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Nad Jeziorem Strykowskim w Strykowie mieszkańcy gminy Stęszew bawili 
się na biesiadzie z okazji Dnia Samorządowca. Imprezę połączono z rozpo-
częciem sezonu letniego ośrodka „Feniks”

18maja o godz. 17 na plaży Jezio-
ra Strykowskiego rozpoczęła się 
biesiada z okazji Dnia Samo-

rządowca połączona z rozpoczęciem sezo-
nu letniego ośrodka wypoczynkowego „Fe-
niks” w Strykowie. Organizatorem impre-
zy był burmistrz gminy Stęszew Włodzi-
mierz Pinczak.

Na uczestników biesiady czekało wiele 
atrakcji, m.in. koncert w wykonaniu Pau-
liny i Michała Laufer. Osoby lubiące śpie-
wać mogły sprawdzić swoje siły w karaoke. 
O godz. 20 na scenie pojawiła się Kapela 
Zza Winkla, czyli „6 przystojnych szczu-
nów” z okolic Nowego Tomyśla. Żywa re-

akcja i gromkie brawa publiczności świad-
czyły o tym, że koncert ten przypadł bie-
siadnikom do gustu. 

Na zakończenie sobotniej imprezy zor-
ganizowano zabawę taneczną z DJ. Organi-
zatorzy zadbali także o tych najmłodszych 
uczestników biesiady. Specjalnie dla nich 
na strykowskiej plaży m.in. pojawiła się po-
stać Myszki Miki oraz Czerwonego Kaptur-
ka, które malowały dzieciom twarze oraz 
modelowały przeróżne kształty z balonów. 

Pomimo chłodnej pogody, dobry hu-
mor nie opuszczał uczestników biesiady, 
która była doskonałą okazją do wspólnych 
spotkań i rozmów.  RED

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

porządek obrad.
Kolejnym punktem wtorkowej sesji by-

ło sprawozdanie burmistrza z działalności 
międzysesyjnej. Obejmowało ono okres od 
26 marca do 7 maja br.

W omawianym czasie realizowane były 
następujące inwestycje:

•  dokumentacja na budowę mostu na 
rzece Samicy w Witoblu. Gmina chce 
uzyskać pozwolenie na budowę, aby 
ubiegać się o środki na przebudowę 
tego mostu, który zaczyna zagrażać 
bezpieczeństwu podróżujących.

•  remonty cząstkowe dróg bitumicz-
nych,

•  naprawa i profilowanie dróg grunto-
wych,

•  wykonanie chodnika na ul. Stęszew-
skiej w Sapowicach,

•  budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Stęszew oraz budowa 
kanalizacji sanitarnej we wsi Słupia,

•  wykonanie projektu budowlanego na 
budowę garaży strażackich w Stryko-
wie,

•  wykonanie dokumentacji projektowej 
na budowę hali widowiskowo-sporto-
wej w Stęszewie,

•  zagospodarowanie rekreacyjne terenu 
w Zamysłowie (rozbudowa istniejące-
go placu zabaw),

•  budowa boiska wielofunkcyjnego 
o nawierzchni z trawy syntetycznej 
w Jeziorkach,

•  w trakcie realizacji jest remont sali se-
syjnej Urzędu Miejskiego Gminy. Wy-
konawca nie zakończył inwestycji na 
czas, dlatego zgodnie z umową będą 
naliczane mu kary umowne za to, że 
nie dotrzymał terminu.

W minionym czasie trwała także budo-
wa placu zabaw w Słupi w ramach projek-
tu unijnego oraz budowa miejsc parkingo-
wych przy ul. Parkowej w Stęszewie (przed 
Szkołą Podstawową).

Odbyły się również przetargi na:
•  zagospodarowanie rekreacyjne terenu 

w Stęszewie (budowa siłowni plenero-
wej przy „Orliku” w Stęszewie),

•  remont nawierzchni jezdni ul. Lipo-

wej i Krótkiej w Stęszewie (zadanie 
wspólne z inwestorem, który zago-
spodarowuje tereny pomiędzy obwod-
nicą a Błoniami, z udziałem finanso-
wym tego inwestora),

•  dokumentację projektową na nawod-
nienie boiska hokejowego w Stęsze-
wie. – Będziemy musieli ponowić 
przetarg, ponieważ żadna oferta nie 
wpłynęła – wyjaśnił burmistrz. 

•  podłączenie i konfigurację szeroko-
pasmowego internetu wraz z dostawą 
urządzeń sieciowych oraz udostęp-
nienie go przez okres do 30 czerwca 
2014 r. Przetarg ten, ze względów for-
malno–prawnych został unieważnio-
ny. 

Na początku kwietnia strykowscy straża-
cy otrzymali od Powiatu Poznańskiego de-
fibrylator, który ma służyć ratowaniu życia 
mieszkańców naszej gminy.

4 kwietnia kościół św. Trójcy w Stęsze-
wie jako jeden z trzech w Wielkopolsce 
(w tym okresie) otrzymał relikwie błogo-
sławionego Jana Pawła II.

16 kwietnia zorganizowano kolejne już 
w tym roku badania mammograficzne. 
Skorzystało z nich ponad 50 kobiet z gmi-
ny Stęszew w wieku pomiędzy 50 a 69 ro-
kiem życia. 

