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Pierwszy dzień zacznie się na sporto-
wo. Od rana na boiskach KS „Lipno” 
odbędą się turnieje piłki nożnej oraz 

spartakiada hokeja na trawie. Oficjalne 
otwarcie obchodów Święta Stęszewa roz-
pocznie się przyznaniem nagród burmi-
strza dla najzdolniejszych gimnazjalistów. 

W godzinach popołudniowych naj-
młodsi będą mogli wziąć udział w anima-
cjach i zabawach plenerowych przygotowa-
nych specjalnie dla nich przez profesjonal-
ny zespół animatorów; oprócz tego dostęp-
ny będzie pobliski „Orlik”, gdzie również 
— nie tylko na najmłodszych — czekać bę-
dą atrakcje i konkurencje sportowe. Trady-
cyjnie zaprosimy również do stoiska z ma-
lowaniem twarzy, a także zabaw przygoto-
wanych przez Muzeum Regionalne, Dom 
Kultury i Bibliotekę Publiczną w Stęszewie. 

Na szczególną uwagę zasługuje przygo-
towany przez ratowników medycznych po-
kaz udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej, pogadanki dotyczące zdrowia, pra-
cy służb medycznych itp. — wszyscy zain-
teresowani będą mogli uzyskać odpowiedzi 
na nurtujące ich pytania związane z pracą 
ratowników medycznych. Na specjalnym 
stoisku odbywać się będzie także bezpłat-
ny pomiar ciśnienia, glukozy, analityczny 
skład masy ciała itp., przeprowadzany przez 
odpowiednie służby medyczne.

Z pewnością uwagę zwróci także pokaz 
zbroi i strojów z czasów „Trylogii” Henry-
ka Sienkiewicza, który odbywać się będzie 
również na terenie stadionu miejskiego.

Atrakcji nie zabraknie również na sce-
nie. W pierwszej kolejności pojawi się 
Kwartet Rampa. Zespół śpiewa w niezmie-
nionym składzie od 1992 roku, uprawia-
jąc różne gatunki muzyczne od klasyki po 
pop. Jednak to nie strona czysto muzycz-
na jest głównym atutem Kwartetu Ram-
pa. Wszyscy członkowie zespołu mają za 
sobą kilkunastoletni staż teatralny i zna-
czące udziały w wielu różnych przedsta-
wieniach muzycznych i dramatycznych. 
Zespół wyróżnia umiejętność połączenia 
talentów wokalnych z dbałością o stronę 
wizualną każdej produkcji — z elementa-
mi choreografii, z kostiumem, rekwizy-
tami. Do tego dodać należy element, któ-
ry w bezpośrednim kontakcie z publiczno-
ścią ma istotne znaczenie — poczucie hu-
moru. Ono czyni, że propozycje Kwartetu 
Rampa mają rzadko spotykaną formę żar-
tu muzycznego na wysokim poziomie pro-
fesjonalnym.

Jako gwiazda wieczoru wystąpi zaś Ra-
fał Brzozowski, artysta, którego nie trze-
ba przedstawiać. Jego talent przejawia się 
nie tylko w dziedzinie muzycznej: nauczy-
ciel wychowania fizycznego, zdobywca brą-
zowego medalu mistrzostw Polski w zapa-
sach. Brał udział w piłkarskich meczach 
Reprezentacji Artystów Polskich. Jego ka-
riera muzyczna rozpoczęła się od udziału 
w telewizyjnym programie „Szansa na suk-
ces” w 2002 roku, w którym zdobył wyróż-
nienie. Wcześniej występował wraz z Mar-
cinem Kiljanem w zespole K. Martin. Od 
2003 roku jest członkiem reaktywowanej 
grupy muzycznej Emigranci. Był też człon-
kiem zespołu De Mono. Jesienią 2011 roku 
wziął udział w programie „The Voice of Po-
land”, w którym był w grupie Andrzeja Pia-
secznego. W 2011 roku wydał dwa single: 
„Nie mam nic” oraz „Na dobre masz zawsze 
mnie”. Ten ostatni jest piosenką końco-
wą popularnego serialu „Na dobre i na złe”. 
W 2012 roku wydał kolejny singel: „Tak bli-
sko”. 20 lipca 2012 roku podczas gali Eska 
Music Awards 2012 otrzymał nagrodę za 
piosenkę „Tak blisko” w kategorii przebój 

lata, który wybrali widzowie za pośrednic-
twem sms-ów. Jego singel zajął drugą pozy-
cję na liście przebojów Polish Airplay Chart. 
Jego debiutancki album „Tak blisko” ukazał 
się 7 sierpnia 2012 roku. 7 lipca 2013 roku 
wokalista wystąpił na koncercie Lato ZET 
i Dwójki, zdobywając podczas jego trwania 
nagrodę za najlepszy występ.

Sobotnie obchody Święta Stęszewa za-
kończą się zabawą taneczną z DJ.

Niedziela to dzień szczególny zwłasz-
cza dla KS „Lipno”, tego dnia bowiem klub 
świętować będzie 90-lecie swojej działal-
ności. Uroczystość rozpocznie się otwar-
ciem wystawy z okazji jubileuszu w Mu-
zeum Regionalnym; następnie uczestnicy 
obchodów i goście przemaszerują — w asy-
ście orkiestry dętej z Grodziska Wlkp. — na 
stadion, gdzie odbywać się będzie ciąg dal-
szy uroczystości. Rozpoczną się one mszą 
świętą polową; następnie odbędzie się uro-
czysta akademia, a po niej — mecz hokeja 
na trawie i turniej piłki nożnej. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
mieszkańców gminy Stęszew do wspólne-
go świętowania! red

Święto Stęszewa 2016 
Tegoroczne Święto Stęszewa odbędzie się 25 i 26 czerwca. Czeka nas 
bardzo wiele atrakcji
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11 maja odbyła się XV Sesja rady Miejskiej Gminy Stęszew

Jednogłośne absolutorium 
dla burmistrza
Po jej otwarciu i stwierdzeniu qu-

orum przewodniczący Rady Miej-
skiej Gminy Mirosław Potrawiak 

przedstawił zebranym porządek obrad. 
Następnie przyjęty został protokół z XIII 
i XIV sesji, po czym przewodniczący poin-
formował o obecności na sali nowego sołty-
sa wsi Witobel Leszka Trafasa, życząc mu 
dobrej pracy na rzecz sołectwa. 

W dalszej kolejności burmistrz Włodzi-
mierz Pinczak przedstawił sprawozdanie 
z działalności międzysesyjnej. Obejmowa-
ło ono okres od 16 marca 2016 roku do 11 
maja 2016 roku.

1/ W omawianym czasie odbyły się dwa 
zebrania w sołectwie Witobel. Pierwsze — 
rozpatrujące wniosek mieszkańców o od-
wołanie sołtysa i rady sołeckiej. Drugie — 
29 kwietnia, na którym zebranie wiejskie 
wybrało nowego sołtysa i radę sołecką. 
Burmistrz pogratulował nowemu sołtyso-
wi wsi Witobel — Leszkowi Trafasowi wy-
boru i życzył mu wielu owocnych działań 
na rzecz sołectwa oraz zadowolenia miesz-
kańców, a także samego sołtysa. 

