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A K T U A L N O Ś C I

4 marca w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskie-
go Gminy Stęszew odbyło się spotkanie 
hodowców bydła i producentów mleka. 

Organizatorem spotkania była Polska Fede-
racja Hodowców Bydła i Producentów Mleka 
— Koło Rejonowe w Stęszewie. 

Spotkanie rozpoczęło się uroczystym 
powitaniem wszystkich zebranych przez 
prezesa koła Henryka Olejniczaka. Następ-
nie zaprezentowane zostały wyniki oce-
ny krów ras mlecznych za 2014 r., w tym 
między innymi stan krów ocenianych na 
31 grudnia 2014 roku (wzrost wydajności, 
wzrost liczby krów ocenianych, porówna-
nie metod oceny). 

Następnie zaprezentowani zostali najlep-
si hodowcy w poszczególnych grupach krów 
ocenianych. W Wielkopolsce na drugim 
miejscu (w przedziale 20,1 — 50 krów) znaj-

duje się Jerzy Kokociński, z wynikiem wydaj-
ności 12595 (4,12% tłuszczu, 3,37% białka). 

Kolejnym etapem było wręczenie dyplo-
mów najlepszym hodowcom w Kole Stęszew 
przez burmistrza gminy Stęszew Włodzi-
mierza Pinczaka. Tutaj najlepszym w ran-
kingu okazał się Jerzy Kokociński. Lista 
najlepszych hodowców według wydajności 
mlecznej przedstawia się następująco:

1. Kokociński Jerzy — 12595
2. Sapała Piotr — 10167
3. Kostrzewa Jerzy — 9940
4. Piątkowski Zygfryd — 9906
5. Kucharczyk Jacek — 9886
6. Olejniczak Henryk — 9782
7. Wolarczak Karol — 9460
8. Cieślak Andrzej — 9400
9. Domin Henryk — 9002
10. Krzyczyński Bogusław — 8880.

Burmistrz Włodzimierz Pinczak pogra-
tulował zwycięzcom osiągnięć oraz życzył 
sukcesów w dalszej pracy i osiąganiu coraz 
lepszych efektów.

Podczas zebrania przedstawiono po-
nadto sprawozdanie z działalności Za-
rządu Rejonowego Koła Hodowców By-
dła w Stęszewie. Odbyły się również wy-
bory prezesa i zarządu koła na najbliższą 
kadencję. W wyniku jawnego głosowania 
prezesem został ponownie Henryk Olej-
niczak, natomiast w skład zarządu weszli: 
Jerzy Kokociński, Jerzy Kostrzewa, Jacek 
Kucharczyk, Jakub Cieślak, Piotr Sapała, 
Marian Śledź.  

Na koniec odbyła się część informacyj-
no-szkoleniowa dotycząca aktualnych pro-
blemów i nowości w hodowli bydła i pro-
dukcji mleka w Polsce.  RED

Najlepsi hodowcy bydła i producenci mleka spotkali się w Stęszewie

Jerzy Kokociński najlepszy!

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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W czwartek, 5 lutego, odbyła się IV Sesja Rady Miejskiej Gminy Stęszew

IV Sesja Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew

Po jej otwarciu i stwierdzeniu quorum 
zaprezentował się zespół śpiewa-
czy „Modrzanki” z Modrza oraz Ka-

pela Dudziarska „Koźlary”. Po swoim wy-
stępie wręczyli radnym płytę CD nagraną 
w ubiegłym roku przez zespół „Modrzan-
ki” z przyśpiewkami i pieśniami środkowej 
Wielkopolski oraz kalendarze z wizerun-
kiem dudziarza kapeli „Koźlary”. Następ-
nie przewodniczący Mirosław Potrawiak 
przedstawił zebranym porządek obrad.

Kolejnym punktem lutowej sesji było 
sprawozdanie burmistrza z działalności 
międzysesyjnej. Obejmowało ono okres od 
22 grudnia do 5 lutego.

W omawianym czasie przeprowadzono 
następujące przetargi na:

•  pełnienie nadzoru inwestorskiego 
w branży sanitarnej nad inwestycja-
mi,

•  zakup artykułów spożywczych i che-
micznych,

•  zakup artykułów gospodarstwa do-
mowego,

•  świadczenie usług związanych 
z określeniem wartości rynkowej 
działek i lokali mieszkalnych oraz 
inwentaryzacją lokali w 2015 r., 

•  świadczenie usług geodezyjnych 
w 2015 r.,

•  sporządzanie pojedynczych projek-
tów decyzji w 2015 r.,

•  naprawę i konserwację kserokopia-
rek w 2015 r.,

•  budowę hali widowiskowo-sportowej 
w Stęszewie — brak rozstrzygnięcia,

•  wymianę i utrzymanie oznakowania 
pionowego dróg i ulic,

•  opiekę weterynaryjną,
•  zapewnienie miejsca dla zwierząt go-

spodarskich,
•  naprawę oświetlenia drogowego na 

terenie gminy Stęszew w 2015 r.,
•  pracę równiarką i walcem, profilowa-

nie dróg oraz ścinanie poboczy na te-
renie gminy Stęszew w 2015 r.

W toku są następujące zadania:
•  budowa kanalizacji sanitarnej dla 

wsi Jeziorek,
•  budowa kanalizacji sanitarnej dla 

wsi Będlewo,
•  opracowanie dokumentacji projekto-

wej na budowę sieci kanalizacji sani-
tarnej dla Łodzi,

•  przebudowa jezdni ulicy Trzebaw-

skiej w Stęszewie wraz z ciągami pie-
szymi oraz uzupełnieniem odwod-
nienia jezdni,

•  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,

•  podpisany został jeden akt notarial-
ny na ustanowienie odpłatnej słu-
żebności przesyłu w miejscowości 
Strykowo.

W styczniu odbyło się posiedzenie i wy-
bory Rady Gminnego LZS.

W grudniu państwo Skrzydlewscy z Za-
mysłowa świętowali 60-lecie pożycia mał-
żeńskiego.

Miniony czas to także liczne spotkania 
z okazji dnia Babci i Dziadka. W styczniu 
jubileusz 10-lecia świętowało stęszewskie 
koło PCK.

Miniony czas to także zebrania sołec-
kie na wioskach, które miały na celu wybór 
nowego sołtysa i rady sołeckiej. 

Omawiany okres to także liczne spotka-
nia w ramach CZO Selekt czy też Mikrore-
gionu WPN.

W grudniu odbyło się uroczyste prze-
kazanie nowego auta dla policji i stęszew-
skiej OSP.

27 grudnia na stęszewskim rynku zor-
ganizowano uroczystości z okazji 96 rocz-
nicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Miniony czas to także tradycyjny już 
korowód Trzech Króli, który wyruszył 
spod Sanktuarium NMP na stęszewski ry-
nek.

11 stycznia odbył się 23. finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W gminie 
Stęszew zebraliśmy 39 227,00 zł.

Omawiany okres to kolejne bezpłatne 
badania mammograficzne dla mieszkanek 
gminy.

W styczniu, tradycyjnie już po raz 19, 
odbył się Przegląd Kolęd — Modrze 2015 
pod patronatem burmistrza gminy Stę-
szew.

25 stycznia przypadała 70 rocznica wy-
zwolenia Stęszewa. Z tej okazji dyrektorzy 
gminnych instytucji oraz władze gminy, 
złożyli kwiaty pod pomnikiem na stęszew-
skim rynku.

Na zakończenie sprawozdania, bur-
mistrz zaprosił mieszkańców gminy, na 
Memoriał Sylwestra Dotki, który odbędzie 
się 21 lutego w sali gimnastycznej stęszew-
skiego gimnazjum. 

