  opracowanie dokumentacji projekto-
wej na budowę sieci kanalizacji sani-
tarnej dla Łodzi,

•  opracowanie dokumentacji projek-
towej na budowę hali widowiskowo-
sportowej — II wersja,

•  dostawa desek i legarów na komplek-
sową wymianę na pomoście na tere-
nie OW w Strykowie, 

•  rekultywacja terenu przy ulicy Kościel-
nej (pod boisko i parkingi miejskie).

W minionym okresie ogłoszono prze-
targi na:

•  remont cząstkowy dróg i ulic na tere-
nie gminy Stęszew,

•  sporządzenie studium dla terenów 
w m. Sapowice,

•  opracowanie projektu stałej organi-
zacji ruchu dla ul. Kościelnej, Ku-
śnierskiej i Szkolnej w Stęszewie,

•  remont wjazdu we Wronczynie przy 
ulicy Głównej (wjazd na boisko),

•  zakup i dostawę ławek betonowych 
z oparciem do Ośrodka Wypoczyn-
kowego w Stęszewie, 

•  konserwację i pielęgnację nawierzch-
ni płyty boiska sportowego w Jezior-
kach, Strykowie, Wronczynie,

•  wycinkę drzew na terenie miasta Stę-
szewa,

•  naprawę chodników i dróg na terenie 
gminy Stęszew,

•  zakup, przygotowanie i dostawę ko-
szulek promocyjnych,

•  dostarczenie 500 ton piasku na plażę 
nad jeziorem Lipno,

•  dostawę i montaż trybun sportowych 
KS Lipno, 

•  materiały na piknik ekologiczny,
•  halę namiotową na piknik ekologiczny,
•  nagłośnienie pikniku ekologicznego 

w Stęszewie,
•  dostawę sprzętu rekreacyjno — spor-

towego i art. komputerowych na pik-
nik ekologiczny — unieważniony,

•  projekty stałej organizacji ruchu: DK 
5 Poznań — Wrocław, skrzyżowanie 
drogi wojewódzkiej 306 z drogą po-
wiatową 2501P, oznakowanie drogi 
gminnej 330325P,

•  wykonanie tablic z nazwami ulic,
•  naprawę kanalizacji deszczowej na 

ul. Dworcowej w Stęszewie,
•  przebudowę mostu na Kanale Ży-

dowskim,
•  remont ulicy Nowej w Dębnie,
•  remont cząstkowy chodników, 
•  remont ulicy Podgórnej w Witoblu.
Inne ważne wydarzenia w gminie to:
•  wizyta delegacji z gmin partnerskich 

— Zahna i Pleine Fougeres,
•  jarmark wielkanocny,
•  podrzucone odpady — ZUZPER,
•  2 turnieje piłkarskie — dla młodzi-

ków i dla dorosłych — o puchar Bur-
mistrza Gminy Stęszew,

•  kolejne badania mammograficzne,
•  kolejna uroczystość z okazji rocznicy 

zbrodni Katyńskiej i katastrofy Smo-
leńskiej,

•  pierwszy w tym sezonie rajd rowero-
wy — do Strykowa,

•  akcja „Trzeźwość” na ulicach Stęszewa, 
•  weekend majowy — turniej piłkar-

ski, uroczystości z okazji rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, ma-
jówka w Zielonym Zakątku,

•  2 edycja Stęszew Youth Festival,
•  kolejne spotkanie z mieszkańcami 

gminy z okazji ich diamentowych 
godów,

•  przekazanie strojów sportowych dla 
grupy Team Aktywny Stęszew oraz 
drużyny Old Boys Stęszew,

•  dzień bibliotekarza,
•  spotkanie w Muzeum z okazji rocz-

nicy zakończenia II wojny światowej,
•  kolejna zbiórka krwi z Stęszewie, 
•  powiatowy Dzień Strażaka w Stryko-

wie,
•  zawody wędkarskie i oddanie nowej 

stanicy wędkarskiej w Stęszewie,
•  spotkania w ramach CZO Selekt, 

LGD Źródło, Mikroregionu WPN, 
Rady Metropolii Poznań, 

•  wyścig kolarski Bałtyk — Karkonosze 
Tour i Lotna Premia w Stęszewie,

•  otwarcie wystawy z okazji 25-lecia sa-
morządu w Muzeum Regionalnym,

•  piknik ekologiczny „Graj w Zielone” 
z okazji Dnia dziecka.

W dalszej kolejności głos zabrała dy-
rektor Centrum Zagospodarowania Odpa-
dów SELEKT w Czempiniu przedstawiając 
sprawozdanie z działalności Związku Mię-
dzygminnego Centrum Zagospodarowania 
Odpadów SELEKT za rok 2014. 

Po sprawozdaniu podejmowano uchwa-
łę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi-
nansowego wraz ze sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu gminy za 2014 r. Zanim ją 
podjęto, skarbnik gminy przedstawiła spra-
wozdanie z wykonania budżetu gminy za 
rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia 
komunalnego. Następnie radca prawny urzę-
du przedstawił uchwałę Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Pozna-
niu, w której wyrażono pozytywną opinię 
o przedłożeniu przez burmistrza sprawozda-
nia z wykonania budżetu gminy za rok 2014 
wraz z informacją o stanie mienia komunal-
nego. W dalszej kolejności przystąpiono do 
głosowania nad projektem uchwały — została 
ona przyjęta jednogłośnie. 

Kolejnym punktem podczas sesji by-
ło podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 
burmistrzowi gminy Stęszew absoluto-
rium z tytułu wykonania budżetu za 2014 
rok. Zanim to nastąpiło, zapoznano się ze 
stanowiskiem Komisji Rewizyjnej wyrażo-
nym we wniosku w sprawie udzielenia bur-
mistrzowi gminy Stęszew absolutorium za 
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2014 rok. Komisja pozytywnie zaopinio-
wała wykonanie budżetu gminy za 2014 
rok oraz wystąpiła z wnioskiem do Rady 
Miejskiej Gminy Stęszew o udzielenie bur-
mistrzowi gminy Stęszew Włodzimierzo-
wi Pinczakowi absolutorium za rok 2014. 

Zapoznano się również z opinią Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 
o wniosku Komisji Rewizyjnej oraz opinia-
mi Komisji Rady w sprawie wykonania bu-
dżetu gminy Stęszew za 2014 rok. 

Wobec powyższego radni, w głosowa-
niu jawnym, udzielili burmistrzowi abso-
lutorium z tytułu wykonania budżetu za 
2014 rok. Przewodniczący Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew pogratulował burmistrzo-
wi absolutorium. Do gratulacji dołączyli 
się również sołtysi gminy.

Burmistrz Włodzimierz Pinczak po-
dziękował wszystkim, którzy pomogli mu 
i przyczynili się do otrzymania absoluto-
rium za rok 2014.

Następnie przedstawiciel Komisariatu 
Policji w Stęszewie przedstawił sprawoz-
danie o stanie bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznym na terenie gminy Stęszew 
w 2014 roku. 

