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3 października odbyła się uroczysta inauguracja kolejnego roku 
akademickiego Stęszewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Inauguracja SUTW

Przypomnijmy, jego pomysłodaw-
czyniami są Danuta Niedzwiecka, 
Halina Kowalska i Bożena Kraw-

czyk. Dzięki ich staraniom i wsparciu bur-
mistrza gminy Włodzimierza Pinczaka, 
3 marca 2011 roku zainaugurowano rok 
zerowy. 3 października stęszewscy studen-
ci 50+ zaczęli już piąty rok akademicki. 

Po uroczystym „Gaudeamus Igitur” 
w wykonaniu stęszewskiego Chóru Miesza-
nego prezes Danuta Niedzwiecka przedsta-
wiła skład nowego zarządu oraz krótką 
ofertę uniwersytetu na najbliższy rok. 

— Chcemy zwiększyć liczbę wykła-
dów i języków obcych — mówiła. — Zamie-
rzamy powołać Gminną Radę Seniorów, 
współpracować z innymi uniwersytetami, 
dbać o rozwój różnych form aktywności. 
SUTW w planach ma wycieczki m.in. na 
termy, do Warszawy, Wilanowa i Drezna. 

Danuta Niedzwiecka podkreśliła rów-
nież, że celem działalności uniwersytetu 
jest także kreowanie nowego wizerunku 
emeryta jako osoby aktywnej, zaangażowa-
nej w różnego rodzaju działania, realizują-
cej swoje pasje i marzenia — osoby wierzą-
cej, że to, co najlepsze jeszcze może się zda-
rzyć.

W dalszej części odczytany został list 
gratulacyjny od rektora honorowego i wy-
kładowcy UAM Anny Kołodziej z okazji 
inauguracji roku akademickiego. Do ży-
czeń dołączyła się także prezes Grodzi-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku Agnieszka Słoma, podkreślając aspekt 

współpracy między uniwersytetami. Głos 
zabrał również burmistrz Włodzimierz 
Pinczak życząc studentom sukcesów w re-
alizacji planów i dalszej aktywności.

— Czas szybko biegnie, wchodzicie 
w magisterkę — zażartował burmistrz Pin-
czak. — Bardzo się cieszę, że sala jest wypeł-
niona po brzegi, że trzeba było dostawiać 
krzesła. To znaczy, że SUTW się rozwija. 
To znakomity pomysł na aktywizację ludzi 
starszych. Chcą oni rozwijać siebie, a tym 
samym wzbogacać gminę. Pragnę podzię-
kować inicjatorkom SUTW za ogromny wy-
siłek, który sprawił, że stowarzyszenie to od-
grywa już znaczącą rolę na terenie gminy. 

Burmistrz zadeklarował dalsze wspar-
cie ze strony gminy. 

Kolejnym elementem uroczystości by-
ło ślubowanie nowych studentów oraz wrę-
czenie indeksów, po którym nastąpiła część 
artystyczna przygotowana przez stęszewski 
Chór Mieszany. Całość zakończył wykład 
Agnieszki Ciucias z Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów pt. „Ochrona praw 
konsumentów, czyli jak nie dać się oszukać”. 

Na uroczystości nie zabrakło przedsta-
wicieli gminnych instytucji: policji, szkół, 
pomocy społecznej oraz innych zaangażo-
wanych we współpracę ze stęszewskim uni-
wersytetem.  red
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15 października 2015 r. odbyła się IX Sesja rady Miejskiej Gminy Stęszew

IX Sesja Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew
Po jej otwarciu i stwierdzeniu qu-

orum przewodniczący Rady Miej-
skiej Mirosław Potrawiak przedsta-

wił zebranym porządek obrad. Następnie 
przyjęty został protokół z poprzedniej se-
sji. W dalszej części Burmistrz Gminy Stę-
szew przedstawił sprawozdanie z działal-
ności w okresie międzysesyjnym.

W minionym okresie zakończono na-
stępujące inwestycje:

•  remont ul. Nowej w Dębnie wraz 
z budową kanalizacji deszczowej,

•  remont drogi w Twardowie,
•  remont jezdni ul. Spokojnej w Trze-

bawiu,
•  remont chodnika na ul. Łąkowej 

w Modrzu,
•  budowa miejsc parkingowych przy 

ul. Mosińskiej w Stęszewie,
•  remont jezdni ul. Kościańskiej na od-

cinku od ul. Laskowej do ul. Polnej,
•  remont jezdni ul. Kościańskiej od ul. 

Błonie do ul. Kórnickiej,
•  oświetlenie części ul. Bukowskiej 

w Sapowicach,
•  opracowanie dokumentacji projek-

towej na budowę hali widowiskowo-
sportowej — II wersja

W trakcie realizacji są następujące in-
westycje:

•  remont ul. Jeziornej w Słupi,
•  wykonanie parkingu w centrum Stęsze-

wa (podpisano umowę w tej sprawie),
•  remont chodnika na ul. Kórnickiej 

w Stęszewie (również podpisana zo-
stała umowa)

•  budowa kanalizacji sanitarnej dla Je-
ziorek,

•  budowa kanalizacji sanitarnej dla 
Będlewa,

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

Zakończono przetargi na:
•  naprawę nawierzchni dróg grunto-

wych,
•  remont jezdni na terenie gminy,
•  remont ul. Kuika w Trzebawiu,
•  remont chodnika ul. Kórnickiej 

w Stęszewie,
•  zimowe utrzymanie dróg,
•  przebudowę mostu na Kanale Ży-

dowskim,
•  sprzedaż działek w Będlewie, To-

miczkach, Jeziorkach, Stęszewie. 

Ogłoszono przetargi na:
•  wymianę nagrobka wojennego na 

cmentarzu w Słupi,
•  budowę hali widowiskowo-sportowej 

w Stęszewie.
Podpisane zostały akty notarialne na:
•  nieodpłatne przekazanie nierucho-

mości, umowa ustanowienia odręb-
nej własności lokalu mieszkalnego 
10/3 w Jeziorkach, 

•  sprzedaż działki nr 103, ul. Wiśnio-
wa w Tomiczkach.

