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„Ktokolwiek ofiarował choćby jeden 
grosz, ten zagrał w naszej orkiestrze , 
dając dowód, że nie jest mu obojętny 
los polskich dzieciaków i seniorów”.

Dziękuję wszystkim ludziom 
i instytucjom (harcerzom, szkołom 
z gminy Stęszew, rodzicom i tym, 

których nie sposób wymienić), którzy 
swoim zaangażowaniem i wsparciem 

przyczynili się do organizacji 
tegorocznego 23. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Doceniam Wasz wkład i wysiłek 
włożony w to charytatywne granie.

Burmistrz Gminy Stęszew
Włodzimierz Pinczak

Drodzy Przyjaciele Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy!
Szanowni Mieszkańcy Miasta 

i Gminy Stęszew! 

Minęło już kilkanaście dni od 23 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Dzięki  Państwa hojności 
w naszej gminie, podczas kwesty 
ulicznej, nie-licytacji i loterii zostało 
zebranych 39 227,00 zł. W bieżącym 
roku Fundacja Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy zbierała 
pieniądze na podtrzymanie wysokich 
standardów leczenia dzieci na 
oddziałach pediatrycznych oraz dla 
godnej opieki medycznej seniorów.

Chciałbym za pośrednictwem 
„Wieści Stęszewskich” oraz strony 
internetowej Urzędu Miejskiego 
Gminy Stęszew podziękować przede 
wszystkim wolontariuszom za pracę 
wykonaną przed, w czasie  i po 
koncercie w dniu Wielkiego Finału.  

Następnie pragnę podziękować 
wszystkim darczyńcom, którzy 
przekazali fanty na nie-licytację 
oraz loterię. To między innymi dzięki 
waszej pomocy udało się zebrać tak 
dużą kwotę pieniędzy.

Kolejnymi osobom, którym 
należy się gorące podziękowanie za 
wkład pracy w organizację koncertu 
w stęszewskim Gimnazjum są 
pracownicy administracji szkoły 
oraz pracownicy Zakładu Gospodarki  
Komunalnej w Stęszewie. 

Jeszcze raz chciałby serdecznie  
podziękować wszystkim 
wymienionym i niewymienionym 
osobom, które w jakikolwiek sposób 
przyczyniły się do organizacji 
i przeprowadzenia zbiórki pieniędzy 
oraz koncertu w gimnazjum.

Sie ma! 
Szef Sztabu WOŚP w Stęszewie
Phm. Dariusz Mikołajczak

Finał 23. Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy w gminie Stęszew rozpo-
czął się o godz. 10.30 na Rynku, wiel-

kim orkiestrowym gotowaniem. Wszyscy 
chętni mogli skosztować harcerskiej gro-
chówki, przygotowanej przez Katarzynę 
Mikołajczak. Tam też Ochotnicza Straż 
Pożarna ze Strykowa i Stęszewa dała pokaz 
ratownictwa drogowego i medycznego.

Dalsza cześć imprezy odbywała się od 
godz. 14 w sali gimnastycznej gimnazjum. 
Na orkiestrowej scenie wystąpiły: dzieci ze 
stęszewskiego przedszkola, seniorzy na-
szej gminy, „Wesoła Gromada”, uczniowie 
z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Mo-
drzu, Jeziorkach oraz dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Stęszewie. Nie mogło zabrak-
nąć młodzieży z Gimnazjum w Stryko-

wie i Stęszewie, grupy tanecznej „Lirykal”, 
a także stęszewskich zuchów.

Cała część niedzielnego koncertu prze-
platana była tzw. „nielicytacjami”, które 
poprowadził szef sztabu Dariusz Mikołaj-
czak. Całkowity dochód z „nielicytacji” za-
silił orkiestrowe konto. W gminie Stęszew 
udało się łącznie zebrać 39 227,00 zł. Przy-
pomnijmy, że w roku ubiegłym Stęszew ze-
brał kwotę 36.094,45 zł.

23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy zakończył się koncertem ze-
społu rokowego „Rocktopus” ze Stęszewa 
oraz Światełkiem do Nieba. 

Na uczestników orkiestrowego grania 
czekało wiele atrakcji jak np. malowanie 
twarzy, modelowanie balonów, loteria oraz 
kawiarenka ze słodkościami.  RED

11 stycznia odbył się 23. Finał Wielskiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Sztab Orkiestry jak zwykle 
mieścił się w Domu Kultury w Stęszewie, a jego 
szefem był Dariusz Mikołajczak

Stęszew Się MaStęszew Się Ma
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Stęszewscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową na 2015 rok, w formie zapr

III Sesja Rady Miejskiej Gmin

W poniedziałek, 22 grudnia 2014 
roku, odbyła się III Sesja Rady 
Miejskiej Gminy Stęszew. Po jej 

otwarciu i stwierdzeniu quorum przewod-
niczący Mirosław Potrawiak przedstawił 
zebranym porządek obrad. 

Kolejnym punktem grudniowej sesji by-
ło sprawozdanie burmistrza z działalności 
międzysesyjnej. Obejmowało ono okres od 
3 grudnia do 22 grudnia 2014 r.

W omawianym czasie zakończono na-
stępujące inwestycje:

•  modernizację oświetlenia ulicznego 
na terenie gminy,

•  remont chodnika na ul. 28 Grudnia 
w Stęszewie,

•  utwardzenie terenu przy świetlicy 
wiejskiej w Sapowicach,

•  remont ul. Leśnej w Trzebawiu,
•  przebudowę istniejących sieci wod-

no-kanalizacyjnych na terenie gmi-
ny Stęszew (wymiana przepompow-
ni ścieków w miejscowości Modrze).

W toku są następujące zadania:
•  przebudowa jezdni ul. Trzebawskiej 

w Stęszewie,
•  prace projektowe dot. bodowy ścieżki 

pieszo-rowerowej na odcinku Wron-
czyn—Modrze, 

•  prace projektowe dot. odnowienia 
jezdni wraz z odwodnieniem ul. Par-
kowej w Strykowie, 

•  prace projektowe dot. parkingu 
w centrum Stęszewa,

•  budowa kanalizacji sanitarnej dla Je-
ziorek,

•  budowa kanalizacji sanitarnej dla 
Będlewa,

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

W minionym okresie przeprowadzone 
zostały przetargi na:

•  dostawę materiałów biurowych,
•  dowozy dzieci szkolnych,
•  redagowanie, skład, druk gazety 

„Wieści Stęszewskie”,
•  schronisko dla zwierząt bezdom-

nych.
W grudniu odbyły się kolejne badania 

profilaktyczne dotyczące badania znamion 
skóry oraz badania mammograficzne.

13 grudnia 2014 r. miało miejsce uro-
czyste poświęcenie sztandaru Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
(więcej w odrębnym tekście red.)

W grudniu odbyło się wiele spotkań wi-
gilijnych dla mieszkańców gminy (więcej 
w odrębnym tekście red.).

21 grudnia 2014 r. na stęszewskim ryn-
ku odbyło się Stęszewskie Kolędowanie 
ze Światełkiem Betlejemskim, połączone 
ze zbiórką charytatywną dla mieszkanki 
gminy (więcej w odrębnym tekście red.).

Miniony czas to także liczne spotka-
nia w ramach CZO „Selekt”, Mikroregionu 
WPN i Metropolii Poznań. 

W omawianym okresie został przeka-
zany wóz policyjny — stęszewskiej policji 
oraz wóz strażacki na potrzeby OSP Stę-
szew (więcej w odrębnym tekście red.).

Następnie przyjęto uchwały w sprawie:
a) Ustalenia projektu wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy Stęszew na lat 
2015–2019. Uchwałą tą Rada Miejska Gmi-
ny Stęszew uchwala Wieloletnią Progno-
zę Finansową Gminy Stęszew obejmującą 
dochody i wydatki bieżące, dochody i wy-
datki majątkowe, wynik budżetu, przezna-
czenie nadwyżki, przychody i rozchody 
budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinan-
sowania spłaty długu zgodnie z załączni-
kiem nr 1 do niniejszej uchwały.

b) Projektu budżetu gminy na 2015 
rok. Uchwałą tą, Rada Miejska Gminy Stę-
szew ustala łączną kwotę dochodów bu-
dżetu gminy na rok 2015 w wysokości: 
43.765.776,00 zł, z tego:

•  dochody bieżące w kwocie — 
40.191.096,00 zł,

•  dochody majątkowe w kwocie — 
3.574.680,00 zł.

Uchwala się łączną kwotę wydat-
ków budżetu na rok 2015 w wysokości: 
43.588.776,00 zł, z tego:

•  wydatki bieżące w wysokości — 
36.598.438,00 zł,

•  wydatki majątkowe w wysokości — 
6.990.338,00 zł.

