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Tegoroczne Dożynki Gminne odbyły się 
30 sierpnia w Trzebawiu

Dożynki Gminne 2015

Święto Plonów rozpoczęło się mszą 
świętą w miejscowym kościele, skąd 
następnie na boisko sportowe prze-

jechał uroczysty, barwny korowód powo-
zów konnych i maszyn rolniczych. Prze-
marszowi towarzyszyły dźwięki kapeli du-
dziarskiej „Koźlary”.

Po przybyciu na miejsce delegacje z po-
szczególnych sołectw złożyły na ręce bur-
mistrza gminy Stęszew Włodzimierza Pin-
czaka wieńce dożynkowe. Gospodarz gmi-
ny wraz z sołtys Trzebawia Danutą Wszę-
dybył powitał wszystkich przybyłych gości 
i przyjął z rąk starostów dożynkowych bo-
chen chleba — chlebem też w dalszej części 
częstował wszystkich zebranych. 

Ważnym elementem był obrzęd dożyn-
kowy w wykonaniu zespołu „Modrzanki”. 
Tradycyjnie, odbyły się dożynkowe przy-
śpiewki, obtańcowywanie wieńca dożyn-
kowego oraz obsypywanie zbożem. Staro-
stowie dożynek złożyli również wieniec 
na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej, 

Mirosława Potrawiaka. W uroczystościach 
udział wzięli goście — poseł Stanisław Ka-
lemba, wicestarosta powiatu poznańskie-
go Tomasz Łubiński oraz zastępca prezesa 
Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej Ma-
rek Baumgart. 

Po obrzędzie dożynkowym rozpoczę-
ła się część rozrywkowa. Na początek wy-
stąpił zespół Boney Fame, który wykonał 
znane przeboje słynnej grupy Boney M., 

a swoją dynamiką i żywiołowością porwał 
publiczność do tańca. Następnie na scenie 
pojawił się znany wszystkim kabaret „Koń 
Polski”, natomiast jako gwiazda wieczoru 
wystąpiła Teresa Werner. Publiczność licz-
nie przybyła na występy, a dla wytrwałych 
i spragnionych tańca na zakończenie od-
była się zabawa taneczna przy DJ. 

Przypomnieć warto, że starostami tego-
rocznych dożynek byli: Natalia Krupa z Trze-
bawia oraz Marcin Kalemba z Piekar.  RED



W I A D O M O Ś C I  Z  S E S J I4

N
R

 7
 /

 2
0

1
5

 
W

R
Z

E
S

IE
Ń

 2
0

1
5

19 sierpnia odbyła się VIII Sesja Rady Miejskiej Gminy Stęszew 

Wakacyjna sesja 
radnych

Po jej otwarciu i stwierdzeniu qu-
orum przewodniczący Rady Miej-
skiej Mirosław Potrawiak przed-

stawił zebranym porządek obrad. Na-
stępnie jednogłośnie przyjęte zostały 
protokoły z VI i VII sesji. W dalszej czę-
ści burmistrz gminy Stęszew przedsta-
wił sprawozdanie z działalności w okresie 
międzysesyjnym.

W minionym okresie zakończono na-
stępujące inwestycje:

•  remont jezdni na ul. Podgórnej od ul. 
Chabrowej do ul. Mosińskiej w Stę-
szewie,

•  remont jezdni drogi Rybojedzko — 
Mirosławki,

•  remont jezdni drogi wewnętrznej 
przy ul. Drożdżyckiej w Modrzu,

•  wykonanie parków Street Worko-
ut przy ulicy Błonie i nad jez. Lipno 
w Stęszewie.

W trakcie są kolejne inwestycje:
•  remont ul. Nowej w Dębnie wraz 

z budową kanalizacji deszczowej (na 
ukończeniu),

•  remonty cząstkowe chodników na te-
renie Stęszewa,

•  remont jezdni na drodze w Twardo-
wie,

•  budowa kanalizacji sanitarnej dla Je-
ziorek,

•  budowa kanalizacji sanitarnej dla 
Będlewa,

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

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

•  remont jezdni ul. Spokojnej w Trze-
bawiu, remont chodnika na ul. Łąko-
wej w Modrzu, remont miejsc parkin-
gowych przy ul. Mosińskiej w Stęsze-
wie.

W minionym okresie przeprowadzono 
następujące przetargi na:

•  projekt ul. Polnej i Krętej w Dębien-
ku,

•  projekt oświetlenia drogowego Stę-
szew ul. Wybickiego,

•  wykonanie parkingu przy boisku 
w Dębnie,

•  montaż linii oświetlenia drogowego 
w Sapowicach,

•  Strategię Rozwoju Gminy,

•  projekt budynku oświatowego w Je-
ziorkach,

•  utrwalenie powierzchniowe na-
wierzchni drogi Stęszew — Modrze,

•  plan zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe,

•  przetargi na dzierżawy rolne.
Ogłoszono natomiast przetargi na:
•  naprawę nawierzchni dróg grunto-

wych,
•  naprawę jezdni na terenie gminy,
•  budowę parkingu — ul. Poznańska 

Stęszew,
•  remont ul. Kuika w Trzebawiu,
Podpisane zostały akty notarialne: 

dotyczący nabycia pod drogę dz. 838/4 
i 839/4, Stęszew oraz dotyczący nabycia 
pod boisko dz. 212/1, Srocko Małe.

 Oprócz tego w minionym okresie mia-
ły miejsce inne wydarzenia — z ważniej-
szych należy wymienić:

•  zakończenie roku szkolnego w gmin-
nych placówkach,

•  podpisanie umowy w WFOŚiGW,
•  spotkanie w ramach CZO SELEKT, 

LGD ŹRÓDŁO, MIKROREGIONU 
WPN, RADY METROPOLII, 

•  wakacje w gminie: przy gminnych 
placówkach oświatowych zorganizo-
wane zostały półkolonie, z których 
skorzystało ok. 270 dzieci. Oprócz 
tego gmina Stęszew dofinansowa-
ła wyjazd kolonijny harcerzy i zu-
chów oraz obóz sportowy. 35 dzie-
ci skorzystało z atrakcji kolonijnych 
zorganizowanych w Ośrodku Eduka-
cji Przyrodniczej w Chalinie; różne 
atrakcje dla dzieci i młodzieży przy-
gotowały też placówki kulturalne: 
Muzeum, Dom Kultury i Biblioteka 
Publiczna, 

•  rajd rowerowy do źródełka w Żar-
nowcu,

•  kilku kolejnych inwestorów intereso-
wało się gminnymi terenami,

•  spotkanie z przedstawicielami stra-
ży pożarnej i policji — omawiane by-
ły kwestie bezpieczeństwa na terenie 
gminy oraz dysponowania zastępów 
straży do zdarzeń,

•  oficjalne otwarcie placów do Street 
Workout — pokazy nad jez. Lipno,

•  stęszewska OSP dostała nowy sprzęt 
m.in.: agregat hydrauliczny, węże 
hydrauliczne, różnego typu rozpie-

racze, nożyce i piły. Koszt — prawie 
100 tys. zł., które pochodziły z bu-
dżetu gminy,

•  oficjalnie potwierdzono podpisanie 
umowy na budowę kolejnego odcin-
ka S5 (odcinek przebiegający przez 
naszą gminę),

•  nad jez. Strykowskim trwały w week-
endy szkolenia dla drużyn ratowni-
czych WOPR,

•  odbyły się kolejne zawody wędkar-
skie,

•  miała miejsce IV edycja Przeglądu 
Zespołów Śpiewaczych „Pieśń nad Sa-
micą”, 

•  15 sierpnia odbyła się uroczysta 
msza i złożenie kwiatów na rynku 
z okazji 95 rocznicy bitwy warszaw-
skiej, 

•  odbyły się kolejne badania mammo-
graficzne. 