2/ W trakcie realizacji są następujące 
inwestycje:

•  prace przy naprawach ulic o na-
wierzchni bitumicznej,

•  prace przy naprawach dróg grunto-
wych wyrówniarką, uzupełnianie 
tłuczniem, gruzem i innymi kruszy-
wami,

•  prace projektowe drogi dojazdowej 
do terenów inwestycyjnych w rejonie 
Strykówka,

•  budowa kanalizacji deszczowej na te-
renie gminy Stęszew (Skrzynki ul. 
Klonowa, Witobel ul. Folwarczna),

•  budowa kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej w ul. Akacjowej w Stęszewie, 

•  budowa ścieżki pieszej w Dębienku, 
wzdłuż drogi krajowej do terenów 
WPN, 

•  budowa kanalizacji sanitarnej dla Je-
ziorek,

•  budowa kanalizacji sanitarnej dla Bę-
dlewa,

•  rozbudowa kanalizacji sanitarnej 
w Stęszewie przy ulicy Trzebawskiej,

•  budowa budynku oświatowego w Je-
ziorkach — dokumentacja projektowa,

•  budowa hali widowiskowo-sportowej 
w Stęszewie,

•  opracowanie dokumentacji projekto-

wej na budowę sieci kanalizacji sani-
tarnej dla miejscowości Łódź. 

3/ W omawianym czasie zakończono 
następujące inwestycje: 

•  remont ul. M. Kuika w Trzebawiu 
w zakresie wykonania chodnika, czę-
ściowego odwodnienia oraz przebu-
dowy pomnika, 

•  montaż dodatkowego oświetlenia par-
kingu przy ul. Poznańskiej,

•  profilowanie dróg,
•  przebudowa pomieszczeń na Biblio-

tekę Publiczną w Stęszewie,
•  remont pomieszczeń na biura OPS 

przy ulicy Poznańskiej w Stęszewie,
•  remont w świetlicy wiejskiej w To-

miczkach.
4/ Odbyły się przetargi na: 
•  przeprowadzenie oceny oddziaływa-

nia na środowisko dla planowanej in-
westycji odchowalni kurcząt w Sapo-
wicach,

•  oznakowanie pionowe dróg i ulic na 
terenie gminy.

5/ Z innych wydarzeń, które miały 
w tym czasie miejsce to:

•  kolejne wizyty potencjalnych kan-
dydatów na inwestorów. W związ-
ku z budową drogi S5, pojawiało się 
w ostatnim czasie kilku kandydatów 
na inwestorów. Wielu z nich oczeku-
je bardzo dużej ilości wody do realiza-
cji swoich zamierzeń inwestycyjnych. 
Istnieją obawy, że nasze zasoby gmin-
ne mogą być niewystarczające. Jeden 
z inwestorów planuje na kilkuhekta-
rowej działce prowadzić taką dzia-
łalność, która zużywałaby tyle wody, 
ile zamierzała zużywać wcześniej fa-
bryka Volkswagen na działce 200 ha. 
W związku z tym zaproponowaliśmy 
przyjęcie stanowiska w tym zakresie, 
aby nie uszczuplać nadmiernie zaso-
bów wody pitnej na terenie gminy — 
informował burmistrz. 

•  jarmark wielkanocny,
•  wystawa w Muzeum Regionalnym 

w Stęszewie w związku z jubileuszem 
1050-lecia Chrztu Polski,

•  turniej bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym w Szkole Podstawowej w Stę-
szewie,

•  ruszył program rodzina 500+. Na ra-
zie przebiega to bez większych zgrzy-
tów. Bardzo duża grupa mieszkańców 

naszej gminy otrzymała środki finan-
sowe — informował burmistrz.

•  spotkania w ramach CZO Selekt, Rady 
Metropolii, spotkania w Urzędzie Mar-
szałkowskim w sprawie ZIT (Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych), 

•  kolejna akcja szczepień dzieci prze-
ciwko pneumokokom, w ramach pro-
gramu powiatowego, 

• turniej szachistów,
•  weekend majowy z turniejem piłkar-

skim, imprezą dla dzieci w Zielonym 
Zakątku,

•  rajd rowerowy do źródełka Żarnowiec, 
w którym uczestniczyło ponad 100 
osób,

•  kolejna akcja zbiórki krwi, gdzie uda-
ło się zebrać ponad 17 litrów krwi, 

•  125-lecie Kółka Rolniczego w miej-
scowości Słupia. 

Burmistrz zaprosił również na pik-
nik ekologiczny (5 czerwca). Zwrócił także 
uwagę, że w różnego rodzaju mediach, na 
plakatach pojawiają się dziwne ogłoszenia 
typu: „przekształcamy działki rolne na bu-
dowalne”. Jest to zwyczajne naciąganie lu-
dzi — mówił. Często zdarza się, że ktoś ku-
puje działkę, o której poprzedni właściciel 
mówił, że jest budowlana itd., a później na-
bywca działki przychodzi do urzędu i oka-
zuje się, że jest to III klasa gruntu, na której 
nie da się budować. Burmistrz przestrze-
gał przed kupnem takich gruntów. Przed 
zakupem nieruchomości warto zapoznać 
się z tym, co jest w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego, sprawdzić czy jest ta-
ki plan, czy go nie ma i dopiero później po-
dejmować decyzję o zakupie, a nie dawać 
się naciągać tym, którzy są nieuczciwi. 

W dalszej części podjęto uchwałę 
w sprawie udzielenia burmistrzowi gmi-
ny Stęszew absolutorium z tytułu wykona-
nia budżetu za 2015 rok. W związku z tym 
w pierwszej kolejności rozpatrzono spra-
wozdanie z wykonania budżetu wraz z in-
formacją o stanie mienia komunalnego, za-
poznano się z opinią Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu 
z wykonania budżetu wraz z informacją 
o stanie mienia komunalnego (Skład Orze-
kający RIO w Poznaniu wydał o przedło-
żonym przez burmistrza gminy Stęszew 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 
2015 rok wraz z informacją o stanie mie-
nia opinię pozytywną). 

W I A D O M O Ś C I  Z  S E S J I
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Następnie przewodniczący Komisji Re-
wizyjnej Rady Miejskiej Gminy Stęszew Ja-
rosław Krupa przedstawił wniosek Komi-
sji Rewizyjnej o udzielenie burmistrzowi 
gminy Stęszew absolutorium za 2015 rok. 
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopinio-
wała wykonanie budżetu gminy za 2015 
rok oraz wnioskowała do Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew o udzielenie burmistrzowi 
gminy Stęszew absolutorium za 2015 rok. 
Również pozostałe komisje Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew wydały pozytywną opinię 
w sprawie wykonania budżetu gminy Stę-
szew za 2015 rok. Przewodniczący Rady 
Miejskiej Gminy Stęszew przedstawił pro-
jekt uchwały w sprawie udzielenia burmi-
strzowi gminy Stęszew absolutorium z ty-
tułu wykonania budżetu za 2015 rok. 

Rada w głosowaniu jawnym jednogło-
śnie udzieliła Burmistrzowi Gminy Stę-
szew absolutorium z tytuły wykonania bu-
dżetu za 2015 rok.

W dalszej części obrad komendant Ko-
misariatu Policji w Stęszewie Paweł Maślo-
na przedstawił sprawozdanie o stanie bez-
pieczeństwa i porządku publicznego na te-
renie gminy Stęszew w 2016 roku.