12 lutego w sali sesyjnej pracownicy 
skarbówki będą mieli dyżur dla mieszkań-
ców gminy, gdzie będą udzielać informa-
cji w temacie wypełniania PITów. 9 marca 
będą mieli dyżur dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą, 

Memoriał Dotki w stęszewskim gimna-
zjum — 21 lutego. Drużyny niezrzeszone 
też mogą się zgłaszać do 13 lutego, w urzę-
dzie.

Następie przyjęto uchwały w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę nr III/23/2014 

w sprawie uchwały budżetowej na rok 
2015. Uchwałą tą, Rada Miejska Gminy 
Stęszew dokonuje zwiększenia dochodów 
o kwotę 2 000,00 zł. Plan dochodów po 
zmianach to 43 767 776,00 zł, z tego:

•  dochody bieżące w kwocie — 
40 193 096,00 zł,

•  dochody majątkowe w kwocie — 
3 574 680,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków 
o kwotę 2 000,00 zł. Plan wydatków po 
zmianach 43 641 276,00 zł, z tego:

•  wydatki bieżące w wysokości — 
36 599 438,00 zł,

•  wydatki majątkowe w wysokości — 
7 041 838,00 zł;

b) udzielenia pomocy finansowej 
w 2015 roku dla Powiatu Poznańskiego 
na utrzymanie filii Poradni Psycholo-
giczno–Pedagogicznej w gminie Stęszew. 
Uchwałą tą, Rada Miejska Gminy Stęszew 
postanawia udzielić pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej z budżetu gminy 
Stęszew dla Powiatu Poznańskiego w kwo-
cie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na 
utrzymanie filii Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej w gminie Stęszew;

c) przystąpienia do sporządzenia 
zmiany studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Stęszew w Sapowicach. Uchwałą tą, 
Rada Miejska Gminy Stęszew przystępu-
je to zmiany studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Stęszew, zatwierdzonego uchwa-
łą nr XXXIX/333/2014 Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew z dnia 11 września 2014r. 
Zmiana studium, obejmuje działki nr 
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199/67, 199/68, 199/69, 199/70 i 199/71, 
usytuowane w południowej części wsi Sa-
powice, zgodnie z załącznikiem graficz-
nym do niniejszej uchwały;

d) przystąpienia do sporządzenia zmia-
ny studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Stęszew w Łodzi. Uchwałą tą, Rada Miej-
ska Gminy Stęszew przystępuje do zmiany 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Stęszew, zatwier-
dzonego uchwałą nr XXXIX/333/2014 Ra-
dy Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 11 wrze-
śnia 2014 r. W/w zmiana Studium obejmuje 
działki o nr ewidencyjnym 197/12, 197/13, 
198/14, 198/15, 198/16, 198/17 w Łodzi, 
obręb Łódź, zgodnie z załącznikiem gra-
ficznym do niniejszej uchwały;

e) przystąpienia do sporządzenia zmia-
ny Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Stęszew. Uchwałą tą, Rada Miejska 
Gminy Stęszew przystępuje do sporządze-
nia zmiany Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Stęszew, zatwierdzonego uchwałą 
nr XXXIX/333/2014 Rady Miejskiej Gminy 
Stęszew z dnia 11.09.2014 r., dla fragmentu 
działki o nr ewidencyjnym 592 położonej 
w obrębie geodezyjnym Wronczyn, wska-
zanego w załączniku graficznym do niniej-
szej uchwały. Zakres ustaleń w/w zmian Stu-
dium obejmuje uwarunkowania wynikające 
z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym;

f) przystąpienia do sporządzenia 
zmiany studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Stęszew w Piekarach. Uchwałą tą, 
Rada Miejska Gminy Stęszew przystępu-
je do sporządzenia zmiany Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stęszew, zatwier-
dzonego uchwałą nr XXXIX/333/2014 
Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 
11.09.2014 r., dla działek o nr ewidencyj-
nym 5/6, 5/7, położonych w obrębie geode-
zyjnym Piekary;

g) przystąpienia do zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Stęszew — fragment 
wsi Strykowo i Sapowice. Uchwałą tą, Ra-
da Miejska Gminy Stęszew przystępuje do 
zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Stęszew — 
fragment wsi Strykowo i Sapowice. Plan 
o którym mowa powyżej, obejmuje obszar 
przedstawiony na mapie, stanowiącej za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Przed-
miotem sporządzenia zmiany planu jest 
określenie warunków prawidłowej obsługi 
komunikacyjnej i infrastrukturalnej;

h) nabycia przez gminę Stęszew lokalu 
mieszkalnego położonego w obrębie geo-
dezyjnym Srocko Małe. Uchwałą tą, Rada 
Miejska Gminy Stęszew wyraża zgodę na 
nabycie przez gminę Stęszew lokalu miesz-

kalnego nr 1 w budynku nr 6 o pow. Użyt-
kowej 53,90 m2 położonego w obrębie geo-
dezyjnym Srocko Małe, wraz z udziałem 
w działce nr 213/4 o pow. 0.1716 ha, wyno-
szącym 897/3735 części, zapisanej w księ-
dze wieczystej KW PO1S/00044468/4 pro-
wadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzi-
sku Wielkopolskim; 

i) nabycia przez gminę Stęszew nieru-
chomości z obrębu geodezyjnego Jeziorki. 
Uchwałą tą, Rada Miejska Gminy Stęszew 
wyraża zgodę na nabycie przez gminę Stę-
szew nieruchomości z obrębu geodezyjne-
go Jeziorki, oznaczonej w ewidencji grun-
tów numerem działki 68/4 o pow. 1.0669 
ha, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku 
Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą 
PO1S/00031743/2;

j) sprzedaży nieruchomości położo-
nej w Jeziorkach. Uchwałą tą Rada Miej-
ska Gminy Stęszew wyraża zgodę na sprze-
daż w trybie przetargu nieruchomości po-
łożonej w Jeziorkach przy ul. Bukowskiej, 
zapisanej w ewidencji gruntów jako dział-
ka ewidencyjna nr 13 o pow. 100 m2;

k) wyrażenia zgody na wydzierżawie-
nie nieruchomości w trybie bezprzetar-
gowym. Uchwałą tą, Rada Miejska Gmi-
ny Stęszew wyraża zgodę na wydzierżawie-
nie w trybie bezprzetargowy, na okres 6 lat, 
nieruchomości stanowiącej działki nr: 43/1, 
45/9, 442/23 (część), 444/82 (część), 451/7, 
448/20, 612/9 (część) o łącznej powierzchni 
dzierżawnej 52.7232 ha z obrębu Strykowo;

l) określenia kryteriów obowiązują-
cych na drugim etapie postępowania re-
krutacyjnego do publicznych przedszko-
li i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych na terenie gminy Stęszew. 
Uchwałą tą, Rada Miejska Gminy Stęszew 
przedstawia kryteria jakie mają być sto-
sowane w postępowaniu rekrutacyjnym 
do przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych w gmi-
nie Stęszew, powstały w wyniku uzgodnień 
z dyrektorami przedszkoli oraz dyrekto-
rami szkół prowadzących oddziały przed-
szkolne i są zgodne z założeniami ustawo-
dawcy o organizacji wychowania przed-
szkolnego.  RED

Burmistrz Gminy Stęszew
informuje, że uruchomiony został

PROGRAM DOFINANSOWANIA 
LIKWIDACJI WYROBÓW 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Dofinansowanie w wysokości 100% kosztów demontażu, odbioru 

i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych lub wyłącznie odbioru i uniesz-

kodliwiania wyrobów azbestowych udzielane jest na pisemny wniosek zain-

teresowanego złożony w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul. Poznańska 

11, Stęszew (formularz wniosku do pobrania ze strony internetowej urzędu 

gminy www.steszew.pl lub pokój nr 1). 