Ponadto, w minionym okresie sprawoz-
dawczym miały miejsce inne wydarzenia, 
z których ważniejsze to:

•  jubileusz 30-lecia LZS Wronczyn,
•  przyznane zostały stypendia burmi-

strza dla zdolnych uczniów będą-
cych w trudnej sytuacji finansowej,

•  zakończenie letniego grand prix Or-
lika,

•  dożynki gminne w Trzebawiu,
•  nad jez. Strykowskim w weekendy 

trwały szkolenia ratownicze; zorga-
nizowane zostało także spotkanie 
dotyczące kursów na ratowników 
oraz nabór kandydatów na ratowni-
ków wodnych w gminie Stęszew,

•  rozpoczęcia roku szkolnego w gmin-
nych placówkach oraz uroczystość 
na Rynku z okazji rocznicy wybuchu 
II wojny światowej,

•  spotkania w ramach CZO SELEKT, 
Mikroregionu WPN, Rady Aglome-
racji,

•  kolejna edycja narodowego czytania 
— tym razem była to „Lalka” B. Prusa,

•  stęszewska OSP otrzymała nowy 
agregat prądotwórczy,

•  impreza z okazji zakończenia lata na 
Błoniach,

•  spotkanie integracyjne dla osób nie-
pełnosprawnych w Kościanie,

•  kilka rajdów rowerowych m.in. do Je-
zior i nad jez. Strykowskie,

•  kolejne badania mammograficzne,
•  spotkania dotyczące strategii rozwo-

ju gminy,
•  jubileusz 65-lecia stęszewskiego 

związku emerytów i rencistów,
•  101 urodziny mieszkanki Sapowic,
•  rozpoczęcie kolejnego roku Stęszew-

skiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku,

•  Dzień Edukacji Narodowej,

•  temat S5 i ruchu po gminnych dro-
gach — pojawiły się problemy z wy-
konawcą wybranym przez General-
ną Dyrekcję Dróg Krajowych i Auto-
strad. Powinien on korzystać z dróg 
gminnych, jednak próbuje się uchy-
lać od odpowiedzialności za znisz-
czenie tych dróg. Gmina Stęszew na-
wiązała współpracę z innymi gmina-
mi celem wyegzekwowania obowiąz-
ków wykonawcy, jednak to ona jest 
najbardziej narażona na zniszcze-
nia dróg utwardzonych — są to mię-
dzy innymi: droga przez Srocko, ul. 
Twardowska w Zamysłowie, ul. Mo-
derska, ul. Sadowa w Stęszewie, dro-
ga w Dębnie do Krąplewa. W związ-
ku z tym gmina Stęszew chce do-
prowadzić do podpisania umowy, 
w której stroną i jako gwarant będzie 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad.

•  tworzenie żłobków i klubów dziecię-
cych na terenie gminy Stęszew — po 
pierwszym spotkaniu w tej sprawie 
ogłoszone zostały szczegóły doty-
czące możliwości zgłaszania się osób 
chętnych do podjęcia takich działań 
wraz z ankietą odnośnie zaintereso-
wania powstaniem żłobków i klubów 
dziecięcych,

•  od 12 października ruszyła akcja 
bezpłatnych szczepień przeciwko 
grypie dla osób od 55 roku życia.

W dalszej kolejności podjęto uchwały 
w sprawie:

a) wyboru ławników do sądów po-
wszechnych — uchwałą tą, w głosowaniu 
tajnym na ławników do Sądu Okręgowe-
go w Poznaniu wybrano następujące oso-
by: Renatę Anitę Derda, Roberta Kaczmar-
ka, Halinę Mariannę Pytlak. Do Sądu Rejo-
nowego w Grodzisku Wlkp. w głosowaniu 
tajnym wybrano Karolinę Szypurę-Jarmu-
żek (w tym do orzekania w sprawach z za-
kresu prawa pracy). 

b) zmieniającą Uchwałę Nr III/22/2014 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Steszew na la-
ta 2015—2019 — uchwałą tą, Wieloletnia 
Prognoza Finansowa dostosowana zosta-
ła do zmian do zmian wprowadzonych do 
budżetu oraz załącznika Nr 2 WPF; nastą-
piła również zmiana limitów wydatków 
w następujących przedsięwzięciach: budo-
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wa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Jeziorki oraz: budowa wielofunkcyjnego 
boiska z nawierzchnią syntetyczną w miej-
scowości Trzebaw;

c) zmieniającą Uchwałę Nr III/23/ 
2014w sprawie uchwały budżetowej na 
2015 rok — uchwałą tą, Rada Miejska Gmi-
ny Stęszew dokonała zwiększenia docho-
dów o kwotę 865 489,00 zł oraz zwiększe-
nia wydatków o kwotę 544 989,00 zł;

d) przyjęcia pomocy rzeczowej od po-
wiatu poznańskiego dla gminy Stęszew 
z przeznaczeniem dla Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Stęszewie — uchwałą tą ra-
da Miejska Gminy Stęszew przyjęła pomoc 
rzeczową od powiatu poznańskiego w for-
mie zakupu fabrycznie nowego agregatu 
prądotwórczego FOGO FH 3001 R o war-
tości 2 650,00 zł brutto;

e) nadania nazwy ulicy w miejscowo-
ści Dębno — na mocy tej uchwały nada-
no ulicy położonej w miejscowości Dębno, 
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 
działki 332/1 z obrębu Dębienko, nazwę: 
ulica Modrakowa;

f) wyrażenia woli kontynuacji człon-
kostwa gminy Stęszew w stowarzysze-
niu o nazwie „Stowarzyszenie — Lokalna 
Grupa Działania «Źródło»” — uchwałą tą, 
Rada Miejska Gminy Stęszew wyraziła wo-
lę kontynuacji członkostwa gminy Stęszew 
w stowarzyszeniu o nazwie „Stowarzysze-
nie — Lokalna Grupa Działania „Źródło” 

jako członka zwyczajnego. Jednocześnie 
zadeklarowała wolę współtworzenia przez 
Gminę Stęszew Lokalnej Grupy Działania 
w ramach inicjatywy LEADER — Stowarzy-
szenie — Lokalna Grupa Działania „Źró-
dło” oraz zadeklarowała wolę prac nad Lo-
kalna Strategią Rozwoju;

g) zmieniającą uchwałę w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Stęszew — 
w Statucie Gminy Stęszew wprowadzono 
następujące zmiany: w § 16 Statutu doda-
je się ust. 4 w brzmieniu „ds. Petycji”; skre-
ślono również rozdział XI;

h) zmieniającą uchwałę Nr XII/124/ 
2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew 
z dnia 29.12.2003 r. w sprawie statu-
tu gminnej instytucji kultury — uchwa-
łą tą rada Miejska Gminy Stęszew wprowa-
dziła następującą zmianę w statucie: w § 6 
ust. 3 dodaje się lit. „I” w brzmieniu: „ad-
ministrowanie, wynajmowanie i zarządza-
nie gminnymi obiektami kultury i spor-
tu przekazanymi na podstawie odrębnych 
umów”;

i) wyrażenia zgody na obciążenie pra-
wa własności nieruchomości — Rada Miej-
ska Gminy Stęszew podjęła trzy uchwały, 
na mocy których:

•  wyraziła zgodę na obciążenie pra-
wa własności nieruchomości położo-
nych w Zamysłowie, stanowiących 
działki nr 429/1 oraz 428/3, dla któ-
rych Sąd Rejonowy w Grodzisku Wiel-

kopolskim prowadzi księgi wieczyste 
odpowiednio KW PO1S/00040344/1 
oraz KW PO1S/00043001/6 w zakre-
sie ustanowienia prawa służebności 
przesyłu;

