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UDANE GMINNE DOŻYNKI 
W ZAMYSŁOWIE 2–3, 19–20
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Ś W I Ę T O  P L O N Ó W

Tegoroczne gminne dożynki rozpo-
częły się ok. godz. 15.30 paradą trak-
torów, które przejechały korowodem 

przez całą wioskę. Po paradzie nastąpi-
ło uroczyste przekazanie wieńców dożyn-
kowych burmistrzowi gminy Włodzimie-
rzowi Pinczakowi. Następnie odprawiona 
została msza święta polowa. Ksiądz pro-
boszcz Zdzisław Błaszczyk poświęcił przy-
niesione wieńce dożynkowe oraz złożył 
podziękowania wszystkim rolnikom za 
zebrane plony i wysiłek włożony w ich 
pracę.

Po mszy św. burmistrz gminy powitał 
wszystkich zgromadzonych i podziękował 
tym, którzy w szczególny sposób przyczy-
nili się do zorganizowania niedzielnej uro-
czystości, a rolnikom życzył wiele wytrwa-
łości i pomyślności. Gości powitał także 
sołtys Zamysłowa Henryk Olejniczak.

Tradycyjną ceremonię dożynkową po-
prowadził zespół „Modrzanki” z Modrza. 
Tradycyjne, scenariusz i przyśpiewki na 
uroczystość święta plonów przygotowa-
ła Weronika Polaczek. Artystom na akor-
deonie przygrywał Kazimierz Gibczyński. 

Nie mogło zabraknąć również Kapeli Du-
dziarskiej z Domu Kultury.

W trakcie obrzędu nastąpiło uroczyste 
wręczenie burmistrzowi bochna chleba. 
Dokonali tego starostowie dożynek: Iwo-
na Szczeszek oraz Adam Borak. Zgodnie 
z obyczajem, burmistrz poczęstował chle-
bem wszystkich zgromadzonych. Nato-
miast na ręce przewodniczącego Mirosła-
wa Potrawiaka przekazano wieniec sołec-
twa Zamysłowo. 

W tym miejscu dodać należy, że staro-
ścina dożynek Iwona Szczeszek z Zamysło-
wa jest mężatką, matką trzech córek. Wraz 
z mężem prowadzi 37-hektarowe gospo-
darstwo rolne, w którym uprawiana jest 
kukurydza, buraki cukrowe oraz zboże. 
Hodują bydło opasowe. Starosta dożynek 
Adam Borak z Witobla to ojciec czterech 
córek. Prowadzi 59-hektarowe gospodar-
stwo rolne, w którym uprawia: pszenicę, 
buraki cukrowe, rzepak oraz cykorię. Ho-
duje trzodę chlewną oraz bydło opasowe.

Kolejnym punktem gminnych dożynek 
był koncert zespołu Azurro. Duet ten przy-
pomniał widzom największe włoskie prze-

boje jak na przykład: Felicita czy Mamma 
Maria.

Na scenie pojawił się także zespół Max 
Bayer, który zaprosił publiczność do wy-
słuchania i pośpiewania Polskiej Biesiady.

Gwiazdą tegorocznych dożynek był Ter-
cet czyli Kwartet w składzie: Piotr Gąsow-
ski, Robert Rozmus, Hanna Śleszyńska oraz 
Wojciech Kaleta. Ich kolorowe stroje oraz 
największe przeboje polskie i zagraniczne 
przypadły publiczności do gustu o czym 
świadczyły liczne brawa i uśmiechnięte bu-
zie. Tegoroczne dożynki zakończyły się już 
tradycyjnie zabawą taneczną przy DJ.

Podczas dożynek, oprócz części arty-
stycznej, organizatorzy zapewnili szereg 
atrakcji dla dzieci i nie tylko. Nie zabra-
kło częstowania pysznym plackiem, dmu-
chanych zamków, malowania twarzy, mo-
delowania balonów oraz gier i zabaw pro-
wadzonych przez naszych gości – między-
narodowych wolontariuszy. Uczestnicy 
dożynek mogli podziwiać także wystawę 
maszyn rolniczych oraz pięknie przystro-
joną miejscowość przez mieszkańców Za-
mysłowa.  RED 

25 sierpnia odbyły się gminne dożynki. Tegoroczna uroczystość 
zorganizowana została w Zamysłowie

Dożynki Gminne 2013 
odbyły się w Zamysłowie

Burmistrz gminy Stęszew 

dziękuje wszystkim 
zaangażowanym w pomoc 
przy organizacji Dożynek 

Gminnych 2013. 

Szczególne podziękowania 
należą się mieszkańcom 

Zamysłowa, za pięknie przy-
strojoną wieś oraz właści-
cielom pojazdów i maszyn, 

które wzięły udział 
w paradzie. 
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A K T U A L N O Ś C I

123 zestawy z oprogramowa-
niem i dostępem do inter-
netu trafią do mieszkań-

ców gminy, a 40 sztuk do jednostek podle-
głych urzędowi.

Wszystko to w ramach działania pod 
nazwą „Zapewnienie dostępu do szero-
kopasmowego internetu mieszkańcom 
gminy Stęszew zagrożonym wyklucze-
niem cyfrowym”. Celem projektu jest 
zmniejszenie tego problemu poprzez 
wyposażenie mieszkańców w sprzęt 
komputerowy i utrzymanie dostępu do 
internetu. Program, którego wartość 
wynosi ok. milion złotych, jest w stu 

procentach dofinansowany ze środków 
zewnętrznych. 

Ostatecznie do projektu zakwalifikowa-
no 123 rodziny spełniające kryteria. Zain-
teresowanie programem wyrazili miesz-
kańcy całej gminy. Beneficjenci zostali już 
przeszkoleni. Zawarto z nimi umowy uży-
czenia sprzętu na okres do czerwca 2019 
roku. Do tego czasu dysponować będą bez-
płatnie komputerem i bezpłatnie korzy-
stać z dostępu do internetu. Sygnał zosta-
nie podłączony w okresie około miesiąca 
od momentu otrzymania laptopa. 

28 sierpnia natomiast w Urzędzie 
Miejskim Gminy Stęszew przekazanych 

zostało dodatkowych 40 sztuk zestawów 
komputerowych dla jednostek podległych 
urzędowi. I tak komputery otrzyma-
ły szkoły funkcjonujące na terenie; świe-
tlice wiejskie, biblioteka w Stęszewie i jej 
filie w Jeziorkach, Strykowie, Będlewie, 
Trzebawiu, i w Sapowicach, a po jednym 
zestawie: Muzeum, Dom Kultury, Urząd 
Miejski Gminy Stęszew i Ośrodek Pomo-
cy Społecznej. 

Program ten to szansa dla wielu rodzin 
na korzystanie z komputera w celu zdoby-
cia informacji niezbędnych np. do nauki 
w szkole, a także poszukiwania miejsc pra-
cy i oczywiście do rozrywki.  RED

Urząd Miejski Gminy Stęszew zapobiega cyfrowemu wykluczeniu i do-
starcza właśnie komputery beneficjentom programu

163 komputery

Przedstawiciele jednostek podległych gminie zestawy komputerowe otrzymali 28 sierpnia. 