Dofinansowaniu nie podlega zakup nowego materiału 

Ostateczny termin składania wniosków upływa

30 września 2015r.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpłynięcia. Szczegółowe 

informacje o zasadach dofinansowania można uzyskać w urzędzie (pokój 

nr 1) lub telefonicznie pod nr tel. 618 197 125 

Burmistrz Gminy Stęszew

Włodzimierz Pinczak
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HARMONOGRAM ODBIORU 

ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 

NA TERENIE GMINY STĘSZEW
ZBIÓRKA WIOSENNA 2015 R.

Odbierane będą stare meble, kanapy, sofy, wykładziny, dywany, rowery, wózki dziecięce, 

armatura sanitarna i łazienkowa, opony od samochodów osobowych, 

ramy okienne, drzwi, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

pochodzące z indywidualnych gospodarstw domowych 

• 20.04.2015 r. (poniedziałek) 
w m. Stęszew ulice: Wrocławska, Dojazdowa, Nowa, Kórnicka, Kościańska, Błonie, Łąkowa, Kręta, Krótka, 

Lipowa, Polna, Laskowa, Kanałowa, Szpitalna, Ślusarska, Grobla, Szkolna, Plac Kościuszki, Kosickiego, 

Ogrodowa, Rynek, Dr Białego, Błażejewskiego, Kuśnierska, Kościelna, Chabrowa, Podgórna, Fiołkowa, 

Malwowa, Sasankowa, Różana, Mosińska, Piłkarska, Żeglarska, Wioślarska, Regatowa, Bojerowa, 

Łyżwiarska, Pływacka, Szachowa, Sportowa, Hokejowa, Bukowska, Łukaszewicza, Kwiatowa

• 21.04.2015 r. (wtorek) 
w m. Stęszew ulice: Powstańców Wlkp., 28 Grudnia, Krasickiego, Tomickiego, Paderewskiego, Wybick-

iego, Wojciechowskiego, Pułaskiego, Kasprzaka, Narutowicza, Poniatowskiego, Wojska Polskiego, 

Chmielniki, Ks. Chybickiego, Ks. Skargi, Młodych Przemysłowców, Poznańska, Parkowa, Norwida, Ks. 

Skorupki, Kard. Wyszyńskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Reja, Prusa, Korczaka, Dworcowa, Andrze-

jewskiego, Nowotki, Wjazdowa, 25 Stycznia, Składowa, Akacjowa, Trzebawska, Chrobrego, Bagienna, 

Topolowa, Dębowa, Łozowa, Bluszczowa, Jarzębinowa, Brzozowa, Klonowa, Wierzbowa, Jaworowa

• 22.04.2015 r. (środa) 
w miejscowościach: Zaparcin, Wronczyn, Modrze, Drożdżyce, Modrze-Żydowo, Smętówko, Twardowo, 

Strykowo, Strykówko, Srocko Małe, Srocko Małe PGR

• 23.04.2015 r. (czwartek) 
w miejscowościach: Zamysłowo, Antoninek, Sapowice, Słupia, Piekary, Jeziorki, Skrzynki, Tomiczki, 

Tomice, Mirosławki, Rybojedzko, Wielkawieś, Krąplewo

• 24.04.2015 r. (piątek) 
w miejscowościach: Drogosławiec, Dębno, Dębienko, Trzebaw, Witobel, Łódź, Górka, Będlewo

W związku z powyższym odpady te należy wystawić przed posesje do godziny 7 rano 

w dniu odbioru lub wieczorem dnia poprzedniego.
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30 stycznia wzorem lat ubiegłych 
zorganizowane zostało spotka-
nie noworoczne, podczas któ-

rego burmistrz gminy Stęszew podzięko-
wał mieszkańcom, w różny sposób wspiera-
jącym jej działania. Medalem „Serce, Myśli, 
Czyny”, za całokształt działalności, uhono-
rowany został Dominik Ludwiczak, wielo-
letni działacz samorządowy, człowiek od lat 
reprezentujący gminę i dbający o jej dobro. 

Podobne medale otrzymały: Barba-
ra Makuch, Aleksandra Hadryan oraz Ire-
na Wojtkowiak — trzy panie będące filara-
mi stęszewskiego koła PCK; zawsze chętne 
do działania, niestrudzone i bezinteresow-
ne. Każdego roku współpracujące przy or-
ganizacji WOŚP, inicjatorki zbiórki odzie-
ży, żywności oraz corocznej akcji zbiórki 
krwi i szpiku. Spotkanie noworoczne zbie-
gło się z jubileuszem 10-lecia działalności 
stęszewskiego Koła PCK, okazja do wyróż-
nień była więc szczególna. Dlatego też bur-
mistrz nagrodził również specjalnym dy-
plomem firmę Trio Line, która regularnie 
włącza się w prowadzone przez PCK akcje 
pomocowe. Podziękowanie odebrał prezes 
firmy Paweł Gilewicz. 

Kolejnymi wyróżnionymi dyplomami 
osobami były Katarzyna Mikołajczak oraz 
Małgorzata Szyfter — obie od lat aktywnie 
działające w stęszewskim szczepie ZHP.  

Dyplomy pamiątkowe otrzymały rów-
nież Danuta Tonder i Irena Maćkowiak 
— nauczycielki, ale i inicjatorki różnych 
przedsięwzięć pozaszkolnych, skupiają-
cych dzieci, młodzież oraz dorosłą część 
lokalnej społeczności. 

Zaproszenie na spotkanie, poza miesz-
kańcami gminy przyjęli również wicemar-
szałek województwa Wojciech Jankowiak 
oraz wicestarosta poznański Tomasz Łubiń-
ski, czyli przedstawiciele tych instytucji, któ-
re na stałe współpracują z gminą Stęszew. 

Gościom czas uprzyjemnił koncert stę-
szewskiego zespołu Projekt Niebo. Wszyst-
kim wyróżnionym serdecznie gratuluje-
my!  RED

Zasłużonym stęszewianom wręczono medale „Serce, Myśli, Czyny” 

Spotkanie Noworoczne

Zmarł Marceli Szała

26 lutego zmarł Marceli Szała, 
wieloletni prezes stęszewskie-
go koła Związku Kombatan-

tów RP i Byłych Więźniów Politycznych; 
podporucznik Armii Wojska Polskiego, 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski, Medalem Za Berlin, 
Medalem Zwycięstwa i Wolności, Odznaką 
Weterana Walk o Niepodległość i Wolność 
Ojczyzny, Srebrnym Medalem Za Zasługi 
Dla Obronności Kraju, Srebrnym i Złotym 
Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Naro-
dowej, Medalem Pro Memoria.

Jako żołnierz został zmobilizowany 14 
kwietnia 1945 roku do 7 Zapasowego Puł-
ku Piechoty w Lublińcu. Później przeniesio-
ny do 5 Zapasowego Pułku Piechoty w Dreź-
nie, w szeregi II Armii. W czerwcu 1945 r. 
był przeniesiony do Biedruska. 2 września 
1945 r. został żołnierzem 6 Pułku Artylerii 
Lekkiej w Krotoszynie, a 20 sierpnia 1946 r. 
został przeniesiony do 30 Pułku 9 Dywizji 
w Przemyślu, Pikulicach. Brał udział w wal-
kach z UPA pod Przemyślem, Birczą, Sano-
kiem, Baligrodem i Cisną. 7 września 1947 
roku został zdemobilizowany. 

