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W Y D A R Z E N I E

28 września w Sali Sesyjnej Urzę-
du Miejskiego Gminy odbyła 
się inauguracja Stęszewskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku (SUTW). 
Przypomnijmy, jego pomysłodawczy-

niami są Danuta Niedzwiecka, Halina Ko-
walska i Bożena Krawczyk. Dzięki ich sta-
raniom i wsparciu burmistrza gminy Wło-
dzimierza Pinczaka, 3 marca 2011 roku 
zainaugurowano rok zerowy. Teraz była 
okazja, by studenci 50+ zaczęli już drugi 
rok akademicki.

Prezes SUTW Danuta Niedzwiecka opo-
wiedziała pokrótce o planach na najbliższy 
rok. Przywitała również w szeregach no-
wych studentów. 

— Cieszę się, że działalność SUTW jest 
kontynuowana, bo to znakomity pomysł 
na aktywizację ludzi starszych — powie-
dział burmistrz Włodzimierz Pinczak. 
— Podoba mi się ta inicjatywa, która do-
wodzi, że współcześni seniorzy są nie-
zwykle wartościową grupą. Jeszcze im się 
chce zdobywać wiedzę i to niekoniecznie 
ze swojej specjalności. Chcą rozwijać sie-
bie, a tym samym wzbogacać gminę. Pra-
gnę podziękować inicjatorkom SUTW za 
ogromny wysiłek, który sprawił, że stowa-
rzyszenie to odgrywa już znaczącą rolę na 
terenie gminy. 

Burmistrz zadeklarował dalsze wspar-
cie ze strony gminy. 

Tego dnia stęszewscy studenci wysłu-
chali pierwszego w tym roku akademickim 
wykładu. Spotkanie uświetnił chór Ottimo 
z Grodziska Wielkopolskiego.  RED

Stęszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował rok akademicki 
2013/2014. Studenci 50+ stawili się licznie

Zabrzmiał „Gaudeamus”
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Z  O B R A D  S E S J I

Po otwarciu sesji i stwierdzeniu qu-
orum, przewodniczący Mirosław 
Potrawiak przedstawił zebranym 

porządek obrad.
Kolejnym punktem środowej sesji było 

sprawozdanie burmistrza z działalności 
międzysesyjnej. Obejmowało ono okres 
od 5 września do 9 października br.

W omawianym czasie zrealizowane 
były następujące inwestycje:

•  remont ul. Bukowskiej w Sapowi-
cach,

•  budowa ścieżki edukacyjno–przyrod-
niczo–kulturowej „Wokół Stęszewa”,

•  naprawa wiat przystankowych oraz 
ich konserwacja przed zimą.

Rozpoczął się także remont dróg 
tłuczniem w Stęszewie i we Wronczynie.

W trakcie realizacji są następujące za-
dania:

•  remont chodników w Łodzi, na-
stępnie w Dębnie, Modrzu, Sroc-
ku Małym PGR, Witoblu oraz we 
Wronczynie,

•  budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Słupi,

•  budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
dla części miejscowości Stęszew (re-
jon ul. Mosińska i Trzebawska),

•  remont budynku świetlicy wiej-
skiej w Sapowicach,

•  zagospodarowanie terenu nad je-
ziorem Strykowskim w Strykowie, 

•  rekultywacja boiska w Łodzi,
•  opracowanie dokumentacji projek-

towej na budowę hali widowiskowo–
–sportowej w Stęszewie.

Odbyły się także przetargi na:
•  remont mostu w Krąplewie, nad 

ciekiem wodnym Samica,
•  budowę budynków garażu dla wo-

zów strażackich w Strykowie,
•  dokumentację projektową na wy-

konanie remontu świetlicy wiej-
skiej w Drożdżycach,

•  remont nawierzchni jezdni i chod-
nika na ul. Składowej w Stęszewie 
(teren przy dworcu PKP i PKS).

W wrześniu odbyły się rajdy rowero-
we m.in. do Słupi i nad Jezioro Jarosła-
wieckie (więcej w odrębnym tekście red.)

7 wrześnie odbyło się oficjalne otwar-
cie boiska wielofunkcyjnego w Jezior-
kach połączone z festynem rodzinnym.

8 września przypadała VIII rocznica 
ogłoszenia NMP patronką Stęszewa. Z tej 
okazji 10 września odbyły się uroczysto-
ści odpustowe parafii (więcej w odręb-
nym tekście red.)

W omawianym czasie odbył się jubi-
leusz 99 urodzin mieszkanki naszej gmi-
ny — p. Jadwigi Ciesielskiej z Sapowic 
(więcej w odrębnym tekście red.).

7 września Stęszewski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku zainaugurował kolejny 
rok akademicki. Tego samego dnia od-
był się w Rybojedzku Festyn integracyj-
ny dla osób niepełnosprawnych z terenu 
gminy Stęszew, Buk i Dopiewo. 

Miniony okres to także liczne spo-
tkania w ramach Centrum Zagospoda-
rowania Odpadów Selekt, podczas któ-
rych omówiono m.in. podatek śmiecio-
wy, współpracę z firmą TEW oraz ogła-
szanie przetargów na kolejny rok. 

W tym czasie odbyły się także spotka-
nia Rady Metropolii oraz LGD Źródło. 
Podpisano także umowy z Wielkopol-
skim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na ścieżkę eduka-
cyjno-przyrodniczo-kulturową „Wokół 
Stęszewa”.

Uruchomiono również zbiórkę odpa-
dów problemowych na terenie oczysz-
czalni ścieków w Witoblu oraz tymcza-
sowy punkt selektywnej zbiórki opadów 
na terenie oczyszczali ścieków w Stęsze-
wie.

W miniony czas to także sprzątanie 
dróg, lasów i rowów przez nasze służby 
komunalne. 

— Okazuje się, że pomimo wprowa-
dzenia podatku śmieciowego, nadal po-
jawiają się dzikie wysypiska śmieci. Po-
dejrzewamy, że mieszkańcy, którzy do 
dziś nie złożyli deklaracji, w ten sposób 
pozbywają się swoich odpadów. Nic bar-
dziej mylnego — mówi burmistrz Wło-
dzimierz Pinczak. — Posiadamy pełną 
bazę ewidencyjną nieruchomości, któ-
re do dziś nie wywiązały się z obowiąz-
ku podatku śmieciowego. Domostwa te 

otrzymają upomnienia o niezłożeniu ta-
kiej deklaracji i uregulowaniu należno-
ści — od 1 lipca.

Od wielu miesięcy gmina borykały się 
z przejęciem dróg krajowych. W tej spra-
wie odbyło się wiele spotkań, które miało 
na celu lobbowanie, by te drogi w pierw-
szej kolejności były przejmowane przez 
samorząd województwa, a nie bezpośred-
nio przez gminy. 

— Senat zdanie to podzielił, dlatego 
jest ogromna szansa, że prezydent pod-
pisze tą ustawę, dzięki czemu po wybu-
dowaniu drogi S5, utrzymanie drogi kra-
jowa nr 5 nie będzie zadaniem gminy — 
mówił burmistrz.

W omawianym okresie udało się dojść 
do porozumienia w sprawie nawadnia-
nia boiska sportowego Lipno — zadanie 
to zostało wykonane.

W minionym czasie, w związku ze 
zmianą zasad składowania odpadów po-
jawiły się problemy z dalszym funk-
cjonowaniem naszego wysypiska odpa-
dów komunalnych — mówił burmistrza. 
Miejsce to było dla gminy pewnym za-
bezpieczeniem w walce z dzikimi wysy-
piskami. 

— Dlatego w najbliższy czasie spotyka-
my się z marszałkiem województwa wiel-
kopolskiego celem wypracowania dobre-
go rozwiązania dla całego Związku Mię-
dzygminnego — tłumaczył burmistrz.

Na zakończenie sprawozdania bur-
mistrz zaprosił mieszkańców gminy, na 
spotkanie organizacyjne powstającego 
chóru mieszanego, które odbędzie się 22 
października br. o godz. 18:00 w Sali Se-
syjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie.
a) Zmieniająca uchwałę nr XXIII/

196/2012 w sprawie uchwały budżeto-
wej na rok 2013. Uchwałą tą Rada Miej-
ska Gminy Stęszew dokonuje zwiększe-
nia dochodów o kwotę 593. 545,00 zł.

Plan dochodów po zmianach to — 
39.687.837,54 zł, z tego:

•  dochody bieżące w kwocie — 
39.228.318,54 zł,

•  dochody majątkowe w kwocie — 
459.519,00 zł.

9 października odbyła się XXX Sesja Rady Miejskiej Gminy Stęszew, 
na której podjęto 6 uchwał

XXX Sesja Rady 
Miejskiej Gminy Stęszew
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Dokonuje się zwiększenia wydatków 
o kwotę — 593.545,00 zł,

Plan wydatków po zmianach to — 
40.948.413,54 z tego:

•  wydatki bieżące w wysokości — 
35.138.852,54 zł,

•  wydatki majątkowe w wysokości — 
5.809,561,00 zł.

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

b) Zmieniająca uchwałę w sprawie 
poboru podatków w drodze inkasa.