W dalszej kolejności podjęto uchwały 
w sprawie:

a) zmieniająca Uchwałę nr III/22/2014 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 
2015–2019. Zmiana dotyczyła wprowadze-
nia nowego zadania pn. „Budowa budynku 
oświatowego w miejscowości Jeziorki — do-
kumentacja”. Zmieniono również załącz-
nik Nr 1 poprzez dostosowanie danych do 
zmian wprowadzonych do uchwały budże-
towej na 2015 rok;

b) zmieniająca Uchwałę nr III/23/2014 
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 
rok. Na mocy tej uchwały dokonane zosta-
ły zmiany: zwiększenie dochodów i wydat-
ków związanych z inwestycjami realizowa-
nych z budżetu gminy Stęszew;

c) sprzedaży nieruchomości położonej 
w Strykowie. Rada Miejska Gminy Stęszew 
wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie prze-
targu nieruchomości położonej w Stryko-
wie przy ul. Nowej, zapisanej w ewidencji 
gruntów jako działka ewidencyjna nr 47/7 
o pow. 2965 m2;

d) wyrażenia zgody na obciążenie pra-
wa własności nieruchomości. Rada Miej-
ska Gminy Stęszew nie wyraziła zgody na 
obciążenie prawa własności nieruchomo-
ści położonej w Strykowie, stanowiącej 
działkę nr 462/9, dla której Sąd Rejono-
wy w Grodzisku Wielkopolskim prowadzi 
księgę wieczystą KW PO1S/00033592/2 
w zakresie ustanowienia służebności 
przesyłu;

e) trybu udzielania i rozliczania do-
tacji dla publicznych i niepublicznych 
przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego, prowadzonych na tere-
nie gminy Stęszew przez osoby fizycz-
ne lub osoby prawne inne niż jednostka 
samorządu terytorialnego oraz zakresu 
i trybu kontroli prawidłowości wykorzy-
stania udzielonej dotacji. Uchwała ta re-
guluje tryb udzielania i rozliczania dota-
cji przekazanych z budżetu gminy Stęszew 
dla przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego (punkt przedszkolny, ze-
spół wychowania przedszkolnego);

f) przyjęcia do realizacji inwestycji 
pod nazwą „Budowa budynku oświato-
wego w miejscowości Jeziorki” w latach 
2015–2018. Uchwałą tą Rada Miejska Gmi-
ny Stęszew potwierdziła przyjęcie do reali-
zacji inwestycji pod nazwą „Budowa bu-
dynku oświatowego w miejscowości Je-
ziorki” w latach 2015–2018 oraz zabezpie-
czenie środków finansowych w budżecie 
gminy na realizację w/w inwestycji. 

Ważnym głosem była uwaga jednego 
z sołtysów dotycząca niebezpieczeństwa 
wynikającego z nieprawidłowego parko-
wania samochodów przy cmentarzu w Słu-
pi. Samochody parkowane są na ulicy, co 
stwarza zagrożenie dla ruchu drogowego.
 RED

Rada Sołecka Wronczyn
oraz 

Rada Sołecka Będlewo

składają serdeczne podziękowania 

Burmistrzowi Gminy Stęszew Włodzimierzowi Pinczakowi,

kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie, 

pani Mirosławie Walkowiak,

Radnej Gminy Stęszew, pani Barbarze Sikorskiej,

Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie i Stęszewie,

pani Karinie Napierkowskiej-Pietrzak,

panu Andrzejowi Belka

za udział w organizacji Dnia Dziecka.

Szczególne podziękowania dla sponsora, pana Karola Nowaka

oraz dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do 

przygotowania i organizacji Dnia Dziecka.

Wronczyn 2015

 Burmistrz Gminy Stęszew 

informuje o wywieszeniu wykazu 
nieruchomości w Będlewie

przeznaczonej do sprzedaży.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy 
z 21 sierpnia 1997 r. o gos-

podarce nieruchomościami (tj. 
Dz.U.2014.518) niniejszym podaję 
do publicznej wiadomości, że na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego Gminy w Stęszewie przy 

ul. Poznańskiej 11 wywieszony 
został wykaz nieruchomości, 

przeznaczonych do sprzedaży.
Wykaz umieszczony został również 

na stronie internetowej 
www.steszew.pl . 

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. 
http://tinyurl.com/steszew 
Wystarczy kliknąć lubię to! na fan page Gminy Stęszew na Facebooku.
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27 maja przypadało 25–lecie Sa-
morządu Terytorialnego. Z tej 
okazji burmistrz gminy Stę-

szew Włodzimierz Pinczak oraz Muzeum 
Regionalne w Stęszewie zorganizowali wy-
stawę fotograficzną pt. „25 Lat Samorzą-
du Terytorialnego w Gminie Stęszew”. Na 
przedstawionych zdjęciach można zoba-
czyć ile zmieniło się w naszej gminie w cią-
gu ostatnich 25 lat, od 1990 do 2015 roku. 
Oficjalne otwarcie wystawy odbyło się 25 
maja w Muzeum Regionalnym.

Część ekspozycji została zaprezentowa-
na również 31 maja na stadionie KS Lip-
no, podczas Pikniku Ekologicznego „Graj 
w Zielone”.

Serdecznie zapraszamy do Muzeum Re-
gionalnego w Stęszewie. Wystawę będzie 
można zwiedzać do końca września. RED

Wystawa Fotograficzna „25 lat Samorządu Terytorialnego w Gminie Stęszew”

Ćwierć wieku samorządu

3 maja, odbyły się oficjalne 
uroczystości z okazji 224 rocz-
nicy Uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. 

O godz. 11.15 została odprawiona 
msza święta za ojczyznę, następnie 
wszyscy wierni wraz z delegacja-

mi i pocztami sztandarowymi przemasze-
rowali na płytę stęszewskiego rynku. Tam 
poszczególne delegacje złożyły kwiaty pod 
pomnikiem. Odbyła się również krótka 
akademia. 

Na zakończenie obchodów, druhna 
Małgorzata Szyfter została pełnoprawnym 
instruktorem ZHP, składając zobowiązanie 
instruktorskie. Wcześniej, dh. Gosia mu-
siała wykonać szereg zadań, które zostały 
ocenione przez Komisję Stopni Instruktor-
skich Hufca ZHP Poznań Rejon. Po wysta-
wieniu pozytywnej oceny przez ową komi-
sję, dh. Małgosia rozkazem Komendanta 
Hufca phm Przemysława Gładysiaka zo-
stała dopuszczona do złożenia wyżej wy-
mienionego zobowiązania. 

To właśnie w tym dniu po raz pierw-
szy mogła odebrać obietnicę zuchową. Na-
tomiast krąg harcerzy zwiększył się o kil-
kanaście osób składających przyrzeczenie 
harcerskie przed najstarszym harcerzem 
z kręgu seniorów phm. Jackiem Górnym.

Na uroczystości została również przy-
znana „I gwiazdka zucha ochoczego”.  RED

224 rocznica Uchwalenia Konstytucji
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Kampania rozpoczęła się zbiórką 
przed Urzędem Miejskim Gminy 
Stęszew i krótką wizytą u burmi-

strza Włodzimierza Pinczaka, który pod-
kreślił ważność i potrzebę przeprowadze-
nia takiej akcji.

Następnie uczestnicy przedsięwzięcia 
podzielili się na kilka grup, w skład któ-
rych weszli stęszewscy policjanci, dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Stęszewie, młodzież 
z Gimnazjum w Stęszewie oraz opiekuno-
wie. Poszczególne drużyny przeszły ulica-
mi Stęszewa w specjalnie oznakowanych, 
widocznych kamizelkach, wręczając ulotki 
dotyczące zagrożenia ze strony pijanych 
kierowców oraz gadżety promujące trzeź-
wość. Jednocześnie miała miejsce kontrola 
trzeźwości kierowców, również połączona 
z informowaniem o akcji. 

Została ona zorganizowana przez 
Gminną Komisję Rozwiazywania Proble-
mów Alkoholowych w Stęszewie.

