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Spokojnych i pogodnych Świąt 
Wielkiej Nocy, pełnych wiary, 

nadziei i miłości oraz serdecznych 
spotkań w gronie rodziny

ŻYCZĄ
BURMISTRZ GMINY STĘSZEW

RADA MIEJSKA GMINY STĘSZEW
ORAZ REDAKCJA WIEŚCI STĘSZEWSKICH
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Jacek Kucharczyk najlepszym producentem mleka w gminie Stęszew

Najlepsi hodowcy bydła 

13 marca w sali sesyjnej Urzędu 
Miejskiego Gminy Stęszew od-
było się spotkanie hodowców by-

dła i producentów mleka. Na początku spo-
tkania przedstawiono wyniki ocen warto-
ści użytkowej bydła za rok 2012. Następnie 
wręczono puchar i dyplomy dla najlepszych 
producentów mleka w gminie Stęszew. Naj-
lepszym okazał się Jacek Kucharczyk.

Po wręczeniu wyróżnień odbyło się 
szkolenie. Na zakończenie burmistrz gmi-
ny Stęszew Włodzimierz Pinczak pogra-
tulował nagrodzonym rolnikom – produ-
centom osiągniętych wyników oraz życzył 
dalszych sukcesów hodowlanych. 

Organizatorem spotkania była Polska 
Federacja Hodowców Bydła i Producentów 
Mleka – koło w Stęszewie.  RED

Pamiątkowe zdjęcie najlepszych producentów mleka.

Najlepsi wg wydajności mlecznej
1. Kucharczyk Jacek 11146 2. Olejniczak 
Henryk 10537 3.Kokociński Jerzy 10495 
4. Piątkowski Zygfryd 10165 5. Cieślak 
Andrzej 9884 6. Lewandowski Artur 
9507 7. Krzeczyński Bogusław 9227 
8. Kostrzewa Jerzy 9166 9. Gielnik Leon 
9064 10. Mocek Krzysztof 9030

W marcu Państwo Ratajsz-
czak ze Stęszewa obchodzili 
swoje wielkie święto: 60-lecie 
pożycia małżeńskiego. 

Z tej okazji, 6 marca, burmistrz Wło-
dzimierz Pinczak odwiedził dostoj-
nych jubilatów. Zawitał do ich domu 

z podarunkiem, bukietem kwiatów oraz li-
stem gratulacyjnym, w którym wyraził na-
dzieję, że kolejne wspólnie spędzone lata 
upłyną w radości i zdrowiu. 

Spotkanie z jubilatami było pretek-
stem do wspólnych rozmów i wspomnień 
małżonków. Pani Dorota urodziła się 
w Tomiczkach (gmina Stęszew), nato-
miast pan Józef pochodzi z Kozłowa (gmi-
na Opalenica). Po ślubie, Państwo Ratajsz-
czak zamieszkali wspólne w Stęszewie. 

Choć wspólne życie diamentowej pa-
ry nie zawsze bywało łatwe, to obdarowa-
ło ono szczerze jubilatów „obfitością cza-
su” spędzonego razem oraz… cudownymi 
dziećmi i wnukami. 

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

Diamentowe Gody w Stęszewie
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W czwartek, 28 lutego, odbyła się 
XXV Sesja Rady Miejskiej Gmi-
ny Stęszew. Po jej otwarciu 

i stwierdzeniu quorum przewodniczący 
Mirosław Potrawiak przedstawił zebranym 
porządek obrad. 

Kolejnym punktem lutowej sesji było 
sprawozdanie burmistrza z działalności 
międzysesyjnej. Obejmowało ono okres od 
20 grudnia 2012 roku do 28 lutego 2013 
roku.

Burmistrz poinformował, że miniony 
okres to zmagania z intensywną zimą, to 
liczne koszty poniesione na zimowe utrzy-
manie dróg naszej gminy. Obecnie trwa ła-
tanie największych dziur w asfalcie. 

Miniony czas to również realizacja na-
stępujących zadań inwestycyjnych:

•  budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
dla części miejscowości Stęszew,

•  budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi 
Słupia,

•  wykonanie projektu budowlanego 
i projektu wykonawczego na budowę 
hali widowiskowo-sportowej w Stę-
szewie,

•  wykonanie projektu pod budowę ga-
raży dla OSP Strykowo,

•  wybierany jest wykonawca na budo-
wę boiska wielofunkcyjnego o na-
wierzchni z trawy syntetycznej w Je-
ziorkach.

W okresie międzysesyjnym przepro-
wadzono przetargi na:

•  sporządzenie ekspertyzy technicznej 
mostu na rzece Samica: Kraplewo – 
Wielkawieś,

•  remont sali sesyjnej,
•  sporządzanie decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania tere-
nu w 2013 roku,

•  opracowanie programu usuwania 
azbestu z terenu gminy Stęszew,

•  pełnienie funkcji inspektora nadzo-
ru w 2013 roku na terenie gminy Stę-
szew, 

•  wykonanie dokumentacji projekto-
wej na remont nawierzchni jezdni 
ul. Bukowskiej w Sapowicach,

•  oznakowanie pionowe dróg i ulic na 
terenie gminy Stęszew w 2013 roku,

•  remont cząstkowy chodników, na-
wierzchni asfaltowych na terenie 
gminy Stęszew w 2013 roku,

•  projekt i wykonanie sygnalizacji 
świetlnej w Stęszewie przy ul. Po-
znańskiej,

•  zagospodarowanie rekreacyjne tere-
nu w Słupi nad Jeziorem Strykow-
skim.

W minionym czasie na skutek inter-
wencji mieszkańców, burmistrz podjął 
szereg działań mających na celu poprawę 
funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Stę-
szewie.

W miesiącu grudniu i styczniu odbyło 
się wiele spotkań świąteczno – noworocz-
nych z różnymi grupami społecznymi. 

Koniec roku 2012 to także liczne sta-
rania burmistrza mające na celu dalsze 
funkcjonowanie stęszewskiej podstacji 
pogotowia. Od 1 stycznia br. obsługuje ją 
inna firma – Rejonowa Stacja Pogotowia 
Ratunkowego w Poznaniu. 

Omawiany okres to także liczne spo-
tkania LGD „Źródło”, na których nastą-
pił podział środków finansowych na róż-
ne przedsięwzięcia. Odbywały się liczne 
spotkania w ramach CZO „Selekt” w spra-
wie wprowadzenia nowego podatku śmie-
ciowego. Miały również miejsce spotka-
nia Mikroregionu WPN oraz Metropolii 
Poznań, na których omawiano inicjatywę 
wspólnego zakupu energii tak, by w roku 
2014 w ramach całej Aglomeracji prze-
prowadzić jeden przetarg na jej zakup.

W styczniu w miejscowości Dębno 
przeprowadzono wybory na nowego soł-
tysa. Został nim p. Andrzej Jóźwiak. 

W minionym czasie odbyły się bez-
płatne badania mammograficzne.

W miejscowości Słupia i Tomiczki od-
były się spotkania z rodzinami i przyja-
ciółmi Powstańców Wielkopolskich, pro-
mujące książkę autorstwa Grażyny Sie-
lickiej „Powstańcy Wielkopolscy z Parafii 
Tomice i Słupia”. 

Tradycyjnie i w tym roku, zagrała 
w Stęszewie Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy. Podczas tegorocznego fina-
łu na terenie całej gminy udało się zebrać 
31.302,71 zł. 

W okresie międzysesyjnym trwały 
w naszej gminie ferie zimowe. Instytucje 
i placówki oświatowe przygotowały dla 
uczniów bogatą ofertę, która cieszyła się 
dużym zainteresowaniem dzieci i mło-
dzieży. 

W Urzędzie Marszałkowskim zostały 
podpisane również umowy na dofinanso-
wanie różnych zadań inwestycyjnych. 