Następnie podjęto uchwały w sprawie:
a) zmieniającą Uchwałę Nr XI/107/ 

2015 w sprawie uchwały budżetowej na 
2016 rok — dokonuje się zwiększenia do-
chodów o kwotę 695.019,00zł oraz doko-
nuje się zwiększenia wydatków o kwotę 
695.019,00 zł;

b) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz 

wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobo-
wiązania — uchwała ta dotyczy zaciągnię-
cia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu na sfinansowanie zadania in-
westycyjnego pod nazwą „Rozbudowa ka-
nalizacji sanitarnej w miejscowości Stę-
szew” do kwoty 250.000,00 zł, do realiza-
cji w 2016 r.; 

c) przeznaczenia części umorzonej 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu — kwotę 186.800,00 zł po-
zostającą w dyspozycji gminy Stęszew z ty-
tułu umorzenia części pożyczki wynika-
jącej z umowy z dnia 19.12.2011 r., zacią-
gniętej na „Budowę kanalizacji sanitarnej 
dla wsi Sapowice — III etap” przeznacza się 
na rozbudowę kanalizacji sanitarnej dla 
miejscowości Stęszew; 

d) sprzedaży nieruchomości położonej 
w Strykowie — uchwała ta dotyczy wyraże-
nia zgody na sprzedaż w trybie przetargu 
nieruchomości położonej w Strykowie, za-
pisanej w ewidencji gruntów jako działka 
ewidencyjna nr 451/12 o pow. 1.3078 ha;

e) nabycia przez gminę Stęszew loka-
li mieszkalnych położonych w obrębie 
geodezyjnym Krąplewo, Modrze, Sroc-
ko Małe i Trzebaw — uchwała ta dotyczy 
wyrażenia zgody na nabycie przez gminę 
Stęszew wymienionych w wykazie lokali 
mieszkalnych; 

f) przyjęcia aktualizacji „Założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla gminy 
Stęszew” — uchwała ta dotyczy uchwalenia 

„Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Stęszew”. Załącznikami do niniej-
szej uchwały są: opracowanie pt. „Założe-
nia do planu zaopatrzenia w ciepło, ener-
gię elektryczną i paliwa gazowe dla Gmi-
ny Stęszew”, wykaz wniosków, zastrzeżeń 
i uwag złożonych podczas publicznego 
wyłożenia, protokół z rozpatrzenia wnio-
sków, zastrzeżeń i wniesionych uwag przez 
Radę Miejską Gminy Stęszew. Ważną in-
formacją jest, że do zadań własnych gminy 
należy organizacja zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe;

g) zmiany uchwały nr XII/120/2016 
Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 
stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia: „Pla-
nu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy 
Stęszew” — w uchwale zmienia się załącz-
nik — „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla 
Gminy Stęszew”; uchwała wprowadza po-
prawki w Planie Gospodarki Niskoemisyj-
nej Gminy Stęszew, wymagane przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, co po-
zwoli na ubieganie się o środki z Wielko-
polskiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na zadania związane z ogranicza-
niem niskiej emisji; 

h) zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/ 
356/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew 
z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie 
uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej 
w Stęszewie — § 3 ust. 2 uchwały w spra-
wie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicz-
nej w Stęszewie otrzymuje nowe brzmie-
nie: „Siedzibą Biblioteki jest lokal w Stę-
szewie, Rynek 22”

i) zmieniająca uchwałę w sprawie po-
boru podatków w drodze inkasa — § 2 
uchwały zawiera zmianę nazwiska sołtysa 
wsi Witobel na: Leszek Trafas.

W dalszej części obrad przyjęto oświad-
czenie zawierające stanowisko w sprawie 
eksploatacji istniejących zasobów wod-
nych w kontekście zapytań o tereny inwe-
stycyjne. Po zapoznaniu się z problematy-
ką zapytań o tereny inwestycyjne, w zakre-
sie zapotrzebowania na wodę i możliwości 
odprowadzania ścieków przez poszczegól-
nych inwestorów, Rada Miejska Gminy 
Stęszew oświadcza, co następuje: w związku 
z dużą liczbą zapytań dotyczących możli-
wości lokalizacji na terenie gminy Stęszew 
firm i zakładów wymagających zapewnie-
nia bardzo dużych ilości wody oraz odpro-
wadzanych ścieków, radni uważają, że na-
leży w bardzo wyważony i przemyślany 
sposób wybierać spośród proponowanych 
takie inwestycje, które nie zaburzą stosun-
ków wodnych, pozwolą na zgodne funkcjo-
nowanie wielu podmiotów gospodarczych 
na tym samym terenie, a przede wszyst-
kim nie doprowadzą w dłuższej perspek-
tywie do ograniczeń w korzystaniu z wo-
dy i możliwości odprowadzania ścieków 
przez mieszkańców gminy Stęszew. red

Burmistrz Włodzimierz Pinczak odebrał gratulacje m.in. od radnych.

W I A D O M O Ś C I  Z  S E S J I
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W niedzielę, 5 czerwca, na stadionie KS Lipno w Stęszewie odbył się 
kolejny już Piknik ekologiczny „Bądź na topie – bądź eko!”

Stęszew – ekologicznie i na topie!

Impreza rozpoczęła się o godz. 14 kon-
kursem piosenki ekologicznej z udzia-
łem przedszkolaków oraz najmłod-

szych uczniów szkół podstawowych gmi-
ny Stęszew. Następnie odbył się finał kon-
kursu „Eko-Moda”. Tutaj uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjów przygotowa-
li i zaprezentowali kreacje z wykorzysta-
niem surowców wtórnych i innych natu-
ralnych materiałów. 

Interesującym wydarzeniem okazał się 
również konkurs pn. „Tworzymy budowle 
z kartonów”, polegający na przedstawieniu 
konstrukcji przestrzennej z wykorzysta-
niem odpadów (kartony po sokach, mleku 
i inne) — tutaj najmłodsi uczniowie praco-
wali w zespołach, wykazując się pomysło-
wością, inwencją i radością tworzenia.

Podczas pikniku odbyły się także pod-
sumowania konkursów: plastycznego 
i wiedzy ekologicznej, do których kilku-
etapowe eliminacje odbywały się już wcze-
śniej w szkołach. Wszyscy zgromadzeni na 
pikniku mogli podziwiać prace plastyczne 
nadesłane na konkurs, zebrane na specjal-
nie przygotowanej wystawie. Wyróżnie-
niem dla zwycięzców był także plakat wy-
dany specjalnie z okazji pikniku, na któ-
rym zamieszczono prace konkursowe zdo-
bywające I miejsce.

Oprócz finałów konkursów na uczestni-
ków pikniku czekało wiele innych atrak-
cji. Publiczność mogła podziwiać występ 
uczniów Szkoły Muzycznej „Stara Roszar-
nia”, który wzbogacił wydarzenia na sce-
nie ciekawym wykonaniem znanych pio-
senek. Można było również wziąć udział 
w grach sprawnościowych, eko-quizie, od-
wiedzić stoiska tematyczne przygotowane 
przez Koła Łowieckie: „Lis” i „Łoś”, Wielko-
polski Park Narodowy, Nadleśnictwo Kon-
stantynowo, Związek Międzygminny Cen-
trum Zagospodarowania SELEKT oraz Sto-
warzyszenie — Lokalna Grupa Działania 
„Źródło”. Na stoiskach czekało na wszyst-
kich sporo atrakcji w postaci konkursów, za-
gadek i ciekawostek. Najmłodsi mogli sko-
rzystać z propozycji przygotowanych dla 
nich w „Kąciku Malucha”. Nadleśnictwo 
Konstantynowo przygotowało także dodat-
kową atrakcję na scenie –  pogadankę ekolo-
giczną w formie piosenki — rymowanki.

Ciekawe propozycje przygotowane zosta-
ły także na specjalnych stoiskach warsztato-
wych: odbywały się tam warsztaty tworzenia 
wyrobów z filcu oraz ekologicznej biżuterii. 
Cieszyły się one dużym zainteresowaniem, 
dostarczając przy okazji wiedzy na temat wy-

twarzania owych produktów — każdy uczest-
nik mógł przez chwilę poczuć się twórcą i ar-
tystą, a dodatkowo zabrać ze sobą do domu 
wykonane przez siebie dzieło.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za 
udział w konkursach, zabawach i uczest-
nictwo w pikniku.