W latach 1978—1982 był członkiem Ko-

misji Rewizyjnej, a w latach 1982—1986 
członkiem zarządu oraz skarbnikiem stę-
szewskiego koła Związku Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych. W latach 
1987—1992 pełnił funkcję v-ce prezesa ko-
ła, a od 1992 r. aż do dnia śmierci prezesa.

Przytoczone powyżej fakty i daty świad-
czą o wielkości Marcelego Szały. Mimo to są 
jedynie suchymi faktami. A za nimi krył się 
człowiek niezwykle skromny i dobry; two-
rzący historię nie tylko naszej gminy, ale 
i kraju. Człowiek, dla którego krzewienie pa-
mięci o wydarzeniach historycznych było 
zawsze sprawą priorytetową. Prawie do koń-
ca zaangażowany we wszelkie gminne przed-
sięwzięcia o charakterze patriotycznym. 

Był nie tylko prezesem stęszewskie-
go koła kombatantów, ale i prawdziwą je-
go ostoją. Choć liczba członków koła z roku 
na rok malała, on niestrudzenie organizo-
wał zebrania sprawozdawcze, uczestniczył 
w gminnych uroczystościach. To również 
on zapoczątkował piękną tradycję odwie-
dzania mogił poległych Wielkopolan. Każ-
dego roku wraz z burmistrzem na grobach 
Powstańców Wielkopolskich spoczywają-
cych na terenie naszej gminy kładł znicz. 

Z niebywałym pietyzmem wyliczał mogi-
ły, które chciał odwiedzić, dbając, by żad-
na nie umknęła uwadze. Uważał, że winni 
jesteśmy tak skromnym gestem jak zapa-
lenie znicza, uczcić pamięć poległych. Ta 
szczególna tradycja zapisała się już na stałe 
i obiecujemy Panie Marceli, że będziemy ją 
kontynuować. Ze względu na pamięć o pole-
głych Wielkopolanach oraz na pamięć o Pa-
nu — Człowieku wyjątkowym. RED

W związku ze śmiercią prez-
esa Marcelego Szały informujemy, 
że z inicjatywy burmistrza gminy 
Stęszew rolę koordynatora wszel-
kich działań kombatantów na 
terenie gminy Stęszew przejmuje 
Muzeum Regionalne w Stęszewie. 

Ono również będzie zbierało 
składki od członków gminnego Koła 
Związku. W razie jakichkolwiek pytań 
można od tej pory kontaktować 
się z dyrektor Katarzyną Jóźwiak, 
Muzeum Regionalne w Stęszewie, 
ul. Rynek 8, 62-060 Stęszew, tel.: 61 
813 40 12, tel. kom: 663 777 828.  
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6 lutego w Zespole Szkół Budownic-
twa nr 1 w Poznaniu przy ul. Ry-
baki 17 uczniowie Gimnazjum im. 

Powstańców Wielkopolskich w Stęszewie 
wzięli udział w I Edycji Międzyszkolne-
go Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej 
dla szkół gimnazjalnych Miasta Poznania 
i Powiatu Poznańskiego, pod patronatem 
posła do Parlamentu Europejskiego, An-
drzeja Grzyba, pt. „Polska w Unii Europej-
skiej”. Konkurs odbył się przy współpracy 
Wydziału Nauk Politycznych i Dzienni-
karstwa Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. Celem jego było przy-
bliżenie młodzieży tematyki integracji eu-
ropejskiej, wiedzy o Unii Europejskiej, pro-
mowanie wartości demokratycznych oraz 

przybliżenie roli Polski w Unii Europej-
skiej. 

Rywalizowało ze sobą 33 uczniów 
z 9 szkół gimnazjalnych, rozwiązywali oni 
test przy użyciu technik komputerowych. 
Nagrodą główną był wyjazd do Parlamen-
tu Europejskiego dla zwycięzcy i opieku-
na, ufundowany przez biuro poselskie An-
drzeja Grzyba. Uczniowie naszego gimna-
zjum z klasy 3b, przygotowani przez na-
uczyciela wiedzy o społeczeństwie zajęli 
miejsca od I do V, deklasując wszystkich 
pozostałych uczestników. 

I miejsce zajął Mateusz Polaczyk, II 
miejsce Marianna Pilarczyk, III miejsce 
Hubert Balcerzak, IV miejsce Jakub Pin-
czak i V miejsce Mikołaj Baranowski.

Miłym zaskoczeniem dla naszych 
uczniów był również fakt, że jedną z prowa-
dzących konkurs była absolwentka Gimna-
zjum — Julia Karpińska. Po konkursie wszy-
scy uczestnicy zostali oprowadzeni po szko-
le. Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Pozna-
niu mieści się w budynku przy ul. Rybaki 17. 
W jego skład wchodzą: XXI Liceum Ogólno-
kształcące, XXI Liceum Profilowane, Tech-
nikum Budowlane i Szkoła Policealna. ZSB 
nr 1 jest szkołą o ponad 100-letniej trady-
cji. Szkoła łączy tradycję z nowoczesno-
ścią. Uwzględnia się w niej zdolności i po-
trzeby uczniów ambitnych i żądnych wie-
dzy. W szkole prowadzona jest także stała 
wymiana młodzieży z rówieśnikami z Nie-
miec.  STELLA GOŁĄB-SZLEJF

Gimnazjaliści ze Stęszewa zdeklasowali reprezentantów innych szkół

Konkurs wiedzy o UE

13 lutego w sali sesyjnej Urzę-
du Miejskiego Gminy Stę-
szew odbyły się warsztaty w ra-

mach projektu: „Wzmocnienie współpracy 
członków Stowarzyszenia Gmin Mikrore-
gionu Wielkopolskiego Parku Narodowe-
go (WPN) w celu kształtowania przestrze-
ni publicznej służącej wzmocnieniu lo-
kalnych więzi społecznych”, współfi-
nansowanego przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach PO Pomoc Techniczna 
2007—2013 oraz budżet państwa. Ich ce-
lem było wypracowanie koncepcji produk-
tów turystycznych na terenie gmin Mikro-
regionu Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego. W spotkaniu wzięły udział zapro-
szone osoby związane z rekreacją, kulturą, 
sportem i rozrywką na terenie gminy Stę-
szew.

Z ramienia Fundacji „Partnerzy dla 
Samorządu”, przygotowującej „Strate-
gię zrównoważonego rozwoju turystyki 
i rekreacji oraz koncepcji produktów tury-

stycznych”, warsztaty poprowadził związa-
ny od lat z branżą usług czasu wolnego — 
Konrad Tuszewski (KONSULTING Konrad 
Tuszewski).  RED

Warsztaty Mikroregionu WPN
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W związku z licznymi, powta-
rzającymi się przypadkami 
oszustw, których ofiarami stają 

się między innymi osoby starsze, samot-
nie mieszkające apelujemy do Państwa 
o wzmożoną ostrożność i zdrowy rozsą-
dek w kontaktach z osobami pukającymi 
do drzwi naszych mieszkań lub telefonu-
jących do nas.

Sprawcy przestępstw dokonywanych na 
osobach starszych działają w różnorodny 
sposób i za pomocą różnych metod, wyko-
rzystując najczęściej zaufanie i „dobre ser-
ce” tych ludzi. Bardzo często oszuści pu-
kają do drzwi pod różnymi pretekstami, 
np. z prośbą o wodę czy coś do jedzenia, 
oferując sprzedaż artykułów przemysło-
wych bądź też podając się za osoby urzę-
dowe np. listonosza, pracownika ZUS-u, 
pracownika pomocy społecznej, pracowni-
ka administracji. Po podstępnym wejściu 
do mieszkania, wykorzystując nawet chwi-
lową nieuwagę, okradają domowników.

