
Gminne inwestycje pierwszego półrocza 2015 10–11

> BEZPŁATNE CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ > NR 5/2015 > ISSN 1233-6033 >

• SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY 8–9 

• GIMNAZJALIŚCI WRÓCILI Z USA 12

• CZAR LAT 50- I 60-TYCH  13

• ZMAGANIA MATEMATYCZNE 14

• PLAN IMPREZ W GMINIE  15 

• DIAMENTOWE GODY  15

• CO ROBIĆ W WAKACJE? 18

ANTONIN, BĘDLEWO, DĘBIENKO, DĘBNO, DROGOSŁAWIEC, DROŻDŻYCE, GÓRKA, JEZIORKI, KRĄPLEWO, ŁÓDŹ, MIROSŁAWKI, MODRZE, SMĘTÓWKO, PIEKARY, RYBOJEDZKO, SAPOWICE, SKRZYNKI, SŁUPIA,

SROCKO MAŁE PGR, SROCKO MAŁE WIEŚ, STĘSZEW, STRYKOWO, STRYKÓWKO, TOMICE, TOMICZKI, TRZEBAW, TWARDOWO, WITOBEL, WIELKAWIEŚ, WRONCZYN, ZAMYSŁOWO, ZAPARCIN, ŻYDOWO

STĘSZEWSKI 
PRZEŁAJ  19–20

L
IP

IE
C

 2
0

1
5

STĘSZEW ŚWIĘTOWAŁ2–7



2

N
R

 5
 /

 2
0

1
5

 
L

IP
IE

C
 2

0
1

5

Ś W I Ę T O  S T Ę S Z E W A



3

N
R

 5
 /

 2
0

1
5

 
L

IP
IE

C
 2

0
1

5

Ś W I Ę T O  S T Ę S Z E W A 

Tegoroczne Święto Stęszewa odbywało się 20 i 21 czerwca

Stęszew świętował

Atrakcji nie brakowało, a główną 
gwiazdą był wokalista legendarnej 
grupy GENESIS — RAY WILSON. 

Wystąpił też Jerzy Kryszak, zespół CASH-
FLOW i Michał Kowalonek.

Sobota rozpoczęła się na sportowo. Od 
rana odbywały się biegi dziecięce — „Oxy-
top Dziecięce Przełaje”, a następnie bieg 
główny na dystansie 10 km — więcej na ten 
temat na stronach 19 i 20.

Jubileusz kapeli dudziarskiej
O godz. 15 ze stęszewskiego rynku na sta-
dion KS Lipno wyruszył korowód kapel 
dudziarskich wraz z burmistrzem gmi-
ny Stęszew, radnymi, dyrektorami placó-
wek oświatowych, sołtysami, przedstawi-
cielami Muzeum Regionalnego, w asyście 
Ochotniczej Straży Pożarnej ze Stęszewa 
i Strykowa. Przemarsz rozpoczynał obcho-
dy Święta Stęszewa, a oficjalnego uroczy-
stego otwarcia dokonał burmistrz Włodzi-
mierz Pinczak.

Następnie na scenie pojawili się człon-
kowie kapeli dudziarskiej „Koźlary”. Ze-
spół obchodzi w tym roku jubileusz 15-le-
cia istnienia. Kapela istnieje od 2000 r. 
działając przy stęszewskim Domu Kultu-
ry pod patronatem Burmistrza Gminy Stę-
szew. Jej instruktorem jest Romuald Jędra-
szak. Obecnie w kapeli grają: Krzysztof Ba-
ranowski, Barbara Baranowska-Gach, Piotr 
Górecki, Paweł Zawadzki, Łukasz Kon-
tek, Jakub Kontek,  Karolina Kontek, Iwo-
na Mieszała, Paulina Tomczak,  Katarzyna 
Józefiak,  Mateusz  Bernart, Marta Grześ-
kowiak,  Angelika Grześkowiak, Zofia Ba-
ranowska, Ewa Górecka, Anna Szczeszek. 
Kapela od wielu lat bierze udział w regio-
nalnych imprezach oraz ogólnopolskich 
festiwalach, m.in. w: Kazimierzu Dolnym 

nad Wisłą, Bukowinie Tatrzańskiej („Saba-
łowe Bajania”). Muzycy ludowi ze Stęszewa 
promowali gminę poprzez piękno folkloru 
muzycznego wielkopolski również na mię-
dzynarodowych konkursach, przeglądach, 
festiwalach i innych wydarzeniach w ta-
kich krajach jak: Niemcy, Czechy, Słowacja, 
Austria, Szkocja, Białoruś .

Burmistrz Włodzimierz Pinczak złożył 
gratulacje i wręczył instruktorowi i mło-
dym muzykom okolicznościowe statuet-
ki. Na uroczystość jubileuszową przybyła 
m.in. Lesley A. Duncan z Edynburga z ka-
peli Scotpipe Edinburgh i wręczyła oficjal-
ne zaproszenie dla 6 członków kapeli do 
udziału w Międzynarodowym Festiwalu 
MELA. Festiwal odbywa się w Edynburgu 
od 28 do 31.08.2015 r.

Koncerty gwiazd i nie tylko 
Podobał się niezwykły koncert dla naj-
młodszych w wykonaniu wokalisty grupy 
Myslovitz — Michała Kowalonka i Lumi-
kulu. Wystąpili również uczniowie szko-

ły muzycznej Stara Roszarnia. W dalszej 
kolejności można było zobaczyć na scenie 
zespół Cashflow, wykonujący największe 
przeboje rock’n’rolla i country.  

Główną gwiazdą tegorocznego Świę-
ta Stęszewa był wokalista legendarnej gru-
py Genesis — Ray Wilson. Podczas koncer-
tu zabrzmiały największe przeboje tej bry-
tyjskiej formacji, m.in. Another Day In Pa-
radise, Invisible Touch, Jesus He Knows 
Me, Follow You Follow Me, Land Of Con-
fusion czy Mama. Można było także usły-
szeć twórczość solową szkockiego woka-
listy i jego rockowej formacji Stiltskin — 
choćby kultowy utwór Inside czy przebo-
jowe American Beauty. 