Po przedstawieniu projektu uchwały, 
zostały podjęte wszystkie niezbędne czyn-
ności mające na celu podjęcie uchwały bu-
dżetowej na 2015 rok.

c) Zmieniająca uchwałę nr XXXII/
277/2013 w sprawie uchwały budżetowej 
na 2014 rok. Uchwałą tą, Rada Miejska Gmi-
ny Stęszew dokonuje zwiększenia dochodów 
o kwotę — 25.000,00 zł. Plan dochodów po 
zmianach to — 45.261.788,13 zł, z tego:

•  dochody bieżące w kwocie — 
40.759.506,13 zł,

•  dochody majątkowe w kwocie — 
4.502.282,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków 
o kwotę — 25.000,00 zł. Plan wydatków po 
zmianach to — 49.993.527,13 zł, z tego:

•  wydatki budżetowe w wysokości — 
38.235.526,13 zł,

•  wydatki majątkowe w wysokości — 
11.578.001,00 zł

d) określenia zasad i trybu przeprowa-
dzenia konsultacji z mieszkańcami Gmi-
ny Stęszew. Uchwałą tą, Rada Miejska Gmi-
ny Stęszew ustala zasady i tryb przeprowa-
dzania konsultacji z mieszkańcami w przy-
padkach przewidzianych w przepisach 
powszechnie obowiązującego prawa oraz 
w innych sprawach ważnych dla gminy. Ta-
kie konsultacje przeprowadza się w celu:

•  poznania opinii mieszkańców w pod-
dawanej konsultacji sprawie;

•  akceptacji dla projektowanych roz-
wiązań;

•  budowania społeczeństwa obywatel-
skiego.

e) wyboru przewodniczącego komi-
sji Budżetu, Finansów, Inwestycji, Rol-
nictwa, Ochrony Środowiska, Gospodar-
ki Komunalnej i Przestrzennej. Uchwałą 
tą, Rada Miejska Gminy Stęszew stwierdza, 
że przewodniczącym komisji Budżetu, Fi-
nansów, Inwestycji, Rolnictwa, Ochro-
ny Środowiska, Gospodarki Komunalnej 
i Przestrzennej został wybrany Zbigniew 
Krawczyk.

f) wyboru przewodniczącego komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Spo-
łecznej i Porządku Publicznego. Uchwa-
łą tą, Rada Miejska Gminy Stęszew stwier-
dza, że przewodniczącym komisji Oświa-
ty, Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Po-
rządku Publicznego został wybrany Zenon 
Kempa.

g) wyboru przewodniczącego Komi-
sji Rewizyjnej. Uchwałą tą, Rada Miejska 
Gminy Stęszew stwierdza, że przewodni-
czącym komisji Rewizyjnej został wybrany 
Jarosław Krupa.

h) zatwierdzenia planów Komisji Ra-
dy Miejskiej Gminy Stęszew. Uchwałą tą, 
Rada Miejska Gminy Stęszew zatwierdza 
plany Komisji Rady Miejskiej Gminy Stę-
szew, stanowiące załącznik nr 1 i 2 do ni-
niejszej uchwały.

i) niezrealizowanych kwot wydatków, 
które nie wygasają z upływem roku bu-
dżetowego 2014. Uchwałą tą, Rada Miejska 
Gminy Stęszew ustala:

•  wykaz wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 2014, 

•  plan finansowy wydatków, o których 
mowa w pkt. 1 uchwały,

•  ostateczny termin dokonania wydat-
ków, o których mowa w pkt. 1 uchwa-
ły. 

Uzasadnienie: Przebudowa ul. Trzebaw-
skiej w Stęszewie — z uwagi na koniecz-
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oponowanej przez burmistrza

y Stęszew

ność wprowadzenia zmian do projektu wy-
konawczego oraz spadku temperatur, któ-
re uniemożliwiły wykonanie robót zgodnie 
z ich technologią, dokonano aneksowania  
umowy na realizację tego zadania w związ-
ku z czym podjęcie uchwały jest zasadne.

J) zmieniające uchwalę nr XXXII/
280/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew 
z 16 grudnia 2013 roku w sprawie ustale-
nia cen za usługi komunalne o charakte-
rze użyteczności publicznej. Uchwałą tą, 
Rada Miejska Gminy Stęszew w uchwale 
nr XXXII/280/2013 Rady Miejskiej Gminy 
Stęszew z 16 grudnia 2013 roku w sprawie 
ustalenia cen za usługi komunalne o cha-
rakterze użyteczności publicznej, § 1 pkt. 2 
otrzymuje brzmienie:

„2) wywóz nieczystości płynnych:
a. Pojemność 2,6 m3 i 4,3 m3 — 11,04 zł 

+ VAT/ m3,
b. Pojemność 0,5 m3 i 6,0 m3 — 9,19 zł 

+ VAT /m3”.
Po podjęciu uchwał, Rada Miejska Gmi-

ny Stęszew pozytywnie zaopiniowała pro-
jekt rozporządzenia Ministra Środowi-
ska w sprawie ustanowienia Planu Ochro-
ny dla Wielkopolskiego Parku Narodowe-
go na lata 2013–2023.

Na zakończenie poniedziałkowych ob-
rad przewodniczący Rady Miejskiej Gmi-
ny Stęszew złożył wszystkim mieszkań-
com gminy życzenia z okazji zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśli-
wego Nowego Roku.  RED

W latach 2010–14 w infrastruk-
turę na obiektach KS Lipno 
Miasto i Gmina Stęszew zain-
westowała ok. milion złotych. 

9 stycznia w Sali Sesyjnej Urzędu Miej-
skiego Gminy Stęszew, odbyło się 
Walne Zebranie Członków KS Lip-

no Stęszew. Celem spotkania były między 
innymi wybory do nowego zarządu klubu. 
I tak, po głosowaniu, członkowie (było ich 
78 ), wybrali zarząd. 

Prezesem wybrano Dariusza Przynogę, 
wiceprezesem do spraw piłki nożnej Ma-
cieja Jóźwiaka, wiceprezesem do spraw ho-
keja na trawie Przemysława Derdę, a wice-
prezesem do spraw wizerunkowych i mar-
ketingu Mariana Płóciniczaka. Sekreta-
rzem został Robert Idowiak, a skarbnikiem 
Sławomir Piątkowski. 

Członkowie zarządu to: Waldemar Jankow-
ski, Krzysztof Jędroszyk, Piotr Morszner, Alek-
sander Murkowski i Dariusz Wojtkowiak.

Komisję Rewizyjną tworzą natomiast 
Marek Bartoszek, Hubert Wachowiak. 

Z kolei na zebraniu sprawozdawczo-wy-
borczym Rady LZS Gminy Stęszew, które 
odbyło się 15 stycznia, został wybrany no-
wy zarząd w składzie: prezes — Sławomir 
Wiśniewski, członkowie zarządu:  Prze-
mysław Kaczmarek, Roman Ksoń i Hubert 
Wachowiak. Podczas zebrania przedsta-
wione zostało sprawozdanie za rok 2014 
i omówiony harmonogram działań w roku 
kalendarzowym 2015. 

Przy okazji wyboru nowego zarzą-
du KS Lipno warto wspomnieć, że dzia-
łalność klubu nie byłaby możliwa, gdy-
by nie ogromne wsparcie finansowe Mia-
sta i Gminy Stęszew. W latach 2010—14 
wyniosło ono prawie milion złotych! Pie-
niądze te były wykorzystane m.in. na bu-
dowę boiska o nawierzchni sztucznej, re-
mont budynku klubu, wykonanie sys-
temu nawodnienia boiska do hokeja 
i ogrodzenia — szczegóły w tabeli poniżej. 
 RED

KS Lipno i Rada LZS mają 
nowe zarządy

ZESTAWIENIE INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH 
PRZEZ GMINĘ NA KS LIPNO STĘSZEW W LATACH 2010–14

Lp. Nazwa zadnia Wartość

1

Wykonanie prac związanych z opracowaniem dokumentacji 

dla studni głębinowej na terenie obiektu sportowego KS 

Lipno, przy ulicy Trzebawskiej w miejscowości Stęszew 

 7 380,00 zł 

2
Remont elewacji budynku KS Lipno przy ulicy Trzebawskiej 

w miejscowości Stęszew 
 48 400,00 zł 

3
Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach budynku 

KS Lipno – przy ulicy Trzebawskiej w miejscowości Stęszew 
 107 400,00 zł 

4 Budowa boiska sportowego o wymiarach 57,0 × 93,4 m 

o nawierzchni z trawy sztucznej w miejscowości Stęszew 
 656 493,26 zł 

5

Wykonanie badania równości nawierzchni ze sztucznej

 trawy boiska hokejowego, położonego przy ulicy 

Trzebawskiej w miejscowości Stęszew 

 1 845,00 zł 

6

Wykonanie montażu krawędzi nawierzchni z trawy 

syntetycznej na boisku hokejowym, zlokalizowanego na 

działce nr ewid. 1914 położonej przy ulicy Trzebawskiej 

w miejscowości Stęszew 

 18 000,00 zł 

7

Wykonanie ogrodzenia oraz odnowienie istniejącego 

ogrodzenia boiska hokejowego, położonego przy ulicy 

Trzebawskiej w miejscowości Stęszew 

 19 680,00 zł 

8

Wykonanie systemu nawodnienia boiska do hokeja 

o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wykonaniem 

dokumentacji projektowej 

 124 140,00 zł 

Razem  983 338,26 zł 

ODDAM W NAJEM
BIURA — POWIERZCHNIE 

MAGAZYNOWE — POMIESZC-
ZENIA PRODUKCYJNE

W chwili obecnej dysponujemy 
następującymi powierzchniami:
• Biura: powierzchnia od 12 do 140 m2

•  Pomieszczenia produkcyjne: powierzchnia 
od 300 do 1 000 m2

•  Powierzchnie magazynowe: powierzchnia 
od 160 do 800 m2 

Lokalizacja: miasto Stęszew, w pobliżu drogi 
krajowej nr 5 (Poznań — Wrocław) oraz dro-
gi do Zielonej Góry, 25 km na południowy 
zachód od Poznania i 15 km od autostrady 
A2 (węzeł Komorniki). Nieruchomość ogrod-
zona, do dyspozycji miejsca parkingowe. 
Wewnątrz nieruchomości duży, utwardzony 
plac, który może być wykorzystany jako 
miejsce do składowania. 

Atrakcyjne warunki najmu !
Przy wynajmie powierzchni produkcyjnej — 

wynajem biura bez czynszu.

Kontakt telefoniczny : +48 600 048 669
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Często w okresie jesienno-zi-
mowym wiele osób ulega po-
kusie pozbycia się śmieci paląc 
je w piecach domowych. 

Metoda ta nie pomaga zaoszczę-
dzić na kosztach węgla, wydaj-
ność energetyczna nieposegrego-

wanych śmieci nie jest tak wielka, a mo-
że stać się przyczyną bardzo poważnych 
i „kosztownych” kłopotów. I to właśnie 
w tym okresie strażacy mają pełne ręce ro-
boty. Nie ma dnia by w sezonie grzewczym 
w naszej gminie nie dochodziło do zda-
rzeń związanych z pożarami sadzy w prze-
wodach kominowych.

Często zapominamy, że piece domo-
we nie są przystosowane do spalania śmie-
ci, gdyż proces spalania odpadów wymaga 
znacznie wyższych temperatur. Spalanie 
w takich warunkach powoduje osadzanie 
się tzw. mokrej sadzy w przewodach komi-
nowych, a to może prowadzić do zapalenia 
się instalacji grzewczej, popękania komina, 
a w najgorszym przypadku do zaczadzenia 
czy pożaru  budynku mieszkalnego.