93 rocznica Bitwy Warszawskiej

15 sierpnia to nie tylko Święto 
Wniebowstąpienia Najświęt-
szej Maryi Panny, ale tego dnia 

przypada także rocznica Bitwy Warszaw-
skiej – jednego z najważniejszych wyda-

rzeń nie tylko Polski, ale i Europy. Z tej 
okazji o godz. 11.15 w kościele pod we-
zwaniem Świętej Trójcy w Stęszewie zosta-
ła odprawiona uroczysta msza święta za oj-
czyznę.

Po jej zakończeniu wszyscy goście wraz 
z pocztami sztandarowymi przemasze-
rowali na stęszewski Rynek. Tam delega-
cje złożyły wiązanki kwiatów pod pomni-
kiem.  RED
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A K T U A L N O Ś C I

8, 21 oraz 29 sierpnia br. odbyły się kolejne już w tym ro-
ku badania mammograficzne. Mogły z nich skorzystać 
mieszkanki naszej gminy w wieku od 50 do 69 roku ży-

cia, które w przeciągu dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej 
mammografii opłacanej prze NFZ.

Zainteresowanie badaniem mammograficznym było bardzo 
duże. Łącznie wzięło w nim udział ok. 100 kobiet.  RED 

W kwietniu tego roku pisaliśmy o uczniach Zespołu Szkol-
no–Przedszkolnego w Modrzu, którzy wzięli udział 
w półfinale II Ogólnopolskiego konkursie „Ratujemy 

i uczymy ratować”. Modrze jako jedyna szkoła w Wielkopolsce za-
kwalifikowała się do finału konkursu.

Na początku czerwca sześcioro uczniów tej szkoły pojechało 
do Warszawy by reprezentować naszą gminę i województwo w II 
Ogólnopolskim konkursie „Ratujemy i Uczymy Ratować”. 

Ogromny wkład i pracę włożoną w ten projekt docenił także 
burmistrz gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak, który podzięko-
wał i nagrodził książkami uczniów: Katarzynę Józefiak, Martynę 
Konieczną, Mikołaja Rybarskiego, Bartosza Dymka, Annę Szcze-
szek oraz Maksymiliana Matuszaka, biorących udział w Finale II 
Ogólnopolskiego Konkursu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy w ramach programu „Ratujemy i Uczymy Ratować”.

Przypomnijmy, że celem konkursu było propagowanie podsta-
wowych czynności ratujących życie wśród uczniów, nauczycieli 
oraz rodziców.  RED Jedna kadencja pełnienia funkcji dyrektora w placówce oświa-

towej trwa 5 lat szkolnych. W tym roku w Przedszkolu w Stę-
szewie dobiegła ona końca. W związku z powyższym 24 lipca 

przeprowadzono konkurs na to stanowisko. Przystąpiła do niego 
jedna osoba – Bernadeta Smelka. Została ona ponownie wybrana 
dyrektorem Przedszkola w Stęszewie.

Odbył się również konkurs na dyrektora Gimnazjum w Stęsze-
wie, w związku z odejściem na emeryturę pani dyrektor Danuty 
Parczuk. Przystąpiły do niego trzy osoby. Decyzją komisji dyrek-
torem Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Stęszewie 
została Arleta Bednarczyk.  RED

Bezpłatne badania 
mammograficzne

Ratujemy i uczymy 
ratować

Konkurs 
na dyrektorów

W ostatnim tygodniu sierpnia od-
był się 40 Poznański Między-
narodowy Rajd Pojazdów Za-

bytkowych.   W tegorocznej edycji  rajdu 
wystartowało około 70 załóg z Niemiec, 
Rosji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Szwe-
cji i Polski. Piękne zabytkowe auta mo-
gliśmy podziwiać na stęszewskim Ryn-
ku 29 sierpnia, a z uczestnikami można 
było porozmawiać w  Piwersowskim Mo-
to Młynie.

Najstarszym zgłoszonym pojazdem był 
motocykl Hendrson z 1923 r., a w klasie sa-
mochodów Bugatti T40 z 1928 r. Na trasie 
rajdu można było zobaczyć jedyny w Pol-
sce odrestaurowany egzemplarz trakto-
ra Lanz Buldog 7506 z 1941 roku. Rajd 
miał charakter turystyczny poprzez poka-
zanie zawodnikom piękna Wielkopolski. 
31 sierpnia odbyła się uroczysta prezen-
tacja pojazdów na Starym Rynku w Pozna-
niu, połączona z obchodami 90-lecia Auto-
mobilklubu Wielkopolski.  RED

W Stęszewie podziwialiśmy auta startujące w 40 Poznańskim 
Międzynarodowym Rajdzie Pojazdów Zabytkowych

Staruszki na Rynku
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Na mocy Uchwały nr XXVI/224/2013 
Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 26 
marca 2013 r. został uchwalony no-

wy regulamin przyznawania Stypendiów 
i Nagród Burmistrza Stęszewa. Przypomnij-
my, że Nagrody Burmistrza zostały przyzna-
ne uczniom gminnych gimnazjów 29 czerw-
ca podczas tegorocznego Święta Stęszewa

30 sierpnia odbyło się natomiast spo-
tkanie, na którym przyznane zostały Sty-
pendia Burmistrza Stęszewa. Zakwalifiko-
wano do nich 7 uczniów. To absolwenci 
gminnych gimnazjów, którzy spełnili na-
stępujące kryteria:
•  w roku szkolnym następującym po roku 

składania wniosku o przyznanie stypen-
dium rozpoczynają naukę w szkole śred-
niej,

•  miesięczny dochód netto rodziny 
w przeliczeniu na osobę nie przekracza 
dwukrotności kwoty uprawniającej do 
uzyskania świadczeń rodzinnych, okre-
ślonych w ustawie z 28 listopada 2001 r. 
o świadczeniach rodzinnych,

•  oraz spełniają co najmniej 1 z poniż-
szych kryteriów:

•  średnia z ich rocznych ocen klasyfikacyj-
nych z obowiązkowych zajęć edukacyj-
nych na świadectwie ukończenia szko-
ły w roku składania wniosku jest wyższa 
lub równa 4,50,

•  suma punktów z egzaminu gimnazjal-

nego składanego na zakończenia gimna-
zjum, wynosi co najmniej 75% punktów,

•  są laureatami lub finalistami olimpiady 
lub konkursów co najmniej wojewódz-
kich dla uczniów gimnazjów.
W spotkaniu oprócz 7 uczniów uczest-

niczyli także ich rodzice, burmistrz Wło-
dzimierz Pinczak, sekretarz gminy Joanna 
Zaborska oraz dyrektorzy gimnazjów Da-
nuta Parczuk i Dorota Woroch.

Burmistrz Włodzimierz Pinczak pogra-
tulował absolwentom dobrych wyników 
w nauce. Przekazał wyrazy uznania także 
ich rodzicom, którzy włożyli ogromną pra-
cę w wychowanie i opiekę nad swoimi po-

ciechami. Gratulacje i życzenia przekazały 
również panie dyrektor.

Wszyscy uczniowie z rąk burmistrza 
otrzymali: dyplom, nagrodę oraz kwiat-
ki, po czym rozpoczęła się mniej oficjalna 
część uroczystości.