•  wyraziła zgodę na obciążenie pra-
wa własności nieruchomości położo-
nych w Zamysłowie, stanowiących 
działki nr 434/1 oraz 435/3, dla któ-
rych Sąd Rejonowy w Grodzisku Wiel-
kopolskim prowadzi księgi wieczyste 
odpowiednio KW PO1S/00040344/1 
oraz KW PO1S/00040344/1 w zakre-
sie ustanowienia prawa służebności 
przesyłu;

•  wyraziła zgodę na obciążenie pra-
wa własności nieruchomości po-
łożonych w Stęszewie, stanowią-
cych działki nr ewid. 118/3, 119/4, 
1528/3, 1528/4, dla których Sąd Re-
jonowy w Grodzisku Wielkopol-
skim prowadzi księgi wieczyste od-
powiednio KW PO1S/00034269/6, 
KW/PO1S/00030080/9, 45736 G. 
oraz KW PO1S/00030082/3 w zakre-
sie ustanowienia prawa służebności 
przesyłu.

W dalszej części obrad przyjęto oświad-
czenie w sprawie wycen gruntów przejmo-
wanych na terenie gminy Stęszew w związ-
ku z budową drogi ekspresowej S5. Przyjęto 
również informację dotyczącą oświadczeń 
majątkowych radnych.  red

UWaGa!
Od 1 grudnia 2015 r. ulegają zmianie godziny 

pracy Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew. 
Urząd będzie czynny:

• w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca: 
godz. 9–17

• w pozostałe poniedziałki: godz. 8–16
• od wtorku do piątku: godz. 7–15
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Szkolenie PrOW 2014–2020 w Stęszewie

Wsparcie dla rolników
W ramach porozumienia pomię-

dzy Wielkopolską Izbą Rolni-
czą, Agencją Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa Odziałem Regio-
nalnym w Poznaniu oraz Wielkopolskim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w miesią-
cu październiku trwał cykl szkoleń informa-
cyjnych w zakresie wdrażania działań PROW 
2014—2020, ze szczególnym uwzględnie-
niem „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

W ramach tego porozumienia zosta-
ło zorganizowane szkolenie w sali sesyjnej 
Urzędu Miejskiego w Stęszewie. 

Na spotkanie przybyli licznie rolnicy 
zainteresowani skorzystaniem z środków 
pomocowych.

Spotkanie otworzył i poprowadził Prze-
wodniczący Rady Powiatowej Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej powiatu poznańskiego 
oraz przewodniczący Rady Miejskiej Gmi-
ny Stęszew Mirosław Potrawiak, który ser-
decznie przywitał wszystkich przybyłych.

Cześć informacyjną szkolenia popro-
wadził specjalista Oddziału Terenowego 
ARiMR w Poznaniu Andrzej Późniak, któ-
ry omówił założenia szczegółowych warun-
ków i trybu przyznawania oraz wypłaty po-
mocy finansowej na operacje typu „Moder-
nizacja gospodarstw rolnych” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospo-
darstwach rolnych”. Pomoc w ramach te-
go działania przyznawana będzie do wyso-
kości limitu, który w okresie realizacji pro-
gramu wynosi maksymalnie 500 tys. zł, 200 
tys. zł, bądź 900 tys. zł w zależności od ob-
szaru, w którym planowane będzie realiza-
cja operacji i zakresu tej operacji. 

Rolnicy byli przede wszystkim zainte-
resowani kryteriami, jakimi będzie się kie-
rować Agencja. Okazało się, że ważnym 
aspektem, prócz spełnienia określonych 
kryteriów i wymogów formalnych, będzie 
element ochrony środowiska, za który bę-
dzie można w ocenie uzyskać dodatkowe 
punkty. 

Kierownik Powiatowego Zespołu Dorad-
czego WODR w Poznaniu Romuald Bucz-
kowski poinformował o możliwości korzy-
stania przez rolników z pomocy doradców 
WODR w aplikowaniu o środki pomocowe. 

Z kolei Małgorzata Iwańska poinfor-
mowała rolników o zaliczkowym wypła-
caniu dopłat bezpośrednich, które ruszyło 
16 października i będzie wypłacane do 1 
grudnia bieżącego roku. Zaliczki na poczet 
dopłat bezpośrednich zostaną wypłacone 
tym rolnikom, którzy nie będą kontrolo-
wani przez Biuro Kontroli na Miejscu ani 
też weryfikacja wniosku nie wykazała żad-
nych nieścisłości czy nieprawidłowości. 

Jak powiedziała M. Iwańska, będzie to ok. 
50% wszystkich rolników, którzy złożyli 
wnioski o płatności bezpośrednie w powie-
cie poznańskim.

Kolejny temat przestawiła Mirosła-
wa Kaźmierczak — zastępca dyrektora OR 
KRUS w Poznaniu. Mówiła ona między in-
nymi o składkach KRUS, kryteriach i zasa-
dach podlegania lub nie podlegania ubez-
pieczeniu społecznemu KRUS z tytułu 
podjęcia pracy zarobkowej, zasiłkach cho-
robowych, wypłatach świadczeń KRUS itd.

Najwięcej pytań dotyczyło zasiłku 
z tytułu urodzenia dziecka w wysoko-
ści 1000 zł wypłacanego miesięcznie na 
dziecko do osiągnięcia pierwszego roku 
życia dziecka. 

Na koniec spotkania przedstawiono ko-
rzyści z zamontowania ogniw fotowolta-
icznych w gospodarstwie. Nie jest to inwe-
stycja tania, ale w dłuższej perspektywie 
korzyści są wymierne. Maleją rachunki za 
energię wykorzystywaną w gospodarstwie 
i są korzyści dla środowiska. MarTa CeGlarek
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SP w Modrzu bije rekord!

Wyzwanie to podjęli wspólnie ze 
swoją wychowawczynią Magda-
leną Sikorską, nauczycielem wy-

chowania fizycznego Krzysztofem Kryl-
le oraz dyrektor Anną Łykowską. Zadanie 
polegało na prowadzeniu resuscytacji krą-
żeniowo-oddechowej, nieprzerwanie przez 
pół godziny. W tym samym czasie, w ak-
cji uczestniczyły tysiące szkół z całej Pol-
ski. Uczniowie brali udział w akcji po raz 
drugi. W tym roku było ich więcej, niż 
w ubiegłym. W akcji brało bowiem udział 
30 uczniów. Na zakończenie, „mali ra-
townicy” otrzymali tekturowe walizeczki-
apteczki. W przekazanej przez WOŚP ap-
teczce znajdują się najbardziej podstawo-
we rzeczy, takie jak rękawiczki, maseczka 
o prowadzenia resuscytacji, bandaż i koc 
termiczny. To pierwsze osobiste apteczki 
ucznia, które były jednocześnie fantastycz-
nym prezentem za aktywny udział w akcji. 
Inicjatorem całego wydarzenia jest Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

Warto dodać, że uczniowie i nauczy-
ciele ze Szkoły Podstawowej w Modrzu od 
kilku lat czynnie uczestniczą w programie 
edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Rato-
wać” Fundacji WOŚP.  red

8 października 2015 r. w sali sesyjnej 
Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew 
odbyło się spotkanie dotyczące pod-

jęcia starań na rzecz funkcjonowania żłob-
ków lub klubów dziecięcych na trenie gmi-
ny Stęszew. 