Na koniec burmistrz gminy Stęszew 
ostrzegł przed pojawiającymi się ponow-
nie w gminie oszustami podszywający-
mi się pod przedstawicieli firm, w których 
nie pracują oraz oszukującymi metodą „na 
wnuczka”. Poinformował również o zbli-
żającym się MTB Maratonie rowerowym 
w Stęszewie i możliwych utrudnieniach 
z tego tytułu na drogach. Na koniec zapro-
sił wszystkich na dożynki gminne w Trze-
bawiu. 

W dalszej kolejności podjęto uchwały 
w sprawie:

a) zmieniającą Uchwałę Nr III/22/2014 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Stęszew na la-
ta 2015—2019 — zgodnie z tą uchwałą, 
zmianie ulega załącznik Nr 1 do Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy na la-
ta 2015—2019, poprzez dostosowanie da-
nych roku 2015 do zmian wprowadzonych 
do uchwały budżetowej na 2015 rok; 

b) zmieniająca Uchwałę Nr III/23/2014 
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 
rok — uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew dokonuje zmniejszenia dochodów 
o kwotę 189 601,75 zł oraz zwiększenia 
wydatków o kwotę 1 522 398,25 zł;

c) przeznaczenia części umorzo-
nej pożyczki z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Poznaniu — uchwałą tą Ra-
da Miejska Gminy Stęszew przeznaczyła 
kwotę 212 000,00 zł (dwieście dwanaście 
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tysięcy złotych) pozostającą w dyspozycji 
gminy Stęszew z tytułu umorzenia czę-
ści pożyczki zaciągniętej na „Rozbudowę 
kanalizacji sanitarnej dla m. Stęszew (ul. 
Hokejowa, Sportowa, Piłkarska, Sasanko-
wa, Różana, Chabrowa, Malwowa, Fiołko-
wa, część ul. Mosińskiej i Trzebawskiej) na 
budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Je-
ziorki;

d) nadania imienia Szkole Podsta-
wowej oraz Przedszkolu  wchodzącym 
w skład   Zespołu  Szkolno-Przedszkolne-
go  w  Jeziorkach — uchwałą tą Rada Miej-
ska Gminy Stęszew zdecydowała o nada-
niu Szkole Podstawowej oraz Przedszko-
lu, wchodzącym w skład Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Jeziorkach imię 
„Przyjaciół Wielkopolski”;

e) sprzedaży nieruchomości położonej 
w Strykowie — uchwałą tą Rada Miejska 
Gminy Stęszew wyraziła zgodę na sprzedaż, 
w trybie przetargu, nieruchomości położo-
nej w Strykowie, zapisanej w ewidencji grun-
tów jako działka ewidencyjna nr 451/9 o po-
wierzchni 1,0052 ha. Nieruchomość ta znaj-
duje się na obszarze przeznaczonym pod te-
ren działalności gospodarczej;

f) sprzedaży nieruchomości położonej 
w Stęszewie — uchwałą tą Rada Miejska 
Gminy Stęszew wyraziła zgodę na sprze-
daż w trybie przetargu nieruchomości po-
łożonej w Stęszewie przy ul. A. Andrzejew-
skiego, zapisanej w ewidencji gruntów ja-
ko działka ewidencyjna nr 772/1 o pow. 66 
m2. Nieruchomość ta jest niezabudowana 
i dla tego terenu gmina nie posiada aktual-
nego planu zagospodarowania przestrzen-
nego;

g) uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 
2015—2017. 

W części przeznaczonej na dyskusje 
i wolne głosy zabrał głos jeden z miesz-
kańców Stęszewa. Na początku swej wy-
powiedzi wyraził wdzięczność z powodu 
rozpoczęcia kolejnego etapu prac dotyczą-
cych budowy drogi S5. Następnie poinfor-

mował, iż na terenie gminy powstała no-
wa struktura — koło Prawa i Sprawiedli-
wości. W dalszej kolejności wypowiedział 
się na temat bezpieczeństwa w gminie, 
a szczególnie — braku ratownika nad jezio-
rem Lipno. Mieszkaniec poinformował, że 
z rozmów z dzierżawcą terenu nad Lipnem 
wie, iż byłby on zainteresowany zabezpie-
czeniem plaży nad jeziorem. Według sza-
cunkowych obliczeń dzierżawcy, w upal-
ne dni nad jeziorem Lipno mogło przeby-
wać jednorazowo nawet do 3 tysięcy ludzi. 
Podkreślił, iż dzierżawca byłby gotów za-
trudnić ratownika, ale wiąże się to z kosz-
tami (m.in. dot. badań sanepidowskich wy-
maganych przy istnieniu kąpieliska). Aby 
je pokryć chciałby więc wprowadzić opłatę 
za wejście nad jezioro. 

Drugą sprawą poruszoną przez miesz-
kańca były ciągłe, uciążliwe „rajdy samo-
chodowe” w centrum Stęszewa. Mówił, że 
w centrum obowiązuje ograniczenie pręd-
kości do 30 km/h, ale zakaz ten jest noto-
rycznie łamany. Rajdy odbywają się nawet 
dwoma pasami, z dużą prędkością. Zapro-
ponował zamontowanie radaru w miejscu 
kluczowym, podkreślając możliwość czer-
pania z tego dodatkowych profitów finan-
sowych przez gminę. 

Trzecią sprawą poruszoną przez miesz-
kańca Stęszewa był problem związany 
z budową S5. Zastanawiał się, jak planowa-
ny zjazd do miasta wpłynie na ruch w mie-
ście. Proponował, aby gmina podjęła się 
przeprowadzenia działań diagnozujących 
sytuację.

W odpowiedzi na przedstawione pro-
blemy głos zabrał burmistrz, który pod-
kreślił fakt, iż fakt budowy drogi S5 stano-
wi powód do radości i nie należy tworzyć 
problemów z wyprzedzeniem. W kwestii 
ratowników nad jez. Lipno poinformo-
wał, że decyzją Rady Miejskiej Gminy Stę-
szew jest, by uruchomić kąpielisko na pla-
ży w Strykowie. Sytuacja nad jez. Lipno 
jest niestety bardziej skomplikowana, gdyż 
funkcjonuje tam Wake City, co utrudnia 

zorganizowanie plaży strzeżonej. Podkre-
ślił również, że dzierżawca zobowiązany 
jest umową do wykonywania określonych 
obowiązków i niedopuszczalna jest sytu-
acja wymuszania przez niego za pośrednic-
twem osób postronnych (tzn. mieszkańca 
Stęszewa) złagodzenia tych zobowiązań. 
Opłata za wstęp na teren ośrodka nie po-
winna być pobierana. Wchodzą tam prze-
cież osoby starsze i dzieci oraz inni, któ-
rzy nie korzystają z kąpieli w jeziorze. Po-
za tym, oba ośrodki wypoczynkowe są wła-
snością gminy i zawsze zależało nam na 
tym, by dostęp do nich był otwarty i bez-
płatny dla wszystkich — powiedział bur-
mistrz. Wspomniał on również, iż w prze-
szłości dzierżawcy podejmowali próby po-
bierania opłaty za kąpielisko w Strykowie 
i spotkało się to z dużym niezadowole-
niem mieszkańców.

Odnośnie radaru burmistrz poinformo-
wał, iż na terenie gminy funkcjonuje sta-
cjonarny radar, ale kierowcy zwalniają wy-
łącznie w miejscu, w którym on stoi. Jest to 
sprawa kontrowersyjna, ponieważ posta-
wienie radaru w jednym miejscu nie roz-
wiązuje problemu w całym mieście. Poza 
tym, policja stęszewska dysponuje rada-
rem przenośnym, zakupionym przez gmi-
nę, musi z niego korzystać. 

Na koniec zabrała głos jedna z miesz-
kanek gminy Stęszew zwracając uwagę 
na bałagan panujący przy jednym z dom-
ków nad jez. Lipno. Zwróciła się z proś-
bą, by dzierżawca ośrodka uprzątnął za-
legające śmieci, znajdujące się w pobliżu 
ścieżki rekreacyjnej. Podkreśliła, iż jest to 
miejsce eksponowane i widoczne, a w tej 
chwili znajduje się tam coś w rodzaju wy-
sypiska odpadów, odstraszającego spa-
cerowiczów i turystów. O sprawie pisze-
my  w osobnym tekście na str. 8.

