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Finałowe wydarzenia rozpoczęły się 
w naszej gminie o godzinie 11 na 
Rynku, gdzie można było poczęsto-

wać się stęszewską grochówką oraz spróbo-
wać bigosu, który serwowały panie w Mu-
zeum Regionalnym. 

Również na Rynku Ochotnicza Straż 
Pożarna ze Stęszewa dała pokaz ratownic-
twa medycznego i drogowego, szczegóło-
wo pokazując zainteresowanej publiczno-
ści jak przebiega cała akcja. 

Natomiast od godziny 13.30 w sa-
li gimnastycznej Gimnazjum zaczęło się 
wielkie granie. Na scenie wystąpiło wie-
lu uzdolnionych młodych mieszkańców 
naszej gminy m.in. przedszkolaki ze Stę-
szewa, z zespołu szkolno–przedszkol-
nego z Modrza, Strykowa oraz Jeziorek, 
również dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Stęszewie przedstawiły swoją prezenta-
cję oraz młodzież ze strykowskiego i stę-
szewskiego Gimnazjum. Nie mogło za-
braknąć również występu stęszewskich 
zuchów oraz harcerzy. Na wielkim graniu 
odbył się też pokaz ratownictwa przed-
medycznego, pokaz sztuk walk taekwon-
do oraz trialu rowerowego, który cieszył 
się ogromnym zainteresowaniem, tak jak 
nauka zumby, w której uczestniczyło wie-
le osób.

Podczas finału został rozstrzygnięty 
konkurs plastyczny zorganizowany przez 
Dom Kultury i Sztab WOŚP w Stęszewie 
„Na Najlepszą Liczbę 25”. Zwycięską oka-
zała się praca przygotowana przez dzieci 
z przedszkola w Stęszewie, otrzy-
mując tym samym certyfikat 
„Super Wspomagacza Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy”.

 Na uczestników orkiestrowego grania 
czekało wiele atrakcji, jak np. malowanie 
twarzy dla dzieci, kawiarenka ze słodko-
ściami, loteria i inne rozrywki.

Niedzielne granie, jak co roku, zosta-
ło urozmaicone licytacjami, z których cał-

kowity dochód przekazany został na 
konto orkiestry. Największą 

atrakcją była karuzela, któ-
ra została zlicytowana za 
kwotę 500 zł. 

W tym roku w gminie Stęszew uda-
ło się pobić kolejny rekord. Zebraliśmy 
64.028,70 zł. Przypomnijmy, że w roku 
ubiegłym zgromadziliśmy 46.484,61 zł. 
Dziękujemy wszystkim osobom, które za-
angażowały się w kolejną akcję Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy!

25 Finał WOŚP zakończył się koncer-
tem zespołu GMO, który poderwał stęszew-
ską publiczność oraz Światełkiem do Nie-
ba.  red

15 stycznia odbył się jubileuszowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Rekord zbiórki pobity!

Drodzy Przyjaciele Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!  
Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Stęszew! 

Dzięki Państwa hojności w naszej gminie, podczas kwesty ulicznej, licytacji i loterii 
zostało zebranych ponad 64.000 zł. Kwota ta jest naszym wspólnym, wielkim sukcesem. 

W bieżącym roku Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbierała pieniądze 
na ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla 

zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.Chciałbym za pośrednictwem „Wieści 
Stęszewskich” podziękować przede wszystkim wolontariuszom za pracę wykonaną 

przed, w czasie i po koncercie w dniu Wielkiego Finału. Następnie pragnę podziękować 
wszystkim darczyńcom, którzy przekazali fanty na licytację oraz loterię. To między 
innymi dzięki waszej pomocy udało się zebrać tak dużą kwotę pieniędzy. Kolejnymi 

osobami, którym należą się gorące podziękowania za wkład pracy w organizację 
koncertu w stęszewskim gimnazjum są pracownicy administracji szkoły oraz 

pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stęszewie. Nie sposób wymienić teraz 
wszystkich zaangażowanych w pracę przy 25. Finale WOŚP, ale wszyscy zasłużyli na 

ogromne, gorące podziękowanie, co też czynię — serdecznie dziękuję!  Sie ma !

Szef Sztabu WOŚP w Stęszewie / phm. Dariusz Mikołajczak

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

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

których nie sposób wymienić), którzy 
swoim zaangażowaniem i wsparciem 

przyczynili się do organizacji 
tegorocznego 25. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Doceniam Wasz wkład i wysiłek 
włożony w to charytatywne granie.

