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K O N C E r T

12 maja odbędzie się II edycja Stę-
szew Youth Festival. Zeszło-
roczna edycja festiwalu spotka-

ła się z dużym zainteresowaniem młodzie-
ży z naszej gminy. Warto przypomnieć, 
że festiwal ma na celu obudzenie entuzja-
zmu wśród uczniów do odkrywania swo-
ich talentów, a także dalszego ich rozwo-
ju. W tym roku także nie zabraknie cieka-
wych warsztatów, koncertów gwiazd oraz 
spotkań z inspirującymi ludźmi. Festiwal 
odbędzie tak jak w zeszłym roku na boisku 
przy targowisku w Stęszewie.

Gwiazdą muzyczną Stęszew Youth Fe-
stival będzie GrubSon — jeden z najpopu-
larniejszych obecnie wykonawców z pogra-
nicza rapu, dancehallu i reggae w Polsce. 
Jego przebój „Na Szczycie” ma już prawie 
50 mln odsłon na Youtube, a jego fanpage 
ponad 800 tys. polubień . Jednak głównym 
kryterium wyboru artysty nie była tylko 
jego popularność, istotny jest pozytywny 
przekaz jego muzyki, teksty namawiające 
młodych słuchaczy do podejmowania ak-
tywności w życiu, zmiany postaw. Pocho-
dzący z Rybnika raper przywiezie ze sobą 
największy skład zespołu. 

Wystąpią także zespoły aTOM — od-
krycie rockowej sceny muzycznej zeszłe-

go roku, zespół którego album wyprodu-
kował Robert „Litza” Friedrich (nasza ze-
szłoroczna gwiazda festiwalu). Dodatkowo 
wystąpi także zagraniczny zespół, pocho-
dzący z Rosji — NUTEKI, jest to obecnie je-
den z najpopularniejszych zespołów w tym 
kraju, grupa promuje idee chrześcijańskie 
w swoich tekstach. Ostatnią muzyczną 
gwiazdą będzie finalista 1 edycji progra-
mu Mam Talent, międzynarodowy mistrz 
w Beat Boxie — Blady Kris, który przepro-
wadzi także warsztaty ze swojej dziedziny. 
Tak jak w zeszłym roku zarówno gwiaz-
dy muzyczne jak i prowadzący warsztaty 
odwiedzą gimnazjum podczas porannego 
„wlotu na budę”, odbędzie się także panel 
podczas, którego młodzież będzie mogła 
zadać pytania niecodziennym gościom.

Wśród propozycji warsztatów na ten 
rok znajdą się m.in. ścianka wspinaczko-
wa, rolki, skateboarding, kulturystyka, jo-
ga sportowa, porady dietetyka sportowe-
go, flatland BMX, warsztaty filmowe czy 
wspomniany wcześniej beat box.

Tegoroczna edycja niesie ze sobą jesz-
cze wiele innych niespodzianek o których 
informację będzie można znaleźć już nie-
długo na plakatach oraz na stronie www.
syf.com.pl oraz na www.steszew.pl .  Red

Gwiazdy muzyki, mistrzowie sportu i „wlot na budę” 

Blady Kris.Nuteki.

Grubson.
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19 marca odbyła się V Sesja Rady Miejskiej Gminy Stęszew. Radni podjęli 
na niej 17 uchwał 

V Sesja Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew

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

wił zebranym porządek obrad. Następnie 
burmistrz gminy Stęszew przedstawił spra-
wozdanie z działalności w okresie między-
sesyjnym od 5 lutego do 19 marca 2015 r. 
W minionym okresie przeprowadzono na-
stępujące przetargi na:

•  naprawę oświetlenia drogowego na 
terenie gminy,

•  opiekę weterynaryjną,
•  zapewnienie miejsca dla zwierząt go-

spodarskich,
•  naprawę dróg gruntowych gruzem 

betonowym,
•  sporządzenie studium dla terenów 

w Łodzi,
•  sporządzenie studium dla terenów 

we Wronczynie,
•  sporządzenie studium dla terenów 

w Piekarach,
•  projekt hali widowiskowo-sportowej,
•  sprzedaż mieszkania w Strykowie.
W toku są następujące inwestycje:
•  przebudowa jezdni ulicy Trzebaw-

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

•  prace projektowe chodnika Wron-
czyn — ul. Rolna, Modrze — ul. Po-
znańska,

•  prace projektowe remontu jezdni 
wraz z odwodnieniem na ul. Parko-
wej w Strykowie,

•  prace projektowe dla parkingu w cen-
trum Stęszewa,

•  działania dla dalszej realizacji chodni-
ka Zamysłowo — Srocko Małe — (przy-
gotowanie terenu — wycinka lasu),

•  budowa kanalizacji sanitarnej dla Je-
ziorek,

•  budowa kanalizacji sanitarnej Będle-
wa,

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

Burmistrz poinformował, że zmarł 
Marceli Szała — prezes stęszewskiego ko-
ła Związku Kombatantów. Poza tym w mi-
nionym okresie:

•  zakończyły się zebrania sołeckie, 
podczas których mieszkańcy wybie-

rali sołtysów. W pięciu sołectwach 
mamy nowych sołtysów.

•  spotkania w ramach Mikroregionów: 
CZO Selekt, Aglomeracji Poznań, 
LGD Źródło,

•  turniej piłki nożnej — Memoriał Do-
tki,

•  spotkanie hodowców bydła i produ-
centów mleka,

•  jubileusz 50-lecia par małżeńskich — 
Złote Gody 

•  przedstawienie dla mieszkańców — 
„Zemsta Nietoperza albo Batman 
w Warszawie”, 

•  odbyły się bezpłatne dyżury pracow-
ników skarbówki w temacie rocz-
nych rozliczeń (dla osób fizycznych 
jak i firm),

•  trwały ferie — ofertę miały gminne 
placówki oświatowe.

W dalszej kolejności przyjęto uchwały 
w sprawie:

a) zmieniająca Uchwałę Nr III/22/2014 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Stęszew na la-
ta 2015—2019. Uchwałą tą załączniki Nr 
1 i Nr 2 do Uchwały nr III/22/2014 z 22 
grudnia 2014 roku otrzymują nową treść;

b) zmieniająca Uchwałę Nr III/23/2014 
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 
rok. Uchwałą tą Rada Miejska Gminy 
Stęszew dokonuje zmniejszenia docho-
dów o kwotę 144 768,00 zł. Plan docho-
dów po zmianach wynosi: 43 623 008,00 
zł. Dokonuje się również zwiększenia wy-
datków o kwotę 601 596,00 zł, w związku 
z czym plan wydatków po zmianach wyno-
si 44 242 872,00 zł;

c) poboru podatków w drodze inka-
sa. Na mocy tej uchwały na inkasentów so-
łectw gminy Stęszew wyznaczono:

•  Będlewo, Srocko Małe PGR — Kałek 
Mirosław

•  Dębno, Dębienko, Drogosławiec — 
Jóźwiak Andrzej

•  Drożdżyce — Michalak Grzegorz
•  Jeziorki — Rozumek Piotr
•  Krąplewo, Wielkawieś — Mądry Ja-

cek
•  Łódź — Kalemba Kazimiera
•  Mirosławki — Rożek Anna 
•  Modrze, Smętówko, Żydowo — Troja-

nowski Marian

•  Piekary — Kalemba Marcin
•  Rybojedzko, Tomice — Kaczmarek 

Jan
•  Sapowice, Antonin — Kaczmarek Re-

nata
•  Skrzynki — Paluszak-Bendlewska 

Zuzanna
•  Słupia — Pietruszyński Grzegorz
•  Srocko Małe — Kuik Franciszek
•  Strykowo, Strykówko — Szymański 

Tomasz
•  Tomiczki — Kijak Dariusz
•  Trzebaw, Górka — Wszędybył Danuta
•  Twardowo — Lasecki Tadeusz
•  Witobel — Hańczyk Maciej
•  Wronczyn, Zaparcin — Jankowiak 

Zygmunt
•  Zamysłowo — Olejniczak Henryk.
d) wystąpienia do Ministra Admini-

stracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmia-
nę urzędowej nazwy miejscowości Srocko 
Małe (osada) na Srocko (osada). Podjęcie 
powyższej uchwały spowodowane było ist-
nieniem na terenie gminy dwóch miejsco-
wości o takiej samej nazwie — Srocko Ma-
łe. Dla rozróżnienia funkcjonowały one ja-
ko Srocko Małe i Srocko Małe PGR. Podję-
ta uchwała wprowadza nazwy Srocko Małe 
i Srocko (dla dawnego Srocka Małego PGR).

e) wystąpienia do Ministra Admini-
stracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę 
urzędowej nazwy miejscowości Wielka 
Wieś (wieś) na Wielkawieś (wieś). Podjęcie 
tej uchwały zostało podyktowane rozbież-
nością pomiędzy nazwą miejscowości figu-
rującą w wykazie urzędowych nazw miej-
scowości i ich części, a nazwą obowiązują-
cą w obrocie publiczno-prawnym w gminie 
Stęszew. Zmiana urzędowej nazwy Wielka 
Wieś na Wielkawieś pozwoli na wyelimi-
nowanie występujących rozbieżności.