Na zakończenie sesji dyrektor Zespo-
łu Szkół w Jeziorkach podziękował wszyst-
kim za przyjęcie uchwały o nadaniu Zespo-
łowo Szkół imienia „Przyjaciół Wielkopol-
ski”.  RED

Z końcem lipca br. oficjalnie po-
twierdzone zostało podpisanie 
umowy na budowę kolejnego 
odcinka drogi ekspresowej S5 
Poznań–Wrocław między auto-
stradą A2 a Wronczynem.

Umowę podpisała Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad z wyko-
nawcą — konsorcjum włoskich firm. 

W ciągu 22 miesięcy (nie licząc okresów zi-
mowych) ma powstać odcinek o długości ok. 

16 km, trzy węzły drogowe, 17 obiektów in-
żynierskich i miejsca obsługi podróżnych. 
Wykonawca wykona też przepusty, przej-
ścia dla zwierząt, ekrany akustyczne, a tak-
że oświetlenie i kanalizację.

W gminie Stęszew roboty drogowe już 
się rozpoczęły. W pierwszej kolejności będą 
one trwały na odcinku drogi wojewódzkiej 
nr 431 do drogi krajowej nr 32, od Wron-
czyna do torów kolejowych w Zamysłowie 
(ul. Moderska). W związku z tym mieszkań-
cy mogą doświadczać różnorodnych niedo-
godności w postaci zwiększonego natężenia 
ruchu samochodów, hałasu i kurzu pojawia-

jącego się podczas robót drogowych i pracy 
maszyn. Możliwe będą także uszkodzenia 
i odkształcenia nawierzchni dróg, a wyjazdy 
z budowy mogą spowodować utratę płynno-
ści ruchu i utrudnienia przejazdu. 

Uciążliwości można się będzie spodzie-
wać również na odcinkach: Twardowo—
Srocko, Srocko—Wronczyn, Stęszew—Mo-
drze (na odcinku ul. Moderskiej w Zamy-
słowie), ul. Sadowa w Zamysłowie, droga 
Sapowice—Stęszew, Krąplewo—Wielkawieś, 
droga wojewódzka Buk—Stęszew, droga po-
wiatowa Stęszew—Dopiewo, ul. Trzcieliń-
ska w Dębnie.  RED

Rusza budowa S5 (odcinek A2–Wronczyn)
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I N W E S T Y C J E  W  O Ś W I A C I E

W minionym okresie wykonany został szereg prac remontowych 
i adaptacyjnych w placówkach oświatowych w gminie Stęszew

Remonty w placówkach 
oświatowych 

Wykonane zostały następujące 
prace:

• remont szatni w Szkole 
Podstawowej w Stęszewie — za łączną kwo-
tę 104 869,59 zł. Remont obejmował: wy-
mianę grzejników (11 szt.) i rur kanali-
zacyjnych, wymianę drzwi z futrynami 
(11 szt.), montaż półek wraz z malowa-
niem (90 mb), wymianę przegród meta-
lowych w szatni. Prace remontowe objęły 
również odbicie tynków, malowanie, czę-
ściową przebudowę instalacji elektrycznej, 
montaż instalacji oświetlenia awaryjnego, 
naprawę ścian po wymianie rur kanaliza-
cyjnych oraz instalacji grzewczej, obróbkę 
otworów drzwiowych wraz z wyłogami;

• w Gimnazjum w Stęszewie: malo-
wanie klasy i korytarzy do sali gimna-
stycznej (za kwotę 4 477,20 zł), wykonanie 
i zamontowanie ławek na boisku szkolnym 
(2 066,40 zł) prace elektryczne (7 976,55 zł);

• w Przedszkolu w Stęszewie: remont 
sal lekcyjnych, kuchni, jadalni (3 300,00 
zł), prace remontowe w sali gimnastycznej 
(za kwotę 2 337,00 zł), adaptacja śmietni-
ka na pomieszczenie gospodarcze na placu 
zabaw (1 200,00 zł), zakup wyposażenia do 
trzech sal (6 837,00 zł);

• w Gimnazjum w Strykowie: remont 
toalet na łączną kwotę 42 804,00 zł;

• w Zespole Szkół Specjalnych w Stę-
szewie: plac zabaw (na kwotę 15 297,00 

zł), remont nawierzchni wokół budynku 
(5 992,02 zł);

• w Szkole Podstawowej w Jeziorkach: 
malowanie klatki schodowej na parterze 
i piętrze — na kwotę 9 248,00 zł;

• w Szkole Podstawowej w Modrzu: 
adaptacja poddasza na salę przedszkolną 
wraz z łazienkami (49 940,44 zł), remont 
pokoju nauczycielskiego i aneksu kuchen-
nego (9 025,00 zł);

• w Szkole Podstawowej w Strykowie: 
wykonanie nowej instalacji elektrycznej 
w budynku szkoły (koszt: 60 000,00 zł);

• w Szkole Filialnej w Trzebawiu: ma-
lowanie sal przedszkolnych i łazienki oraz 
naprawa płytek (2 583,00 zł). RED

Odnowiona sala lekcyjna w gimnazjum w Stęszewie.

Szafki na zabawki w stęszewskim przedszkolu.

Nowe ławki na boisku przy gimnazjum w Stęszewie.

Sala gimnastyczna w przedszkolu w Stęszewie.
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Remont toalet w gimnazjum w Strykowie.

ZSS Stęszew – nowy chodnik wokół budynku.

Wyremontowana toaleta w SP Modrze.

Odświeżona sala lekcyjna w SP w Strykowie.

Korytarz w SP Jeziorki.

Plac zabaw przy ZSS Stęszew.

Adaptacja poddasza w SP Modrze.

Remont szatni w SP w Stęszewie.
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15 sierpnia uczciliśmy 
95 rocznicę bitwy 
warszawskiej stoczonej 
w czasie wojny polsko-
-bolszewickiej w 1920 r.

Jest to jednocześnie Święto Wojska Pol-
skiego, jak również liturgiczne święto 
Wniebowzięcia Matki Bożej.
Z tej okazji w kościele parafialnym 

w Stęszewie odprawiona została msza świę-
ta w intencji ojczyzny. Po niej odbył się 
przemarsz na stęszewski rynek, gdzie na-
stąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem 
przez przybyłe delegacje.  RED

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.

Podczas sierpniowej sesji Rady 
Miejskiej Gminy Stęszew jedna 
z mieszkanek Stęszewa zwró-
ciła uwagę na pewien problem 
– nagromadzone odpady przy 
jednym z domków nad jezio-
rem Lipno.

Mówiła, że domek stoi blisko ścież-
ki, którą wszyscy uczęszczają 
i bałagan tam zrobiony bardzo 

szpeci. Obawiała się również ryzyka zalę-

gnięcia się w stercie przeróżnych przed-
miotów insektów czy gryzoni. Postulowa-
ła o zapoznanie się z problemem i wyegze-
kwowanie porządku. 

Zaalarmowany tym sygnałem bur-
mistrz, wysłał nad jez. Lipno komisję, któ-
ra dokonać miała kontroli. Po przybyciu 
na miejsce pracownikom Urzędu Miejskie-
go Gminy Stęszew ukazał się obraz mówiąc 
delikatnie pozostawiający wiele do życze-
nia. 

Wspomniany domek wyglądał na za-
mieszkany, a przynajmniej na użytkowa-
ny. Wokół niego kłębiły się natomiast sta-

re meble, plandeki, odpady poremontowe 
itp. 

Wezwany do wyjaśnień dzierżawca po-
informował, że złożone odpady są jego wła-
snością, a domku „dogląda” jeden z miesz-
kańców Stęszewa. Nie umiał jednak kon-
kretnie wyjaśnić kim ten mieszkaniec jest. 
Raz twierdził, że to jego pracownik, innym 
razem, że osoba ta w zamian za pilnowa-
nie domku może w nim pomieszkiwać. Sy-
tuacja ta, choć do końca dla nas niezrozu-
miała, zakończyła się jednak pozytywnie. 
Zgodnie z zaleceniem burmistrza, dzier-
żawca uprzątnął zaniedbany teren. RED

Kto jest odpowiedzialny za bałagan?