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew, w uchwale nr XXI/184/2012 z dnia 
7 listopada 2012 r. w sprawie poboru po-
datków w drodze inkasa § 2 otrzymuje 
brzmienie.

Na inkasentów sołectw gminy Stęszew 
wyznacza się:

 1.  Będlewo, Srocko Małe PGR 
Kałek Mirosław 

 2.  Dębno, Dębienko, Drogosławiec 
Jóźwiak Andrzej 

 3.  Drożdżyce 
Michalak Grzegorz 

 4.  Jeziorki 
Rozumek Piotr 

 5.  Krąplewo, Wielkawieś 
Ratajczak Andrzej 

 6.  Łódź 
Kalemba Kazimiera 

 7.  Mirosławki 
Rożek Anna 

 8.  Modrze, Smętówko, Żydowo 
Trojanowski Marian 

 9.  Piekary
Kalemba Marcin 

10.  Rybojedzko, Tomice
Pempera Barbara 

11.  Sapowice, Antonin
Sołtysiak Adam 

12.  Skrzynki 
Paluszak-Bendlewska Zuzanna 

13.  Słupia
Pietruszyński Grzegorz 

14.  Srocko Małe
Kuik Franciszek 

15.  Strykowo, Strykówko 
Szymański Tomasz 

16.  Tomiczki
Słoma Hanna 

17.  Trzebaw, Górka
Wszędybył Danuta 

18.  Twardowo
Lasecki Tadeusz 

19.  Witobel
Borak Ryszard 

20.  Wronczyn, Zaparcin
Jankowiak Zygmunt 

21.  Zamysłowo
Olejniczak Henryk 

W sprawie tej uchwały głos zabrał 
Mieczysław Kaczmarek — mieszkaniec 
gminy Stęszew oraz radni opozycyjni. 

Prosili o szczegółowe wyjaśnienie, 
dlaczego w sołectwie Tomice, Rybojedz-
ko został zmieniony inkasent z Doro-
ty Stańki na Barbarę Pemperę. Przypo-
mnijmy, iż temat ten został szczegóło-
wo omówiony na posiedzeniach komi-
sji rady. 

Skarbnik gminy wyjaśniła, że w przy-
padku pani sołtys zostały złamane prze-
pisy dotyczące: rozliczania się, ochro-
ny danych osobowych oraz została pod-
ważona wiarygodność sołtysa jako inka-
senta. Stąd ta propozycja zmiany (więcej 
szczegółów tej sprawy nie podajemy dla 
dobra pani sołtys). 

Mimo to, radni opozycyjni wciąż do-
ciekali.

Radny Murkowski dopytywał, czy 
wcześniej takie sytuacje miały miejsce, 
czy wszyscy sołtysi wywiązują się su-
miennie z obowiązków inkasenta. Bur-
mistrz odpowiedział, że taka sytuacja za-
istniała pierwszy raz. 

Czy ten „lincz publiczny” na pani sołtys 
jest potrzebny — pytali radni opozycyjni. 

— Nie, absolutnie — powiedział prze-
wodniczący rady Mirosław Potrawiak. 
— Sami państwo się do tego przyczyni-
li. Tyle zostało już powiedziane na po-
siedzeniach komisji, że byłem przeko-
nany, że dla dobra tej pani, podczas sesji 
nie padnie żadne pytanie do tej uchwały. 
Miałem nadzieję, że radni nie będą ko-
mentować i dociekać publicznie w tym 
temacie. 

Wtedy to radny Murkowski zasugero-
wał, że można było panu Kaczmarkowi 
udzielić odpowiedzi na pytanie o zmia-
nie inkasenta na osobności. 

Przewodniczący rady skomentował: — 
Dziwię się, że to właśnie państwo propo-
nują załatwienie sprawy poprzez „zamie-
cienia jej pod dywan”. Sami przed chwi-
leczką prosiliście o konkretne przykłady 
i argumenty. Jeśli jednak temat staje się 
dla niektórych radnych niewygodny, to 
najlepiej go pominąć. 

Wzburzony radny Szeląg zastanawiał 
się jak ma się odbyć „sąd nad kimś kogo 
nie ma i z kim nie rozmawiał” (sołtys To-
mic została zaproszona na sesję ale nie 
była na niej obecna). 

Do dyskusji włączyła się także pa-
ni sołtys Łodzi. Nie wyobraża sobie ona 
takiej sytuacji, by nie rozliczyć się na 
czas z podatku. To są przecież pienią-
dze mieszkańców, oni nam je powierzają 
i ufają, to jest nasz obowiązek — mówiła.

Radny Szeląg dociekał dalej. — Przy 
kolejnej takiej sytuacji chcę mieć wgląd 
do wszystkich tego typu dokumentów — 
kontynuował. 

Na to radny Krawczyk: — Wszystkie 
dokumenty potwierdzające sprawę były 
dostępne na posiedzeniach komisji, ale 
radny Szeląg o nie, nie prosił. 

Chciał się zapoznać z nimi dopiero 

publicznie, podczas sesji. Mimo to za-
rzucał, iż w jej trakcie dokonano publicz-
nego „linczu” na pani sołtys. 

Po burzliwej dyskusji, uchwała ta zo-
stała przyjęta większością głosów w for-
mie zaproponowanej przez burmistrza.

c) Wyrażenia woli przystąpienia do 
pracowania i wdrożenia Planu gospo-
darki niskoemisyjnej.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest 
opracowaniem sporządzonym przez jed-
nostki samorządu terytorialnego w celu 
osiągnięcia długofalowych korzyści śro-
dowiskowych, ekonomicznych i społecz-
nych. Celem jest zwiększenie efektyw-
ności energetycznej, zmniejszenie emisji 
oraz wdrożenie nowych technologii zgod-
nie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Uchwała ta została podjęta jednogło-
śnie w formie zaproponowanej przez 
burmistrza.

d) Sprzedaży lokalu mieszkalnego 
położonego w Strykowie. Uchwałą tą Ra-
da Miejska Gminy Stęszew wyraża zgo-
dę na sprzedaż w trybie przetargowym, 
lokalu mieszkalnego nr 33 położonego 
w Strykowie przy ul. Parkowej 7. Uchwa-
ła ta została przyjęta jednogłośnie w for-
mie zaproponowanej przez burmistrza.

e) Uchwalenia gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych na rok 2014.

Przyjęcie gminnego programu profi-
laktyki i rozwiązywania problemów al-
koholowych dla gminy, powinno przy-
czynić się do wdrożenia działalności 
profilaktycznych i leczniczych oraz po-
zwoli na kontynuację zadań już realizo-
wanych. 

Uchwała ta została przyjęta jedno-
głośnie w formie zaproponowanej przez 
burmistrza.

f) Przystąpienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek w Stęszewie 
i Dębnie o nr ewid. 598/1, 598/3, 598/5, 
598/6, obręb Stęszew oraz nr ewid. 12/1, 
12/3, 12/5, 14/2, 390/5, częściowo 444, 
obręb Dębienko.

Przedmiotem sporządzenia niniej-
szego planu jest określenie zasad zago-
spodarowania i zabudowy przedmioto-
wego terenu wraz z opracowaniem ukła-
du przestrzennego regulującego zasady 
podziału, warunki prawidłowej obsłu-
gi komunikacyjnej i infrastrukturalnej 
oraz ochrony terenu. Uchwała ta została 
przyjęta jednogłośnie w formie zapropo-
nowanej przez burmistrza. 

Na koniec środowych obrad, głos za-
brał mieszkaniec gminy. Zgłosił on swo-
je spostrzeżenia i uwagi dotyczące: bez-
pieczeństwa na drogach, ochrony środo-
wiska oraz pracy sklepikarzy w niedzie-
lę. Rada Miejska Gminy Stęszew przyjrzy 
się tym problemom na najbliższych po-
siedzeniach komisji rady.  RED
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A K T U A L N O Ś C I

Od 1 lipca obowiązuje tzw. nowy sys-
tem gospodarowania odpadami ko-
munalnymi w związku z wdroże-

niem ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach. 

Obecnie możemy oddawać dowolną 
ilość śmieci przy stałej opłacie od osoby. 
W efekcie pozostawiono dwukrotnie więk-
szą ich ilość niż w starym systemie. Na po-
czątku obowiązywania nowego systemu 
wystąpiły więc problemy z odbiorem. Bur-
mistrz Włodzimierz Pinczak wielokrotnie 
interweniował w firmie TEW, która wygra-
ła przetarg na odbiór śmieci, na terenie na-
szej gminy, by wszystkie śmieci były od-
bierane zgodnie z harmonogramem. Po 
ponad trzech miesiącach skarg jest mniej, 
ale apelujemy, by kubły wystawiać w wi-
docznych miejscach, by ułatwić ich odbiór. 