Absolwenci gimnazjum mieli okazję 
opowiedzieć jak spędzili wakacje oraz po-
chwalić się do jakiej szkoły średniej zostali 
przyjęci. Wśród wymienianych przez nich 
szkół znalazły się: Technikum Komuni-
kacyjne, Liceum Ogólnokształcące nr I, V 
w Poznaniu oraz Liceum Ogólnokształcące 
oraz Technikum Ekonomiczne w Grodzi-
sku Wlkp. RED

30 sierpnia przyznano Stypendia Burmistrza Stęszewa

7 nagrodzonych

Gmina Stęszew podpisała 
umowę partnerską z Centrum 
Edukacji Globalnej Stowarzy-
szenia „Jeden Świat”, w efekcie 
której zorganizowano tzw. 
workcamp

Stowarzyszenie „Jeden Świat” działa 
w Poznaniu od 1994 r. i jest polskim 
oddziałem międzynarodowej orga-

nizacji Service Civil International (SCI). 
Misją stowarzyszenia jest promowanie idei 
pokoju oraz porozumienia między ludźmi 
poprzez międzynarodowy i krajowy wo-
lontariat oraz programy edukacyjne. 

W ramach umowy zorganizowano 
w Stęszewie workcamp – międzynarodo-
wy projekt wolontariacki, w czasie które-
go sześciu wolontariuszy z różnych kra-
jów (dwóch Hiszpanów, Czech, Rosjanka, 
Serbka i Turczynka – głównie studenci) od 

17 do 31 sierpnia pracowało na rzecz spo-
łeczności lokalnej i spędziło razem czas 
w wielokulturowym środowisku. Chodzi-
ło o działania integracyjne na rzecz gmi-
ny, pokazanie że świat jest blisko nas, że ję-
zyka angielskiego nie należy się obawiać. 
Chętni mieszkańcy gminy i zagranicz-
ni goście porozumiewali się po angielsku. 
Wolontariusze uczestniczyli m.in. w do-
żynkach, gdzie prezentowali zabawy popu-
larne w ich krajach – o różnych charakte-
rze, edukacyjnym i sprawnościowym. Zor-
ganizowali także grę miejską.  RED1 września to rocznica wybuchu II woj-

ny światowej. Z tej okazji ks. pro-
boszcz Zdzisław Błaszczyk odpra-

wił mszę św. w intencji ojczyzny. Następ-
nie, delegacje, poczty sztandarowe wraz 
ze zgromadzonymi mieszkańcami gminy 
Stęszew, przy dźwiękach werbla przema-
szerowali na stęszewski rynek. Tam złożo-
no wiązanki kwiatów. Odbyła się również 
krótka akademia słowno – muzyczna upa-
miętniająca wydarzenia sprzed 74 lat.  RED

Angielski nam nie straszny74. rocznica
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27 czerwca 2013 roku w Pałacu 
Działyńskich w Poznaniu od-
była się uroczystość zorgani-

zowana przez Towarzystwo im. Hipoli-
ta Cegielskiego, Wielkopolskie Zrzeszenie 
Handlu i Usług i Wielkopolską Izbę Rze-
mieślniczą, w ramach XIX edycji Konsu-
menckiego Konkursu Jakości Usług „Naj-
lepsze w Polsce”. 

W gronie laureatów jest finansowana 
przez gminę Stęszew, kapela dudziarska 
„Koźlary” działająca w Domu Kultury.

Certyfikat: „Najlepsze w Polsce” przyzna-
no za:„Popularyzację folkloru wielkopol-
skiego w muzyce dudziarskiej oraz w pie-
śniach ludowych w kraju i za granicą.”

Kapela reprezentując gminę Stęszew 
wystąpiła kilka razy w czasie uroczysto-
ści, a jej członkowie grali na instrumen-
tach muzycznych z naszego regionu– du-
dach i skrzypcach przewiązanych. Śpie-
wali przyśpiewki w gwarze wielkopolskiej 
otrzymując gorące brawa.

Wśród podziękowań i gratulacji znala-
zły się słowa: „Osiągnięcia kapeli dudziar-
skiej pokazują, że jest to twórczość wciąż 
żywa i piękna”.  BB

Certyfikat „Najlepsze w Polsce” dla kapeli „Koźlary”

Popularyzują folklor
7777X X X

Kapela „Koźlary” wystąpiła kilka razy 
podczas uroczystości. 

Od 22 do 26 sierpnia Kapela Du-
dziarska „Koźlary” wzięła udział 
w czterech spotkaniach z wi-
downią szkocką podczas trwania 
Festiwalu Teatrów Ulicznych 
w Edynburgu, stolicy Szkocji, 
której nieodłącznym elementem 
są dudy szkockie – bagpipes

Wśród ulicznych zgiełków i par-
ków można spotkać wielu du-
dziarzy ubranych w bogato 

zdobione stroje, umilających turystom 
zwiedzanie miasta. Tak samo jak tartan 
– specyficzna „krata” szkocka stosowana 
w ubiorach paradnych, dudy są filarem po-
czucia dumy u Szkotów – co było zauwa-
żalne na każdym kroku. Dzięki naszej po-
dróży, a przede wszystkim wsparciu finan-
sowym gminy Stęszew i patronatowi bur-
mistrza Stęszewa, mogliśmy w samym 
sercu Szkocji zaprezentować muzykę du-
dziarską z Wielkopolski. Tuż po przylo-
cie zostaliśmy niezmiernie mile przywi-
tani przez państwa Lasley i Jamesa Dun-

can. Opowiedzieli nam o mieście, dali kil-
ka wskazówek dotyczących poruszania się 
po nim i zawieźli na miejsce zakwatero-
wania, które okazało się przytulnym... Do-
mem Ukraińskim u podnóży wzgórza Cal-
ton Hill, na którego zboczach znajduje się 
m.in. Parlament Szkocji i Pałac Holyro-
od. Od tego właśnie miejsca rozpoczęliśmy 
szkocką przygodę. 

Pierwsze spotkanie z szerokim gronem 
widzów odbyło się w salce przyparafial-
nej St. Mary’s Star of the Sea. Polonijna pu-
bliczność przywitała nas – czyli instrukto-
ra Romana Jędraszaka, Łukasza i Jakuba 
Kontków oraz mnie – z ogromną radością 
i nagrodziła gromkimi brawami. Zapre-
zentowaliśmy tradycyjną wiązankę melo-
dii wielkopolskich, a następnie wraz z du-
dziarzami z zespołu Scotpipe odegrała „Le-
liję”. Był to przemiły gest, symbolizujący 
szkocko–polską przyjaźń. Niewyobrażal-
nym zainteresowaniem cieszyły się pocz-
tówki i płyty kapeli, a także gadżety gminy 
Stęszew. Kolejnego dnia zagraliśmy pod-
czas niecodziennego – wielokulturowego – 
spotkania w Domu Ukraińskim na Royal 
Terrace. Wśród obecnych tam osób mogli-

śmy spotkać m.in. Ukraińców, Arabów, In-
dusów, a także przedstawicieli Polonii.

W niedzielę czekały nas dwa koncerty. 
Pierwszy w kościele polskiej parafii, a późnym 
wieczorem wybraliśmy się do kościoła episko-
palnego św. Jana, aby wziąć udział w koncer-
cie kończącym jedną z części największego 
festiwalu teatrów ulicznych na świecie – The 
Fringe. Muzyczny pobyt w Edynburgu zakoń-
czyliśmy przemarszem wzdłuż głównej ulicy 
miasta Princes Street grając i śpiewając melo-
die wielkopolskie. Mieszkańcy i turyści byli 
zachwyceni PAWEŁ ZAWADZKI

„Koźlary” pod Calton Hill 
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Dzięki propozycji burmistrza gmi-
ny Stęszew Włodzimierza Pinczaka 
grupa uczniów Szkoły Podstawowej 

w Stęszewie pod opieką Genowefy Olek-
siak, nauczyciela przyrody, udała się do 
Piotrowa w celu zapoznania się z jednym 
z najnowocześniejszych Centrów Zagospo-
darowania Odpadów „Selekt”.