Drugą gwiazdą Święta Gminy była iko-
na polskiego kabaretu, aktor, satyryk i pa-
rodysta — Jerzy Kryszak, który rozbawił 
publiczność. 

Oprócz koncertów można było wziąć 
udział w wielu warsztatach i zabawach 
skierowanych do dzieci i młodzieży.

Sobota zakończyła się zabawą taneczną.
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Nagrody i wyróżnienia
Tego dnia zostały również wręczone Nagro-
dy Burmistrza Gminy Stęszew dla najzdol-
niejszych absolwentów gminnych gimna-
zjów. Uczniowie ci zostali wytypowani m.in. 
na podstawie uzyskanych wyników w na-
uce, punktów z egzaminów, udziału w kon-
kursach i olimpiadach. Wyróżnieni zosta-
li: Marianna Pilarczyk, Hubert Balcerzak, 
Jan Fabianowski, Filip Kościuszko. Bur-
mistrz gminy Stęszew wręczył też nagro-
dy dla absolwentów gminnych gimnazjów, 
których rady pedagogiczne szkół nomino-
wały do wyróżnień za szczególne osiągnię-
cia w innych dziedzinach życia szkolnego: 
artystycznych, społecznych, sportowych. 
Pierwszą z wyróżnionych w tej kategorii 
osób była wspomniana już Marianna Pilar-
czyk. Kolejnymi osobami są: Karolina Kon-
tek, Anna Tomczak, Patryk Borowiak, Jakub 
Marciniak, Filip Skórnicki. 

Jedną z imprez towarzyszących pod-
czas Święta Stęszewa były zawody węd-

karskie o Puchar Burmistrza Gminy Stę-
szew, które odbyły się w sobotni poranek 
nad J. Lipno. Pierwsze miejsce zajął Ja-
kub Jóźwiak z sumą punktów 2940. Drugi 
Marcin Marcinkowski, który zdobył 1440 
punktów, a trzeci Patryk Wiśniewski — 
1340 punktów. 

Z okazji Święta Stęszewa Polski Zwią-
zek Hodowców Gołębi Pocztowych Od-
dział Mosina pod patronatem burmistrza 
gminy zorganizował lot gołębi z miejsco-
wości Nienburg (Niemcy) — średnia od-
ległość lotu 540 km. W zawodach brało 
udział 76 hodowców ze Stęszewa, Pusz-
czykowa, Mosiny, Lubonia, Śremu, Czem-
pinia — wypuszczono 1611 gołębi. Dla 
hodowców z gminy Stęszew był to lot 
o mistrzostwo. I tak mistrzami Stęszewa 
na rok 2015 zostali:

• bracia: Czesław i Ryszard Walich,
•  I wiemistrzem — Mirosław Marcin-

kowski,
• II wicemistrzem — Leszek Bartczak.
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Niedziela na sportowo
Drugi dzień Święta Stęszewa przebiegał 
w sportowym klimacie. We Wronczynie 
rozegrany został I Memoriał Piłki Noż-
nej im. Zenona Adamka, połączony z uro-
czystym odsłonięciem tablicy i nadaniem 
kompleksowi boisk we Wronczynie imie-
nia Zenona Adamka. W Stęszewie nato-
miast, na terenie boiska KS Lipno odbył się 
marsz nordic walking oraz Turniej Szacho-
wy o Puchar Burmistrza Gminy Stęszew. 

W niedzielę również, na stadionie KS 
Lipno, odbyła się już II Spartakiada Dzie-
ci w Hokeju na Trawie. Brało w niej udział 
5 drużyn: 2 zespoły Swarka Swarzędz, 2 ze-
społy KS Lipno Stęszew oraz drużyna Ju-
venty Środa Wlkp. Każdy uczestnik otrzy-
mał posiłek, napoje i słodycze. Turniej za-
kończył się  wręczeniem  medali okolicz-

nościowych  dla wszystkich zawodników 
ufundowanych przez władze miasta, a uro-
czystego wręczenia dokonał burmistrz 
Włodzimierz Pinczak. Dla wszystkich był 
to mile spędzony czas i udana zabawa.

Na pobliskim „Orliku” przez cały czas 
trwania Święta Stęszewa miały miejsce gry 
i zawody sportowe: konkurs piłkarsko-ko-
szykarski, gry rakietowe, turniej w „Dwie 
piłki” szkół podstawowych i open, turniej 
„dzikich drużyn” szkół podstawowych 
i gimnazjum, a także turniej trójek siatkar-
skich i koszykówki.

W sobotę ponadto odbył się mecz hoke-
ja na trawie pomiędzy reprezentacją mło-
dzieżową Polski a KS Lipno Stęszew. 

Patronat medialny nad imprezą objęli: 
dwutygodnik Nasz Głos Poznański, Kurier 
Lokalny oraz Radio Merkury.  RED
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24 czerwca odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej Gminy Stęszew. 
Tradycyjnie, po przyjęciu porządku głos zabrał burmistrz Włodzimierz 
Pinczak, który przedstawił obecnego na sali nowego komendanta 
Komisariatu Policji w Stęszewie Pawła Maślonę

Sesja Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew

Następnie burmistrz przedstawił 
sprawozdanie z działalności mię-
dzysesyjnej. Dotyczyło ono okresu 

od 20 maja do 24 czerwca br. 
W omawianym czasie zakończonych 

zostało kilka inwestycji. Dotyczyły one:
•  remontu pomostu wodnego nad je-

ziorem Strykowskim w Strykowie,
•  dostawy piasku na plażę nad jezio-

rem Lipno w Stęszewie,
•  dostawy i montażu trybun na obiek-

cie KS Lipno w Stęszewie,
•  przygotowania terenu pod boisko 

przy ulicy Szkolnej w Stęszewie (przy 
Gimnazjum).