Burmistrz poinformował o przypad-
ku zachorowania na pneumokoki dziec-
ka uczęszczającego do przedszkola w Stę-
szewie. Dotyczyło to jednego przedszkola-
ka, a sprawa urosła wśród społeczności stę-
szewskiej do bardzo dużej rangi. Gmina 
podjęła w tym temacie działania informa-
cyjne w celu uspokojenia sytuacji, w kon-
sultacji z dyrekcją przedszkola oraz leka-
rzami rodzinnymi. Sytuacja ta została opa-
nowana w zarodku.

18 kwietnia, gmina Stęszew otrzyma-
ła certyfikat „The Best in Poland” – Naj-
lepszy w Polsce, przyznany przez kapitułę 
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego za 
działania proekologiczne, sukcesywnie od 
lat realizowane na terenie gminy oraz za 
ochronę terenów cennych przyrodniczo.

Miniony czas to także weekend majowy. 
3 maja o godz. 10:00 na stadionie KS Lip-
no w Stęszewie odbył się turniej Piłki Noż-
nej o Puchar Burmistrza Gminy Stęszew. 
Tego samego dnia o godz. 11:15 w koście-

le św. Trójcy odbyła się msza za ojczyznę, 
a następnie przemarsz na stęszewski rynek 
i złożenie kwiatów. O godz. 15:00 w „Zielo-
nym Zakątku”, Dom Kultury zorganizował 
konkurs piosenki Stęszewska Triola oraz 
koncert Danuty Błażejczyk. 

5 maja w Stęszewie odbyła się zbiórka 
krwi. Krew oddała rekordowa liczba miesz-
kańców, bo aż 61 osób, a 14 osób oddało 
krew na szpik kostny. Burmistrz serdecz-
nie podziękował stęszewskiemu kołu PCK 
za organizację oraz wszystkim mieszkań-
com, którzy oddali krew.

Omawiany czas to także liczne spotka-
nia w ramach CZO SELEKT, na których 
omówiono m.in. sprawy związane z wdro-
żeniem nowych przepisów oraz ogłosze-
niem przetargów.

W tym okresie odbyło się również Wal-
ne Zgromadzenie Rolno – Przemysłowych 
Zakładów Zielarskich Strykowo, podczas 
którego podsumowano działania roku 
ubiegłego.

Na koniec sprawozdania burmistrza 
zaprosił mieszkańców do wzięcia udziału 
w pierwszym w tym sezonie rajdzie rowe-
rowym do „Źródełka w Żarnowcu”, który 
zaplanowano na 12 maja.

Poinformował również, że zostały po-
rozsyłane do stęszewskich przedsiębior-
ców pisma z propozycją zaprezentowania 
osiągnięć firm podczas tegorocznego Świę-
ta Stęszewa.

Następnie podjęto uchwały w sprawie:
a) Wyrażenia zgody na wspólne do-

konanie zakupów energii elektrycz-
nej. Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stę-
szew wyraża zgodę na przystąpienie gmi-
ny Stęszew i jej jednostek organizacyjnych 
do grupy zakupowej, której celem jest zor-
ganizowanie przetargu na zakup ener-
gii elektrycznej oraz współdziałanie w za-
opatrywaniu członków grupy w energię do 
końca 2014 roku. Uchwała ta została przy-
jęta jednogłośnie w formie zaproponowa-
nej przez burmistrza.

b) Zmieniająca Uchwałę nr XXIII/
196/2012 w sprawie uchwały budżetowej 
w roku 2013. Uchwałą tą Rada Miejska 
Gminy Stęszew dokonuje zwiększenia do-
chodów o kwotę – 357.197,00 zł, plan do-
chodów po zmianach to – 38.034.065,29 
zł, z tego:

We wtorek, 7 maja br., odbyła się XXVII Sesja Rady Miejskiej Gminy Stę-
szew, na której podjęto 11 uchwał

XVXII Sesja Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew
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•  dochody bieżące w kwocie – 
38.024.265,29 zł,

•  dochody majątkowe w kwocie – 
9.800,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków 
o kwotę – 357.197,00 zł, plan wydatków po 
zmianach to – 39.410.641,29 zł z tego:

•  wydatki bieżące w wysokości – 
33.632.080,29 zł,

•  wydatki majątkowe w wysokości – 
5.778.561,00 zł.

Uchwała ta została przyjęta większością 
głosów w formie zaproponowanej przez 
burmistrza. 

c) Zgłoszenia sołectw gminy Stę-
szew do Programu „Wielkopolska Od-
nowa Wsi 2013–2020”. Uchwałą tą Rada 
Miejska Gminy Stęszew zgłasza do Pro-
gramu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-
-2020” następujące miejscowości: Będlewo, 
Skrzynki, Strykowo, Tomiczki. Uchwała ta 
została przyjęta jednogłośnie w formie za-
proponowanej przez burmistrza.

d) Zatwierdzenia „Planu Odnowy 
Miejscowości Będlewo i Srocko Małe 
PGR wchodzących w skład sołectwo Bę-
dlewo na lata 2013–2020”. Uchwałą tą Ra-
da Miejska Gminy Stęszew zamierza ubie-
gać się o dofinansowanie w ramach Pro-
gramu Wielkopolska Odnowa Wsi” w kon-
kursie „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. 
Posiadanie przez miejscowości Planu Od-
nowy umożliwia ubieganie się o dofinan-
sowanie w ramach tego konkursu oraz ze 
środków Unii Europejskiej. Uchwała ta zo-
stała przyjęta jednogłośnie w formie zapro-
ponowanej przez burmistrza.