Apelujemy do mieszkańców o rozwagę. 
Często za „pozorne oszczędności” podczas  
spalania odpadów płacimy własnym zdro-
wiem i zdrowiem swoich najbliższych. Na-
rażamy swój dom na poważne niebezpie-
czeństwo. RED

Nie pal śmieci 
w domu

Wojewoda wielkopolski Piotr Flo-
rek podpisał niedawno zezwo-
lenie na budowę odcinka drogi 

ekspresowej S5 Poznań—Wronczyn. Nowa 
16-kilometrowa droga to doskonała wia-
domość dla mieszkańców gminy Stęszew, 
którzy obecnie zmagają się z hałasem ge-
nerowanym przez ogromne natężenie ru-
chu samochodów. Fragment ten ma być 
gotowy w 2017 roku. 

Tymczasem na terenie naszej gminy już 
pojawiły się osoby i firmy chcące wydzierża-
wić od właścicieli okolicznych gruntów zie-
mię. Przestrzegamy przed pochopnym pod-
pisywaniem umów dzierżawy, by dzisiejszy 

zysk nie okazał się w przyszłości przyczyną 
dużych kłopotów, także finansowych. 

Może bowiem okazać się, że na wy-
dzierżawionym gruncie powstaną żwirow-
nie, choć nie było takiego zapisu w umo-
wie. Dzierżawca wyeksploatuje piasek pod 
budowę S5, pozostawi dziurę, być może 
ze śmieciami, zamknie firmę i zniknie na 
zawsze. Właściciel gruntu będzie musiał 
wówczas przywrócić teren do poprzednie-
go wyglądu, co oznaczać będzie dla niego 
ogromne koszty i kłopoty. 

Apelujemy o wielką rozwagę przy po-
dejmowaniu decyzji o dzierżawieniu grun-
tów.  RED

Przestrzegamy przed pochopnym 
podpisywaniem umów dzierżawy, by dzisiejszy 
zysk nie okazał się w przyszłości przyczyną 
dużych kłopotów, także finansowych

Nie wydzierżawiaj 
pochopnie gruntu!
Apelujemy 
o rozwagę!!! 

Uwaga mieszkańcy! 

BEZPŁATNY DYŻUR DLA PODATNIKÓW!

12 lutego br.  w  godz. 11–13 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew odbędzie 
się bezpłatny dyżur dla wszystkich podatników (osób fizycznych), podczas którego 
pracownicy Urzędu Skarbowego będą udzielać informacji z zakresu rozliczania rocznego 
za 2014 r., pomogą przesłać drogą elektroniczną zeznania do urzędu skarbowego. 
Dostępne będą również papierowe formularze zeznań podatkowych oraz broszury 
informacyjne do formularzy podatkowych.   

Dla podmiotów gospodarczych oraz podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą 
bezpłatne spotkanie informacyjne zostanie zorganizowane 9 marca br. w godz. 12–14 w sali 
sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew. 
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W grudniu, piękny jubileusz 
60– lecia małżeństwa ob-
chodzili Państwo Genowefa 
i Mieczysław Skrzydlewscy 
z Zamysłowa. 

Z tej okazji, 30 grudnia, burmistrz 
gminy Włodzimierz Pinczak od-
wiedził dostojnych jubilatów. Zawi-

tał do ich domu z podarunkiem, bukietem 
kwiatów oraz listem gratulacyjnym, w któ-
rym wyraził nadzieję, że kolejne wspólnie 
spędzone lata upłyną w radości i zdrowiu. 

Spotkanie z jubilatami i ich rodziną 
było pretekstem do wspólnych rozmów 
i wspomnień małżonków.

Choć wspólne życie Diamentowej Pa-
ry nie zawsze bywało łatwe, to obdarowa-

ło ono szczerze jubilatów „obfitością cza-
su” spędzonego razem oraz… cudownymi 
dziećmi, wnukami i prawnukami.

Diamentowej Parze, na dalsze wspólne 
lata życzymy: dużo zdrowia, spokoju, po-
gody ducha oraz wiele miłości. 

23 grudnia odbyło się uroczyste 
przekazanie i poświęcenie sa-
mochodu policyjnego dla stę-

szewskiej policji oraz wozu strażackiego, 
ratowniczo — gaśniczego marki Iveco Da-
ily dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stę-
szewie.

Warto wspomnieć, że samochód poli-
cyjny marki Kia został dofinansowany ze 
środków gminy Stęszew w kwocie 36.000 
zł. Podziękowanie okolicznościowym li-
stem do burmistrza złożył Komendant 
Miejski Policji Roman Kuster, który był 
obecny na uroczystości przekazania i po-
świecenia pojazdu. 

— Jestem przekonany, że wsparcie fi-
nansowe przy zakupie radiowozu dla Ko-
misariatu Policji w Stęszewie przyczyni się 
do poprawy bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego mieszkańców gminy Stęszew — 
napisał komendant. 

Natomiast wóz ratowniczo — gaśni-
czy marki Iveco Daily jest wyposażony 
w zbiornik wody o pojemności 1000l oraz 
zbiornik na środek pianotwórczy, który 
pomieści 100l. Posiada autopompę z li-
nią szybkiego natarcia o długości 30 me-
trów, maszt oświetleniowy o mocy 2000W 
oraz agregat prądotwórczy, dzięki które-
mu będzie możliwe dostateczne doświetle-
nie miejsca zdarzenia. Koszt tego pojazdu 
to 329.724 zł. Został on w całości zrealizo-
wany z budżetu gminy Stęszew. RED

Nowy samochód dla stęszewskiej policji oraz wóz ratowniczo-gaśniczy dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Stęszewie

Auta dla policji i straży

Diamentowe gody Państwa Skrzydlewskich
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Arkadiusz Konieczny ze Strykowa jest 
pierwszą osobą fizyczną, która re-
alizuje projekt sprzyjający rozwojo-

wi turystyki w rejonie jezior: Niepruszew-
skiego, Strykowskiego i Tomickiego. Jako 
rolnik skorzystał z możliwości Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i podjął się 
inwestycji w ramach różnicowania w kie-
runku działalności nierolniczej. 

Na działce o powierzchni 1850 m2 trwa 
realizacja zadania pn. „Budowa trzech dom-

ków letniskowych wraz z terenem na rekre-
ację. Dwa domki 4-osobowe i jeden 6-osobo-
wy”. Choć nazwa projektu wyjaśnia prawie 
wszystko, warto dodać, że oprócz wspomnia-
nych domków pan Arkadiusz planuje już po-
za projektem urządzić plac zabaw dla dzieci, 
wiatę biesiadną, a także miejsce na ognisko. 
W ofercie znajdzie się ponadto wypożyczal-
nia rowerów i sprzętu wodnego. Nie zabrak-
nie także boiska do siatkówki. Obiekt goto-
wy będzie do przyjęcia gości w 2015 r. Gospo-

darz już dziś serdecznie zaprasza i obiecuje, 
że będzie to oferta pełna atrakcji dla miłośni-
ków wypoczynku w ciszy i spokoju. Gwaran-
tuje to położenie samej nieruchomości bez-
pośrednio przylegającej do jeziora.

Wartość dofinansowania, o które ubie-
ga się Arkadiusz Konieczny, to 100.000,00 
złotych.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej, Oś. 4 LE-
ADER, PROW na lata 2007—2013. 

Nowa oferta wypoczynku dla lubiących ciszę i spokój

Rekreacja nad jeziorem

�
21 lutego o godz. 9 

w sali gimnastycznej stęszewskiego gimnazjum odbędzie się

XI MEMORIAŁ IM. SYLWESTRA DOTKI W PIŁCE NOŻNEJ

Zapraszamy wszystkie chętne drużyny niezrzeszone do udziału w turnieju. 
Zgłoszenia chętnych drużyny proszę potwierdzać do 13 lutego br. pod nr tel. 618 197 122. 

Minimalna liczba uczestników  w drużynie to 4 osoby, maks. 10 osób. 



9

N
R

 1
 /

 2
0

1
5

   L
U

T
Y

 2
0

1
5

W Y D A R Z E N I A

Także w Stęszewie, gdzie by uczcić tą, 
jakże ważną rocznicę, w sobotę wie-
czorem w kościele św. Trójcy w Stę-

szewie została odprawiona uroczysta msza 
św. w intencji walczących o wolność Wiel-
kopolan.

Po mszy wszyscy, na czele z burmi-
strzem gminy Włodzimierzem Pincza-
kiem, przemaszerowali na stęszewski Ry-
nek, by złożyć kwiaty pod pomnikiem 
upamiętniającym powstańców. Następnie 
stęszewscy kibice Lecha Poznań przypo-
mnieli historię Powstania Wielkopolskie-
go i przygotowali piękną oprawę z racami. 

 FOT. NASZ GŁOS POZNAŃSKI 

27 grudnia 1918 roku wybuchło Powstanie Wielkopolskie. W wielu 
miejscowościach regionu pamiętano o wydarzeniach sprzed 96 lat

Hołd Powstańcom 
Wielkopolskim

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w Czempiniu:

•  Informuje, że zasady opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 roku nie ulegają zmianie. Wpłaty 

należy dokonywać zgodnie ze złożoną deklaracją na dotychczasowe numery kont, tak jak w roku 2014;

•  Przypomina, że w przypadku kiedy uległa zmianie ilość osób zamieszkałych na nieruchomości, tj. ilość ta 

zmniejszyła się (np. z powodu śmierci, wyprowadzki) lub zwiększyła (np. z powodu narodzin, wprowadzenia się), 

należy w ciągu 14 dni od zaistniałych zmiany złożyć korektę deklaracji;

•  Informuje, że osoby, które zagubiły lub nie pamiętają indywidualnych numerów kont, na które kierować należy 

opłaty, wiedzę tę mogą uzupełnić kontaktując się z Urzędem Miejskim Gminy Stęszew lub Związkiem Międzyg-

minnym „CZO – SELEKT” w Czempiniu;

•  Powiadamia, że od 28 listopada 2014 r. uległ zmianie adres siedziby Biura Związku Międzygminnego „Centrum 

Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”, siedziba ta znajduje się teraz przy ulicy Kościańskie Przedmieście 2B. 