95 rocznica Cudu nad Wisłą
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Dziewięcioro gimnazjalistów zostało wyróżnionych

Stypendia przyznane

Na mocy uchwały nr XXVI/224/2013 
Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 26 
marca 2013 r. został uchwalony re-

gulamin przyznawania Stypendiów i Na-
gród Burmistrza Stęszewa. Dla przypomnie-
nia, Nagrody Burmistrza zostały przyznane 
absolwentom gimnazjów podczas obcho-
dów Święta Stęszewa, 20 czerwca.      

Stypendia Burmistrza Gminy Stęszew 
przyznane zostały natomiast 24 sierpnia 
br. podczas spotkania w Sali Sesyjnej Urzę-
du Miejskiego Gminy Stęszew. Na spotkaniu 
z burmistrzem Włodzimierzem Pinczakiem 
obecni byli absolwenci gimnazjów w Stęsze-
wie i Strykowie — do wyróżnienia zakwali-
fikowało się 9 uczniów. W tym uroczystym 
momencie uczestniczyli również rodzice 
gimnazjalistów, zastępca burmistrza Dorota 
Stachowiak oraz dyrektorzy gimnazjów: Ar-
leta Bednarczyk i Dorota Woroch.

Burmistrz bardzo pogratulował absol-
wentom dobrych wyników w nauce. Rodzi-
com natomiast przekazał wyrazy uznania 
i szacunku dla ich pracy wychowawczej. 

Panie dyrektor gimnazjów dołączyły się do 
gratulacji, życząc także wytrwałości, zaan-
gażowania i nieustannej aktywności w dą-
żeniu do zdobywania wiedzy. 

Wszyscy uczniowie z rąk burmistrza 
otrzymali: list gratulacyjny, nagrodę oraz 

kwiaty. W dalszej części spotkania absol-
wenci opowiadali o minionych wakacjach 
oraz wyborze średnich szkół.

Wszystkim serdecznie gratulujemy 
i życzymy spełnienia wszelkich planów!
 RED

1 września to nie tylko dzień 
rozpoczęcia roku szkolnego, 
to przede wszystkim rocznica 
wybuchu II Wojny Światowej.

By uczcić tę datę na stęszewskim ryn-
ku zgromadzili się licznie przyby-
li uczniowie wraz z nauczyciela-

mi, przedstawiciele gminy, harcerzy oraz 
gminnych instytucji. Delegacje złożyły 
wiązanki kwiatów pod pomnikiem, a mło-
dzi ludzie oddali hołd poległym specjalnie 
przygotowaną akademią.  RED

76 rocznica wybuchu II Wojny Światowej
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23 sierpnia w Lusowie zagrała kapela „Koźlary” – zaproszenie przysłało 
Towarzystwo Poligrodzianie oraz Gminny Ośrodek Kultury „Sezam” 
w Tarnowie Podgórnym

Owacje dla kapeli „Koźlary”

Okazja to XVI Powiatowy Przegląd Ze-
społów Folklorystycznych w ramach 
IX Festiwalu Sztuki Ludowej połą-

czony z Dożynkami Gminy Tarnowo Pod-
górne. Po raz pierwszy występy kapel i ze-
społów tanecznych oceniało jury. W kon-
kursie kapel zagrały: „Wiwaty”, „Modraki”, 
„Chludowanie”, „Lusowiacy”, „Koźlary” . 

I nagrodę w Powiatowym Przeglądzie 
Zespołów Folklorystycznych zdobyła ka-
pela „Koźlary”. Na 15 minutowy program 
złożyła się m.in. gorąco oklaskiwana przy-
śpiewka w wykonaniu Karoliny Kontek 
oraz Pawła Zawadzkiego z Piotrem Górec-
kim. Zagrano wielkopolskie melodie ludo-
we. Na scenie wraz z instruktorem wystą-
piło 13 osób! Starosta poznański Jan Grab-
kowski złożył kapeli gorące gratulacje.

Na Festiwal Sztuki Ludowej zaproszo-
no zespoły: Youth Educative Cultural Cau-
se of Melissohori-Thessaloniki z Grecji, 
„Penfolk” Pendik Folklore Organizations 
Youth And Sports Clubs z Turcji, Zespół 
Folklorystyczny „Mircle Acev” z Mace-
donii, Grupę Taneczną „Wi’j eren‘t Olde” 
z Holandii, Grupę Folklorystyczną „GU-
DA” z Białorusi, Towarzystwo Folklory-
styczne „FOGEM” z Cypru, Zespół Folklo-
rystyczny „Drienka” z Słowacji oraz Zespół 
Weseli Galicjanie z Ukrainy.

Kapela otrzymała nagrodę finansową 
w wysokości 1.000 zł oraz piękną drew-
nianą statuetkę grającego na skrzypcach 
świerszcza.  BB

Od 15 do 23 sierpnia na lot-
nisku Kruszyn należącym do 
Aeroklubu Włocławskiego 
odbywały się 13 Mikrolotowe 
Mistrzostwa Europy 2015 FAI.

Były to największe tego typu zawody 
w tym roku na Starym Kontynencie. 
Brało w nich udział ok. 100 uczest-

ników, w tym 72 zawodników (pilotów 
i nawigatorów), tworzących 40 załóg z 11 
krajów Europy — Polski, Norwegii, Ukra-
iny, Włoch, Niemiec, Czech, Węgier, Ru-
munii, Hiszpanii, Rosji oraz Wielkiej Bry-
tanii. Wśród uczestników znalazł się także 

mieszkaniec gminy Stęszew, Roman Waw-
rzyniak. W klasie WL-1 motolotni jedno-
osobowych zajął trzecie miejsce. Jest to do 
tej pory największe osiągnięcie pana Ro-
mana i dotychczas najwyższy indywidual-

ny wynik jaki uzyskał pilot Aeroklubu Po-
znańskiego podczas startów w zawodach 
mikrolotowych rangi mistrzostw Europy 
i świata.

Dla zainteresowanych dodajmy, że 
w danej konkurencji ocenianych jest kilka 
czynników: nawigacja (40%), celność lądo-
wania (30%) oraz długotrwałość lotu (30%). 

Reprezentacja Polski zajęła również 
pierwsze miejsce w klasyfikacji drużyno-
wej. Tuż za Polakami na pozostałych miej-
scach podium uplasowali się reprezentan-
ci Czech i Rosji.

Szczegóły można prześledzić na www.
aeroklub.poznan.pl oraz www.lotniczapol-
ska.pl . RED

Kolejny sukces Romana Wawrzyniaka
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IV edycja Przeglądu Zespołów Śpiewaczych 

Pieśń nad Samicą

Już po raz czwarty Dom Kultury w Stę-
szewie zorganizował Przegląd Zespo-
łów Śpiewaczych: „Pieśń nad Samicą”. 

Patronat nad imprezą, która odbyła się 
9 sierpnia, objął burmistrz gminy Stęszew 
Włodzimierz Pinczak. Tradycyjnie wszyst-
kie zespoły zebrały się w Stacji Turystycz-
nej nad rzeką Samica, gdzie wszystkich 
powitał burmistrz i wspólnie odśpiewano 
hymn przeglądu, którego autorką jest We-
ronika Polaczek z Modrza.