Po zakładzie oprowadził uczniów je-
go kierownik przedstawiając poszczegól-
ne etapy recyklingu odpadów, sposobów 
ich gromadzenia, pakowania i składowa-
nia. Dzieci przekonały się o celowości i po-
trzebie porządkowania zużytych odpadów, 

z jakimi ma do czynienia każde gospodar-
stwo domowe, także zakłady produkcyj-
ne. Na własne oczy ujrzały jakim utrud-
nieniem jest nieprawidłowe segregowanie 
odpadów, zwłaszcza w sytuacji ich odbio-
ru z ogromnego terenu należącego do tak 
wielu wielkopolskich gmin. 

Uczniowie mieli okazję przyjrzeć się 
paletom z materiałami, które trafią do fa-
bryk i hut w celu powtórnego wykorzysta-
nia do produkcji nowych wyrobów. Uświa-
domiły sobie jak rozsądne gospodarowa-
nie odpadami przyczynia się do oszczę-
dzania zasobów naturalnych środowiska, 

by starczyły dla dalszych pokoleń. Dzieci 
także aktywnie włączyły się do recyklin-
gu poprzez zbiórkę makulatury zorgani-
zowaną przez Selekt. Zgromadziły prawie 
3 tony tego rodzaju odpadów. Wierzymy, 
że pobyt dzieci w wyżej wymienionym za-
kładzie pobudzi ich do świadomej ochrony 
środowiska naturalnego poprzez rozsądne 
segregowanie odpadów. 

Dzięki takiej postawie przyczyniamy 
się do ograniczania liczby jakichkolwiek 
wysypisk czyniąc planetę Ziemię zdrow-
szą, czystszą, bardziej przyjazną ludziom.
  RED 

W Y D A R Z E N I A

Wizyta w Centrum Zagospodarowania Odpadów

Uczniowie w „Selekcie”

Niejednokrotnie już na łamach Wie-
ści Stęszewskich pisaliśmy o licz-
nych sukcesach motolotniarza Ro-

mana Wawrzyniaka – mieszkańca naszej 
gminy.

W minionym czasie pan Roman zdo-
był kolejne sukcesy, którymi warto się po-
chwalić. 

W maju tego roku zajął drugie miej-
sce podczas Ogólnopolskich Mikrolo-
towych Zawodów w Klasie WL2 w Czę-
stochowie. Natomiast w lipcu zdobył 3 
miejsce podczas mistrzostw w lataniu 
na Słowacji.

Gratulujemy mistrzowi zwycięstw i ży-
czymy dalszych sukcesów.  RED

Sukcesy Romana Wawrzyniaka 
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W Y D A R Z E N I A

11 sierpnia w Stęszewie odbył się II 
już Przegląd Zespołów Śpiewa-
czych „Pieśń nad Samicą”. Wzię-

ło w niej udział 8 zespołów: „Wesoła Gro-
mada” ze Stęszewa, „Zjednoczone Siły Mu-
zycznych Poszukiwań” z Kuślina, „Echo” 
chór mieszany z Rogoźna, „Złoty Liść” z Bu-
dzynia, „Sonata” z Obornik, Szczęśliwa 13” 
ze Środy Wielkopolskiej, „Przemysław II” 
z Rogoźna oraz „Modrzanki z Modrza. 

Cała impreza rozpoczęła się przy Sta-
cji Turystycznej wspólnym odśpiewaniem 
hymnu przeglądu. Następnie wszyst-
kie zespoły wraz z mieszkańcami gminy 
przemaszerowali korowodem przy dźwię-
kach Kapeli Dudziarskiej na Stęszewski 
rynek. Tam usłyszeli krótką historię na-
szego miasta i wrócili do Zielonego Zakąt-
ka, by wysłuchać prezentacji muzycznych 
zespołów. 

Na koniec spotkania wystąpił kabaret 
„Mechaniczna Pyra”. 

Podczas imprezy wszystkich gości czę-
stowano smaczną harcerską grochówką, 
kawą, herbatą oraz słodkościami.

Przypomnijmy, że organizatorem im-
prezy był Dom Kultury w Stęszewie. Patro-
nat nad II Przeglądem Zespołów Śpiewa-
czych objął burmistrz gminy Stęszew Wło-
dzimierz Pinczak.  RED 

II Przegląd Zespołów Śpiewaczych w Stęszewie

Pieśń nad Samicą
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F E S T Y N

Przybyło około 20 par bliźniaków. 
Wszyscy z rąk burmistrza Włodzi-
mierza Pinczaka otrzymali ”Pojem-

nik na skarby bliźniaka”. Na scenie odbył 
się krótki konkurs, w którym wzięły udział 
Weronika i Patrycja, maturzystki ze Stę-
szewa. Pytano o ulubioną zupę, rozmiar 
buta, ulubione lody, czy sposób wypoczy-
wania. Nie mogło zabraknąć okoliczno-
ściowego tortu, słodyczy oraz kawy, którą 
mogli częstować się wszyscy uczestnicy fe-
stynu. Plansza z napisem: „Bliźniaku ob-
rysujesz swoją dłoń?” zachęciła wielu. Trzy 
kolorowe duże plansze z namalowanymi 
postaciami w strojach średniowiecznych 
(wypożyczone z Gimnazjum w Stęszewie) 
z otworami na twarz pozwalały na wyko-
nanie humorystycznych zdjęć. Dmuchana 
zjeżdżalnia oraz przejażdżki kucykiem to 
kolejne propozycje na miłe spędzenie cza-
su przez dzieci. Po raz pierwszy w Zakąt-
ku pojawiło się obozowisko średniowiecz-
ne. Drużyna w strojach średniowiecznych 
mając miecze, topory, tarcze i przedmioty 
codziennego użytku z epoki – dała pokaz 
życia obozowego oraz walki wojów. Dzieci 
mogły poznać takie zabawy jak: „kręcenie 
wora” oraz „taniec na mieczu”. Wielkie za-
interesowanie widzów wzbudził pokaz wi-
kliniarski Tadeusza Pięty z Tomiczek. 

Sukcesem okazał się koncert Andrzeja 
Cierniewskiego. Artysta obdarzony silnym, 

ciepłym głosem zaśpiewał kilkanaście pięk-
nych piosenek. Niektóre z nich słyszała Po-
lonia Amerykańska, bowiem wiele lat wy-
stępował w New Jersey, New Yorku i Chica-
go. Nagrał trzy płyty. Jego piosenki kompo-
nują czołowi polscy kompozytorzy tacy jak: 
Robert Janson, Romuald Lipko, Janusz Piąt-
kowski. Słowa do muzyki piszą Marek Ga-

szyński czy Ewa Rakowska. Andrzej Cier-
niewski nawiązał ze stęszewską publiczno-
ścią znakomitą więź – ludzie wstali z miejsc 
i razem śpiewali. Publicznie Andrzej Cier-
niewski wypowiedział swoje największe ar-
tystyczne marzenie, które brzmi: „Chciał-
bym z moją twórczością dotrzeć do wszyst-
kich”.  BARBARA BAWER

21 lipca Dom Kultury w Stęszewie zorganizował w „Zielonym Zakątku” 
festyn, którego głównymi wydarzeniami były IV Spotkanie Bliźniaków 
oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego

IV Spotkanie Bliźniaków 



1 1

N
R

 7
 / 2

0
13

   W
R

Z
E

S
IE

Ń
 2

0
13

W A K A C J E

Chociaż kolejne wakacje dobiegły koń-
ca, warto wspomnieć, jakie atrak-
cje, podczas ich trwania przygotowa-

ła gmina Stęszew. Otóż od końca czerwca 
do połowy lipca trwały gminne półkolonie. 
Zostały one zorganizowane w: Stęszewie, 
Trzebawiu, Będlewie, Strykowie, Modrzu 
oraz w Sapowicach. 