Mamy nadzieję, że dzięki temu przed-
sięwzięciu udało się zaakcentować skalę 
i aktualność problemu.  RED

30 kwietnia od godz. 9 na terenie Stęszewa przeprowadzona została akcja 
„Przeciw pijanym kierowcom”

Przeciw pijanym kierowcom

W kwietniu Państwo Wirth 
ze Stęszewa obchodzili swoje 
wielkie Święto: 60-lecie pożycia 
małżeńskiego.

Z tej okazji, 30 kwietnia, burmistrz 
Włodzimierz Pinczak odwiedził do-
stojnych Jubilatów. Zawitał do ich 

domu z podarunkiem, bukietem kwiatów 
oraz listem gratulacyjnym, w którym wy-

raził nadzieję, że kolejne wspólnie spędzo-
ne lata upłyną w radości i zdrowiu.

Spotkanie z jubilatami było pretekstem 
do wspólnych rozmów i wspomnień małżon-
ków. Zarówno Pani Eugenia jak i Pan Brunon 
pochodzą ze Wschowy (woj. lubuskie). Po ślu-
bie Państwo Wirth zamieszkali w Stęszewie. 
Wspólnie doczekali się 4 dzieci, 10 wnuków 
oraz 4 wspaniałych prawnuków.

Choć wspólne życie diamentowej pa-
ry nie zawsze bywało łatwe, to obdarowa-

ło ono szczodrze jubilatów „obfitością cza-
su” spędzonego razem… Diamentowej pa-
rze, na dalsze wspólne lata życzymy: dużo 
zdrowia, spokoju, pogody ducha oraz wiele 
miłości.  RED

Diamentowe Gody 
Państwa Wirth

W Y D A R Z E N I A

W Sapowicach 25 kwietnia odby-
ło się sprzątanie wioski. Na ogło-
szenia sołtysa i rady, stawiło się 

około 25 osób. Prace skierowano na pobocza 
dróg i plac zabaw oraz w okolice przystanku 
autobusowego. Po około dwóch godzinach 
wszyscy spotkali się przy sklepie ABC, gdzie 
wspólnie spędzili czas i piekli kiełbaski. Ze-
brane śmieci, których było dużo, zostały za-
brane przez firmę sprzątającą. Rada i sołtys 
dziękują mieszkańcom, którzy wzięli udział 
w akcji i przyczynili się do tego, by w wiosce 
było czysto.  BŁAŻEJ

Sprzątali 
Sapowice
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Uroczystość rozpoczęła się od wystę-
pu Grodziskiej Orkiestry Dętej pod 
batutą kapelmistrza Stanisława Sło-

wińskiego oraz przejazdu zabytkowej Si-
kawki Konnej — Gustav Ewald. Następnie 
rozbrzmiała syrena alarmowa w jednostce 
OSP Strykowo i dowódca uroczystości mł. 
kpt. Adrian Fiszer złożył meldunek z-cy 
Wielkopolskiego Komendanta Wojewódz-
kiego st. bryg. Jerzemu Raneckiemu.

Po przeglądzie pododdziałów i podnie-
sieniu flagi państwowej przybyłych gości 
powitał burmistrz Włodzimierz Pinczak. 
Następnie głos zabrał Komendant Miejski 
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu — 
st. bryg. Witold Rewers, który swoją prze-
mowę zaczął od uczczenia minutą ciszy śp. 
ks. Konrada Kaczmarka. Z ramienia preze-
sa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP przemówił dh Marek Maciejewski.

W dalszej części uroczystości przyszła ko-
lej na wyróżnienia funkcjonariuszy. Komen-
dant Główny Państwowej Straży Pożarnej za 
wzorowe wykonywanie obowiązków służbo-
wych przyznał dyplom dla mł. bryg. Micha-
ła Szymaniaka, naczelnika Wydziału Kon-
trolno — Rozpoznawczego KM PSP w Pozna-
niu. To prestiżowe wyróżnienie wręczył z-ca 
Wielkopolskiego Komendanta Wojewódz-
kiego PSP — st. bryg. Jerzy Ranecki.

Po przyznaniu odznaczeń odczytane zo-
stały Rozkazy Personalne w sprawie nada-
nia wyższych stopni służbowych w korpusie 
oficerów, aspirantów, podoficerów oraz sze-
regowych Państwowej Straży Pożarnej.

Tradycyjnie już zostały przyznane 
przez prezydenta Poznania nagrody: „Po-
znański Strażak Roku” oraz „Najlepszy 
Strażak Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu miasta Poznania”. Nagroda ta cy-
klicznie jest przyznawana od roku 1999, 
a jej pierwszym laureatem był mł. ogn. Ro-
bert Mieczyński z Jednostki Ratowniczo — 
Gaśniczej Nr 1 w Poznaniu.

W tym roku pierwszą nagrodę oraz ty-
tuł „Strażaka Roku” otrzymał mł. kpt. 
Krzysztof Pertman z Jednostki Ratowni-
czo — Gaśniczej nr 2, natomiast najlep-
szym „Strażakiem OSP miasta Poznania” 
została dh Piotr Skarżyński z OSP Poznań-
Głuszyna. Wyróżnionym nagrody wręcza-
li zastępca prezydenta Poznania Mariusz 
Wiśniewski, przewodnicząca Komisji Bez-
pieczeństwa i Porządku Publicznego — Li-
dia Dudziak oraz Komendant Miejski PSP 
w Poznaniu — st. bryg. Witold Rewers, dy-
rektor Wydziału Zarządzania Kryzysowe-
go i Bezpieczeństwa Hieronim Węclewski 
oraz prezes Zarządu Oddziału Miejskiego 
ZOSP RP Wacław Zajączkowski.

Starosta poznański wśród strażaków 
Państwowej Straży Pożarnej oraz człon-
ków OSP przyznał nagrodę „Strażaka Roku 
Powiatu Poznańskiego”. Pierwsza nagro-
da „Strażaka Roku Powiatu Poznańskiego” 
Państwowej Straży Pożarnej w tym roku 
trafiła do ogn. Tomasza Rzepczyka z JRG 
Nr 8 w Bolechowie, a najlepszym „Straża-
kiem Roku Powiatu Poznańskiego” wśród 
strażaków — ochotników został dh Adam 

Smura z OSP Pobiedziska. Nagrody laure-
atom konkursu wręczali: starosta Jan Grab-
kowski, Komendant Miejski PSP w Pozna-
niu st. bryg. Witold Rewers oraz wicepre-
zes Zarządu Odziału Powiatowego ZOSP 
RP — dh Maciej Maciejewski.

W przededniu jubileuszu 65-lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie, 
w uznaniu wkładu i zaangażowania na 
rzecz lokalnej ochrony przeciwpożarowej, 
Komendant Miejski st. bryg. Witold Rewers 
przyznał okolicznościową pamiątkę preze-
sowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Stryko-
wie — dh Bernardowi Jankowskiemu.

Na zakończenie strażackiej uroczysto-
ści głos zabrali zastępca Wielkopolskie-
go Komendanta Wojewódzkiego PSP st. 
bryg. Jerzy Ranecki, z-ca prezydenta Po-
znania Mariusz Wiśniewski oraz starosta 
Jan Grabkowski.