e) Zatwierdzenia „Planu Odnowy Miej-
scowości Skrzynki na lata 2013–2020”. 
Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stęszew 
zamierza ubiegać się o dofinansowanie 
w ramach Programu Wielkopolska Odno-
wa Wsi” w konkursie „Pięknieje Wielko-
polska Wieś”. Posiadanie przez miejscowo-
ści Planu Odnowy umożliwia ubieganie się 
o dofinansowanie w ramach tego konkursu 
oraz ze środków Unii Europejskiej. Uchwa-
ła ta została przyjęta jednogłośnie w for-
mie zaproponowanej przez burmistrza.

f) Zmieniająca uchwałę nr XVIII/
184/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew 
z 26 czerwca 2008 roku w sprawie za-
twierdzenia „Planu Odnowy Miejscowo-
ści Strykowo”. Uchwała ta została przyję-
ta jednogłośnie w formie zaproponowanej 
przez burmistrza.

g) Zmieniająca uchwałę nr XXXIII/
307/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew 
z 8 lutego 2010 roku w sprawie zatwier-
dzenia „Planu Odnowy Miejscowości To-
miczki na lata 2010–2017”. Uchwała ta zo-
stała przyjęta jednogłośnie w formie zapro-
ponowanej przez burmistrza. 

Następnie głos zabrał burmistrz – zwró-
cił uwagę na to, że plany odnowy miej-
scowości służą pozyskiwaniu środków ze-
wnętrznych – szczególnie unijnych. Jest 

to niezbędny załącznik do tego, żeby ta-
ki wniosek dane sołectwo mogło składać. 
Szanse na pozyskanie środków są nieduże. 
Natomiast jeżeli nie wypełnimy wniosku, 
to nie ma żadnych szans na pozyskanie 
pieniędzy. Burmistrz zaznaczył, że te do-
kumenty służą właśnie pozyskiwaniu środ-
ków zewnętrznych i nie jest wcale pewne, 
że w tych latach i w tych zakresach, które 
zostały określone w planach odnowy miej-
scowości wsi (przez sołectwa), to wszystko 
zostanie zrealizowane. Burmistrz dodał, że 
zdarzyło się, iż opracowany Plan Odnowy 
Miejscowości odpadł we wszystkich elimi-
nacjach, ale oczekiwania mieszkańców są 
takie, aby został on zrealizowany. Niestety, 
nie ma takiej możliwości. Trzeba mieć te-
go świadomość i traktować te Plany Odno-
wy Miejscowości jako „pobożne życzenia” 
do pozyskania środków unijnych. 

h) Nabycia przez Gminę Stęszew nie-
ruchomości położonej w Jeziorkach. 
Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stęszew 
wyraża zgodę na nabycie przez Gminę 
Stęszew nieruchomości z obrębu Jezior-
ki, oznaczonej w ewidencji gruntów nume-
rem 7/15, ark. mapy 1, o powierzchni 1136 
m² zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
i gospodarczym. Uchwała ta została przyję-
ta jednogłośnie w formie zaproponowanej 
przez burmistrza.

i) Uchwalenia „Regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie gmi-
ny Stęszew”. Niniejsza uchwała określa 
szczegółowe zasady utrzymania czystości 
i porządku na terenie nieruchomości poło-
żonej w granicach administracyjnych gmi-
ny Stęszew i zawiera rozdziały dotyczące:

•  postanowień ogólnych,
•  wymagań w zakresie utrzymania czy-

stości i porządku na terenie nierucho-
mości,

•  częstotliwości i sposobów pozbywa-
nia się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz terenów przezna-
czonych do użytku publicznego,

•  obowiązków osób utrzymujących 
zwierzęta domowe, mające na ce-
lu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przez za-
nieczyszczenie terenów przeznaczo-
nych do wspólnego użytku,

•  wymagań w zakresie utrzymywania 
zwierząt gospodarskich na terenach 
wyłączonych z produkcji rolniczej, 
w tym także zakresu ich utrzymywa-
nia na określonych obszarach,

•  obszarów podlegających obowiąz-
kowej deratyzacji oraz terminów jej 
przeprowadzania;

•  przepisów końcowych.

Uchwała ta została przyjęta jednogło-
śnie.

j) Ustanowienia regulaminu nadawa-
nia tytułu „Honorowy Obywatel Gmi-
ny Stęszew” oraz medalu „Zasłużony dla 
Gminy Stęszew”. Regulamin ten określa 
tryb i zasady nadawania tytułu „Honoro-
wy Obywatel Gminy Stęszew” oraz medalu 
„Zasłużony dla Gminy Stęszew”. 

Następnie Zenon Kempa, przewod-
niczący Komisji Oświaty, Kultury, Spor-
tu, Zdrowia, Opieki Społecznej i Porząd-
ku Publicznego, przedstawił poprawkę 
do w/w projektu uchwały. Poinformował, 
że komisja pozytywnie opiniuje projekt 
uchwały i proponuje poprawkę w § 3 ust.3 
polegającą na zmianie liczby radnych mo-
gących występować z wnioskiem o nadanie 
tytułu i medalu – z „co najmniej 7 radnych 
Rady Miejskiej Gminy Stęszew” na „co naj-
mniej 5 radnych”.

Katarzyna Lewandowska, radna po-
wiatowa, poprosiła o omówienie projek-
tu uchwały. Burmistrz wyjaśnił, że w wie-
lu gminach takie wyróżnienie dla miesz-
kańców jest przyznawane. W naszej 
gminie dotychczas mieszkańcy byli ho-
norowani, ale w ramach inicjatywy bur-
mistrza. Burmistrz natomiast chciałby, 
aby nadać tym zaszczytnym wyróżnie-
niom stosowną rangę – w formie uchwały 
Rady Miejskiej przyznawać tytuł Honoro-
wy Obywatel Gminy Stęszew czy Zasłużo-
ny dla Gminy Stęszew.