f) sprzedaży nieruchomości położonej 
w Tomiczkach. Uchwałą tą Rada Miejska 
Gminy Stęszew wyraża zgodę na sprzedaż 
w trybie przetargu nieruchomości położo-
nej w Tomiczkach przy ul. Wiśniowej, za-
pisanej w ewidencji gruntów jako działka 
ewidencyjna nr 103 o pow. 65 m2;

g) sprzedaży nieruchomości położo-
nej w Będlewie. Uchwałą tą Rada Miejska 
Gminy Stęszew wyraża zgodę na sprzedaż 
w trybie przetargu nieruchomości położo-
nej w Będlewie przy ul. Wiejskiej 54, za-
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pisanej w ewidencji gruntów jako działka 
ewidencyjna nr 305 o pow. 1020 m2; 

h) wyrażenia zgody na obciążenie pra-
wa własności nieruchomości. Uchwała 
tą Rada Miejska Gminy Stęszew wyraziła 
zgodę na obciążenie prawa własności nie-
ruchomości położonych w Zamysłowie, 
stanowiących działki nr 88 oraz 356, dla 
których Sąd Rejonowy w Grodzisku Wiel-
kopolskim prowadzi księgi wieczyste od-
powiednio KW PO1S/00052389/5 oraz 
PO1S/00048578/6 w zakresie ustanowie-
nia służebności przesyłu;

i) nabycia przez Gminę Stęszew nie-
ruchomości z obrębu geodezyjnego Sroc-
ko Małe. Uchwałą tą Rada Miejska Gmi-
ny Stęszew wyraża zgodę na nabycie przez 
gminę Stęszew nieruchomości z obrę-
bu geodezyjnego Srocko Małe, oznaczo-
nej w ewidencji gruntów numerem działki 
212/1 o pow. 0,0519 ha, dla której Sąd Re-
jonowy w Grodzisku Wielkopolskim pro-
wadzi księgę wieczystą PO1S/00036480/5; 

j) wyodrębnienia funduszu sołeckie-
go w 2016 roku. Uchwałą tą Rada Miejska 
Gminy Stęszew wyraża zgodę na wyodręb-
nienie środków funduszu sołeckiego w bu-
dżecie gminy na 2016 rok; 

k) nadania nazwy kompleksowi boisk 
sportowych w miejscowości Wronczyn. 

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stęszew 
postanawa nadać nazwę należącemu do 
gminy Stęszew kompleksowi boisk sporto-
wych, położonemu w miejscowości Wron-
czyn: „Kompleks boisk sportowych imie-
nia Zenona Adamka”; 

l) maksymalnej wysokości wynagro-
dzenia dziennego opiekuna oraz zasad je-
go ustalania. Na podstawie art. 43 ustawy 
a dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 
do lat 3 (Dz.U.2013, poz. 1457) Rada Miej-
ska Gminy Stęszew ustala maksymalne wy-
nagrodzenie dziennego opiekuna w wyso-
kości 2,50 zł za każdą godzinę faktycznie 
sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem;

ł) wysokości i zasad ustalania oraz roz-
liczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki oraz kluby dzie-
cięce na terenie gminy Stęszew. Na mocy 
tej uchwały ustalona została wysokość do-
tacji celowej, udzielanej przez Gminę Stę-
szew dla podmiotów prowadzących żłobki 
lub kluby dziecięce na terenie gminy Stę-
szew, w kwocie 200 złotych miesięcznie 
na każde dziecko objęte opieką w przypad-
ku żłobków oraz 100 złotych miesięcznie 
w przypadku klubów dziecięcych. Dotacja 
celowa przeznaczona jest w szczególności 
na dofinansowanie prowadzenia zajęć edu-
kacyjnych, w tym manualno-plastycznych 

oraz rytmiki, zajęć opiekuńczo-wycho-
wawczych oraz zajęć zabawowych z ele-
mentami edukacji;

m) przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt. Uchwałą tą 
Rada Miejska Gminy Stęszew przyjęła pro-
gram walki z bezdomnością zwierząt na te-
renie gminy Stęszew. Celem programu jest 
ograniczenie bezdomności zwierząt domo-
wych na terenie Gminy Stęszew, zapobiega-
nie bezdomności zwierząt oraz zmniejsze-
nie populacji bezdomnych zwierząt;

n) zatwierdzenia planu pracy Komi-
sji Rewizyjnej. Uchwałą tą Rada Miejska 
Gminy Stęszew zatwierdza plan pracy Ko-
misji Rewizyjnej na 2015 rok.

Oprócz powyższych, dyskutowano jesz-
cze nad projektami dwóch uchwał dotyczą-
cych ustalenia wysokości stawki procento-
wej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości spowodowanej bu-
dową urządzeń infrastruktury technicznej 
oraz ustalenia wysokości stawki procen-
towej opłaty adiacenckiej z tytułu wzro-
stu wartości nieruchomości w wyniku po-
działu. Rada Miejska Gminy Stęszew po-
stanowiła, odrzucić oba te projekty. Opłata 
adiacencka nie obowiązuje więc na terenie 
gminy Stęszew. Red

Niestety, mimo iż zmieniła 
się spółka świadcząca usługi 
zdrowotne w Stęszewie, wciąż 
słyszymy wiele krytycznych 
uwag na temat działalności 
ośrodka. 

W celu wyjaśnienia przyczyn ta-
kiego stanu na posiedzenie Ko-
misji Oświaty, Kultury, Spor-

tu, Zdrowia, Opieki Społecznej i Porząd-
ku Publicznego Rady Miejskiej Gminy Stę-
szew zaproszono prezesa spółki Medicor 
Krzysztofa Wencla. 

Przekazano mu, że pacjenci już od 
godz. 5 stoją w kolejce, czekając na numer-
ki, w efekcie o godz. 8 już brak numerków, 
przy czym nie można zarejestrować się na 
kolejny dzień. Wciąż pacjenci czekają ty-
dzień na wypisanie recept! Inne uciążliwe 
nieprawidłowości to: brak w recepcji kon-
kretnej informacji pod jaki numer nale-
ży zgłaszać wizytę domową i brak specja-
listów. Zdaniem pacjentów potrzebna jest 
dodatkowa osoba do pomocy do laborato-
rium (póki co jest tylko jedna osoba, która 
robi wszystko — przez to tworzą się kolejki). 

Prezes Krzysztof Wencel poinformo-
wał, że od 1 listopada do końca stycznia 
przybyło ok. 600 pacjentów. Do 1 listopa-
da było ich 9000, a na koniec stycznia było 
już ok. 9600 pacjentów. Można z tego wy-
sunąć wniosek, że skoro pacjentów przyby-
wa, to muszą być zadowoleni z usług. Na 
tą liczbę pacjentów zgodnie z przepisami 
powinno być 3,5 etatu lekarzy, a w ośrod-
ku jest 6 etatów — czyli o 2,5 etatu więcej. 
Zdaniem prezesa miesięcznie w Stęszewie 
choruje ok. 30% populacji, a na przykład 
w Puszczykowie ok. 20 %

Prezes spółki Medicor dodał, że do 
1 stycznia NFZ płacił za wypisanie samej 
deklaracji, a od nowego roku nie liczy się 
tylko deklaracja, ale także aktualne ubez-
pieczenie pacjenta. Okazało się, że ok. 
600 pacjentów z terenu naszej gminy nie 
ma ważnego ubezpieczenia, a wypełnili 
u nas deklaracje. — My te osoby wszystkie 
przyjmujemy, pod warunkiem, że napiszą 
nam oświadczenie, że posiadają ubezpie-
czenie, w innym przypadku przyjmowa-
ni są komercyjnie za opłatą 50 zł — do-
dał prezes. 

Wspomniał też, że od momentu przeję-
cia ośrodka przez Medicor nastąpiła zmia-

na funkcjonowania rejestracji. Odbył z pa-
niami z rejestracji rozmowę ostrzegawczą, 
że jeśli będą na nie kolejne skargi to zosta-
ną zwolnione. Zwiększono lekarzom licz-
bę godzin — o 2 godz.

— Kolejki biorą się stąd, że pacjenci wy-
bierają sobie konkretnych lekarzy, a nie 
tych co w danym dniu przyjmują albo są 
„wolni” — wyjaśnił prezes. — W Stęszewie 
przyjmuje czterech lekarzy — ok. 170 pa-
cjentów dziennie.

Poza tym zakupiono nowy sprzęt do la-
boratorium za ok. 30 tys. zł, jest nowa szat-
nia dla personelu medycznego, zarchi-
wizowano dokumenty medyczne z prze-
szłości (wydzielono nowe pomieszczenia), 
zamówiono nowe stroje dla personelu me-
dycznego. Najważniejszym wyzwaniem 
dla ośrodka jest wymiana centralnego 
ogrzewania. Koszt to ok. 50 tys. zł. Prezes 
spółki prosił burmistrza o pomoc w zna-
lezieniu projektanta na wykonanie ogrze-
wania. Burmistrz obiecał polecić jednego 
z lepszych projektantów.