Zostało ono zainicjowane przez burmi-
strza gminy Stęszew Włodzimierza Pin-
czaka i miało charakter konsultacyjny. Jest 
to pierwszy krok w działaniach na rzecz 
tworzenia miejsc opieki nad dzieckiem do 
3 roku życia w żłobkach lub klubach dzie-
cięcych na terenie gminy. 

W trakcie spotkania omówiono możli-
wości ubiegania się o środki UE w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014—2020, Pod-
działanie 6.4.1 — Wsparcie aktywności za-
wodowej osób wyłączonych z rynku pracy 
z powodu opieki nad małymi dziećmi.   
 red

Nowe żłobki i kluby dziecięce w gminie

16 października podczas „europejskiego dnia Przywracania Czynności Serca” 
uczniowie z klasy I–III Szkoły Podstawowej w Modrzu brali udział w akcji 
ustanawiania rekordu w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej
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Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Jeziorkach nadano imię 

Przyjaciele Wielkopolski

Szkoła Podstawowa w Jeziorkach to 
placówka ze 140 letnią tradycją. Od 
roku 1997 funkcjonuje jako Zespół 

Szkolno-Przedszkolny, w skład którego 
wchodzą przedszkole i podstawówka.

Potrzeba uzyskania swojej indywidual-
ności i tożsamości, oparcia działań wycho-
wawczych na pozytywnych wartościach, 
a przede wszystkim wskazywanie uczniom 
autorytetów i wzorów do naśladowania 
skłoniły Radę Pedagogiczną ZSP w Jezior-
kach, Radę Rodziców, Samorząd Uczniow-
ski do podjęcia działań zmierzających do 
nadania imienia placówce. W dążenia te za-
angażowali się wszyscy, którym leży na ser-
cu dobro i przyszłość oświaty w Jeziorkach. 

Podjeto następujące działania:
•  przyjęcie do kalendarza działań 

przedszkola i szkoły na rok szkolny 
2014/2015 wniosku dyrektora ZSP 
w Jeziorkach dotyczącego podjęcia 
zadań związanych z nadaniem imie-
nia;

•  powołanie zespołu zadaniowego do 
opracowania harmonogramu dzia-
łań; 

•  opracowanie regulaminu wyborów; 
•  przeprowadzenie konsultacji wśród 

rodziców, uczniów, nauczycieli i pra-
cowników;

•  wybór kandydatów poszczególnych 
grup; 

•  przeprowadzenie wyborów ogól-
noszkolnych, w których udział bra-
li uczniowie klas I—VI, rodzice dzie-
ci z przedszkola i szkoły, nauczyciele 
i pracownicy ZSP w Jeziorkach; 

•  przygotowanie wniosku do Rady 
Miejskiej Gminy Stęszew o nadanie 
imienia obu jednostkom oświato-
wym w Jeziorkach.

W wyniku ogólnoszkolnych wyborów 
przeprowadzonych od 12 do14 lutego pod-
jęto decyzję o tym, by zarówno przedszko-
le, jak i szkoła podstawowa otrzymały imię 
„Przyjaciół Wielkopolski”. Ku wielkiemu 
zadowoleniu wszystkich osób związanych 

z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Je-
ziorkach 19 sierpnia Rada Miejska Gminy 
Stęszew podjęła uchwałę o nadaniu Przed-
szkolu i Szkole Podstawowej w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym imienia „Przyja-
ciół Wielkopolski”.

Nadanie imienia to moment historycz-
ny, niezwykle ważny, ale także wielce zo-
bowiązujący. W pracy wychowawczej bar-
dzo istotnym elementem będzie nawiązy-
wanie do wartości, które wiążą się z ideami, 
działalnością zasłużonych dla Wielkopol-
ski postaci, pozostawionymi potomnym 
zadaniami do wykonania.

Decyzja co do nadania imienia „Przyja-
ciół Wielkopolski”, zarówno Przedszkolu 
jak i Szkole Podstawowej w Jeziorkach jest 
wspólną, przemyślaną decyzją całej spo-
łeczności szkolnej.

W nadanym imieniu krył się będzie 
zbiór wszystkich tych cennych wartości 
niezbędnych dla ukształtowania młodego 
człowieka, jego poczucia patriotyzmu, du-
my narodowej, ale również silnego powią-
zania z gminą, regionem, w którym żyje-
my, z naszą Wielkopolską. Jesteśmy dum-
ni z faktu, iż tutaj żyjemy, chcemy ukazać 
naszym uczniom historię, piękno, przy-
rody, wspaniałych ludzi, jakich wydała na 
przestrzeni wieków Wielkopolska.

Jesteśmy przyjaciółmi Wielkopolski 
i pragniemy ją poznawać wespół z ucznia-
mi z każdej strony. Pragniemy, by uczeń, 
który będzie kończył kilkuletnią eduka-

cję był w pełni świadom swojego pochodze-
nia, odczuwał silne, nierozerwalne związki 
z regionem, w którym się urodził, wycho-
wał, w którym przyjdzie mu żyć i miesz-
kać. By tak mogło się stać nasze działania 
chcemy opierać na siedmiu filarach.

1.  GRANICE WIELKOPOLSKI (mapa 
regionu, herby miast, legendy); 

2.  WŁADZE SAMORZĄDOWE (gmi-
na, powiat, województwo);

3.  PRZYRODA WIELKOPOLSKI (pięk-
no Wielkopolskiego Parku Narodowe-
go);

4.  SZTUKA LUDOWA (skanseny, gwa-
ra, tańce i piosenki ludowe);

5.  HISTORIA REGIONU (powstanie 
państwa polskiego, miejsca kultu, 
walki narodowo-wyzwoleńcze);

6.  SŁAWNI WIELKOPOLANIE NA 
PRZESTRZENI WIEKÓW;

7.  SPORT WIELKOPOLSKI WCZORAJ 
I DZIŚ (sławni sportowcy, olimpijczycy). 

Kolejnymi działaniami, które chcemy 
podjąć w roku szkolnym 2015/2016 wspól-
nie z rodzicami i uczniami, jest zbiórka 
środków finansowych na zakup sztandaru 
dla Szkoły Podstawowej. 