Po długiej dyskusji pomiędzy radny-
mi w sprawie zgłoszonej poprawki w §3 
ust.3 polegającą na zmianie liczby rad-
nych mogących występować z wnioskiem 
o nadanie tytułu i medalu – z „co naj-
mniej 7 radnych Rady Miejskiej Gminy 
Stęszew” na „co najmniej 5 radnych” rad-
na powiatowa Katarzyna Lewandowska, 
wyraziła opinię, że oczywistą sprawą jest, 
że poprawka ta jest zgłaszana w celu typo-
wo politycznym, po to by tylko określona 
liczba radnych czy też kluby radnych mo-
gły zgłaszać swoich kandydatów do tych 
wyróżnień. W tym mała grupa opozycyj-
nych radnych. Poprawka ta została odrzu-
cona.

Uchwała została podjęta większością 
głosów w formie zaproponowanej przez 
burmistrza.

k) Rozpatrzenia skargi na działalność 
burmistrza Stęszewa. Uchwałą tą Rada 
Miejska Gminy Stęszew uznaje za bezza-
sadną skargę Pana Ryszarda Czajkowskie-
go z 17.04.2013 r. na działalność burmi-
strza Stęszewa w związku z odmową wy-
dania decyzji określającej środowiskowe 
uwarunkowania dla realizacji przedsię-
wzięcia polegającego na budowie dwóch 
elektrowni wiatrowych o mocy 0,8 MW 
każda, na działce o nr ewid. 230, obręb Za-
mysłowo, gmina Stęszew. Uchwała ta zo-
stała przyjęta zdecydowaną większością 
głosów.  RED

Plany odnowy służą 
pozyskaniu dotacji, ale
 szanse są małe
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Odznaczamy mieszkańców gminy Stęszew 
tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Stęszew” 
oraz medalem „Zasłużony dla Gminy Stęszew”

28 czerwca br. podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew, burmistrz wręczy wyróżnienia osobom, które 
swoją postawą obywatelską wspierają działania i wzbogacają 
dorobek gminy, w różnych dziedzinach życia. 

Dlatego prosimy o zgłaszanie kandydatów do tytułu „Hono-
rowy Obywatel Gminy Stęszew” oraz medalu „Zasłużony dla 
Gminy Stęszew” z krótkim uzasadnieniem wyboru. Propozycje 
prosimy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Stę-
szew, ul. Poznańska 11, pokój nr 3.

Z wnioskiem o nadanie Tytułu lub Medalu mogą występować:
1. Burmistrz Stęszewa,
2. Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Stęszew,
3. Co najmniej 7 radnych Rady Miejskiej Gminy Stęszew,
4. Organy jednostek pomocniczych Gminy,
5.  Organizacje społeczne, pozarządowe, polityczne, gospodar-

cze, mające siedzibę oraz działające na terenie gminy,
6.   Grupa co najmniej 50-ciu pełnoletnich obywateli, zamieszka-

łych na stałe na terenie Gminy Stęszew.

Termin zgłaszania upływa 10 czerwca br.
Wnioski do pobrania na stronie www.steszew.pl

KONKURS
PIĘKNY OGRÓD NASZEJ GMINY

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW OGŁASZA XV EDYCJĘ 
KONKURSU „PIĘKNY OGRÓD NASZEJ GMINY”.

 
ZGŁOSZENIA OGRÓDKÓW, KTÓRE MAJĄ WZIĄĆ 

UDZIAŁ W KONKURSIE PROSIMY SKŁADAĆ 
DO URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY STĘSZEW, 

UL. POZNAŃSKA 11, POK. 3, LUB TELEFONICZNIE 
POD NR TEL.: 061 8197 122.

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 
12 CZERWCA br. 

3 maja odbyła się oficjalna uro-
czystość z okazji 222 rocznicy 
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

O godz. 11:15 została odprawiona 
msza święta, następnie wszyscy wier-
ni wraz z delegacjami i pocztami 

sztandarowymi przemaszerowali na płytę 
stęszewskiego rynku. Tam poszczególne de-
legacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. Od-
była się również krótka akademia.

Na zakończenie uroczystości kandyda-
ci na zuchów złożyli „obietnicę na znaczek 
zuchowy”. Natomiast starsze zuchy otrzy-
mały „I gwiazdkę zucha ochoczego”.  RED

Coraz częściej do Urzędu Miej-
skiego Gminy Stęszew napływają 
pisemne donosy lub osobiste 
skargi mieszkańców na sąsiadów. 

A to, że sąsiad postawił płot kawałek 
za daleko, albo garaż za blisko na-
szego płotu, albo że spala śmieci, al-

bo… Sąsiad nie lubi jak komuś się powo-

dzi, jak komuś się chce coś fajnego zrobić. 
Powodów, by „życzliwie” donieść na sąsia-
da jest jak się okazuje bardzo wiele, bo „na 
pewno sąsiad nielegalnie coś robi”. 

Wszelkie takie donosy zazwyczaj nie znaj-
dują potwierdzenia w rzeczywistości, a po dru-
gie kierowane są do Urzędu Miejskiego Gmi-
ny Stęszew, który często nie jest stroną w danej 
sprawie i nie ma narzędzi, by móc interwenio-
wać. Donosy te więc nie mają sensu. 

Zanim więc zdecydujemy się na donos 
na sąsiada, zastanówmy się, czy mamy ra-
cję i do kogo się ewentualnie zwrócić z da-
nym problemem. 