Bardzo często popełnianym przestęp-
stwem, którego ofiarami padają ludzie star-
si, jest czyn polegający na wyłudzeniu pie-
niędzy przez osoby podające się za człon-
ków rodziny lub bliskich znajomych, pod 
pretekstem pilnej życiowej potrzeby. Spraw-
cy dzwonią na telefon domowy przedsta-
wiając się jako wnuk, wnuczka, siostrze-
niec lub siostrzenica (głos w telefonie jest 
zniekształcony i starsi ludzie często my-
ślą, iż dzwonią faktycznie osoby z rodziny) 
i prosząc o pożyczkę na zakup jakiejś rze-
czy w bardzo atrakcyjnej cenie. Najczęściej 
od razu informują „babcię” lub „dziadka”, 
że nie będą mogli przyjechać po pieniądze 
i w związku z tym pieniądze odbierze zna-
jomy lub kolega. Po pewnym czasie znajo-
my „wnuczka” zjawia się w mieszkaniu ofia-
ry po pożyczkę pieniężną.

Ostrożność należy również zacho-
wać w stosunku do osób podających się za 
urzędników i przedstawicieli różnych in-
stytucji. Często oszuści „podszywając się” 
za pracowników opieki społecznej, urzędu 
skarbowego czy ZUS-u mogą twierdzić, że 
ich wizyta spowodowana jest wypłatą do-
datkowego świadczenia pieniężnego lub 
materialnego, przyznaniem większej eme-
rytury lub renty czy zwrotem podatku do-
chodowego, a w celu uzyskania tych pie-
niędzy lub świadczeń konieczne jest wnie-
sienie opłaty manipulacyjnej lub prze-
kazanie pieniędzy na zakup znaczków 
skarbowych. Takie działanie sprawcy ma 
na celu wskazanie miejsca, gdzie przecho-
wujemy pieniądze. Następnie złodziej pro-

si o podanie np. szklanki wody, a w mię-
dzyczasie kradnie oszczędności lub cenne 
przedmioty znajdujące się w mieszkaniu.

Sprawcy oszustw mogą także podszy-
wać się pod funkcjonariuszy Policji lub 
Straży Miejskiej, informując (np. że ktoś 
z rodziny nie ma pieniędzy, aby zapła-
cić mandat lub że ktoś z bliskich popeł-
nił przestępstwo lub wykroczenie. Jedno-
cześnie sugerują, iż sprawę można zała-
twić polubownie poza „granicami prawa”. 
Chęć udzielenia pomocy bliskim powodu-
je, że osoby starsze płacą za tę „wymyśloną 
usługę” znaczne sumy pieniędzy. W wy-
mienionych sytuacjach zawsze należy po-
twierdzić fakty przekazywane nam przez 
nieznajomego lub nieznajomą, którzy za-
pukają do naszych drzwi oraz zadzwonić 
osobiście pod numer telefonu członka ro-
dziny, aby przekonać się, czy jego znajo-
my mówi prawdę. Należy przestrzegać za-
sady, że nie należy przekazywać pieniędzy 
osobom, których nie znamy osobiście.

Aby nie stać się ofiarą oszustwa, należy 
przestrzegać następujących zasad:

Przed otwarciem drzwi:
•  Spojrzeć przez wizjer w drzwiach lub 

przez okno — kto to?
•  Jeśli nie znamy odwiedzającego — 

spytać o cel jego wizyty, zapiąć łań-
cuch zabezpieczający (jeśli zdecyduje-
my się na otwarcie drzwi) oraz popro-
sić o pokazanie dowodu tożsamości 
lub legitymacji służbowej, identyfi-
katora. Uczciwej osoby nie zrazi takie 
postępowanie powodowane ostrożno-
ścią.

•  W razie wątpliwości należy umó-
wić się na inny termin, sprawdza-
jąc uprzednio w administracji osie-
dla lub innej odpowiedniej instytu-
cji wiarygodność osoby pukającej do 
drzwi (jeśli osoba podaje się za przed-
stawiciela administracji lub innej od-
powiedniej instytucji).

W sytuacji, gdy osoba staje się natar-
czywa, natychmiast należy zadzwonić na 
policję lub zaalarmować otoczenie.

We wszystkich opisanych przypadkach 
należy kontaktować się z Policją, dzwo-
niąc na numer patrol 660-907-885, 061-
84149-30 lub alarmowy 997 lub 112 z te-
lefonu komórkowego, przekazując jak naj-
więcej zapamiętanych szczegółów, np. wy-
gląd nieznajomej osoby, numer i markę 
samochodu, którym ewentualnie przyje-
chała, a w przypadku rozmowy telefonicz-
nej — numer z wyświetlacza telefonu, datę 
i godzinę rozmowy. STĘSZEWSCY POLICJANCI

Stęszewska policja ostrzega 

Uwaga, oszuści!

W najbliższym czasie Muzeum 
Regionalne rozpoczyna cykl 
pod nazwą „Rozpoznaj swoich 
bliskich”.

W gablocie pod podcieniami, na 
stronie internetowej oraz na fa-
cebooku, raz w miesiącu będą po-

kazywane grupowe zdjęcia mieszkańców Stę-
szewa i okolicy. Celem prezentacji jest uzy-
skanie informacji o osobach będących na fo-
tografii i zgłaszanie rozpoznanych ludzi do 
muzeum. Kto rozpozna najwięcej osób w da-
nym miesiącu otrzyma nagrodę książkową.

17 marca zamieszczona została foto-
grafia przedstawiająca założycieli i pra-
cowników Spółdzielni Tartaczno-Stolar-
skiej w Stęszewie.

Muzeum chce w ten sposób zdobyć in-
formacje o tej firmie, ludziach tam pracują-
cych, wytwarzanych produktach i interesu-
jących zdarzeniach związanych z tym miej-
scem. Zebrany materiał dołączony zostanie 
do wystawy, której otwarcie odbędzie się 11 
września 2015 r.

Kolejnym tematem przygotowywanym 
przez muzeum jest 70 rocznica zakończe-
nia II Wojny Światowej w oczach najstar-
szych mieszkańców naszej gminy. Na tę 
okoliczność przeprowadzane są wywiady 
z ludźmi pamiętającymi tamten okres. 

22 marca pod filarami Muzeum Regional-
nego odbędzie się świąteczny kiermasz Wiel-
kanocny. Do nabycia będą przedmioty wyko-
nane przez Grupę Rękodzieła Artystycznego 
działającą przy tutejszym Muzeum.  RED

Rozpoznaj 
swoich 
bliskich

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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Spektakl został zrealizowany 
w ramach modułu zajęć scenicznych 
przez Wydział Wokalny Państwowej 

Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka 
Chopina w Poznaniu. W sali zgromadziła 
się spora liczba widzów. Wśród wykonaw-
ców znaleźli się nie tylko uczniowie, lecz 
również absolwenci wydziału, a w gronie 
uczniów można było oglądać mieszkankę 
gminy Stęszew, Paulinę Krupę, która wcie-

liła się w rolę Rosalindy, jednej z głównych 
bohaterek spektaklu. 

Podczas występu można było usłyszeć 
muzykę Johana Straussa oraz teksty Julia-
na Tuwima. Akcja operetki została umiej-
scowiona w początku XXI wieku i rozgry-
wa się na salonach warszawskich, stąd roz-
winięcie tytułu „Zemsta nietoperza, albo 
Batman w Warszawie”. Szybko zmienia-
jąca się akcja pokazuje groteskowe perype-

tie bohaterów w kostiumowej, sensacyjno – 
przygodowej scenerii (adaptacja literacka 
i sceniczna — Eugeniusz Zdański), co w po-
łączeniu z oprawą muzyczną (kierownic-
two muzyczne i partia fortepianu — Joan-
na Karpacz–Kowalkowska) i wokalną spo-
wodowało, iż spektakl spotkał się z dużym 
zainteresowaniem publiczności.