Prezes Medicor zdeklarował się ponad-
to, że przyjmie dodatkowego lekarza, który 
będzie przyjmował pacjentów w godz. po-
południowych.  Red

Radni o Ośrodku Zdrowia debatowali  
z prezesem spółki Medicor
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A K T U A L N O Ś C I

Pierwsze odpady burmistrz gminy 
znalazł 23 marca, a kolejnego dnia 
pojawiły się następne. W związku 

z faktem, że porzucone zostały one w dość 
odludnych miejscach, ale jednocześnie na 
gminnych drogach, blokując przejazd mię-
dzy wsiami, ZGKiM od razu posprzątał 
śmieci. 

O całym zdarzeniu poinformowana zo-
stała oczywiście stęszewska policja, a pra-
cownicy Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew 
rozpoczęli działania celem „namierzenia” 
sprawcy. Jeździli po terenie, rozpytywali 
mieszkańców, a nawet wraz z policją spraw-
dzali, czy wśród odpadów nie znajdą się do-
wody świadczące o tym, kto je podrzucił. 
Burmistrz powiadomił o całym zdarzeniu 
CZO Selekt i sąsiednie gminy. Bardzo szyb-
ko udało się ustalić podejrzanego, tym bar-
dziej, że okazało się, iż śmieci porzucił on 
również w gminach Czempiń i Dopiewo. 

Jakież było zdziwienie burmistrza gmi-
ny, gdy 26 marca w godzinach wieczor-
nych zobaczył na jednej z dróg kolejną gó-
rę śmieci, a przy niej kontener i sprzątają-
cych ludzi. Okazało się, że to winowajcy sa-
mi, z powodu (jak powiedzieli) „hałasu, jaki 
wokół tej sprawy zrobiliśmy”, postanowili 
posprzątać bałagan, który narobili. Bur-
mistrz wezwał policję, która zebrała nie-
zbędne dowody. 

Już następnego dnia przedstawiciele 
firmy na spotkaniu u burmistrza przyzna-
li się do porzucenia dwóch wcześniejszych 
partii śmieci. Zobowiązali się również 
m.in. do zapłaty kosztów poniesionych 
przez ZGKiM w związku z uprzątnię-
ciem odpadów oraz pokrycia strat ponie-
sionych przez osoby prywatne z uwagi na 
zniszczenie ich terenu. Podpisano stosow-
ne dokumenty obligujące firmę do zapła-

ty. Niestety, kolejne dni pokazały, że fir-
ma nie zamierza wywiązać się ze zobowią-
zań, dlatego też sprawa najprawdopodob-
niej znajdzie swój finał w sądzie. 

Powyższa sytuacja niech będzie prze-

strogą dla wszystkich, którzy mieliby za-
miar łamać przepisy dotyczące gospodar-
ki odpadami. Gmina nie będzie biernie pa-
trzyła na takie działania, nie da na to przy-
zwolenia.  Red

Pod koniec marca w dwóch miejscach na terenie gminy ktoś wyrzucił 
ogromne ilości odpadów budowlanych. Zrobił to najprawdopodobniej 
w godzinach nocnych. Sprawca został wykryty 

Porzucone śmieci 

 ARTYKUŁY DLA ROLNICTWA
AGROTeCh

Nowopowstały sklep w Stęszewie
Stęszew ul. Lipowa 7

(pasaż handlowy przy rondzie)
tel. 608-359-028  

e-mail: agrotech-eu@o2.pl

Oferujemy:
– oryginalne części UrSUS, 

– części zamienne, filtry i oleje do 
ciągników zachodnich,

– części do maszyn rolniczych,
– oleje i płyn chłodniczy LUZEM,

– akumulator, 
– łożyska,

Zapewniamy atrakcyjne ceny,  
fachową pomoc i szybką realizację 

zamówień indywidualnych
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12 kwietnia o godz. 16, przy dę-
bach pamięci na ul. Poznań-
skiej w Stęszewie, odbyło się 

krótkie nabożeństwo modlitewne w inten-
cji ofiar zbrodni katyńskiej zamordowa-
nych w 1940 roku oraz intencji ofiar kata-
strofy smoleńskiej z 2010 r. 

Po modlitwie, księża, mieszkańcy gminy 
Stęszew oraz delegacje poszczególnych in-
stytucji złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze 
pod kamieniem upamiętniającym wydarze-
nia sprzed 75 i 5 lat.  Red

Mieszkańcy gminy 
uczcili pamięć ofiar 
zbrodni katyńskiej 
i katastrofy smoleńskiej

Pamięci ofiar
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INfOrMACJA DLA MIESZKAŃCóW W SprAWIE 

ODbIOrU ODpADóW ZIELONyCh I LIŚCI 

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania — SELEKT” w Czempiniu 
informuje o zbliżającym się terminie rozpoczęcia zbiórki odpadów zielonych 
i liści w ramach selektywnej zbiórki bezpośrednio od właścicieli nieruchomości 
z częstotliwością odbioru co cztery tygodnie w okresie od 1 maja do 30 listopada 
zgodnie z harmonogramem.

Zgłoszenie chęci odbioru odpadów zielonych właściciel nieruchomości winien 
skierować bezpośrednio do firmy odbierającej odpady telefonicznie bądź też na adres 
e-mail. Zgłoszenie umożliwi opracowanie harmonogramu wywozu oraz sprawne 
dostarczenie worków z tworzyw sztucznych ulegających biodegradacji.

Ponadto przypomina się, że:
•   odpady zielone to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących 

z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów, tzn. ścięta trawa, kwiaty i liście, 
rozdrobnione gałęzie, części zielone gałęzi, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia 
ulic i placów.

•  odpady zielone można również zagospodarowywać w przydomowych 
kompostownikach; przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych tzw. pSZOK z chwilą ich uruchomienia oraz dostarczyć do miejsca 
wyznaczonego przez gminę w porozumieniu z firmą wywozową.

Kontakt do firm odbierającej odpady:

TONSMeIeR ZAChÓD Sp. z o.o.
Oddział Piotrowo Pierwsze 26/27

64-020 Czempiń
tel.: 61 4424973, 600 082 735, 600 082 283

e-mail: tewgo@toensmeier.pl
e-mail: piotrowo@toensmeier.pl
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W niedzielne popołudnie 29 mar-
ca w sali sesyjnej Urzędu Miej-
skiego Gminy Stęszew odby-

ło się spotkanie słuchaczy Stęszewskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku i zain-
teresowanych mieszkańców z wybitnym 
aktorem teatralnym i telewizyjnym Artu-
rem Barcisiem. 

Po przedstawieniu gościa i złożeniu ży-
czeń z okazji Międzynarodowego Dnia Te-
atru przez prezes Stęszewskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku głos zabrał aktor.

Artur Barciś postanowił sprawdzić dyk-
cję publiczności przeprowadzając zabaw-
ne, typowo aktorskie ćwiczenie, rozgrzewa-
jące mięśnie szczęki. Niektórzy z widzów 
mieli możliwość samodzielnego wymówie-
nia „łamaczy języków”, co wzbudziło duże 
rozbawienie wśród zgromadzonych. 

Również w piosence o dykcji, zaśpiewa-
nej przez Artura Barcisia publiczność bra-
ła czynny udział.

Potem znany z ról Tadka Norka w „Mio-
dowych latach” i Czerepacha w serialu 

„Ranczo” aktor opowiadał o swojej karie-
rze aktorskiej i odpowiadał na liczne pyta-
nia publiczności dotyczące jego życia pry-
watnego i zawodowego. 

Na koniec podpisał studentom indeksy, 
rozdawał autografy i pozował z publiczno-
ścią do zdjęć.

W podziękowaniu otrzymał książki 
o Stęszewie, bon upominkowy do EMPIKU 
i wielkie jajo wielkanocne wykonane przez 
Bożenę Krawczyk. Dziękujemy aktorowi 
za miłe spotkanie. Red

Popularny aktor opowiedział o swojej karierze i życiu prywatnym

Artur Barciś w Stęszewie

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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Z inicjatywy pani sołtys i rady sołec-
kiej zorganizowana została impreza 
wyłącznie dla kobiet. Zjawiło się po-

nad 80 miłych i uśmiechniętych pań. Za-
nim do głosu doszedł prowadzący imprezę 
Adam Amuse wszystkie panie wrzucały do 
urny los, który brał udział w loterii z inte-
resującymi niespodziankami.  

Sołtys Renata Kaczmarek życzyła przy-
byłym przede wszystkim radości i uśmie-
chu w życiu codziennym. Potem wszystkie 
panie zostały obdarowane wiosennymi tu-
lipanami i lampką wina. Następnie rozpo-
częło się wspólne świętowanie przy rytmach 
Adama Amuse. Prawie dwugodzinne śpiewa-
nie okraszone było konkursami zespołowy-

mi, jak i indywidualnymi. Nie zabrakło solo-
wych występów na scenie oraz wesołych za-
baw ruchowych, które na twarzach uczestni-
czek wywoływały uśmiech i radość. Kobiety 
mogły również skorzystać z darmowych za-
biegów kosmetycznych pod okiem eksperta 
z firmy Atelier Darii Brzostowskiej.