Burmistrz Gminy Stęszew
Włodzimierz Pinczak

2 5  F i N a ł  W O Ś P



4

N
r

 1
 /

 2
0

1
7

 
S

T
Y

C
Z

E
Ń

 2
0

1
7

2 5  F i N a ł  W O Ś P



5

N
r

 1
 /

 2
0

1
7

 
S

T
Y

C
Z

E
Ń

 2
0

1
7

W i a D O M O Ś C i  Z  S E S J i

Podczas grudniowej sesji uchwalono budżet gminy Stęszew na 2017 rok. 
dochody zaplanowano w kwocie około 55 milionów złotych

XX Sesja Rady Miejskiej

22 grudnia odbyła się XX Sesja 
Rady Miejskiej Gminy Stęszew. 
Po jej otwarciu i stwierdzeniu 

quorum przewodniczący Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew Mirosław Potrawiak przed-
stawił zebranym porządek obrad. Następ-
nie przyjęty został protokół z poprzedniej 
sesji. W dalszej kolejności, burmistrz Wło-
dzimierz Pinczak przedstawił sprawozda-
nie z działalności międzysesyjnej za okres 
od 22 listopada do 22 grudnia 2016 r. 

W minionym czasie zostały zakończo-
ne następujące inwestycje:

•  prace przy umocnieniu pobocza ul. 
Wybickiego w Stęszewie,

•  prace przy wykonaniu chodnika na 
ul. Mosińskiej w Trzebawiu,

•  prace przy remoncie części chodnika 
na ul. 28 Grudnia w Stęszewie.

W trakcie realizacji są następujące in-
westycje: 

•  budowa kanalizacji sanitarnej dla 
miejscowości Będlewo, 

•  budowa hali widowiskowo-sportowej 
w Stęszewie,

•  budowa kanalizacji sanitarnej dla 
miejscowości Łódź — dokumentacja 
projektowa, 

•  budowa kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej w rejonie ul. Trzebawskiej 
w Stęszewie.

W minionym czasie miały również 
miejsce:

•  remont ul. Ogrodowej w Słupi i wjaz-
du na ul. Będlewską w Witoblu,

•  remont dróg utwardzonych tłucz-
niem na terenie całej gminy celem 
przygotowania ich do sezonu zimo-
wego,

•  remont mostu na ul. Poznańskiej 
w Stęszewie. Na ubiegłej sesji, uchwa-
łą Rady Miejskiej Gminy Stęszew, zo-
stały przyjęte środki od powiatu po-
znańskiego na realizację tego przed-
sięwzięcia. 

Ponadto trwają prace projektowe doty-
czące przygotowania działań inwestycyj-
nych na rok 2017.

Rozstrzygnięto oraz podpisano umowę 
na opracowanie dokumentacji projektowej 
dla punktów przesiadkowych w Stęszewie 
i Strykowie.

Ogłoszono również przetargi na: 
•  usługi pocztowe w 2017 roku,
•  naprawę oświetlenia 2017,
•  przyjmowanie i utrzymywanie bez-

domnych psów z terenu gminy Stę-
szew,

•  konserwację, naprawę kserokopiarek 
i urządzeń biurowych w 2017 roku,

•  świadczenie usług przewozowych,
•  świadczenie usług z zakresu BHP,
•  usługi geodezyjne w 2017 roku, 
•  wycenę i inwentaryzację nieruchomo-

ści w 2017 roku,
•  zakup artykułów sportowych na po-

trzeby klubów sportowych,
•  nastąpiło również otwarcie ofert 

na budowę budynku oświatowego 
w miejscowości Jeziorki. Burmistrz 
poinformował, że ceny zapropono-
wane przez wykonawców są znacznie 
wyższe aniżeli ceny inwestycji o po-
dobnych charakterze, które już kiedyś 
realizowaliśmy. Obecnie trwają postę-
powania dotyczące wyboru wykonaw-
cy, który zmieści się w budżecie prze-
widzianym na tę inwestycję.

Miniony czas to także:
•  spotkania m.in. w ramach CZO Selekt. 