Mimo obowiązywania podatku śmie-
ciowego wciąż powstają dzikie wysypiska. 
Prawdopodobnie są osoby, które nie wy-
pełniły deklaracji śmieciowej i sądzą, że 
nie muszą płacić podatku. Nic bardziej 
mylnego. Związek Międzygminny Selekt 
dysponuje wykazem nieruchomości i bę-
dzie kontrolował, czy wszyscy płacą poda-
tek śmieciowy. Osoby, które tego nie czy-
nią, będą musiały zapłacić pełną kwotę od 
1 lipca.  RED

Każdy musi płacić podatek śmieciowy

Śmieci po nowemu

Śmieci w lasach i w rowach zostawiają zapewne osoby, 
które nie wypełniły deklaracji śmieciowej. Wcześniej, 
czy później zostaną one ujawnione. 

W związku z okresem grzewczym przypominamy 
wszystkim mieszkańcom Gminy Stęszew, że 
obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ 
SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości 
oraz w piecach domowych. Jest to związane nie ty-
lko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, 
ale przede wszystkim z troską o zdrowie i życie 
mieszkańców!!!
PAMIĘTAJ!!! 
DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO 
SPALANIA ŚMIECI!!!
SPALAJĄC ŚMIECI W PIECU TRUJESZ SIEBIE, SWOJE 
DZIECI, RODZINĘ, SĄSIADÓW!!!

NIE WOLNO SPALAĆ:
• plastikowych pojemników i butelek po napojach,
• zużytych opon,
• innych odpadów z gumy,
• przedmiotów z tworzyw sztucznych,
• elementów drewnianych pokrytych lakierem,
• sztucznej skóry,
•  opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach 

ochrony roślin,
• opakowań po farbach i lakierach,
• pozostałości farb i lakierów,
• plastikowych toreb z polietylenu,

• pieluch jednorazowych,
•  papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem 

farb kolorowych.

W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH MOŻNA 
SPALAĆ TYLKO — POZA OPAŁEM:
• papier, tekturę i drewno
• opakowania z papieru, tektury i drewna
•  odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia 

i opakowania z tworzyw sztucznych
•  odpady kory i korka
•  czyste trociny, wióry i ścinki
•  mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki 

makulatury.

CZYM GROZI SPALANIE ŚMIECI:
•  dioksyny i furany powstające w czasie spalania 

śmieci, nieodwracalnie niszczą zdrowie — 
powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają 
płód i strukturę kodu genetycznego oraz mają 
działanie alergiczne, 

•  związki te to jedna z najsilniejszych trucizn, 
jakie zna ludzkość — ich działanie polega na 
podstępnym bo powolnym, ale niezwykle skutec-
znym uszkadzaniu rozmnażających się komórek 
w organizmach żywych, 

•  niecałe 2 miligramy dioksyn wystarczą by zabić 
człowieka,

•  Spalając odpady w piecach trujemy siebie, 
sąsiadów, powietrze, wodę, glebę, a dodatkowo 
zwiększa się ryzyko zapalenia się przewodów 
kominowych, a przez to i całego domu.

Jednocześnie kierujemy apel do właścicieli firm 
produkcyjnych, w których powstają odpady 
poprodukcyjne, aby dołożyli wszelkich starań, żeby 
odpady te nie stały się „materiałem opałowym”, 
zarówno na terenie zakładu jak i w paleniskach 
gospodarstw domowych. Spalanie np. odpadów 
powstających przy produkcji mebli (w tym płyt 
wiórowych, drewna pokrytego powłokami chem-
icznymi — impregnatami, lakierami), folii, pianek, 
profili z tworzyw sztucznych — jest bardzo szkod-
liwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Jednocześnie 
ich pozyskiwanie jako materiału opałowego jest 
niezgodne z prawem i podlega karze grzywny. 

Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca 
odpady poza spalarniami odpadów lub 
współspalarniami odpadów podlega karze aresztu 
albo grzywny — art. 191 ustawy z 14 grudnia 
2012r. o odpadach (dz. u. z 8 stycznia 2013r.)

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stęszew!

Przypominamy o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w piecach domowych!!!
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Z tej okazji 10 września w kościele pw. 
Św. Trójcy w Stęszewie odbył się kon-
cert zespołu wokalno-instrumental-

nego z Szamotuł. Zespół śpiewał pieśni re-
ligijne przeplatając je wierszami. 

Po koncercie delegacje kościelne, wła-
dze gminy na czele z burmistrzem Wło-
dzimierzem Pinczakiem, przedstawicie-
le szkół, organizacji społecznych wraz 
z mieszkańcami gminy udały się na stę-
szewski rynek. Tam złożono kwiaty przy 
figurze Najświętszej Maryi Panny. 

Następnie w sanktuarium została od-
prawiona msza święta odpustowa.

Przypomnijmy, że to Rada Miejska 
Gminy Stęszew, 20 marca 1998 roku wy-
raziła wolę przyjęcia za Patronkę Stęszewa 
Najświętszą Marię Pannę. Tytuł ten uro-
czyście ogłosił 10 września 2005 roku ar-
cybiskup Stanisław Gądecki.  RED 

29 września mieszkanka Sapo-
wic Jadwiga Ciesielska obchodzi-
ła swoje 99 urodziny

Z tej okazji 30 września do domu jubi-
latki zawitał burmistrz Włodzimierz 
Pinczak, radny Zenon Kempa oraz 

sołtys Sapowic Adam Sołtysiak. Przekazali 
oni Pani Jadwidze serdeczne życzenia, pre-
zent, list gratulacyjny oraz bukiety kwiatów.

Jubilatka nie kryła wzruszenia i szczę-
ścia z tego spotkania.

Pani Jadwiga pochodzi ze Strykowa. Jako 
młoda dziewczyna zamieszkała w Sapowi-
cach, by pomagać siostrze w opiece nad dzieć-
mi. Tam też poznała swojego męża, z którym 
przeżyła 73 lata. Doczekała się 3 wspania-
łych dzieci, 7 wnuków i 8 prawnuków. 

Pani Jadwiga do dziś cieszy się dobrym 
zdrowiem. Jest silna, ciągle bardzo aktyw-
na i uśmiechnięta. Podczas odwiedzin de-
klamowała wiersze z pamięci, które na-
uczyła się w II klasie Szkoły Podstawowej. 

Szanownej Jubilatce życzymy kolej-
nych równie aktywnych lat życia.  RED 

Niedawno doszło do kolejnego 
aktu wandalizmu w Stęszewie. 
Otóż zniszczone zostały znaki 
drogowe.

Straty są spore więc sprawa została 
zgłoszona policji. Wyznaczyła ona 
nagrodę za wskazanie sprawcy lub 

sprawców. Takie przypadki zawsze kończą 
się surową karą. 

Jeszcze raz przestrzegamy, że przez 
zwykłe chuligańskie wybryki można sobie 

zniszczyć życie. Informowaliśmy w „Wie-
ściach Stęszewskich” o aktach wandalizmu 
do jakich dochodziło w Stęszewie. Młodych 
mężczyzn, którzy dokonali zniszczeń 
w nocy 17 września 2011 r. Sąd Rejonowy 
w Grodzisku ukarał karami od roku pozba-
wienia wolności do roku i 10 miesięcy. Po-
za tym skazani zobowiązani zostali do na-
prawienia szkód poprzez zapłacenie od-
szkodowania. Sąd nałożył na oskarżonych 
dodatkowo karę grzywny i opłaty sądowe 
na rzecz Skarbu Państwa. Kwoty w jednym 
przypadku sięgały nawet ponad 5 tys. zł. 

Wandal, który 26 czerwca 2012 r. 
zniszczył wiatę autobusową przy ul. Ko-
ściańskiej w Stęszewie poprzez naniesie-
nie napisów farbą typu spray decyzją Są-
du Rejonowego w Grodzisku musiał po-
kryć szkody. 

A aż 40 tys. zł kary musi zapłacić 
sprawca napisów sprayem na elewacji bu-
dynku.

Jeszcze raz apelujemy do młodych lu-
dzi o rozwagę. Jeden głupi wybryk może 
bowiem narazić na duże koszty, a w przy-
padku wyroku zniszczyć nawet życie.  RED 

8 września przypadała juz ósma rocznica ogłoszenia Najświętszej Maryi 
Panny Patronką Stęszewa

Święto Patronki Stęszewa

99 urodziny Pani Jadwigi z Sapowic

Wandale są surowo karani
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27 września w Zespole Szkolno-
– Przedszkolnym w Modrzu 
odbyła się uroczystość „Pasowa-
nia na Pyrę”, która jest tradycją 
i corocznym wydarzeniem.