Męska część rady sołeckiej miała rów-
nież swój występ, głośne i huczne 100 lat 
dla wszystkich pań rozbrzmiało w wiej-
skiej sali, a „ogórkowa” piosenka sprawi-
ła, że nie było żadnej smutnej miny wśród 
zgromadzonych. Drugie tym razem wspól-
ne 100 lat odśpiewano dla pani Wandy Jar-
mużek najstarszej uczestniczki naszej im-
prezy. Tak miłe i pełne pozytywnych emo-

cji spotkanie zakończyła projekcja filmu 
romantycznego.

Dzień kobiet w Sapowicach to wydarze-
nie, które było pierwszą imprezą organizowa-
ną przez nowe władze sołeckie w Sapowicach. 
Planowane są kolejne, do których będą zapra-
szane całe rodziny, aby życie w Sapowicach 
tak jak ich historia stało się barwne i przede 
wszystkim interesujące dla mieszkańców. 

Pani sołtys i Rada Sołecka Sapowic pra-
gną podziękować wszystkim osobom, któ-
re zaangażowały się w organizację tego lo-
kalnego wydarzenia, wsparły je również 
finansowo, co przyczyniło się do tego, że 
można było zapewnić tyle atrakcji podczas 
kobiecego święta.  Red

8 marca na długo zapadnie mieszkankom Sapowic w pamięci

Wesoły Dzień Kobiet 
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29 marca odbył się w Gdańsku, 
w Filharmonii Bałtyckiej, Fi-
nał Ogólnopolski konkursu 

Odyseja Umysłu. Jest to międzynarodowy 
projekt, którego uczestnicy muszą w kre-
atywny sposób zrealizować poszczególne 
zadania. Młodzież zgłasza się do projektu 
z własnej woli. Umiejętności zdobyte przez 
uczniów w trakcie realizacji zadań przy-
dadzą się im w późniejszym życiu, gdyż są 
one cenione na współczesnym rynku pracy 
(współpraca w grupie, kreatywność, rozwią-
zywanie problemów traktowanych w kate-
gorii wyzwania, a nie trudności, budowanie 
wzajemnego szacunku). Dzięki Odysei szko-
ła prezentuje się jako instytucja innowacyj-
na, co jest realizacją priorytetowych założeń 
Kuratorium Oświaty na rok 2014/15.

W finałach regionalnych wzięło udział 
5 drużyn z naszej szkoły, do finałów pol-
skich zakwalifikowały się dwie drużyny 
i jedna z nich zdobyła tytuł mistrza Polski. 
Problem zwycięskiej drużyny to „Pociąg 
do wyzwań”. Nad jego rozwiązaniem pra-
cuje kilkuosobowa drużyna, w skład której 
wchodzą: Aleksandra Rabiega, Damian Na-

skręt, Jan Fabianowski, Bartosz Gidaszew-
ski, Bartosz Rybarski, Patryk Musiał, tre-
nerkami są Anna Rakowska-Kęska i Stel-
la Gołąb-Szlejf. Dobrym duchem drużyny 
jest młody i zdolny operator filmowy — Ja-
kub Marciniak. Młodzież zawdzięcza zwy-
cięstwo swojej ciężkiej pracy, ogromnemu 
wsparciu i cierpliwości rodziców oraz życz-
liwości wielu nauczycieli z naszej szkoły. 

W ramach konkursu uczniowie skon-
struowali system torów i jeżdżące po nich 

dwa pojazdy. Efekt pracy prezentowany jest 
w czasie ośmiominutowego przedstawienia. 

Wygrana w finale ogólnopolskim otwo-
rzyła im szansę do ostatniego etapu — fi-
nału światowego w USA na Michigan State 
University. 

Przez parę miesięcy uczniowie pracowali 
nad konstrukcją pojazdów, torów, elementów 
scenografii i scenariuszem, docenili wartość 
współpracy w grupie, zespołowego działania, 
wytężonej pracy, szukania coraz lepszych po-
mysłów, wysiłku i walki z przeciwnościami. 
To doświadczenie przyda im się w przyszło-
ści, a zapał jaki czują teraz w tworzeniu cze-
goś nowego i rozwiązywaniu w sposób twór-
czy problemów będą nadal rozwijać z pożyt-
kiem dla siebie i innych.

Chcemy podziękować wszystkim tym, 
którzy okazują nam wsparcie, dobre sło-
wo i wierzą, że uda nam się polecieć na fina-
ły światowe. Podczas wspólnego posiedzenia 
Komisji Rady Miejskiej Gminy Stęszew 16 
kwietnia  radni, na wniosek dyrektor Gimna-
zjum w Stęszewie, zdecydowali o ofinansowa-
niu wyjazdu finalistów do USA.

 Stella Gołąb-SZlejf, aNNa RakowSka-kęSka

17 kwietnia w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew odby-
ło się spotkanie członków teamu „Aktywny Stęszew” 
z burmistrzem gminy Stęszew Włodzimierzem Pin-

czakiem. Podczas spotkania przekazane zostały członkom te-
amu stroje sportowe z herbem i logotypem gminy. Gmina Stęszew 
ufundowała 10 kompletów strojów rowerowych. Grupa „Aktywny 
Stęszew”, uczestnicząc w maratonach rowerowych, biegach i in-
nych imprezach sportowych na terenie całej Polski, będzie w spo-
sób aktywny reprezentować i promować gminę Stęszew.  Red

Gimnazjaliści ze Stęszewa mistrzami Polski w odysei umysłu

Pociąg do wyzwań 

Gmina Stęszew – Aktywnie! 

 
GMiNa StęSZew Ma Swój faN PaGe 
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 

 
 

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.2014.518 
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, 
przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykaz umieszczony został również na stronie in-
ternetowej www.steszew.pl. 

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski 
gminy Stęszew pod nr tel. 61 8 197 149, pokój nr 15. 
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Uczniowie i przedszkolacy z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Modrzu 
zrobili to w sposób tradycyjny, do-

dając jeszcze coś od siebie. 20 marca przed-
szkolacy i uczniowie z klas I–III utworzy-
li barwny orszak na czele z Marzannami 
i pod opieką nauczycieli przemaszerowa-
li przez wieś, oznajmiając mieszkańcom 
przybycie wiosny. Po przemarszu nadszedł 
czas, by jak nakazuje tradycja, rozprawić 
się z zimową panną Marzanną. Kukła zgi-
nęła w płomieniach ognia. W ten sposób 
zima została przegoniona na dobre, a pa-
nowanie nad światem objęła Wiosna!

23 marca natomiast o przybyciu wiosny 
zapewniali uczniowie klas III–VI uczestni-
cząc w turnieju wiosennym „Wiosna, ach 
to ty!”. Podczas turnieju uczniowie każdej 
klasy śpiewali piosenki o tematyce wiosen-
nej, tworząc do nich niezwykłe układy ta-
neczne. Największą atrakcją dla uczniów 
był jednak zorganizowany przez nich sa-
mych ekologiczny pokaz mody. Uczniowie 

prezentowali stroje wykonane z surowców 
wtórnych, materiałów przeznaczonych 
do recyklingu. Kreacje były nieziemskie, 
a zabawa przednia! Mieli oni także szan-
sę sprawdzić swą wiedzę z zakresu przyro-
dy i ekologii uczestnicząc w quizie o tema-

tyce przyrodniczej. Ów turniej miał nie-
co odmienną formę, bo nie szło o zwycię-
stwo, ale o wspólną zabawę. Zwycięzcami 
byli wszyscy uczniowie, którzy włączyli się 
w przygotowanie imprezy. 

 MaGdaleNa SikoRSka 

od stycznia do połowy marca 
2015 r. odbywały się spotkania 
dzieci 5–6 letnich z trenerka-
mi weroniką Poloszyk i beatą 
wałkowską z odysei umysłu. 

Dzieci uczyły się kreatywnego myśle-
nia i działania na zadany problem 
długoterminowy. Bawiły się w me-

teorologów, samodzielnie tworzyły sceno-
grafię do przedstawienia, wymyślały ry-
mowanki, własnoręcznie przygotowały 
swoje kostiumy, stworzyły przyrząd syn-
optyczny do pokazywania pogody. Razem 
miło spędzały czas na działaniu oraz bra-
ły udział w rożnych zabawach spontanicz-
nych.