Generalnie jednak apelujemy do więk-
szej wyrozumiałości, życzliwości i po pro-
stu sąsiedzkiej pomocy. Nie zapominaj-
my o tym jak ważne jest mieć wokół siebie 
dobrych i życzliwych ludzi. Sami też tacy 
bądźmy dla sąsiadów.  RED

222 rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uprzejmie donoszę, mój sąsiad…
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O G Ł O S Z E N I E

W dniach od 28 do 30 czerwca 2013 r. odbędzie się 

ŚWIĘTO STĘSZEWA
28 czerwca (piątek)
•  Uroczysta Sesja Rady Miejskiej 

Gminy Stęszew
29 czerwca (sobota) m.in.: 
• koncert zespołu Telepathia,
• występ kabaretu Weźrzesz,
• koncert ANI WYSZKONI,
• gry i zabawy dla dzieci

30 czerwca (niedziela):
• III Stęszewski Bieg Przełajowy,
•  Marsz nordic walking 

„Zrób coś dla swojego zdrowia”
• gry i zabawy na boisku „Orlik”

Więcej informacji już wkrótce na stronie 
www.steszew.pl oraz plakatach

P R O G R A M  W Y D A R Z E Ń

W tym roku

gwiazdą sobotniego wieczoru 

będzie ANIA WYSZKONI

ZAPRASZAM!
Burmistrz Gminy Stęszew
Włodzimierz Pinnczak

PATRONAT MEDIALNY
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26 maja ksiądz kanonik Jan Ma-
łeta obchodził swoje wielkie 
święto – jubileusz 50– lecia 

święceń kapłańskich. Z tej okazji o godz. 
11.15 została odprawiona msza święta 
w intencji jubilata jak i całej parafii pw. 
Świętej Trójcy. 

Ksiądz kanonik pochodzi ze Zbąszy-
nia, tam też odprawił swoją pierwszą mszę. 

Święcenia kapłańskie otrzymał 26 maja 
1963 roku z rąk księdza arcybiskupa An-
toniego Baraniaka, metropolity poznań-
skiego.

Od 1 lipca 1992 do dziś sprawuje wła-
dzę duszpasterską w kościele pw. Świę-
tej Trójcy w Stęszewie. Z gminą Stęszew 
związany był jeszcze wcześniej, od 1975 
do 1983 roku był proboszczem parafii św. 

Barbary w Tomicach.Podczas niedziel-
nej mszy św. wierni parafianie, burmistrz 
gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak, dy-
rektorzy szkół, harcerze, przedszkolaki 
oraz przedstawiciele organizacji pozarzą-
dowych pięknym śpiewem, dobrym sło-
wem oraz kwiatami postanowili podzięko-
wać księdzu kanonikowi za 21 lat sprawo-
wania pieczy nad stęszewską parafią.  RED 

W Y D A R Z E N I A

Kościół pw. Świętej Barbary w Tomi-
cach to położona w pięknym zakąt-
ku Wielkopolski gotycka świątynia 

z XV wieku. Fundatorem kościoła był Mi-
kołaj Tomicki, chorąży poznański, który 
spoczywa wraz z rodziną w kryptach gro-
bowych znajdujących się w kościelnych 
podziemiach.

19 maja o godz. 12 odbyła się uroczy-
stość 550– lecia tego kościoła i całej para-
fii, do której należy sześć wiosek z tere-
nu gminy Stęszew. Z tej okazji uroczystą 
mszę św. w intencji parafian odprawił ks. 
arcybiskup Stanisław Gądecki, metropoli-
ta poznański. 

Na początku mszy św. ksiądz proboszcz 
parafii Tomice Piotr Lidwin powitał zapro-
szonych gości i podziękował wszystkich 
dobroczyńcom, którzy pomogli w remon-
cie tej świątyni. 

W jubileuszu 550– lecia kościoła i para-
fii Tomice uczestniczyli m.in.: ksiądz ka-
nonik Jan Małeta, księża z sąsiednich para-
fii oraz burmistrz gminy Stęszew Włodzi-
mierz Pinczak, wicestarosta poznański To-
masz Łubiński, a także wierni parafianie.

Wspomnieć należy, że gmina Stęszew 

od roku 2007 do dziś w oparciu o Uchwa-
łę nr XXXVI /383/2006 Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew, z 28 września 2006 ro-
ku w sprawie zasad i trybu postępowania, 
udzielania i rozliczania dotacji na prace 

konserwatorskie i roboty budowlane dla 
obiektów zabytkowych wpisanych do re-
jestru zabytków, wspiera finansowo w pra-
cach remontowych kościoł w Tomicach 
pw. Św. Barbary.  RED

550-lecie kościoła i parafii Tomice

Jubileuszowa msza

50-lecie kapłaństwa ks. kan. Jana Małety
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W Y D A R Z E N I A

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jeziorkach jest 
szkołą należącą do Wielkopolskiej sieci szkół pro-
mujących zdrowie i zdrowy tryb życia.

To właśnie dlatego już po raz piąty, 25 maja, zorganizował on 
gminną edycję ogólnopolskiej akcji „Gazety Wyborczej”, pod 
nazwą „Cała Polska Biega 2013”. 