Uczniowie klasy drugiej wraz z wycho-
wawczynią przygotowali dla pierw-
szaków wiele zadań i atrakcji. Dzie-

ci klasy pierwszej przeszły szereg prób, któ-
re oceniał czcigodny król Bulba III oraz jego 
żona– słodka Frytkosława. Pierwszą z nich 
było sadzenie i zbieranie pyrek na czas, 

następnie czekała ich próba odwagi, czy-
li przejście przez ścieżkę pokrzyw. Trze-
cim zadaniem było doniesienie pyrek na 
łyżkach do kosza. Kolejnym wyzwaniem 
dla pierwszaków, było wykazanie się zna-
jomością gwary poznańskiej. Na zakończe-
nie konkurencji dzieci odśpiewały „Hymn 
Pyrlandii” oraz złożyły przyrzeczenie kró-
lowi i królowej. Całe wydarzenie zakończy-
ła pyrkowa uczta, która sprawiła dzieciom 
z Przedszkola i klas I–III największą przy-
jemność. Całe wydarzenie nie odbyłoby się 
,gdyby nie pomoc Rodziców Uczniów klas II 
oraz Rady Rodziców.  MT

Pasowanie na Pyrę

Przypomnijmy, że jest to impreza cy-
kliczna. Organizatorem jej jest To-
warzystwo Przyjaciół Dzieci działa-

jące przy Szkole Podstawowej w Stęszewie.
Na tę okoliczność przygotowano wie-

le atrakcji. Jedną z nich była alejka han-
dlowa. Można było na niej zakupić ozdo-
by jesienne, konfitury, drzewka ozdobne 
itp. przygotowane przez uczniów i rodzi-
ców SP w Stęszewie. Największym zainte-
resowaniem cieszyły się jednak stoiska ga-
stronomiczne pełne domowych wypieków, 
sałatek ziemniaczanych, kaszanki itd.

Podczas tegorocznego Święta Pyry nie 

mogło zabraknąć występów małych ar-
tystów z tej szkoły. Śpiewali oni piosen-
ki, tańczyli oraz mówili wiersze. Odbył się 
także pokaz sztuk walk taekwondo, kon-
cert zespołu Brejnfrizer oraz pokaz tań-
ców latynoamerykańskich, standardowych 
oraz zumby.

Na najmłodszych uczestników imprezy 
czekało wiele atrakcji, jak np. dmuchane 
zamki, gry i zabawy plastyczne oraz spraw-
nościowe.

Całkowity dochód z imprezy został 
przeznaczony na pomoc dla uczniom 
Szkoły Podstawowej w Stęszewie.  RED 

28 września odbyła się impreza pod hasłem „Święto Pyry”

Doroczne Święto Pyry
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VIII Festyn Integracyjny dla 
osób niepełnosprawnych pt. 
„Pożegnanie lata”, zorgani-

zowany został 28 września w bazie Związ-
ku Harcerstwa Polskiego Buk w Rybojedz-
ku, przez gminne Ośrodki Pomocy Spo-
łecznej w Buku, Dopiewie i Stęszewie.

Dopisała pogoda, frekwencja i humory. 
Wszystko to dla osób niepełnosprawnych 
ze Stęszewa, Buku i Dopiewa.

Warto podkreślić nieoceniony wkład 
i ogromne zaangażowanie młodzieży, har-
cerzy, pracowników OPS oraz stęszewskich 
wolontariuszy w przygotowanie „Pożegna-
nia lata”.

Na wszystkich uczestników sobotniego 
festynu czekało wiele atrakcji, m. in. prze-
jazd bryczką, modelowanie balonów, ma-
lowanie twarzy, konkurencje plastyczne, 
tańce. Siły można było zregenerować przy 
ciepłym posiłku przygotowanym przez 
stęszewskich harcerzy.  RED 

Piknik integracyjny Dla Osób Niepełnosprawnych

Razem pożegnali lato

 I N F O R M A C J A 

o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie 

Rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 

mieszkańców gminy Stęszew i pomiotami wymienionymi w art.3 ust.3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały 

przeprowadzone w celu przedłożenia pisemnych propozycji i uwag do 

projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Stę-

szew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowa-

dzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. 

Konsultacje zostały przeprowadzone od dnia 12.09.2013r. do dnia 

30.09.2013 r.

Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie inter-

netowej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew www.steszew.pl, w Biule-

tynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz 

zostało wysłane do organizacji działających na terenie Miasta i Gminy 

Stęszew. 

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich 

propozycji i uwag drogą korespondencyjną , elektroniczną lub osobiście 

w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew. 

Do Urzędu nie wpłynęła żadna uwaga ani propozycja do projektu 

uchwały. 

 Stęszew 7.10.2013 r.
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Na uroczystości otwarcia byli m.in. 
burmistrz gminy Włodzimierz Pin-
czak, radny Zenon Kempa, sołtys 

wsi Jeziorki Piotr Rozumek, dyrektor szko-
ły w Jeziorkach Maria Słomińska, sołtysi są-
siednich wiosek oraz mieszkańcy Jeziorek.

Przybyłych gości powitał burmistrz 
gminy Stęszew oraz sołtys Jeziorek. Opo-
wiedzieli oni pokrótce o tym, jak powsta-
ło boisko wielofunkcyjne. 

Kolejnym punktem uroczystości było 
przecięcie wstęgi. Następnie przyszedł czas 
na podziękowania i gratulacje. Na zakończe-
nie zostały rozegrane mecze piłki nożnej.

Warto wspomnieć, że całkowity koszt 
inwestycji wraz z dokumentacją tech-
niczną oraz nadzorem inwestorskim to 
263 488,71 zł. Boisko zostało zrealizo-
wane z budżetu gminy Stęszew w kwocie 
92 114,71 zł oraz z Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w Ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 
w kwocie 171 371,00 zł.  RED 

7 września odbyło się oficjalne otwarcie boiska wielofunkcyjnego

Boisko w Jeziorkach

Planując wizytę w Urzędzie 
Miejskim Gminy Stęszew warto 
wcześniej umówić się z urzęd-
nikiem odpowiedzialnym za 
zagadnienie, które nas interesuje

Chodzi o to, by uniknąć sytuacji, że 
przychodząc „w ciemno”, nie za-
staniemy danego urzędnika, który 

akurat będzie pracował w terenie. Władze 
gminy Stęszew nie zwiększają zatrudnie-
nia w administracji, by nie miało to nega-

tywnego wpływu na budżet — w ten sposób 
więcej pieniędzy zostaje na inwestycje. Ale 
w konsekwencji urzędnik odpowiedzial-
ny za np. drogi musi zajmować się wielo-
ma sprawami, m.in. budową dróg i chod-
ników, modernizacją, naprawami, odśnie-
żaniem itd. By rzetelnie wykonywać swo-
je obowiązki musi nadzorować stan prac 
i dróg, stąd często wyjeżdża z urzędu. Po-
dobnie jest w przypadku ochrony środo-
wiska, gdzie pracownik wydając decyzje 
o ochronie środowiska musi zobaczyć da-
ny teren, by sporządzić dokumentację. 

Także chcąc umówić się na spotkanie 
z burmistrzem. Generalnie dniem spo-
tkań z mieszkańcami jest poniedziałek, 
choć dopuszcza się w miarę wolnych ter-
minów, także wizyty w inne dni. Może się 
jednak zdarzyć, że w pewnych godzinach 
burmistrz nie będzie uchwytny, bo aku-
rat odbywać się będą Komisje Rady lub ja-
kieś ważne spotkania, w urzędzie lub po-
za nim. 

Warto więc przed wyjściem do urzędu 
zadzwonić i umówić się na konkretny ter-
min.  RED

Wejście w życie zmiany ustawy 
o systemie oświaty spowodowa-
ło zmiany w funkcjonowaniu 

przedszkoli publicznych
Główną zmianą wprowadzoną przez 

ustawodawcę jest ograniczenie opłat po-
bieranych za opiekę w przedszkolu od ro-
dziców do maksymalnie złotówki za każ-
dą godzinę ponad 5-cio godzinną podsta-
wę programową.

Drugą najważniejszą zmianą, wprowa-
dzoną od 1 września 2013r. jest pozbawie-

nie rodziców możliwości dopłaty do za-
jęć dodatkowych. W efekcie, bogata do-
tychczas oferta zajęć ponadprogramo-
wych w przedszkolach na terenie gminy 
przestała być aktualna. Zgodnie z ostat-
nim stanowiskiem MEN, finansowanie za-
jęć dodatkowych dla dzieci w przedszko-
lach publicznych należy do zadań samo-
rządów. 

Gminy mają otrzymać dotację przed-
szkolną, która wg interpretacji MEN, ma 
zrekompensować utratę dochodów gminy 

z tytułu obniżenia opłaty za pobyt dzie-
ci w przedszkolu oraz być przeznaczona 
na rozwój wychowania przedszkolnego, 
w tym na poszerzanie oferty edukacyjnej 
przedszkoli. 

We wszystkich przedszkolach w gmi-
nie Stęszew dla dzieci 5– i 6-letnich rozpo-
częły się zajęcia dodatkowe finansowane 
przez gminę. Jest to zgodnie z życzeniem 
rodziców nauka języka angielskiego. Inne 
zajęcia — np. rytmika itd — będą prowa-
dzone przez nauczycieli przedszkoli, któ-
rzy posiadają wymagane kwalifikacje. Po-
za tym gmina dofinansowuje dokształca-
nie nauczycieli przedszkoli.  RED

Udajesz się do urzędu? Umów się wcześniej!

Angielski w przedszkolach
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Przedsięwzięcia inwestycy

Inwestycje w gminie Stęszew od lat sto-
ją pod znakiem kanalizacji, ale nie tyl-
ko ona jest w bieżącym roku realizowa-

na. Podjęto wiele innych zadań inwestycyj-
nych. Poniżej wymieniamy najważniejsze 
z nich. 