Zmiana adresu siedziby w żaden sposób nie wpływa na wszelkie kwestie związane z gospodarką odpadami.
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13 grudnia, o godz. 8.30, w Domu 
Kultury odbyło się Posiedzenie 
Plenarne Polskiego Związku 

Emerytów Rencistów i Inwalidów. Następ-
nie wszyscy członkowie związku przema-
szerowali do kościoła św. Trójcy w Stęsze-
wie, gdzie została odprawiona msza świę-
ta w ich intencji. Podczas nabożeństwa ks. 
proboszcz Zdzisław Błaszczyk dokonał 
uroczystego poświęcenie sztandaru Pol-
skiego Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów. RED

Uroczyste poświęcenie 
sztandaru PZERiI

Mają sztandar!

PODZIĘKOWANIE

Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów — Zarząd Rejonowy w Stęszewie 

w imieniu własnym oraz wszystkich zrzeszonych 
członków serdecznie dziękuję: 

• Burmistrzowi i Przewodniczącemu 
Rady Miejskiej Gminy Stęszew 

oraz niżej wymienionym stęszewskim firmom:
• Ecor Product Sp. z o.o. 

• Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 
• „Trzynastka” Firma Handlowa 

za udzielone wsparcie finansowe na wykonanie 
sztandaru naszego Związku. Dzięki otrzymanym 

od w/w darowiznom oraz dodatkowym składkom 
naszych członków – za które również bardzo 

dziękujemy, możemy już od 13 grudnia 2014 r. 
godnie prezentować Nasz Związek.

Z poważaniem Przewodniczący PZERiI
Jerzy Pieszak

Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikrore-

gionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania prze-

strzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych.

Projekt ten będzie realizowany na terenie 7 gmin: Brodnica, Dopiewo, 

Komorniki, Kórnik, Mosina, Puszczykowo, Stęszew, należących do sto-

warzyszenia Mikroregion Wielkopolskiego Parku Narodowego, które 

tworzą spójny organizm funkcjonalno-przestrzenny, trwa od 1 marca 

2014r. do 30 czerwca 2015r. 

Celem projektu jest promowanie terytorialno-funkcjonalnego po-

dejścia do polityki regionalnej. Dzięki przeprowadzonym badaniom 

i analizom sformułuje kierunki rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Mi-

kroregionu WPN (OF) do 2025 r. w postaci programów sektorowych: 

Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu 

WPN, Koncepcji Zrównoważonego Transportu na terenie Mikroregionu 

WPN oraz Koncepcja Produktów Turystycznych na terenie Mikroregio-

nu WPN.

Celem szczegółowym jest przeciwdziałanie społecznym i przestrzen-

nym problemom rozwojowym OF: niewykorzystany potencjał turystycz-

ny, zagrożenia środowiskowe, problemy transportowe. Działania te mają 

w efekcie zapewnić kompleksowy rozwój obszaru, wspierać jakość kapi-

tału ludzkiego i sprzyjać rozwojowi jego funkcji gospodarczych (głównie 

turystycznych), kompleksowo chroniąc przy tym środowisko naturalne.

Zostanie opracowana dokumentacja techniczna dla najważniejszych 

zadań, które zwiększą potencjał turystyczny wspólnego obszaru. Mi-

nisterstwo Infrastruktury i Rozwoju przyznało dotację w wysokości 

2 327 200 PLN na realizację projektu, co stanowi 90% jego kosztów, 

pozostałe 10% zostanie wydane równomiernie z budżetów gmin nale-

żących do stowarzyszenia.
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Dzień Trzech Króli jest świętem Obja-
wienia Boga światu, po grecku zwa-
nym Epifaneją. Był on obchodzony 

już w II w. na pamiątkę opisanego w Ewan-
gelii św. Mateusza hołdu, jaki trzej Mędrcy 
ze Wschodu złożyli Dzieciątku Jezus.

Z tej okazji, 6 stycznia w Stęszewie od-
były się obchody tego święta. Uroczystość 
rozpoczęła się o godz. 9.40 przemarszem 
korowodu Trzech Króli z Sanktuarium 
NMP na stęszewski Rynek. Tam odbyło 
się spotkanie Mędrców z Herodem, gdzie 

przedstawiona została krótka inscenizacja 
w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej w Stęszewie. 

Następnie Trzej Królowie, zuchy oraz 
wszyscy mieszkańcy gminy udali się do 
kościoła Św. Trójcy, by złożyć dary. Cała 
uroczystość zakończyła się o godz. 11:15 
mszą świętą.

Organizatorem obchodów Święta Trzech 
Króli była Szkoła Podstawowa w Stęsze-
wie, Gimnazjum w Stęszewie, Dom Kultury, 
ZGKiM oraz Urząd Miejski Gminy.  RED

6 stycznia w Stęszewie odbyły się obchody Święta Trzech Króli

Święto Trzech Króli

CZERWONOKRZYSKA GWIAZDKA 
Jak co roku grudzień w strukturach Polskiego Czerwonego Krzyża upływa pod znakiem „Czerwonokrzyskiej Gwiazdki” — świątecznego 

przedsięwzięcia, którego celem jest pozyskiwanie produktów spożywczych, słodyczy dla osób wymagających wsparcia.
Wolontariusze Koła Terenowego Polskiego Czerwonego Krzyża odwiedzili placówki handlowe z propozycją wystawienia po raz kolejny koszy 

świątecznych.
Do akcji od kilku lat aktywnie włączają się pracownicy firmy Trio Line Polska Sp. z o.o. Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres — 

rodzinny i radosny. Dzięki okazanemu wsparciu pracowników firmy Trio Line Polska Sp. z o.o. dostarczono do wielu rodzin, żywność a przede 
wszystkim słodycze na paczki dla dzieci.

Także od dwóch lat okres gwiazdkowy wspomagany jest przez Fitness Klub Body Art, który swoją pomysłową akcją zasila paczki świąteczne, 
głównie w słodycze dla najmłodszych.

Koło Terenowe PCK w Stęszewie jeszcze raz serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji akcji „Czerwonokrzyska 
Gwiazdka” właścicielom następujących placówek handlowych: „ANITA”, „MELBA” — Chata Polska, firmie „Szajek”, „Gro-
szek”, pracownikom firmy Trio Line Polska Sp. z o.o., uczestnikom zajęć organizowanych w Fitness Klub Body Art oraz 
mieszkańcom gminy Stęszew, którzy nie odmówili pomocy rodzinom najuboższym.

To dzięki Państwa wrażliwości mogliśmy podarować potrzebującym radosne Święta Bożego Narodzenia.
Ogółem zabrano produktów na kwotę 5.914,07 zł.

         W imieniu zarządu
           Irena Wojtkowiak
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Połowa grudnia każdego roku to magiczny czas w Gimnazjum. To okres częstszych 
ozdobami i pieczeniem pierników. W końcu dekorowanie sali gimnastycznej, która w 

11. Koncert Charytatywny w 

14 grudnia odbył się 11. Koncert 
Charytatywny, któremu przy-
świecało hasło „Wyobraź so-

bie, że…”. Bo właśnie do pobudzania wy-
obraźni, snucia  marzeń, pielęgnowania 
fantazji zachęcali nas aktorzy, autorzy sce-
nariusza i reżyser spektaklu „Niekończą-
ca się opowieść”. Opowiedzieli wzruszają-
cą historię Bastiana, nastoletniego chłopca 
prześladowanego przez rówieśników. „Po-
życza” on książkę od antykwariusza i dzię-
ki niej przenosi się do krainy fantazji, któ-
rej grozi zagłada. Odkrywa, że jej losy zale-

żą również od niego. Miło było popatrzeć 
na młodych aktorów, którzy na scenie czu-
li się znakomicie. Widać było, że sama gra 
sprawia im dużo przyjemności. W nieco-
dziennej dla siebie roli wystąpiła też pani 
Jadwiga Kurasz, na co dzień nauczycielka 
chemii i opiekun TPD przy Gimnazjum. 
Wcieliła się w rolę Babci, która troskliwie 
opiekowała się młodym myśliwym Atre-
ju. Dziadka — nieco szalonego naukowca —  
zagrał pan Aleksander Marchewka.

Tak minęła pierwsza część koncertu. 
W przerwie na kawę i herbatę można by-

ło zakupić świąteczne ozdoby — dzieło 
uczniów Gimnazjum i osób współpracu-
jących ze szkołą. Nowością była „Pierni-
kowa Chatka”, w której można było nabyć 
bożonarodzeniowe słodkości oraz prze-
twory z owoców zebranych w naszej gmi-
nie przygotowane przez uczniów pod czuj-
nym okiem pani z Uniwersytetu III Wieku. 
Smakołyki, np. dziko rosnący głóg z  jabł-
kiem i jarzębiną, cieszyły się dużym zain-
teresowaniem.

Drugiej części koncertu nadal towa-
rzyszyło hasło „Wyobraź sobie, że…” Wi-
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prób koła teatralnego i tanecznego. To czas intensywnej pracy nad świątecznymi 
tym roku była krainą fantazji i marzeń

Gimnazjum w Stęszewie

dzowie mogli nie tylko wyobrazić sobie, 
ale też na żywo zobaczyć i usłyszeć polo-
nistę Marcina Lisa śpiewającego kultową 
już „Śpiewać każdy może”. Widownia by-

ła zachwycona, a to dopiero początek fan-
tazji na scenie. Drugi polonista  — Adam 
Gryczyński — wcielił się w Mistrza Kara-
te śpiewając przebój Franka Kimono. A już 
po paru minutach przeistoczył się w szalo-
nego Jaggera biegającego na scenie i krzy-
czącego do mikrofonu o ciągłym braku sa-
tysfakcji. Germanistka — Romana Fabia-
nowska, a raczej diwa operowa, wykonała 
„O sole mio”, a nauczycielki angielskiego 
— Agata Kalemba i Joanna Jeziorna-Kra-
marz — wyśpiewały „słodkie sny” zespołu 
Eurythmics. Wspaniali byli też jak zawsze 

uczniowie. Wiele emocji wzbudziło „Jezio-
ro łabędzi” w wykonaniu… chłopców.