Burmistrz poinformował, że nie ma 
żadnych zmian dotyczących ewentu-
alnych podwyżek cen za śmieci. Tym 
samym wyraził nadzieję, na pozytyw-
ne rozstrzygnięcie przetargu odno-
śnie wykonawcy usług wywożenia od-
padów na dalsze miesiące, ponieważ 
póki co obowiązuje tymczasowy har-
monogram na miesiące styczeń i luty. 

Omawiany okres to również:
•  spotkania Mikroregionu WPN i Me-

tropolii Poznańskiej, 
•  konsultacje społeczne w temacie pro-

gramu rewitalizacji, 
•  spotkania z potencjalnymi kandyda-

tami do zainwestowania na gruntach 
aktywizacji gospodarczej należących 
do gminy Stęszew,

•  kolejne badania mammograficzne, 
•  odbył się Mikołajkowy Turniej Dwóch 

Ogni (więcej w odrębnym tekście red.),
•  paczki świąteczne dla uczniów szkół 

i przedszkoli, które dotarły do wszyst-
kich młodych mieszkańców naszej 
gminy,

•  spotkania przedświąteczne z różny-
mi grupami społecznymi: pszczela-
rze, kluby sportowe, strażacy OSP itp.,

•  wigilie gminne dla samotnych, potrze-
bujących mieszkańców naszej gminy 
(więcej w odrębnym tekście red.),

•  gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej 
w SP Stęszew (więcej w odrębnym tek-
ście red.).

Tradycyjnie jak co roku, w ostatnią nie-
dzielę przed świętami odbyło się na Ryn-

ku Stęszewskie Kolędowanie ze Świateł-
kiem Betlejemskim, połączone z kierma-
szem charytatywnym. W tym roku zbie-
raliśmy na rehabilitację małego Dawida 
(więcej w odrębnym tekście red.).

Burmistrz zaprosił również na obchody 
98 rocznicy wybuchu Powstania Wielko-
polskiego 27 grudnia (więcej w odrębnym 
tekście red.). 

Na zakończenie włodarz gminy po-
informował, że miały miejsce rozmowy 
z przedstawicielami firmy TOTO (firma 
zajmująca się budową drogi ekspresowej 
S5 Poznań — Wrocław, odcinek Poznań — 
Wronczyn) dot. dalszej współpracy. 

Prawdopodobnie przez najbliższe mie-
siące zamknięta będzie ul. Stęszewska (od 
ul. Bukowskiej w Stęszewie do Sapowic). Bur-
mistrz zawiadomił, że w tej chwili jest tam 
budowany wiadukt, w związku z powyższym 
będzie ograniczenie ruchu. Poinformował 
również, że na styczniowej sesji będzie obec-
ny kierownik robot firmy TOTO.

Następnie przyjęto projekty uchwał:
a) Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Stęszew na lata 2017–2020,
b) uchwały budżetowej na 2017 rok:
Uchwałą tą, Rada Miejska Gminy Stę-

szew ustala łączną kwotę dochodów bu-
dżetu gminy na rok 2017 w wysokości 
54.796.464,50 zł, z tego:

•  dochody bieżące w kwocie — 
53.944.764,50 zł,

•  dochody majątkowe w kwocie — 
851.700,00 zł,

Ustala się łączną kwotę wydatków 
budżetu na 2017 rok w wysokości — 
59.992.090,50 zł, z tego:

•  wydatki bieżące w wysokości — 
48.829.090,50 zł,

•  wydatki majątkowe w wysokości — 
11.163.000,50 zł.

Po przedstawieniu projektu uchwały 
radca prawny gminy odczytał opinię Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej o projek-
cie uchwały budżetowej. Natomiast prze-
wodniczący Komisji Budżetu, Finansów, 
Inwestycji, Rolnictwa, Ochrony Środowi-
ska, Gospodarki Komunalnej i Przestrzen-
nej Zbigniew Krawczyk poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
budżetu gminy Stęszew na rok 2017.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kul-
tury, Sportu, Zdrowia, Opieki Społecznej 
i Porządku Publicznego Zenon Kempa po-
informował, że Komisja także pozytywnie 
zaopiniowała projekt budżetu gminy Stę-
szew na rok 2017.
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Następnie burmistrz przystąpił do 
przedstawienia trzech autopoprawek do 
projektu budżetu.