Podczas półkolonii na dzieci i młodzież 
czekało wiele atrakcji m.in. zawody sporto-
we, gry oraz wycieczki i wiele innych.  REDW wakacje atrakcji nie brakowało

Półkolonie letnie 
w gminie Stęszew

Modrze.

Stęszew.

Stęszew, Będlewo.
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Koncert odbył się 11 lipca. Dodajmy, 
że „Wesoła Gromada” obchodzi ju-
bileusz 20-lecia. Instruktorem ze-

społu jest Maria Biała, a akordeonistą Ka-
zimierz Gibczyński. Licznie przybyli go-
ście wraz z zespołem śpiewali znane i lu-
biane piosenki. 

Tego dnia również odbył się wernisaż 
wystawy malarstwa Hanny Danielak z Po-
znania. Malarka mówi o sobie: „Z zawodu 
jestem farmaceutką. Malowałam od dziec-
ka, jednakże zajęta studiami i obowiązka-
mi rodzinnymi, zaczęłam dużo malować 
po zakończeniu pracy zawodowej. 

4 lata uczęszczałam na zajęcia z ma-
larstwa do artystki Marii Gąsiorowskiej 
(UTW). Kolejne szlify malarskie i rzeźbiar-
skie zdobywałam u rzeźbiarza Józefa Kali-
szana. Jeden semestr uczestniczyłam w za-
jęciach malarskich i wykładach na Uniwer-
sytecie Artystycznym w Poznaniu. Uczest-
niczyłam w 12 wystawach indywidualnych 
i wielu zbiorowych. Działałam w Klubie 

Plastyków „Warta” przy LOK.13 lat jestem 
członkiem Stowarzyszenia Plastyków i Fo-
tografików „Dedal” będąc od dwóch lat je-
go prezesem. 

W Stęszewie artystka zaprezentowała 
37 obrazów o różnej tematyce. Były gra-
tulacje , kwiaty i jubileuszowy, pyszny tort 
dla „Wesołej Gromady”.  BB

Cykl imprez dla dzieci pod ha-
słem „Cztery żywioły” zorganizo-
wał w wakacje Dom Kultury

W lipcu zrealizowano dwie: „Wo-
da” i „Powietrze”. Zaproszona do 
współpracy nauczycielka przed-

szkola Julia Błoch, przygotowała intere-
sujące scenariusze, które realizowała wraz 
z pracownikami Domu Kultury: Barbarą 
Bawer, Marią Białą, Pauliną Hasała. Pierw-
szy żywioł „Woda”, realizowany w upal-
ny wtorek to: malowanie przez dzieci kre-
dą i kredkami zwierzątek żyjących w akwa-

rium, które to zwierzątka były wklejane 
do wymyślonego papierowego akwarium. 
Wielką frajdę sprawiły dzieciom w różnym 
wieku rzuty do kolorowej tarczy napełnio-
nymi wodą balonami. Nie zabrakło zabaw 
sprawnościowo – ruchowych oraz tańców. 
Kolorowa chusta animacyjna, którą Dom 
Kultury od kilku lat posiada jest ważnym 
atrybutem zabaw z dziećmi. Była prawdzi-
wa woda w misce, w której dzieci myły ręce, 
by poczęstować się słodkościami i pić wo-
dę z kubeczków. Za pomocą dużego niebie-
skiego materiału animatorka zabaw reali-
zowała zabawę: fale morskie i rzeczne. 

W czasie trwanie drugiej imprezy „Po-
wietrze” na scenografię w „Zielonym Zakąt-
ku”, oprócz tytułowej tablicy, składał się mo-
del drewnianego wiatraku i płotu do których 
to przyklejono zwiewne ptaki i wszelkie in-
ne lekkie i nośne przedmioty. Tym razem 
wspólnych tańców było jeszcze więcej. 

Był też „Dziecięcy pociąg do galerii Do-
mu Kultury”. Wśród obrazów prezentowa-
nych na wystawie Hanny Danielak z Pozna-
nia znajdują się takie tytuły jak: „Wiatr”, „Ba-
loniki”, „Muzyka”, „Pole”, „Małe tancerki”.

Dzieci w galerii uczyły się wypowia-
dać o obrazach i szukały związku z „powie-
trzem”. Kredkami i kolorową kredą dzieci 
kolorowały przygotowane wcześniej moty-
le, które posłużyły jako wachlarze. Tym ra-
zem zabaw sprawnościowo-ruchowych na 
trawie było jeszcze więcej. 

W sierpniu zorganizowano kolejne 
dwie tematyczne imprezy: „Ogień” i „Zie-
mia” Cieszy fakt licznego udziału dzieci 
w imprezach oraz to, że dorośli , którzy są 
uczestniczą we wspólnych zabawach. BB

K U LT U R A

W Domu Kultury w Stęszewie w ramach cyklicznej imprez „Przyjemności 
dla ciała i ducha”, wystąpił zespół „Wesoła Gromada” 

Jubileuszowy tort 
„Wesołej Gromady” 

„Wesoła Gromada” obchodzi 20-lecie istnienia.

Wakacyjne „Cztery żywioły”
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Pierwszy etap pobytu (22 czerwca) za-
początkowały same dzieci z rado-
ścią wsiadające do gokardów i prze-

zroczystych walców. Tymi zabawkami 
opanowały trawiasty teren. W dalszej czę-
ści najmłodsi odkrywali wnętrze długie-
go pociągu, odważnie pokonując wszel-
kie przeszkody i odkrywając jego środek. 
Nieco starsi zmagali się ze znalezieniem 
drogi w labiryncie do upatrzonych ślizga-
wek. A wędrówka do łatwych nie należała, 
gdyż dróg dojścia było wiele, a utrudnień 
na nich jeszcze więcej. Dzieci wykazały się 
niebywałą sprawnością fizyczną, hartem 
i wytrwałością. Wśród najstarszych uczest-
ników wielkim zamiłowaniem cieszyły się 
bitwy w basenach z piłkami i armatkami, 
zwłaszcza te z udziałem opiekunów. Wola 
zwycięstwa i pokonania rywala wyzwalała 
we wszystkich ogromne pokłady kondycji 
fizycznej oraz poszukiwania najlepszego 
sposobu i techniki `walki, by odnieść rado-
sne zwycięstwo. Pasja i radość dzieci udzie-
lały się dorosłym, którzy wcale nie chcieli 
wypaść na „mięczaków”. 

W ramach koniecznego, przynajmniej 
dla dorosłych, odpoczynku uczestnicy 

posilili się i orzeźwili sokami. Następnie 
z odrodzonymi siłami objęli w posiada-
nie dmuchaną piramidę, na której mogli 
sprawdzić swoją odwagę, ale także liczne 
umiejętności wspinania się po kratownicy 
z lin lub progach umieszczonych na stro-
mych bokach piramidy. 