Publiczność po występie gromkimi bra-
wami podziękowała aktorom.  RED

W Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew 13 marca odbył się 
spektakl teatralny z elementami operetki pt.: „Zemsta Nietoperza albo 
Batman w Warszawie”

Zemsta Nietoperza…
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INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE 

ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH I LIŚCI 

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania – SELEKT” w Czempiniu 

informuje o zbliżającym się terminie rozpoczęcia zbiórki odpadów zielonych 

i liści w ramach selektywnej zbiórki bezpośrednio od właścicieli nieruchomości 

z częstotliwością odbioru co cztery tygodnie w okresie od 1 maja do 30 listopada 

zgodnie z harmonogramem.

Zgłoszenie chęci odbioru odpadów zielonych właściciel nieruchomości winien 

skierować bezpośrednio do firmy odbierającej odpady telefonicznie bądź też na adres 

e-mail. Zgłoszenie umożliwi opracowanie harmonogramu wywozu oraz sprawne 

dostarczenie worków z tworzyw sztucznych ulegających biodegradacji.

Ponadto przypomina się, że:

•   odpady zielone to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących 

z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów, tzn. ścięta trawa, kwiaty i liście, 

rozdrobnione gałęzie, części zielone gałęzi, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia 

ulic i placów.

•  odpady zielone można również zagospodarowywać w przydomowych 

kompostownikach; przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych tzw. PSZOK z chwilą ich uruchomienia oraz dostarczyć do miejsca 

wyznaczonego przez gminę w porozumieniu z firmą wywozową.

Kontakt do firm odbierającej odpady:

TONSMEIER ZACHÓD Sp. z o.o.

Oddział Piotrowo Pierwsze 26/27

64-020 Czempiń

tel.: 61 4424973, 600 082 735, 600 082 283

e-mail: tewgo@toensmeier.pl
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Autor o sobie: „Urodziłem się w No-
wym Tomyślu w 1959 r. Zawód wy-
uczony — leśnik. Moją  pasją  jest fo-

tografowanie  i jej oddaję się  już ponad 40 
lat. Podziwiam  świat, w kadrze aparatu  
pragnę  zatrzymać  tę chwilę, która  doty-
czy  nie  tylko zjawisk, wydarzeń, ale nade  
wszystko  emocji. Pokazałem  swoje foto-
grafie w  muzeum w  Rogoźnie,  mieszkam 
niedaleko  Obornik”. 

Na wystawie znajduje się 27 fotogra-
fii czarno-białych oraz 89 kolorowych. 
W czasie wernisażu autor fotografii otrzy-
mał miano „Nietuzinkowego hobby-

sty” szczególnie za fotografie  wykonane 
w „skali makro”. 

W wernisażu uczestniczyły dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Stęszewie oraz mło-
dzież z Gimnazjum w Stęszewie. W progra-
mie artystycznym wystąpili gimnazjaliści: 

Alicja Czekała — pianino, Wiktor Kęska — 
saksofon. Wykonali m.in.: „I wish” , „Blues”, 
„Just a game” . Uczennica Szkoły Podstawo-
wej w Stęszewie  Michalina Tabaka zagrała 
natomiast na gitarze.  Wystawę będzie moż-
na oglądać do 10 maja 2015 r.  BARBARA BAWER

10 marca w Domu 
Kultury w Stęszewie 
odbył się wernisaż 
wystawy fotografii 
Grzegorza Zarzeckiego

Czar fotografii

�
BIBLIOTEKA 

PARAFIALNA

czynna środa 15:15–17:30
tel. kontaktowy: 693 127 805

Oprócz tematyki religijnej – 
poezja, proza, lektury szkolne, 

filozofia, psychologia, socjologia, 
psychiatria. Bardzo obszerny 

dział historyczny – ok. 35 % z ok. 
6000 zbioru (ok. 200 pozycji 

z końca XIX i początków XX w. 
z różnych działów). 

Mamy też encyklopedie np. 20 
tomów tzw. „Białych Plam”, 
słowniki, poradniki, mapy, 

foldery, płyty CD i DVD. 

Możliwość zamówienia 
i dostarczenia nowych pozycji 
(też z zaprzyjaźnionych bib-

liotek). Cały czas z tyłu kościoła 
farnego wystawione są książki.
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WMurowanej Goślinie 10 lutego 
odbył się finał mistrzostw powia-
tu w siatkówce dziewcząt. W fi-

nale zagrały trzy zespoły. Aby mieć możli-
wość gry w finale każdy zespół musiał wcze-
śniej wygrać turniej półfinałowy. Dziewczęta 
ze Stęszewa wygrały w Rogalinku, gdzie po-
konały szkoły: SP 1 Luboń, SP Radzewo i ZS 
Rogalinek. W turnieju finałowym rozegrały 
mecze z SP Jerzykowo i SP2 Murowana Gośli-
na. Z Jerzykowem wygrały w tie-breaku, na-
tomiast z Murowaną Gośliną przegrały osta-
tecznie zajmując drugie miejsce.

Dziewczęta obroniły tym samym wy-
walczone przed rokiem wicemistrzostwo 
powiatu poznańskiego. 

— W tym roku zwycięstwo smakuje le-
piej, że względu na fakt, iż 10-osobowa dru-
żyna składała się z siedmiu piątoklasistek, 
a jedynie trzy dziewczęta to szóstoklasist-
ki. Dzięki temu, dziewczęta mają ogromne 
szanse w przyszłym roku wywalczyć złoto 
— oceniła trenerka Dagmara Grąs. 

Drugie miejsce dało awans do rozgry-
wek rejonowych, w których walczyć będą 
ze zwycięzcami pięciu innych powiatów. 
Skład drużyny: Patrycja Ratajszczak (kapi-
tan), Milena Hałas, Klaudia Kostrom, Nata-
lia Kańduła, Jessica Kaczmarek, Wiktoria 
Sianos, Adrianna Rychły, Klaudia Kocurek, 
Karina Zimniewicz, Anna Tomaszewska. 

7 marca w Rokietnicy odbył się nato-

miast jeden z trzech ćwierćfinałów woje-
wódzkich rozgrywek klubowych Kinder + 
Sport. Udział w nim wymagał wcześniejsze-
go dobrego występu w eliminacjach. Klub 
UKS Dwójka Stęszew do ćwierćfinału za-
kwalifikował aż trzy zespoły. W kategorii 
trójek jeden zespół (Patrycja Ratajszczak, 
Milena Hałas, Natalia Kańduła, Klaudia Ko-
strom), a w kategorii par dwa zespoły: I ze-
spół (Klaudia Rawecka, Martyna Kańduła), 
II zespół (Paulina Czajkowska, Maria Karbo-

wa, Dominika Łuczak). Turniej rozgrywany 
był w grupach, systemem każdy z każdym. 
W trójkach dziewczęta wygrały wszystkie 
mecze i zagrały o miejsca 1–3 i tam również 
zwyciężyły zajmując ostatecznie 1 miej-
sce. Dziewczęta awansowały także do pół-
finału mistrzostw Wielkopolski! W parach 
dziewczęta grały ze zmiennym szczęściem, 
ale ostatecznie zajęły: 13 miejsce II zespół, 
a także 9 miejsce I zespół, który także zagra 
w półfinale.  RED

W sobotę, 7 lutego, w sali gim-
nastycznej Szkoły Podstawowej 
w Stęszewie odbył się I Turniej 
dla dzieci w Judo o Puchar Rad-
nego Stęszewa.