15 marca dzieci wraz z rodzicami, dy-
rekcją przedszkola i trenerami pojechały 
do Poznania na Politechnikę Poznańską, 
aby uczestniczyć w regionalnych wystę-
pach z Odysei Umysłu. Przedszkolacy wy-
stępowali poza konkursem po raz pierwszy 
i zostali ocenieni bardzo wysoko. Występ 

małych Osydeuszy bardzo podobał się ju-
rorom, którzy pierwszy raz oglądali przed-
stawienie tak małych dzieci. Wszyscy 
wróciliśmy do domu bardzo zadowoleni 
i dumni z małych artystów. Składamy ser-

deczne podziękowania panu Waliszako-
wi za udostepnienie autokaru, którym po-
jechaliśmy na konkurs oraz wszystkim za 
współpracę, zaangażowanie w nasze przed-
sięwzięcie.  Red

21 marca to data, która wszystkim kojarzy się tylko z jednym. to właśnie 
wówczas rozpoczyna się kalendarzowa wiosna! witamy ją na różne sposoby

Uczniowie z Modrza  
przywitali wiosnę

Odyseja przedszkolaków

Mali Odyseusze: Aleksandra Kęska, Aleksander Poloszyk, Lidia Wawrzyniak, Adrian-
na Tadeusz, Marcel Płocieniczak, Adam Kunc. Weronika Poloszyk i Beata Wałkowska
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Jako pierwszy wystąpił „Chór Mieszany” 
ze Stęszewa, który powstał w paździer-
niku 2013 roku z inicjatywy burmistrza 

gminy Włodzimierza Pinczaka. Jego dyry-
gentem i kierownikiem artystycznym jest 
Katarzyna Buda. Chór wykonał następujące 
utwory: „Kum i kuma”, „Signore delle cime”, 
„Rozkołysz pieśnią świat”. Tuż po występie 
jego zaprezentował się „Duet Fletowy”. Na 
fletach poprzecznych zagrały: Anna Wojto-
wicz i Łucja Nowicka. Akompaniament for-
tepianowy wykonała Elżbieta Spychała. Au-
torami utworów byli: Friedrich Kuhlau Trio 
op. 119 cz. I, Franz Doppler Andante and 
Rondo op. 25. Gdy ucichły brawa na scenę 
wszedł Chór „Collegium Cantorum” z Po-
znania. Zespół powstał w 1984 r. z inicja-
tywy grupy absolwentów Państwowej Szko-

ły Muzycznej II stopnia imienia Frydery-
ka Chopina w Poznaniu i dyrygentki Mał-
gorzaty Kwaśnik-Chmielewskiej. Obecnie 
śpiewają w nim studenci i absolwenci róż-
nych uczelni poznańskich. Chór prezentu-
je wiele programów artystycznych w Pol-
sce i poza jej granicami, brał udział w wielu 
imprezach cyklicznych, konkursach i festi-
walach — między innymi we Francji, Wło-
szech, Szwajcarii i Niemczech. Repertuar 
„Collegium Cantorum” jest bardzo rozle-
gły — obejmuje utwory a capella oraz dzieła 
wokalno-instrumentalne od renesansu do 
współczesności. Chór dokonał nagrań archi-
walnych polskiej muzyki współczesnej dla 
Polskiego Radia i Telewizji, a także wydał 
płytę z kolędami polskimi i obcymi w orygi-
nalnych współczesnych aranżacjach. W Stę-

szewie zaprezentował następujący program: 
M. Gomółka Psalm XI — Panu, ja ufam; 
H.Tallis If, ye love me; E. Elgar O Happy 
eyes; J. Hadar Erev Shel Shoshanim; J.Ar-
cadelt Il bianco e dolce cigno; TH.Weelkes 
Hark, all ye lovely saints; D. Passero Il est 
bel et bon; G.LAFARGE Les boites a musi-
que. Natomiast utwór B. Bacharach Close 
to You zaaranżował i na fortepianie zagrał 
Jarosław Kostka. Koncert chóru prowadzi-
ła Teresa Kaczmarek. Po występie gromkie 
brawa na stojąco są dowodem jak bardzo 
się podobało. Na koncert przybyła m.in. 
Dorota Stachowiak — zastępca burmistrza 
gminy Stęszew oraz liczna grupa radnych 
jak również członków Stęszewskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. 

 baRbaRa baweR

w sali sesyjnej urzędu Gminy Stęszew 14 kwietnia dom kultury 
zorganizował koncert „Na dwa chóry i dwa flety”

Na dwa chóry i dwa flety



1 3

N
r

 3
 /

 2
0

1
5

   K
W

IE
C

IE
Ń

 2
0

1
5

9 kwietnia w Młodzieżowym 
domu kultury nr 2 w Poznaniu 
odbył się Poznański konkurs 
instrumentalistów – Solistów. 

Cele konkursu to: popularyzacja mu-
zykowania wśród dzieci i młodzieży, 
konfrontacja dorobku artystyczne-

go i wyszukiwanie uzdolnionych uczniów 
oraz wymiana doświadczeń nauczycieli 
prowadzących edukację muzyczną. Ogni-
sko muzyczne „Stęszewskie Talenty” z Do-
mu Kultury w Stęszewie zgłosiło Patryka 

Tomczaka grającego na keyboardzie. Na-
tomiast Marika Nowak startowała w ka-
tegoriach: keyboard i fortepian. I miejsce 
w kategorii keyboard zdobył właśnie Pa-
tryk Tomczak. Swobodnie i pięknie zagrał 
utwory: „Hakuna Matata” — Elton John, 
„On the move”– Barthezz. Zaś Marika No-
wak w kategorii keyboard zdobyła II miej-
sce wykonując utwory „Requiem for a dre-
am” — Clint Mansell, „Skrzydlate ręce” — 
Mirosław Ortyński, Piotr Sołoducha. Nato-
miast w kategorii fortepian, Marika Nowak 
zdobyła II miejsce. Zagrała „Poloneza mło-
dzieńczego B-dur”– Fryderyka Chopina, 

„Piratów z Karaibów — He’s a pirate”– Da-
vida Garetta. Naukę gry na instrumentach 
od wielu lat prowadzi Anna Wojtowicz. 
Gratulujemy sukcesu.  bb

K U L T U r A

Stęszewskie talenty

Dom Kultury w Stęszewie 13 kwiet-
nia zorganizował XIV edycję Gmin-
nego Konkursu Recytatorskie-

go „Wiosenne Przebudzenie” . Do kon-
kursu swych uczniów zgłosiły wszystkie 
szkoły z naszej gminy. Komisja artystycz-
na (w składzie: Barbara Bawer — dyrektor 
D.K w Stęszewie, Alicja Skrzypczak — dy-
rektor Biblioteki Publicznej oraz Hele-
na Snuszka — wieloletnia zasłużona pra-
cownica Biblioteki Publicznej w Stęszewie) 
wysłuchała 25 interesujących prezentacji 
i zdecydowała, że gminę Stęszew tego roku 
w Powiatowym Konkursie Recytatorskim 
w Murowanej Goślinie 17 kwietnia repre-
zentowali: w kategorii klas I–III: Wiktoria 
Pomys — SP Stęszew, w kategorii klas IV– 
–VI: Kornelia Rychlik — SP Modrze, w ka-
tegorii gimnazjum: Anna Tomczak –Gim-
nazjum Strykowo.

Wyniki w kategorii klas I—III: I miej-
sce: Zofia Gryczyńska — SP Stęszew, I miej-
sce: Hanna Tomaszewska — SP Stęszew fi-
lia Trzebaw, II miejsce: Oskar Sikorski — SP 
Stęszew, III miejsce: Oliwia Piekarska — S.P 
Strykowo.

Wyniki w kategorii klas IV—VI: 
I miejsce: Adrianna Kośmider –SP Jezior-
ki, II miejsce: Milena Hałas — S.P Stęszew;

Wyniki w kategorii gimnazjum: I miej-
sce: Paulina Rył — Gimnazjum Strykowo, 
I miejsce: Justyna Hornik — Gimnazjum Stę-
szew; II miejsce: Weronika Hejman — Gim-
nazjum Strykowo, II miejsce: Paula Durka-
lec — Gimnazjum Strykowo, III miejsce: Zo-
fia Tomczak — Gimnazjum Stęszew.

Dyplomy za udział otrzymali: Joan-
na Zimna, Marianna Ratajczak, Zuzanna 
Pluskota, Antonina Chojak, Dominika Ka-
lemba, Martyna Rychlik, Krystian Lulecz-

ka, Wiktoria Wolna, Sandra Krupa, Maciej 
Piechnik, Aleksander Siwczak. 

Uwagi komisji artystycznej: Dzie-
ci klas młodszych recytowały wiersze mi-
.in. Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Da-
nuty Wawiłow. Natomiast uczniowie obu 
gimnazjów sięgali po teksty poetyckie: K. 
J. Gałczyńskiego, M. P Jasnorzewskiej, C. 
Norwida. Natomiast fragmenty prozy to 
powieści takich autorów jak: A. De Saint- 
-Exupery, J. Green, S. Mrożek, J. Farba, J. 
Sierra. 

Nominowani i zdobywcy miejsc od I-
III otrzymali dyplomy oraz książki.Tego 
dnia wręczono również dyplomy i książ-
ki zdobywcom I nagród Gminnego Kon-
kursu Plastycznego „Zając Wielkanocny”. 