Trwają natomiast inwestycje związane z: 
•  remontem ul. Nowej w Dębnie wraz 

z budową kanalizacji deszczowej,
•  remontami cząstkowymi chodników 

na terenie Stęszewa,
•  pracami projektowymi chodnika 

Wronczyn — ul. Rolna, Modrze — ul. 
Poznańska,

•  pracami projektowymi remontu 
jezdni wraz z odwodnieniem na ul. 
Parkowej w Strykowie,

•  pracami projektowymi dla parkingu 
w centrum Stęszewa,

•  budową kanalizacji sanitarnej dla Je-
ziorek,

•  budową kanalizacji sanitarnej dla 
Będlewa,

•  opracowaniem dokumentacji projek-
towej na budowę sieci kanalizacji sa-
nitarnej dla Łodzi,

•  opracowaniem dokumentacji projek-
towej na budowę hali widowiskowo-
sportowej w Stęszewie,

•  budową kanalizacji sanitarnej w uli-
cy Kwiatowej w miejscowości Stęszew,

•  budową parków Street Workout przy 
ulicy Błonie i Chrobrego w Stęszewie. 

Rozpoczął się również remont jezdni 
na ul. Podgórnej od ul. Chabrowej do ul. 
Mosińskiej w Stęszewie oraz remont chod-
nika na ul. Łąkowej w Modrzu. 

W omawianym czasie odbyły się prze-
targi na remont ulicy Podgórnej w Wito-
blu; usługi pocztowe; dostawę, montaż 
i demontaż namiotów na Święto Stęszewa, 

uporządkowanie terenu w Tomicach pod 
boisko sportowe; oczyszczenie kanalizacji 
na terenie miasta Stęszewa; zakup sprzętu 
ratowniczego dla OSP wraz z dostawą; re-
mont oświetlenia na boisku w Dębnie; re-
mont toalet w świetlicy wiejskiej w miej-
scowości Wronczyn. 

Burmistrz poinformował również 
o zorganizowanej w Jeziorkach kolejnej ak-
cji Cała Polska Biega i o wyścigu kolarskim 
Bałtyk—Karkonosze, którego trasa w tym 
roku przebiegała przez naszą gminę. 

W omawianym okresie odbyły się spo-
tkania w ramach CZO Selekt, Mikrore-
gionu WPN i Rady Aglomeracji Poznań-
skiej. Burmistrz przypomniał mieszkań-
com (niejako w odpowiedzi na skargi, iż 
firma odbierająca odpady nie zabrała od 
niektórych mieszkańców odpadów zmie-
szanych pozostawionych w workach), że 
śmieci zmieszane należy składować w ku-
błach, gdy się nie mieszczą — dokupić ku-
beł. Nie ma możliwości, by leżały one przy 
pojemniku. Dodatkowo burmistrz apelo-
wał do osób posiadających stare kubły bez 
kółek, by zmieniając je na nowe, kupili ta-
kie z kółkami — dla ułatwienia ich trans-
portowania i opróżniania. 

W końcówce maja odbyła się II tura wy-
borów prezydenckich, których organizacją 
na terenie gminy zajął się urząd. W Mu-
zeum Regionalnym otwarta została wy-
stawa fotografii, z okazji przypadającego 
w tym roku jubileuszu 25-lecia samorządu 
terytorialnego. Wszystkim, którzy jeszcze 
jej nie widzieli przypominamy, że jest ona 
czynna do września — przyp. red. Trady-
cyjnie już zorganizowany został Gminny 
Dzień Maki i Ojca w Tomiczkach, imprezy 
z okazji Dnia Dziecka w sołectwach, a tak-
że Biegi Przełajowe o Puchar Przewodni-
czącego Rady Miejskiej, w Strykowie. 

W ostatni majowy weekend zorganizo-
wany został Piknik Ekologiczny dla dzie-
ci, a dwa tygodnie później — stęszewscy Pi-
wersi zorganizowali, przy gminnym dofi-
nansowaniu Festival Rock’n’Road Rocka-
billy. 

W omawianym czasie odbyły się ko-
lejne badania mammograficzne. Bur-

mistrz miał spotkanie z grupą gimnazja-
listów, którym udało się wyjechać na ko-
lejny etap konkursu Odyseja Umysłów 
— do USA (pisaliśmy o tym wcześniej — 
red.). Wrócili zadowoleni, bogatsi o kolej-
ne doświadczenia. 

W czerwcu jubileusz 60-lecia poży-
cia małżeńskiego świętowali Państwo No-
wak z Mirosławek. Burmistrz odwiedził 
ich z dyplomem gratulacyjnym, wiązanką 
kwiatów oraz prezentem. 

Do gminy zawitali również kolejni 
przedstawiciele potencjalnego inwestora. 
Dopytywali o szczegóły techniczne zwią-
zane z gminnym terenem inwestycyjnym. 

Burmistrz podsumował tegoroczne ob-
chody Święta Stęszewa, zorganizowane 20 
i 21 czerwca br. Pomimo wcześniejszych 
obaw, pogoda niczego nie popsuła, o bar-
dzo bogaty i różnorodny program obu dni 
spowodował, że każdy mieszkaniec mógł 
znaleźć coś interesującego. 

Na zakończenie ostrzegł mieszkańców 
przed „falą” oszustw, do jakich dochodzi 
na terenie gminy. Po raz kolejny bowiem 
słyszymy, o próbach wyłudzania pienię-
dzy lub zawierania niekorzystnych umów. 
Burmistrz prosił, by szczególnie ostrzec lu-
dzi starszych przed takimi sytuacjami. 

Ważną informacją dla najmłodszych 
będzie z pewnością zmiana godzin otwar-
cia Orlika w Stęszewie. Na czas wakacji, 
czyli w lipcu i sierpniu kompleks będzie 
czynny nie tylko od 15.00 do 21.00, ale 
także od 10.00 do 13.00. 

Kolejnym punktem sesji było przyjęcie 
następujących uchwał:
•  zmieniającą Uchwałę nr III/23/2014 

w sprawie uchwały budżetowej na 2015 
rok.