Po zakończeniu uroczystości straża-
cy wraz z rodzinami i zaproszonymi gość-
mi udali się nad Jezioro Strykowskie, gdzie 
odbył się piknik rodzinny, podczas którego 
można było skosztować tradycyjnej strażac-
kiej grochówki, zobaczyć dalszą część wystę-
pów Grodziskiej Orkiestry Dętej, zobaczyć 
wozy strażackie i sprzęt ratowniczo — gaśni-
czy, a także pokaz ratownictwa specjalistycz-
nego w wykonaniu: Specjalistycznej Grupy 
Ratownictwa Wodno-Nurkowego oraz Spe-
cjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysoko-
ściowego. Ponadto można było uczestniczyć 
w licznych zabawach i konkursach o tematy-
ce strażackiej. ŹRÓDŁO: KM PSP

9 maja na terenie jednostki OSP w Strykowie, odbyły się Powiatowe Obchody 
Dnia Strażaka organizowane przez Komendę Miejską PSP w Poznaniu

Powiatowy Dzień Strażaka
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R E K R E A C J A

Uczestnicy pokonali liczącą około 12 
km trasę nową ścieżką do Strykowa. 
W rajdzie wzięło udział ponad 120 

rowerzystów. Trasa wiodła między inny-
mi przez Zamysłowo i Srocko Małe, z me-
tą przy strażnicy OSP Strykowo. Na miej-
scu na uczestników czekały liczne atrakcje, 
między innymi pokaz nowego wozu stra-
żackiego, znajdującego się na wyposażeniu 
OSP Strykowo, instruktaż i pokaz dotyczą-
cy podstawowych zasad udzielania pierw-
szej pomocy, a także konkurencje sprawno-
ściowe dla najmłodszych rowerzystów. Na 
koniec wszyscy uwiecznili swój pobyt na 
wspólnej fotografii i z życzeniami spotka-
nia na kolejnych rajdach rozjechali się do 
domów. Wszystkim uczestnikom serdecz-
nie dziękujemy i zapraszamy na kolejne ro-
werowe wyprawy! RED

W niedzielę, 26 kwietnia, odbył się pierwszy w tym sezonie rajd rowerowy

Rajd nową ścieżką
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Impreza rozpoczęła się o godz. 12 Grą 
Miejską, w której wystartowały druży-
ny ze szkół podstawowych i gimnazjów 

z gminy Stęszew. Uczestnicy mieli do po-
konania kilka punktów rozlokowanych 
w różnych częściach miasta, w których roz-
wiązywali różnorodne zadania i wykony-
wali konkurencje sprawnościowe. Pierw-
sze miejsce w kategorii „Małolatek” zajęła 
drużyna ze Szkoły Podstawowej w Stęsze-
wie w składzie: Paulina Czajkowska, Patry-
cja Ratajszczak i Jakub Rutkowski. W ka-
tegorii „Nastolatek” zwyciężyła natomiast 
drużyna z Gimnazjum w Stęszewie w skła-
dzie: Marta Czajkowska, Dawid Marciniak, 
Kacper Skórnicki. 

Oprócz tego Biblioteka w Stęszewie 
wyróżniła następujące drużyny: ze Szko-
ły Podstawowej w Modrzu: Martyna Ry-
chlik, Kacper Bałuszek, Maciej Starkiewicz; 
z Gimnazjum w Stęszewie: drużyna: Mar-
ta Czajkowska, Dawid Marciniak, Kacper 
Skórnicki. Ze strony Muzeum Regional-
nego w Stęszewie wyróżnienie otrzymała 
drużyna z Gimnazjum w Strykowie w skła-
dzie: Patryk Borowiak, Karolina Kontek, 
Adam Jankowski.

Podczas pikniku odbyły się finały kon-
kursów: piosenki o tematyce ekologicznej, 
„Eko-Teatr”, „Eko-Moda”, konkursu pla-
stycznego. W konkursie piosenki pierwsze 
miejsce w kategorii „Przedszkolak” zajęła 
Julianna Łubińska, zaś w kategorii „Szko-
lak” zwyciężyła Weronika Burzyńska. 

W konkursie plastycznym o tematyce 
ekologicznej jury dokonało następującego 
wyboru: I miejsce — Martyna Rychlik, Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny w Modrzu; II 
miejsce — Jakub Witkowski, Szkoła Pod-
stawowa w Stęszewie; III miejsce — Kamil 
Błaszczyk, Zespół Szkół Specjalnych w Stę-

szewie. Wyróżnienie otrzymał Maksym 
Snela ze Szkoły Podstawowej w Stęszewie. 

W konkursie „Eko-Teatr” wygrała dru-
żyna z Gimnazjum w Strykowie — występ 
pt. „Dzień Ziemi, czyli sąd nieostateczny”, 
wyróżnienie zdobyli natomiast uczniowie 
Gimnazjum w Stęszewie za występ pt. „Tak 
czy nie?”.

W konkursie „Eko-Moda” pierwsze 
miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podsta-
wowej w Jeziorkach, natomiast wyróżnie-
nie otrzymali uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Modrzu. 

Wręczono również nagrody w finale 
konkursu wiedzy ekologicznej dla uczniów 
szkół gimnazjalnych. Warto przypomnieć, 
że finał konkursu odbył się 25 maja i zmie-
rzyło się w nim sześciu najlepszych gim-
nazjalistów: Weronika Pilarczyk, Justyna 

Michałowicz i Mateusz Polaczyk z Gim-
nazjum w Stęszewie oraz: Anna Tom-
czak, Karolina Kontek i Karolina Walicht 
z Gimnazjum w Strykowie. Pierwsze miej-
sce zajęła Justyna Michałowicz z Gimna-
zjum w Stęszewie, drugie miejsce — We-
ronika Pilarczyk, również z Gimnazjum 
w Stęszewie, trzecie miejsce zaś — Karolina 
Kontek z Gimnazjum w Strykowie. 

Oprócz finałów konkursów na uczest-
ników pikniku czekało wiele innych atrak-
cji, między innymi marsz nordic walking 
wraz z instruktażem i rozgrzewką popro-
wadzony przez instruktora Piotra Szafrań-
skiego, gry sprawnościowe, eko-quiz, sto-
iska tematyczne przygotowane przez Koła 
Łowieckie: „Lis” i „Łoś”. Na swoim stoisku 
zaprezentował się również Wielkopolski 
Park Narodowy, Związek Międzygminny 
Centrum Zagospodarowania Odpadów SE-
LEKT oraz Stowarzyszenie — Lokalna Gru-
pa Działania „Źródło”. Można było także 
obejrzeć pokaz sprzętu strażackiego, a naj-
młodsi mogli skorzystać z atrakcji przygo-
towanych dla nich w „Kąciku Malucha”. 
Nadleśnictwo Konstantynowo przygoto-
wało także dodatkową atrakcję na scenie — 
Dariusz Mikołajczak i Krzysztof Kozłow-
ski wystąpili w pogadance „Gimnastyka 
ekologiczna”, przybliżając wszystkim fau-
nę Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Na koniec odbyła się część rozrywkowa, 
przygotowana zarówno dla najmłodszych 
uczestników pikniku jak i tych starszych — 
występ „Kwartetu Rampa”. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za 
udział w konkursach, zabawach i uczest-
nictwo w pikniku. Był on współfinansowa-
ny ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu.  RED

W niedzielę 31 maja na stadionie KS Lipno w Stęszewie odbył się kolejny już 
Piknik Ekologiczny „Graj w Zielone”

Stęszew – naturalnie 
i ekologicznie! 
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Uczniowie klasy III Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Modrzu postano-
wili uczcić ten dzień, sadząc przed 

budynkiem swojej szkoły Dąb Pamięci po-
święcony Świętemu Janowi Pawłowi II. 