Na konkurs dostarczono 34 prace. W ka-
tegorii Szkoła Podstawowa I miejsca: Nadia 
Andrzejczak-S.F Trzebaw, Adam Stasiński 
— SP Jeziorki, Weronika Czerniejewicz — 
SP Stęszew, Bartosz Gierko — SP Strykowo, 
Dominika Kmiecik — SP Modrze. W kate-
gorii Gimnazjum I miejsca: Justyna Micha-
łowicz — Stęszew, Sandra Serba-Strykowo, 
Katarzyna Karolczak — ZSS Stęszew. 

Miło nam poinformować, że Anna 
Tomczak — uczennica Strykowskiego Gim-
nazjum zdobyła II Nagrodę na XVI Powia-
towym Konkursie Recytatorskim „Wio-
senne Przebudzenie” w Murowanej Gośli-
nie. Zaprezentowała poezję: „O Rodzicach” 
L.J. Kerna oraz fragment prozy Sławomira 
Mrożka „Rewolucja”. baRbaRa baweR

Gminny konkurs Recytatorski został rozstrzygnięty

Wiosenne Przebudzenie
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Wcześniej musiały przejść dwa 
etapy: eliminacje i ćwierćfinały. 
Do półfinału awansowały dwa 

zespoły: w kategorii par (klasy 4) oraz tró-
jek (klasy5). Dziewczęta z klas 5 do tej po-
ry świetnie radziły sobie w rywalizacji klu-
bowej: 4 miejsce w finale rozbudowanej 
fazy, 1 miejsce w ćwierćfinale wojewódz-
kim. W półfinale także nie zawiodły: w fa-
zie grupowej wygrały mecze z: Szamotula-
ninem Szamotuły, Energetykiem Poznań, 
Polonem Krotoszyn. Dzięki temu zagra-
ły następnie w grupie o miejsca 1–3 z Wro-
ną Wronki i SP15 Poznań — Hetman Sobie-
ski. Z Wronkami wygrały 2:0 w setach, nato-
miast z Hetmanem pierwszego seta przegra-
ły, następnie wygrały, a w tiebreaku pewnie 
zwyciężyły. Dzięki temu zajęły 1 miejsce 
i awansowały do finału wojewódzkiego, któ-
ry odbędzie się pod koniec kwietnia w Kali-
szu. Wystąpi w niej 12 najlepszych ekip wo-
jewództwa w kategorii trójek.

Natomiast w klasach 4 nie był to naj-
lepszy występ, dziewczęta zaczęły ospale, 
przegrały mecze w swojej grupie i zostały 
sklasyfikowane na miejscach 11–14. Dla 

czwartoklasistek sam udział w półfinale 
był sporym osiągnieciem.

Skład zwyciężczyń: Patrycja Ratajsz-
czak, Milena Hałas, Natalia Kańduła, Klau-

dia Kostrom. Czwartoklasistki: Klaudia Ra-
wecka, Martyna Kańduła, Julia Olejniczak. 
Trenerką dziewcząt jest Dagmara Grąs.

 Red

29 marca zawodniczki ukS dwójka Stęszew zwyciężyły w półfinale 
wojewódzkim Rozgrywek klubowych kinder Sport w Nietążkowie

UKS Dwójka w finale

18 marca dziewczęta ze Szkoły 
Podstawowej wzięły udział w fi-
nale Mistrzostw Rejonu Poznań 
teren wschód w Siatkówce. 

Możliwość występu w finale rejonu 
zapewniły sobie osiągając wicemi-
strzostwo powiatu poznańskiego. 

W finale zagrało 5 zespołów: SSP Września, 
SP 6 Śrem, SP 1 Trzemeszno, SP 2 Jarocin i SP 
Stęszew. Turniej rozegrano systemem „każdy 
z każdym”. W pierwszym meczu dziewczę-
ta przegrały z Wrześnią, następnie wygrały 
z Trzemesznem. Kolejny mecz, z Jarocinem 

(zwycięzca turnieju) przegrały dopiero w tie-
breaku, zaledwie dwoma punktami. W me-
czu ze Śremem, który decydował o 3 miej-
scu, również tie-break — niestety i tym razem 
przegrany. Dziewczęta zajęły 4 miejsce. Jest 
to bardzo obiecujący wynik — dziewczęta są 
dopiero w piątej klasie (poza dwoma zawod-
niczkami), daje to prawo oczekiwać dobrego 
występu w przyszłym roku.

Trenerką jest Dagmara Grąs. Skład zespo-
łu: Klaudia Kostrom (kapitan), Natalia Kań-
duła, Milena Hałas, Klaudia Kocurek, Maria 
Bogaczyk, Adrianna Rychły, Wiktoria Sia-
nos, Karina Zimniewicz, Patrycja Regner, Zo-
fia Morszner. Red

Obiecujący wynik siatkarek

WYNAjMę LOKAL 
na cele mieszkaniowe lub na działalność gospodarczą  
w Strykowie ok. 50 m². Tel. kontaktowy 692 115 304

WYDZIeRżAWIę TeReN 
o pow. 1000 m² na działalność gospodarczą w Strykowie,  

przy ul. parkowej 4 w Strykowie. Nr kontaktowy 692 115 304
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15 marca odbyły się I Otwarte Mi-
strzostwa Stęszewa w Taekwon-
do Olimpijskim. Organizato-

rem był UKS Dragon sekcja Stęszew, której 
zajęcia odbywają się we wtorki i w czwart-
ki (dla dzieci i dorosłych od 19–21 w Szko-
le Podstawowej).

W zawodach wzięło udział 150 zawod-
ników i zawodniczek z Tarnowa Podgórne-
go, Stęszewa, Włoszakowic, Święciechowy, 
Leszna, Poznania, Rydzyny, Śmigla.

27–28 marca ekipa Dragona w 40-oso-
bowym składzie wystartowała w Między-
narodowym Turnieju Pomerania Open 

w Ahlbecku (Niemcy). Drużyna wywalczy-
ła 3 miejsce przegrywając tylko z Białoru-
sią i ekipą Pomorza Świnoujście. UKS Dra-
gon zdobył 29 medali w konkurencjach 
walki sportowej. Świetna postawa zawodni-
ków związana jest z ciężką pracą, którą wy-
konali podczas ferii zimowych oraz waka-
cji letnich.

Rewelacyjnie to rokuje na nadchodzące 
mistrzostwa Polski w poszczególnych kate-
goriach.

Serdecznie zapraszamy do klubu w Stę-
szewie. Kontakt do trenera Tomasza Gor-
wy (3 dan) 669 180 861.  Red

udany początek sezonu zawodników ukS dragon

Worek medali
Ruszyły zapisy do V edycji Stęszew-

skiego Biegu Przełajowego orga-
nizowanego przez gminę Stęszew. 

Wzorem ubiegłych lat trasa poprowadzi 
przez teren Wielkopolskiego Parku Naro-
dowego. Start oraz meta jest usytuowana 
na plaży jeziora Lipno. Zawodnicy poko-
nają 10-cio kilometrowy dystans, zahacza-
jąc o Trzebaw, Łódź oraz Stęszew. Szczegó-
ły na www.bieg.steszew.pl i https://www.fa-
cebook.com/SteszewskiBiegPrzelajowy  Red

Na przełaj!

fUNDUSZE EUrOpEJSKIE  
DLA KAżDeGO

fundusze Europejskie stwarzają sze-
rokie możliwości realizowania własnych 
projektów, a także otrzymania wsparcia 
w zakresie podnoszenia swoich 
kwalifikacji czy rozpoczęcia działalności 

gospodarczej. 

Wszystkich zainteresowanych zasadami 
działania funduszy Europejskich, a także 
obszarami finansowanymi przez fundusze 
oraz zasadami i harmonogramem naboru 
wniosków polecamy stronę internetową: 

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

• Bezpłatne konsultacje prawne 
– w każdy drugi i czwarty poniedziałek 
miesiąca od godz. 16 do 18 w Urzędzie 
Miejskim gminy Stęszew (są one prze-
znaczone wyłącznie do osób zameldowa-
nych w gminie Stęszew. radca pełni funk-
cję doradcy dla osób w trudnej sytuacji).