W zakresie dróg:
•  chodnik ul. Stęszewska w Sapowicach
•  remont jezdni ul. Lipowej i Krótkiej
•  zatoczka autobusowa ul. Poznańska
•  sygnalizacja świetlna na ul. Poznań-

skiej
•  remont ul. Bukowskiej w Sapowicach 

— w trakcie

 Inne:
•  renowacja miejsca pamięci narodowej 

— cmentarz Dębienko
•  plac zabaw Słupia
•  plac zabaw Zamysłowo, Dębno (uzu-

pełnienia)
•  siłownia plenerowa — ul. Trzebawska 

, Stęszew
•  boisko wielofunkcyjne w Jeziorkach
•  kanalizacja sanitarna w Słupi — 

w trakcie
•  kanalizacja sanitarna w Stęszewie — 

w trakcie
•  remont sali sesyjnej.  RED 

Sygnalizacja świetlna na ul. Poznańskiej w Stęszewie.

Ulica Bukowska w Sapowicach zyskała nową nawierzchnię. Remont jezdni — ul. Krótka w Stęszewie. 

Zatoczka autobusowa na ul. Poznańskiej w Stęsze

Siłownia plenerowa, przy ul. Trzebawskiej w Stęsze
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yjne realizowane w gminie

Kanalizacja w Słupi. Remont jezdni — ul. Lipowa w Stęszewie. 

Plac zabaw w Słupi.ewie. 

ewie. Boisko w Jeziorkach.
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O godz. 15 przy nowo wybudowa-
nym we wsi boisku wielofunkcyj-
nym zgromadzili się mieszkańcy 

oraz zaproszeni goście. Burmistrz Wło-
dzimierz Pinczak przeciął wstęgę i oddał 
klucze do zespołu boisk sołtysowi Piotro-
wi Rozumkowi i dyrektor Marii Słomiń-
skiej. Sołtys Mirosławek A. Rożek wrę-
czyła młodzieży piłkę do siatkówki, bur-
mistrz ufundował koszulki, a radni H. Sło-
ma i Z. Kempa — znaczniki. Następnie 
goście, aby symbolicznie zainaugurować 
otwarcie boiska próbowali wrzucić pił-
kę do kosza. Pierwszą osobą, której to się 
udało, była Janina Pietrzykowska. W ten 
sposób rozpoczęto oficjalne użytkowanie 
obiektu. Po skromnym poczęstunku odbył 
się I Bieg Dookoła Wsi. O puchary sołtysa 
walczyło 26 osób w czterech kategoriach.

Pierwsze miejsce wśród pań zajęła Kata-
rzyna Karolczak, wśród mężczyzn najszybsi 
okazali się Przemek Gomuła oraz Krystian 
Tyklewicz z kl. IV. Po biegach rozpoczę-
ły się inne konkurencje sportowe. Panowie 
rozegrali na Orliku mecze w piłkę nożną. 

Zwycięska drużyna w składzie: Sebastian 
Antkowiak, Przemek Gomuła, Hubert Wi-
śniewski, Krzysztof Jędrzejczak oraz Adam 
Gomuła, otrzymała koszulki z napisem 
„Najlepsi w Jeziorkach”. W czasie, gdy roz-
grywały się mecze piłkarskie, panie strzela-
ły z wiatrówki, a dzieci brały udział w kon-
kursach sprawnościowych. Wśród pań naj-
celniej strzelała, także w tym roku, Beata 
Rozumek, a wśród panów Sokolim Okiem 
okazał się Damian Szulc. 

Co roku zwiększa się liczba zawodni-
ków uczestniczących w poszczególnych 
konkurencjach sprawnościowych. W tego-
rocznych zmaganiach sportowych wzięło 
udział 36 dzieci (od przedszkola po gim-
nazjum). Złote medale i symboliczne na-
grody otrzymali:
• Witold Rozumek — gimnazjum,
• Krystian Tyklewicz — uczniowie klas IV–VI,
• Mateusz Meissner — uczniowie klas I–III,
• Nikodem Szulc — przedszkolaki.

Aby zdobyć cenne punkty należało tra-
fić celnie woreczkiem do miski, rzucić jak 
najdalej kaloszem, szybko i zwinnie prze-

czołgać się przez tunel, skakać zwinnie na 
skakance. Wszystkie dzieci, które brały 
udział w konkursach otrzymały słodycze 
jako nagrody pocieszenia.

Po zakończeniu meczów i konkuren-
cji sportowych rozpalono ognisko i pieczo-
no kiełbaski. Zaproszony na imprezę Ka-
zimierz Gibczyński przygrywał na akor-
deonie mieszkańcom Jeziorek śpiewają-
cym biesiadne piosenki. Powoli zapadał 
zmierzch. Na koniec wśród uczestników 
festynu wylosowano „nagrodę niespo-
dziankę” — okazały czerwony zegar z pa-
miątkowym napisem. Szczęście tym razem 
uśmiechnęło się do Marii Miśkiewicz. Naj-
wytrwalsi uczestnicy festynu siedzieli jesz-
cze długo przy dogasającym ognisku, słu-
chając współczesnych przebojów.

Rada sołecka dziękuje mieszkańcom Je-
ziorek i gościom za tak liczne uczestnictwo 
w festynie. Tego rodzaju imprezy integrują 
lokalną społeczność i dają okazję do sym-
patycznego i zdrowego spędzenia wolnego 
czasu. Do zobaczenia za rok na IV Festynie 
Rodzinnym w Jeziorkach!  ORGANIZATORZY

7 września, w piękne popołudnie, odbył się w Jeziorkach 
III Festyn Rodzinny „Pożegnanie lata” zorganizowany przez radę sołecką

Rodzinnie w Jeziorkach

Zwycięska drużyna piłkarska.

Nie tak łatwo trafić do miski.
Przemek Gomuła na trasie I Biegu Do-
okoła Jeziorek. Kasia Karolczak i jej trofea.

Wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku.
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K U LT U R A

Od 13 do 15 września kapela du-
dziarska „Koźlary” z Domu Kultu-
ry w Stęszewie, finansowana przez 

gminę Stęszew, uczestniczyła w Międzyna-
rodowym Festiwalu w Orawskiej Polhorze 
z udziałem muzyków ludowych z Czech, 
Polski, Słowacji, Włoch i Szkocji. 

Regulamin festiwalu pozwolił zgło-
sić z naszej kapeli 4 osoby. W konkursie 
„Tak śpiewała moja babka” zaprezentowa-
ła się Katarzyna Józefiak z Modrza w przy-
śpiewce: „Czerwune jagłody”. W konkursie 
„młody dudziarz” wystąpił Mateusz Ber-
nart z Witobla. W konkursie „dudziarz do 
25 roku życia” wziął udział Łukasz Kon-
tek z Wielkiejwsi. Zagrał na dudach wiel-
kopolskich. W tej samej kategorii wystąpił 
Piotr Górecki z Modrza — zaśpiewał, zagrał 
i zdobył III nagrodę. Jest to wielki sukces  
Piotra, który w tym roku obchodzi 10-le-
cie członkostwa w kapeli „Koźlary”. Wiel-
kie wrażenie zrobiły na nas występy kape-
li góralskiej Zespołu Regionalnego „Zorni-
ca” z Zakopanego, Milana Rosko z Braty-
sławy, Roberto Corony z Sardynii, Stjepana 
Veckovica z Zagrzebia, zespołu „Pracha-
randa” z Pragi, Lindsaya Davidsona z ze-
społem z Glasgow i Krakowa, Romana Bie-

nika z Dolneho Hricova, Lubomira Paric-
ki z Martina, Petera Sovjak i Lukasa Piso-
ja z Neubuzu.

Gminę Stęszew promowała nasza ka-
pela w składzie: Piotr Górecki, Paweł Za-
wadzki, Krzysztof Baranowski, Barbara 
Baranowska-Gach, Iwona Mieszała, Łukasz 
Kontek, Mateusz Bernart, Katarzyna Józe-
fiak. Muzyków przygotował Romuald Ję-
draszak. 

Słowaccy gospodarze przygotowali bo-
gaty program, m.in.: warsztaty dudziar-
skie prowadzone przez muzyków z Pragi, 
górską wycieczkę na „Gajdossky Chodnik” 
— szlak dudziarski u podnóżna Babiej Gó-
ry, pokaz mody inspirowanej góralskimi 
strojami z pogranicza polsko-słowackiego, 
przejazd dudziarskiego zaprzęgu przez ca-
łą wieś, czy niedzielna msza dudziarska za 
uczestników festiwalu.  BARBARA BAWER

22 września Ko-
ściański Ośro-
dek Kultury

oraz gmina Czempiń by-
ły organizatorami 44. 
już edycji turnieju du-
dziarzy. Pierwsza część 
odbyła się w Starym 
Gołębinie, gdzie miało 
miejsce ogranie figur 
dudziarza i skrzypka 
oraz msza święta. Dru-
ga część to: uroczyste 

przejście wszystkich kapel ulicami Kościana zakończone na Ryn-
ku. Tutaj na scenie odbyły się prezentacje części konkursowej tur-
nieju. Kapela „Koźlary” z Domu Kultury w Stęszewie zaprezento-
wała się w programie dowolnym oraz w kategorii „Kapela trady-
cyjna”. 