•  w sprawie przyjęcia opracowanych do-
kumentów w ramach realizacji projek-
tu pn. „Wzmocnienie współpracy człon-
ków Stowarzyszenia Gmin Mikroregio-
nu Wielkopolskiego Parku Narodowego 
w celu kształtowania przestrzeni pu-
blicznej służącej wzmocnieniu lokal-
nych więzi społecznych”,

•  w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia zmiany Studium uwarunkowań 

W I A D O M O Ś C I  Z  S E S J I
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i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Stęszew. Uchwała ta 
dotyczy działki o nr ewid. 279/2 poło-
żonej w obrębie geodezyjnym Zamysło-
wo. Uchwałą nr XXXIX/333/2014 z dnia 
11.09.2014r Rada Miejska Gminy Stę-
szew zatwierdziła zmienione Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Stęszew. 
Przedmiotowa działka przeznaczona 
jest w nim na cele zabudowy mieszka-
niowo-usługowej i sąsiaduje z terenem 
aktywizacji gospodarczej. W związku 
z planami rozwoju firmy zlokalizowa-
nej w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie-
zbędne jest opracowanie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla tego terenu. Ponieważ mpzp nie 
może być sprzeczny z ustaleniami Stu-
dium należy najpierw zmienić zapisy 
Studium z obecnego przeznaczenia na 
cele aktywizacji gospodarczej,

•  w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego — działki o nr 
ewid. 138, 139, 140, 141, 152 we wsi 
Rybojedzko, obręb Rybojedzko, gmi-
na Stęszew. Powyższa uchwała wywoła-
na została na wniosek właściciela dzia-
łek, a dotyczy terenów przewidzianych 
pod eksploatację kruszywa. W obowią-
zującym planie zagospodarowania prze-
strzennego, na działce nr 141, określono 
konieczność wykonania filara ochron-
nego od strony działek o nr ewid. 140, 
139, 138. Obecnie wszystkie wymienio-
ne działki stanowią obszar jednego zło-
ża Rybojedzko KR VIII, a wspomniany 
filar pomiędzy nimi uniemożliwia wła-
ścicielowi pełną i prawidłową eksplo-
atację całości złoża. Dlatego też wystą-
pił on o opracowanie nowego planu za-
gospodarowania dla całego wymienio-
nego terenu, umożliwiające likwidację 
spornego filara. Przed głosowaniem nad 
tą uchwałą głos zabrali przedstawiciele 
rady sołeckiej sołectwa Tomice. Przyta-
czali oni argumenty przemawiające za 
nieuchwalaniem planu, prosząc jedno-
cześnie radnych, by nie podejmowali 
uchwały. Przypominali sytuacje, w któ-
rych właściciel żwirowni zobowiązywał 
się do podjęcia pewnych działań, ma-
jących wpłynąć m.in. na poprawę bez-

pieczeństwa mieszkańców, a później te-
go nie robił. Co więcej, nie wywiązał się 
też z obowiązków nałożonych na niego 
przez organy kontrolujące jego działal-
ność. Wobec powyższego, uchwała zo-
stała jednogłośnie odrzucona,

•  w spawie nabycia przez gminę Stęszew 
lokalu mieszkalnego położonego w ob-
rębie geodezyjnym Jeziorki. Lokal ten, 
położony jest przy ul. Bukowskiej w Je-
ziorkach, ma pow. użytkowej 46,72m2 
i stanowi własność Agencji Nierucho-
mości Rolnych. Na podstawie tej uchwa-
ły, gmina przejmie go nieodpłatnie, ce-
lem realizacji zadań socjalnych,

•  w sprawie nabycia przez gminę Stę-
szew lokalu mieszkalnego położonego 
w Jeziorkach. Lokal ten, o pow. użytko-
wej 49,10m2 również stanowi własność 
Agencji Nieruchomości Rolnych. Na 
podstawie podjętej uchwały przejęty zo-
stanie on nieodpłatnie na cele socjalne,

•  w sprawie sprzedaży nieruchomości 
położonej w Modrzu. Nieruchomość, 
o której mowa to niezabudowana dział-
ka o pow. 0,6916 ha, położona przy ul. 
Poznańskiej. Gmina Stęszew nie posia-
da dla przedmiotowej działki miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego, a w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Stęszew określona 
jest ona jako — M — zabudowa mieszka-
niowa, główne zbiorniki wód podziem-
nych. Sprzedaż powyższej nieruchomo-
ści nastąpi w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego. 

•  w sprawie udzielenia w roku 2015 do-
tacji na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie i roboty budowlane dla 
obiektów zabytkowych wpisanych do 
rejestru zabytków położonych na te-
renie gminy Stęszew. Proponowana 
w uchwale dotacja przeznaczona zosta-
nie na dofinansowanie prac konserwa-
torskich i restauratorskich przy kościele 
filialnym pw. Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Stęszewie polegających na: sku-
ciu istniejącej posadzki; sprawdzeniu 
podłoża betonowego; dokonaniu oceny 
i ewentualnym skuciu; wykonaniu izo-
lacji poziomej, a następnie wykonaniu 
nowego podbetonu; ułożeniu nowej po-
sadzki z płytek ceramicznych w nawie 

głównej, kaplicy, kruchcie; odtworzeniu 
pierwotnej kolorystyki płytek (biało-
czerwonych) oraz ich układu. Uchwała 
przyjęta została przy 3 głosach wstrzy-
mujących się, 

•  w sprawie powołania zespołu opiniują-
cego zgłoszonych kandydatów na ław-
ników. Na podstawie tej uchwały wy-
znaczony zespół osób zaopiniuje kan-
dydatów na ławników do Sądu Okręgo-
wego w Poznaniu i Sądu Rejonowego 
w Grodzisku Wlkp. 