Kapela dudziarska „Koźlary”, wraz 
z instruktorem Romualdem Jędrasza-
kiem, grała gdy zespoły przybywały nad 
rzekę oraz prowadziła korowód do „Zielo-
nego Zakątka”, w którym ponadto solistka 
Karolina Kontek zaśpiewała przyśpiewkę 
w gwarze wielkopolskiej. Organizatorzy 
poprosili dyrektora Muzeum Regional-
nego w Stęszewie Katarzynę Jóźwiak, by 
przybliżyła historię i teraźniejszość Stę-
szewa. Zespół folklorystyczny „Modrzan-
ki” z Modrza , który od 19 lat promuje 
kulturę ludową naszej gminy, tym razem 
zaprezentował repertuar: „Marianna”, 
„Dzióbka mi dej”, „Tańcz, tańcz moja mi-
ła tańcz” . Akompaniował na akordeonie 
Czesław Gryska. Tuż po „Modrzankach” 
na scenie pojawił się zespół śpiewaczy 
„Lutnia” działający w Gminnym Ośrodku 
Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu już 15 
lat. Zespół, któremu akompaniował Ro-
man Łażewski, zaśpiewał: „A kuku, kuku”, 
„Jedna jest róża”, „Na zielonym polu”. 
Z podkładów muzycznych skorzystał ze-
spół śpiewaczy „Jawor” — istniejący 24 la-
ta przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Pogorzeli (powiat Gostyń). Wyko-
nał on piosenki: „Bella donna”, „Szła dzie-
weczka do laseczka”, „Dzieci Pireusu”. 
Pięknie zaprezentował się liczny, ubrany 
w stroje ludowe, wielopokoleniowy Ludo-
wy Zespół Śpiewaczy „Wilkowianie” dzia-
łający w Centrum Kultury w Wielicho-
wie, z akordeonistą Damian Popiołkiewi-
czem, wykonał: „Biała chatka”, „Za wyso-
ką górą”, „Wieź mnie koniku wieź”. Gdy 
brawa ucichły na scenie pojawił się zespół 
śpiewaczy „Wesoła Gromada” działający 
w Domu Kultury w Stęszewie od 1993 r. 
Instruktorem jest Maria Biała, a na akor-
deonie przygrywał Kazimierz Gibczyń-
ski. Interesująco zabrzmiały piosenki: 
„Marina”, „Wdowa”, „W moim ogródecz-
ku”. Następnie na scenie pojawił się ze-
spół śpiewaczy „Granowianie” z Granowa, 
który już 18 lat występuje na różnych im-
prezach. W Zakątku wraz z akordeonistą 
Wojciechem Pawlewskim wykonał: „Gra-

nowa czar”, „Piosenka o windzie”, „Ami-
go”. 

Jedyny chór w tej edycji przeglądu to 
„Chór Mieszany” ze Stęszewa. Powstał on 
w 2013 r. Kierownikiem artystycznym 
i dyrygentem jest Katarzyna Buda. Chór 
wykonał „Canticorum Jubilo”, „Rozkołysz 
pieśnią świat”, „Siniore Delle Cime „It’s me 

o lord”. Końcowym akcentem przeglądu 
było wspólne zaśpiewanie hymnu nad Sa-
micą, któremu towarzyszyła muzyka gra-
na przez Katarzynę Budę na pianinie elek-
tronicznym. Wszystkim zespołom wrę-
czono okolicznościową statuetkę oraz po-
dziękowanie za udział podpisane przez 
burmistrza gminy Stęszew.  BB
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12 września na stęszewskich Błoniach odbyło się „Zakończenie lata 2015”

Zakończenie lata 

Organizatorką i pomysłodawczynią 
zabawy była radna Jolanta Hübner, 
która od lat znana jest z podejmowa-

nia różnych społecznych inicjatyw. Wraz 
z nią imprezę wsparli organizacyjnie inni 
mieszkańcy Błoń oraz stęszewski Dom Kul-

tury. Imprezę patronatem objął natomiast 
burmistrz Włodzimierz Pinczak. 

W jeden z ostatnich letnich dni, na 
uczestników czekały różne atrakcje. Już od 
godz. 17 najmłodsi mogli bawić się na dmu-
chanym zamku. Na starszych czekało ogni-

sko, pieczenie kiełbasek oraz dyskoteka 
prowadzona przez DJ. Ogniskowy klimat, 
dźwięki muzyki i sprzyjająca pogoda spra-
wiły, iż zabawa cieszyła się dużym zainte-
resowaniem. Jesteśmy przekonani, że to nie 
była ostatnia tak udana inicjatywa!  RED

Kilka dni temu do redakcji 
„Wieści Stęszewskich” wpłynął 
list od mieszkanki jednej 

z gminnych miejscowości. 
Była ona rozżalona tym, w jaki 
sposób traktowane są osoby 
niepełnosprawne przez niektó-
rych mieszkańców.

Opisała sytuacje, jakie mają miejsce 
we wsi, w której mieszka. Nie po-
trafiła zrozumieć, jak małe dzie-

ci mogą naśmiewać się z ludzi chorych 
i mieć na to przyzwolenie swoich rodzi-
ców. Opisany przez nią problem był trud-
ny i złożony. Nie chcąc wchodzić w szcze-
góły, by nie zdradzać personaliów osoby 
piszącej list, chcieliśmy jednak zainter-
weniować w sprawie. Jeśli bowiem praw-
dą jest, że kilkuletnie dzieci traktują oso-
by niepełnosprawne z lekceważeniem to 
jest to sygnał mocno niepokojący i poka-
zujący, że dzieje się coś złego w naszym 
społeczeństwie. 

Każdy człowiek, bez względu na to, czy 
jest osobą pełnosprawną czy też nie, zwra-

ca uwagę na to jak oraz co mówią o nim 
inni. Osoby niepełnosprawne są niejedno-
krotnie bardzo wrażliwe na opinie i zda-
nia na swój temat. Wskutek swej niepeł-
nosprawności często odróżniają się od in-
nych, należy jednak pamiętać, że odmien-
ność ta jest zazwyczaj wynikiem choroby, 
wypadku czy innych tragicznych wyda-
rzeń. Niepełnosprawność jest też często 
powodem wykluczenia tych osób z wie-
lu form życia społecznego, konieczno-
ści pokonywania wielu barier, borykania 
się z problemami, których ludzie zdrowi 
i pełnosprawni nie doświadczają niekie-
dy nigdy. Widząc osobę niepełnospraw-
ną rzadko zdajemy sobie z tego sprawę, 
a jeszcze rzadziej bierzemy pod uwagę 
fakt, że niepełnosprawność może doty-
czyć też nas lub naszych bliskich.

Zrozumiałym jest pojawiający się często 
opór, niepewność i lęk przed kontaktem 
z osobą niepełnosprawną. Boimy się prze-
cież zwykle tego, co nieznane. Co więcej — 
zmiana utrwalonych postaw i schematów 
myślenia wymaga pracy i dużego nieraz 
wysiłku. Pamiętajmy jednak, że kontakt 
z osobami niepełnosprawnymi jest wpisa-
ny w naszą codzienność, stanowią oni bo-

wiem integralną część społeczeństwa i są 
jego pełnoprawnymi członkami. 

Poruszony przez nas temat nie jest no-
wy — o tolerancji, szacunku i postawach 
wobec osób niepełnosprawnych napisa-
no już wiele, zapewne każdy zna filmy po-
kazujące sytuację tych osób, często spoty-
kamy się z hasłami propagującymi ideę 
integracji osób niepełnosprawnych i ich 
aktywny udział we wszelkich formach 
życia kulturalnego, zawodowego, społecz-
nego. Okazuje się jednak, że czym innym 
są wzruszenia podczas oglądania filmu czy 
programu, a czym innym spotkanie z oso-
bą niepełnosprawną w rzeczywistości. 

Dlatego też spróbujmy przełamywać 
schematy i spojrzeć na niepełnosprawnych 
wokół nas może inaczej, niż do tej pory: 
z szacunkiem, akceptacją, naturalnością, 
zrozumieniem. Jeśli nam trudno — zacznij-
my od małych kroków: pytań, zdobywania 
informacji, obserwacji. Nie bójmy się bezpo-
średniego kontaktu. Bądźmy otwarci. Tylko 
wtedy, gdy sami wypracujemy pozytywną 
postawę wobec niepełnosprawnych, będzie-
my mogli ją przekazać naszym dzieciom.