Będzie to „spięcie klamrą” działań 
związanych z określaniem własnej tożsa-
mości i indywidualności. Maj 2016 to mo-
ment, w którym pragniemy przygotować 
uroczystość nadania imienia, poświęcenia 
ufundowania sztandaru Szkole Podstawo-
wej w Jeziorkach.  ZSP W JeZIOrkaCh
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Wykład Otwarty Uniwersytetu Powiatu Poznańskiego w Stęszewie

Mała ojczyzna
We wtorek, 15 września w ramach 

17. Otwartego Uniwersytetu Po-
wiatu Poznańskiego, odbył się wy-

kład dla uczniów stęszewskiego gimnazjum. 
Po powitaniu wszystkich zebranych przez 
dyrektor gimnazjum Arletę Bednarczyk, głos 
zabrał prezes Instytutu Edukacji Europejskiej 
Marian Marek Przybylski. Przybliżył on ze-
branym ideę i zamysł projektu jakim jest 
Otwarty Uniwersytet Powiatu Poznańskiego. 
Następnie prof. Andrzej Sakson przedstawił 
wykład pt.: „Powiat poznański jako punkt na 
linii Berlin—Moskwa”. W swoim wystąpie-
niu przedstawił on Wielkopolskę jako region 
stabilny, o dobrej infrastrukturze, z kapita-
łem kulturowym i społecznym. Podkreślił, iż 
jest to miejsce posiadające swoją historię, od-
rębne zwyczaje, obrzędy, gwarę, sprzyjające 
identyfikowaniu się z nim jako „małą ojczy-
zną”, tworzeniu tożsamości lokalnej, która 
jest z kolei podstawą do kształtowania szer-
szej tożsamości: regionalnej, narodowej czy 
kontynentalnej. 

W dalszej części wystąpienia burmistrz 
gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak pod-
kreślił, iż dobre położenie geograficzne 
i infrastruktura wywołuje duże zaintere-
sowanie wśród inwestorów, co z kolei da-
je perspektywę tworzenia w przyszłości no-
wych miejsc pracy. Zachęcił jednocześnie 
młodych ludzi do kształcenia się i pogłę-

biania wiedzy na kierunkach, które pozwo-
lą im na przyszły wybór Wielkopolski jako 
miejsca zamieszkania i życia.

Na koniec uczniowie otrzymali mate-
riały informacyjne przygotowane przez 
Starostwo Powiatowe, dotyczące zasobów 
i atrakcyjnych miejsc w powiecie poznań-
skim.  red

POTWIerdź PrOfIl ZaUfany W STęSZeWSkIM UrZędZIe!
Jeśli chcesz załatwiać niektóre sprawy 

urzędowe bez wychodzenia z domu – 
wyłącznie przy pomocy komputera z dostępem 
do internetu, możesz do tego celu wykorzystać 
ePUAP, czyli Elektroniczną Platformę Usług 
Administracji Publicznej. Aby jednak móc 
skorzystać z takiej możliwości potrzebne jest 
wykonanie kilku kroków: 

1. należy wejść na stronę www.epuap.gov.
pl, a tam:

 •  założyć konto,
 •  wypełnić wniosek o założenie profilu zau-

fanego,
•  przyjść do Urzędu Miejskiego Gminy 

Stęszew (pkt. informacyjny) celem potwi-
erdzenia założenia profilu zaufanego. 

Urzędnik: 
•  zweryfikuje dane zawarte we wniosku 

z danymi z profilu użytkownika i doku-
mentem tożsamości, 

•  przygotuje do podpisu wniosek o potwi-
erdzenie profilu zaufanego,

•  po pozytywnej weryfikacji danych, potwi-
erdzi profil zaufany. 

Potwierdzenie profilu zaufanego jest 
bezpłatne. Ważne, by zgłosić się do Urzędu 
Gminy, celem jego potwierdzenia nie później 

niż 14 dni od złożenia elektronicznego 
wniosku na platformie ePUAP. Jeżeli w tym 
czasie nie zgłosimy się do urzędu – punktu 
potwierdzającego – wniosek uważa się za wy-
cofany. 

Profil zaufany jako narzędzie autoryzacji 
w systemach elektronicznym wykorzystują 
różne instytucje. Dzięki niemu można np.: 
założyć firmę przez internet czy elektronicznie 
sprawdzić i opłacić składki ZUS.

Punkt potwierdzania profilu zaufane-
go mieści się w Urzędzie Miejskim Gminy 
Stęszew, ul. Poznańska 11 – W PUNKCIE IN-
FORMACYJNYM. ZAPRASZAMY!
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Szczep ZhP Stęszew, jak co roku, wziął udział w festiwalu, który odbył się 
24 października w dopiewie 

Zdobyli 4 puchary

W „11 Festiwalu Piosenki Zucho-
wej, Harcerskiej i w tym roku 
na odwrót” stęszewskie zuchy 

,,Leśne Duszki” zaśpiewały piosenkę zu-
chową, a harcerze harcerską i zuchową. 
4 gromada zuchowa ,,Leśne Duszki” zdo-
była I miejsce, zastęp młodszo-harcerski 
II miejsce kategorii piosenki harcerskiej, 
a 4 drużyna harcerska zdobyła zarówno 
III miejsce kategorii piosenki harcerskiej, 
jak i piosenki ,,na odwrót”. Podsumowując 
szczep ZHP Stęszew w tegorocznym festi-
walu zdobył aż 4 puchary. Zuchy i harce-
rze wracając do Stęszewa pełni radości na-
dal śpiewali.  red

29 września mieszkanka naszej 
gminy, Pani Jadwiga Ciesiel-
ska z Sapowic, obchodziła 101 

urodziny. Z tej okazji do jej domu zawitał 
burmistrz Stęszewa Włodzimierz Pinczak 
z kwiatami, upominkiem i listem gratula-
cyjnym. Jubilatkę odwiedzili również rad-
ni — Barbara Sikorska i Zenon Kempa oraz 
sołtys Sapowic — Renata Kaczmarek, skła-
dając najserdeczniejsze życzenia zdrowia 
i wszelkiej pomyślności.