W tegorocznej akcji udział wzięli uczniowie, nauczyciele, ro-
dzice oraz mieszkańcy Jeziorek, a także wszystkie placówki oświa-
towe oraz społeczność lokalna z gminy Stęszew. Wszyscy uczest-
nicy marszo – biegu mieli do pokonania trasę ok. 7 km, a trasa 
biegu obejmowała teren nad Źródełkiem w Żarnowcu. Tam też za-
kończyła się cała impreza słodkim poczęstunkiem. RED

Cała Polska Biega
 BURMISTRZ GMINY STĘSZEW

zaprasza 

na IV marsz 

NORDIC WALKING 
Start: 30 czerwca br., godz. 15:00, 
(weryfikacja uczestników: 14:30) 

Stadion Sportowy KS Lipno Stęszew.

Instruktarz poprowadzi 
mgr Piotr Szafrański (instruktor nordic walking).

Warunek konieczny: własne kijki.

Zapisy pod nr tel. 61 8 197 122
do 20 czerwca br.

Regulamin marszu na www.steszew.pl

Burmistrz Gminy Stęszew

Włodzimierz Pinczak

40-lecie kapłaństwa ks. Henryka Rynkiewicza

Jubileusz w Modrzu

W piątek, 24 maja, ksiądz pro-
boszcz parafii św. Idziego w Mo-
drzu świętował 40-lecie święceń 

kapłańskich. By podziękować Bogu za ten 
wspaniały dar jakim obdarzył go przed 40 
laty, o godz. 17 jubilat odprawił mszę św. 
w podziękowaniu za wszystkie lata posłu-

gi kapłańskiej. O jubileuszu ks. proboszcza 
Henryka Rynkiewicza pamiętali także je-
go parafianie oraz władze samorządowe, 
którzy postanowili wspólnie pomodlić się 
i złożyć serdeczne gratulacje z okazji 40 
lat posługi kapłańskiej. Mszę świętą swoim 
śpiewem oprócz organisty uświetnili także 

uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego w Modrzu, zespół śpiewaczy „Mo-
drzanki” oraz artyści z teatru Muzyczne-
go z Poznania.

Jubilat nie krył wzruszenia i radości 
z faktu, że już 15 lat jest proboszczem pa-
rafii świętego Idziego w Modrzu.  RED
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A K T U A L N O Ś C I

10maja w kościele parafial-
nym w Słupi o godz. 18 zosta-
ła odprawiona msza św., pod-

czas której został poświęcony odnowiony 
Sztandar Kółek Rolniczych parafii Słupia. 
W uroczystości tej uczestniczyli wierni 
z parafii oraz delegacje Kółek Rolniczych 
z terenu całej gminy.

Następnie w świetlicy wiejskiej w Słu-
pi z uczestnikami piątkowej uroczystości 
spotkał się poseł do Europarlamentu An-
drzej Grzyb oraz burmistrz gminy Stęszew 
Włodzimierz Pinczak. Włodarz gminy po-
gratulował członkom Kółka Rolniczego 
parafii Słupia tak wspaniałej uroczystości 
dziękując jednocześnie za kontynuowanie 
tej pięknej tradycji.  RED

Poświęcenie odnowionego sztandaru Kółek Rolniczych parafii Słupia

Wizyta europosła

Polski Czerwony Krzyż – Koło 
Terenowe w Stęszewie oraz 
burmistrz gminy Stęszew już po 
raz siódmy zorganizowali zbiórkę 
krwi.

Odbyła się ona 5 maja br. w budynku 
Domu Kultury w Stęszewie. Trwała 
od godziny 9:00 do 16:00. Łącznie 

krew oddało 61 osób – w sumie prawie 28 
litrów krwi.

Należy również wspomnieć, że 14 osób 
wyraziło chęć oddania krwi na szpik kost-
ny, co świadczy o ogromnej odpowiedzial-
ności i dojrzałości naszego społeczeństwa.

Wszystkim uczestnikom majowej 
zbiórki serdecznie dziękujemy.  RED

Zebraliśmy 28 litrów krwi
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W gminie Stęszew turystyka rowerowa ma wielu zwolenników

Dość powiedzieć, że w rajdzie do źró-
dełka w Żarnowcu, który odbył się 
w niedzielę, 12 maja, uczestniczy-

ło około 90 osób. Wśród nich dzieci, mło-
dzież i dorośli. Nie zabrakło burmistrza 
Włodzimierza Pinczaka. 

– To taka nasza tradycja, że kilka razy 
w roku organizujemy wycieczki rowerowe 

– mówił włodarz. – Cieszy, że tak wiele osób 
w nich uczestniczy. 

Wszyscy wyruszyli ze Stacji Turystycznej 
w Stęszewie. Na mecie czekało na nich wiele 
atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się konkursy i konkurencje sprawnościowe. 
Zwycięzcy zostali nagrodzeni. I tak piłeczkę 
najwięcej razy, bo aż 341, odbiła Marianna 

Przynoga, rzut woreczkami do celu wygrał 
Sławomir Słodzinka (4 woreczki), w skakan-
ce bezkonkurencyjna okazała się Aneta Wy-
socka (83), a konkurencję „bocian” wygrał Ro-
bert Waselczyk, który ustał 4,5 minuty. 