Kapela Piotr Górecki grający na dudach wlkp. oraz Paweł Za-
wadzki na skrzypcach zdobyli wyróżnienie. Wśród laureatów 
znaleźli się m.in. muzycy ludowi z Szymanowa , Krobi oraz Stare-
go Gołębina. Uczestnicy turnieju i publiczność gorąco oklaskiwa-
li gościa specjalnego festiwalu: zespół „Jig & Reel Maniacs”– grają-
cego żywą irlandzką i szkocką muzykę instrumentalną i wokalną. 

Po raz pierwszy przyznano nagrodę publiczności , którą otrzy-
mała Kapela ze Starego Gołębina.  BB

XIV Międzynarodowy Festiwal Dudziarski „Gajdovačka 2013”

Koźlary na Słowacji

Turniej dudziarzy 
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R O Z M A I T O Ś C I

Nocą 25 września na adres e-mail 
Domu Kultury Aleksandra Skoru-
pa ze Stęszewa przesłała tekst na-

stępującej treści:
„Pisanie o sobie jest nieskromne, dla-

tego postanowiłam skorzystać z wyjątko-
wej okazji, by móc być nieskromną bez wy-
rzutów sumienia. 05.09.2013 — data, któ-
rą będę pamiętać do końca życia. Właśnie 
wtedy odbył się czwarty etap egzaminów 
do Państwowej Wyższej Szkoły Teatral-
nej w Krakowie, a dokładnie 22 lata wcze-
śniej przyszłam na świat. Sprawiłam sobie 
prezent na urodziny i znalazłam się wśród 
pięciorga wybrańców. Od października za-
czynam reżyserię ze specjalizacją drama-
turgiczną. Ponadto czeka mnie drugi kie-
runek, czyli studia magisterskie — perfor-
matyka przedstawień na Uniwersytecie Ja-
giellońskim. 

Opuszczam nasze wspaniałe miastecz-
ko po 22 latach, wchodząc na całkiem no-
wy, niepewny jeszcze, grunt. Równocze-
śnie czuję, że teraz jest mój czas. Pragnę re-
alizować już nie tylko swoje pasje, ale spra-
wić, by to, co kiedyś było pasją, stało się 
życiem. Zawsze jednak będę pamiętać, że 
wszystko zaczęło się w Stęszewie.

Pierwsze oznaki zainteresowania sztu-
ką okazywałam w wieku około trzech 
miesięcy, kiedy mama nuciła mi kołysan-

ki, a ja ambitnie powtarzałam dźwięki — 
podobno nie wkradały się fałsze. Kolejne 
20 lat to przygoda z Domem Kultury — 
przedszkole artystyczne, zajęcia plastycz-
ne i oczywiście teatrzyk „Różowa Papu-
ga”. Mam na koncie kilka wybitnych kre-
acji aktorskich, m.in. Sroczki, Pietruszki, 
wrednego Słoneczka czy Stracha na Wró-
ble. Potem były gimnazjalne występy na 
koncertach charytatywnych. W liceum 
postanowiłam zadbać o aktorski warsztat 
i swoje umiejętności doskonaliłam naj-
pierw w Domu Bretanii, a później w Te-
atrze Nowym w Poznaniu. W końcu jed-
nak w mojej głowie zrodził się pomysł 
studiowania teatrologii na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza. Dzisiaj mogę po-
wiedzieć, że to był słuszny wybór. Dzięki 
temu poznałam wiele nurtów, zaczęłam 
jeździć na teatralne „tripy” po Polsce. Od-
kryłam Teatr Dramatyczny w Wałbrzy-
chu, w którym się zakochałam i dzięki 
któremu podjęłam decyzję o moim dal-
szym zawodowym życiu. Spektakle wał-
brzyskie stały się dla mnie inspiracją do 
tworzenia dramatów społecznie zaanga-
żowanych. W ten sposób powstała „ZUS-
-ANNA” — moja przepustka do PWST. 
Równolegle i nieustannie towarzyszy mi 
muzyka — moja druga Muza, obok teatru. 
Gram na pianinie oraz śpiewam od około 

12 lat. Zaczynałam od muzyki klasycznej, 
teraz inspiruję się głównie muzyką jazzo-
wą i rockową. Pragnę cały czas łączyć obie 
dziedziny sztuki, które wzajemnie się 
przenikają i uzupełniają.  

Być może kiedyś, czego sobie życzę, spo-
tkam się z Państwem — mieszkańcami mo-
jego ukochanego miasteczka, gdzieś na te-
atralnych szlakach. Równocześnie zapra-
szam na przedstawienie dyplomowe, które 
odbędzie się w 2018 roku, pewnie w okoli-
cach czerwca, oczywiście w Krakowie.”  RED

Pewien list przysłany nocą, czyli od Stęszewskiej 
Papugi do Wawelskiego Smoka

Zaczęło się w Stęszewie

Aleksandra Skorupa podczas tegorocz-
nego III Festiwalu Piosenki „Stęszewska 
Triola” — zapowiadała uczestników 
i śpiewała piosenki.

W ogródku przy domu Państwa 
Wandy i Romana Urbańskich 
z Witobla wyrosła olbrzymia 

dynia. Waży ona ok. 61 kg. 
— To żona wyhodowała taki okaz — mó-

wi pan Roman. A ona odpowiada, że tylko 
wsadziła ziarna w ziemię. Dynia sama wy-
rosła bez żadnych nawozów ani środków 
chemicznych. Dyń urosło sporo ale tylko 
jedna osiągnęła tak wielki rozmiar. 

Gratulujemy Państwu Urańskim wyho-
dowania tak wspaniałego okazu.  RED 

17 oraz 19 września uczniowie klas 
I–VI Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Modrzu uczestniczy-

li w warsztatach ekologicznych. Zajęcia pro-
wadziła Barbara Buksalewicz, osoba wyzna-
czona przez dyrekcję Zespołu Parków Krajo-
brazowych Województwa Wielkopolskiego. 
W sumie w zajęciach wzięło udział 112 
uczniów. Warsztaty ekologiczne dotyczy-
ły badań wody w kanale przepływającym 
przez Modrze. Uczniowie samodzielnie 
pobrali próbki wody z kanału, a następnie 
przy pomocy zmysłów oraz odpowiednich 
przyrządów badali wodę. Określali: zapach, 
barwę, zmętnienie, twardość oraz odczyn 
pobranej z kanału wody. Ponadto określano 
stopień zanieczyszczenia wody i rozpozna-
wano organizmy żyjące w wodzie.  
 ALEKSANDER BUKSALEWICZ 

Dom Kultury w Stęszewie 23 sierpnia 
zorganizował imprezę z cyklu „Przy-
jemności dla ciała i ducha” . Edycja 

ta została zatytułowana „Młode talenty 
z naszej gminy”. Na program imprezy skła-
dał się; wernisaż wystawy obrazów i szki-
ców Moniki Pięty ze Skrzynek — uczenni-
cy Liceum Plastycznego w Poznaniu oraz 
koncert Klaudii Cichockiej — śpiewającej 
gitarzystki ze Stęszewa, uczennicy Liceum 
Ogólnokształcącego w Poznaniu.  BB

Dynia Państwa 
Urbańskich 

Woda — nie 
marnuję

Młode talenty 
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BURMISTRZ STĘSZEWA

ogłasza 

przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę 

lokali użytkowych w Stęszewie i w Jeziorkach

I. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI
1. Położenie i oznaczenie nieruchomości: 

a)  Stęszew ul. ks. Piotra Skargi 22, oznaczona w ewidencji gruntów jako 
działka 867 o pow. 0,0532 ha, księga wieczysta PO1S/00043638/0 
i działka 868/1 o pow. 0,1047 ha, księga wieczysta PO1S/00031048/0. 
Na działkach znajduje się murowany, piętrowy wyposażony w windę, 
budynek Ośrodka Zdrowia,

b)  Jeziorki ul. Ogrodowa 1, oznaczona w ewidencji gruntów 
jako działka 28/1 o pow. 0,0983 ha, księga wieczysta PO1S/40300/1 

2. Przedmiot dzierżawy: 
Przedmiotem dzierżawy są lokale użytkowe położone w Stęszewie przy ul. ks. 
Piotra Skargi 22 o ogólnej pow. 413,96 m2 oraz w Jeziorkach ul. Ogrodowa 1 
o pow. 56,70 m2, jako całość administrowana przez jednego zarządzającego.
Dzierżawa nie obejmuje lokali nr 23 i 24 o pow. 25,44 m2 dzierżawionych 
przez stomatologów, znajdujących się na parterze budynku Ośrodka Zdrowia 
w Stęszew. 
3. Sposób wykorzystania nieruchomości: wykonywanie świadczeń objętych 
kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia z zakresu co najmniej podsta-
wowej opieki zdrowotnej oraz zapewnienia dodatkowych świadczeń z zakresu 
ochrony zdrowia, w szczególności specjalistycznej opieki zdrowotnej — wg. 
złożonej oferty.
Wydzierżawiający wymaga by Dzierżawca poszerzył ofertę usług zdrowotnych 
dla ludności o świadczenia — finansowane w ramach powszechnego ubez-
pieczenia społecznego — z zakresu specjalistycznej opieki medycznej.
5. Termin dzierżawy: 10 lat.
6. Opłaty: 
Czynsz dzierżawny ustalony zostanie w postępowaniu przetargowym.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu dzierżawnego wynosi netto 3.600,-. 
Opłaty z tytułu dzierżawy wnoszone będą miesięcznie z góry do dnia 10 
każdego miesiąca. Czynsz dzierżawny podlega corocznej waloryzowany 
o wskaźnik inflacji ogłoszony przez GUS. 
Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat związanych 
z eksploatacją przedmiotu dzierżawy oraz obciążeń publiczno-prawnych 
(ubezpieczenia, podatki, przeglądy itp.).