I.  Dotyczy zmniejszenia rezer-
wy ogólnej o kwotę 131.000,00 zł 
i zwiększenia o tę kwotę środków na 
remonty dróg gminnych,

II.  Obejmuje zmniejszenia środków 
na zakup usług w dziale Oświata 
i wychowanie o kwotę 54.800,00 zł 
i zwiększenie o tę kwotę środków na 
dokształcanie nauczycieli,

III.  W treści Uchwały budżetowej w § 1 
ust. 2 dodanie punktu 3 o treści: 
„Dotacje celowe na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środ-
ków, o których mowa w art. 5 ust. 
1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach pu-
blicznych (§2008) — 43.510,50 zł”

c) zmiany Uchwały Nr XI/106/2015 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Stęszew na la-
ta 2016–2019,

d) zmiany Uchwały Nr XI/107/2015 
w sprawie uchwały budżetowej na 2016 
rok,

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew dokonuje zwiększenia dochodów 
o kwotę 31.500,00 zł. Plan dochodów po 
zmianach — 57.092.871,27 zł, z tego:

•  dochody bieżące w kwocie — 
54.563.731,27 zł,

•  dochody majątkowe w kwocie — 
2.529.140,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków 
o kwotę — 31.500,00 zł. Plan wydatków po 
zmianach to: 58.795.41,27 zł, z tego:

•  wydatki bieżące w wysokości — 
48.744.429,27 zł,

•  wydatki majątkowe o wysokości — 
10.050.983,00 zł,

e) niezrealizowanych kwot wydatków, 
które nie wygasają z upływem roku bu-
dżetowego 2016,

f) przedłużenia czasu obowiązywania 
dotychczasowych taryf wody i ścieków,

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-

szew przedłuża czas obowiązywania do-
tychczasowych taryf wody i ścieków do 
końca 2017 roku.

Rada Miejska Gminy Stęszew 
•  zatwierdza taryfę wody w następują-

cej wysokości:
1. za 1m3 wody — 3,50 zł + VAT, 
2. opłata abonamentowa — 3,50 zł mie-

sięcznie + VAT. 
•  zatwierdza taryfy ścieków w następu-

jących wysokości:
1. za 1m3 ścieków — 5,75 zł + VAT 
2. za 1m3 ścieków z przydomowych 

przepompowni ścieków — 5,65 zł +VAT. 
g) nadania nazwy ulicy w miejscowo-

ści Mirosławki,
Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-

szew nadaje ulicy położonej w miejsco-
wości Mirosławki oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działki nr 10/6, 11/8, 11/9 
oraz 11/13 z obrębu Mirosławki, nazwę: 
ulica Rybna.

h) przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego we 
wsi Łódź, gmina Stęszew, 

i) trybu udzielania i rozliczenia do-
tacji dla publicznych i niepublicznych 
przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego, prowadzonych na tere-
nie gminy Stęszew przez osoby fizycz-
ne lub osoby prawne inne niż jednostka 
samorządu terytorialnego oraz zakresu 
i trybu kontroli prawidłowości wykorzy-
stania udzielonej dotacji,

Rada Miejska Gminy Stęszew tą uchwa-
łą ustala tryb udzielania i rozliczania do-
tacji z budżetu Gminy Stęszew dla niepu-
blicznych przedszkoli i niepublicznych 
innych form wychowania przedszkolne-
go niespełniających warunków określo-
nych w art. 90 ust.1b i 1c ustawy o systemie 
oświaty oraz tryb i zakres kontroli prawi-
dłowości ich pobrania i wykorzystywania, 
uwzględniając w szczególności podstawę 
obliczania dotacji, zakres danych, które 
powinny być zawarte we wniosku o udzie-

lenie dotacji w rozliczeniu jej wykorzysty-
wania oraz termin i sposób rozliczenia do-
tacji. 

j) zmiany uchwały w sprawie uchwa-
lenia Statutów jednostek pomocniczych 
Gminy Stęszew: sołectwo Będlewo, Dęb-
no, Drożdżyce, Jeziorki, Łódź, Mirosław-
ki, Modrze, Piekary, Strykowo, Słupia, 
Sapowice, Skrzynki, Srocko Małe, Trze-
baw, Tomice, Tomiczki, Twardowo, Wi-
tobel, Wronczyn, Wielkawieś, Zamysło-
wo, Samorząd Mieszkańców w Stęszewie,

k) zatwierdzenia planów pracy Komi-
sji Rady Miejskiej Gminy Stęszew.