Po odpoczynku i dobrej zabawie przy 
urokliwym źródełku rowerzyści wrócili 
z powrotem do Stęszewa.  RED

Do źródełka w Żarnowcu 
na dwóch kółkach
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Z D A R Z E N I A

Gościem” był oczywiście Julian Tu-
wim, czarodziej słowa i poeta dzie-
cięcej radości. Do konkursu stanę-

ło 18 uczniów szkół podstawowych naszej 
gminy. Każdy z nich miał za zadanie za-
prezentować wiersz Tuwima. Recytacje 
oceniało jury w składzie: Helena Snusz-
ka, Maria Tomczyk i Alicja Skrzypczak. 
Nagrody główne otrzymali: I – Jakub Gry-
czyński, SP Stęszew; II – Adam Szymański, 
SP Jeziorki; III – Jagna Lemkowska, SP Stę-
szew. Wyróżnienia przyznano Dominice 
Kmiecik, SP Modrze; Karolowi Zemlerowi, 
SP Jeziorki; Marii Bogaczyk, SP Stęszew; SP 
Stęszew; Mai Kowalak, SP Modrze; Tobia-
szowi Trafasowi, SP Strykowo.

W tym samym dniu do biblioteki za-
proszeni zostali laureaci konkursu pla-
stycznego pt. „Malowane wiersze Tuwi-
ma”. Młodzi artyści najpierw wysłuchali 
recytacji, a następnie wręczono im nagro-
dy.

Na konkurs wpłynęło 161 prac: przed-
szkolaków ze Stęszewa oraz uczniów kl. I– 
III szkół podstawowych z naszej gminy. 

Uczestnicy konkursu w bardzo ciekawy 
sposób wykonali rysunki, wykorzystując 
różnorodne techniki plastyczne. Po licz-
nych sporach jury w składzie: Maria Biała, 

Helena Snuszka, Alicja Skrzypczak przy-
znało następujące nagrody i wyróżnienia:
•  I kategoria wiekowa – grupa „0” i kl.I

miejsce I – Krzysztof Kubiak, Przed-
szkole Stęszew
miejsce II – Wiktoria Majorczyk, grupa 
„0” Jeziorki
miejsce III – Vanessa Jeziorecka, SP Stę-
szew
Wyróżnienia:
Amelia Szymkowiak, grupa”0” Modrze
Aleksandra Wencel, grupa „0” Modrze
Oliwia Tulińska, Grupa „0” Przedszko-
le Stęszew

•  II kategoria wiekowa – kl. II i III
miejsce I – Paulina Kaczmarek, SP Mo-
drze
miejsce II – Zuzanna Nowicka, SP Mo-
drze i Piotr Bąk, SP Modrze
miejsce III – Patrycja Stałkowska, SP Je-
ziorki i Kornelia Rychlik, SP Strykowo.
Wyróżnienia:
Mikołaj Rybarski, SP Modrze; Katarzy-
na Józefiak, SP Modrze; Jowita Wiśniew-
ska, SP Strykowo; Lena Bręk, SP Modrze; 
Julia Korytowska, SP Stęszew. 
Laureaci otrzymali nagrody książkowe, 

a wyróżnieni upominki ufundowane przez 
bibliotekę.  ALICJA SKRZYPCZAK

9 maja w Bibliotece Publicznej w Stęszewie odbył 
się konkurs recytatorski pt. „Z Tuwimem weselej” 

Rok 2013 Rokiem 
Juliana Tuwima

URZĄD MIEJSKI 
GMINY STĘSZEW

 informuje, że 

od 1 stycznia 2013 r. tytułem usta-

wy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie 

ustawy o ewidencji ludności i dowo-

dach osobistych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U z 2012r. poz.1407) znie-

siono niektóre zapisy dotyczące obo-

wiązku meldunkowego. 

Zgodnie z nowymi przepisami:

•  nie trzeba najpierw wymeldowywać 

się w jednym urzędzie,

•  aby w drugim urzędzie dokonać za-

meldowania.

Wszystkie te czynności wykonamy 

w jednym urzędzie, z chwilą zameldo-

wania się w nowym miejscu.

Od 1 stycznia br. przy dokonywaniu 

meldunku, nie ma obowiązku podawa-

nia informacji o :

•  wykształceniu 

•  obowiązku wojskowym

•  oraz przedkładaniu książeczki woj-

skowej.

Zniesione zostały sankcje karne m.in. 

dla obywateli polskich i obywateli UE, 

za niedopełnienie obowiązku meldun-

kowego.

Dłuższy jest tez termin za zgłaszanie 

meldunku, z dotychczasowych 4 dni 

termin został wydłużony do 30 dni.

Zgodnie z oczekiwaniami obywate-

li można dopełnić formalności meldun-

kowych w urzędzie przez ustanowio-

nego pełnomocnika.

Oznacza to, że ustanowiony pełnomoc-

nik będzie mógł m.in. zarówno zamel-

dować, jak i wymeldować z miejsca sta-

łego pobytu oraz z miejsca 

pobytu czasowego, trwającego ponad 3 

miesiące.

Ponadto od 1 stycznia 2013 r. nie ma 

obowiązku zameldowania obywate-

li polskich oraz obywateli UE na pobyt 

czasowy, nie przekraczający 

trzech miesięcy.

Właściciele, dozorcy i administratorzy 

nieruchomości oraz zakłady pracy nie 

mają obowiązku weryfikowania doko-

nywania meldunku przez mieszkań-

ców lub pracowników.