Jubileusz w Sapowicach

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 1

N
r

 8
 /

 2
0

1
5

 
L

IS
T

O
P

A
D

 2
0

1
5

K U L T U r A

kolejna edycja imprezy kameralnej „Przyjemności dla ciała i ducha”, 
zorganizowana przez dom kultury, była wyjątkowa

Goście ze Szkocji 

17 października grupa gości 
z Edynburga przybyła do Stę-
szewa. W pierwszym punk-

cie programu zaprezentowano pokaz tań-
ca ludowego z muzyką dudziarzy w wy-
konaniu członków kapel dudziarskich ze 
Stęszewa, Starego Gołębina i Połajewa. In-
struktor Romuald Jędraszak zagrał na koź-
le weselnym i dudach wielkopolskich, zaś 
młodzież w pięknych strojach ludowych 
zaśpiewała przyśpiewki „Posłała mnie 
matka”, czy „Nasza koza beczy” i zatań-
czyła tańce: „Polka węgierka”, ‘Wisielok”, 
„Dupnik”. Tuż po tańcach ludowych od-
było się spotkanie z Aileen Orr — szkoc-
ką pisarką, autorką książki „Wojtek the 
Bear: A Polish War Hero”, co w tłuma-
czeniu Arkadiusza Bugaja brzmi „Niedź-
wiedź Wojtek. Niezwykły żołnierz Armii 
Andersa” .Na spotkanie z piękną opowie-
ścią o Niedźwiedziu Wojtku, który w cza-
sie II Wojny Światowej walczył wraz z żoł-
nierzami Armii Generała Andersa zapro-

szono stęszewskich kombatantów. Pamiąt-
kową książkę z podpisem wręczono: Ewie 
Weychan, Bronisławie Nowickiej, Henry-
kowi Pinczakowi, Tadeuszowi Strykow-
skiemu. Zacytowany fragment książki 
„…Uświadomiłam sobie jak wielkim szczę-
ściem był fakt, że miałam możliwość oso-
bistego kontaktu z Wojtkiem, był i na-
dal jest moim Niedźwiedziem”… — autor-
ka znakomicie rozwinęła, gdyż bywała ze 
swym dziadkiem w miejscach, gdzie żoł-
nierze polscy czekali, aż przyjdzie rozkaz 
do walki z niemieckim agresorem. Aileen 
Orr będąc założycielką Fundacji Budowy 
Pomnika Wojtka w Edynburgu, osiągnęła 
wielki sukces. 7 listopada odbędzie się jego 
odsłonięcie. Na uroczystość tę zaproszenie 
otrzymali: Jakub, Karolina, Łukasz Kontek 
z kapeli dudziarskiej „Koźlary”. Tego dnia 
odwiedziła nas Katy Carr — brytyjska pio-
senkarka polskiego pochodzenia, muzyk, 
liderka zespołu „Katy Carr and the Avia-
tors”. Artystce towarzyszyła Hana Lawet. 

W drugiej części pokazu tańca ludo-
wego młodzi tancerze z Wielkopolski za-
prezentowali: „Marsz przyjacielski”, „Ce-
glorz”, „Wiwat od granic”, „Lelija”. W trak-
cie rozmowy od Lesley Duncan (Scotpipe 
Edinburgh), Breige Swift (przedstawicielka 
Festiwalu MELA) oraz burmistrza gminy 
Włodzimierza Pinczaka usłyszeliśmy wie-
le ciepłych słów o formach bieżącej współ-
pracy i deklarację o jej kontynuacji. 

W trakcie kolacji był czas na indywidu-
alne rozmowy serdeczne… Nadszedł czas, 
by członkowie kapeli dudziarskiej „Koźla-
ry” z instruktorem zagrali dla licznie tego 
wieczora zgromadzonej publiczności. Nie 
zabrakło również brzmienia szkockiej mu-
zyki, bowiem na dudach szkockich zagrał 
Tadeusz Piskorski — dudziarz z Poznania. 
W imprezie uczestniczył Kustosz Muzeum 
Instrumentów Muzycznych w Poznaniu 
Janusz Jaskulski, który od wielu lat wraz 
z Lesley Duncan realizuje w Wielkopolsce 
różnorodne projekty.  bb 
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konkurs Gwary Wielkopolskiej w Stęszewie

Pogodejmy jak downi 
16 października w stęszewskim 

Muzeum Regionalnym odbył 
się I Gminny Konkurs Gwary 

Wielkopolskiej „Pogodejmy jak downi” zor-
ganizowany przez Dom Kultury w Stęsze-
wie oraz Muzeum Regionalne w Stęszewie. 

Celem konkursu były: popularyza-
cja gwary wielkopolskiej jako ciągle ży-
wej, tradycyjnej wartości kulturowej ma-
łej ojczyzny oraz propagowanie znacze-
nia gwary i jej wartości literackich i arty-
stycznych. Ważnym było to, że każdemu 
chętnemu stworzono możliwość zaprezen-
towania z pamięci na scenie tekstu w gwa-
rze wielkopolskiej do 4 minut, który mógł 
być wzbogacony śpiewem lub grą na in-
strumencie ludowym. Patronat nad kon-
kursem objął burmistrz gminy Włodzi-
mierz Pinczak. Jury, któremu przewod-
niczył znany dziennikarz radiowy, po-
pularyzator gwary wielkopolskiej, Jacek 
Hałasik oceniało: prawidłowość wymowy 
pod względem gramatycznym i stylistycz-
nym, zawartość treściową (tekst powinien 
być odpowiedni do wieku wykonawcy), 
przygotowanie sceniczne, strój, rekwizyty. 
Członkami jury były: Weronika Polaczek 
— zasłużony animator kultury w gminie 
Stęszew, lider zespołu „Modrzanki” oraz 
Magdalena Maik — wieloletni zasłużony 
członek zespołu „Modrzanki”. Do konkur-
su zgłosiło się w kategoriach: szkoła pod-
stawowa — 27 osób, gimnazjum — 3 osoby, 
szkoła ponadgimnazjalna — 1 osoba, doro-
śli — 5 osób. 

Kategoria: szkoła podstawowa 
• I miejsce: Aleksandra Wencel, 
• II miejsce: Franciszek Kośmider, 
• III miejsce: Krystian Luleczka, 
•  Równorzędne wyróżnienia: Szymon 

Raniszewski, Ewa Górecka, Maja Ko-
walak, Franciszek Wojciechowski, 
Jessica Kaczmarek.

Kategoria gimnazjum:
• I miejsce: Kinga Gemzicka. 
Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne
• I miejsce — Karolina Kontek. 
Kategoria:dorośli
• I miejsce Anna Świderek,
• II miejsce: Kazimierz Gibczyński .
Nagrodami dla laureatów były piękne 

kolorowe albumy, które wręczał gratulując 
serdecznie uczestnikom burmistrz Wło-
dzimierz Pinczak.

Grand Prix — piękną, kolorową statuet-
kę zdobyła Anna Świderek. 

Zaprezentowała program własnego au-
torstwa, w czasie którego zaśpiewała ład-
nym, naturalnym głosem 4 przyśpiewki — 
oto jedna z nich:

„Rada nie rada wyszła za dziada ta-
ko młodo dziewczyna. Z dziada tylko sa-
me kości żol mi Boże myj młodości cóż jo 
byde rłobiuła. Kupie słobie włózek nakła-
de kamini , byde dziadym włoziuła. Ciung, 
ciung dziadzie kiejś się podjół. Niech jo niy 
mum pracy z tobum, bom jo młodo dziew-
czyna.”