Koncert Charytatywny co roku wzbu-
dza wiele pozytywnych emocji. To dla wie-
lu uczniów szansa na odkrycie pasji, a mo-
że także przyszłej drogi życiowej. To także 
każda złotówka, która zasila konto Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci przy Gimnazjum 
w Stęszewie. To kolejny obiad w szkol-
nej stołówce, para butów, kurtka na zimę, 
przybory szkolne, podręczniki czy dofi-
nansowana wycieczka.

 JOANNA JEZIORNA-KRAMARZ
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Konkurs zorganizowany został przez 
Marszałka Senatu RP. Jego przed-
miotem była tradycja szkolna rozu-

miana jako cykliczne działanie organizo-
wane przez minimum 3 lata. Promowano 
te elementy kształcenia i wychowania mło-
dzieży, które w przyszłości zaowocują oby-
watelskim, kreatywnym, odpowiedzial-
nym stosunkiem do otaczającej nas rzeczy-
wistości. Nadesłane projekty umieszczone 
były na internetowej stronie konkursowej. 
Spośród wszystkich zgłoszonych szkół, in-
ternauci wybrali 10 finalistów, następ-
nie Kapituła Konkursu wybrała laureatów 
pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. 

Gimnazjum zgłosiło odbywający się już 
od ponad 10 lat Koncert Charytatywny. Jest 
to bardzo duże wydarzenie łączące społecz-

ność szkoły. Niemal wszyscy angażują się 
w przygotowanie tego przedsięwzięcia. Pra-
ce nad występami i dekoracjami trwają już 
od września i wymagają wiele poświęcenia ze 
strony uczniów, nauczycieli, rodziców oraz 
przyjaciół szkoły. Wszyscy starają się, aby 
kolejny koncert był jeszcze lepszy niż po-
przedni. Podczas przygotowań uczniowie le-
piej się poznają, łączą swoje siły, a motywuje 
ich główny cel koncertu czyli pomoc innym. 
Koncerty Charytatywne zawsze gromadzą 
tłumy: mieszkańców gminy, uczniów i ich 
rodziców oraz absolwentów.

Uroczystość wręczenia nagrody miała 
miejsce w budynku Senatu w Warszawie. 
Prezes Fundacji wręczył laureatom dyplo-
my, pamiątkowe tabliczki i ogromny czek. 
Wśród atrakcji jakie czekały na młodzież 

była możliwość spotkania z aktorem Łuka-
szem Nowickim. Po uroczystości młodzież 
wraz z przewodnikiem zwiedziła pomiesz-
czenia Sejmu i Senatu RP. Po krótkiej lek-
cji historii, gimnazjaliści, w przebraniach 
z epoki, uczestniczyli w symulacji obrad 
Sejmu Staropolskiego, dobrze się przy tym 
bawiąc i ucząc. Po spotkaniu wszyscy uda-
li się na warszawską Starówkę, po drodze 
zwiedzali zabytki i podziwiali świątecznie 
udekorowaną i oświetloną stolicę. 

W promocję koncertu, jego wysoką pozy-
cje w głosowaniu oraz w umożliwienie wy-
jazdu po nagrodę, zaangażowanych było wie-
le osób. Wyjazd odbył się dzięki finansowemu 
wsparciu Urzędu Miejskiego Gminy. Raz jesz-
cze wszystkim dziękujemy za zaangażowanie, 
życzliwość i dobre słowo.  STELLA GOŁĄB-SZLEJF

12 stycznia grupa z Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich 
w Stęszewie odebrała z rąk prezesa Fundacji od Pokoleń dla Pokoleń 
nagrodę za zajęcie III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Szkoła z Tradycją

Szkoła z tradycją 

GMINA STĘSZEW MA SWÓJ FAN PAGE NA FACEBOOKU
Gmina Stęszew posiada na portalu społecznościowym Facebook.com swój oficjalny fan page. 
Wszyscy mieszkańcy i sympatycy Gminy Stęszew mogą polubić jej nową stronę na Facebook.com. 
http://tinyurl.com/steszew 
Wystarczy kliknąć lubię to! na fan page Gminy Stęszew na Facebooku.
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W sobotę 17 stycznia, w sali se-
syjnej Urzędu Miejskiego Gminy 
Stęszew, odbyło się spotkanie 
opłatkowo-noworoczne stę-
szewskiego szczepu ZHP. 

Wśród zaproszonych gości był 
burmistrz Włodzimierz Pin-
czak oraz dh Marian Derda, ko-

mendant hufca Poznań — Grunwald. Na 
spotkanie przybył  również komendant 
szczepu phm Dariusz Sokołowski, senio-
rzy z HKS im. Jerzego Krzyżagórskiego 
w Stęszewie, zuchy i harcerze stęszewskie-
go szczepu oraz rodzice. 

Spotkanie prowadził wzorem lat ubie-
głych hm. Jacek Górny. Zuchy z druhną 
Małgosią Szyfter i harcerkami uświetniły 

spotkanie świątecznymi tańcami oraz ko-
lędami przy akompaniamencie gitar. Nie 
obyło się bez opłatka i noworocznych ży-
czeń pomiędzy uczestnikami spotkania. 

Dziękujemy wszystkim za przybycie i ma-
my nadzieję, że  w przyszłym roku spotka-
my się w jeszcze bardziej licznym  gronie.  

 PWD. KASIA MIKOŁAJCZAK

Organizatorami spotkania byli: Gim-
nazjum w Stęszewie, Dom Kultu-
ry, ZHP Stęszew, ZGKiM oraz Bur-

mistrz Gminy Stęszew Włodzimierz Pin-
czak. 

W niedzielne popołudnie, na stęszew-
ski rynek przybyło wielu mieszkańców 
Gminy, by choć na chwilę oderwać się od 
świątecznych przygotowań.

Po mszy św. uczniowie stęszewskiego 
gimnazjum odegrali krótkie przedstawie-
nie pt. „Do Betlejem nie jest tak daleko”. 
Następnie wszyscy zgromadzeni mogli 
przełamać się opłatkiem oraz wziąć ze so-

bą do domu Światełko Betlejemskie, przy-
niesione przez stęszewskich harcerzy.

Podczas Stęszewskiego Kolędowania 
ogromnym zainteresowaniem cieszyły się 
stoiska z ozdobami świątecznymi przygo-
towane przez uczniów szkół z gminy Stę-
szew. Warto wspomnieć, że całkowity do-
chód ze świątecznego kiermaszu został 
przeznaczony na pomoc dla Zuzi Czarnec-
kiej z Dębienka.

Na zakończenie pojawiło się wielu Mi-
kołajów, którzy obdarowywali dzieci słod-
kimi upominki, natomiast stęszewscy har-
cerze rozdawali sianko wigilijne.  RED

21 grudnia na stęszewskim Rynku, odbyło się 
spotkanie wigilijne pod hasłem „Stęszewskie 
Kolędowanie ze Światełkiem Betlejemskim”

Stęszewskie 
Kolędowanie… 

Opłatek ZHP

19 grudnia w Szkole Podstawo-
wej w Modrzu odbyło się spo-
tkanie opłatkowe. Uczniowie 

pod opieką Agnieszki Baumann-Borowicz, 
Magdaleny Sikorskiej i Agnieszka Kmie-
cik przygotowali montaż słowno-muzycz-
ny pt. „Od stworzenia świata do narodze-
nia Jezusa”. Uczennice uczęszczające na 
zajęcia koła muzycznego powitały wszyst-
kich piosenką „Biała dama sroga zima”. Po 
raz pierwszy w tej szkole przedstawiono ja-
sełkowy teatr cieni. Chłopięcy chór przy-
gotował dwie piosenki świąteczno-zimo-
we: „Otwórz drzwi” i „Grudniowe noce”. 
Nie zabrakło też wspólnego kolędowania, 
przekazania światełka, dzielenia się opłat-
kiem. Spotkanie opłatkowe weszło na sta-
łe do kalendarza szkolnych uroczystości, 
dzięki czemu utrwalane i kontynuowane 
są tradycje i zwyczaje świąteczne. RED

14stycznia w sali sesyjnej Urzędu 
Miejskiego Gminy Stęszew Dom 
Kultury zorganizował „Zimo-

wy koncert kolęd i piosenek świątecznych”. 
W koncercie kolędy na fortepianie zagra-
li: Oliwier Szymczak, Aleksander Murkow-
ski, Franciszek Czekała, Bruno Latosik, Jakub 
Rożek, Antoni Czekała, Wiktor Murkowski. 
Usłyszeliśmy m.in.: „Przybieżeli do Betle-
jem”, „Bóg się rodzi”, „Anioł Pasterzom mó-
wił”, „Jingle bells”. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy.  BB

Jasełka 
w Modrzu

Koncert kolęd 
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Spotkania 
wigilijne 

Modrze. Modrze.

Stęszew. Stęszew.

Stęszew.

Zamysłowo. Zamysłowo.

Święta Bożego Narodzenia to 
czas szczególny… To czas refleksji 
i spotkań z bliskimi. 
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Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny… To czas reflek-
sji i spotkań z bliskimi. Z tej okazji burmistrz gminy Stęszew 
Włodzimierz Pinczak, tradycyjnie już zorganizował spotkania 

wigilijne dla swoich mieszkańców. Trwały one od 14 do 17 grudnia. 
W tym roku mieszkańcy gminy kolędowali w Modrzu, Sapowicach, 
Stęszewie, Tomiczkach oraz Zamysłowie. Łącznie w spotkaniach wi-
gilijnych uczestniczyło ok. 600 mieszkańców całej gminy Stęszew. 

Spotkania te były doskonałą okazją do wspólnych rozmów oraz 
podzielenia się opłatkiem. RED

Sapowice. Sapowice.

Stęszew.

Tomiczki. Tomiczki.

Tomiczki.

Tomiczki.