Podczas grudniowych obrad została do-
dana jeszcze jedna uchwała a mianowicie:

l) określenia wysokości opłat za korzy-
stanie z wychowania przedszkolnego dla 
dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach 
prowadzonych przez gminę Stęszew. 

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew ustala, że w przedszkolach prowadzo-
nych przez gminę Stęszew zapewnia się 
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 
w czasie w godzinach 8–13.

Na końcu sesji phm Dariusz Mikołaj-
czak poinformował, że 15 stycznia odbę-
dzie się 25 finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Poprosił radnych oraz 
wszystkie osoby dobrej woli o pomoc 
i wsparcie tej inicjatywy. red

UWaga!  

Zmiana gOdZin 
Pracy UrZędU

informujemy, że od lutego br.  
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 

Urząd miejski gminy Stęszew będzie 
czynny od godz. 8 do 17.

W pozostałe poniedziałki: 8–16,
a od wtorku do piątku: 7–15.

Ferie W bibliOtece
biblioteka Publiczna w Stęszewie  
zaprasza dzieci od lat 6 na zajęcia 

plastyczno-literackie „W krainie bajek”.

ZaPiSy W bibliOtece – tel. 61 8134092

Ferie Ze 
ŚWietlicami

Świetlice opiekuńczo- 
-wychowawcze przygotowały 

bogatą ofertę różnego 
rodzaju wyjazdów dla dzieci 
i młodzieży, np. wyjazdy do 
kina, czy też na pływalnie.

Pierwszy tydzień ferii:
•  Poniedziałek, środa, 

piątek godz. 11.00 – 
zajęcia plastyczno- 
-literackie

•  Sobota 4.02 godz. 10.30 
– Bajkowa Przystań.

Drugi tydzień ferii:
•  Poniedziałek godz. 11.00 

– gry planszowe
•  Środa godz. 11.00 – 

teatrzyk „W księdze się 
mieści świat opowieści”.
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Ś W i ę T O

burmistrz gminy Stęszew  
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie gminy Stęszew 

Lp.

Oznaczenie nierucho-
mości 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

Obowiązek wnie-
sienia jednorazowej 
opłaty najpóźniej 
w dniu podpisania 
umowyNr działki Nr KW

1. Cz. dz. 1681 PO1S/ 
0002 
9546/4

0.5500ha Stęszew Użytkowanie 
rolnicze

3 lata 275,00 zł* 
rocznie

30 
września 
każdego 
roku

Bezprzetargowo 275,00 zł

2. Cz. dz. 
263/17

PO1S/ 
0002 
9782/0

0.0218ha Stęszew Przydomowy 
ogródek

3 lata 196,20 zł* 
z góry za 
trzy lata

Najpóźniej 
w dniu 
podpisania 
umowy

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.

Uwaga!!! Referat Ewidencji Ludności, w którym można załatwić sprawę meldunku, 
dowodu tożsamości itp.  –  przeniesiony do pokoju nr 7a. Mieści się on na parterze, 

dzięki czemu ułatwiona jest obsługa osób starszych czy niepełnosprawnych.

Orszak 
Trzech 
Króli

Towarzyszące mu przedstawienie za-
częło się już w kościele, spod które-
go wyruszył korowód. Następnie na 

Rynku zaprezentowano kolejne części „Ist-
nej Szopki”. Ostatnim „przystankiem” or-
szaku było sanktuarium, przy którym 
uczestnicy poznali finał widowiska. Koro-
wodowi towarzyszyły dźwięki kapeli du-
dziarskiej „Koźlary”.

Uroczystość przygotowana zosta-
ła przez parafię św. Trójcy, Gimnazjum 
w Stęszewie, ZHP Stęszew, kapelę dudziar-
ska oraz Dom Kultury, natomiast patro-
nat nad tym wydarzeniem objął burmistrz 
gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak. red

6 stycznia w Stęszewie, 
tak jak w wielu innych 
miastach Polski, 
przemaszerował 
Orszak trzech Króli
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W Y D a r Z E N i a

Diamentowe gody 
dwie pary z naszej gminy obchodziły w minionym czasie piękny jubileusz 
60-lecia pożycia małżeńskiego 

Z tej okazji burmistrz gminy Stę-
szew Włodzimierz Pinczak odwie-
dził dostojnych jubilatów. Zawi-

tał do ich domów z upominkiem, bukie-
tem kwiatów oraz listem gratulacyjnym, 
w którym wyraził nadzieję, że kolejne 
wspólnie spędzone lata upłyną w rado-
ści i zdrowiu.  Spotkanie z jubilatami by-
ło pretekstem do wspólnych rozmów oraz 
interesujących wspomnień małżonków, 
którzy wykazali się niemałym optymi-

zmem opowiadając wiele zabawnych hi-
storii z dawnych lat. 