Autorami prezentowanych tekstów by-
li m.in.: Julian Tuwim, Halina Płoszyń-
ska, Juliusz Kubel, Grażyna Sielicka ,Bar-
bara Bawer, Waldemar Wierzba. Uczestni-
ków prezentowali: dyrektor Muzeum Re-
gionalnego w Stęszewie Katarzyna Jóźwiak 
oraz dyrektor Domu Kultury w Stęszewie 
Barbara Bawer. Nagrody książkowe autor-
stwa Mariana, Antoniego Bartkowiaka pt: 
„Kiedyś tutej… czyli blubry zez Kościa-
na” ufundowała właścicielka dwutygodni-
ka „Kurier Lokalny” Ewa Noga-Mazurek 
sprawując patronat medialny nad impre-
zą. Otrzymali je: Katarzyna Józefiak , Ja-
kub Gryczyński, Aleksandra Wencel,Fran-
ciszek Kośmider oraz Krystian Luleczka.

Jacek Hałasik w podsumowaniu kon-
kursu poczynił wiele wartościowych uwag, 
a w protokole napisał „Bardzo cenne jest 
to, że młodzi ludzie poznają słownictwo 
gwarowe”. Publiczność nagrodziła brawa-
mi interesujące prezentacje, w których po-
jawił się ciekawy strój, rekwizyty, makijaże 
oraz instrumenty. 

Podziękowania za udział otrzyma-
li: Mateusz Bukowski, Jowita Wiśniew-
ska, Zofia Kalemba , Elżbieta Brudło, Filip 
Krzyżkowiak, Milena Hałas, Natalia Kań-
duła, Patrycja Jankowska, Marianna Rataj-
czak, Katarzyna Nowicka, Małgorzata Wa-
lenciak, Anna Szczeszek, Oliwia Piekarska, 
Maria Raniszewska, Zuzanna Kaczmarek, 
Oleg Jarmużek, Stanisława Hoszek, Nico-
la Pucka, Weronika Bober, Kamila Maj, 
Kacper Nowak, Andrzej Brudło. Gościnnie 
w programie gwarowym wystąpiła Elżbieta 
Kirstein-Franek.

Laureaci wystąpią w czasie Gminnego 
Dnia Seniora w Tomiczkach 14 listopada. 

 barbara baWer
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17 września w Muzeum regionalnym w Stęszewie odbył się wernisaż wystawy 
pn. „STeMeb, czyli historia tartaku”, z serii „dawne zakłady pracy Stęszewa”

Wystawa – historia Zakładów 
Meblarskich „STEMEB”

Uroczystego otwarcia dokonała dyrek-
tor muzeum Katarzyna Jóźwiak. Na 
spotkanie przybył także burmistrz 

gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak. 
Dyrektor muzeum przedstawiła bogatą 

historię Zakładów Meblarskich „STEMEB”, 
zmiany następujące w ich rozwoju i produ-
kowane wyroby. Ważnym momentem spo-
tkania było powitanie gości — byłych pra-
cowników zakładu oraz ich dzieci. W tar-
taku i powstałej później Stęszewskiej Fa-
bryce Mebli STEMEB pracowała bowiem 
znaczna część mieszkańców miasta, a za-
kłady były jednym z największych miejsc 
pracy w mieście i okolicy. Można było po-
słuchać wspomnień z czasów istnienia za-
kładów, a obecność ludzi, którzy tworzy-
li historię „STEMEB”-u spowodowała, że 
oglądanie ekspozycji muzealnej nabrało 
innego, żywego wymiaru. 

Wystawę można oglądać w siedzibie 
muzeum do końca maja 2016 roku. red
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do Stęszewa przyjechał ryszard Ćwirlej, autor poznańskich kryminałów

Spotkanie z autorem 
kryminałów
Emocje i wrażenia po spotkaniu autor-

skim z Ryszardem Ćwirlejem powoli 
wracają do codzienności, tylko zapisy 

na tytuły naszego gościa wydłużają się.
W środę 30 września z wielką niecier-

pliwością duże grono czytelników wraz 
z burmistrzem Włodzimierzem Pincza-
kiem oczekiwało przyjazdu znanego auto-
ra poznańskich kryminałów. Niestety, gość 
— dziennikarz telewizyjny i członek zarzą-
du do spraw programowych Radia Merkury 
S.A. w Poznaniu — nie przewidział korków, 
które na trasie Poznań—Stęszew są codzien-
nością. Czas oczekiwania wypełniłyśmy 

opowieścią o autorze, jego twórczości i bo-
haterach cyklu powieściowego. Udało nam 
się jeszcze wypić kawę i zjeść małe ciastecz-
ko, a nasz gość dość szybko dojechał.

Ryszard Ćwirlej opowiedział historię swo-
jego pisarstwa, emocje związane z pierwszą 
książką, wyjaśnił dlaczego to lata 80 dwu-
dziestego wieku tak bardzo sobie upodobał, 
że w nich umieścił akcję swoich książek i dla-
czego takim ,,sentymentem” darzy MO.

Czytelniczki (gdyż panie stanowiły 
większość słuchaczy) chętnie rozmawiały 
o PRL-u w powieściach naszego gościa, wspo-
minając własne przeżycia z tego okresu.

Ryszard Ćwirlej jest osobą łatwo nawią-
zującą porozumienie ze swoimi czytelni-
kami, dlatego gdy ze strony stęszewianek 
padła propozycja, aby w następnej powie-
ści część akcji działa się w Stęszewie, solen-
nie nam to obiecał.

Czytelnicy po autografy ustawili się 
karnie w kolejce (znów ten PRL), a pi-
sarz chętnie dedykacje wpisywał. Ryszard 
Ćwirlej pisze następne książki (pamiętacie 
w kolejnej będzie o Stęszewie), na które my 
czytelnicy czekamy z niecierpliwością i jak 
sądzę następne spotkanie z pisarzem przed 
nami.  helena SnUSZka

10 października 2015 r. w sali se-
syjnej Urzędu Miejskiego Gmi-
ny Stęszew odbyło się spotka-

nie, podczas którego omówione zostały 
możliwości zdobycia uprawnień ratowni-
ka wodnego. Uczestniczyli w nim instruk-
torzy WOPR: Szymon Michalik i Maciej 
Pawłowski, którzy przybliżyli tematykę 
ratownictwa wodnego uczestnikom spo-
tkania. Trwają zapisy na kurs. Spotkanie 
organizacyjne odbędzie się 14 listopada 
2015 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzę-
du Miejskiego Gminy Stęszew. W przypad-
ku odpowiedniej liczby zainteresowanych 
— rozpocznie się szkolenie, organizowa-
ne w trybie weekendowym od 14 do 29 li-
stopada. Wyszkolona kadra będzie miała 
możliwość zatrudnienia w sezonie letnim 
na plaży w Strykowie. red

Kurs dla ratowników
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burmistrz Gminy Stęszew  
informuje,

że 19 listopada 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego Gminy Stęszew w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11 
odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości zabudowanej o pow. 100 m2, położonej w jeziork-
ach przy ul. Bukowskiej 18, działka ewidencyjna nr 13, obręb geo-
dezyjny Jeziorki, KW PO1S/00046925/0. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6.000,– zł
Wadium w kwocie 600,– należy wpłacić na konto Urzędu do 

13 listopada 2015 r. Szczegółowe ogłoszenie o przetargu znajdu-
je się na stronie internetowej www.steszew.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie urzędu. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
Gminy Stęszew, pokój nr 15, tel. 061 8197 149. 

burmistrz Gminy Stęszew  
ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej  

położonej w Strykowie, przeznaczonej pod aktywizację gospodarczą.