1 8

N
R

 1
 /

 2
0

1
5

  
 L

U
T

Y
 2

0
1

5

T R A D Y C J A

17 grudnia w Sejmie RP w War-
szawie odbyła się druga odsło-
na zakończenia Roku Oskara 

Kolberga, czyli sesja pn. „Rok Kolberga — 
i co dalej?”. Wydarzenie współorganizowa-
li: Zespół Parlamentarny Wspierania Ini-
cjatyw Kulturalnych, Ministerstwo Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut 
Muzyki i Tańca. 

Z inicjatywy poznańskiego Muzeum 
Instrumentów Muzycznych i Stowarzy-
szenia Muzyków Ludowych w Zbąszyniu, 
oprawę muzyczną wraz z krótką prezenta-
cją dziejów i stanu zachowania sztuki du-
dziarskiej w Polsce, przygotowali: Romu-
ald Jędraszak — mistrz, nauczyciel gry na 
dudach i skrzypcach, Jan Prządka — mistrz, 
nauczyciel gry na koźle weselnym. Zagra-
li; Piotr Górecki (gmina Stęszew) — dudy, 
Paweł Zawadzki (gm. Stęszew) — skrzyp-
ce z kapeli Koźlary oraz Martyna Żurek — 
skrzypce i śpiew (Poznań), Adam Kaiser — 
kozioł weselny (Przyprostynia). 

Zaś Janusz Jaskulski — kustosz (MIM 
Poznań) i Zbigniew Skoczylas — doku-
mentalista (SML Zielona Góra — Zbąszyń) 
to osoby wygłaszające teksty. Zapewne po 
raz pierwszy wielkopolskie wiwaty, obe-
rki, chodzone oraz szocze na dudy i kozły, 
zabrzmiały jednego dnia razem na forum 
polskiego parlamentu! Dla wielu uczest-
ników tego spotkania, a byli nimi choćby 
przez chwilę tak znani politycy jak Stani-

sław Kalemba, Jarosław Kaczyński, Rafał 
Grupiński czy Leszek Miller, wrażenie by-
ło przeogromne. Przygotowane wcześniej 
materiały promocyjne (pocztówki i CD, 
foldery, kalendarze, albumy) trafiły do 
wielu znaczących osób. 

Wieczorne zakończenie w formie uro-
czystej kolacji, także przebiegało przy 

dźwiękach muzyki dudziarskiej, zachęca-
jącej biesiadników do tańca.

Jak podkreślali organizatorzy uroczysto-
ści, było to niezwyczajne, bo żywe i współ-
czesne podkreślenie siedmiu tomów „Wlk. 
Ks. Poznańskiego”, któremu to regionowi 
Oskar Kolberg poświęcił tyle czasu i miejsca 
w swoim dorobku. BARBARA BAWER

Wielkopolskie wiwaty, oberki, chodzone oraz szocze na dudy i kozły, 
zabrzmiały jednego dnia razem na forum polskiego parlamentu!

Dudy w Sejmie RP

UWAGA MIESZKAŃCY
CHCĄCY PRZEKSZTAŁCIĆ DZIAŁKI ROLNE NA DZIAŁKI BUDOWLANE

•  Przypominamy, że zmiana klasyfikacji działki z rolnej na budowlaną wymaga zmiany jej przeznaczenia w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego oraz uzyskania zgody na jej wyłączenie z produkcji rolnej; w przypadku pojedynczych 
obiektów istnieje również możliwość ustalenia warunków zabudowy na potrzeby konkretnego budynku.

•  W ostatnim czasie reklamuje się wiele firm, które odpłatnie podejmują się przekształcania gruntów rolnych na działki 
budowlane. Tymczasem jedynym organem prawnym, który może dokonać przekształcenia działki rolnej na budowlaną jest 
właściwy miejscowo burmistrz, wójt lub prezydent. Wystarczy złożyć wniosek we właściwym urzędzie gminy, na terenie któ-
rej położona jest dana działka. Wniosek o zmianę przeznaczenia działki lub ustalenie warunków zabudowy musi szczegółowo 
i jednoznacznie określać lokalizację działki, a także cel, dla którego daną działkę chcemy odrolnić – czyli np. budowa domu 
jednorodzinnego.

•  Wniosek o wyłączenie działki z produkcji rolnej składa się dopiero podczas wystąpienia o pozwolenie na budowę konkret-
nego obiektu. Kieruje się go do wydziału geodezji lub gospodarki nieruchomościami starostwa powiatowego właściwego 
ze względu na lokalizację nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający prawo własności (akt 
notarialny), wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/decyzję o warunkach zabudowy, wypis z rejestru 
gruntów wraz z kopią mapy ewidencyjnej oraz kopię mapy działki wraz z projektem jej zagospodarowania. Opłatę należy 
uiścić zarówno za sam wniosek, jak i za wypisy oraz wyrysy.

•  W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców o zdrowy rozsądek i nie przepłacanie za załatwienie spraw, których 
prowadzenie leży całkowicie w kompetencji gminy i starostwa. 
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W związku z licznymi, powta-
rzającymi się przypadkami 
oszustw, których ofiarami 
stają się między innymi osoby 
starsze, samotnie mieszka-
jące apelujemy do Państwa 
o wzmożoną ostrożność i zdro-
wy rozsądek w kontaktach 
z osobami pukającymi do drzwi 
naszych mieszkań lub telefo-
nujących do nas. 

Sprawcy przestępstw dokonywanych 
na osobach starszych działają w róż-
norodny sposób i za pomocą różnych 

metod, wykorzystując najczęściej zaufanie 
i „dobre serce” tych ludzi. Bardzo często 
oszuści pukają do drzwi pod różnymi pre-
tekstami, np. z prośbą o wodę czy coś do je-
dzenia, oferując sprzedaż artykułów prze-
mysłowych bądź też podając się za osoby 
urzędowe np. listonosza, pracownika ZUS-
u, pracownika pomocy społecznej, pracow-
nika administracji. Po podstępnym wejściu 
do mieszkania, wykorzystując nawet chwi-
lową nieuwagę, okradają domowników.

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

Ostrożność należy również zacho-
wać w stosunku do osób podających się za 
urzędników i przedstawicieli różnych in-
stytucji. Często oszuści „podszywając się” 
za pracowników opieki społecznej, urzędu 
skarbowego czy ZUS-u mogą twierdzić, że 
ich wizyta spowodowana jest wypłatą do-
datkowego świadczenia pieniężnego lub 
materialnego, przyznaniem większej eme-
rytury lub renty czy zwrotem podatku do-
chodowego, a w celu uzyskania tych pie-
niędzy lub świadczeń konieczne jest wnie-
sienie opłaty manipulacyjnej lub prze-

kazanie pieniędzy na zakup znaczków 
skarbowych. Takie działanie sprawcy ma 
na celu wskazanie miejsca, gdzie przecho-
wujemy pieniądze. Następnie złodziej pro-
si o podanie np. szklanki wody, a w mię-
dzyczasie kradnie oszczędności lub cenne 
przedmioty znajdujące się w mieszkaniu.

Sprawcy oszustw mogą także podszywać 
się pod funkcjonariuszy Policji lub Straży 
Miejskiej, informując (np. że ktoś z rodzi-
ny nie ma pieniędzy, aby zapłacić mandat 
lub że ktoś z bliskich popełnił przestęp-
stwo lub wykroczenie. Jednocześnie suge-
rują, iż sprawę można załatwić polubownie 
poza „granicami prawa”. Chęć udzielenia 
pomocy bliskim powoduje, że osoby star-
sze płacą za tę „wymyśloną usługę” znacz-
ne sumy pieniędzy. W wymienionych sy-
tuacjach zawsze należy potwierdzić fakty 
przekazywane nam przez nieznajomego 
lub nieznajomą, którzy zapukają do na-
szych drzwi oraz zadzwonić osobiście pod 
numer telefonu członka rodziny, aby prze-
konać się, czy jego znajomy mówi prawdę. 
Należy przestrzegać zasady, że nie należy 
przekazywać pieniędzy osobom, których 
nie znamy osobiście.

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

Przed otwarciem drzwi:
•  Spojrzeć przez wizjer w drzwiach lub 

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

tać o cel jego wizyty, zapiąć łańcuch za-
bezpieczający (jeśli zdecydujemy się na 
otwarcie drzwi) oraz poprosić o poka-
zanie dowodu tożsamości lub legity-
macji służbowej, identyfikatora. Uczci-
wej osoby nie zrazi takie postępowanie 
powodowane ostrożnością.

•  W razie wątpliwości należy umówić się 
na inny termin, sprawdzając uprzednio 
w administracji osiedla lub innej odpo-
wiedniej instytucji wiarygodność osoby 
pukającej do drzwi (jeśli osoba podaje się 
za przedstawiciela administracji lub in-
nej odpowiedniej instytucji).

W sytuacji, gdy osoba staje się natarczy-
wa, natychmiast należy zadzwonić na poli-
cję lub zaalarmować otoczenie.

We wszystkich opisanych przypadkach 
należy kontaktować się z Policją, dzwoniąc 
na numer patrol 660-907-885, 61-84149-
30 lub alarmowy 997 lub 112 z telefonu 
komórkowego, przekazując jak najwięcej 
zapamiętanych szczegółów, np. wygląd 
nieznajomej osoby, numer i markę samo-
chodu, którym ewentualnie przyjechała, 
a w przypadku rozmowy telefonicznej — 
numer z wyświetlacza telefonu, datę i go-
dzinę rozmowy. STĘSZEWSCY POLICJANCI

Policja ostrzega 

�
Biblioteka Publiczna w Stęszewie

zaprasza do udziału 
w konkursie fotograficznym

CZTERY PORY ROKU 
W GMINIE STĘSZEW

Celem konkursu  jest zgłębienie wiedzy 
o gminie, jej walorach przyrodniczych, 

turystycznych i kulturowych oraz 
znajdowanie magicznych miejsc.

Chcemy zachęcić mieszkańców do 
odkrywania na nowo miejsc powszechnie 
znanych. Rozpoczęła się edycja zimowa 

(do 20 marca).