27 stycznia odbyła się zbiórka krwi re-
alizowana wspólnie z PCK koło terenowe 
Stęszew. Następna zbiórka planowana jest 
na 5 maja br.

W omawianym czasie zorganizowano 
Przegląd Kolęd w Modrzu. Odbył się rów-
nież turniej piłki nożnej o Puchar im. Syl-
westra Dotki. 

W tym okresie miały także miejsce 
liczne zebrania wiejskie w poszczegól-
nych sołectwach. Dotyczyły one m.in. 
szczegółowego omówienia spraw związa-
nych z gospodarką odpadami i wprowa-
dzeniem nowego podatku śmieciowego. 

Burmistrz poinformował o realizowa-
nym projekcie dot. zapewnienia dostępu 
do szerokopasmowego Internetu miesz-
kańcom gminy Stęszew zagrożonym wy-
kluczeniem cyfrowym. Nabór wniosków 
trwa od 15 lutego do 2 kwietnia br. 

Gmina jest na etapie przygotowywania 
rozporządzenia umożliwiającego miesz-
kańcom zasobu komunalnego odpraco-
wywanie czynszów poprzez wykonywanie 
prac niezbędnych w środowisku.

W minionym czasie odbyło się spo-
tkanie w Komisariacie Policji z udziałem 
Komendanta Miejskiego Policji w Pozna-
niu, w trakcie którego podsumowano pra-
cę stęszewskich funkcjonariuszy. Komen-
da w Stęszewie zajęła III miejsce w Powie-
cie Poznańskim.

Po półtorarocznych staraniach uda-
ło się otworzyć w Otuszu (gmina Buk) 
Warsztaty Terapii Zajęciowej. – Na te za-
jęcia uczęszcza również grupa mieszkań-
ców naszej gminy – dodał burmistrz. 

W okresie międzysesyjnym odbyło się 
spotkanie wójtów i burmistrzów gmin po-
wiatu poznańskiego. 

W tym okresie burmistrz uczestniczył 
w posiedzeniu Rady Naukowej WPN, na 
którym omawiano wnioski dotyczące pla-
nu ochrony WPN oraz sprawy związane 
z inwestycjami na terenach parkowych.

Odbyła się również narada z dyrekto-
rami gminnych szkół, na której określono 
zadania na rok 2013, a także podsumowa-
no rok 2012 m.in. pod kątem wydatków fi-
nansowych. 

W omawianym okresie miały miejsca 

Podczas kwietniowej sesji stęszewscy radni przyjęli dziesięć uchwał

XXV Sesja Rady 
Miejskiej Gminy Stęszew
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spotkania z inwestorami, m.in. w sprawie 
budowy galerii handlowej na terenie nale-
żącym do gminy Stęszew. 

Odbyły się również spotkania gminnej 
Rady Sportu oraz Związku Wędkarskiego, 
na których omówiono sprawy dotyczące 
tych instytucji. 

Miniony czas to także szereg spraw in-
dywidualnych.

Następnie podjęto uchwały w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę nr XXIII/195/

2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na 
lata 2013–2016. 

Uchwała ta została przyjęta większo-
ścią głosów w formie zaproponowanej 
przez burmistrza.

b) zmieniająca uchwałę nr XXIII
/196/2012 w sprawie uchwały budżeto-
wej na rok 2013. Uchwałą tą Rada Miej-
ska Gminy Stęszew dokonuje zwiększenia 
dochodów o kwotę – 125.000,00 zł. Plan 
dochodów po zmianach to 37.247.460,00 
zł, z tego:

•  dochody bieżące w kwocie – 
37.237.660,00 zł,

•  dochody majątkowe w kwocie – 
9.800,00 zł.

Wprowadza się następujące zmiany do 
budżetu na rok 2013:

•  kwota 30.700,00 zł – pomoc państwa 
w zakresie dożywiania;

•  kwota 94.300,00 zł – utrzymanie 
dróg powiatowych w granicach mia-
sta;

•  kwota 145.211,00 zł – środki nie wy-
dane w 2012 r. na realizację projek-
tu „Mój Lepszy Start”, które zwięk-
szyły przychody z wolnych środków 
i zwiększają wydatki na ten cel;

•  kwota 150.000,00 zł – środki nie wy-
dane w 2012 r. na modernizację bu-
dynku komunalnego w Konarzewie 
w celu stworzenia Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej dla Osób Niepełno-
sprawnych, które zwiększyły przy-
chody z wolnych środków.

•  kwota 23.365,00 zł – środki niewyko-
rzystane w 2012 r. na przeciwdzia-
łanie alkoholizmowi, które również 
zwiększają przychody z wolnych 
środków.

Poza tym ze środków niewydatkowa-
nych w roku 2012, czyli przychody z wol-
nych środków się zwiększają, a zmniejsza-
ją się przychody z tytułu zaciągniętych 
pożyczek na rynku krajowym w kwocie 
770.000,00 zł. 

Uchwała ta została przyjęta większo-
ścią głosów w formie zaproponowanej 
przez burmistrza.

c) zmieniająca uchwałę nr XX/166/2012 
z dnia 26 września 2012 roku w sprawie: 
udzielenia pomocy finansowej w 2012 
i 2013 roku dla Gminy Dopiewo na do-
finansowanie zadań inwestycyjnych. 
Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stęszew 

§ 1 uchwały nadaje nową treść: „Postana-
wia się o udzieleniu pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej z budżetu Gmi-
ny Stęszew dla Gminy Dopiewo w roku 
2013 w kwocie 300.000,00 zł, z przezna-
czeniem na modernizację budynku komu-
nalnego w Konarzewie przy ul. Poznań-
skiej”. Uchwała ta została przyjęta jedno-
głośnie w formie zaproponowanej przez 
burmistrza.

d) zmieniająca uchwałę w sprawie po-
boru podatków w drodze inkasa. Uchwa-
łą tą, Rada Miejska Gminy Stęszew, w § 2 
punkt 2 uchwały Rady Miejskiej Gminy 
Stęszew Nr XXI/184/2012 z dnia 7 listo-
pada 2012 roku w sprawie poboru podat-
ków w drodze inkasa dokonano zamiany 
nazwiska inkasenta z Szypura Jolanta na 
Jóźwiak Andrzej.

Uchwała ta została podjęta jednogło-
śnie.

e) zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Stęszew. Zgodnie 

z uchwałą Nr IX/58/2011 Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew z dnia 9 czerwca 2011 ro-
ku w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia zmiany Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Stęszew, uchwala się zmianę 
studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Stę-
szew zatwierdzonego uchwałą Rady Miej-
skiej Gminy Stęszew nr III/28/2002 z dnia 
30.12.2002r, z późniejszymi zmianami, 
zwaną dalej „zmianą Studium”.

Niniejsza uchwała obowiązuje na ob-
szarach obejmujących:

1)  działki o nr ewid. 1792, 1793, 1794, 
1678 i 1679 obręb Stęszew,

2)  działki o nr ewid.194/3÷194/21, 
196/4 i 196/3 obręb Łódź,

3)  działki o nr ewid. 138, 139, 140, 152 
obręb Rybojedzko.

Granice obszarów objętych zmianą 
Studium przedstawiono na rysunkach 
stanowiących załączniki graficzne, ozna-
czone numerami od 1 do 3, do niniejszej 
uchwały, będące jej integralnymi częścia-
mi. 