Państwo Kopeć doczekali się dwójki 
dzieci oraz trójki wnucząt. Pani Kazimie-
ra pracowała w Urzędzie Miejskim Gminy 
Stęszew. Była kierownikiem referatu spo-
łeczno-administracyjnego. Natomiast Pan 
Hieronim był wojskowym. Choć życie Dia-
mentowej Pary nie zawsze bywało łatwe, to 
obdarowało ono szczerze jubilatów „obfi-
tością czasu” spędzonego razem. 

Państwo Lis mają natomiast troje dzieci, 
doczekali się siedmioro wnucząt oraz piątki 
prawnucząt. Pani Maria najpierw pracowa-
ła w urzędzie, następnie wiele lat przepraco-
wała w jednym ze stęszewskich banków. Na-
tomiast Pan Władysław na początku praco-
wał w PGR, później otworzył własne, dobrze 
prosperujące przedsiębiorstwo. 

Diamentowym parom na dalsze wspól-
ne lata życzymy: dużo zdrowia, spokoju, 
pogody ducha oraz miłości. red

Pamiątkowe zdjęcie u Państwa Kopeć. Wspólna fotografia u Państwa Lis.

27 grudnia 1918 roku wybuchło 
Powstanie Wielkopolskie.  
W wielu miejscowościach 
pamiętano o wydarzeniach 
sprzed 98 lat.

Także w Stęszewie, by uczcić tą waż-
ną rocznicę, o godz. 17 w kościele św. 
Trójcy w Stęszewie została odprawio-

na msza św. w intencji walczących o wol-
ność Wielkopolan. 

Po mszy wszyscy przemaszerowali na 
Rynek, gdzie poszczególne delegacje zło-
żyły kwiaty pod pomnikiem upamiętnia-
jącym powstańców. Następnie odbył się 
spektakl poetycko–muzyczny przygotowa-
ny przez stęszewskich gimnazjalistów.

Przez cały dzień na Rynku można było 
usłyszeć również pieśni patriotyczne oraz 
podziwiać pokaz grupy rekonstrukcyjnej, 
która odtworzyła posterunek graniczny 
z okresu powstania, a o każdej pełnej go-
dzinie zabytkowa armata oddawała strzał. 
Organizatorem pokazu było Muzeum Re-
gionalne w Stęszewie. red

98. rocznica Powstania Wielkopolskiego
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Ś W i ą T E C Z N Y  C Z a S

Stęszewskie Kolędowanie  
za Światełkiem Betlejemskim
na rynku 18 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne pod hasłem 
„Stęszewskie Kolędowanie ze Światełkiem betlejemskim” 

Organizatorami wydarzenia by-
li: Szkoła Podstawowa w Stęszewie, 
Dom Kultury, ZHP Stęszew, Mu-

zeum Regionalne, Biblioteka Publiczna 
oraz burmistrz gminy Stęszew Włodzi-
mierz Pinczak. 

 Już od rana, przybywający na stęszew-
ski Rynek mogli podziwiać żywą szopkę 
betlejemską, która wzbudzała duże zain-
teresowanie, szczególnie wśród najmłod-
szych.

W niedzielne popołudnie na Rynek 
przybyło wielu mieszkańców gminy, by 
choć na chwilę oderwać się od świątecz-
nych przygotowań.

Po mszy św. uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Stęszewie przedstawili program 
artystyczny pt. „Jasełka i człowiek, który 
czeka na Boga”. Następnie wszyscy zgro-
madzeni mogli przełamać się opłatkiem 
oraz wziąć ze sobą do domu Światełko Be-
tlejemskie, przyniesione przez stęszew-
skich harcerzy.

Na zakończenie pojawiło się wielu 
Świętych Mikołajów, którzy obdarowywa-
li dzieci słodkimi upominkami, natomiast 
stęszewscy harcerze rozdawali sianko wigi-
lijne. 