W W turnieju udział wzięło ok. 
100 zawodników i zawodniczek 
z gminy Stęszew i zaprzyjaźnio-

nych klubów z poznańskiego Dębca i Po-
biedzisk. Dzieci startowały w różnych ka-
tegoriach wagowych.

Drużynowo w turnieju puchar i I miejsce 
wywalczył UKS Dębiec Judo Poznań, II miej-
sce — gmina Stęszew, III — Pobiedziska Judo.

Zawodnikom serdecznie gratulujemy 
uzyskanych wyników i niezwykłej woli 
walki. RED

Stęszewskie siatkarki wicemistrzyniami powiatu poznańskiego

Sukcesy pod siatką

Zespół siatkarek, który obronił wywalczone przed rokiem wicemistrzostwo powiatu 
poznańskiego z trenerką Dagmara Drąs. 

I Turniej Judo 
w Stęszewie
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XI Memoriał im. Sylwestra Dotki 
w piłce nożnej halowej odbył się 
w minioną sobotę w sali stęszew-

skiego Gimnazjum. Do zmagań przystą-
piło 10 drużyn. Zwyciężył LZS Wronczyn 
I, drugie miejsce zajęła drużyna Oldboy-
’s Lipno Stęszew, trzecie LZS Wronczyn II, 
a czwarte Lipno Stęszew. 

Najlepszym zawodnikiem wybrano Pawła 
Rozumka (LZS Wronczyn I), a bramkarzem 
Piotra Morsznera (Oldboy’s Lipno). Najlep-

szym strzelcem okazał się Tomasz Woźniak 
(Oldboy’s Lipno), który zdobył 11 bramek. 

— Zespoły rozpoczęły rywalizację 
w dwóch grupach, zawodnicy podeszli do 
gry ambitni, wręcz emocjonalnie, dopiero 
w półfinałach i meczach o trzecie i pierw-
sze miejsc pokazali solidną grę — powie-
dział organizator turnieju Sławomir Wi-
śniewski, prezes LZS Gminy Stęszew. 

Puchary wręczył burmistrz gminy Stę-
szew Włodzimierz Pinczak. LECH

LZS Wronczyn I zwyciężył w XI Memoriał im. Sylwestra Dotki 

Wronczyn dominował

Zespół LZS Wronczyn I z organizatorami i burmistrzem Stęszewa. Spójnia Strykowo.

LZS Wronczyn II.

Tęcza Skrzynki.

Antananarywa. Dodusie.

Stęszew Girls.

KS Lipno Stęszew. Okoń Sapowice.

KS Lipno Olboy’s.
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1 stycznia 2015 r. weszła w życie usta-
wa z 23 października 2014 r. o zmia-
nie ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2014r. poz.1831) wprowadza-
jąc m.in. nowy art. 5b. do ustawy z dnia 
20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. 
z 2013r. poz.1403, z późn. zm.).

1. Przepis ten umożliwia po spełnieniu 
warunków w nim określonych dalsze pod-
leganie ubezpieczeniu społecznemu rolni-
ków w pełnym zakresie z mocy ustawy tym 
rolnikom i domownikom, którzy zostali 
jednocześnie objęci ubezpieczeniem spo-
łecznym w ZUS z tytułu pełnienia funk-
cji w radzie nadzorczej lub wykonywania 
umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub in-
nej umowy o świadczenie usług, do której 
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Od początku bieżącego roku rolnik lub 
domownik może być podwójnie ubezpie-
czony po podjęciu pracy na podstawie w/
wym. umów lub powołania do rady nad-
zorczej obowiązkowo jako zleceniobiorca 
w ZUS oraz na dotychczasowych zasadach 
w KRUS pod warunkiem, że:

— wartość przychodu osiągniętego 
z tych tytułów w rozliczeniu miesięcznym 
nie przekroczy kwoty równej połowie mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. od 
01 stycznia 2015r. nie więcej niż 875 zł 
miesięcznie,

— bezpośrednio przed dniem rozpoczę-
cia wykonywania w/wym. umów lub peł-
nienia funkcji w radzie nadzorczej podle-
gał ubezpieczeniu społecznemu rolników 
w pełnym zakresie z mocy ustawy.

Spełnienie tych warunków daje prawo 
rolnikowi i domownikowi do nieprzerwa-
nego ubezpieczenia w KRUS. 

Ubezpieczeni spełniający omówio-
ne wyżej warunki mogą w każdym czasie 
(w okresie trwania, np. umowy zlecenia 

lub członkostwa w radzie nadzorczej) od-
stąpić od ubezpieczenia społecznego rolni-
ków składając w KRUS oświadczenie w tej 
sprawie.

Ubezpieczenie to ustanie nie wcześniej 
niż od dnia, w którym oświadczenie o od-
stąpieniu od ubezpieczenia zostało złożo-
ne w KRUS. 

Fakt podjęcia w/wym. aktywności nale-
ży zgłosić w KRUS, gdyż niezgłoszenie te-
go faktu na bieżąco może skutkować usta-
niem ubezpieczenia zdrowotnego z okre-

sem wstecznym oraz poniesieniem kosz-
tów leczenia.

Rolnicy i domownicy w okresie podle-
gania ubezpieczeniu społecznemu rolni-
ków, przy jednoczesnym ubezpieczeniu 
społecznemu w ZUS, nie mają możliwości 
skorzystania z prawa do finansowania ze 
środków budżetu państwa składek na ubez-
pieczenie emerytalno-rentowe w związ-

ku ze sprawowaniem osobistej opieki nad 
dzieckiem.

2. Ustawa nowelizująca dała też pra-
wo do objęcia ubezpieczeniem społecz-
nym w KRUS z okresem wstecznym tych 
rolników lub domowników, którzy przed 
01.01.2015r. zostali wyłączeni z ubezpie-
czenia społecznego rolników w związku 
z objęciem ich ubezpieczeniem społecz-
nym na podstawie przepisów o systemie 
ubezpieczenia społecznego w ZUS z tytu-
łu wykonywania umowy zlecenia, umowy 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie 
usług do której stosuje się przepisy doty-
czące zlecenia, pod warunkiem, że:

— wartość przychodu osiąganego z po-
wyższych umów w rozliczeniu miesięcz-
nym za minione lata nie przekracza kwo-
ty równej połowie minimalnego wynagro-
dzenia za pracę obowiązującego w danym 
okresie,

— bezpośrednio przed rozpoczęciem 
wykonywania w/wym. umów rolnicy lub 
domownicy podlegali ubezpieczeniu spo-
łecznemu rolników w pełnym zakresie 
z mocy ustawy (czyli prowadzili działal-
ność rolniczą w gospodarstwie powyżej 1 
ha przeliczeniowego lub dziale specjalnym 
produkcji rolnej).

Na złożenie wniosku do KRUS o przy-
wrócenie do ubezpieczenia społecznego 
rolników w okresie wykonywania w/wym. 
umów rolnicy mają czas tylko do 30 czerw-
ca 2015r. 

Do wniosku powinna być dołączona in-
formacja potwierdzająca miesięczną kwotę 
przychodu z wykonywanych umów z tytu-
łu, których rolnik lub domownik został ob-
jęty ubezpieczeniem społecznym w ZUS.

Szczegółowych informacji udziela-
ją wszystkie jednostki Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego.

 MARIA WRÓBLEWSKA

 DYREKTOR OR KRUS W POZNANIU

Pracujesz na umowę zlecenie lub pełnisz funkcję w radzie nadzorczej?