Uchwała ta została przyjęta większo-
ścią głosów w formie zaproponowanej 
przez burmistrza.

f) nadania nazwy ulic w miejscowości 
Witobel. Uchwałą tą Rada Miejska Gmi-
ny Stęszew nadaje ulicy położonej w miej-
scowości Witobel oznaczonej w ewiden-
cji gruntów numerem 195/7 nazwę : ulica 
Promienista. Uchwała ta została przyjęta 

większością głosów w formie zapropono-
wanej przez burmistrza.

g) nadania ulicy położonej w Dębnie, 
obręb geodezyjny Dębienko, oznaczonej 
w ewidencji gruntów numerem działki 
411 nazwę: ulica Trzcielińska. Uchwała ta 
została przyjęta większością głosów w for-
mie zaproponowanej przez burmistrza.

h) bonifikat od opłat za przekształ-
cenie prawa użytkowania wieczyste-
go w prawo własności nieruchomości. 
Uchwała ta dotyczy wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikat od opłat za prze-
kształcenie prawa użytkowania wieczy-
stego w prawo własności nieruchomo-
ści, ustalonych na podstawie art. 4 ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o prze-
kształceniu prawa użytkowania wieczy-
stego w prawo własności nieruchomości, 
na warunkach określonych w niniejszej 
uchwale.

Bonifikaty można udzielić, jeżeli łącz-
nie spełnione są następujące warunki:

1)  użytkownik wieczysty nie ma zale-
głości z tytułu podatku od nierucho-
mości oraz opłat rocznych z tytułu 
użytkowanie wieczystego nierucho-
mości,

2)  nieruchomość, której dotyczy wnio-
sek o przekształcenie służy zaspaka-
janiu własnych potrzeb mieszkanio-
wych wnioskodawcy,

3)  opłata za przekształcenie uiszczana 
jest jednorazowo.

Wysokość bonifikaty ustala się na 50% 
opłaty ustalonej na podstawie art. 4 ust. 2 
ustawy powołanej wyżej. 

Uchwała ta została przyjęta większo-
ścią głosów w formie zaproponowanej 
przez burmistrza.

i) zatwierdzenia planu prac Komisji 
Rewizyjnych. Uchwałą tą Rada Miejska 
Gminy Stęszew zatwierdza plan prac Ko-
misji Rewizyjnych, stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. Uchwała ta została 
podjęta jednogłośnie.

j) przejęcia pomocy rzeczowej od po-
wiatu poznańskiego dla gminy Stęszew 
z przeznaczeniem dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Uchwała ta dotyczy 
przejęcia przez Radę Miejską Gminy Stę-
szew pomocy rzeczowej od powiatu po-
znańskiego w formie zakupu defibryla-
tora AED wraz z wyposażeniem o war-
tości 4.060,80 zł. Zasady przekazania 
zakupionego defibrylatora określi umo-
wa zawarta przez Zarząd Powiatu. W ce-
lu przekazania ww. defibrylatora Staro-
sta wnosi o wyrażenie zgody Rady Miej-
skiej Gminy Stęszew na przyjęcie pomocy 
rzeczowej. Defibrylator będzie przekaza-
ny na spotkaniu 16 – tu jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych włączonych do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśnicze-
go u Starosty Poznańskiego. 

Uchwała ta została podjęta jednogło-
śnie.  RED

wynosić będą dochody gminy

37mln zł
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Rozmowa z Włodzimierzem Pinczakiem, burmistrzem gminy Stęszew, na 
temat zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, które 
zostaną wprowadzone od 1 lipca 

Jak to będzie z odpadami 
od 1 lipca 2013 roku

O tzw. rewolucji śmieciowej informujemy na 
łamach „Wieści” od wielu miesięcy. Proszę jed-
nak jeszcze raz przypomnieć, jakie opłaty będą 
obowiązywały w gminie Stęszew od 1 lipca?

• Na obszarze działania Związku Mię-
dzygminnego „Selekt”, obejmującym 21 
gmin, w tym Stęszew, stawki uchwalone 
były w październiku i wynoszą odpowied-
nio 10 zł od osoby w przypadku selektyw-
nej zbiórki i 14 zł w przypadku odpadów 
zmieszanych. Dla porównania podam, że 
Związek Aglomeracji Poznańskiej ustalił 
odpowiednio kwoty 12 i 20 złotych. Nasza 
cena wbrew pozorom jest niska, bo koszty 
szacowane są na 20 zł. Obawiam się, że bę-
dzie trudno za te pieniądze opłacić odbiór 
śmieci i ich utylizację.

Mieszkańcy byli zobowiązani do końca lu-
tego złożyć deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami. Co się stanie, jeśli 
tego nie uczynili?

• Na terenie naszej gminy 80 procent wła-
ścicieli nieruchomości indywidualnych 
złożyło deklaracje. Wciąż one spływa-
ją i póki co nie wyciągamy żadnych kon-
sekwencji. Przyjdzie jednak moment, że 
zostaną wysłane wezwania, a jeśli i to nie 
przyniesie efektu, to w formie decyzji zo-
stanie taka nieruchomość obciążona – 
obowiązywać będzie procedura przewi-
dziana prawem, jak przy ściągalności każ-
dego innego podatku. 

Dlaczego musimy wypowiedzieć do-
tychczasowe umowy z odbior-
cą naszych śmieci? 

 • My zachęcamy do tego mieszkańców, 
nawet przy deklaracjach zamieściliśmy 
wzór wypowiedzenia. Dotyczy to szczegól-
nie umów z firmami odbierającymi śmie-
ci, a które nie są z naszej gminy. Lepiej 
wypowiedzieć dotychczasową umowę, by 
w lipcu nie było przypadku, że będziemy 
musieli płacić i podatek, i fakturę wynika-
jącą z dotychczasowej umowy z firmą. 

Kto po 1 lipca będzie odbierał nasze śmieci?

• Firma wyłoniona w przetargu na odbiór 
odpadów z danego sektora, który przepro-
wadzi Związek Międzygminny „Selekt”. 
Każda gmina, w tym Stęszew, to odrębny 
sektor. 

Kto dostarczy worki i pojemniki na odpady?

• Na terenie naszej gminy, za pieniądze 
otrzymane w nagrodę, parę lat temu zaku-
piliśmy kubły. Drugi raz nie będziemy ich 
fundować. Jeśli ktoś nie ma lub jeśli bę-
dzie potrzebował kolejnych kubłów, to bę-
dzie mógł kupić lub wydzierżawić od fir-
my, która wygra przetarg. Worki zaś będą 
dostarczane nieodpłatnie. 

Jak często będą odbierane śmieci?

• Odpady zmieszane co dwa tygodnie, 
odpady segregowane co 4 tygodnie. Już 
w tym roku musimy uzyskać 50 procent 
odzysku, a do tej pory w gminach należą-
cych do Związku „Selekt” wynosi on 12 
procent. W przyszłości w rejonie oczysz-
czalni w Witoblu powstanie Punkt Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
ale jego koszty są szacowane na pół milio-
na złotych, więc zapewne nie nastąpi to 
szybko. 

Co z odpadami zielonymi i gabarytowymi? 

• Póki co, będzie można na przykład sko-
szoną trawę wrzucić do kubła razem ze 
śmieciami zmieszanymi. Tapczany, tele-
wizory i tak dalej będzie można zawozić 
do Centrum Zagospodarowania Odpadów 
w Piotrowie I i zostawiać tam nieodpłat-
nie. Dwa razy w roku będzie też gratowóz. 
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W Y D A R Z E N I A

Po rezygnacji druha phm. Dariusza 
Mikołajczaka obowiązki komen-
danta stęszewskiego szczepu prze-

jął phm Dariusz Sokołowski z Buku, będą-
cy zarazem komendantem Hufca Poznań. 
Nowy komendant o sytuacji w stęszew-
skich szczepach i planach na najbliż-
szą przyszłość rozmawiał z burmistrzem  

w Urzędzie Miejskim w Stęszewie. Bur-
mistrz Włodzimierz Pinczak spotkał się 
także z druhem phm. Dariuszem Miko-
łajczakiem. Podziękował on byłemu ko-
mendantowi ZHP Stęszew za wieloletnią 
współpracę oraz wkład i zaangażowanie, 
włożone w rozwój stęszewskiego harcer-
stwa.