Żal było rozstawać się z zabawkami, 
ale wszystko co dobre, kiedyś się kończy. 

Trzeba przyznać, że dorośli opiekunowie 
byli pod wrażeniem śmiałości dzieci i ich 
wytrzymałości. Ujęła ich wzajemna troska 
wśród dzieci, ochocze niesienie pomocy in-
nym, zwłaszcza w pokonywaniu przeszkód 
w labiryncie i na piramidzie. Pokazały tak-
że, że potrafią zachowywać się kultural-
nie, czym przysporzyły dumy opiekunom 
i swoim rodzicom.  MA

Zawody wędkarskie pod patronatem 
burmistrza gminy Stęszew Włodzi-
mierza Pinczaka odbyły się 21 lip-

ca w dwóch kategoriach wiekowych:  nesto-
rzy w wieku powyżej 50 lat oraz seniorzy 
w wieku do 50 lat.

W kategorii nestorzy zwyciężył Roman 
Sierański, drugie miejsce zajął Krzysztof 
Kowalski, a trzecie – Zbigniew Mianowski. 

W kategorii seniorzy pierwsza trójka to: 
1. Marek Kaczmarek, 2. Krystian Kowalski. 
3. Tomasz Spieczyński.

Po wręczeniu pucharów i nagród, z rąk 
prezesa koła Michała Zielińskiego człon-
kowie naszego koła otrzymali odznaki Za-
służony dla Wędkarstwa Wielkopolskie-
go, przyznane przez Zarząd Okręgu PZW 
w Poznaniu. Byli to: Agata Kaczmarek, Jó-
zef Gatniejewski, Roman Sierański, Stani-
sław Szlufik, Marian Kasprzyk, Sylwester 
Chudzinski.  JERZY NOWAK

W O KÓ Ł  N A S

Z inicjatywy Mirosława Kałka i Andrzeja Ratajczaka, sołtysów sołectw 
Będlewo-Srocko Małe PGR i Krąplewo-Wielkawieś dzieci w wieku 3-16 lat 
wyjechały do miejscowości Wioska, by skorzystać z różnych form zabaw 
w „Krainie zabawy Bogilu”

W krainie zabaw „Bogilu”

Pobyt w „Krainie zabaw Bogilu” zakończył się pamiątkowym zdjęciem.

Nestorzy i seniorzy z wędką

Pamiątkowe zdjęcie uczestników 
zawodów z burmistrzem.
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BURMISTRZ STĘSZEWA

ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych 

położonych w Stęszewie, przeznaczonych na cele zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dane dotyczące poszczególnych nieruchomości:

Lp. Nr działki
Pow. 
w m2 Nr K.W.

Rodzaj 
zabudowy

Położenie 
Stęszew ul.:

Cena 
wywoławcza

netto

Wadium
zł

1 1677/3 1.513
PO1S/000
52416/4

zabudowa
wolnostojąca

Wierzbowa 281.420,- 28.140,-

2 1677/4 1.393
PO1S/000
52417/1

zabudowa
wolnostojąca

Wierzbowa 259.100,- 25.910,-

3 1677/5 1.272
PO1S/000
52418/8

zabudowa
wolnostojąca

Wierzbowa 236.590,- 23.660,-

4 1677/6 1.429
PO1S/000
52419/5

zabudowa
wolnostojąca

Wierzbowa 265.790,- 26.580,-

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się 23% podatku VAT. Nieru-
chomości są wolne od obciążeń. Nieruchomości sprzedawane są na podsta-
wie danych z ewidencji gruntów, a wznowienie granic odbywa się na koszt 
i staraniem nabywcy. Media: możliwość podłączenia wody, prądu i gazu. 
Działki położone są w spokojnej okolicy, w sąsiedztwie jeziora Lipno. Dla nie-
ruchomości ustalone zostały warunki zabudowy.

Warunki przetargu: Przetarg odbędzie się 10 października 2013 r. od 
godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul. Poznań-
ska 11. Wadium ze wskazaniem określonej działki należy wnosić w pienią-
dzu do dnia 07 października 2013r. na konto Urzędu nr 10 9048 0007 0027 
3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/Stęszew. Wadium zwraca się uczestni-
kowi przetargu na jego konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwo-
łania przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zali-
czone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą 
osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Cena 
sprzedaży nieruchomości będzie wymagalna w całości 7 dni przed wyzna-
czoną datą podpisania aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe pono-
si nabywca. Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany o czym nie-
zwłocznie poinformuje się w formie właściwej do ogłoszenia. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stę-
szew ul.Poznańska 11 pokój nr 1 tel. (061) 819 71 49.

BURMISTRZ STĘSZEWA

ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w Stęszewie przy ul. Poznań-

skiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1691 o pow. 3.969 m2, 
dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. prowadzi księgę 

wieczystą PO1S/00029782/0 .

Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.Nieruchomość sprzedawana 
jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznowienie granic odby-
wa się na koszt i staraniem nabywcy. Dla nieruchomości ustalone zostały 
warunki zabudowy. 

Rodzaj inwestycji: budowa obiektu – pasażu handlowego wraz z towa-
rzyszącą infrastrukturą.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  782.700,– zł

Wadium wnoszone w pieniądzu wynosi 78.270,– zł

Minimalne postąpienie wynosi   7.830,– zł

Do ceny po licytacji doliczony zostanie należny podatek VAT

Warunki przetargu: Przetarg odbędzie się dnia 10 października 2013 r. 
od godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul. Poznań-
ska 11. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w ter-
minie do dnia 07 października 2013 r. wpłacą wadium na konto Urzędu nr 
10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/Stęszew. W przypad-
ku wystąpienia jako pełnomocnik należy przedłożyć dokument potwierdza-
jący umocowanie do danej czynności. Wadium zwraca się uczestnikowi prze-
targu przelewem na konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięciu lub odwoła-
nia przetargu. Cena sprzedaży nieruchomości będzie wymagalna w całości 7 
dni przed wyznaczoną datą podpisania aktu notarialnego. Wadium wpłacone 
przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ce-
ny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od 
zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Koszty notarialne i sądowe 
ponosi nabywca. Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany o czym 
niezwłocznie poinformuje się w formie właściwej do ogłoszenia. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stę-
szew ul.Poznańska 11 pokój nr 1 tel. (061) 819 71 49 . 

BURMISTRZ STĘSZEWA

ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych 

w Stęszewie, przeznaczonych w planie zagospodarowania prze-
strzennego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dane dotyczące poszczególnych nieruchomości:

Lp. Nr działki
Pow. 
w m2 Nr K.W.