Dane dotyczące nieruchomości:

Lp. Nr działki Pow. w ha Nr K.W. Przeznaczenie Położenie 
Cena wywoławcza
netto w zł

Wadium
zł

1 451/9 1.0052 PO1S/00043035/3
Teren działalności  
gospodarczej

Strykowo  
ul.Poznańska 653.380,- 65.340,-

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Nieruchomość 
sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Nieruchomość 
położona jest w Strykowie przy drodze krajowej nr 32 Poznań – Zielona Góra a dojazd do niej odbywa się ulicą o nawierzchni asfaltowej oraz drogą 
wewnętrzną.

Warunki przetargu: Przetarg odbędzie się 29 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul. Poznańska 11. 
Wadium należy wnosić w pieniądzu do dnia 23 grudnia 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 ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na 
rzecz sprzedającego. Cena sprzedaży nieruchomości będzie wymagalna w całości 7 dni przed wyznaczoną datą podpisania aktu notarialnego.Koszty 
notarialne i sądowe ponosi nabywca. 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 ul.Poznańska 11 pokój nr 15 tel. (061) 819 71 49 . 

burmistrz Gminy Stęszew  
ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne. 

Dane dotyczące poszczególnych nieruchomości:

Lp. Nr działki Pow. w ha Nr K.W. Przeznaczenie Położenie 
Cena wywoławcza
netto w zł

Wadium
zł

1 47/7 0.2965 PO1S/00043797/2
Zabudowa  
mieszkaniowa

Strykowo  
ul. Nowa 180.000,- 18.000,-

2 31/2 0.6916 PO1S/00034618/8
Zabudowa  
mieszkaniowa

Modrze  
ul. Poznańska 350.000,- 35.000,-

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Nieruchomości są wolne od obciążeń. Nieruchomości 
sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.

Działka nr 47/7 – nieruchomość gruntowa, niezabudowana. W zasięgu PWKG. Działka jest położona przy ul. Nowej w Strykowie w sąsiedztwie 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych i gospodarczych na terenie wsi. Działka w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestr-
zennego określona jest symbolem „M” – zabudowa mieszkaniowa.

Działka nr 31/2 – nieruchomość gruntowa niezabudowana. Działka jest położona w Modrzu przy ul. Poznańskiej w sąsiedztwie zabudowy siedlis-
kowej i budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie wsi. Działka w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
określona jest symbolem „M” – zabudowa mieszkaniowa.

Warunki przetargu:  Przetarg odbędzie się 14 stycznia 2016 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul.Poznańska 11. 
Wadium ze wskazaniem określonej działki należy wnosić w pieniądzu do dnia 11 stycznia 2016r. 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 ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą 
osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Cena sprzedaży nieruchomości będzie wymagalna w całości 7 dni przed 
wyznaczoną datą podpisania aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca. 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 
ul.Poznańska 11 pokój nr 15 tel. (061) 819 71 49. 

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 ze zm.) niniejszym podaję do 
publicznej 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 8197 149, pokój nr 15.
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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. Lipowa 7, tel.: 61-415-74-80,
czynna: pon–pt 8–20, sob 8–17, niedz. 10–15.

• „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.



1 8

N
r

 8
 /

 2
0

1
5

 
L

IS
T

O
P

A
D

 2
0

1
5

S P O r T

Udany sezon zawodników taekwondo olimpijskiego z sekcji w Stęszewie

Medale w taekwondo 
Stęszewska sekcja taekwondo olimpij-

skiego zakończyła starty w zawodach 
rangi mistrzostw Polski i międzywo-

jewódzkich z bardzo dobrymi rezultata-
mi. W międzywojewódzkich mistrzostwach 
młodzików w Bornym Sulinowie tytuły mi-
strzowskie wywalczyli: Dawid Jankowski 
(dwa złote medale w walce i sprawnościów-
kach), Dawid Cieniawa — (złoty medal w wal-
ce), Wiktor Palacz (złoty medal w walce).

Stęszewianie startowali także w Puła-
wach podczas największych w historii Pol-
skiego Związku Taekwondo Olimpijskie-
go mistrzostw Polski juniorów młodszych. 
Wystartowało 400 zawodników z 57 klu-
bów. Cztery wygrane walki, w efekcie brą-
zowy medal wywalczyła Amelia Frącko-
wiak, trzy wygrane walki i brązowy medal 
— Przemysław Wawrzyniak. Mistrzynią 
Polski została Lidia Wypych wygrywając 

cztery walki. Wkrótce przedstawiciele sek-
cji wystartują w międzynarodowym tur-
nieju w Niemczech — o wynikach oczywi-
ście poinformujemy.

Sekcja zaprasza na treningi — wła-
śnie rozpoczął się nabór do początkują-
cych grup. Zajęcia odbywają się we wtorki 
i czwartki w Szkole Podstawowej w Stęsze-
wie, w godzinach: 19—21. Kontakt — tre-
ner: 669-180-861. TOMaSZ GOrWa
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W niedzielę, 4 października, odbył się kolejny rajd cyklistów

Rowerami do Strykowa
T trasa wiodła znaną już uczestnikom 

z tego sezonu ścieżką rowerową do 
Strykowa, przez Zamysłowo, Srocko 

Małe i Twardowo. Tym razem jednak me-
ta rajdu usytuowana została na plaży nad 
Jeziorem Strykowskim, zaś na miejscu na 
uczestników rajdu czekało ognisko wraz 
z kiełbaskami oraz atrakcje dla najmłod-
szych w postaci konkursów i zabaw. 

W rajdzie wzięło udział ponad 60 osób. 
Piękna sceneria plaży nad jeziorem, wspa-
niała pogoda i entuzjazm uczestników 
sprawiły, że miniony rajd z pewnością 
można zaliczyć do udanych.

Wszystkim serdecznie dziękujemy i do 
zobaczenia na kolejnych rowerowych spo-
tkaniach! red
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