A oto Jednostki szczepu Stęszew: 4 Gro-
mada Zuchowa „Leśne Duszki” (druż. Mał-
gorzata Szyfter); 4 Drużyna Harcerska im. 
gen. Jana Henryka Dąbrowskiego (druż. 
Krystian Jąder); 47 Drużyna Harcerska w 
Strykowie (druż. Paulina Drożdżyńska), 
Harcerski Krąg Seniorów im. Jerzego Krzy-
żagórskiego (przew. hm. Jacek Górny).  RED

Dariusz Sokołowski szefem stęszewskich zuchów i harcerzy 

Zmiany 
w stęszewskim ZHP

21 marca rozpoczęła się kalenda-
rzowa wiosna, choć w scenerii 
typowo zimowej, z czego naj-

bardziej cieszyły się dzieci, które ulepiły 
bałwana. My poza reporterskim odnotowa-
niem tego faktu, odszukaliśmy tego dnia, 
mimo zalegającego śniegu, elementy zwia-
stujące nadejście tej pory roku.  RED

Wiosna w Stęszewie
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Ś W I Ę TA

Dom Kultury w Stęszewie w marcu zaprosił 
dzieci i młodzież z gminnych szkół do udziału 
w konkursie plastycznym związanym z tradycją 
Świąt Wielkiejnocy ,,Kartka Wielkanocna ” 

W konkursie wzięły udział 102 
osoby ze wszystkich szkół na-
szej gminy. Komisja artystyczna 

w składzie Bożena Krawczyk – przewodni-
cząca, animator ludowego dzieła artystycz-
nego i Barbara Bawer – dyrektor Domu Kul-
tury nagrodziła najciekawsze kartki z uwagi 
na technikę, pomysłowość i artyzm. 

SP, kat. kl. I-III
• I miejsca: Paulina Kaczmarek – Mo-
drze, Joanna Jankowska – Modrze, Marty-
na Tomczak – Modrze, Jakub Witkowski 
–Stęszew, Mateusz Łojek – Jeziorki, Kry-
stian Luleczka – Jeziorki, Hubert Hubiak – 
Jeziorki, Maksymilian Karpisiak – SP Stę-
szew filia Trzebaw, Kamil Stawny – SP Stę-
szew filia Trzebaw, Norbert Grzybowski – 
SP Stęszew filia Trzebaw;
• II miejsca: Mateusz Nowak – Stryko-
wo, Mateusz Rybarski – Strykowo, Patryk 
Pierzchlewicz – Modrze, Natalia Robakow-
ska – Stęszew, Maksym Snela – Stęszew, Ju-
lia Laufer – SP Stęszew filia Trzebaw; III 
miejsca: Maksymilian Matuszak – Modrze, 
Klaudia Kostrom – Stęszew, Wiktoria Ko-
rytowska – Jeziorki, Hanna Tomaszewska – 
SP Stęszew filia Trzebaw.
• Wyróżnienia: Anna Szczeszek – Modrze, 
Julia Wojciechowska – Stęszew, Jakub Gry-
czyński – Stęszew .

SP kat. kl. IV-VI
• I miejsca: Maciej Maciejewski – Jeziorki, 
Julia Tomaszewska – Stęszew, Weronika 
Urbaniak – Modrze;
• II miejsca: Monika Borowiak – Stęszew, 
Weronika Wolna – Modrze, Sandra Serba– 
Modrze;
• III miejsca: Marta Robakowska – Stęszew, 
Martyna Rychlik – Modrze, Sandra So-
snowska-Modrze.
• Wyróżnienia: Sandra Agacińska – Stę-
szew, Kinga Strymińska – Stęszew, Sandra 
Pawlak – Modrze.

Gimnazjum
• I miejsca: Sara Gawron – Strykowo, An-
na Jarmarczyk – Strykowo, Napierkowska 

– Strykowo, Monika Dolata – Strykowo, Jo-
anna Wachowiak – Stęszew; 
• II miejsca: Marcin Kaczmarek – Stryko-
wo, Anna Szajek – Strykowo , Kamila Szulc 
–Strykowo, Dorota Leśna – Stęszew, Moni-
ka Matuszewska – Stęszew; 
• III miejsca: Katarzyna Kociemba – Stę-
szew, Zuzanna Jankowiak –Stęszew. 
• Wyróżnienia: Julia Pięta – Strykowo, 
Sandra Walęczewska – Strykowo, Weroni-
ka Jankowska – Strykowo, Magdalena Ro-
szak – Strykowo, Joanna Urbaniak – Stry-
kowo, Anna Tomczak – Strykowo, Katarzy-
na Bąkowska-Stęszew. 

Dyplomy za udział otrzymują: Karol 
Napierała, Natalia Kaczmarek, Kornelia 
Rychlik, Sandra Benenowska, Jowita Wi-
śniewska, Oskar Boruta, Ewa Górecka, Es-
tera Stróżyk, Zofia Rokicka, Jakub Gierko, 
Mikołaj Rybarski, Katarzyna Józefiak, Ka-
tarzyna Matuszak, Weronika Czernieje-
wicz, Julia Spychała, Kinga Górska, Adrian 
Matuszewski, Gabriela Bendlewska, Mi-
chalina Tabaka, Julia Kocurek, Aleksandra 
Rożek, Bartek Stałkowski, Eryk Grośty, Oli-
wier Rybicki, Michalina Kołodziej, Patry-
cja Stałkowska, Witold Rozumek, Dominik 
Grośty, Katarzyna Pośpieszna, W. Grelak, 
Wiktoria Kaczmarek , Laura Sałata, Nata-
lia Frąckowiak, Wiktoria Krawczyk, Wero-
nika Przybylska, Weronika Hejman, Mar-
tyna Napieralska, Weronika Burzyńska, 
Adam Ratajczak, Patrycja Pazera, Karolina 
Pospieszna, Bartosz Dudziak, Hubert Za-
lesiński,Nadia Andrzejczak, Kacper Wali-
górski , Kacper Nowak,Natalia Łojek.

Zdobywcom I nagród dyplomy i na-
grody książkowe zostaną wręczone w Do-
mu Kultury w Stęszewie w czasie trwania 
Gminnego Konkursu Recytatorskiego: 
”Wiosenne Przebudzenie” 8 kwietnia. Lau-
reaci innych nagród obdarowani zosta-
ną dyplomami , które zostaną wręczone 
w szkole.

Wystawa pokonkursowa „Kartka Wiel-
kanocna” w Domu Kultury w Stęszewie po-
trwa do 2 kwietnia.  BARBARA BAWER

Piękne kartki 
wielkanocne
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Prowadzone są co miesiąc wykłady, 
działa wiele sekcji, m. in rehabilita-
cja ruchowa, zajęcia na basenie, ję-

zyk angielski i niemiecki, informatyka, 
malarstwo, joga. Prowadzimy też różne 
warsztaty, m. in. kulinarne. Dużym zain-
teresowaniem cieszą się wyjazdy na kon-
certy, do opery i teatru oraz wyprawy tu-
rystyczne.

W tygodniu, w którym obchodzo-
ny jest Międzynarodowy Dzień Kobiet 5 
marca odbyły się w świetlicy w Tomicz-
kach warsztaty kulinarne I grupy (II gru-
pa – 12 marca). Pod fachowym okiem pani 
Jadwigi Świątek przygotowywano galan-
tynę z kurczaka, faszerowanego kurcza-
ka i udka. W środę 6 marca 38-osobowa 
grupa słuchaczy wyjechała do Komornik 
na występ „Babskiego Kabaretu Old Space 
Girls”. Aktorki Barbara Wrzesińska, Emi-
lia Krakowska i Lidia Stanisławska dosko-
nale bawiły publiczność. 

W czwartek 7 marca odbyło się spo-
tkanie integracyjne chętnych słuchaczek 
w Motelu 2000, przygotowane przez pa-
nią Lucynę Jędrzejczak.