Wówczas wszystkim nam będzie żyło 
się lepiej.  RED

Szanujmy się nawzajem!
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13 września odbył się rajd rowerowy nad Jezioro Góreckie

Rowerami nad jezioro

Uczestnicy udali się nad Jezioro Gó-
reckie trasą wiodącą w większości 
przez teren Wielkopolskiego Par-

ku Narodowego — wzdłuż Jeziora Witobel-
skiego oraz przez miejscowość Górka. 

Na miejscu, na rowerzystów, czekał tra-
dycyjnie słodki poczęstunek, a także atrak-
cje dla najmłodszych w postaci konkurencji 
z nagrodami. Dzieci ćwiczyły swą celność 
w konkursie rzutów, ścigały się w workach 
oraz połączone nogami wspólnie z rodzica-
mi konkurowały o tytuł najszybszego. Za-
bawa spodobała się na tyle, że nawet doro-
śli chętnie się przyłączyli i zaproponowali 
alternatywne wyścigi w workach — dla tych 
trochę starszych. Tym razem z wpisanej już 
na trwałe w gminny kalendarz formy wy-
poczynku skorzystało ok. 60 osób. Wszyst-
kim uczestnikom serdecznie dziękujemy za 
udział i oczywiście zapraszamy na kolejną 
wspólną rowerową wyprawę! RED

R E K R E A C J A
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I N T E G R A C J A 

Jak co roku, 12 września, odbyło się spo-
tkanie integracyjne dla osób niepełno-
sprawnych, ich rodzin i przyjaciół z na-

szej gminy. Wzięło w nim udział ponad 
100 osób. Tym razem uczestnicy spotka-
li się w parku rekreacyjnym Nenufar Club 
w Kościanie. 

Na miejscu wszystkich zebranych powi-
tał burmistrz gminy Stęszew Włodzimierz 
Pinczak oraz animatorzy. Przygotowa-
nych zostało wiele atrakcji: spacer tratwą, 
zagadki i niespodzianki w plenerze, dyplo-
my dla wszystkich uczestników, a także 
poczęstunek i wspólne ognisko. 

Urozmaicony program, słoneczna po-
goda i atrakcyjność miejsca spowodowały, 
że wszyscy w dobrych nastrojach rozjecha-
li się do domów, obiecując sobie za rok spo-
tkać się ponownie. RED

Ponad 100 osób uczestniczyło w corocznym spotkaniu

Spotkanie integracyjne
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O G Ł O S Z E N I A

Burmistrz Gminy Stęszew ogłasza nieograniczony przetarg ustny
na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Stęszew, przeznaczonych na czasowe 

zajęcie terenu pod stragan handlowy w okresie przedświątecznym, związanym ze świętem „Wszystkich Świętych”. 

Dane dotyczące poszczególnych stanowisk handlowych:

Lp.

Oznaczenie nieruchomości 

wg ewidencji gruntów
Powierzchnia 

(dzierżawna) 

nieruchomości

Położenie 

nieruchomości

Cena wywoławcza 

czynszu 

dzierżawnego w zł Wadium w złNr działki Nr KW

1. 1424/1
PO1S/0003

0323/5
39 m2 Stanowisko nr 1

Stęszew

ul. Bukowska
390,00 40,00

2. 1424/1
PO1S/0003

0323/5
15 m2 Stanowisko nr 2

Stęszew

ul. Bukowska
150,00 20,00

3. 1424/1
PO1S/0003

0323/5
15 m2 Stanowisko nr 3

Stęszew

ul. Bukowska
150,00 20,00

Do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Wylicytowana wartość czynszu dzierżawnego 

płatna z góry do dnia 21.10.2015 r. Okres trwania umowy dzierżawy w/w działek – 2 dni licząc od dnia 31.10.2015 r. do dnia 1.11.2015 r. 

Warunki przetargu: Przetarg odbędzie się 16 października 2015 r. (piątek) od godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew przy 

ul. Poznańskiej 11. Wadium ze wskazaniem określonego stanowiska należy wnosić w pieniądzu do dnia 12 października 2015 r. na konto Urzędu 

nr 10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/Stęszew. Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu na jego konto w ciągu 3 dni od 

dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet wartości przyszłego 

czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego. Przetarg 

z ważnej przyczyny może zostać odwołany o czym niezwłocznie poinformuje się w formie właściwej do ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew przy ul. Poznańskiej 11 – pokój nr 15, nr tel. (61) 8197 149. 

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.steszew.pl w zakładce BIP, wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu oraz 

w sołectwach gminy Stęszew.   

Burmistrz Gminy Stęszew
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

w Strykowie i Modrzu przeznaczonych do sprzedaży

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

podarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2015.782 ze zm.) niniejszym 

podaję do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu Miejskiego Gminy w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11 wywi-

eszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej 

www.steszew.pl . 

Burmistrz Gminy Stęszew informuje o wywieszeniu 
wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tj. Dz.U.2015.782) niniejszym podaję do pub-

licznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

Miejskiego Gminy w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11 wywieszo-

no wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy, przeznac-

zonych do wydzierżawienia.

Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej 

www.steszew.pl. 

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr 

tel. 61 8 197 149, pokój nr 15. 
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W A K A C J E

Wakacje w bibliotece

Przez cztery lipcowe spotkania to-
warzyszyła nam książka „Kradzież 
błyszczącego diamentu” Juliette Pa-

rachini-Deny. Oddział Dziecięcy zapełnił 
się wilkami morskimi z prawdziwego zda-
rzenia — wraz z Bandą Ognistego Tomasza 
wyruszyliśmy na poszukiwania zaginione-
go diamentu. Wyprawa wiodła nas przez 
morza, podwodne groty i tajemnicze jaski-
nie ze skarbami. Przydały się nam własno-
ręcznie wykonane pirackie korwety i mapy 
skarbów. Każdy szanujący się pirat przygo-
tował też czapkę i lunetę. Cykl zajęć lipco-
wych zakończyły podchody — ruszyliśmy 
na prawdziwe poszukiwania. W każdym 
z pięciu punktów oznakowanych ośmior-
niczkami czekały na nas zadania do wy-
konania. W pierwszym punkcie spotkali-
śmy się z sekretarzem Urzędu Miejskie-
go Gminy Stęszew Joanną Zaborską, która 
pokazała nam jak pracuje magistrat, dru-
gą ośmiorniczkę odnaleźliśmy przy Straży 
Pożarnej, dowiadując się jak bezpiecznie 
ewakuować się ze statku. W punkcie trze-
cim testowaliśmy sprawność fizyczną — 
bezpieczne przejście przez bagna udało się 
wszystkim, żadne z dzieci nie padło ofia-
rą krokodyla czyhającego przy konarach. 
W punkcie czwartym trwały prace z wy-
obraźnią — powstały kredowe Wyspy Paró-
wek, Tęczy i Cukierków. Następną ośmior-
niczkę odszukaliśmy przy sklepie spożyw-
czym „Anita” — gdzie zgromadziliśmy za-
opatrzenie na wielką wyprawę w nieznane. 
Nie zabrakło nam nawet cukierków. Cała 
wyprawa zakończyła się pasowaniem na 
pirata i słodką nagrodą za doskonałe prze-
brnięcie przez wszystkie zadania. 

W sierpniu do biblioteki zawitał ze swo-
imi przygodami „Ciekawski George” Mar-
garet Rey. Czy zabawa piłką w domu mo-
że skończyć się lotem helikopterem? Przez 
cztery kolejne zajęcia towarzyszyliśmy 
niesfornej małpce w różnych przygodach 
— puszczaliśmy latawiec, łowiliśmy rybki 
i tropiliśmy zaginionego króliczka. Z kolo-

rowej bibuły i papierowych talerzyków po-
wstały fantastyczne latawce, poznaliśmy 
też różnorodne zastosowania makaronu — 
babcie, mamy i siostry zostały obdarowa-
ne niepowtarzalną biżuterią. Wakacje po-
żegnaliśmy tworząc akwarium 3D — za-
mieszkały tam rybki, ośmiorniczki, medu-
zy, kraby i ślimaczki. 