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na przed-
miot dzierżawy w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg pisemny nieo-
graniczony — ośrodek zdrowia” oraz wpłacenie wadium w wysokości 1.000,– 
zł. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej na konto Urzędu Miejskiego 
Gminy Stęszew : GBS w Mosinie O/Stęszew 10 9048 0007 0027 3550 6000 
0004 nie później niż do dnia 31 października 2013r.. 
Pisemna oferta powinna zawierać:
a)  imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli 

oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
b) datę sporządzenia oferty;
c)  oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te 

warunki bez zastrzeżeń; 
d)  aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego, jeżeli oferta składana jest 

przez podmiot podlegający wpisowi do KRS,
e)  szczegółową informację o sposobie zapewnienia co najmniej podstawowej 

opieki medycznej,
f)  szczegółowa informację o sposobie zapewnienia innych świadczeń z zakresu 

specjalistycznej opieki medycznej,

g) oferowaną miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego netto
Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wpłacenie 
wadium.
W przypadku wystąpienia jako pełnomocnik należy załączyć dokument 
potwierdzający umocowanie do danej czynności.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na 
poczet czynszu, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po 
zakończeniu przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia 
zamknięcia przetargu.
Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg 
pisemny nieograniczony — ośrodek zdrowia” w sekretariacie Urzędu 
Miejskiego Gminy Stęszew ul. Poznańska 11 w terminie do dnia 04 listopada 
2013r. do godz. 9.00.
Otwarcie ofert (część jawna) nastąpi w dniu 04 listopada 2013r. o godz. 10.00 
w siedzibie Urzędu , w sali sesyjnej (II piętro).

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
1.  Dzierżawca wyłoniony w przetargu zobowiązany jest wpłacić na konto 

Urzędu w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o którym mowa 
w pkt.1 kaucję gwarancyjną w wysokości trzykrotnego miesięcznego czyn-
szu dzierżawnego brutto określonego w złożonej ofercie przetargowej.
Kaucja zostanie zwrócona po wygaśnięciu umowy w ciągu 7 dni od dnia 
uregulowania wszelkich płatności wynikających z umowy dzierżawy, oraz 
przekazania przedmiotu dzierżawy w niepogorszonym stanie technicznym, 
potwierdzonym przez strony protokółem odbioru .

2.  Organizator przetargu zawiadomi dzierżawcę nieruchomości o miejscu 
i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca 
nie stawi się bez usprawiedliwienia do podpisania umowy w wyznaczonym 
miejscu i terminie, lub nie wpłaci wymaganej kaucji gwarancyjnej, organiza-
tor przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie 
podlega zwrotowi.

3.  Dzierżawca zobowiązany jest w terminie do 31 grudnia 2013r. wypełnić 
wszelkie procedury rejestrowe wymagane dla prawidłowego funkcjonowania 
zakładu opieki zdrowotnej oraz dokonać wszelkich koniecznych uzgodnień 
z Narodowym Funduszem Zdrowia celem zapewnienia z dniem 01 stycznia 
2014 r. wykonywania świadczeń co najmniej z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej

Organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek 
z ofert.

WARUNKI PRZETARGU
1. Przetarg odbędzie się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu.
2.  Przetarg może się odbyć pomimo, że wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca 

warunki określone w ogłoszeniu przetargu.
3.  Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
4.  W części jawnej przetargu, która odbywa się w obecności oferentów, komisja 

przetargowa podaje liczbę otrzymanych ofert, dokonuje ich otwarcia, 
sprawdza ich kompletność i ogłasza, które oferty zakwalifikowane zostały do 
części niejawnej.

5.  Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej 
przetargu, jeżeli:

a) nie odpowiadają warunkom przetargu,
b) zostały złożone po wyznaczanym terminie,
c)  nie zawierają danych wymienionych w ogłoszeniu przetargu — pkt.II 

oferta
d) do ofert nie dołączono dowodów o których mowa w ogłoszeniu,
e) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści 

6.  W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej 
analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie 
wybiera żadnej ze złożonych ofert.

7.  Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokółu.
8.  Przewodniczący komisji zawiadomi na piśmie wszystkich, którzy złożyli 

oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zack-
nienia przetargu.

9. Protokół z przetargu i warunki przetargu stanowią podstawę do zawarcia 
umowy dzierżawy.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 20 grudnia br. pod nr telefonu 61 8 197 145 lub osobiście 

w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew na pokoju nr 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w styczniu podczas 

Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Komisja konkursowa dokona oceny biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

• ogólne wrażenie estetyczne, • kompozycje architektoniczną, • oryginalność, • pomysłowość.

Burmistrz Gminy Stęszew

Włodzimierz Pinczak

Burmistrz Gminy Stęszew

ogłasza konkurs na najpiękniejszą iluminację świetlną — Bożonarodzeniową
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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. 8–15 pt. 12–19

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

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

Filia w Trzebawiu
Filia w Sapowicach
Filia w Będlewie

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

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

• Wielkopolski Zarządca Dróg 
Wojewódzkich w Kościanie 

tel. 65 512 17 74

• Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 

tel. 61 859 34 30

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

• Pomoc lekarska w nocy i święta dla 

gmin: Buk, Dopiewo, Stęszew, Komorniki

> NZOZ „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
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S P O RT

Do programu „WF z klasą” przystąpi-
ły 932 szkoły z całej Polski, w tym 
stęszewska Szkoła Podstawowa. Pro-

gram ma na celu zauważanie problemu 
braku aktywności fizycznej wśród dzieci 
i młodzieży, i odwrócenie tego trendu.

„WF z klasą” jest programem pod ho-
norowym patronatem Minister Eduka-
cji Narodowej i Minister Sportu i Turysty-
ki. Skierowany jest do całej społeczności 
szkolnej, ale nie tylko:
• dla uczniów — żeby chętniej ćwiczyli;
• dla nauczycieli WF — żeby mieli wspar-
cie w prowadzeniu ciekawych lekcji;
• dla innych nauczycieli — bo uczniowie 
aktywni fizycznie lepiej pracują na lek-
cjach i łatwiej im się uczyć;
• dla dyrektorów — żeby dbali o lekcje 
i nauczycieli WF-u w swojej szkole;
• dla rodziców — żeby nie wystawiali nie-
potrzebnych zwolnień;
• dla wszystkich — żeby śmiało rozmawia-
li o kondycji fizycznej dzieci i nastolatków.

Główne cele programu:
• zwiększenie aktywności fizycznej 
uczniów poprzez uatrakcyjnienie formy 
prowadzenia lekcji i zajęć pozalekcyjnych; 
• wyjście naprzeciw oczekiwaniom 
uczniów — dobieranie takich form, aby 
każdy mógł mieć satysfakcję z wykonanej 
pracy na lekcji;
• uaktywnienie osób mniej zdolnych 
sportowo, otwarcie się na ich potrzeby 
i oczekiwania;

• znalezienie, poprzez różnorodność 
sportów na lekcjach, tzw. „sportu całego 
życia” — aktywności fizycznej, którą po 
zakończeniu edukacji w naszej szkole bę-
dziecie mieli ochotę doskonalić;
• obniżenie zagrożenia otyłością w przy-
szłości — brak ćwiczenia na wf-ie może do 
niej doprowadzić, jeśli jest on jedyną formą 
ruchu w ciągu całego tygodnia;
• poszukanie wspólnych rozwiązań, by 
lekcje wf-u były dla uczniów przyjemno-
ścią, włączenie ich do procesu decydowa-
nia o tematyce zajęć.

W ramach programu stworzony został 
blog internetowy, na którym dokumento-
wane są nie tylko działania w programie, 
ale także aktualne wydarzenia sportowe.

Adres bloga: http://blogiceo.nq.pl/ste-
szew/

Koordynatorem programu jest Dagma-
ra Grąs, nauczycielem wspomagającym Jo-

anna Mydlak, a członkiem, dyrektor szko-
ły Karolina Róg.