• Urząd Miejski Gminy Stęszew
ul. poznańska 11
czynny: pon. 9–17, wt.–pt. 7–15
> centrala 61 819 71 20, 61 813 40 11
> sekretariat 61 819 71 22
> faks 61 813 42 87
www.steszew.pl urzadgminy@steszew.pl
burmistrz@steszew.pl
> geodezja 61 819 71 49 
>  Ochrona środowiska, gospodarka  

odpadami 61 819 71 25, 61 81 97 132
> planowanie przestrzenne 61 819 71 26
> Zamówienia publiczne 61 819 71 41
> Drogi 61 819 71 41
> Inwestycje 61 819 71 41
> Obrona cywilna 61 819 71 35
> Numer alarmowy – 112
> Obsługa informatyczna 61 819 71 35
> Skarbnik 61 819 71 28
> Księgowość budżetowa 61 819 71 31
> Księgowość podatkowa 61 819 71 39
> podatki 61 819 71 30
>  Komputerowa Ewidencja Ludności 

61 819 71 33
>  Urząd Stanu Cywilnego 61 819 71 29
>  Działalność gospodarcza 61 819 71 36
>  promocja gminy 61 819 71 45
>  Ubezpieczenie Społeczne rolników 

61 819 71 40

• Filia wydziału komunikacji Stęszew, 
ul. poznańska 20, tel. 61 813 00 77

• Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 
Szkół ul. poznańska 11, czynny: pon. 8–
16, wt.–pt. 7–15, tel. 61 819 71 37

• Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. poznańska 11, tel. 61 8 19 71 24
> psycholog do spraw przemocy w rodzi-
nie – kontakt za pośrednictwem Ośrodka 
pomocy Społecznej pod nr tel.  
61 8197 124

• Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej ul. Mosińska 15
Czynny jest codziennie z wyjątkiem wol-
nych sobót i niedzieli w godz. 7–15
 tel. 61 813 41 82. Awarie sieci wodno-
kanalizacyjnej można zgłaszać przez 
cały tydzień, 24h na dobę pod nr kom. 
506 020 061, 515 266 029, 500 016 269

• Pogotowie Energetyczne
> Stęszew, ul. Wojska polskiego 1,
tel. 61 813 43 95.  
> Zgłaszanie awarii lamp oświetleniowych, 
Urząd Miejski gminy Stęszew,  
tel. (61) 8197 141.

• Pogotowie wodno–kanalizacyjne
tel.  506 020 061

• Oczyszczalnia w Witoblu
tel. 515 266 029

• Oczyszczalnia w Strykowie
tel. 500 016 269

• Straż Pożarna
 > Stęszew, ul. poznańska 11a,
tel. 61 813 43 98
 > Strykowo, ul. bukowska 2a,
tel. 61 813 45 31

• Policja – nr kom. do patrolu 
660 907 885, ul. poznańska 19, 62-060 
Stęszew, tel. 61 841 49 30 lub 61 841 49 32
Przez całą dobę można dzwonić do Ko-
mendy Miejskiej w Poznaniu pod bez-
płatny nr tel. 997
> Rejon nr 1 – Dzielnicowy 
sierż. Kamil Misztal, tel. 519 064 708, 
nadzoruje całe miasto Stęszew
> Rejon nr 2 – Dzielnicowy st. sierż.
Michał Drobiński nadzoruje: 
Zamysłowo, Strykówko, Antonin, Stry-
kowo, Sapowice, rybojedzka, Słupia, Je-
ziorki, Skrzynki, Tomice, Tomiczki, Wielka-
wieś, Krąplewo, Mirosławki
> Rejon nr 3 – Dzielnicowy st. sierż. Zbi-
gniew Konieczny, tel. 519 064 706, nad-
zoruje: Dębno, Dębienko, Trzebaw, łódź, 
Witobel, będlewo, Zaparcin, Wronczyn, 
Modrze, Żydowo, Drożdżyce, Smętówko, 
górkę, Srocko Małe pgr i wieś, Twardowo

• Muzeum Regionalne
ul. rynek 8, 62-060 Stęszew
Czynne codziennie z wyjątkiem 
pon. w godz. 10–14, tel. 61 813 40 12

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

Zaparaszamy od pon. do pt. w godz. 9–20 
tel. 61 813 40 71, 604 056 766
www.domkulturysteszew.pl
domkulturysteszew@wp.pl

• Klub Domu Kultury „Siódemka”
ul. poznańska 7, 62-060 Stęszew
Zaparasza w pn., wt., czw., pt.,. w godz. 
16–19

BIBLIOTEKI
• Biblioteka Publiczna w Stęszewie
ul. poznańska 11, 62-060 Stęszew
tel. 61 813 40 92
Czynna: pon. 12–19 wt. 8–15 ś. 12–19 
czw. 8–15 pt. 12–19
Filia w Strykowie
tel. do szkoły – 61 813 40 52
Filia w Jeziorkach
tel. do szkoły – 61 819 60 87
Filia w Trzebawiu
Filia w Sapowicach
Filia w Będlewie

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

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

• Wielkopolski Zarządca Dróg 
Wojewódzkich w Kościanie 
tel. 65 512 17 74

• Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 
tel. 61 859 34 30

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

• Pomoc lekarska w nocy i święta dla 
gmin: buk, Dopiewo, Stęszew, Komorniki
> NZOZ „prIMA MED”,
ul. łąkowa 2, 62-070 Dopiewo
tel. (61) 863 87 60, (61) 894 20 62

• NZOZ Przychodnia Zespołu Lekarza 
Rodzinnego „MEDICOR” s.c.  
w Stęszewie,
ul. piotra Skargi 22, tel. 61 813 42 61.
gabinet czynny od poniedziałku do piąt-
ku od godz. 8 do 18 – porady i wizyty
Świadczenia lekarza rodzinnego są 
udzielane także w Dojazdowym punkcie 
Lekarskim w Jeziorkach, ul. Ogrodowa 1 
– od poniedziałku do piątku.
> Opieka lekarska poza godz. pracy
przychodni tj. od godz. 18 do 8 w niedzie-
le i święta:
> Wyjazdowa – pogotowie tel. 61 866 00 66.
> Ambulatoryjna – szpital w puszczykowie, 
ul. Kraszewskiego 11, tel. 61 633 65 00
> pielęgniarka środowiskowa – od ponie-
działku do piątku od godz 8 do 12 – gabi-
net, od godz. 14 do 18 – środowisko.
Zapewnia całość leczenia przez całą dobę 
w ramach nocnej i świątecznej wyjazdo-
wej opieki pielęgniarskiej .

INFORMATOR
MIejSKI
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• „Medicor” sp. z o. o.
Stęszew, ul. piotra Skargi 22, 
tel. 61 813 42 61
Udziela świadczeń specjalistycznych 
w zakresie: chirurgii, laryngologii i neurologii.
 
• NZOZ Ośrodek Zdrowia „Strażak”
Strykowo, ul. bukowska 56, tel. 61 813 42 91
Ośrodek czynny: pon.–pt. godz. 8–18
> godziny przyjęć lekarzy: pon. 8–16,
wt., czw. 11–18, śr. 12–18, pt. 8–14
> Dzieci zdrowe: pon., wt., czw., pt. 14–15, 
śr. 17–18
> pobranie materiałów do badań: śr. 8–
–9:30 Wizyty domowe poza godzinami 
przyjęć.

• Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Zespołu Lekarzy Rodzinnych 
„PROMED” Piotr Roguszczak
Stęszew, ul. reya 6, tel. 61 813 56 03, 
kom. 606 892 161. gabinet czynny: pon.–
pt.: 8–18. Lekarz przyjmuje pon.–pt. ga-
binet: 8–12, 15–18. Wizyty domowe: 12–
15. Dzieci zdrowe (szczepienia): wtorek 
9–11, czwartek 16–18

• Pediatryczny Gabinet Lekarski
ul. Laskowa 15 tel. 61 813 46 04, kom. 
501 463 008 przyjęcia płatne: wtorek 
16–18, środa: 10–12, piątek 16–18.
Orzeczenia lekarskie powypadkowe 
bezpłatne dla szkół i przedszkoli gminy.

• NZOZ Przychodnia Specjalistyczna
„Jakubowska – MEDICA”
ul. Kościańska 22, 62-060 Stęszew
W związku z ograniczonym limitem porad, 
należy dokonać wcześniejszej rejestracji 
telefonicznej pod nr tel. 61 813 50 19
> punkt pobrań krwi i przyjmowania
moczu w środę od 7:30 do 9:00
pobieramy wymazy z gardła i nosa

• Porady z zakresu psychiatrii
Marta Malinowska-Kubiak, 
godz. przyjęć: poniedziałki 16-18.30

• dr med. Jadwiga Rejmaniak
specjalista laryngolog i foniatra
ul. Narutowicza 19, 62-060 Stęszew
prosimy o dokonanie wcześniejszej reje-
stracji telefonicznej: tel. 61 813 41 59, 
kom. 603 599 016

• Gabinet lekarski Medycyny Pracy
lek. med. Renata Turbańska
ul. Ślusarska 2, 62-060 Stęszew
gabinet czynny: wt. 16:30–17:30 
czw. 16–18. rejestracja: kom. 606 629 783

• NZOZ „Zdrowie” Spółka Cywilna
ul. poznańska 24, 62-060 Stęszew
tel. 61 8 195 439
> kierownik spółki: mgr Anna Niedźwiedź 
– tel. 600 631 917, 
> pielęgniarki środowiskowe: Agniesz-
ka Ignasiak, tel. 605 951 205, Katarzyna 
płotkowiak, tel. 600 971 102, barbara Si-
korska, tel. 504 821 566

> położna środowiskowa:
Mariola Czaplińska , tel. 693 743 875
> Opieka długoterminowa:
Magdalena bernat, halina Kowalska,
tel. 600 631 917

• Lekarz Stomatolog Iwona Zantkiewicz-
-Bajerlein, Krzysztof Zantkiewicz
ul. poznańska 4a, 62-060 Stęszew
czynne: pon.–pt. 10–20, sob. 10–13, 
tel. 61 813 46 81

• Gabinet Stomatologiczny Katarzyna
i Artur Bartoszek
ul. p. Skargi 22, 62-060 Stęszew,
tel. 61 813 44 53, kom. 602 706 945

• Stomatologia S.C. Barbara Kucharska
ul. Szkolna 1, 62-060 Stęszew (budynek 
gimnazjum), tel. 61-8195-407, świadcze-
nia ogólnostomatologiczne NfZ (dzieci, 
młodzież i dorośli).  
godz. przyjęć: pon. 14–19 NfZ, wt. 8–13 
NfZ, czw. 14–19 NfZ, śr. 15–19.