Podczas Stęszewskiego Kolędowania 
ogromnym zainteresowaniem cieszyły się 

stoiska z ozdobami świątecznymi przygo-
towane przez uczniów szkół z gminy Stę-
szew, Domu Kultury, Biblioteki Publicznej 
oraz Muzeum Regionalnego w Stęszewie. 

Warto wspomnieć, że całkowity dochód 
ze świątecznego kiermaszu został prze-
znaczony na pomoc w leczeniu i rehabi-
litacji Dawida Molickiego. Łącznie uda-
ło się zebrać 4.240,50 zł. Wszystkim lu-
dziom „dobrej woli” serdecznie dziękuje-
my. Szczególne podziękowania kierujemy 
do uczniów, rodziców, nauczycieli oraz 
dyrektorów gminnych szkół za ogromną 
pracę i wkład włożony w przygotowanie 
ozdób świątecznych.   red
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Tradycyjnie koniec roku stoi pod zna-
kiem spotkań wigilijnych, które od-
były się na terenie naszej gminy. 

Trwały od 15 do 19 grudnia. W tym roku od-
były się one w Tomiczkach, Sapowicach, Za-
mysłowie, Modrzu oraz Stęszewie. 

Prezentujemy zdjęcia ze spotkań, które 
były doskonałą okazją do wspólnych roz-
mów, kolędowania i składania sobie ży-
czeń. Uczestniczyło w nich ponad 600 
osób z terenu naszej gminy.  red

Ponad 600 osób uczestniczyło w wigilijnych spotkaniach 

Spotkania opłatkowe

Stęszew.

Tomiczki.

Sapowice.

Modrze.

Zamysłowo.

UWaga mieSZKańcy!
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Poznaniu planuje na rok 2017 

realizację Programów Priorytetowych obejmujących finansowanie przedsięwzięć w ochronie 
środowiska, realizowanych przez osoby fizyczne.

Programy te mają na celu ograniczanie lub uniknięcie 
emisji CO2.
W ramach programów będzie można ubiegać się o:
•  termomodernizację budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych „TErMO – 2017”
•  wymianę źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych  

i lokatach mieszkalnych „PiECYK – 2017”
•  inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii  

dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych  
„OZE – 2017”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki planuje 
rozpoczęcie naborów w i półroczu dla programu Termo 2017 oraz 
programu Piecyk 2017.

Jednocześnie jest możliwość uzyskania wsparcia na realizacje 
inwestycji przez osoby fizyczne w formie dopłat do kredytów 
bankowych udzielanych przez Bank Ochrony Środowiska i Banki 
Spółdzielcze w ramach trzech linii kredytowych:
•  Linia nr 1 – Modernizacja systemów grzewczych w celu ograniczenia 

emisji zanieczyszczeń do powietrza
•  Linia nr 2 – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy 

kanalizacyjnych
•  Linia nr 3 – inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-dla-osob-fizycznych.html 
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Turniej gwiazdkowy
drużyna z modrza najlepsza w gwiazdkowych zmaganiach piłkarskich 

W Szkole Podstawowej w Stęszewie 
14 grudnia odbył się VII Gwiazd-
kowy Turniej Piłki Nożnej. Kolej-

ny już raz patronat nad nim objął burmistrz 
gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak.

 W turnieju wzięły udział zespoły ze 
Stęszewa, Modrza i Jeziorek, w sumie aż 10 

drużyn. Rywalizacja odbyła się w dwóch 
grupach, gdzie rozegrano mecze ,,każdy 
z każdym”, po czym wyłoniono dwie dru-
żyny do dalszej gry. 

Po emocjonujących półfinałach i fina-
le pierwsze miejsce zajęła drużyna z Mo-
drza pod nazwą Kawiak i Spółka. Kolejne 

dwa miejsca należały do stęszewskich ze-
społów. Druga lokata przypadła ekipie Bad 
Boys, a trzecia drużynie Team Wyjaśnie-
nia. 

Turniej odbył się we wspaniałej atmos-
ferze fair play, a na zwycięzców czekał 
piękny puchar oraz nagrody rzeczowe. red 

18 stycznia dom Kultury był or-
ganizatorem dwóch wydarzeń.