Pierwszym zadaniem w programie by-
ło zorganizowanie Sportowego Okrągłe-
go Stołu — debaty na temat udoskonalenia 
zajęć sportowych i rekreacyjnych w szko-
le. Debata odbyła się 3 października w sali 
gimnastycznej. Podczas debaty uczniowie 
wspólnie z koordynatorem wypracowali 
następujące wnioski:

Wnioski do pracy nauczycieli na lek-
cjach wf-u: • Przygotowywanie sali i sprzę-
tu przed lekcją; • Wprowadzanie przybo-
rów do rozgrzewki ( piłki, kije, szarfy, in-
ne); • Rozpoczynanie i kończenie lekcji 
zabawą; • Ćwiczenia piłkarskie przed roz-
poczęciem gry w piłkę nożną; • Częstsze 
stosowanie torów przeszkód i wyścigów 
rzędów; • Organizowanie Turniejów Kla-
sowych; • Częstsze korzystanie z Orlika.

Zadania do zrealizowania :
• Wyjazdy rekreacyjne (basen, kręgle, 
łyżwy, rowery, mecze ligowe gier zespoło-
wych);
• Zorganizowanie Zawodów Gminnych 
dla dziewcząt z piłki siatkowej i chłopców 
z piłki nożnej;
• Zorganizowanie Testu Sprawności Fi-
zycznej dla uczniów, rodziców, nauczy-
cieli;
• Zorganizowanie rywalizacji Rodzice– 
Uczniowie;
• Zorganizowanie zajęć usprawniających 
dla mniej uzdolnionych.  RED

Po zwycięstwie w mistrzo-
stwach gminy w sztafetowych 
biegach przełajowych, repre-
zentacje chłopców i dziewcząt 
Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Stęszewie, za-
kwalifikowały się do mistrzostw 
powiatu poznańskiego

30września w Kórniku odbyły się 
finały tej konkurencji, w której 
wystartowało po 16 najlepszych 

szkół z całego powiatu. Łącznie w impre-
zie wzięło udział ok. 500 uczniów i uczen-
nic w kategorii szkół podstawowych, gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Dziewczęta z naszego gimnazjum osią-
gnęły wielki sukces, stając na trzecim stopniu 
podium. Przed nami przybiegły jedynie szta-
fety z Puszczykowa i Suchego Lasu, w któ-
rych to szkołach funkcjonuje profesjonalne 
szkolenie lekkoatletyczne. Brązowe medale 
dają nam przepustkę do udziału w zawodach 
na szczeblu wojewódzkim. Sztafeta chłopców 
po bardzo dobrym początku (do piątej zmia-
ny na drugim miejscu), ostatecznie wywal-
czyła dziesiątą lokatę, starając się do końca 
o jak najlepszą pozycję.

Skład brązowych medalistek: Alicja 
Czekała, Paulina Skonieczna, Kasia Bąkow-
ska, Justyna Michalak, Marta Czajkowska, 
Kasia Kociemba, Marta Robakowska, Kasia 
Flak, Agnieszka Augustyniak, Maria Ka-
lemba, Kinga Grzebyta — rezerwowa.

Sztafeta dziewcząt do pokonania miała 
10x800 m. natomiast chłopcy 10x1000 m. 
Opiekunami sztafet byli Adam Łukowski 
i Paweł Marchelek.  RED 

Szkoła Podstawowa w Stęszewie uczestniczy w ogólnopolskim programie 

WF z klasą

Gimnazjalistki na podium!
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Swój udział w turnieju dziewczęta ze 
Szkoły Podstawowej w Stęszewie zaczę-
ły od udziału w etapie gminnym. Poko-

nały w nim drużynę ze Szkoły Podstawowej 
w Modrzu oraz drugą drużynę z SP Stęszew.

Następnym etapem był ćwierćfinał wo-
jewódzki, który rozegrany został w Grodzi-
sku Wlkp. Uczennice SP Stęszew pokona-
ły trzy drużyny z: Puszczykowa, Grodziska 
Wlkp., Konojadu, nie tracąc przy tym ani 
jednej bramki. Najwięcej bramek strzeliła 
Julia Kaczmarek — 4, a Julia Osses i Jagoda 
Lulka zaliczyły po 3 trafienia.

Kolejny etap, w którym zagrały to pół-
finał w Szamotułach. W tym etapie dziew-
częta pokonały zespoły z: Czerwonaka, 
Miedzichowa, a zremisowały z Pęckowem. 
Ostatecznie zajęły drugie miejsce (przegra-
ły z Pęckowem liczbą strzelonych bramek, 
miały o jedną mniej) i awansowały do fina-
łu wojewódzkiego. 

W finale przegrały trzy mecze z: Pęc-
kowem, Starą Krobią, Koźminem i zajęły 
4 miejsce. Dziewczęta walczyły bardzo am-
bitnie, w dwóch meczach: z Pęckowem wy-
grywały 0:3, ale ostateczny wynik to 3:4, ze 
Starą Krobią przegrały 1:2. 

Wielkopolskę, na finale ogólnopolskim 
w Warszawie, reprezentować będą dziewczę-
ta ze Starej Krobii, a stęszewskie uczennice 
mogą poszczycić się tytułem czwartej druży-
ny w Wielkopolsce w roczniku 2002–2003.

Jest to dla nich ogromny sukces, tym 
bardziej, iż osiągnęły go po zaledwie kilku 
zajęciach z piłki nożnej.

Opiekunem drużyny jest Dagmara 
Grąs.  RED

3 października w Modrzu odbyły 
się Mistrzostwa Gminy w Piłce 
Nożnej Chłopców Szkół Podstawo-
wych w ramach XV Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej

T radycyjnie do rywalizacji na szczeblu 
gminy przystąpiły 3 szkoły: Szkoła 
Podstawowa w Stęszewie, Szkoła Pod-

stawowa w Jeziorkach oraz Szkoła Podsta-
wowa w Modrzu. 

W turnieju zwyciężyła reprezentacja pił-
karzy ze Stęszewa, która oba mecze zakoń-

czyła korzystnym dla siebie wynikiem 7:1. 
Drugie miejsce zajęła drużyna gospodarzy 
— SP Modrze, a trzecie miejsce piłkarze z Je-
ziorek. Zwycięska drużyna pod okiem na-
uczycielki Joanny Mydlak wystąpiła w skła-
dzie: Szymon Baranowski (kapitan/bram-
karz), Michał Odoliński, Kacper Sobański, 
Jakub Józefiak, Piotr Losiak, Patryk Jędro-
szyk, Miron Ziółkowski. Najwięcej bramek 
dla drużyny zdobył Michał Odoliński — 9. 

Stęszewska drużyna będzie reprezento-
wać naszą gminę w półfinale powiatu, któ-
ry odbędzie się w Swarzędzu 22 paździer-
nika. Życzymy powodzenia!  TROPS

W historii tego turnieju pierwszy raz wystąpiły dziewczęta z naszej gminy i od 
razu osiągnęły nieprawdopodobny sukces, docierając do finału wojewódzkiego

IV Turniej Orlika 

Mistrzostwa gminy w piłce nożnej

Dziewczęta z SP Stęszew podczas turnieju finałowego. 

Zwycięska drużyna z nauczycielką 
Joanną Mydlak. 



2 0

N
R

 8
 /

 2
0

13
  

 P
A

Ź
D

Z
IE

R
N

IK
 2

0
13

R E K R E A C J A

• Wydawca: Gmina Stęszew • Urząd Miejski Gminy Stęszew, 62-060 Stęszew, ul. Poznańska 11 www.steszew.pl, 

wiesci@steszew.pl • Redakcja: Urząd Miejski Gminy Stęszew • 62-060 Stęszew, ul. Poznańska 11, tel. 61 819 71 22, 

• Redaktor naczelny Joanna Zaborska • Druk: Zakład Poligraficzny A. Frąckowiak, tel. 502 604 192, e-mail: afdruk@icpnet.pl 

Redakcja nie odpowiada za treść dostarczonych artykułów, reklam i ogłoszeń. ISSN 1233-6033 Nakład 2500 egz.

8września ponad 60 cyklistów udało 
się nad Jezioro Jarosławieckie. Mie-
li oni do pokonania trasę ok. 10 km. 

Wyruszyli o godz. 9:00 spod boiska sporto-
wego „Orlik”, przez Trzebaw, aż nad Jezio-
ro Jarosławieckie.

Kolejny rajd, który odbył się 22 wrze-
śnia, wyruszył spod Stacji Turystycznej 
w Stęszewie, następnie ul. Wojska Polskie-
go, przez Krąplewo, Wielkąwieś, Rybojedz-
ko aż do Słupi. Tam ponad 80 rowerzystów 
mogło obejrzeć nowo powstały plac zabaw, 
a także odpocząć i zregenerować siły nad 
plażą jeziora. 13 października rowerzyści 
udali się do Będlewa, gdzie metę wyzna-
czono przy pałacu.

Każda impreza zakończyła się wspól-
ną fotografią. Organizatorem rajdów był 
Urząd Miejski Gminy Stęszew.  RED

W niedziele — 8, 22 września i 13 października — odbyły się już kolejne 
w tym roku rajdy rowerowe. Tym razem stęszewscy kolarze wybrali się 
nad Jezioro Jarosławieckie oraz do Słupi i Będlewa

Rajdy Rowerowe 