Radni Gminy przyjęli także apel w sprawie 
odrzucenia zapisów projektu ustawy Pra-
wo Wodne. Jest on skierowany do posłów 
i senatorów i dotyczy odrzucenia następu-
jących zapisów: 
•  przekazywania gminom zadań z za-

kresu utrzymania urządzeń meliora-
cji wodnych szczegółowych jako zada-
nie własne oraz zadań z zakresu wyko-
nywania i utrzymania rowów odwad-
niających tereny zurbanizowane,

•  ograniczania kompetencji gmin w spra-
wach planowania przestrzennego prze-
kazując kompetencje organom odpowie-
dzialnym za gospodarkę wodną,

•  przekazywania gminom zadań marszał-
ka województwa w zakresie ewidencji 
gruntów zmeliorowanych i urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych 
ujętych w zbiory danych przestrzen-
nych bez odpowiedniej pomocy finan-
sowej państwa,

•  przekazywania gminom zadań z za-
kresu planowania przestrzennego do-
tyczących zagrożeń powodziowych 
i ryzyka powodziowego bez uprzednie-
go oszacowania kosztów ich wdrożenia 
jak tez zagwarantowania odszkodowań 
dla właścicieli nieruchomości.
Konsekwencją wejścia w życie tej ustawy 

byłaby konieczność zmiany studiów uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego, planów zagospodaro-
wania przestrzennego, wygaszenia decyzji 
o warunkach zabudowy dla terenów obję-
tych ryzykiem powodziowym. Ustawa nie 
przewiduje także środków na wielomiliar-
dowe odszkodowania dla właścicieli nieru-
chomości, które sektor publiczny będzie 
zobowiązany wypłacić.

Apel radnych był ostatnią z przyjętych 
na sesji uchwał.  RED

W I A D O M O Ś C I  Z  S E S J I

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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Przebudowa ulicy Trzebawskiej 
w Stęszewie
Termin wykonania: do 24 kwietnia 2015 r. 
Prace przeprowadzono na długości 600 m. 
Obejmowały one wykonanie:

•  nawierzchni zjazdów z kostki bru-
kowej betonowej kolorowej na po-
wierzchni 210,5 m2;

•  nawierzchni parkingów z kostki bru-
kowej betonowej kolorowej na po-
wierzchni 834,2 m2;

•  nawierzchni chodników z kostki 
brukowej betonowej gr. 8 cm, szarej 
na powierzchni 1272,5 m2;

•  nawierzchni jezdni z betonu asfalto-
wego na powierzchni 3970,0 m2.

Kanalizacja w Jeziorkach
Budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej 
długości L=5558,0 m dla miejscowości Je-
ziorki z materiału wykonawcy. Zakres 
prac, których koniec przewidziano w umo-
wie na 30 czerwca 2016 r., obejmuje:

•  kanalizację sanitarną grawitacyjną 
PVC Ø200 — 2007,33 mb;

•  rurociąg tłoczny PE Ø 110 — 3141,94 
m;

•  przepompownie ścieków P1 Qdśr = 
12,69 m3/h;

•  przykanaliki kanalizacji sanitarnej 
PVC Ø 160 — 408,67 mb; szt. 47;

•  roboty nawierzchniowe — rozbiórki 
i odtworzenia. 

Kanalizacja w Będlewie
Budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej 
długości L = 8921,0 m dla miejscowości Bę-
dlewo z materiału wykonawcy. Inwestycja 
jest w toku, a jej zakończenie zaplanowano 
na 30 czerwca 2016 r. Zakres prac to:

•  Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 
Ø 200 — 3171,01 mb;

•  Rurociąg tłoczny PE Ø 110 — 4299,97 m;
•  Rurociąg tłoczny PE Ø 90 — 452,36 m;
•  Rurociąg tłoczny PE Ø 75 — 100,9 m;
•  Przepompownie ścieków P1 Qdśr = 

7,40 m3/d;

•  Przepompownie ścieków P2 Qdśr = 
12,80 m3/d;

•  Przepompownie ścieków P3 Qdśr = 
30,50 m3/d;

•  Przykanaliki kanalizacji sanitarnej 
Ø 160 — 872,28 mb; szt. 96;

•  Roboty nawierzchniowe — rozbiórki 
i odtworzenia. 

Kanalizacja i Parki Street Workout 
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w uli-
cy Kwiatowej w Stęszewie z materiału wyko-
nawcy. Podpisano umowę, zakres obejmuje:

•  Kanalizację sanitarną grawitacyjną 
Ø 200 — 165,00 mb;

•  Przykanaliki kanalizacji sanitarnej 
Ø 160 — 28,0 mb; szt. 4.

Powstną także Parki Street Workout 
przy ulicy Błonie i Chrobrego w Stęszewie. 
Umowę podpisano 12 czerwca 2015 r.

 
Ulice w Dębnie i Witoblu
Trwa przebudowa ulicy Nowej w Dębnie na 
długości 370 mb. Przewidziana jest budo-
wa kanalizacji deszczowej oraz jezdni sze-
rokości 6,0 m o nawierzchni mineralno 
— asfaltowej oraz zjazdów o nawierzchni 
z kostki brukowej betonowej. 

19 czerwca podpisano umowę na re-
mont jezdni w m. Witobel (ul. Podgórna) 
o nawierzchni mineralno — asfaltowej na 
długości 258 m, na odcinku od ul. Cha-
browej do ul. Mosińskiej. W efekcie nastą-
pi poszerzenie istniejącej jezdni do 5,5 m. 
Wykonanie ścieków betonowych. 

Trybuna na stadionie KS Lipno
Na stadionie KS Lipno Stęszew została wy-
konana nowa, trzyrzędowa trybuna.

Plaże nad Jeziorami 
Strykowskim i Lipno
10 czerwca zakończono prace przy remon-
cie pomostu nad Jeziorem Strykowskim. 
Na terenie rekreacyjnym nad Jeziorem 
Lipno w Stęszewie z kolei ustawiono ław-
ki oraz wysypano 500 ton piasku.  RED

Mimo iż niedawno rozpoczęła się nowa kadencja samorządu, to w gminie Stęsz
inwestycji. Część z nich zostało zakończonych, inne trwają. Szczegółowe inform

Inwestycje w pierwszym pół

Pomost nad Jeziorem Strykowskim.

Trybuny na stadionie Lipno.