Przygotowaliśmy też ogromną, pa-

miątkową mapę, na której każde z dzieci 
uczestniczących w zajęciach podpisało się 
i odrysowało swoją rączkę. Mapę dekoru-
ją barwne pocztówki wakacyjne przesłane 
przez najmłodszych Czytelników.

Wszystkie zajęcia wakacyjne wymyśliła, 
przygotowała i poprowadziła bibliotekar-
ka oddziału dziecięcego Joanna Łubińska.

 BP STĘSZEW

W lipcu i sierpniu Biblioteka Publiczna zaprosiła dzieci na cykl zajęć 
literacko-plastycznych 

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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K U L T U R A

Młodzi ludzie wraz z instruktorem promowali gminę w Szkocji 

„Koźlary” w Edynburgu

Karolina Kontek, wokalistka kapeli 
„Koźlary”, poproszona o relację z wy-
jazdu napisała: „Choć lato już za na-

mi, Kapela Dudziarska „Koźlary” wspomi-
na nasz ostatni sierpniowy wyjazd do Edyn-
burga. Dzięki pomocy i wsparciu Pani Le-
sley Duncan z grupy „Scotpipe Edinburgh” 
w składzie: instruktor Romuald Jędraszak, 
Karolina Kontek, Paweł Zawadzki, Łukasz 
Kontek, Piotr Górecki i Jakub Kontek udali-
śmy się do Szkocji, gdzie mieliśmy zaszczyt 
wziąć udział w jednym z największych fe-
stiwali. Mela to festiwal różnych środowisk 

i kultur, zwłaszcza kultury hinduskiej. By-
liśmy pozytywnie zaskoczeni, gdy przyjęto 
nas z uśmiechem na ustach i otwartymi ra-
mionami. W piątek uczestniczyliśmy w bar-
dzo uroczystej ceremonii otwarcia, podczas 
której mogliśmy zobaczyć przedstawienie 
„Goddess”. Brało w niej udział wielu waż-
nych gości jak na przykład Lord Provosts 
of Edinburgh, minister ds. edukacji, a także 
wielu członków Parlamentu Szkockiego. Po 
inauguracji udaliśmy się na festiwal, który 
odbywał się w parku Leith Links, niedaleko 
portu. Artyści występowali na kilku scenach 

rozmieszczonych w różnych częściach par-
ku, oprócz tego odwiedzający mogli skosz-
tować specjałów kuchni hinduskiej czy ku-
pić tradycyjne hinduskie stroje. Na scenie 
pojawiliśmy się dwa razy: w sobotę oraz 
w niedzielę. Zaprezentowaliśmy grę, śpiew 
i taniec. W wolnych chwilach mieliśmy 
okazję zwiedzić miasto i poznać urzekają-
cą okolicę. To był wspaniały wyjazd, dzięki 
któremu mogliśmy poznać i przełamać ste-
reotypy dotyczące kultury hinduskiej i nie 
tylko. Oby wspomnienia z tego wyjazdu po-
zostały w nas jak najdłużej.”  BB

„Narodowe Czytanie” to ogól-
nopolska akcja mająca na celu 
przypomnienie największych 
dzieł polskiej literatury, po-
pularyzowanie czytelnictwa 
i łączenie różnych grup wieko-
wych przy wspólnej lekturze 
i dobrej zabawie.

Tegoroczna edycja poświęcona zosta-
ła „Lalce” Bolesława Prusa. Biblioteka 
Publiczna w Stęszewie po raz drugi 

włączyła się do tej jakże ważnej inicjatywy. 
5 września o godzinie 10 przy bardzo 

chłodnej i wietrznej pogodzie oczekiwa-
liśmy w Zielonym Zakątku na chętnych 
mieszkańców Stęszewa, aby wraz z nimi 
wczytać się w opowieść o losach Wokul-
skiego i Izabeli. Przygotowałyśmy dekora-
cje, które miały pomóc odnaleźć się w kli-
macie lat 70. XIX-wiecznej Warszawy.

Na nasz apel o wspólne czytanie odpo-
wiedzieli nasi ukochani czytelnicy i sym-
patycy biblioteki. Własną interpretację 
utworu Bolesława Prusa przedstawili: Ar-
leta Bednarczyk, Danuta Parczuk, Danuta 
Niedźwiecka, Elżbieta Karpisiak, Ewelina 
Palicka, Marylka Konieczna, Danuta Lato-
sik i Krzysztof Palicki; nauczyciele z gim-
nazjum: Zuzanna Wawrzyniak, Joanna Je-
ziorna-Kramarz, Adam Gryczyński i Mar-
cin Lis; uczennice naszego gimnazjum 
Weronika Kalemba, Anna Czyż, Zuzanna 
Kornet i młodzież ze szkoły podstawowej 
— Zosia Gryczyńska i Jakub Gryczyński.

Razem z bohaterami powieści odwie-
dziliśmy sklep galanteryjny Mincla, byli-
śmy w teatrze i oklaskiwaliśmy przedsta-
wienie siedząc w loży z panna Izabelą, słu-
chaliśmy wspomnień Rzeckiego, uczestni-
czyliśmy w procesie o lalkę. 

Chętni brali udział w konkursie wiedzy 
o treści „Lalki” Bolesława Prusa. Ankiet kon-
kursowych wpłynęło 15, w tym 4 z najwięk-

szą liczbą punktów. Paniom (kobiety górą) 
Elżbiecie Karpisiak, Danucie Parczuk, Danu-
cie Niedzwieckiej i Arlecie Bednarczyk gratu-
lujemy i zapraszamy po odbiór upominków. 

Serdecznie dziękujemy Piotrowi Ko-
niecznemu, jak zawsze możemy liczyć na 
jego bezinteresowną pomoc, dziękujemy 
również Sebastianowi Szypurze za zainsta-
lowanie nagłośnienia. 

Chociaż pogoda w tym dniu nas nie roz-
pieszczała (musieliśmy rozgrzewać się go-
rącą kawą) mamy nadzieję, że impreza by-
ła udana i już za rok „poczytamy sobie coś 
równie ciekawego”. HELENA SNUSZKA

Wspólnie czytali „Lalkę”
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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2015.782), 

Burmistrz Gminy Stęszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

Lp. Nr działki

Pow. 

w ha Nr K.W. Przeznaczenie Położenie 

Cena wywoławcza

netto w zł

1 451/9 1.0052 PO1S/00043035/3

Teren działalności 

gospodarczej

Strykowo

ul. Poznańska 653.380,00

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Nieruchomość położona jest w Strykowie przy ul. Poznańskiej, przy drodze krajowej nr 32 Poznań — Zielona Góra.

Działka jest niezabudowana. Dojazd do niej odbywa się ulicami o nawierzchni asfaltowej oraz drogą wewnętrzną. 

Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do public-

znej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie 

art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upływa 07.10.2015r. 

UWAGA MIESZKAŃCY! APELUJEMY O SPRZĄTANIE 
PSICH ODCHODÓW PO SWOICH PUPILACH!
NALEŻY TO DO OBOWIĄZKÓW WŁAŚCICIELA!

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stęszew (rozdz. IV §7.1) 
do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, w szczególności psy, należy niezwłoczne 
usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na innych 
terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, 
placach, parkingach, terenach zielonych itp. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w regu-
laminie, podlega karze grzywny – według ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1399).

WARSZTAT SAMOCHODOW Y

ZATRUDNI MECHANIKA 
Z DOŚWIADCZENIEM

TEL .  607-347-668

PRZYJMĘ PRACOWNIKA 
DO PRODUKCJI MEBLI

WIĘCEJ INORMACJI POD NUMEREM TELEFONU:

606-283-592
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R O Z M A I T O Ś C I

9 sierpnia nad Jeziorem Lipno odbyły się kolejne zawody wędkarskie 
o Puchar Burmistrza Gminy Stęszew. Zwycięzcą został Tomasz Spieczyński, 
który oprócz głównego trofeum zdobył jeszcze puchar za największą rybę

Zawody wędkarskie 

Dalsza klasyfikacja przedstawia się 
następująco: II miejsce: Marian Ka-
sprzyk, III miejsce: Krzysztof Ko-

walski, kolejne: Zbigniew Mianowski, Hen-
ryk Majorczyk, Robert Grędas.