Piknik współfinansowany został ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Poniżej przedstawiamy wyniki poszcze-
gólnych konkursów:

Konkurs wiedzy ekologicznej:
w kategorii szkół podstawowych:
•  I miejsce — Bruno Latosik (Szkoła 

Podstawowa Stęszew) — plus dodatko-
wa nagroda przyznana przez WPN

•  II miejsce — Kornelia Rychlik (Szkoła 
Podstawowa Modrze)

•  III miejsce — Aleksander Siwczak 
(Szkoła Podstawowa Stęszew)

w kategorii gimnazjów:
•  I miejsce — Jakub Jankowski (Gimna-

zjum w Strykowie) — plus dodatkowa 
nagroda przyznana przez WPN

•  II miejsce — Bartosz Dolata (Gimna-
zjum w Strykowie)

•  III miejsce — Marta Czajkowska (Gim-
nazjum w Stęszewie)

Konkurs plastyczny o tematyce pla-
stycznej:

Kategoria „Szkoła Podstawowa”: 
•  I miejsce — Daniel Krzyżański, kl. IVb, 

Szkoła Podstawowa w Modrzu — plus 
dodatkowa nagroda przyznana przez 
WPN

•  II miejsce — Filip Krzyżkowiak, kl. 
IVb, Szkoła Podstawowa w Modrzu

•  III miejsce — Jakub Szulc, kl. IVb, 
Szkoła Podstawowa w Modrzu

•  Wyróżnienie — Wiktoria Korytow-
ska, kl. IVb, Szkoła Podstawowa w Je-
ziorkach

Kategoria „Gimnazjum”: 
•  I miejsce — Kacper Figas, kl. IIa, Gim-

nazjum w Strykowie — plus dodatko-
wa nagroda przyznana przez WPN

•  II miejsce — Jan Chojnowski, kl. IIb, 
Gimnazjum w Strykowie 

•  III miejsce — Karolina Chmielewska, 
kl. IIIb, Gimnazjum w Strykowie 

Konkurs piosenki o tematyce ekolo-
gicznej:

•  I miejsce w kategorii „Przedszkolak” 
— Zuzanna Borowiak

•  I miejsce w kategorii „Szkolak” — Oleg 
Jarmużek

•  Wyróżnienie — Malwina Nowak

Dodatkowe wyróżnienia przyznała 
LGD „Źródło” dla: Natalii Jankowskiej, Zo-
fii Czarneckiej i Jakuba Nowaka. Przyzna-
na została również nagroda od WPN dla 
Jagody Dominiak.

Konkurs: „Układanie budowli z kar-
tonów”:

Trzy pierwsze miejsca: — Alicja Kaniew-
ska, Szkoła Podstawowa w Stęszewie, Victoria 
Janiszewska, Szkoła Podstawowa w Stęszewie, 
Nikodem Lemkowski, Szkoła Podstawowa 
w Stęszewie. Wyróżnienie otrzymali: Miko-
łaj Pawicki, Szkoła Podstawowa w Jeziorkach, 
Michał Nowicki, Szkoła Podstawowa w Je-
ziorkach. Dodatkowe wyróżnienie przyzna-
ło LGD „Źródło” dla Angeliki Schiller. 

Konkurs „Eko-Moda”:
Kategoria szkoła podstawowa:
•  I miejsce — Natalia Urbaniak, Szkoła 

Podstawowa w Modrzu — plus dodat-
kowa nagroda przyznana przez WPN

•  II miejsce — Jakub Gierko, Szkoła Pod-
stawowa w Modrzu

•  III miejsce — Rafał Stasiński, Szkoła 
Podstawowa w Jeziorkach

•  Wyróżnienie: Zuzanna Snela, Szkoła 
Podstawowa w Stęszewie

•  Dodatkowe wyróżnienie od WPN dla 
Weroniki Turskiej z Zespołu Szkół 
Specjalnych w Stęszewie.

Kategoria gimnazjum:
•  I miejsce — Weronika Hejman, Gim-

nazjum w Strykowie — plus dodatko-
wa nagroda przyznana przez WPN

•  II miejsce — Barbara Sankiewicz, Gim-
nazjum w Strykowie

•  III miejsce — Weronika Pilarczyk, 
Gimnazjum w Stęszewie

•  Wyróżnienie — Marta Czajkowska, 
Gimnazjum w Stęszewie. Dodatkowe 
wyróżnienie — Klaudia Dominiak — 
nagroda przyznana przez WPN.

W grach sprawnościowych nagrody 
otrzymali: 

•  W rzucie do celu: Szymon Jóźwiak, 
Łukasz Kariduła, Marianna Oses

•  W konkurencji: bieg z kartonem: Szy-
mon Jóźwiak, Bartosz Dymek, Miko-
łaj Pawicki

•  W konkurencji „Odwróć worek”: Szy-
mon Jóźwiak, Nikodem Lemkowski, 
Łukasz Kariduła

Tytuł „Mistrza Ekologii Szkół Gminy 
Stęszew” zdobyło Gimnazjum w Strykowie. 
„Eko-Wyróżnienie Szkół Gminy Stęszew” 
otrzymała zaś Szkoła Podstawowa w Modrzu.

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestni-
kom konkursów serdecznie gratulujemy! red

r E k r E A C J A
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8 maja w budynku Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew odby-
ła się kolejna już akcja zbiórki krwi „I Ty możesz uratować 
życie”. Chętnych do oddania krwi było sporo — aż 53 oso-

by zgłosiły się na zbiórkę. Niestety, ze względu na zaostrzone kry-
teria 17 osób nie przeszło oceny kwalifikacyjnej. Mimo to miesz-
kańcy gminy Stęszew nie zawiedli — podczas akcji udało się ze-
brać około 17 litrów krwi.

Wszystkim biorącym udział w zbiórce za poświęcony czas 
i chęć niesienia pomocy innym serdecznie dziękujemy! red

Zebrano 17 l krwi! 
Burmistrz Gminy Stęszew  

informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy 

w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11 , na stronie internetowej 
www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach podany 

został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej 
w Stęszewie (przy boisku orlik) pod działalność handlową, 

przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym. 
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy 

Stęszew ul. Poznańska 11, tel. 61 819 71 49.

Stęszew – ekologicznie i na topie!
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Ś W I ę t O  N A r O D O W E

225 rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja
3 maja w Stęszewie odbyły się oficjalne uroczystości z okazji 225 rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja

O godz. 11:15 została odprawiona 
msza święta za ojczyznę, następnie 
wszyscy wierni wraz z delegacjami 

i pocztami sztandarowymi przemaszero-
wali na płytę stęszewskiego Rynku. Tam 
poszczególne delegacje złożyły kwiaty pod 
pomnikiem. Odbyła się również krótka 
akademia. 