Uwaga! Ważne zmiany 
dla pracujących rolników

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

• Bezpłatne konsultacje prawne 

– w każdy drugi i czwarty poniedziałek 

miesiąca od godz. 16 do 18w Urzędzie 

Miejskim Gminy Stęszew (są one prze-

znaczone wyłącznie do osób zameldowa-

nych w gminie Stęszew. Radca pełni funk-

cję doradcy dla osób w trudnej sytuacji).

• Urząd Miejski Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11

czynny: pon. 8–16, wt.–pt. 7–15

> centrala 61 819 71 20, 61 813 40 11

> sekretariat 61 819 71 22

> faks 61 813 42 87

www.steszew.pl urzadgminy@steszew.pl

burmistrz@steszew.pl

> Geodezja 61 819 71 49 

>  Ochrona środowiska, Gospodarka 

odpadami 61 819 71 25, 61 81 97 132

> Planowanie Przestrzenne 61 819 71 26

> Zamówienia publiczne 61 819 71 41

> Drogi 61 819 71 41

> Inwestycje 61 819 71 41

> Obrona cywilna 61 819 71 35

> Numer alarmowy – 112

> Obsługa informatyczna 61 819 71 35

> Skarbnik 61 819 71 28

> Księgowość budżetowa 61 819 71 31

> Księgowość podatkowa 61 819 71 39

> Podatki 61 819 71 30

>  Komputerowa Ewidencja Ludności 

61 819 71 33

>  Urząd Stanu Cywilnego 61 819 71 29

>  Działalność Gospodarcza 61 819 71 36

>  Promocja Gminy 61 819 71 45

>  Ubezpieczenie Społeczne Rolników 

61 819 71 40

• Filia wydziału komunikacji Stęszew, 

ul. Poznańska 20, tel. 61 813 00 77

• Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 
Szkół ul. Poznańska 11, czynny: pon. 8–

16, wt.–pt. 7–15, tel. 61 819 71 37

• Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 11, tel. 61 8 19 71 24

> psycholog do spraw przemocy w rodzi-

nie – kontakt za pośrednictwem Ośrodka 

Pomocy Społecznej pod nr tel. 

61 8197 124

• Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej ul. Mosińska 15

Czynny jest codziennie z wyjątkiem wol-

nych sobót i niedzieli w godz. 7–15

 tel. 61 813 41 82. Awarie sieci wodno-
kanalizacyjnej można zgłaszać przez 
cały tydzień, 24h na dobę pod nr kom. 
506 020 061, 515 266 029, 500 016 269

• Pogotowie Energetyczne
> Stęszew, ul. Wojska Polskiego 1,

tel. 61 813 43 95.  

> 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
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Uroczystość ta, odbyła się 4 marca 
i była okazją do spotkania się par 
małżeńskich świętujących jubile-

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

i wierności rodzinnej. Złote Gody są jubile-
uszem szczególnym, dlatego święto to mu-
si mieć wyjątkową oprawę. Tradycją Gmi-
ny stało się, że z tej okazji z dostojnymi ju-
bilatami spotykają się przedstawiciele sa-
morządu 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 Bro-
nisław Komorowski przyznał Jubilatom 
medale „Za długoletnie pożycie małżeń-
skie”. Aktu dekoracji dokonał burmistrz 
Włodzimierz Pinczak. 

Dostojni goście otrzymali również 
kwiaty i dyplomy pamiątkowe. Po części 
oficjalnej ceremonii, Jubilaci zasiedli przy 
wspólnym stole i wspominali swoje „mło-
de lata”.

Pięćdziesiątej rocznicy ślubu doczekało 
20 par z terenu naszej gminy.

Medale za długoletnie pożycie małżeń-
skie otrzymali: Irena i Antoni Cholewa, 
Kazimiera i Aleksander Ciesielscy, Hen-
ryka i Bronisław Cieślarek, Helena i Tade-
usz Durczak, Bogumiła i Kazimierz Gaw-
ron, Janina i Bronisław Jarnut, Zofia i Jan 
Kaczmarek, Krystyna i Marian Kaczma-
rek, Elidia i Stanisław Kozłowscy, Stanisła-
wa i Edmund Maciejewscy, Teresa i Franci-
szek Matuszczak, Janina i Franciszek Olej-
niczak, Janina i Stanisław Oracz, Halina 
i Włodzimierz Ostański, Janina i Mieczy-
sław Pięta, Maria i Jan Piotrowscy, Broni-
sława i Zenon Skrzydlewscy, Julianna i Jó-
zef Sowińscy, Zofia i Mieczysław Szulc, Te-
resa i Henryk Szypura.  RED

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

Złote 
Gody

Trasa biegu prowadzi w całości po 
Wielkopolskim Parku Narodowym 
(jedna pętla), przez lasy i wzdłuż je-

zior, zahaczając o Trzebaw, Łódź oraz 
oczywiście Stęszew, a kończy się na pla-
ży nad Jeziorem Lipno. Limit czasu wy-
nosi 1,5 godziny dla dystansu 10 km. Start 
biegu głównego planowany jest na godz. 
12, natomiast od 9 rozpoczynają się bie-
gi dziecięce OXYTOP Dziecięce Prze-
łaje. Najmłodsi wystartują w kil-
ku biegach na różnych dystan-
sach, w zależności od katego-
rii wiekowej.

Dekoracja najlepszych za-
wodników odbędzie się około 
godz. 14 na stadionie KS Lip-
no, a zaraz po niej imprezy z oka-
zji Święta Stęszewa. 

W biegu głównym może wziąć udział 
każda osoba pełnoletnia, a wszyscy zawod-
nicy zostaną zweryfikowani w biurze za-
wodów w dniu biegu. Limit uczestników 
wynosi 500 osób.

Podczas Stęszewskiego Biegu Przełajo-
wego będą rozgrywane następujące klasy-
fikacje:

•  klasyfikacja generalna kobiet i męż-
czyzn,

•  klasyfikacja mieszkańców gminy Stę-

szew, przeprowadzona na podstawie 
dokumentu potwierdzającego adres 
zameldowania, — klasyfikacja w kate-
goriach wiekowych oraz 

•  klasyfikacja grupy biegowej Night 
Runners.

Każdy zawodnik, który ukończy bieg, 
otrzyma pamiątkowy medal. Po biegu or-
ganizator zapewnia ciepły posiłek. 

W klasyfikacji generalnej kobiet 
oraz mężczyzn organizator prze-

widuje puchary za miejsca 
I–III oraz nagrody rzeczowe 
za miejsca I–III. W klasyfika-
cji mieszkańców gminy Stę-
szew najlepszy zawodnik oraz 

zawodniczka otrzymają pucha-
ry oraz nagrody rzeczowe.

Szczegóły dotyczące biegu oraz ak-
tualne informacje uzyskać można na stro-
nie www.bieg.steszew.pl oraz https://www.
facebook.com/SteszewskiBiegPrzelajowy

Zapisy przyjmowane są do 8 czerwca 
2015 r. i w dniu biegu tj. 20 czerwca 

w Biurze Zawodów, jeśli limit uczest-
ników nie zostanie wcześniej osiągnię-
ty. Dodatkowo wszyscy uczestnicy, którzy 
do 1 czerwca zapiszą się na bieg i uiszczą 
opłatę startową, otrzymają w pakiecie star-
towym koszulkę.  RED

20 czerwca odbędzie się już V edycja 
Stęszewskiego Biegu Przełajowego 
organizowanego przez gminę Stęszew 

Biegiem na 
Święto Stęszewa

A K T U A L N O Ś C I
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