Pierwsze to wystawa malarstwa Ma-
rioli Wower pt. „Zatrzymane chwi-
le”. Artystka od 2002 roku jest sty-

pendystką Światowego Związku Artystów 
Malujących Ustami i Nogami z siedzibą 
w Księstwie Lichtenstein. Jest również au-

torką książki pt. „Dwie sekundy”, którą 
w 2009 roku wydała Fundacja „Filantrop”. 
Wystawę można oglądać do 18 lutego 
w Domu Kultury przy ul. Poznańskiej 11. 

Drugim wydarzeniem był Koncert 
Ogniska Muzycznego „Stęszewskie Talen-
ty” w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gmi-
ny. Uczniowie Ilony Wojcieszak oraz An-
ny Wojtowicz prezentowali swoje umie-

jętności wykonując polskie kolędy. Dla 
niektórych z nich było to pierwsze wystą-
pienie na scenie. Wydarzenie to cieszy-
ło się dużym zainteresowaniem rodziców 
oraz przybyłych gości, tym samym cała sa-
la wypełniona była widownią. Na zakoń-
czenie koncertu każdy z jego uczestników 
otrzymał pamiątkowy dyplom oraz słodki 
upominek. red

Wystawa i koncert
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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
pierwszy pon. miesiąca: 8–17
pozostałe pon.: 8–16, wt.–pt.: 7–15
> centrala 61 819 71 20
> 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. Marcin Kabat, 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.

INFORMATOR
MIEJSKI
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Zapewnia całość leczenia przez całą dobę 
w ramach nocnej i świątecznej wyjazdo-
wej opieki pielęgniarskiej .

• „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, tel. 604-978-
498, 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 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
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Święta bożego narodzenia to 
szczególny czas, w którym wszy-
scy składają sobie życzenia. 

Z tego powodu tradycyjnie już bur-
mistrz gminy Stęszew Włodzi-
mierz Pinczak odwiedził osoby star-

sze i schorowane, z którymi z racji choro-
by spotkania są czasami niemożliwe. Wrę-
czył im świąteczne paczki pełne słodkości.

 Wizyty te co roku przebiegają w ciepłej 
i sympatycznej atmosferze. Są również pre-
tekstem do porozmawiania z tymi miesz-
kańcami gminy, z którymi kontakt na co 
dzień jest znacznie utrudniony. red

Świąteczne 
odwiedziny 
u seniorów

Balik gwiazdkowy w Słupi

Balik gwiazdkowy dla dzieci i młodzieży ze Słupi odbył się 29 grudnia. Główną atrak-
cją było przybycie zaprzęgu z Gwiazdorami, którzy rozdali bawiącym się podarunki.

Przegląd Kolęd w Modrzu
22 stycznia odbył się XXi „Przegląd Kolęd” w modrzu pod patronatem 
burmistrza gminy Stęszew

Do niedzielnego kolędowania przyłą-
czyło się 12 zespołów oraz dwie so-
listki. Wszystkich zgromadzonych 

przywitał proboszcz parafii Modrze — Ro-
muald Turbański oraz burmistrz gminy 
Stęszew — Włodzimierz Pinczak. Zaprosi-
li oni do wysłuchania kolęd w wykonaniu 
młodych artystów.

Na moderskiej scenie zaprezentowa-
li się: Lena Domagalska ze Stęszewa; dzie-
ci z kółka wokalno-tanecznego oraz kółka 
religijnego ze Szkoły Podstawowej w Mo-
drzu; dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Strykowie (5 i 6-latki); zespół „Zało-
ga Boga” przy parafii św. Katarzyny w Głu-
chowie; Kapela Dudziarska „Koźlary”; Zu-

zanna Trojanowska z Modrza; Agnieszka, 
Jaś, Franciszek i Witold Kozaruk z Gorzyc; 
zespół ze Szkoły Podstawowej w Stęszewie; 
zespół ze szkoły w Pecnej; Gimnazjum im. 
Powstańców Wielkopolskich w Stęszewie; 
chórek parafialny „Armia Pana” ze Stry-
kowa; uczniowie z zespołu szkół w Stęsze-
wie; schola parafialna św. Trójcy w Stęsze-
wie oraz sekcja perkusyjna „Grupa Szope-
na” z Granowa.

Licznie przybyła publiczność nagrodzi-
ła młodych artystów gromkimi brawami.

Na zakończenie organizatorzy wręczyli 
uczestnikom pamiątkowe dyplomy, dzię-
kując za trud włożony w przygotowanie 
oraz radosne kolędowanie. red
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