Rodzaj 
zabudowy

Położenie 
Stęszew ul.:

Cena 
wywoławcza

netto

Wadium
zł

1 2025 1.386
PO1S/000 
43278/8

zabudowa
wolnostojąca

Żeglarska 206.510,- 20.650,-

2 2028 1.319
PO1S/000 
43281/2

zabudowa
wolnostojąca

Trzebawska 192.570,- 19.260,-

3 2029 1.196
PO1S/000 
43282/9

zabudowa
wolnostojąca

Trzebawska 174.620,- 17.460,-

4 2031 1.483
PO1S/000 
43283/6

zabudowa
wolnostojąca

Żeglarska 220.970,- 22.100,-

Do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT 
w wysokości 23%. Nieruchomości są wolne od obciążeń. Nieruchomości 
sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznowienie 
granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przeznaczone są 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Warunki przetargu: Przetarg odbędzie się 10 października 2013r. od 
godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul. Poznań-
ska 11. Wadium ze wskazaniem określonej działki należy wnosić w pienią-
dzu do dnia 07 października 2013 r. na konto Urzędu nr 10 9048 0007 0027 
3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/Stęszew. Wadium zwraca się uczestni-
kowi przetargu na jego konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwo-
łania przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zali-
czone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą 
osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Cena 
sprzedaży nieruchomości będzie wymagalna w całości 7 dni przed wyzna-
czoną datą podpisania aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe pono-
si nabywca. Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany o czym nie-
zwłocznie poinformuje się w formie właściwej do ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stę-
szew ul. Poznańska 11 pokój nr 1 tel. (061) 819 71 49 . 

Rada Sołecka w Sapowicach

WYNAJMIE 
SALĘ WIEJSKĄ

na imprezy okolicznościowe.

Kontakt z Urzędem Miejskim Gminy Stęszew 

 tel. 61 8 197 149

UWAGA! ZALEGAJĄCY Z CZYNSZEM 
LOKATORZY MOGĄ ODPRACOWAĆ 

SWÓJ DŁUG.

Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji ży-

ciowej lub materialnej i zalegają z opłatami za 

czynsz mieszkań komunalnych mogą to odpraco-

wać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Miesz-

kaniowej.

Aby skorzystać z możliwości odpracowania dłu-

gu, wystarczy zgłosić się do ZGKiM w Stęszewie.
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O G Ł O S Z E N I A

BURMISTRZ STĘSZEWA

ogłasza nabór na stanowisko do spraw inwestycji

A. Wymagania:

1)  wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie (preferowane kierunki: 

budownictwo lub kierunki pośrednie), 

2)  znajomość przepisów i zagadnień związanych z problematyką budowlaną 

ze szczególną znajomością przepisów ustawy Prawo budowlane, 

3)  znajomość przepisów z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych,

4)  znajomość zagadnień związanych z przygotowaniem, realizacją i rozlicza-

niem inwestycji,

5)  znajomość procedur uzyskiwania pozwoleń, decyzji itp. w procesie in-

westycyjnym,

6)  opanowana umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność za powierzone 

zadania, zdyscyplinowanie, 

7)  znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

8) komunikatywność i dyspozycyjność,

9)  niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,

10) dobry stan zdrowia.

B. Wymagania dodatkowe:

1)  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

2)  dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień budowlanych oraz 

umiejętność kosztorysowania w budownictwie,

3)  znajomość zagadnień związanych z administracją samorządową,

4) prawo jazdy kat B,

C. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

• prowadzenie spraw z zakresu utrzymania, ochrony, remontów i budowy 

dróg gminnych, wewnętrznych stanowiących własność gminy i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego,

• sprawowanie nadzoru nad pracami drogowymi oraz udział w odbiorach 

robót,

• prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji dot. zajęcia pasa drogowego, 

lokalizacji zjazdów z dróg, lokalizacji w pasie drogowym drogi gminnej 

urządzeń infrastruktury technicznej,

• prowadzenie spraw związanych z udostępnianie kanałów technologicznych 

w zw. z zamiarem budowy dróg gminnych,

• przygotowywanie, prowadzenie i dokumentowanie postępowań o udziele-

nie zamówienia publicznego,

• sporządzanie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych,

• opracowywanie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych 

dokumentów przetargowych,

• przygotowywanie , realizacja i rozliczanie inwestycji, w których 

zaangażowane są środki finansowe z zewnątrz (np.: fundusze unijne, ochrony 

środowiska),

• przygotowywanie i nadzorowanie prac związanych z budową i remontem 

gminnej infrastruktury komunalnej i innych obiektów budowlanych oraz 

udział w odbiorach robót,

• przygotowywanie dokumentacji, uzyskiwanie wymaganych prawem 

zezwoleń i uzgodnień,

• przygotowywanie zestawień kosztów poszczególnych zadań i przygotow-

ywanie do końcowego rozliczenia,

• przygotowywanie wytworzonej na stanowisku pracy dokumentacji i prze-

kazywanie jej do archiwizacji.

D. Wymagane dokumenty:

• życiorys (CV),

• list motywacyjny,

• kwestionariusz osobowy,

• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione 

umyślnie, 

• kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz 

staż pracy,

• inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 

opinie, referencje.

• aktualne oświadczenie o stanie zdrowia,

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz.926 z 2002 r. ze zmianami) oraz ustawą 

z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. u. Nr 228 

poz. 1458).

Dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie 

do 18 września 2013 r. osobiście w Sekretariacie Urzędu pokój nr 3 bądź 

listownie (ul. Poznańska 11, 62 – 060 Stęszew) w kopercie z napisem 

„Nabór na stanowisko do spraw inwestycji”. Dokumenty aplikacyjne, 

które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandy-

datów, którzy spełnili wymagania formalne postępowania rekrutacyj-

nego zostanie upowszechniona w BIP na internetowej stronie Urzędu: 

www.steszew.pl, a kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną 

powiadomieni o terminie postępowania sprawdzającego.

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
LIDER W STĘSZEWIE

prowadzą nabór na rok szkolny 
2013/2014

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 
SZKOŁA POLICEALNA: 

technik BHP, technik administracji,
technik turystyki wiejskiej (daje kwalifi kacje rolnicze)

KURSY: 
pedagogiczny, opiekunka dziecięca, kwalifi kacje rolnicze

Zebranie organizacyjne odbędzie się 
11 września 2013 roku o godz. 18:00.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW I DOKŁADNA INFORMACJA:
Stęszew, ul. Szkolna 1

Tel. 61 8 140 360; 
508 194 737; 61 8 134 147

www.cds-lider.com.pl

USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE
• Malowanie, tapetowanie ścian • Układanie pa-
neli, płytek • Konstrukcje z płyt gipsowo-kartono-
wych • Drobne prace instalacyjne, sufi ty podwie-
szane • Montaż mebli

KONKURENCYJNE CENY, FACHOWE WYKONANIE!
TEL. 721 829 676

USŁUGI SPAWALNICZE
schody, balustrady, bramy, garaże, kraty itp.

Tel. 666 473 687

WYNAJMĘ MIESZKANIE W STĘSZEWIE 
przy ulicy Piotra Skargi. W skład mieszkania wchodzą 

trzy pokoje, kuchnia, łazienka i korytarz (posiada piwni-
cę). Mieszkanie ciepłe i przytulne. Blok odnowiony i zadba-
ny. Mieszkanie jest w części umeblowane, w kuchni sprzęt 

AGD ( lodówka , piec gazowy). Wolne od sierpnia.
Numer kontaktowy: 602476824, 606325561 

Sprzedam kwiaty, duże pokojowe, tanio
Tel. 781 702 787

Centrum Językowe SAKSA zaprasza mieszkańców gminy 
na kursy, szkolenia i nauczanie indywidualne języków

 NIEMIECKI ANGIELSKI
 na terenie gminy Stęszew

Poszerz swoją wiedzę, podnieś kwalifi kacje, przygotuj się z nami
Zajrzyj na stronę www.saksa.pl / Wyślij maila saksa@saksa.pl

Zadzwoń 883 64 00 33
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• Ogólnopolski numer ratunkowy   112
• Policja   997
• Straż pożarna   998
• Pogotowie ratunkowe   999
• Pogotowie energetyczne   991
• Pogotowie gazowe   992
• Pogotowie wod.-kan   61 813 42 21,
 61 813 41 82, kom. 506 020 061

• Bezpłatne konsultacje prawne 

– w każdy drugi i czwarty poniedziałek 

miesiąca od godz. 16 do 18w Urzędzie 

Miejskim Gminy Stęszew (są one prze-

znaczone wyłącznie do osób zameldowa-

nych w gminie Stęszew. Radca pełni funk-

cję doradcy dla osób w trudnej sytuacji).