Uroczystość rozpoczęła się od monta-
żu słowno-muzycznego, przygotowanego 
i wykonanego przez uczniów. Sadzonka 
dębu była również dziełem uczniów kla-
sy III. Podczas uroczystości uczniowie po-
wiedzieli: „Chcemy zostawić po sobie jakiś 
ślad. Śladem tym niech będzie drzewo, któ-
re wspólnie z naszą panią wyhodowaliśmy 
na lekcjach.” Dalej mówili: „Zdarzyło się 
tak, że rok 2005, w którym to odszedł Ka-
rol Wojtyła, jest rokiem naszych narodzin. 
Dla naszego pokolenia Jan Paweł II jest już 
„postacią historyczną”. Czy odkryjemy go 
ponownie? Zdołamy odczarować, przemy-

śleć, zadumać się nad tym, co do nas mó-
wił? Na pewno warto zacząć od wczytania 
się i przemyślenia Jego tekstów. Bez uprze-
dzeń, z otwartością i namysłem, jakbyśmy 
czytali najbardziej fantastyczną książkę. 
Dobrym krokiem ku temu będzie z pewno-
ścią dzisiejsza uroczystość.” 

Uczniowie nazwali dąb imieniem Ka-
rol, mając nadzieję, że tak jak ten dąb, 
trwać i rozwijać się będzie pamięć o pol-
skim papieżu, tak drzewo to przez kolej-
ne lata i wieki będzie wyrazem ich hołdu 
dla największego i najwybitniejszego z Po-
laków. MAGDALENA SIKORSKA

27 kwietnia obchodziliśmy I rocznicę kanonizacji Jana Pawła II

Uczniowie z Modrza 
posadzili Dąb Pamięci

W auli Wyższej Szkoły Bankowej 
w Poznaniu 18 marca Wielko-
polski Kurator Oświaty Elżbieta 

Walkowiak powitała laureatów tegorocz-
nych konkursów przedmiotowych. Wśród 
nich znalazło się dwoje uczniów Szkoły 
Podstawowej w Stęszewie.

Spośród 10 197 uczestników Konkursu 
Humanistycznego na etapie wojewódzkim 
tytuł laureata zdobyła Julia Tomaszewska 
— uczennica klasy 6a przygotowana przez 
panią Izabelę Czerwińską. 

Z kolei z grona 11 628 uczniów w Kon-
kursie Matematycznym na etapie woje-
wódzkim tytuł laureata zdobył również 
uczeń klasy 6a — Tymoteusz Ratajczak 
prowadzony przez panią Mirosławę Piętę-

Kaźmierczak. Słowa uznania dla pracowi-
tości i zaangażowania kierujemy pod adre-
sem ww. laureatów, dziękując jednocześnie 
za pełną poświęcenia pracę wymienionym 
nauczycielom oraz rodzicom za wytrwałe 
wspieranie swych utalentowanych dzieci.

 M. RATAJCZAK

Laureaci konkursów

Herb Gminy jest własnością gminy Stę-
szew i jest symbolem lokalnej spo-
łeczności. Przypominamy, że po-

winien on być traktowany z należytą czcią 
i szacunkiem. Jego „używanie” nie może na-
rażać na szkodę dobrych obyczajów, prestiżu 
lub interesów gminy.

Zgodnie z uchwałą nr VIII/81/2003 z 4 
września 2003 roku, wykorzystywanie herbu 
gminy przez osoby fizyczne lub podmioty go-
spodarcze do tego nie uprawnione wymaga pi-
semnej zgody burmistrza gminy Stęszew. RED

Zasady 
korzystania 
z herbu gminy 
Stęszew
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Przypomnijmy, że festiwal, skiero-
wany głównie do młodzieży, miał 
na celu zainspirowanie młodych 

ludzi do odkrywania swoich talentów, po-
szukiwania pasji i jej realizowania w ży-
ciu, a także skoncentrowania się na ce-
lu i jego realizacji. O tym wszystkim mo-
wa była podczas spotkań z artystami, któ-
re odbyły się w gimnazjach w Stęszewie 
i Strykowie. Zorganizowano tam „Wlot na 
budę”, podczas którego artyści odwiedzili 
uczniów w klasach, a następnie — już w sa-
li stęszewskiego gimnazjum — spotkali się 
na panelu dyskusyjnym, gdzie opowie-
dzieli, jak odkryli swoje talenty i co mo-
gą zrobić młodzi ludzie, by znaleźć i pie-
lęgnować swoją pasję.

O godz. 15 na terenie boiska przy tar-
gowisku rozpoczęły się warsztaty i spo-
tkania z artystami, pedagogami i specja-
listami z różnych dziedzin. Można było 
między innymi zobaczyć pokazy rowero-
we MTB Freestyle, pokaz make up, spró-
bować swych sił na ściance wspinaczko-
wej czy zaczerpnąć wiedzy na temat beat-
box. Miłośników rolek przyciągnęły warsz-
taty z roller skatingu, a miłośnicy sportu 
i aktywnego stylu życia mogli skorzystać 
z konsultacji dietetycznych połączonych 
z profesjonalnym badaniem składu ciała. 

Od godz. 16.30 rozpoczęły się koncerty. 
Wystąpił zespół Atom, Nuteki, Blady Kris 
i gwiazda festiwalu — Grubson. Impreza 
przyciągnęła dużą liczbę młodzieży, a tym 
samym Stęszew Youth Festival wpisał się na 
stałe w kalendarz gminnych wydarzeń. RED

12 maja odbyła się druga edycja Stęszew Youth Festiwal 

Odkrywali talenty

Zdjęcia oraz wideorelacja z festiwalu można znaleźć na stronie festiwalu 
www.syf.com.pl oraz na www.facebook.com/steszewyouthfestival .
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W O K Ó Ł  N A S

ARTYKUŁY DLA ROLNICTWA
AGROTECH

Nowopowstały sklep w Stęszewie

Stęszew ul. Lipowa 7

(pasaż handlowy przy rondzie)

tel. 608-359-028 

e-mail: agrotech-eu@o2.pl

Oferujemy:
• oryginalne części URSUS, • części zamienne, filtry i oleje do ciągników zachodnich, 

• części do maszyn rolniczych, • oleje i płyn chłodniczy LUZEM, • akumulator, • łożyska, 

• paski klinowe, • węże hydrauliczne, • opony, dętki, • wały przegubowe, 

• narzędzia gospodarcze, • oświetlenie i elektrykę pojazdową.

Zapewniamy atrakcyjne ceny, fachową pomoc i szybką realizację 
zamówień indywidualnych

W gdańskiej Filharmonii Bałtyc-
kiej 29 marca odbył się ogólno-
polski finał konkursu Odyse-

ja Umysłu. Wcześniej w finałach regional-
nych wzięło udział 5 drużyn z Gimnazjum 
w Stęszewie, do finału głównego zakwalifi-
kowały się dwie i jedna z nich zdobyła ty-
tuł mistrzowski. 

Problem zwycięskiej drużyny to „Pociąg 
do wyzwań”. Nad jego rozwiązaniem pra-
cowała kilkuosobowa drużyna: Aleksandra 
Rabiega, Damian Naskręt, Jan Fabianow-
ski, Bartosz Gidaszewski, Bartosz Rybar-
ski, Patryk Musiał oraz trenerki Anna Ra-
kowska — Kęska i Stella Gołąb — Szlejf. Do-
brym duchem drużyny był młody i zdolny 
operator filmowy — Jakub Marciniak. 

Odyseja Umysłu to przyjazny program 
edukacyjny realizowany w formie między-
narodowego konkursu, w którym co roku 
bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów 
i studentów z całego świata. Patronat nad 
polską edycją sprawuje minister edukacji 
narodowej. Organizatorem jest amerykań-
ska Fundacja Odyssey of the Mind. Etapy 
konkursu to eliminacje regionalne i finał 

Polski, a następnie finał światowy w Mi-
chigan, w USA. Nagrodą w konkursie był 
puchar, dyplom i prawo do uczestnictwa 
w kolejnym etapie. 