Kanalizacja – Będlewo.
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ew wiele w minionym półroczu wydarzyło się pod względem realizacji 
macje przedstawiamy poniżej

łroczu 2015 roku w gminie

Kanalizacja – Jeziorki. Nowe ławki nad jeziorem Lipno.

Nowy piasek na plaży w Stęszewie.

Nowa nawierzchnia ul. Trzebawskiej.
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E D U K A C J A

Cykl rozpoczyna się w sali audiowi-
zualnej. Uczniowie wysłuchują pre-
zentacji informującej o historii, wa-

lorach i bogactwie WPN. Przedstawiane są 
tam również projekcje filmów przyrodni-
czych. Podczas zajęć, ich uczestnicy mogą 
zadawać pytania i wykazać się dotychcza-
sową wiedzą o naszym parku.

Po krótkim wprowadzeniu przychodzi 
też czas na praktykę. Poprzez zabawę po-
znawczo-interpretacyjną uczniowie do-
świadczają bioróżnorodności parku i in-
tegrują się z pięknem przyrody. Szczegól-
ne wrażenie wywołuje na nich krajobraz 
Jeziora Góreckiego z widoczną na nim 
wyspą, na której pozostały ruiny zamku. 
Dzieci wsłuchują się w odgłosy zwierząt, 
szczególnie ptaków, a w ich rozpozna-
niu pomagają im pracownicy dydaktycz-
ni WPN. Po zajęciach terenowych ucznio-
wie dostają karty pracy, które wypełnia-
ją w oparciu o eksponaty znajdujące się 
w Muzeum Przyrodniczym. Dzieci biorą 
wtedy także udział w konkursach plastycz-
nych i warsztatach przyrodniczych. Dzię-
ki bezpiecznym trasom i walorom naszej 
gminy niemałą atrakcją dla uczniów jest 
przyjazd i powrót rowerem. W tym roku 

jednym z punktów rajdu był przystanek 
w zielonej klasie w Trzebawiu. Uczniowie 
tam mieszkający wraz z rodzicami przygo-
towali ognisko. Kiełbaski i herbata dodały 
każdemu sił do dalszej drogi.

Dzieci mile wspominają wyjazdy do Je-
zior. Aż szkoda, że takie zajęcia nie mogą 
odbywać się codziennie.

 NAUCZYCIELE PRZYRODY

GENOWEFA OLEKSIAK I MARTA JANECKA

Od czerwca 1998 r. w siedzibie WPN funkcjonuje Ośrodek Muzealno-
Dydaktyczny, gdzie przeprowadzane są zajęcia dydaktyczne w „Leśnej 
Szkole”. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Stęszewie corocznie korzystają 
z lekcji terenowych w Centrum Edukacji Ekologicznej

Leśna Szkoła

Przypomnijmy, że uczniowie gimna-
zjum w Stęszewie brali udział w mię-
dzynarodowym programie eduka-

cyjnym „Odyseja Umysłu”, realizowanym 
wieloetapowo w formie konkursu. Celem 
programu jest rozwój zdolności twórczych 
i kreatywnego myślenia, a także ćwicze-
nie umiejętności współpracy i tworzenia 
nowych rozwiązań. Nasi gimnazjaliści ja-
ko jedyni z powiatu poznańskiego i gminy 
otrzymali tytuł mistrza Polski (tytuł ten 
przyznany był również pięciu innym dru-
żynom z Wielkopolski), co otworzyło im 
drogę do światowego finału w USA. 

Dzięki pomocy gminy, rodziców, nauczy-
cieli, firm i osób prywatnych wyjazd do USA 

stał się możliwy. Stęszewscy uczniowie mieli 
okazję zaprezentować się na międzynarodo-
wej scenie, przy okazji zdobywając cenne do-
świadczenie i możliwość uczestnictwa w fi-
nale na światowym poziomie. Wrócili zado-
woleni i pełni siły do dalszej pracy. 

Swoimi wrażeniami podzielili się pod-
czas spotkania z burmistrzem gminy Stę-
szew, Włodzimierzem Pinczakiem, 10 
czerwca — wyrażając słowa podziękowa-
nia, opowiedzieli o nowym doświadczeniu 
i przeżyciach z konkursu. RED

Stęszewscy 
gimnazjaliści 
wrócili z USA
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Impreza zorganizowana została pod pa-
tronatem burmistrz gminy Stęszew- 
Włodzimierza Pinczaka. Pomysłodaw-

cą festiwalu i głównym organizatorem był 
klub motocyklowy „Piwersi”. Na imprezie 
panował klimat lat 50- i 60-tych. Na scenie 

zobaczyć można było The Racers, The Re-
al Gone Tone, gwiazdy wieczoru - Daniele 
Stallone & His Loud Roll Shuffle (Włochy) 
i DJ Radian. Pod sceną i na terenie ośrod-
ka — amerykańskie auta charakterystycz-
ne dla epoki.

Celem festiwalu było wprowadzenie je-
go uczestników w klimat złotych lat Ame-
ryki, ery hot-road’ów, muscle car’ów oraz 
rock’n’rolla. Dwa dni obfitowały w warsz-
taty taneczne, pokazy mody Pin Up Girls i 
wystawy aut.   RED

F E S T Y N

Czar lat 50– i 60-tych
12–14 czerwca nad jeziorem przy ośrodku Taradejka w Stęszewie odbyła się 
kolejna edycja Rock’n’Road Rockabilly Festival

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.



1 4

N
R

 5
 /

 2
0

1
5

 
L

IP
IE

C
 2

0
1

5

Była to już szósta edycja konkursu. 27 
maja spotkało się siedem czterooso-
bowych drużyn, reprezentujących 

sześć szkół: Stęszew (dwie drużyny), Mo-
drze, Buk, Szewce, Dobieżyn oraz Jezior-
ki, które musiały zmierzyć się z różnorod-
nymi zadaniami. Uczniowie rywalizowa-
li w 12 konkurencjach. Przy rozwiązywa-
niu zadań liczyła się nie tylko poprawność, 
ale i szybkość ich rozwiązania. Zadania by-
ły „interdyscyplinarne”: uczniowie biega-
li, przeceniali towary, grali w matematycz-
ne „Kółko i Krzyżyk”, dobierali w pary, 
układali domino. Podczas pracy ważna by-
ła umiejętność współpracy w zespole, bez 
której nie można było osiągnąć końcowe-
go sukcesu. Rywalizacja była bardzo zacię-
ta, każda punkt był bardzo ważny, różnice 
były minimalne. Wszyscy uczniowie pre-
zentowali wysoką wiedzę matematyczną 
i byli dobrze przygotowani do konkursu.