Zakończeniem tygodnia był sobotni 
wykład stylistki-wizażystki Mariami Ja-
saszwili poświęcony kreowaniu własnego 
wizerunku, korygowaniu sylwetki za po-
mocą ubioru, łączeniu dodatków i kom-
pletowaniu garderoby pod kątem typu 
sylwetki oraz psychologii barw. W wykła-
dzie uczestniczyli także zaproszeni go-
ście, burmistrz Włodzimierz Pinczak, dy-
rektor Gimnazjum Danuta Parczuk, dy-
rektor Domu Kultury Barbara Bawer, dy-
rektor OPS Mirosława Walkowiak. Po 
wykładzie studenci Katarzyna Jóźwiak, 
Elżbieta Karpisiak, Danuta Niedźwiec-
ka i Ryszard Franczak przedstawili w for-
mie kabaretowej wizerunek kobiety, jej 
pragnienia i marzenia. Burzliwe okla-
ski dla artystów świadczyły, że program 
się podobał. Na zakończenie w gościn-
nych progach Domu Kultury odbyło się 
spotkanie towarzyskie przy kawie, wspa-
niałych tortach upieczonych przez pa-
nią Jadwigę Świątek i muzycznym wystę-
pie Michaliny Olejniczak. Nie zabrakło 
też kwiatów dla wszystkich Pań od Panów 
i słodkiego upominku od burmistrza.  
 DANUTA NIEDŹWIECKA

Stęszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku wciąż rozwija swoją działalność

Interesujące zajęcia 
dla seniorów
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D P S  W  L I S Ó W K A C H 

Dzień Babci i Dziadka minął już kilka tygodni temu. W tym roku święta 
te przypadły podczas ferii zimowych, ale mimo to, uczniowie Zespołu 
Szkół Specjalnych w Stęszewie pamiętali i postanowili odwiedzić 
Pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach

Spotkanie odbyło się 13 lutego. 
Uczniowie zaprezentowali swo-
je umiejętności artystyczne. Daniel 

Bartkowiak, Eryk Górniak, Sylwia Leonar-
czyk, Weronika Rożek, Patryk Stacho-
wiak, Kacper Trybuś, Jakub Wieczorek, 
a także uczniowie z klas gimnazjalnych – 
Patryk Dorna, Dominika Erdmann, Alek-
sandra Jankowska, Róża Jankowska, Łu-
kasz Jaskulski, Angelika Stachowiak wło-
żyli wiele trudu, aby nauczyć się wierszy 
i piosenek. Młodzi artyści denerwowa-

li się przed występem dla nowej publicz-
ności. Trema jednak nie przeszkodziła, 
a raczej ich zmobilizowała. Dzięki miłej 
atmosferze i aplauzie widzów, wykona-
li swoje kwestie bezbłędnie. Na zajęciach 
plastycznych i rewalidacyjnych wykona-
li własnoręcznie upominki oraz laurki, 
które po występie wręczyli starszym oso-
bom. Oprócz świąt Babci i Dziadka pa-
miętaliśmy również o Dniu Chorego, któ-
ry obchodzony jest 11 lutego. Z tej oka-
zji uczniowie wywołali uśmiechy na twa-

rzach Seniorów, a to za sprawą zabawnych 
inscenizacji.

Mieszkańcy DPS u w Lisówkach przyję-
li nas bardzo serdecznie. Rozmawiali z na-
mi, trzymali kciuki za udany występ, bili 
brawa oraz częstowali słodyczami. Dzięki 
tym spotkaniom nawiązuje się i podtrzy-
muje nić porozumienia między pokolenia-
mi, a jest to bardzo ważne, gdyż dzieci uczą 
się szacunku dla osób starszych.

Do zobaczenia za rok w Lisówkach! 
 ANNA MORSZNER, EMILIA PIETRZAK 

Z wizytą u seniorów 
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Tym razem uczniowie poznawali 
Afrykę i jej wyjątkową kulturę, folk-
lor i zwyczaje. Na ogół kontynent ten 

kojarzy się z czarnoskórymi Afrykańczy-
kami, których zobaczyć można w telewi-
zji i o których uczniowie posiadają małą 
wiedzę. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od 
wizyty Izaaka – misjonarza z Puszczyko-
wa,  który urodził się i wychował w Ghanie. 
Nasz gość, oprócz tego, że ciekawie opo-
wiadał o swoim kraju, pokazywał fotogra-
fie, zademonstrował instrumenty muzycz-
ne, których w Polsce nie znamy. Uczył kro-
ków ludowego tańca z Afryki. Opowiadał 
o sobie, swojej rodzinie i o tym co skłoni-
ło go do przyjazdu do Polski. 

Wielkie zdziwienie wywołała informa-
cja, że dzieci afrykańskie do szkoły odległej 
o kilka, a nawet kilkanaście kilometrów od 
ich domów, muszą przychodzić pieszo nio-
sąc krzesła na własnych głowach. Niektó-
rzy uczniowie uświadomili sobie, jakie ma-
ją  szczęście, że pod ich domy w Jeziorkach, 
Skrzynkach czy Modrzu codziennie pod-
jeżdża, wygodny autobus. 

Po teorii, były oczywiście tradycyjne 
zajęcia kulinarne, bardzo lubiane przez 
uczniów  szkoły. Była pyszna zupa pa-
prykowa, przyrządzona zgodnie z przepi-
sem afrykańskim. Dowiedzieliśmy się, że 
podobnie jak w Azji, podstawą pożywie-
nia jest ryż, a ziemniaki są rzadko spoty-
kane. Na stole nie zabrakło bananów  i in-

nych owoców cytrusowych. Izaak wyznał, 
że  w Polsce nie jada bananów, gdyż smak 
ich nie jest w ogóle podobny do smaku ba-
nanów z jego kraju. Zdecydowanie  mu nie 
smakują. Lubi jabłka, które z kolei w Afry-
ce są rarytasami i nie każdego na nie stać. 
Zwieńczeniem akcji było napisanie listu 
do rówieśników z „czarnego lądu”. Wysła-
liśmy  zdjęcia Stęszewa i wspólną fotogra-

fię uczniów zrobioną na tle śniegu oraz ry-
sunki przedstawiające zimę.  List na pewno 
dotrze do miejsca, gdzie nikt z nas jeszcze 
nie był. Wierzymy, że być może również 
otrzymamy przesyłkę od nowych kolegów, 
którzy chociaż  daleko od nas, to są ucznia-
mi jak my. Dzięki nam dowiedzą się o da-
lekim Stęszewie. 
 ANNA MORSZNER, EMILIA PIETRZAK

W Y D A R Z E N I A

W Zespole Szkół Specjalnych w Stęszewie rozpoczęła się kolejna edycja 
projektu „Świat na wyciągnięcie ręki”

Ze Stęszewa do Afryki

Tegoroczna zima nikogo nie rozpiesz-
cza. Daje się we znaki też kierowcom. 
Duże wahania temperatur nawet 

w ciągu doby powodują, że drogi niszcze-
ją, powstają dziury. Nawierzchnie są w gor-
szym stanie niż w poprzednich latach.

Gdy tylko pogoda to umożliwi drogi 
gruntowe będą równane, a w najgorszych 
miejscach wysypane zostanie kruszywo, 
by ustabilizować nawierzchnię.  RED

W „Wieściach Stęszewskich” ob-
szernie relacjonujemy przebieg 
sesji. Tymczasem wiele decyzji, 
które nie wymagają podjęcia 
w drodze uchwały, zapada na po-
siedzeniach Komisji Rady Miej-
skiej. Tu też toczone są dyskusje 
na ważne dla gminy tematy. 