Podczas uroczystości zostały również 
złożone przyrzeczenia zuchowe oraz przy-
znane gwiazdki: „zucha ochoczego”, „zucha 
sprawnego” i „zucha gospodarnego”. red 
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J E Z I O r k I

Przyjaciele Wielkopolski
Uroczystość nadania imienia Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu 
w Jeziorkach

24 maja odbyła się uroczystość 
nadania imienia Przyjaciół 
Wielkopolski Przedszkolu 

i Szkole Podstawowej w Jeziorkach. Obcho-
dy rozpoczęły się o godz. 9 uroczystą mszą 
świętą, koncelebrowaną przez ks. Krzysz-
tofa Lewandowskiego — proboszcza para-
fii pw. Wszystkich Świętych w Słupi oraz 
ks. Piotra Lidwina — proboszcza parafii 
św. Barbary w Tomicach.  Podczas mszy 
poświęcony został sztandar ufundowany 
przez Radę Rodziców Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego. Następnie wszyscy zgro-
madzeni udali się do szkoły, gdzie nastąpił 
ciąg dalszy uroczystości — nadanie imie-
nia Przyjaciół Wielkopolski Przedszkolu 
i Szkole Podstawowej połączone z odczyta-
niem uchwały Rady Miejskiej Gminy Stę-
szew oraz odsłonięciem tablicy. Rada Ro-
dziców ZSP w Jeziorkach uroczyście prze-
kazała sztandar szkole. Następnie głos za-
brali zaproszeni goście, po czym odbyła się 

krótka część artystyczna. Podczas uroczy-
stości była również okazja do obejrzenia 
wystawy pamiątek oraz dokonania wpisów 
w kronice szkolnej.

W uzasadnieniu decyzji o nadaniu pa-
trona szkoły czytamy: „W nadanym imie-
niu kryje się zbiór wszystkich cennych 
wartości niezbędnych dla ukształtowania 
młodego człowieka, jego poczucia patrio-
tyzmu, dumy narodowej ale również sil-
nego powiązania z gminą, regionem w któ-
rym żyjemy, z naszą Wielkopolską. Jeste-
śmy dumni z faktu iż tutaj żyjemy, chce-
my ukazać naszym uczniom historię, 
piękno przyrody, wspaniałych ludzi jakich 
wydała na przestrzeni wieków Wielkopol-
ska. Jesteśmy przyjaciółmi Wielkopolski 
i pragniemy poznawać ją wespół z ucznia-
mi z każdej strony. Pragniemy, by uczeń, 
który będzie kończył kilkuletnią edukację 
w naszej szkole był w pełni świadom swo-
jego pochodzenia, odczuwał silne, nieroze-

rwalne związki z regionem w którym się 
urodził, wychował i w którym przyjdzie 
mu żyć i mieszkać. 

W uroczystościach udział wzięli: bur-
mistrz gminy Włodzimierz Pinczak, Sta-
nisław Kalemba, wieloletni poseł PSL, mi-
nister rolnictwa i absolwent SP Jeziorki, 
przewodniczący Rady Miejskiej Gminy 
Stęszew Mirosław Potrawiak, proboszczo-
wie parafii w Słupi i Tomicach, radni: Han-
na Słoma i Zenon Kempa, sołtysi sołectw 
obejmujących obwód ZSP w Jeziorkach, dy-
rektorzy ZEAS-u i dyrektorzy wszystkich 
szkół z terenu gminy Stęszew, a także dy-
rektorzy SP Buk i SP Bielawy, właściciele 
firmy ROL-POL, komendant policji w Stę-
szewie, dyrektorzy Biblioteki Publicznej 
i Domu Kultury w Stęszewie, emerytowa-
ni nauczyciele i emerytowani pracownicy 
szkoły, rodzice, nauczyciele, pracownicy, 
dzieci z Przedszkola i Szkoły Podstawowej 
w Jeziorkach. red
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Jest to projekt dotyczący w szczegól-
ności osób starszych, samotnych, nie-
pełnosprawnych, zwłaszcza tych, któ-

re przewlekle chorują i wszystkich, którzy 
mieszkają sami w swoich domach. Polega 
na umieszczeniu w specjalnie oznakowa-
nym opakowaniu (może to być przezroczy-
sta plastikowa tuba, słoik czy inny niewiel-
ki pojemnik) informacji dotyczących sta-
nu zdrowia, przyjmowanych leków, prze-
bytych operacji, uczulenia na substancje. 
W pudełku znajdują się także inne ważne 
informacje: kontakt do osób, które należy 
powiadomić w sytuacji konieczności ho-
spitalizacji, co zrobić z kluczami do miesz-
kania, komu powierzyć opiekę nad psem 
czy kotem itp. Wszystkie te informacje za-
warte są w specjalnej ankiecie, składającej 
się z dwóch części. Tę kluczową, medycz-
ną, mówiącą o przebytych chorobach, ope-
racjach, zażywanych lekach czy alergiach, 
wypełnia lekarz. Informacje zawarte w an-
kiecie mogą być pomocne służbom ratun-
kowym w sytuacji konieczności przepro-
wadzenia sprawnej akcji ratunkowej.

Ważne jest, by wszystkie informacje o pa-

cjencie umieszczone z pudełku życia zawarte 
były w jednym miejscu. Sugerujemy, by miej-
scem tym była lodówka, gdyż urządzenie to 
znajduje się w każdym domu, można łatwo 
i szybko je zlokalizować. Na drzwiach lodów-
ki umieszczamy dodatkowo naklejkę taką 
samą jak na pudełku — będzie to sygnał dla 
osoby, która udziela pomocy, że tam właśnie 
znajdują się ważne informacje.

Gmina Stęszew przygotowała dla miesz-
kańców specjalne naklejki do oznaczania 
pudełek, w których przechowywane będą 
ważne informacje, a także druki formularzy 
do wypełnienia i umieszczenia w pudełku. 
Druki dostępne są do pobrania na stronie 
internetowej gminy. Można je odebrać rów-
nież w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew 
oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Stęsze-
wie, a także za pośrednictwem przedstawi-
cieli jednostek pomocniczych gminy. For-
mularz zamieszczamy również na łamach 
„Wieści Stęszewskich” na stronach 11–12.

Mamy nadzieję, że akcja „Stęszewskie 
Pudełko Życia” ułatwi niesienie pomocy 
w stanie zagrożenia zdrowia i życia wielu 
osobom. red

Gmina Stęszew rozpoczęła pra-
ce nad opracowaniem aktuali-
zacji dokumentu strategicznego 
pt.: Plan Gospodarki Niskoemi-
syjnej dla gminy Stęszew.

Kluczowe zagadnienia niniejszego do-
kumentu to rozwój gospodarki ni-
skoemisyjnej na terenie gminy Stę-

szew, poprzez redukcję emisji dwutlenku 
węgla, oszczędność zużycia energii końco-
wej oraz zwiększenie udziału w energii fi-
nalnej odnawialnych źródeł energii. Aktu-
alizacja głównie będzie dotyczyła uszczegó-
łowienia koncepcji zagadnienia zrównowa-
żonej mobilności miejskiej ukierunkowanej 
na ochronę środowiska, w tym na poprawę 
jakości powietrza na omawianym terenie.