Puchar Burmistrza zdobyła drużyna ze 
Szkoły Podstawowej ze Stęszewa w skła-
dzie: Tymoteusz Ratajczak, Patryk Kacz-
marek, Julia Kaczmarek, Jakub Krym. 

Drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły 
Podstawowej w Buku: Jakub Kańduła, Adam 
Królikowski, Sara Kalota, Patrycja Żybura, 
a trzecie drużyna ze Szkoły Podstawowej 
w Jeziorkach: Apolonia Kruczkowska, Jakub 
Rożek, Marcin Pięta, Mariusz Szała.

Dyrektor SP Jeziorki Cezary Molenda 
wręczył w imieniu burmistrza Włodzimie-
rza Pinczaka najlepszej drużynie puchar, 
a pozostałym zawodnikom medale, dyplo-
my i nagrody. Życzył wszystkim zawodni-
kom powodzenia w Gimnazjum, a opieku-
nów zaprosił do Jeziorek za rok.  RED

W Szkole Podstawowej w Jeziorkach po raz kolejny gościli uczniowie klas 
szóstych, aby rywalizować o Puchar Burmistrza Gminy Stęszew

Zmagania matematyczne 
klas szóstych

Drużyna z Modrza. Drużyna z Jeziorek.

Zwycięska drużyna ze Stęszewa.
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12.07. „Festyn lipcowy 2015” w tym: 

VI Spotkanie Bliźniaków w Stęszewie, 

IV Festiwal Piosenki „Stęszewska Triola” (Dom 

Kultury)

21, 23, 28, 30.07. Warsztaty rękodzieła dla dzieci 

(Muzeum)

09.08. IV Przegląd Zespołów Śpiewaczych 

„Pieśń nad Samicą” (Dom Kultury)

15.08. Święto patriotyczne — Bitwa Warszawska

30.08. Dożynki Gminne (Urząd Miejski Gminy 

Stęszew)

01.09. Obchody rocznicy wybuchu II Wojny 

Światowej

11.09. Z cyklu Dawne Zakłady Stęszewa 

„Spółdzielnia Tartaczno-Stolarska STEMEB” 

(Muzeum)

18.09. Przyjemności dla ciała i ducha — 

wystawa i koncert (Dom Kultury)

20.09. Kiermasz jesienny (Muzeum)

08.10. Pokaz kiszenia kapusty (Muzeum)

18.10. Kiermasz wyrobów rękodzielniczych 

uczestniczek muzealnych warsztatów 

(Muzeum)

23.10. Gminny Konkurs Gwary Wielkopolskiej 

„U nos godumy i spiywumy”. Wspólny projekt 

Domu Kultury i Muzeum Regionalnego

11.11. Obchody Święta Niepodległości

14.11. Gminny Dzień Seniora (Urząd Miejski 

Gminy Stęszew)

11.11. Spotkanie w Muzeum przy kawie 

i rogalach (Muzeum)

20.11. Spektakl teatralny z cyklu „Otwórzmy 

drzwi teatrowi” (Dom Kultury)

29.11. Kiermasz andrzejkowy (Muzeum)

13.12. Kiermasz bożonarodzeniowy (Muzeum)

22.12 Kolędowanie na ludowo (Dom Kultury)

27.12. Obchody rocznicy wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego (Muzeum, Dom Kultury, Urząd 

Miejski Gminy Stęszew)

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

Państwo Stanisława i Aleksan-
der Nowakowie z Mirosławek 
obchodzili Diamentowe Gody, 
czyli 60-lecie pożycia małżeń-
skiego.

Z tej okazji, 18 czerwca, burmistrz 
gminy Stęszew Włodzimierz Pin-
czak odwiedził dostojnych jubila-

tów. Zawitał do ich domu z podarunkiem, 
bukietem kwiatów oraz listem gratulacyj-
nym. Spotkanie z jubilatami było pretek-
stem do wspólnych rozmów i wspomnień 
małżonków w gronie rodzinnym.

Diamentowej parze na dalsze wspólne la-
ta życzymy dużo zdrowia, pogody ducha, ra-
dości z każdego dnia i wszelkiej pomyślności. 

RED

Diamentowe Gody w Mirosławkach

PLAN WYDARZEŃ I IMPREZ 
W GMINIE STĘSZEW 
NA DRUGĄ POŁOWĘ 2015 ROKU
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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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10 czerwca uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Stęszewie 
wraz z dyrektorką Karoliną 

Róg i nauczycielką wychowania fizyczne-
go Dagmarą Grąs udali się do Puszczyko-
wa na podsumowanie sportowej rywaliza-
cji powiatu poznańskiego. Na 86 sklasyfi-
kowanych szkół, Szkoła Podstawowa w Stę-
szewie zajęła 1 miejsce i odebrała puchar 
dla „Najbardziej Usportowionej Szkoły 
w Powiecie Poznańskim”. RED

Szkoła Podstawowa 
w Stęszewie zajęła 
1 miejsce w powiecie 
w rywalizacji sportowej

Usportowiony Stęszew
S P O R T

Adrianna Rychły, Klaudia Kocurek, Michał Nowak, Dawid Kasztelan – reprezentacja 
Szkoły Podstawowej w Stęszewie.

Rok szkolny zakończony, przed 
uczniami dwa miesiące wakacji, a co 
za tym idzie — różne pomysły na 

ich spędzenie. Wychodząc naprzeciw dzie-
cięcym oczekiwaniom gmina Stęszew, jak 
co roku, przygotowała szereg atrakcji.