Regulamin konkursu na stronie 
internetowej biblioteki 

http://www.bibliotekasteszew.info/

GMINA STĘSZEW MA 
SWÓJ FAN PAGE NA 

FACEBOOKU

Gmina Stęszew posiada na 
portalu społecznościowym 

Facebook.com swój oficjalny 
fan page. Wszyscy mieszkańcy 

i sympatycy Gminy Stęszew 
mogą polubić jej nową stronę na 

facebook.com.
 

http://tinyurl.com/steszew 

Wystarczy kliknąć lubię to! na 
fan page Gminy Stęszew na 

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

• Bezpłatne konsultacje prawne 

– w każdy drugi i czwarty poniedziałek 

miesiąca od godz. 16 do 18 w Urzędzie 

Miejskim Gminy Stęszew (są one prze-

znaczone wyłącznie do osób zameldowa-

nych w gminie Stęszew. Radca pełni funk-

cję doradcy dla osób w trudnej sytuacji).

• Urząd Miejski Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11

czynny: pon. 9–17, wt.–pt. 7–15

> centrala 61 819 71 20, 61 813 40 11

> sekretariat 61 819 71 22

> faks 61 813 42 87

www.steszew.pl urzadgminy@steszew.pl

burmistrz@steszew.pl

> Geodezja 61 819 71 49 

>  Ochrona środowiska, Gospodarka 

odpadami 61 819 71 25, 61 81 97 132

> Planowanie Przestrzenne 61 819 71 26

> Zamówienia publiczne 61 819 71 41

> Drogi 61 819 71 41

> Inwestycje 61 819 71 41

> Obrona cywilna 61 819 71 35

> Numer alarmowy – 112

> Obsługa informatyczna 61 819 71 35

> Skarbnik 61 819 71 28

> Księgowość budżetowa 61 819 71 31

> Księgowość podatkowa 61 819 71 39

> Podatki 61 819 71 30

>  Komputerowa Ewidencja Ludności 

61 819 71 33

>  Urząd Stanu Cywilnego 61 819 71 29

>  Działalność Gospodarcza 61 819 71 36

>  Promocja Gminy 61 819 71 45

>  Ubezpieczenie Społeczne Rolników 

61 819 71 40

• Filia wydziału komunikacji Stęszew, 

ul. Poznańska 20, tel. 61 813 00 77

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

16, wt.–pt. 7–15, tel. 61 819 71 37

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

> psycholog do spraw przemocy w rodzi-

nie – kontakt za pośrednictwem Ośrodka 

Pomocy Społecznej pod nr tel. 

61 8197 124

• Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej ul. Mosińska 15

Czynny jest codziennie z wyjątkiem wol-

nych sobót i niedzieli w godz. 7–15

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

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

tel. 61 813 43 95

 > Opalenica (24 h na dobę),

tel. 61 447 90 00

• Pogotowie wodno–kanalizacyjne
tel.  506 020 061

• Oczyszczalnia w Witoblu
tel. 515 266 029

• Oczyszczalnia w Strykowie
tel. 500 016 269

• Straż Pożarna
 > Stęszew, ul. Poznańska 11a,

tel. 61 813 43 98

 > Strykowo, ul. Bukowska 2a,

tel. 61 813 45 31

• Policja – nr kom. do patrolu 
660 907 885
ul. Poznańska 19, 62-060 Stęszew,

tel. 61 841 49 30 lub 61 841 49 32

Przez całą dobę można dzwonić do Ko-
mendy Miejskiej w Poznaniu pod bez-
płatny nr tel. 997
> Rejon nr 1 – Dzielnicowy 

sierż. Kamil Misztal, tel. 519 064 708,

nadzoruje całe miasto Stęszew

> Rejon nr 2 – Dzielnicowy st. sierż.

Michał Drobiński nadzoruje:

Zamysłowo, Strykówko, Antonin, Stry-

kowo, Sapowice, Rybojedzka, Słupia, Je-

ziorki, Skrzynki, Tomice, Tomiczki, Wielka-

wieś, Krąplewo, Mirosławki

> Rejon nr 3 – Dzielnicowy st. sierż. Zbi-

gniew Konieczny, tel. 519 064 706, nad-

zoruje: Dębno, Dębienko, Trzebaw, Łódź, 

Witobel, Będlewo, Zaparcin, Wronczyn, 

Modrze, Żydowo, Drożdżyce, Smętówko, 

Górkę, Srocko Małe PGR i wieś, Twardowo

• Muzeum Regionalne
ul. Rynek 8, 62-060 Stęszew

Czynne codziennie z wyjątkiem

pon. w godz. 10–14, tel. 61 813 40 12

• Dom Kultury
ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew

Zaparaszamy od pon. do pt. w godz. 9–20

tel. 61 813 40 71, 604 056 766

www.domkulturysteszew.pl

domkulturysteszew@wp.pl

• Klub Domu Kultury „Siódemka”
ul. Poznańska 7, 62-060 Stęszew

Zaparasza w pn., wt., czw., pt.,. w godz. 

16–19

BIBLIOTEKI
• Biblioteka Publiczna w Stęszewie
ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew

tel. 61 813 40 92

Czynna: pon. 12–19 wt. 8–15 ś. 12–19

czw. 8–15 pt. 12–19

Filia w Strykowie
tel. do szkoły – 61 813 40 52

Filia w Jeziorkach
tel. do szkoły – 61 819 60 87

Filia w Trzebawiu
Filia w Sapowicach
Filia w Będlewie

ZARZĄDCY DRÓG
• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad tel. 61 866 88 21

• Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Poznaniu tel. 61 826 53 92

• Wielkopolski Zarządca Dróg 
Wojewódzkich w Kościanie 

tel. 65 512 17 74

• Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 

tel. 61 859 34 30

ZDROWIE
• Pogotowie Ratunkowe
tel. 999 lub 61 866 00 66

• Pomoc lekarska w nocy i święta dla 

gmin: Buk, Dopiewo, Stęszew, Komorniki

> NZOZ „PRIMA MED”,

ul. Łąkowa 2, 62-070 Dopiewo

tel. (61) 863 87 60, (61) 894 20 62

• NZOZ Przychodnia Zespołu Lekarza 
Rodzinnego „MEDICOR” s.c. 
w Stęszewie,
ul. Piotra Skargi 22, tel. 61 813 42 61.

Gabinet czynny od poniedziałku do piąt-

ku od godz. 8 do 18 – porady i wizyty

Świadczenia lekarza rodzinnego są 

udzielane także w Dojazdowym Punkcie 

Lekarskim w Jeziorkach, ul. Ogrodowa 1

– od poniedziałku do piątku.

> Opieka lekarska poza godz. pracy

przychodni tj. od godz. 18 do 8 w niedzie-

le i święta:

> Wyjazdowa – pogotowie tel. 61 866 00 66.

> Ambulatoryjna – szpital w Puszczykowie, 

ul. Kraszewskiego 11, tel. 61 633 65 00

> Pielęgniarka środowiskowa – od ponie-

działku do piątku od godz 8 do 12 – gabi-

net, od godz. 14 do 18 – środowisko.

Zapewnia całość leczenia przez całą dobę 

w ramach nocnej i świątecznej wyjazdo-

wej opieki pielęgniarskiej.

INFORMATOR
MIEJSKI
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• „Medicor” sp. z o. o.
Stęszew, ul. Piotra Skargi 22,

tel. 61 813 42 61

Udziela świadczeń specjalistycznych

w zakresie: chirurgii, laryngologii i neurologii.

• NZOZ Ośrodek Zdrowia „Strażak”
Strykowo, ul. Bukowska 56, tel. 61 813 42 91

Ośrodek czynny: pon.–pt. godz. 8–18

> Godziny przyjęć lekarzy: pon. 8–16,

wt., czw. 11–18, śr. 12–18, pt. 8–14

> Dzieci zdrowe: pon., wt., czw., pt. 14–15, 

śr. 17–18

> Pobranie materiałów do badań: śr. 8–

–9:30 Wizyty domowe poza godzinami 

przyjęć.

• Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Zespołu Lekarzy Rodzinnych 
„PROMED” Piotr Roguszczak
Stęszew, ul. Reya 6, tel. 61 813 56 03,

kom. 606 892 161. Gabinet czynny: pon.–

pt.: 8–18. Lekarz przyjmuje pon.–pt. Ga-

binet: 8–12, 15–18. Wizyty domowe: 12–

15. Dzieci zdrowe (szczepienia): wtorek 

9–11, czwartek 16–18

• Pediatryczny Gabinet Lekarski
ul. Laskowa 15 tel. 61 813 46 04, kom. 

501 463 008 Przyjęcia płatne: wtorek

16–18, środa: 10–12, piątek 16–18.

Orzeczenia lekarskie powypadkowe

bezpłatne dla szkół i przedszkoli gminy.

• NZOZ Przychodnia Specjalistyczna
„Jakubowska – MEDICA”
ul. Kościańska 22, 62-060 Stęszew

W związku z ograniczonym limitem porad, 

należy dokonać wcześniejszej rejestracji 

telefonicznej pod nr tel. 61 813 50 19

> Punkt pobrań krwi i przyjmowania

moczu w środę od 7:30 do 9:00

Pobieramy wymazy z gardła i nosa

• Porady z zakresu psychiatrii
Marta Malinowska-Kubiak,

godz. przyjęć: poniedziałki 16-18.30

• dr med. Jadwiga Rejmaniak
specjalista laryngolog i foniatra
ul. Narutowicza 19, 62-060 Stęszew

Prosimy o dokonanie wcześniejszej reje-

stracji telefonicznej: tel. 61 813 41 59,

kom. 603 599 016

• Gabinet lekarski Medycyny Pracy
lek. med. Renata Turbańska
ul. Ślusarska 2, 62-060 Stęszew

Gabinet czynny: wt. 16:30–17:30

czw. 16–18. Rejestracja: kom. 606 629 783

• NZOZ „Zdrowie” Spółka Cywilna
ul. Poznańska 24, 62-060 Stęszew

tel. 61 8 195 439

> kierownik spółki: mgr Anna Niedźwiedź 

– tel. 600 631 917, 

> pielęgniarki środowiskowe: Agniesz-

ka Ignasiak, tel. 605 951 205, Katarzyna 

Płotkowiak, tel. 600 971 102, Barbara Si-

korska, tel. 504 821 566

> położna środowiskowa:

Mariola Czaplińska , tel. 693 743 875

> Opieka długoterminowa:

Magdalena Bernat, Halina Kowalska,

tel. 600 631 917

• Lekarz Stomatolog Iwona Zantkiewicz-
-Bajerlein, Krzysztof Zantkiewicz
ul. Poznańska 4a, 62-060 Stęszew

czynne: pon.–pt. 10–20, sob. 10–13,

tel. 61 813 46 81

• Gabinet Stomatologiczny Katarzyna
i Artur Bartoszek
ul. P. Skargi 22, 62-060 Stęszew,

tel. 61 813 44 53, kom. 602 706 945

• Stomatologia S.C. Barbara Kucharska
ul. Szkolna 1, 62-060 Stęszew (budynek 

gimnazjum), tel. 61-8195-407, świadcze-

nia ogólnostomatologiczne NFZ (dzieci, 

młodzież i dorośli). 