Ponadto, przedmiotowy dokument 
umożliwi pozyskanie dotacji ze środków 
zewnętrznych, głównie unijnych, między 
innymi, na działania związane z: 
•  budową węzłów przesiadkowych typu 

parkuj i jedź,
•  budową, modernizacją dróg,
•  budową, modernizacją ścieżek rowero-

wych, ciągów pieszych,
•  utworzeniem, rozbudową transportu pu-

blicznego,
•  wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii przez sferę użyteczności publicz-
nej oraz mieszkańców i przedsiębiorców,

•  termomodernizacją budynków komu-
nalnych, mieszkalnych, usługowych, 
biurowych i przemysłowych,

•  wiele innych w zakresie gospodarki ni-
skoemisyjnej.
W związku z powyższym na terenie 

gminy Stęszew przeprowadzana jest an-
kietyzacja wśród mieszkańców. Ankiety są 
dostępne w formie papierowej w Urzędzie 
Miejskim Gminy Stęszew, ul. Poznańska 
11, w Wieściach Stęszewskich (na str. 13–
14) oraz na stronie internetowej Gminy 
Stęszew, gdzie można je wypełnić elektro-
nicznie. Państwa odpowiedzi na zamiesz-
czone w nich pytania przyczynią się do 
określenia realnych potrzeb mieszkańców 
gminy w tym zakresie oraz zaplanowania 
działań służących ochronie powietrza i po-
prawy jego jakości na najbliższe lata.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udzia-
łu w ankietyzacji dotyczącej aktualizacji 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gmi-
ny Stęszew. Wypełnioną ankietę wystarczy 
przynieść lub przysłać do Urzędu Miejskie-
go Gminy Stęszew ul. Poznańska 11, prze-
słać drogą elektroniczna na jeden z adresów 
e–mailowych: urządgminy@steszew.pl, biu-
ro@anluk.pl lub wypełnić ją elektronicznie 
korzystając z formularza umieszczonego na 
stronie www.steszew.pl. Ankiety zbieramy 
do 1 lipca 2016r.  red

Rusza akcja 
„Pudełko Życia”

AnKiety

W gminie Stęszew rozpoczęła się akcja pn. 
„Stęszewskie Pudełko Życia”

N A S Z E  S P r A W y
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Odnowiony pomnik Kuika 
26 kwietnia w Trzebawiu od-

było się uroczyste odsłonię-
cie pomnika Mariana Kuika, 

w związku z zakończeniem remontu uli-
cy nazwanej nazwiskiem tego bohatera II 
wojny światowej — zamordowanego przez 
Niemców podczas publicznej egzekucji 27 
września 1944 roku. 

Odsłonięcia dokonał burmistrz gmi-
ny Stęszew Włodzimierz Pinczak, w obec-
ności sołtys Trzebawia, członków rodziny 
Mariana Kuika oraz licznie zgromadzo-
nych mieszkańców wioski. 

Podniosły charakter uroczystości nada-
ły wspomnienia świadka tragicznych wy-
darzeń w Trzebawiu z czasów II wojny 

światowej, a także wykonanie pieśni pa-
triotycznych przez mieszkańców.

Nadmienić należy, że odnowiony po-
mnik powstał w związku z wykonaniem na-
wierzchni chodnika i innych prac remonto-
wych na ul. Kuika. Wartość inwestycji wynio-
sła ponad 230 tysięcy złotych i została całko-
wicie pokryta z budżetu gminy Stęszew. red

W Trzebawiu odsłonięto pomnik ku czci Mariana Kuika 

GMiNa STęSZeW Ma SWóJ faN PaGe Na faCeBooKU
Wszyscy mieszkańcy i sympatycy Gminy Stęszew mogą polubić jej nową stronę na facebook.com. 
http://tinyurl.com/steszew
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Biblioteka jak z żurnala

Stęszewską Bibliotekę Publiczną od-
wiedziliśmy kilka dni temu. I choć 
była godzina 13, to ruch był spory. 

Przychodziły dzieci, młodzież i seniorzy. 
— Odkąd mamy nową siedzibę, to… 

przybyło nam czytelników — mówi po. dy-
rektora placówki Alicja Skrzypczak. — Te-
raz biblioteka dysponuje bardziej prze-
stronnym, jasnym, pomieszczeniem. Dzię-
ki temu możemy robić spotkania z intere-
sującymi gośćmi. W niedawnym z Joanną 
Krzyżanek wzięło udział 50 osób. Mamy 
też kącik z książkami dla dzieci. 

— Cały czas przychodzę do biblioteki, 
teraz jest o niebo lepiej, w starej było tro-
szeczkę ponuro, ta jest fajna, lepsza, bo ko-
lorowa, jest więcej miejsca i dużo fajnych 
książek — powiedział nam Kamil Spychała, 
uczeń klasy IVb stęszewskiej Szkoły Pod-
stawowej.

Inni czytelnicy zapytani jak ocenia-
ją nową lokalizację Biblioteki Publicznej 
w Stęszewie odpowiedzieli:

— Lubię ją, bo jest najlepsza, a po prze-
prowadzce mogę stwierdzić… „Dobra 
zmiana”;

— Fajnie, że jest taka duża;
— Cieszę się, że jest tutaj tak dużo no-

wych książek — zupełnie za darmo i taka 
miła obsługa.

Alicja Skrzypczak przyznaje, że księ-
gozbiór jest na bieżąco aktualizowany. 
W 2015 roku na nowe książki wydano 
około 25 tysięcy złotych. Z nowościami 
i nie tylko można zapoznać się m.in. na 
stronie internetowej placówki www.biblio-
tekasteszew.info . 

— Mamy tutaj ponad 30 tysięcy książek, 
a razem z filiami około 65 tysięcy — doda-
je. — W sumie w ubiegłym roku mieliśmy 
15 tysięcy 614 odwiedzin. Poza wypoży-
czaniem książek organizujemy różne wy-
darzenia edukacyjno-kulturalne, a w ferie 
zajęcia dla dzieci i młodzieży. Gmina pla-
nuje podjazd dla osób niepełnosprawnych. 
Będzie on z tyłu budynku. 

Przypomnijmy, 4 kwietnia nastąpiło 
przekazanie nowych pomieszczeń na Bi-
bliotekę Publiczną w Stęszewie. Nowa sie-
dziba została udostępniona czytelnikom 
18 kwietnia. Warto też zwrócić uwagę na 
godziny otwarcia, bo zostały one zmie-
nione.  red

Godziny pracy biblioteki 

Dzień Godziny otwarcia

Godziny otwarcia 
w okresie letnim 
(lipiec i sierpień)

Poniedziałek 12:00–19:00 12:00–19:00

Wtorek 12:00–19:00 12:00–19:00

Środa 12:00–19:00 12:00–19:00

Czwartek 8:00–15:00 8:00–15:00

Piątek 8:00–15:00 8:00–15:00

Sobota – 
pierwsza 
w miesiącu

8:00–13:00 nieczynne

Przybywa czytelników Biblioteki Publicznej w Stęszewie, która zyskała nowe 
lokum na rynku

Biblioteka zyskała przestronne pomieszczenie. 

Kamil Spychała, uczeń klasy iVb, mówi, że nowa biblioteka jest 
lepsza. nowa siedziba biblioteki.
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Około stu uczestników wystartowało 
o godz. 10:00 spod Stacji Turystycz-
nej przy Urzędzie Miejskim Gminy 

Stęszew, by przemierzyć malowniczą trasę 
rowerową do źródełka „Żarnowiec”. Pierwsi 
uczestnicy, którzy zameldowali się na me-
cie rajdu, otrzymali nagrody. Na wszyst-
kich natomiast czekały ciepłe i zimne napo-
je, poczęstunek oraz konkurencje sprawno-
ściowe — nie tylko dla najmłodszych. Pięk-
na, słoneczna pogoda, spotkanie i wspólna 
zabawa sprawiły, że wszyscy w dobrych na-
strojach rozjechali się do domów. 