„Ruszyły” już półkolonie, które tradycyj-
nie organizowane są przy gminnych placów-
kach oświatowych. Zapisy chętnych do wzię-
cia w nich udziału dzieci odbywały się wcze-
śniej, w szkołach, dlatego już wiemy, że z tej 
formy wypoczynku skorzysta 270 osób. Pół-
kolonie trwać będą, w zależności od miejsco-
wości, od 29 czerwca 24 lipca. 

Dzięki zaangażowaniu dyrektorów Gim-
nazjów w Strykowie, Stęszewie i Szkoły Pod-
stawowej w Modrzu oraz gminy Stęszew 35 
dzieci skorzysta z atrakcji kolonijnych zorga-
nizowanych w Ośrodku Edukacji Przyrodni-
czej w Chalinie.

Dzięki dofinansowaniu z gminy na ko-
lonie wyjedzie też grupa harcerzy i zuchów, 
a na obóz sportowy w Sierakowie — prawie 70 
dzieci trenujących w KS Lipno. 

Udało się też pozyskać z Kuratorium 
Oświaty 8 skierowań na kolonie w Polanicy 
Zdrój.

Dodatkowe atrakcje, dla wszystkich tych, 
którzy zostaną w naszej gminie przygotowa-
ły gminne instytucje kultury. I tak:

Biblioteka Publiczna w Stęszewie proponu-
je dzieciom głośne czytanie, zabawy z książ-
ką obrazową, zajęcia plastyczne i gry planszo-
we. W działaniach tych będzie można uczest-
niczyć w godz. 10.30–12.00, w następujących 
terminach: 7 lipca — wtorek, 9 lipca — czwar-
tek, 14 lipca — wtorek, 16 lipca — czwartek, 4 
sierpnia — wtorek, 6 sierpnia — czwartek, 25 
sierpnia — wtorek, 27 sierpnia — czwartek.

 Dom Kultury realizuje cykl „Lato w Mie-
ście”. W godz. od 17.00 do 18.30 wszystkie 
chętne dzieci mogą wziąć udział w następu-
jących imprezach:

•  3.07. — „Papierowe Miasto Marzeń” — 
przy Stacji Turystycznej,

•  7.07. — „Chcę się uczyć chcę się bawić” 
— w Zielonym Zakątku,

•  10.07. — „Rysunki i portrety węglem” 
— przy Stacji Turystycznej,

•  14.07. — „Jak maluchy zmieniają się 
w zuchy” — w Zielonym Zakątku,

•  14.08. — gry i zabawy teatralne — przy 
Stacji Turystycznej,

•  18.08. — „Kiedy śpiewam, tańczę i rysu-

ję dobrze się czuję” — w Zielonym Za-
kątku,

•  21.08. — warsztaty teatralne — przy 
Stacji Turystycznej,

•  25.08. — „Ptaki, kwiaty, drzewa- wszyst-
ko śpiewa” — w Zielonym Zakątku. 

Muzeum Regionalne zaprasza nie tylko 
najmłodszych. Od 12 czerwca do 30 września 
oglądać będzie można wyroby rękodzieła ar-
tystycznego autorstwa mieszkanki naszego 
miasta Krystyny Kowalak. W kolekcji są ha-
fty, koronki, obrazy wyszywane krzyżykami, 
figurki i kwiaty wykonane szydełkiem, a tak-
że szydełkową filiżankę. Można również na-
dal oglądać wystawę szkła, porcelany i emalii 
ze zbiorów Zbigniewa Tomaszewskiego oraz 
zapoznać się ze wspomnieniami mieszkań-
ców naszej gminy, którzy przeżyli II wojnę 
światową i obejrzeć eksponaty z tego okresu.

Szczegóły ofert instytucji kultury znaleźć 
można na gminnej stronie: www.steszew.pl.

Informujemy również, że stęszewski Orlik, 
poza tradycyjnymi godzinami funkcjonowa-
nia (od 15.00 do 21.00), w lipcu i sierpniu dzia-
łać będzie również w godz. od 10.00 do 13.00.

Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież 
z terenu gminy! RED

Wakacje w gminie Stęszew 

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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S P O R T

Od rana startowali najmłodsi miesz-
kańcy gminy Stęszew na różnych 
dystansach i w różnych kategoriach 

wiekowych, w ramach biegów dziecięcych 
OXYTOP Dziecięce Przełaje. O godz. 12 
natomiast rozpoczął się bieg główny na dy-
stansie 10 km. Trasa prowadziła jak zwy-
kle w całości po Wielkopolskim Parku Na-
rodowym (jedna pętla), przez lasy i wzdłuż 
jezior, zahaczając o Trzebaw, Łódź oraz 
oczywiście Stęszew. Początek i koniec bie-
gu miał miejsce na plaży nad Jeziorem Lip-
no. W imprezie uczestniczyło ponad czte-
rystu zawodników. Rywalizację wygrał 
Bartosz Majorczyk z czasem 35 minut i 44 
sekundy. Drugie miejsce zajął Benjamin 
Kuciński, który pokonał trasę w 37 minut 
i 13 sekund, natomiast trzeci na mecie był 
Michał Idziak z czasem 37 minut i 28 se-
kund. Spośród pań najszybsza okazała się 
Angelika Kuster, która przebiegła trasę 
w 44 minuty i 29 sekund. Drugie miejsce 
zajęła Izabela Banaszczak z wynikiem 46 
minut i 45 sekund, trzecie zaś — Agnieszka 
Jęczmionka z czasem 48 minut i 9 sekund. 

Każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy 
medal, zaś zwycięzcom w poszczególnych 
kategoriach przyznano puchary. Po uro-
czystym wręczeniu nagród biegacze i kibi-
ce mogli udać się na dalszą część obchodów 
Święta Stęszewa. RED

20 czerwca, w ramach 
Święta Stęszewa, 
odbyła się już V 
edycja Stęszewskiego 
Biegu Przełajowego 
organizowanego przez 
gminę Stęszew

V Stęszewski Przełaj
dla małych i dużych
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