Celem jest rozwój zdolności twórczych, 
jakie posiada każdy młody człowiek. Dzie-
ci i młodzież uczą się kreatywnego, niesza-
blonowego i krytycznego myślenia, two-
rzenia oryginalnych i efektywnych roz-
wiązań. Zachęcani są, by działać w duchu 
innowacji — łamiąc schematy i przyzwy-
czajenia, i w duchu kooperacji — z otwar-
tością na pomysły i opinie innych. Stawia-
ne przed nimi wyzwania wymagają łącze-
nia w praktyce wiedzy i wyobraźni, nauki 
i sztuki, rąk i umysłów. 

Konkurs rozstrzygany był w pięciu róż-
nych problemach, w każdym były trzy lub 
cztery kategorie wiekowe. 19 drużyn z ca-
łej Polski otrzymało tytuł mistrza Polski 
(zgodnie z problemem i kategorią wieko-
wą), w tym 5 drużyn z Wielkopolski. Na-
si gimnazjaliści jako jedyni z powiatu po-
znańskiego i gminy również taki tytuł 
otrzymali, zyskując tym samym możliwość 
wzięcia udziału w finale światowym w USA.

Gmina wsparła finansowo finalistów — 
podczas wspólnego posiedzenia Komisji 
Rady Miejskiej Gminy Stęszew 16 kwietnia 
radni, na wniosek dyrektor Gimnazjum 
w Stęszewie,  zdecydowali o dofinansowa-
niu wyjazdu finalistów do Stanów Zjedno-
czonych. Młodzież wróciła z dalekiej po-
dróży bardzo zadowolona. 

NA PODSTAWIE TEKSTU AUTORSTWA: 

STELLA GOŁĄB-SZLEJF, ANNA RAKOWSKA-KĘSKA

Szkoda, że organizator tego konkur-
su nie wziął pod uwagę ogromnych kosz-
tów z nim związanych i nie zabezpieczył 
funduszy, jak to bywa w innych konkur-
sach. Zwycięstwo gimnazjalistów, oprócz 
radości, okazało się bowiem dużym pro-
blemem związanym z koniecznością zdo-
bycia sporej kwoty pieniędzy w krótkim 
czasie. W pomoc, w zdobyciu środków, 
zaangażowana została gmina, rodzice, na-
uczyciele, firmy i osoby prywatne. Dzię-
ki temu wyjazd do USA był możliwy. 
Przykrym jednak jest fakt, iż minister-
stwo edukacji i inni zaangażowani w or-
ganizację konkursu zamilkli….

Gimnazjaliści ze Stęszewa mistrzami Polski w Odysei Umysłu 

Odyseusze wrócili z USA

30 maja odbyły się obchody 
Dnia Dziecka w dwóch miej-
scowościach naszej gminy: 
Wronczynie i Słupi. Na zdję-
ciach przedstawiamy krótką 
fotorelację z tych wydarzeń.

Dzień Dziecka 
w Słupi 
i Wronczynie

Wronczyn. Słupia.
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Podtytuł imprezy brzmiał: „Panie 
z kapeluszem na głowie — Panowie 
z muszką na szyi”. Już o godz. 15 po-

jawiło się dużo osób w kapeluszach na gło-
wie i w muszkach na szyi. Burmistrza gminy 
Włodzimierza Pinczaka również „ustrojono” 
kolorową muszką. Kapela podwórkowa „Ple-
wiszczoki” z Plewisk grając i śpiewając znane 

i lubiane melodie wprowadziła świetny na-
strój i zachęciła do tańca. Ogłoszono wyniki 
konkursu na rymowankę „O kapeluszu…” . 
Teksty o maksymalnej liczbie 10 wersów do-
starczano do Domu Kultury. Powołano ko-
misję konkursową w skład której weszły: Mi-
rosława Walkowiak, Alicja Skrzypczak, Jo-
anna Łubińska, które dokonały oceny przy-

znając danej rymowance od 0-5 pkt. Jury nie 
znało nazwisk autorów rymowanek, bowiem 
te opatrzono numerem. Ostatecznie pierw-
sze miejsce przyznano rymowance autorstwa 
Danuty Niedzwieckiej — 13 pkt., dwa drugie 
miejsca zdobyły Aleksandra Nowak i Eleono-
ra Szwarc po 11 pkt., a dwa trzecie: Barbara 
Makuch i Katarzyna Jóźwiak — 9 pkt.  BB

1 maja w „Zielonym Zakątku” Dom Kultury w Stęszewie wraz ze Stęszewskim 
Uniwersytetem Trzeciego Wieku zorganizował majówkę

Barwna majówka

16maja w amfiteatrze w Zaniemy-
ślu tamtejszy Gminny Ośrodek 
Kultury zorganizował I Prze-

gląd Zespołów Śpiewaczych. Organizator 
zaproponował, aby każdy zespół zaśpiewał 
4 utwory w tym dwa obowiązkowe w stylu 
szlagierów śląskich. 

Nasz zespół „Modrzanki” z akordeonistą 
Czesławem Gryską oraz solistą Eugeniuszem 
Wencel wykonał piosenki: „Gili, Gili”, „Górni-
czy walczyk”, „Kocham kwiaty i Ciebie”, „Sło-
neczko”. Miejscowy zespół „Lutnia” wystąpi 
w Stęszewie 9 sierpnia 2015 roku w ramach IV 
Przeglądu Zespołów Śpiewaczych: „Pieśń nad 
Samicą”. Oprócz zespołu gospodarzy wystąpił 
zespół „Łańcuszek wspomnień” z Dominowa, 
„Złota jesień” z Kostrzyna, „Aspiryny” z Ko-
mornik oraz zespół „Emilia” z Krzykos.  BB

„Modrzanki” zaśpiewały w Zaniemyślu
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Komisja artystyczna w składzie: Pa-
weł Króliczak — muzyk, solista, Bar-
bara Bawer — dyrektor DK wysłu-

chała 23 wykonawców i postanowiła nomi-
nować na IV Festiwal Piosenki „Stęszewska 
Triola”, który odbędzie się 12 lipca w Stę-
szewie w „Zielonym Zakątku”. następujące 

osoby: Kacper Nowak, Jagna Lemkowska, 
Nadia Andrzejczak, Aleksandra Pietrzy-
kowska, Maja Kowalak, Julia Antczak, Mał-
gorzata Walenciak, Antonina Chojak, We-
ronika Przybylska, Weronika Hejman.

Nominowani otrzymali pamiątkową 
statuetkę i dyplom. Dyplomy za udział 

otrzymali: Aleksandra Wencel, Maja Pie-
karska, Dominika Kalemba, Weronika Nę-
dzyk, Olga Rybakowska, Nikodem Tra-
fas, Patrycja Brembor, Lilianna Gbur, Ka-
tarzyna Bakoś, Karolina Bendlewska, Da-
wid Zlatnik, Marta Grześkowiak, Wiktoria 
Wolna.  BB 

W stęszewskim Domu Kultury 11 maja odbyła się XVI Edycja Gminnego 
Konkursu Piosenki Dziecięcej „Stęszewska Triola”

Stęszewska Triola

7 maja w Muzeum Regionalnym w Stę-
szewie nastąpiło otwarcie wystawy 
pn. „70 rocznica zakończenia II woj-

ny światowej we wspomnieniach miesz-
kańców Stęszewa”. Głównymi gośćmi wer-
nisażu byli mieszkańcy — autorzy wspo-
mnień, których opowieści zebrane zostały 
w formie wywiadów i wraz z fotografia-
mi z czasów II wojny światowej stworzy-
ły wystawę. Uroczystego otwarcia dokona-
ła dyrektor muzeum Katarzyna Jóźwiak. 
Na spotkaniu obecny był burmistrz gmi-
ny Stęszew Włodzimierz Pinczak. Przyby-
li również uczniowie gimnazjum, którzy 
zaprezentowali zebranym poszczególne 
historie mieszkańców Stęszewa. Spotkanie 
było nie tylko okazją do poznania bohate-
rów wspomnień, ale także niepowtarzalną, 
szczególną lekcją historii.  RED

Wernisaż 
w Muzeum 
Regionalnym 
w Stęszewie 
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W rozgrywkach wzięło udział siedem drużyn: Okoń Sapo-
wice, Spójnia Strykowo, LZS Wronczyn, Tęcza Skrzynki 
oraz Oldboys, Girls i Lipno — Stęszew.