Godz. przyjęć: pon. 14–19 NFZ, wt. 8–13 

NFZ, czw. 14–19 NFZ, śr. 15–19.

• Laboratorium Techniki Dentystycznej
Bartosz Poloszyk 
wykonawstwo i naprawa protez denty-

stycznych , ul. Wojciechowskiego 5, 

62-060 Stęszew, tel. 791-585-329

• Gabinet Stomatologiczny Lekarz
Stomatolog Paweł Świderski
ul. Rynek 19, 62-060 Stęszew

Gabinet czynny: pon.–pt. 11–19

sob. 11–14 tel. 61 670 63 42

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

tel. 61 8195 106

• Pracownia Techniki Dentystycznej
Anna Borys Odpłatna naprawa i wykony-

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

79, kom. 693 139 499

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

tel. kom. 507 023 607, gabinet czynny 

jest we wtorki w godzinach od 16 do 18.

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Luboniu – filia w Stęszewie
ul. Janusza Korczaka 2, 62-060 Stęszew

tel. 61 813 48 32, przyjmuje: psycholog, 

pedagog, logopeda.

• Gabinet Lekarski Grażyna Gugała
Ginekologia, położnictwo, medycyna 

ogólna, badania kierowców na prawo

jazdy, badania dla celów sanepidu

Strykowo, ul. Lipowa 6c

Rejestracja telefoniczna 602 704 502

• JDK Gabinet Psychologiczno-
-Logopedyczny
ul. Łukaszewicza 1, 62-060 Stęszew,

tel. 502 610 002

Gabinet czynny:pon. i czw. 14–18

APTEKI
• „Pod Orłem”,

Stęszew, ul. Poznańska 3, tel. 61 813 42 

54, czynna: pon.–pt.8–20, sob. 8–13

• „Pod Słońcem”,

Stęszew, ul. Chybickiego 13, tel. 61 813 

48 61, czynna: pon.–pt. 8-12.30 i 15–20, 

sob. 8–13

• „U Złotego Źródła”
Stęszew, ul. Poznańska 18, tel. 61 898 53 

32, czynna: pon.–pt. 8–20, sob. 8–14.

• „Rodzinna” 

Stęszew, ul. Kościańska 54a, tel. 731-

994-992, czynna: pon.-pt. 8-21, sob. 8-

21, niedz. 9-15

• Punkt apteczny „Aspirynka”
Strykowo, ul. Bukowska 56,

czynna: pon., śr., pt. 8–16, wt., czw. 10–18

SZKOŁY
• Gimnazjum w Stęszewie
ul. Szkolna 1, tel. 61 813 41 47

• Szkoła Podstawowa w Stęszewie
ul. Poznańska 25, tel. 61 813 41 92,

61 813 43 55

• Filia SP w Stęszewie-Trzebaw
ul. Mosińska 1, tel. 61 813 52 09

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie 
ul. Bukowska 1, tel. 61 819 69 76

• Gimnazjum w Strykowie
ul. Szkolna 10, tel. 61 813 40 52

• Zespół Szkolno Przedszkolny w Mo-
drzu ul. Kościuszki 14, tel. 61 819 57 72

• Zespół Szkolno Przedszkolny w Jezior-
kach ul. Parkowa 7, tel. 61 819 60 87

• Zespół Szkół Specjalnych w Stęszewie 

ul. Wojska Polskiego 18, tel. 61 813 40 96

• Przedszkole w Stęszewie
ul. Korczaka 2, tel. 61 813 43 45

POCZTA
• Stęszew, ul. Poznańska 21,

tel. 61 813 40 25

BANKI
• Bank Zachodni WBK S.A.
Stęszew, ul. Poznańska 6, tel. 61 813 53 06

• Gospodarczy Bank Spółdzielczy
Stęszew, ul. Rynek 11, tel. 61 813 47 86

• PKO Bank Polski
Stęszew, ul. Poznańska 20,

tel. 61 819 75 00

• Placówka Partnerska Alior Banku
Stęszew, ul. Poznańska 3/1

tel. 819 53 95
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FERIE ZIMOWE’2015 
W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W STĘSZEWIE

Oddział dla Dzieci i Młodzieży organizuje zajęcia 
czytelniczo-plastyczne w czasie ferii zimowych 
od 23 do 27 lutego – od poniedziałku do piątku,

dla dzieci od 6 –12 lat.

Ferie w Bibliotece 
odbywać się będą pod hasłem

� � „MALI ODKRYWCY” � �
Program ferii

•  23.02 (poniedziałek) godz. 11:30 – „Wyprawa na biegun” – 

zajęcia edukacyjne

•  24.02 (wtorek) godz. 10:00 – „Kraina lodu” – 

zajęcia plastyczne

•  25.02 (środa) godz. 11:30 – „Poszukiwacze skarbów” – 

zajęcia ruchowe

•  26.02 (czwartek) godz. 10:00 – „Planszowisko” – 

gry planszowe

•  27.02(piątek) godz. 11:30 – „Wyprawa w góry” – 

zajęcia literackie

 

Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Do zawodów zgłosiło się 15 zawod-
niczek. Turniej prowadzony był 
systemem każdy z każdym. Każda 

dziewczynka rozegrała 14 meczów, czyli 
spędziła na boisku ponad 80 minut. 

Zwyciężyła Klaudia Rawecka, która wy-
grała wszystkie mecze. Drugie miejsce za-
jęła Martyna Kańduła, trzecie Paulina 
Czajkowska, a czwarte, przegrywając miej-
sce na podium tylko małymi punktami, 
zajęła Zuzanna Nowicka. W turnieju po-
nadto wzięły udział: Małgorzta Kwapisz, 
Julia Kocurek, Amelia Tomczyk, Maria Ra-
niszewska, Olga Bochyńska, Maria Karbo-
wa, Zuzanna Snela, Sandra Ładniak, Mag-
dalena Bober, Aleksandra Matuszak, Doro-
ta Bakoś.

Turniej sędziowały siatkarki klas pią-
tych z klubu UKS Dwójka Stęszew, który 
ufundował także nagrody. Najlepsza trójka 
otrzymała medale i puchary, a wszystkie 
uczestniczki otrzymały grawerowane kub-
ki, soczki i wafelki. Turniej zorganizowała 
i przeprowadziła trenerka siatkarek, a za-
razem prezes klubu Dagmara Grąs. Nagro-
dy wręczyła skarbniczka klubu Małgorzata 
Babarowska.  DAGMARA GRĄS

10 grudnia 
w Szkole Podstawowej 
w Stęszewie odbyły 
się mistrzostwa szkoły 
w singlach siatkarskich 
dziewcząt klas 4

Siatkarskie single
S P O R T
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Do niedzielnego kolędowania przyłą-
czyło się 11 zespołów, jedna solistka 
oraz jeden duet. Wszystkich zgro-

madzonych powitał proboszcz parafii Mo-
drze Romuald Turbański oraz burmistrz 
gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak. Za-
prosili oni do wysłuchania kolęd w wyko-
naniu młodych artystów. Zanim jednak na 
scenie pojawili się pierwsi wykonawcy, mi-
nutą ciszy uczczono śp. Zenona Adamka — 
jednego z organizatorów Przeglądu Kolęd.

Na moderskiej scenie zaprezentowali 
się: Lena Domagalska, duet Maja Grzelew-
ska z kuzynem Mateuszem, chórek „Ar-
mia Pana” z parafii św. Maksymiliana ze 
Strykowa, Chór Mieszany z Domu Kultu-
ry w Stęszewie, schola z parafii św. Trójcy 
w Stęszewie, chórek dziecięcy „Faustynki” 
z Parafii św. Faustyny z Grodziska Wlkp., 
zespół dziecięcy ze Szkoły Podstawowej 
w Stęszewie, Kapela Dudziarska „Koźlary” 
z Domu Kultury w Stęszewie, chórek z pa-
rafii św. Idziego w Modrzu, zespół z Gim-
nazjum w Strykowie, zespół z Gimnazjum 
w Stęszewie, zespół chłopięcy z Zespo-
łu Szkolno — Przedszkolnego w Modrzu 
oraz sekcja perkusyjna — „Grupa Szopena” 
z Granowa. 

Licznie przybyła publiczność nagrodzi-
ła wykonawców gromkimi brawami.

Na zakończenie 19. Przeglądu Kolęd — 
Modrze 2015”, wszyscy wspólnie odśpie-
wali kolędę „W żłobie leży”. Organizato-
rzy natomiast wręczyli uczestnikom pa-
miątkowe dyplomy, dziękując za radosne 
kolędowanie.  RED

18 stycznia, już po raz dziewiętnasty w historii, w Modrzu odbył się „Przegląd 
Kolęd” pod patronatem burmistrza gminy Stęszew

Przegląd Kolęd w Modrzu

Lena Domogalska.

Zespół ze szkoły podstawowej w Stęszewie.

Maja Grzelewska z kuzynem Mateuszem.

Zespół chłopięcy z Modrza. Sekcja perkusyjna „Grupa Szopena”.
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Chór mieszany ze Stęszewa. Chórek „Armia Pana” ze Strykowa.

Chórek parafialny „Faustynki” z Grodziska Wlkp. Chórek z parafii św. Idziego w Modrzu.

Zespół z gimnazjum w Stęszewie.Zespół z gimnazjum w Strykowie.

Kapela dudziarska „Koźlary”. Schola z parafii św. Trójcy w Stęszewie.