Warto wspomnieć o ogromnym zaan-
gażowaniu pracowników urzędu w organi-
zację rajdów, które na terenie naszej gmi-
ny odbywają się cyklicznie. Nie ma w Stę-
szewie instytucji zajmującej się imprezami 
sportowymi, dlatego pracownicy robią to 
w swoim wolnym czasie, nieodpłatnie. Za 
co im dziękujemy. red

Rajd rowerowy do 
źródełka „Żarnowiec”
8 maja odbył się inauguracyjny rajd rowerowy, rozpoczynający tym 
samym sezon wypraw rowerowych w gminie Stęszew
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Mały człowiek, wielki talent

W wydarzeniu, które odbyło się 
25 kwietnia, udział wzięły tak-
że dzieci z Oddziałów Szkolno-

Przedszkolnych ze Strykowa — Aleksandra 
Pawlik, Trzebawia — Patryk Matuszewski, 
Modrza — Nadia Kliponis, Dominika Kacz-
marek, Wojtek Czarnecki, Olgierd Dudziak, 
Adam Pachurka, Jakub Szczeszek, Maja 
Grzelewska, Wojtek Michalak oraz wycho-
wankowie przedszkola w Stęszewie — Emi-
lia Jankowska, Fabian Grąs, Lena Doma-
galska, Ewa Kunc, Jędrzej Kozłowski, Woj-
tek Kuśnierz, Julia Jędras, Zuzia Borowska, 
Adam Tadeusz, Maria Okoniewska, Julia 
Borowiak, Eryk Tabaka, Dominika Furmań-
ska, Patrycja Kostek, Zuzia Nowicka i Zuzia 
Krawiec. Głównym celem tego wydarzenia 
było promowanie młodych talentów, rozwi-
janie kreatywności dzieci, popularyzowanie 
działań artystycznych, a przede wszystkim 
wyrabianie śmiałości i odwagi podczas pu-
blicznych występów, z czym przedszkolaki 
poradziły sobie znakomicie.

Uczestnicy przeglądu zaprezentowa-

li swoje zdolności wokalne, recytatorskie, 
taneczne i muzyczne — grając na różnych 
instrumentach. Dumni rodzice podziwiali 
występy swoich dzieci nagradzając każdy 

z nich dużymi brawami. Po części oficjal-
nej nastąpiło wręczenie dyplomów i pre-
zentów od zaprzyjaźnionych firm. 

 PaTryCJa ZaBoroWSKa-doTKa 

W stęszewskim przedszkolu odbył się pierwszy międzyprzedszkolny przegląd 
młodych talentów „Mały człowiek, wielki talent”

Burmistrz Gminy Stęszew  
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  

przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie gminy Stęszew. 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości  
wg ewidencji gruntów Powierzchnia 

(dzierżawna) 
nieruchomości

Położenie  
nieruchomości

Przeznaczenie  
nieruchomości i sposób  
jej zagospodarowania

Okres 
trwania 
umowy

Wysokość opłat 
z tytułu dzierżawy

termin 
wnoszenia 
opłat

tryb wydzierża-
wienia i określe-
nie dzierżawcyNr działki Nr kW

1. Cz. dz. 85 PO1S/00034852/0 0.0114ha tomice Przydomowy ogródek 3 lata
102,60 zł* płatny  
z góry za trzy lata

Do dnia 
podpisania 
umowy Bezprzetargowo

2. Cz. dz. 171 PO1S/00042538/2 0.0077ha tomice Przydomowy ogródek 3 lata
69,30 zł* płatny 
z góry za trzy lata

Do dnia 
podpisania 
umowy Bezprzetargowo

3.
Cz. dz. 365 
oraz 383 PO1S/00036005/2 4.8500ha Wronczyn Użytkowanie rolnicze 3 lata

4850,00 zł* płatny 
z góry za rok

Do 30 wrze-
śnia każdego 
roku Bezprzetargowo

4.
Cz. dz. 365 
oraz 383 PO1S/00036005/2 2.5000ha Wronczyn Użytkowanie rolnicze 3 lata

2500,00 zł* płatny 
z góry za rok

Do 30 wrze-
śnia każdego 
roku Bezprzetargowo

5.
Cz. dz. 365 
oraz 383 PO1S/00036005/2 2.5000ha Wronczyn Użytkowanie rolnicze 3 lata

2500,00 zł* płatny 
z góry za rok

Do 30 wrze-
śnia każdego 
roku Bezprzetargowo

6.
Cz. dz. 365 
oraz 383 PO1S/00036005/2 2.5000ha Wronczyn Użytkowanie rolnicze 3 lata

2500,00 zł* płatny 
z góry za rok

Do 30 wrze-
śnia każdego 
roku Bezprzetargowo

* na podstawie zarządzenia nr 194 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 02 czerwca 2016r. 
Wykaz umieszczony został na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy w Stęszewie, przy ul. Poznańskiej 11, na stronie internetowej 
www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach. Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61 8 197 149, pokój nr 15.
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Burmistrz Gminy Stęszew  
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie gminy Stęszew

Lp.

Oznaczenie nieruchomości  
wg ewidencji gruntów Powierzchnia  

(dzierżawna)  
nieruchomości

Położenie  
nieruchomości

Przeznaczenie  
nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania

Okres 
trwania 
umowy

Wysokość opłat  
z tytułu dzierżawy

termin  
wnoszenia  
opłat

tryb wydzierża-
wienia i określe-
nie dzierżawcyNr działki Nr kW

1 606 PO1S/00035460/2 0.0234ha Strykowo Użytkowanie rolnicze (dr) 3 lata
86,35 zł* płatny  
z góry za trzy lata

Do dnia 
podpisania 
umowy

Bezprzetargo-
wo na wniosek

* na podstawie zarządzenia nr 164 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 marca 2016r. 
Wykaz umieszczony został na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy w Stęszewie, przy ul. Poznańskiej 11, na stronie internetowej 
www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach. Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61 8 197 149, pokój nr 15.

Burmistrz Gminy Stęszew  
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie gminy Stęszew

Lp.

Oznaczenie nieruchomości  
wg ewidencji gruntów Powierzchnia  

(dzierżawna)  
nieruchomości

Położenie  
nierucho-
mości

Przeznaczenie  
nieruchomości 
i sposób jej zago-
spodarowania

Okres 
trwania 
umowy

Wysokość  
opłat z tytułu 
dzierżawy

termin  
wnoszenia  
opłat

tryb wydzierża-
wienia i określe-
nie dzierżawcy

Obowiązek wniesienia 
jednorazowej opłaty 
najpóźniej w dniu 
podpisania umowyNr działki Nr kW

1
Cz. dz. 
14/1

PO1S/000 
46462/6 0.4798ha Piekary

Użytkowanie 
rolnicze 3 lata

239,90 zł  
rocznie*

30 września 
każdego 
roku

Przetarg  
nieograniczony 239,90 zł

* na podstawie zarządzenia nr 164 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 marca 2016r. 
Wykaz umieszczony został na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy w Stęszewie, przy ul. Poznańskiej 11, na stronie internetowej 
www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach. Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61 8 197 149, pokój nr 15.

Trasa biegu prowadzi w całości po 
Wielkopolskim Parku Narodowym 
(jedna pętla), przez lasy i wzdłuż je-

zior, zahaczając o Trzebaw, Łódź oraz 
oczywiście Stęszew; start i meta usytuowa-
na będzie na plaży nad Jeziorem Lipno. Li-
mit czasu wynosi 1,5h dla dystansu 10 km. 
Start biegu głównego planowany jest na 
godz. 12.00, natomiast od 9.00 rozpoczy-
nają się biegi dziecięce OXYTOP Dziecięce 
Przełaje. Najmłodsi wystartują w kilku bie-
gach na różnych dystansach, w zależności 
od kategorii wiekowej.