Ostatnio na przykład Komisje Ra-
dy Miejskiej debatowały w sprawie 
opinii dotyczącej przystąpienia do 

opracowania miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego dla działek o nr 
ewid. 138, 139, 140, 141, 152 w Rybojedz-
ku z przeznaczeniem na teren eksploata-
cji kruszywa. 

Burmistrz starał się przekonać radnych 
do planu, bo w przypadku studium zago-
spodarowania, gmina nie miałaby możli-
wości kontroli. Zapisy w miejscowym pla-
nie są wiążące dla inwestora na etapie 
uzyskania koncesji itd. Radni z obu ko-
misji wyrazili zgodę na przystąpienie dla 
w/w działek pod warunkiem uzyskania 
przez inwestora zgody na zjazd z drogi wo-
jewódzkiej od Zarządu Dróg Wojewódz-
kich. Chodzi o to, by ciężarówki nie wjeż-
dżały do Rybojedzka.  RED

Jak poprawi 
się pogoda 
to drogi będą 
naprawiane

Z prac Komisji Rady 
Miejskiej Gminy Stęszew
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K U LT U R A

Dom Kultury w Stęszewie 5 marca zorganizował dla młodzieży Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Stęszewie spotkanie z autorką wystawy 
malarstwa Reginą Mazantowicz z Poznania

Regina Mazantowicz uczestniczyła 
w licznych wystawach zbiorowych 
i indywidualnych oraz prowadzi-

ła wykłady związane z techniką Manda-
li w Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki. 
W galerii w Stęszewie – siedem barwnych 
obrazów, a raczej płaskorzeźb – artystka 
zamknęła w nazwie „Tęczowy wąż korą 
znaczony”. Otwarto wystawę z nietuzinko-
wą osobą, absolwentką UAM w Poznaniu 
Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, 
która w jasny i prosty sposób powiedziała, 
że: – Inspiracją dla mojej pracy artystycz-
nej jest sztuka Aborygenów, która zadziwia 
mnie od wielu lat swoją naiwnością, a za-
razem tajemniczością wyrażaną za pomo-
cą niezliczonej ilości symboli. Aby ją zro-
zumieć trzeba poznać mitologię z Czasu 
Stworzenia. W moim odczuciu wypowiedź 
poprzez niewerbalne symbole jest bardziej 
uniwersalna niż komunikacja poprzez sło-
wa. Jednym z najważniejszych, ciągle ży-
wym jest mit o Tęczowym Wężu, który za-
inspirował mnie do realizacji malarskie-
go projektu. W pracy artystycznej środki 
wyrazu takie same, jakich używają współ-
cześni Aborygeni: płótno, farby akrylowe, 
kora… W sztuce Aborygenów wąż często 
przedstawiany jest z głową człowieka, kan-
gura, krokodyla jako proces transformacji 
oraz regeneracji życia. Naskalne malowi-
dła Tęczowego Węża skoncentrowane są 

przy zbiornikach wodnych i przedstawia-
ne były w formie spirali, która ściśnięta 
jest przez ograniczony format prostokąt-
nej powierzchni (120x44 cm). 

Opowieść o kulturze Aborygenów 
w dalekiej Australii zainteresowała mło-
dych ludzi. Informacja o tym, że w poło-
wie XX wieku na małej przestrzeni zgru-
powano niedobitki tubylców w osadach 
oraz rezerwatach w celu edukacji i cywi-
lizacji na wzór anglosaski – wzbudziła re-
fleksję i zadumę. Aborygenów pozbawio-
no dostępu do tradycyjnych miejsc świę-
tych, co miało wpływ bezpośredni na de-
gradację ich tradycyjnych kultur. Sztuka 

aborygeńska nazywana sztuką prymityw-
ną, obecnie została włączona do katego-
rii sztuk pięknych i znajduje się w kolek-
cji Muzeum Australii. Jest jedną z najbar-
dziej widocznych form sztuki na świecie. 
Zachwyca oryginalnością łączenia mito-
logii z nowymi metodami i materiałami 
malarskimi. Aborygeni nie posiadają pi-
sanej historii w związku z tym, że wszyst-
ko przekazywali ustnie, ich dziedzictwo 
stanowi wielką tajemnicę oraz nie odkry-
tą historię tajemniczych ludzi. 

Wystawę można oglądać do 2 kwietnia 
2013 roku w galerii Domu Kultury, ul. Po-
znańska 11. BARBARA BAWER

Otwartość na inne kultury

Co jakiś czas do Urzędu Gminy 
docierają niepokojące informacje 
na temat niewłaściwego funkcjo-
nowania spółki „Medicus”.

Dużo się na ten temat mówi w środo-
wisku, oczekując od burmistrza in-
terwencji, jednak oficjalne skargi 

docierają do urzędu w sposób incydental-
ny, zazwyczaj przekazywane są przez jed-
nostki. A trudno podejmować interwen-
cję, jeśli nie ma się konkretnych argumen-
tów niezadowolonych pacjentów. Dlatego 
prosimy o zgłaszanie, najlepiej na piśmie, 
wszelkich nieprawidłowości. 

Wyjaśnijmy, że gmina jedynie dzierża-
wi spółce „Medicus” lokale użytkowe poło-
żone w Stęszewie przy ul. ks. Piotra Skar-

gi 22 oraz w Jeziorkach przy ul. Ogrodo-
wej 1 (budynki obecnych Ośrodków Zdro-
wia) i nie ma wpływu na funkcjonowanie 
Ośrodka Zdrowia – jedynie dzierżawi bu-
dynki na okres jednego roku. 

Burmistrz wielokrotnie wymuszał od 
szefów spółki „Medicus” podejmowanie 
konkretnych działań naprawczych, któ-
re przyniosły jedynie krótkotrwałe efek-
ty. Radykalną próbę burmistrz podjął na 
sesji 28 czerwca ub.r., kiedy zapropono-
wał Radzie Miejskiej Gminy Stęszew pod-
jęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia 
w drodze przetargu, na okres 5 lat. Wydłu-
żenie okresu do 5 lat daje możliwość za-
chęcenia do zainwestowania w Stęszewie 
innych podmiotów świadczących usługi 
zdrowotne, co powinno przyczynić się do 
polepszenia jakości opieki medycznej na 

terenie naszej gminy. Podczas wspomnia-
nej sesji lekarze ze spółki „Medicus” zade-
klarowali, że podejmą starania w celu po-
lepszenia funkcjonowania ośrodka. W tej 
sytuacji radni odrzucili powyższą uchwałę.  

Jeżeli jednak sytuacja w ośrodku nie 
uległa poprawie, to projekt uchwały może 
wrócić do porządku obrad, ale burmistrz 
musi mieć argumenty od pacjentów, by 
przekonać radnych. Pacjenci narzeka-
ją w kolejkach w ośrodku, a oficjalnie nie 
chcą zgłosić nieprawidłowości. Sprawa jest 
pilna, bo żeby od 1 stycznia 2014 r. usługi 
zdrowotne mogła świadczyć inna, konku-
rencyjna, spółka, już teraz problemem po-
winni zająć się radni. To jednak niezado-
woleni mieszkańcy muszą dostarczyć ar-
gumentów na piśmie (dane personalne do 
wiadomości urzędu).  RED  

(Nie)Oficjalne skargi na „Medicusa”
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Zanim zaczniemy pisać o naszych 
dzielnych Odyseuszach, warto wspo-
mnieć, czym jest „Odyseja Umysłu”. 

Jest to międzynarodowy konkurs, którego 
idea zrodziła się w USA, a skierowany on 
jest do młodych, kreatywnych, twórczych 
ludzi lubiących wielkie wyzwania oraz go-
towych do podjęcia trudnej pracy. „Odyseja 
Umysłu” to program zorientowany na edu-
kację poprzez doświadczenie. Zadaniem 
trenera prowadzącego drużynę jest rozwi-
nięcie w członkach zespołu twórczego my-
ślenia, zainspirowania uczniów do samo-
dzielnych poszukiwań i rozwiązań. 