Serdecznie gratulujemy! RED

9 sierpnia w Strykowie odbyło 
się szkolenie drużyn ratow-
niczych WOPR z Poznania 
i powiatu poznańskiego oraz 
jednostki OSP Strykowo, 
współorganizowane przez 
gminę Stęszew.

Ratownicy ćwiczyli swoje umiejętno-
ści w kilku zorganizowanych wcze-
śniej punktach, kierowanych przez 

instruktorów. Wśród pokazywanych czyn-
ności ratowniczych znalazły się: skoki de-
santowe i podejmowanie tonącego, dopły-
nięcie motorówką do nieprzytomnego, 
podjęcie na deskę, ewakuacja na brzeg. Po-
nadto przeprowadzone zostało nurkowa-
nie w pełnym ekwipunku, rzuty rzutką, ko-
łem ratowniczym oraz ćwiczenie podsta-
wowych zabiegów resuscytacyjnych u do-
rosłych. Szkolenie odbyło się pod okiem 
instruktorów: Szymona Michalika, Jacka 
Skitka, Macieja Pawłowskiego, Andrzeja 
Ratajczaka, Marka Frąckowiaka. RED

Szkolenie WOPR w Strykowie
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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 

– odbywają się w każdy drugi i czwarty po-

niedziałek miesiąca w godz. 16 — 18 w pok. 

nr 5b Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew. 

Zapisy telefoniczne w dniu dyżuru prawni-

ka pod nr. tel.: 61 8197 124. Konsultacje są 

przeznaczone wyłącznie dla osób zamel-

dowanych w gminie Stęszew. Radca pełni 

funkcję 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

• Stomatologia Świderscy
ul.Kościańska 59a/2, 62-060 Stęszew

Gabinet czynny: pon.–pt. 11–19

sob. 11–14 tel. 61 670 63 42

• Gabinet Rehabilitacyjny „Antidotum”
ul. Reja 2/4, 62-060 Stęszew

tel. 61 8195 106

• Pracownia Techniki Dentystycznej
Anna Borys 

Odpłatna naprawa i wykonywanie 

protez, tel. 61 813 44 80, 61 842 70 79, 

kom. 693 139 499

• Gabinet Dermatologiczny
lek. med. Jolanta Rosa
ul. Wojska Polskiego 6, 62-060 Stęszew

tel. kom. 507 023 607, gabinet czynny 

jest we wtorki w 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

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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W niedzielę, 23 sierpnia, odbył się pierwszy w Stęszewie Bike Cross 
Maraton MTB, organizowany przez Gogol MTB oraz Team Aktywny Stęszew

Pierwszy MTB Maraton

Wystartowało w nim łącznie po-
nad 600 zawodników z całej Pol-
ski: około 150 osób rywalizowa-

ło na trasie Mega (62 km), a prawie 500 na 
dystansie Mini (31 km). Start i meta usytu-
owane zostały na terenie KS Lipno w Stę-
szewie, a trasa w większości wiodła ścież-
kami Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Na podium na dystansie Mini stanę-
li: wśród mężczyzn 1 — Patryk Krajewski, 
2 — Hubert Semczuk i 3 — Wojciech Cze-
terbok. Wśród kobiet na pierwszym miej-
scu znalazła się Kinga Styczyńska, następ-
nie Joanna Adamska i na trzecim miejscu 
— Bożena Łącka. Na trasie Mega trzy czo-
łowe miejsca zajęli kolejno: Adam Adam-
kiewicz, Bartosz Kołodziejczyk i Błażej Su-
rowiec. Spośród rywalizujących dwunastu 
kobiet dystans Mega wygrała Magdalena 
Hałajczak przed Małgorzatą Zellner i Ka-
tarzyną Hendrzyk-Majewską. 

Na mecie na zawodników czekały na-
poje, posiłek oraz słodkie i owocowe prze-
kąski, zaś dla zwycięzców — statuetki, na-
grody, a dla pań — piękne bukiety kwiatów. 

Dodatkowo, odbyło się również losowanie 
nagród, z których główną stanowił rower 
turystyczny. Chętni mogli wziąć udział 
w losowaniu wybranego modelu samocho-
du marki volkswagen do wykorzystania na 
weekend, ufundowanego przez firmę Kro-
toski-Cichy. Wszyscy natomiast mogli po-

dziwiać pokaz akrobacji rowerowych za-
prezentowanych przez Maksyma Komana. 

Dobra organizacja, sprawna obsługa za-
wodów, niepowtarzalna atmosfera oraz pięk-
na pogoda sprawiły, że MTB Maraton na dłu-
go zostanie w pamięci i wpisze się na stałe 
w kalendarz imprez Bike Cross MTB.  RED
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22 sierpnia klub LZS Wronczyn obchodził jubileusz 30-lecia istnienia. 
Atrakcją był m.in. mecz byłymi gwiazdami Lecha Poznań

Uroczysty jubileusz 
klubu LZS Wronczyn 

Klub LZS Wronczyn został założony 
przez mieszkańców wsi ponad 40 
lat temu. Przez pewien okres druży-

na jednak zawiesiła swoje funkcjonowanie. 
Reaktywacja działalności sportowej nastą-
piła w 1985 roku i właśnie ten rok przyj-
muje się za oficjalną datę powstania klubu. 

W tym roku przypadła więc okrągła 
rocznica działalności LZS Wronczyn. Z tej 
okazji zaproszonych zostało wielu gości, 
między innymi przedstawiciele władz sa-
morządowych, prezesi gminnych klubów 
sportowych, przedstawiciele Wielkopol-
skiego Związku Piłki Nożnej. W części ofi-
cjalnej złożono kwiaty pod tablicą upa-
miętniającą Zenona Adamka, a także przy-
pomniano historię LZS Wronczyn,  z taki-
mi postaciami jak Zenon Adamek, Tadeusz 
Cieślak czy Damian Werner, szczegól-
nie zasłużonych dla klubu i piłki nożnej. 
W dalszej części uroczystości głos zabra-
li zaproszeni goście, m.in. radny Jarosław 
Krupa, wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Krzysztof Robaszyński, prezes Lipna Stę-
szew Dariusz Przynoga oraz przedstawicie-
le Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. 
Działacze WZPN odznaczyli osoby, które 
przez wiele lat zasłużyły się dla LZS Wron-
czyn. Pamiątkowe odznaczenia otrzymali: 
Jacek Kowalczyk, Jerzy Blejwas, Piotr Blej-
was, Przemysław Kaczmarek, Janusz Leśni-
czak, Eugeniusz Gidaszewski, Przemysław 
Kolenda, Marek Kaczmarek, Jakub Pomys, 
Przemysław Zaborowski, Krzysztof Borak 
i Dawid Werner.

Po oficjalnej części rozpoczęły się roz-
grywki. Na boisku został rozegrany mecz 
młodzików: LZS Wronczyn — Lipno Stę-
szew, który zakończył się wynikiem 2:11. 
Następnie widzowie mogli obejrzeć mecz 
Oldboys LZS Wronczyn — Oldboys Lipno 
Stęszew. Zakończył się on wynikiem 0:2. 
Kulminacyjnym wydarzeniem rozgry-
wek był natomiast mecz między seniora-
mi LZS Wronczyn a oldbojami Lecha Po-
znań. Zwyciężyli ci ostatni 3:2. Na boisku 
można było zobaczyć m.in. takich byłych 
piłkarzy Kolejorza jak Jarosław Araszkie-
wicz, Paweł Wojtala, Ryszard Rybak, Ra-
fał Stroiński, Krzysztof Piskuła i Norbert 
Tyrajski. 

ŹRÓDŁO: OFICJALNA STRONA KLUBU LZS WRONCZYN: 

 WWW.LZS-WRONCZYN.FUTBOLOWO.PL
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