W biegu głównym może wziąć udział 
każda osoba pełnoletnia, a wszyscy zawod-
nicy zostaną zweryfikowani w biurze za-

wodów w dniu biegu. Limit uczestników 
wynosi 500 osób. Podczas Stęszewskiego 
Biegu Przełajowego będą rozgrywane na-
stępujące klasyfikacje:

•  klasyfikacja generalna kobiet 
i mężczyzn,

•  klasyfikacja mieszkańców 
gminy Stęszew (na pod-
stawie adresu w dowo-
dzie osobistym lub in-
nym dokumencie po-
twierdzającym adres za-
meldowania),

•  klasyfikacja w kategoriach wieko-
wych. 

Każdy zawodnik, który ukończy bieg, 

otrzyma pamiątkowy medal. Po biegu or-
ganizator zapewnia ciepły posiłek. 

Szczegóły dotyczące biegu głównego, 
biegów dziecięcych oraz aktualne infor-

macje uzyskać można na stronie www.
bieg.steszew.pl 

Zgłoszeń można było do-
konywać elektronicznie do 6 
czerwca na stronie www.bieg.
steszew.pl oraz będzie moż-
na w dniu biegu tj. 18.06.2016 

w Biurze Zawodów, jeśli limit 
uczestników nie zostanie wcze-

śniej osiągnięty.
Serdecznie zapraszamy do udziału 

w biegu! red

Stęszewski przełaj
18 czerwca odbędzie się już Vi edycja Stęszewskiego Biegu Przełajowego 
organizowanego przez Gminę Stęszew
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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

• 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

• Bezpłatne konsultacje prawne 
Bezpłatne konsultacje prawne odbywają 
się od poniedziałku do piątku w godz.  
Od 11:00 do 15:00 w budynku Urzędu  
Miejskiego Gminy Stęszew 

• 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
rynek 22, 62-060 Stęszew
tel. 61 813 40 92
Czynna: pn., wt., śr. 12–19,  
czw., pt. 8–15
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: Agnieszka 
Ignasiak, tel. 605 951 205, Hanna kęsic-
ka, tel. 600 971 102, Barbara Sikorska, tel. 
504 821 566

> położna środowiskowa:
Mariola Czaplińska, tel. 693 743 875
> Opieka długoterminowa:
Małgorzata Stawna, tel. 600 631 917

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

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

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

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

• Stomatologia Świderscy
ul.kościańska 59a/2, 62-060 Stęszew
Gabinet czynny: pon.–pt. 11–19
sob. 11–14 tel. 61 670 63 42

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

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

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

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

• Gabinet Lekarski Grażyna Gugała
Ginekologia, położnictwo, medycyna 
ogólna, badania kierowców na prawo 
jazdy, badania dla celów sanepidu
Strykowo, ul. Lipowa 6c
rejestracja telefoniczna 602 704 502

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

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

• „U Złotego Źródła”
Stęszew, ul. Lipowa 7, tel.: 61-415-74-80,
czynna: pon–pt 8–20, sob 8–17, niedz. 10–15.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Bank Pekao S.A. Placówka Partnerska
Stęszew, rynek 2,  
tel. 61 830 31 92 lub 79 41 61 599.
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Puchar Burmistrza 
dla Oldboys Stęszew

W rozgrywkach wzięło udział pięć 
drużyn: Okoń Sapowice, Spójnia 
Strykowo, LZS Wronczyn, Old-

boys Stęszew, Lipno Stęszew.
Zwycięzcą został team Oldboys. Drugie 

miejsce zajęła Spójnia, zaś trzecie miejsce 
przypadło w udziale LZS Wronczyn. 

Na zakończenie turnieju burmistrz 
gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak wraz 
z organizatorami wręczył puchary zwycię-
skim drużynom, każda otrzymała również 
dyplom uczestnictwa. 

Wszystkim uczestnikom turnieju ser-
decznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów sportowych!  red

3 maja na boisku we Wronczynie odbył się turniej piłki nożnej o Puchar 
Burmistrza Gminy Stęszew 

Uczniowie Gimnazjum im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Stęszewie 
26 kwietnia reprezentowali naszą 

gminę w Memoriale Bronisława Szwarca. 
Na terenach poznańskiej Malty, w ramach 
tych zawodów, rozegrane zostały mistrzo-
stwa powiatu poznańskiego oraz miasta 
Poznania w indywidualnych biegach prze-
łajowych. W imprezie udział wzięło ponad 
1200 dziewcząt i chłopców ze szkół pod-
stawowych, gimnazjów i liceów. 

W kategorii gimnazjów zawody roz-
grywane były na dystansie 1500 m dla 
dziewczyn i 2000 m dla chłopców, przy 

podziale na roczniki — pierwsze i dru-
gie klasy razem oraz osobno klasy trze-
cie. W każdym biegu na starcie stanę-
ło od 150 do 180 zawodników. Na tle tak 
dużej konkurencji nasi uczniowie zapre-
zentowali się bardzo dobrze, plasując się 
w większości w pierwszej czterdziestce 
w swoich biegach. Na wyróżnienie zasłu-
gują przede wszystkim uczennice klasy 
III Marta Czajkowska i Marta Robakow-
ska, które zajęły odpowiednio 7 i 9 miej-
sce w powiecie poznańskim oraz 21 i 23 
w klasyfikacji memoriałowej (pow. poz. + 
m. Poznań). Wynik Marty Czajkowskiej 

dał jej awans i prawo reprezentowania na-
szej szkoły i gminy w finale wojewódzkim 
w indywidualnych biegach przełajowych! 

W zawodach uczestniczyli: Marta 
Czajkowska, Marta Robakowska, Justyna 
Hornik, Anna Grzelczak, Weronika Bo-
ber, Agata Gunther, Iga Andrzejczak, Ju-
lia Brembor, Weronika Haremza, Karoli-
na Michałowicz, Agata Styczyńska, Ame-
lia Frąckowiak, Piotr Losiak, Michał Odo-
liński, Przemysław Wawrzyniak, Fryderyk 
Maćkowiak, Kamil Jaskulski, Sebastian 
Wojtkowiak, Wojciech Badylak, Mateusz 
Snela, Dawid Przewoźny.  red

Udane przełaje gimnazjalistów
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24 maja w sali wiejskiej, w Tomiczkach, odbył się Gminny dzień Matki i ojca 

Gminny Dzień Matki i Ojca 

Na początku przybyłych gości powi-
tał burmistrz gminy Stęszew Wło-
dzimierz Pinczak, który złożył naj-

serdeczniejsze życzenia matkom i ojcom 
z okazji ich święta i zaprosił do wysłucha-
nia części artystycznej.

Jako pierwszy na scenie zaprezentował 
się zespół folklorystyczny „Modrzanki”. 
Dla zespołu ten rok jest czasem szczegól-
nym, bowiem obchodzi on 20-lecie swojej 
działalności. Z tej okazji jubilaci otrzyma-
li z rąk burmistrza list gratulacyjny oraz 
kwiaty, a na scenie zaprezentowali specjal-
nie przygotowany program artystyczny 

pt. „20 lat w pigułce”. W międzyczasie pu-
bliczność zabawił zespól „Wesoła Groma-
da”, wykonując kilka utworów.

Po atrakcjach jubileuszowych nadszedł 
czas na występ gości specjalnych — tym ra-
zem na scenie pojawił się Kabaret EWG z Do-
ruchowa, jeden z laureatów wielu przeglądów 
kabaretowych w kategorii kabaretów wiej-
skich. Zaprezentował on cykl skeczy i utwo-
rów, rozbawiając zgromadzoną publiczność.

Na zakończenie wspólnego świętowania 
gospodarz naszej gminy jeszcze raz złożył 
wszystkim zaproszonym gościom najlep-
sze życzenia.  red
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