• Laboratorium Techniki Dentystycznej
Bartosz Poloszyk  
wykonawstwo i naprawa protez denty-
stycznych , ul. Wojciechowskiego 5,  
62-060 Stęszew, tel. 791-585-329

• Gabinet Stomatologiczny Lekarz
Stomatolog Paweł Świderski
ul. rynek 19, 62-060 Stęszew
gabinet czynny: pon.–pt. 11–19
sob. 11–14 tel. 61 670 63 42

• Gabinet Rehabilitacyjny „Antidotum”
ul. reja 2/4, 62-060 Stęszew
tel. 61 8195 106

• Pracownia Techniki Dentystycznej
Anna Borys Odpłatna naprawa i wykony-
wanie protez, tel. 61 813 44 80, 61 842 70 
79, kom. 693 139 499

• Gabinet Dermatologiczny
lek. med. Jolanta Rosa
ul. Wojska polskiego 6, 62-060 Stęszew
tel. kom. 507 023 607, gabinet czynny 
jest we wtorki w godzinach od 16 do 18.

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Luboniu – filia w Stęszewie
ul. Janusza Korczaka 2, 62-060 Stęszew
tel. 61 813 48 32, przyjmuje: psycholog, 
pedagog, logopeda.

• Gabinet Lekarski Grażyna Gugała
ginekologia, położnictwo, medycyna 
ogólna, badania kierowców na prawo 
jazdy, badania dla celów sanepidu
Strykowo, ul. Lipowa 6c
rejestracja telefoniczna 602 704 502
 
• JDK Gabinet Psychologiczno-
-Logopedyczny
ul. łukaszewicza 1, 62-060 Stęszew,
tel. 502 610 002
gabinet czynny:pon. i czw. 14–18

APTEKI
• „Pod Orłem”,
Stęszew, ul. poznańska 3, tel. 61 813 42 
54, czynna: pon.–pt.8–20, sob. 8–13

• „Pod Słońcem”,
Stęszew, ul. Chybickiego 13, tel. 61 813 
48 61, czynna: pon.–pt. 8-12.30 i 15–20, 
sob. 8–13

• „U Złotego Źródła”
Stęszew, ul. poznańska 18, tel. 61 898 53 
32, czynna: pon.–pt. 8–20, sob. 8–14.

• „Rodzinna” 
Stęszew, ul. Kościańska 54a, tel. 731-
994-992, czynna: pon.-pt. 8-21, sob. 8-
21, niedz. 9-15

• Punkt apteczny „Aspirynka”
Strykowo, ul. bukowska 56,
czynna: pon., śr., pt. 8–16, wt., czw. 10–18

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

• Szkoła Podstawowa w Stęszewie
ul. poznańska 25, tel. 61 813 41 92, 
61 813 43 55

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

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

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

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

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

• Zespół Szkół Specjalnych w Stęszewie 
ul. Wojska polskiego 18, tel. 61 813 40 96

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

POCZTA
• Stęszew, ul. poznańska 21,
tel. 61 813 40 25

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

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

• PKO Bank Polski
Stęszew, ul. poznańska 20, 
tel. 61 819 75 00

• Placówka Partnerska Alior Banku
Stęszew, ul. poznańska 3/1
tel. 819 53 95
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PLAN WYDARZeń I IMPReZ  
W GMINIe STęSZeW 
na rok 2015

01.05. „Majówka z kapeluszem na głowie” 
– Zielony Zakątek Stęszew, wspólny projekt  
Domu Kultury oraz Uniwersytetu III Wieku 

01.05. Turniej piłki Nożnej o puchar burmistrza 
gminy Stęszew – Stadion KS Lipno Stęszew

03.05. Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 
III Maja 

08.05. Otwarcie wystawy pn. „70 lat od 
ukończenia II Wojny Światowej” (Muzeum)

11.05. XVI gminny Konkurs piosenki 
„Stęszewska Triola” (Dom Kultury)

12.05. yOUTh fESTIVAL Stęszew (Urząd Miejski 
gminy Stęszew)

17.05. Kiermasz przed Dniem Matki i Dniem 
Dziecka (Muzeum)

22.05. Lotna premia – bałtyk – Karkonosze Tour 
(Urząd Miejski gminy Stęszew)

27.05. gminny Dzień Matki i Ojca – Tomice 
(Urząd Miejski gminy Stęszew)

31.05. piknik ekologiczny z okazji Dnia Dziecka 
(Urząd Miejski gminy Stęszew)

05.06. Otwarcie wystawy fotograficznej pn. „Oblicze 
Stęszewa w latach 1950–1970” (Muzeum)

17.06. pokaz ubijania masła w kierzynkach 
(Muzeum)

20.06.– 21.06. ŚWIĘTO STĘSZEWA (Urząd 
Miejski gminy Stęszew), w tym między innymi: 
20.06. Stęszewski bieg przełajowy

20.06. Koncert Jubileuszowy z okazji 15-lecia 
kapeli „Koźlary” – w ramach Święta Stęszewa 
(Dom Kultury)

21.06. Turniej piłkarski, Memoriał Z. Adamka, 
Wronczyn (Urząd Miejski gminy Stęszew)

12.07. „festyn lipcowy 2015” w tym: 
VI Spotkanie bliźniaków w Stęszewie,  
IV festiwal piosenki „Stęszewska Triola”  
(Dom Kultury)

21, 23, 28, 30.07. Warsztaty rękodzieła dla dzieci 
(Muzeum)  

09.08. IV przegląd Zespołów Śpiewaczych 
„pieśń nad Samicą” (Dom Kultury)

15.08. Święto patriotyczne – bitwa Warszawska
30.08. Dożynki gminne (Urząd Miejski)
01.09. Obchody rocznicy wybuchu II Wojny 
Światowej

11.09. Z cyklu Dawne Zakłady Stęszewa 

„Spółdzielnia Tartaczno-Stolarska STEMEb” 
(Muzeum)

18.09. przyjemności dla ciała i ducha – wystawa 
i koncert (Dom Kultury)

20.09. Kiermasz jesienny (Muzeum)
08.10. pokaz kiszenia kapusty (Muzeum)
18.10. Kiermasz wyrobów rękodzielniczych 
uczestniczek muzealnych warsztatów (Muzeum)

23.10. gminny Konkurs gwary Wielkopolskiej 
„U nos godumy i spiywumy”. Wspólny projekt 
Domu Kultury i Muzeum regionalnego

11.11. Obchody Święta Niepodległości
14.11. gminny Dzień Seniora (Urząd Miejski)
11.11. Spotkanie w Muzeum przy kawie 
i rogalach (Muzeum)

20.11. Spektakl teatralny z cyklu „Otwórzmy 
drzwi teatrowi” (Dom Kultury)

29.11. Kiermasz andrzejkowy (Muzeum)
13.12. Kiermasz bożonarodzeniowy (Muzeum)
22.12. Kolędowanie na ludowo (Dom Kultury)
27.12. Obchody rocznicy wybuchu powstania 
Wielkopolskiego (Muzeum, Dom Kultury, Urząd 
Miejski gminy Stęszew)
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T r A D y C J A

29marca w Stęszewie na ul. Ko-
ścielnej odbył się Jarmark 
Wielkanocny pod patronatem 

burmistrza gminy Stęszew.
Podczas Jarmarku Wielkanocnego 

można było zakupić piękne ozdoby świą-
teczne takie jak palmy wielkanocne, pisan-
ki, stroiki itp. Warto zaznaczyć, że wszyst-
kie te przedmioty zostały przygotowane 
przez uczniów naszych gminnych szkół.

Pomimo zimna i deszczu kolorowe sto-
iska cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
Nic w tym dziwnego, były one bowiem 
piękne, wykonane z serca no i na szczyt-
ny cel. Całkowity dochód został przezna-
czony na leczenie i rehabilitację Norberta 
Jędrzejczaka.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim miesz-
kańcom gminy Stęszew, a także gościom, 
którzy uczestniczyli w tegorocznym Jar-

marku Wielkanocnym, mimo niesprzy-
jającej aury. Szczególne podziękowania 
należą się jednak uczniom, rodzicom, 
nauczycielom oraz dyrektorom gmin-
nych szkół za ogromną pracę i wkład 
włożony w przygotowanie ozdób wiel-
kanocnych. Łącznie udało się zebrać 
5839,28 zł.

Wierzymy, że zebrana kwota pomoże 
w leczeniu Norberta Jędrzejczaka.  Red

tradycją gminy stał się jarmark wielkanocny organizowany co roku 
w Niedzielę Palmową

jarmark Wielkanocny
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