Wśród uczniów znaleźli się zapaleń-
cy, którzy przez kilka miesięcy z ogrom-
nym zaangażowaniem, często kosztem 
utraty wolnego czasu i rezygnacji ze spo-
tkań towarzyskich, przychodzili na zaję-
cia, by pracować nad rozwiązaniem pro-
blemu długoterminowego. Drużyny mu-
siały wymyślić, zaprojektować i wykonać 
wszystkie aspekty rozwiązania wybrane-
go problemu, włączając w to znak człon-
kowski, rekwizyty, kostiumy, scenografię, 
pojazdy oraz urządzenie do pomiaru dzi-
waczności. Członkowie drużyn zmagali się 
nie tylko z zadaniem, ale i czasem, własny-
mi ograniczeniami oraz chorobami, które 
trapiły dzieciaki w końcowej fazie konkur-
su. Współzawodnictwo w duchu fair-play 
sprawiało, że uczniowie starali się praco-
wać najlepiej jak potrafili, zdali egzamin 
z odpowiedzialności, umiejętności współ-
pracy, pokonywania nieprzewidzianych 
trudności i przygotowali świetne prezenta-
cje konkursowe.

W konkursie regionalnym, który od-
był się 24.02.2013 r. w Poznaniu na-
szą szkołę reprezentowały dwie drużyny 
w dwóch kategoriach wiekowych, malu-
chy z klas trzecich trenowane przez An-
nę Urbaniak i Krystynę Klonowską oraz 
grupa z drugiej kategorii wiekowej, czyli 
uczniowie klas piątych i szóstych przygo-
towywani przez Izabelę Czerwińską i Ire-
nę Maćkowiak. 

Młodsza drużyna, w składzie: Kinga Ja-
skólska, Natalia Kaliszan, Zofia Morszner, 
Aleksander Janiszewski, Stanisław Pułkow-
nik, Marta Rychły, Wiktoria Strykowska, 
rozwiązywała problem pierwszy pt. „Zwie-
rzaki– składaki”. Drużyna zaprojektowa-
ła, skonstruowała i uruchomiła trzy pojaz-

dy, które musiały dostarczyć różne części 
składowe zwierząt. Grupa zaprezentowała 
swoje rozwiązanie w formie przedstawie-
nia, w którego fabułę wpleciono transport 
części, ich montaż oraz powstałego w ten 
sposób zwierzaka-składaka. Warto dodać, 
iż nasze dzieciaki były najmłodszą grupą 
w tej kategorii wiekowej, co prawda nie za-
kwalifikowały się do dalszego etapu, ale za-
jęły drugie miejsce.

Druga drużyna, w składzie: Melania Ba-
naszewska, Zofia Dobroń, Jakub Frącko-
wiak, Justyna Hornik, Wiktor Kęska, Alina 
Lulkiewicz, Kacper Skórnicki, rozwiązywa-
ła problem piąty pt. „Zawiłości normalno-
ści”. Drużyna zaprezentowała oryginalne 
i zabawne przedstawienie, w którym dwie 

główne postacie w swoim mniemaniu za-
chowują się naturalnie, a w opinii otocze-
nia dziwacznie. W trakcie spektaklu wyko-
rzystano urządzenie do pomiaru dziwacz-
ności i normalności głównych bohaterów 
oraz zaprezentowano pomysłową zmia-
nę scenografii. Na uwagę zasługuje fakt, 
iż druga drużyna rywalizowała z grupami 
gimnazjalnymi i zajęła czwarte miejsce, do 
wyjazdu na mistrzostwa Polski zabrakły 
nam tylko dwa punkty.

Jesteśmy dumni z naszych uczniów, 
którzy debiutując w konkursie zaprezen-
towali bardzo ciekawe przedstawienia, 
a przede wszystkim świetnie się bawili, 
mierząc się z postawionymi przed sobą za-
daniami.  IZABELA CZERWIŃSKA

Po raz pierwszy uczniowie Szkoły Podstawowej w Stęszewie brali udział 
w fascynującej przygodzie, która nazywa się „Odyseja Umysłu”

Nieustraszeni Odyseusze 
na tropie przygody
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BURMISTRZ STĘSZEWA 
informuje, 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
Gminy w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11 

oraz na stronie internetowej www.steszew.pl

 
podany został do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości przeznaczonych 

do wydzierżawienia – na rzecz dotychczaso-
wych dzierżawców – na okres 3 lat, położo-

nych na terenie gminy Stęszew. 

Bliższe informacje można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew 

ul. Poznańska 11, pok. nr 15, 
nr tel. (61) 8 197-149.

14 MARCA 

ZAGINĘŁY DWA PSY  
CZARNE TERIERY ROSYJSKIE

bardzo prosimy o pomoc w odnalezieniu 
naszych piesków: TOLI i TOSIA

TEL: 667 671 023 
TOMICE k. STĘSZEWA

PRZEWIDZIANA 
NAGRODA!

RADA SOŁECKA W SAPOWICACH 
WYNAJMIE SALĘ WIEJSKĄ NA 
IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE 
oraz obiekt znajdujący się nad Jeziorem 

Strykowskim (tzw. Grzybek) w Sapowicach. 
Kontakt do Urzędu Miejskiego Gminy 

Stęszew: tel. 61 8197 149

Sprzedaż jajek spożywczych i lęgowych 
od kurek zielononóżek 

 Tel. 724 122 346

URZĄD MIEJSKI GMINY STĘSZEW INFORMUJE, 

że istnieje możliwość zamiany mieszkań 
komunalnych z większych na mniejsze. 

Wnioski z uzasadnieniem ekonomicznym 
zamiany lokalu prosimy składać do 
Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Stęszewie.
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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. 8–16, 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

> Obsługa informatyczna 61 819 71 35

> Skarbnik 61 819 71 28

> Księgowość budżetowa 61 819 71 31

> Księgowość podatkowa 61 819 71 39

> Podatki 61 819 71 30

>  Komputerowa Ewidencja Ludności 

61 819 71 33

>  Urząd Stanu Cywilnego 61 819 71 29

>  Działalność Gospodarcza 

61 819 71 36

>  Promocja Gminy 61 819 71 45

>  Ubezpieczenie Społeczne Rolników 

61 819 71 40

•  Filia wydziału komunikacji Stęszew, 

ul. Poznańska 20, tel. 61 813 00 77

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

16, wt.–pt. 7–15, tel. 61 819 71 37

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

• Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej ul. Mosińska 15

Czynny jest codziennie z wyjątkiem wol-

nych sobót i niedzieli w godz. 7–15

 tel. 61 813 41 82

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

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

tel. 61 813 43 95

 > Opalenica (24 h na dobę),

tel. 61 447 90 00

• Pogotowie wodno–kanalizacyjne
tel.  506 020 061

• Oczyszczalnia w Witoblu
tel. 515 266 029

• Oczyszczalnia w Strykowie
tel. 500 016 269

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

tel. 61 813 43 98

 > Strykowo, ul. Bukowska 2a,

tel. 61 813 45 31

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

tel. 61 841 49 30 lub 61 841 49 32

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

sierż. Kamil Misztal, tel. 519 064 708,

nadzoruje całe miasto Stęszew

> Rejon nr 2 – Dzielnicowy st. sierż.