Do półfinałów zakwalifikowały się: Spójnia i Tęcza oraz Old-
boys i LZS. W meczu finałowym drużyna Oldboys pokonała Tę-
czę. Trzecie miejsce przypadło LZS Wronczyn. 

Na zakończenie turnieju burmistrz gminy Stęszew Włodzi-
mierz Pinczak wraz z organizatorami wręczył puchar zwycięskiej 
drużynie i pamiątkowe statuetki najlepszym zawodnikom. Każda 
drużyna otrzymała również dyplom uczestnictwa w turnieju. RED

Turniej o Puchar Burmistrza
1 maja na boiskach KS Lipno odbył się turniej piłki nożnej
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Je-
ziorkach jest placówką należącą do 
wielkopolskiej sieci szkół promują-

cych zdrowie i zdrowy tryb życia. 23 ma-
ja po raz siódmy włączyła się w akcję „Ca-
ła Polska Biega”.

Udział w niej wzięli nauczyciele, rodzi-
ce oraz uczniowie Jeziorek, a także wszyst-

kie placówki oświatowe oraz społeczność 
z gminy Stęszew. Marszobieg rozpoczął 
się nad źródełkiem Żarnowiec, prowadził 
przez Tomice do Mirosławek i z powrotem 
nad źródełko. Łącznie uczestnicy mieli do 
pokonania ok. 7 km. 

Najlepszym zawodnikiem tegorocznej 
edycji „Cała Polska Biega” został Patryk 

Borowiak z gimnazjum w Strykowie. Jako 
drugi na metę dobiegł Marcel Żaba z gim-
nazjum w Stęszewie, a na trzeciej pozycji 
uplasował się Hubert Ogoniak z gimna-
zjum w Strykowie.

Tradycyjnie już patronat nad całą im-
prezą objął burmistrz gminy Stęszew.  

 RED

Szkoła w Jeziorkach po raz siódmy włączyła się w ogólnopolską akcję

Cała Polska Biega

30 kwietnia, w Puszczykowie od-
były się mistrzostwa powiatu 
dziewcząt i chłopców w czwór-

boju lekkoatletycznym. Rywalizowano 
w takich konkurencjach jak: bieg na 60 m, 
skok w dal, rzut piłeczką palantową, bieg 
na 600 m (dziewczęta), bieg na 1000 m 
(chłopcy).

Aby osiągnąć wysokie miejsce należa-
ło zdobyć prawie 1000 punktów (wyniki 
uzyskiwane w poszczególnych konkuren-
cjach są przeliczane na punkty), a do kla-
syfikacji liczone jest 5 najlepszych wyni-
ków uzyskanych przez 6 zawodniczek, za-
wodników. Uczniowie stęszewskiej szkoły 
wystartowali w obu kategoriach. Dziewczę-
ta zajęły drugie miejsce (co dało awans do 
finału rejonu Poznań Teren Wschód w Ja-
rocinie) na 18 startujących szkół, a chłop-
cy 18.

Zajęcie przez dziewczęta drugiego miejsca 
jest niesamowitym wynikiem. Należy mieć 
na uwadze fakt, że ćwiczą w trudnych warun-
kach, na boisku trawiastym, gdyż w Stęszewie 
nie ma obiektu z tartanem, spełniającego wa-
runki dla zawodów lekkoatletycznych. Czte-
ry z 6 zawodniczek przekroczyły 200 punk-
tów i zostały zaproszone do kandydowania 
do Gimnazjum w Puszczykowie o profilu 
lekkoatletycznym. Najwięcej punktów zdo-
była Julia Tomaszewska — 245.

Szkołę Podstawową w Stęszewie repre-
zentowały: Julia Tomaszewska, Julia Kacz-
marek, Adrianna Rychły, Klaudia Kocurek, 
Zofia Morszner, Anna Grzelczak. Opieku-
nem dziewcząt jest Dagmara Grąs. Wśród 
chłopców szkołę reprezentowali: Jakub Śli-
wiński, Szymon Jóźwiak, Jakub Cieniawa, 
Paweł Żaba, Antoni Czekała. Opiekun: Mi-
chał Szarzyński. RED

24–26 kwietnia w Szkole Pod-
stawowej w Stęszewie odbyły 
się III Indywidualne Mistrzo-

stwa Gminy Stęszew w szachach. Rozegra-
no dwa równoległe turnieje. W kategorii 
Open wzięło udział 29 zawodników, mię-
dzy innymi z Bydgoszczy, Gniezna, Sza-
motuł, Mosiny, Jarocina, Sulechowa, Za-
krzewa i Poznania, a w juniorów do V kate-
gorii szachowej — 12 graczy. Turniej Open 
otworzył burmistrz gminy Stęszew Wło-
dzimierz Pinczak, który także wykonał 
pierwsze posunięcie w turnieju. 

Mistrzem gminy Stęszew został zawod-
nik ze Stęszewa Krzysztof Rozumek, który 
zdobył 6 pkt., wyprzedzając Kacpra Śnież-
ka z Jarocina (5 pkt.). Trzecie miejsce przy-
padło zawodniczce ASSz Lipno Stęszew Jo-
annie Kupsik, która zdobyła także 5 pkt. 
Najmłodszym zawodnikiem był 9– letni 
Jan Wojdak z Poznania. 

W turnieju juniorskim I miejsce przy-
padło Igorowi Pokrzywniakowi z Zakrze-
wa, który zdobył 5 pkt. i wyprzedził Ma-
teusza Hałasa ze Stęszewa (także 5 pkt.), 
a trzecie miejsce przypadło Jędrzejowi Kol-
skiemu z Komornik. Turnieje prowadził 
sędzia z Sulechowa Arkadiusz Wiśniewski.
 RED

Sukces lekkoatletek Szachowe 
mistrzostwa
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W rozgrywkach zmierzyło się ze 
sobą 8 drużyn: Orzeł Granowo, 
Spójnia Strykowo, Kania Gostyń, 

Lipno Stęszew, Akademia Piłkarska Ko-
morniki, MKS Patria Buk, Nowotomyska 
Akademia Piłkarska Nowy Tomyśl, Lipno 
Stęszew II. 

Zwycięzcą turnieju okazała się drużyna 
Lipno Stęszew, drugie miejsce zajęła Akade-
mia Piłkarska Komorniki, zaś trzecie miejsce 
przypadło w udziale nowotomyskiej Akade-
mii Piłkarskiej. Dalsza klasyfikacja przedsta-
wia się następująco: 4. Kania Gostyń, 5. Spój-
nia Strykowo, 6. MKS Patria Buk, 7. Orzeł 
Granowo, 8. Lipno Stęszew II. RED

W sobotę, 9 maja, na stadionie KS Lipno odbył się piłkarski turniej młodzików 
o Puchar Burmistrza Gminy Stęszew

Piłkarskie zmagania

Finał Mistrzostw Wielkopolski Roz-
grywek Klubowych Kinder+ Sport 
w Siatkówce Dziewcząt odbył się 

25 kwietnia w Kaliszu. Wystąpiło 12 naj-
lepszych ekip w kategorii trójek (klas 5), 
12 w kategorii par (klasy 4), 8 w kategorii 
czwórek (klasy 6).