• Urząd Miejski Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11

czynny: pon. 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

> psycholog do spraw przemocy w rodzi-

nie – kontakt za pośrednictwem Ośrodka 

Pomocy Społecznej pod nr tel. 

61 8197 124

• Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej ul. Mosińska 15

Czynny jest codziennie z wyjątkiem wol-

nych sobót i niedzieli w godz. 7–15

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

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

tel. 61 813 43 95

 > Opalenica (24 h na dobę),

tel. 61 447 90 00

• Pogotowie wodno–kanalizacyjne
tel.  506 020 061

• Oczyszczalnia w Witoblu
tel. 515 266 029

• Oczyszczalnia w Strykowie
tel. 500 016 269

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

tel. 61 813 43 98

 > Strykowo, ul. Bukowska 2a,

tel. 61 813 45 31

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

tel. 61 841 49 30 lub 61 841 49 32

Przez 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 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 „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

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

tel. 61 813 42 61

Udziela świadczeń specjalistycznych

w zakresie: chirurgii, laryngologii i neurologii.

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

Ośrodek czynny: pon.–pt. godz. 8–18

> Godziny przyjęć lekarzy: pon. 8–16,

wt., czw. 11–18, śr. 12–18, pt. 8–14

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

śr. 17–18

> Pobranie materiałów do badań: śr. 8–

–9:30 Wizyty domowe poza godzinami 

przyjęć.

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

kom. 606 892 161

Gabinet czynny: pon.–pt.: 8–18

Lekarz przyjmuje pon. – pt.

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, 

> pielęgniarki środowiskowe: Agniesz-

ka Ignasiak, tel. 605 951 205, Katarzyna 

Płotkowiak, tel. 600 971 102, Barbara Si-

korska, tel. 504 821 566

> położna środowiskowa:

Mariola Czaplińska , tel. 693 743 875

> Opieka długoterminowa:

Magdalena Bernat, Halina Kowalska,

tel. 600 631 917

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

czynne: pon.–pt. 10–20, sob. 10–13,

tel. 61 813 46 81

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

tel. 61 813 44 53,

kom. 602 706 945

• 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



1 8

N
R

 7
 /

 2
0

13
  

 W
R

Z
E

S
IE

Ń
 2

0
13

S P O RT

Rywalizacja w GP Orlika trwała dwa 
miesiące. Przez ten okres dzieci i mło-
dzież mogli zmierzyć się w następu-

jących konkurencjach: badmintonie, warca-
bach, piłce nożnej, pierścieniówce i dwóch 
ogniach, siatkówce, koszykówce, tenisie sto-
łowym, piłce nożnej, trójkach koszykarskich, 
tenisie ziemnym oraz siatko–nodze.

– W tym roku rywalizacja była bardzo 
zacięta i praktycznie do ostatniego dnia 
nie było wiadomo jak będzie wyglądała 
klasyfikacja końcowa – mówi Marian Cie-
niawa, animator sportu. 

Łącznie w tegorocznych zawodach 
wzięło udział 138 osób. Wszyscy uczest-
nicy, którzy zaliczyli co najmniej 4 kon-
kurencje otrzymali pamiątkowy dyplom 
ufundowany przez p. Krzysztofa Smugę.

Pierwszych dziesięć osób w klasyfika-
cji otrzymało nagrody ufundowane przez 
burmistrza Włodzimierza Pinczaka. A by-
li nimi: 

• Dawid Przewoźny – 6323,9 pkt.,
• Kevin Lech – 6128,7 pkt.,
• Damian Wojtkowiak – 5771,2 pkt., 
• Paweł Żaba – 5655,1 pkt.,
• Alan Czekała – 5366,9 pkt.,
• Marcel Żaba – 5302 pkt.,
• Sebastian Wojtkowiak – 4593,1 pkt.,
• Mateusz Hałas – 2208,3 pkt.,
• Maksymilian Pieróg – 2124,7 pkt.,
• Szymon Baranowski – 1974 pkt.

Natomiast kolejna dziesiątka otrzy-
mała pamiątkowe statuetki ufundowane 
przez anonimowego darczyńcę.

Rozlosowano również kilka nagród 
wśród uczestników zabaw sportowych na 
„Orliku”, którzy wzięli udział w co naj-
mniej 5 konkurencjach.

Po wręczeniu nagród, animator obiek-
tu sportowego oraz inicjator „Wakacyjne-
go Grand Prix Orlika” Marian Cieniawa 
podziękował dzieciom i młodzieży, za dwa 
miesiące wspaniałej zabawy i aktywnego 
wypoczynku, a burmistrzowi Włodzimie-

rzowi Pinczakowi za hojność przy ufundo-
waniu nagród.

Na zakończenie włodarz gminy pogra-
tulował młodym sportowcom tak wspa-
niałych wyników. Podziękował również 
animatorowi za zaangażowanie i opie-
kę nad młodzieżą przez okres wakacji. Do 
podziękowań przyłączyli się także wszy-
scy uczestnicy „Wakacyjnego Grand Prix 
Orlika”, którzy nagrodzili Mariana Cie-
niawę gromkimi brawami, medalem oraz 
drobnym upominkiem za poświęcony czas 
i wspaniałą zabawę.  RED

Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Prezesów: Franciszka Ora-
cza, Tadeusza Pakuły i Piotra 
Szuldy

15sierpnia na boisku sportowym 
Orlik odbył się kolejny już Tur-
niej Piłki Nożnej o Puchar Pre-

zesów: Franciszka Oracza, Tadeusza Paku-
ły i Piotra Szuldy. Rozgrywki rozpoczęły 
się o godz. 10:00.

Zawody rozegrane zostały w systemie 
każdy z każdym. Drużyny w drodze loso-
wania zostały podzielone na dwie grupy.

•  Grupa „A”: LZS Wronczyn, Tornado 
Trzebaw, KS Lipno Stęszew.

•  Grupa „B” : Okoń Sapowice, Spójnia 
Strykowo, Tęcza Skrzynki.

Kibice obecni na turnieju mieli okazję 
obejrzeć emocjonujące, rozegrane w do-
brym stylu, mecze eliminacyjne drużyn 

walczących o miejsce w finale. Awans do 
finału z grupy „A” wywalczył sobie LZS 
Wronczyn. Natomiast z grupy „B” – Spój-

nia Strykowo. Mecz finałowy wygrała Spój-
nia Strykowo wynikiem 5:4 w rzutach kar-
nych.  RED

W sobotę, 31 sierpnia odbyło się zakończenie „Wakacyjnego Grand Prix Orlika”

Grand Prix Orlika 2013

Pamiątkowe zdjęcie uczestników zakończenia „Wakacyjnego GP Orlika”.

Puchar dla Spójni

Pamiątkowe zdjęcie uczestników 
zawodów z burmistrzem.
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