Michał Drobiński nadzoruje:

Zamysłowo, Strykówko, Antonin, Stry-

kowo, Sapowice, Rybojedzka, Słupia, Je-

ziorki, Skrzynki, Tomice, Tomiczki, Wielka-

wieś, Krąplewo, Mirosławki

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

gniew Konieczny, tel. 519 064 706, nad-

zoruje: Dębno, Dębienko, Trzebaw, Łódź, 

Witobel, Będlewo, Zaparcin, Wronczyn, 

Modrze, Żydowo, Drożdżyce, Smętówko, 

Górkę, Srocko Małe PGR i wieś, Twardowo

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

Czynne codziennie z wyjątkiem

pon. w godz. 10–14, tel. 61 813 40 12

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

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

tel. 61 813 40 71, 604 056 766

www.domkulturysteszew.pl

domkulturysteszew@wp.pl

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

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

16–19

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

tel. 61 813 40 92

Czynna: pon. 12–19 wt. 8–15 ś. 12–19

czw. 8–19 pt. 12–19

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

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

Filia w Trzebawiu
Filia w Sapowicach
Filia w Będlewie

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

• Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich 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 „Twoja Przychodnia”,

ul. Grunwaldzka 508, 62-064 Plewiska, 

tel. (61) 651 79 70

• NZOZ Przychodnia Zespołu Lekarza 
Rodzinnego „Medicus” 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 do-

bę w ramach nocnej i świątecznej wy-

jazdowej opieki pielęgniarskiej – tel. 

606 241 687

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

tel. 61 813 42 61

Udziela świadczeń specjalistycznych

INFORMATOR
MIEJSKI
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w zakresie: chirurgii, laryngologii i neu-

rologii.

• 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.

Gabinet: 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

pielęgniarka środowiskowa

Agnieszka Ignasiak – pielęgniarka 

środowiskowa, tel. 605 951 205

Katarzyna Płotkowiak – pielęgniarka

środowiskowa, tel. 600 971 102

Barbara Sikorska – pielęgniarka

środowiskowa, tel. 504 821 566

Mariola Czaplińska – położna

środowiskowa, tel. 693 743 875

> Opieka długoterminowa:

Magdalena Bernat, Halina Kowalska,

tel. 600 631 917

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

czynne: pon.–pt. 10–20, sob. 10–13,

tel. 61 813 46 81

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

tel. 61 813 44 53,

kom. 602 706 945

• Indywidualna Spec praktyka Prywatny 
Gabinet Stomatologiczny Dla Dzieci
i Młodzieży – Barbara Kucharska
ul. Szkolna 1, 62-060 Stęszew

tel. 61 819 54 07

Godziny przyjęć: poniedziałek: 13–18, 

wtorek: 8–13.30, środa: 8–13.30, czwar-

tek: 13–18, piątek: 8-13.30

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

Gabinet czynny: pon.–pt. 11–19

sob. 11–14 tel. 61 670 63 42

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

tel. 61 8195 106

• Pracownia Techniki Dentystycznej
Anna Borys
Odpłatna naprawa i 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 godzi-

nach od 16 do 18.

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

tel. 61 813 48 32

Przyjmuje: psycholog, pedagog, logopeda.

• Gabinet Lekarski Grażyna Gugała
Ginekologia, położnictwo, medycyna 

ogólna, badania kierowców na prawo

jazdy, badania dla celów sanepidu

Strykowo, ul. Lipowa 6c

Rejestracja telefoniczna 602 704 502

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

tel. 502 610 002

Gabinet czynny:pon. i czw. 14–18

APTEKI
• „Pod Orłem”,

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

54, czynna: pon.–pt.8–20, sob. 8–13

• „Pod Słońcem”,

Stęszew, ul. Chybickiego 13, tel. 61 813 

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

sob. 8–13

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

32, czynna: pon.–pt. 8–20, sob. 8–14.

• „Rodzinna” 

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

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

19, niedz. 9-15

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

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

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

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

61 813 43 55

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

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

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

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

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

• Zespół Szkół Specjalnych w Stęszewie 

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

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

POCZTA
• Stęszew, ul. Poznańska 21,

tel. 61 813 40 25

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

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

• PKO Bank Polski
Stęszew, ul. Poznańska 20,

tel. 61 819 75 00

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

tel. 819 53 95
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Stęszewscy koszykarze zostali mistrzami powiatu poznańskiego 

Wygrali wszystkie mecze

Pod koniec lutego koszykarze ze 
Szkoły Podstawowej w Stęszewie 
reprezentowali naszą gminę w jed-

nym z trzech półfinałów powiatu w koszy-
kówce chłopców w ramach XIV Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej. Chłopcy w znakomi-
tym stylu pokonali swoich rywali i wy-
grywając wszystkie mecze zapewnili sobie 
pewne zwycięstwo i tym samym awans do 
imprezy finałowej. Klasyfikacja końcowa 
półfinału powiatu: I miejsce – SP Stęszew, 
II miejsce – SP Plewiska, III miejsce – SP 
nr 3 Luboń, IV miejsce – SP Czapury, V 
miejsce – SP nr 1 Puszczykowo. 

7 marca w Finale Mistrzostw Powiatu 
Poznańskiego zmierzyło się 6 najlepszych 

drużyn – po 2 najlepsze drużyny z trzech 
imprez półfinałowych. Drużyna stęszew-
ska od początku turnieju nie dała szans 
rywalom i z meczu na mecz potwierdzała, 
że nie przez przypadek znalazła się w gro-
nie najlepszych. Wygrywając ponownie 
wszystkie spotkania zdobyła złoty medal 
oraz tytuł Mistrza Powiatu Poznańskiego 
w Koszykówce Chłopców XIV Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej na rok szkolny 2012/2013. 
Klasyfikacja końcowa z finału powiatu: 
I miejsce – SP Stęszew, II miejsce – SP Luso-
wo, III miejsce – SP Plewiska, IV miejsce – 
SP Szczodrzykowo, V miejsce – SP nr 1 Swa-
rzędz, VI miejsce – SP Dopiewo

Sukces naprawdę cieszy bowiem do te-

gorocznej rywalizacji w koszykówce chłop-
ców przystąpiły szkoły z 13 gmin powiatu 
poznańskiego, tj. około 60 szkół.

Nasza stęszewska „złota” drużyna wystą-
piła w składzie: Patryk Stankowski (kpt.), 
Maciej Pakuła, Marcel Żaba, Maciej Dalc, 
Adam Jankowski, Krzysztof Łuczak, Mi-
kołaj Bartoszewski, Kacper Stachowiak, 
Michał Sobolewski, Kacper Rząsa, Patryk 
Tomczak, Bartosz Kmiecik. Trenerką dru-
żyny jest Joanna Mydlak.

Kolejnym etapem sportowych zmagań 
zwycięskiej drużyny będzie Półfinał Rejonu 
Poznań Zachód. Życzymy trenerce i jej dru-
żynie równie znakomitej dotychczasowej for-
my i czekamy na kolejne zwycięstwa.  TROPS
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Tradycją gminy stał się 
Jarmark Wielkanocny 
organizowany co roku 
w Niedzielę Palmową

Jarmark Wielkanocny 

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

burmistrza gminy Stęszew. 
Podczas Jarmarku można było zaku-

pić przepiękne ozdoby świąteczne takie 
jak palmy wielkanocne, pisanki, stroiki itp. 
Wszystkie te przedmioty zostały przygo-
towane przez uczniów naszych gminnych 
szkół.

Kolorowe stoiska pełne wielkanocnych 
ozdób cieszyły się dużym zainteresowa-
niem. Nic w tym dziwnego, były one bo-
wiem piękne, wykonane z sercem no i na 
szczytny cel. Całkowity dochód z jarmarku 
został przeznaczony na leczenie i rehabili-
tację Tomka Kwiatka.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim miesz-
kańcom gminy Stęszew, a także gościom 
którzy uczestniczyli w tegorocznym Jar-
marku, mimo niesprzyjającej aury. Szcze-
gólne podziękowania należą się jednak 
uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz 
dyrektorom gminnych szkół za ogromną 
pracę i wkład włożony w przygotowanie 
ozdób wielkanocnych. Łącznie udało się 
zebrać 5928,47 zł.

Wierzymy, że zebrana kwota pomoże 
w leczeniu Tomka Kwiatka.  RED
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