Dziewczętom z UKS Dwójka Stęszew 
udało się zakwalifikować do turnieju trójek.

W pierwszej fazie grupowej zagra-
ły z zespołami z Jankowa Przygodzkiego 
II, Jedynką Września. Z Jankowem dziew-
częta wygrały pewnie w dwóch setach. Na-
tomiast z Wrześnią po bardzo zaciętym 
pojedynku, w trzecim secie — tie-breaku, 
w którym gra się do 11 punktów z dwoma 
punktami przewagi, dziewczęta przegra-
ły 14:16. To, niestety, był punkt zwrotny 
w rozgrywkach. Dziewczyny zatraciły pew-
ność siebie wypracowaną przez cały sezon 
i w kolejnej fazie przegrały z UKS Środa 
Wlkp. oraz Siatkarzem Jarocin, a wygrały 
z Wroną Wronki. Dwie porażki spowodo-
wały, że pozostało im grać w grupie o miej-
sca 5-8. W niej wygrały z Wronkami, Siat-

karzem Koło i odegrały się za porażkę wy-
grywając z Jedynką Września. 

Ostatecznie dziewczęta ze Stęszewa 
zajęły 5 miejsce w Wielkopolsce. Jest to 
ogromny sukces, dziewczęta trenują zale-
dwie dwa razy w tygodniu, zaczęły trenin-
gi pod koniec 3 klasy. Inne zespoły opie-
rają się o selekcję, której dokonują już w 2 
klasie podstawówki. Cieszy fakt, że kon-
kurując z klubami z dużych miast jak Ja-

rocin, Września, Koło nie ustępujemy im 
w umiejętnościach. 

Na turniej finałowy pojechała też kil-
kunastoosobowa ekipa kibiców: rodziców 
zawodniczek, sympatyków oraz zawodni-
czek klubu. Wspierały zespół przez całe 
zawody, a nadmienić trzeba, że na turniej 
wyjechaliśmy o 6:30, a z powrotem zamel-
dowaliśmy się w Stęszewie o 21:30. Trener-
ką zespołu jest Dagmara Grąs.  RED

Sukces siatkarek UKS Dwójka 
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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 18 w 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. 9–17, 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. 

> Zgłaszanie awarii lamp oświetleniowych, 

Urząd Miejski Gminy Stęszew, 

tel. (61) 8197 141.

• 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

• Bank Pekao S.A. Placówka Partnerska
Stęszew, Rynek 2, 

tel. 61 830 31 92 lub 79 41 61 599.
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S P O R T  /  O G Ł O S Z E N I A

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH
NAUCZALNIA 

 Stęszew, ul. Poznańska 16c IIp.; tel: 696 708 712 ; 
www.nauczalnia.com 

TRWAJĄ ZAPISY NA KURSY JĘZYKOWEW DLA DOROSŁYCH 
I DZIECI WROKU SZKOLNYM 2015/2016

SERWIS AGD 
 Naprawa pralek, chłodziarek, zmywarek.

Paweł Dobrowolski 601 714 909

 Burmistrz Gminy Stęszew 

informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2014.518) 
niniejszym podaję do publicznej wiadomości, że na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy 
w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11 wywieszony został 
wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży.

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

16 maja nad jeziorem Lipno od-
były się dwudniowe zawody 
spławikowe o tytuł Mistrza Ko-

ła 2015. Zwycięzcą tegorocznych zawo-
dów został Krystian Kowalski z liczbą 136 
punktów. 

Sobotnie zawody były poprzedzone ofi-
cjalnym oddaniem do użytku stanicy węd-
karskiej. Warto wspomnieć, że została ona 
wykonana przez stęszewskich stolarzy 
i członków zarządu Koła 121 w Stęszewie. 

Zadaszenie zostało w całości sfinanso-
wane z budżetu gminy Stęszew.  RED

Zawody wędkarskie połączone z oddaniem do użytku stanicy wędkarskiej

Stanica i mistrz koła

22 maja ok. godz. 14.40 w Stę-
szewie rozegrana została Lot-
na Premia międzynarodowe-

go wyścigu kolarskiego „Bałtyk — Karko-
nosze Tour”. Najdłuższy etap tegorocznej 
edycji wyścigu ze startem i metą w Tarno-
wie Podgórnym przebiegał między inny-

mi przez miejscowości gminy Stęszew. Ser-
decznie dziękujemy organizatorom akcji, 
a w szczególności mieszkańcom za aktyw-
ny udział i kibicowanie na trasie wyścigu 
oraz cierpliwość i wyrozumiałość w związ-
ku z utrudnieniami w ruchu drogowym.
 RED

Już po raz trzeci z inicjatywy sołtys 
i rady sołeckiej miejscowości Sapowice 
w świetlicy wiejskiej odbył się turniej 

tenisa stołowego. Zawody rozgrywane były 
w trzech kategoriach, kobiety, młodzież do 
lat 16 i mężczyźni. 

W kategorii pań wygrała Agnieszka — 
mieszkanka Stęszewa, wśród młodzieży 
Darek — również ze Stęszewa i w kategorii 
mężczyźni — Michał z Sapowic.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy 
i zapraszamy już za rok. Organizatorzy 
składają podziękowania dla Piekarni Bu-
kowskiej Wojciecha Szczęsnego za ufundo-
wanie słodkiego poczęstunku.  RED

Kolarska premia Turniej tenisa 
stołowego
w Sapowicach
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T R A D Y C J A

Na początku przybyłych gości po-
witał burmistrz Włodzimierz Pin-
czak, który złożył najserdeczniej-

sze życzenia matkom i ojcom z okazji ich 
święta i zaprosił do wysłuchania części ar-
tystycznej.

Jako pierwszy na scenie zaprezento-
wał się zespół folklorystyczny „Modrzan-
ki” z Modrza w programie pt. „Zosia ma ro-
czek”, do którego scenariusz napisała We-
ronika Polaczek.

Na tegorocznej uroczystości nie mogło 
zabraknąć również „Wesołej Gromady” 
z Klubu Seniora w Stęszewie. Przedstawi-
ła ona scenkę pt. „Wystrojona Mama”. Na 
akordeonie przygrywał tradycyjnie Kazi-
mierz Gibczyński.

Następnie z muzyką na scenę wkroczyła 
Kapela Dudziarska „Koźlary”. Zagrała ona 
i zaśpiewała przyśpiewki i melodie ludowe.

Wydarzeniem specjalnym środowej 
imprezy był „Koncert Operetkowy z Nut-
ką Humoru”. Artyści poznańskiej operetki 
wykonali najsłynniejsze przeboje świato-
we przeplatając je dowcipami. W ich reper-
tuarze nie zabrakło również specjalnych 
utworów dla matek i ojców. 

Na zakończenie wspólnego świętowania 
gospodarz naszej gminy jeszcze raz złożył 
wszystkim zaproszonym gościom najlep-
sze życzenia.  RED

27 maja do pięknie wystrojonej sali w Tomiczkach przybyło ponad 
200 mieszkańców, by świętować Gminny Dzień Matki i Ojca

Gminny Dzień Matki i Ojca

Zespół Modrzanki.

Koncert Operetkowy.

Kapela Dudziarska Koźlary.

Zespół Wesoła Gromada.
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