Nie ma także obowiązku meldunkowe-

go wczasowiczów i turystów. 
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Wystawa prac Danuty Bober, 
Marioli Wower oraz Bożeny 
Krawczyk

18maja w „Zielonym Zakątku” 
w Stęszewie realizowano pro-
jekt Nowej Siły Kuratorskiej 

(kuratorki projektu Aleksandra Skorupa ze 
Stęszewa, Karolina Brzezicka z Poznania 
oraz Domu Kultury w Stęszewie) pod na-
zwą: „Piknik i Gra Miejska 2013”. Na sce-
nie odbyły się występy: Aleksandry Pie-
trzykowskiej, Małgorzaty Lipki, Adama 
Szymoniaka , Zuzanny Sneli – laureatów 
konkursu „Stęszewska Triola”. Dwie pio-

senki zaśpiewała Aleksandra Skorupa. Ku-
ratorka K.Brzezicka współrealizująca pro-
jekt: „O czym nie można mówić , o tym na-
leży milczeć” tak opisała wystawę w galerii 
Domu Kultury, w otwarciu której uczestni-
czyły Danuta Bober i Bożena Krawczyk:

– Miasteczka mają swój niepowtarzal-
ny charakter i klimat. W przeciwieństwie 
do dużych ośrodków lokalne społeczno-
ści dobrze się znają. Jako młode kurator-
ki chciałyśmy wykorzystać potencjał tego 
miejsca i przygotować inne spojrzenie na 
twórczość artystów. Wystawa zbiera prace 
trzech pań ze Stęszewa: Danuty Bober, Ma-
rioli Wower oraz Bożeny Krawczyk, która 
prowadzi zajęcia z rękodzieła. 

Wystawa to kilka splatających się wątków. 
Pierwszym są kwiaty, upiększające, a zara-
zem budujące atmosferę. Kwiaty, które mo-
żemy spotkać są cięte, ale także „wiecznie” 
żywe, ponieważ wykonane z papieru pozwa-
lają zatrzymać piękno nawet w pochmurne, 
zimowe dni. Dzięki tym obrazom kwiat zy-
skuje drugie życie, wieczne życie. 

Na przeciwległej ścianie eksponowane 
są prace Marioli Wower, która jest wnikli-
wym obserwatorem świata i dzięki „czar-
nej kresce”, akcentującej kształt przedmio-
tu. Prace podejmują wątek poszukiwań sie-
bie w świecie. 

Spoiwem, łączącym wszystkie wątki jest 
architektura, przedstawiona po lewej stro-
nie. Dzięki budowlom z różnych miejsco-
wości, tworzymy wyobrażenie o przestrze-
ni ogólnej – makrokosmosie. Stęszew na-
tomiast jest odzwierciedleniem mikroko-
smosu.W „Zielonym Zakątku” natomiast 
uczestnik pikniku mógł oglądać:

• pokaz wikliniarski realizowany przez 
Tadeusza Piętę z Tomiczek, 

• wyroby rękodzieła artystycznego pre-
zentowane przez przedstawicielki Grupy 
Rękodzieła Artystycznego (Urszula Boguc-
ka , Helena Karbowa, Zenona Urbaniak). 
Każdy mógł skosztować dań serwowanych 
przez restaurację „Zielony Zakątek”. Przed-
sięwzięcie wspierali: firma „Foliarex” oraz 
burmistrz Stęszewa.  BB

Piknik i Gra Miejska 2013

W sobotę, 25 maja, odbyło się Wal-
ne Zgromadzenie Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów. 

Na początku, prezes koła Janusz Minki-
siewcz przedstawił sprawozdanie z działal-
ności związku oraz poinformował, że ustępu-
je z funkcji. Podziękował wszystkim swoim 
współpracownikom oraz członkom Związku. 

Przypomnijmy, że Janusz Minkisiewicz 
funkcję prezesa Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów pełnił 38 lat. W związku z 
rezygnacją dotychczasowego prezesa został 
wybrany nowy zarząd związku. Prezesem zo-
stał – Jerzy Pieszak, wiceprzewodniczącym – 
Barbara Skubińska, skarbnikiem – Eugeniusz 
Koszyczarek, sekretarzem – Jolanta Galant.

Następnie głos zabrał burmistrz Włodzi-
mierz Pinczak, który podziękował Januszo-
wi Minkisiewiczowi za zapał, wytrwałość, 
zaangażowanie oraz za lata sumiennej pra-
cy i dbałość o to by stęszewski związek dzia-

łał prężnie. Na zakończenie Walnego Zgro-
madzenia, przewodniczący Wielkopolskie-
go Związku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów z Poznania – Henryk Zybert wystąpił 
z propozycją o nadanie Januszowi Minki-

siewiczowi tytułu „Honorowy Prezes Związ-
ku Emerytów i Rencistów”. Pomysł ten spo-
tkał się z aprobatą ze strony członków stę-
szewskiego koła, którzy nagrodzili wielolet-
niego prezesa gromkimi brawami.   RED 

Walne Zgromadzenie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Nowy zarząd ZERiI
W Y D A R Z E N I A
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Ośrodek Kultury w Trzebiechowie 
w Lubuskiem zorganizował V 
Przegląd Zespołów Śpiewaczych 
„Złota Nuta Obrzycy 2013”. 

Celem przeglądu, który odbył się 
1 maja, było ocalenie od zapomnie-
nia pieśni ludowych, patriotycz-

nych, popularnych, żartobliwych. Wy-
miana doświadczeń wokalnych i repertu-
arowych. Integracja środowiska artystycz-
nego wsi i małych miasteczek. Radość 

wspólnego spotkania się, śpiewania, mu-
zykowania i dobrej zabawy. Promocja 
gmin, w których działają zespoły. Waż-
na jest także popularyzacja różnych form 
folklorystycznych, tworzenie klimatu lo-
kalnego i regionalnego, pobudzanie wła-
snej twórczości, wyłanianie talentów i in-
dywidualności, aktywna postawa wobec 
dziedzictwa kulturowego. Zespoły wyko-
nywały trzy piosenki. Gminę Stęszew re-
prezentowały Modrzanki oraz Wesoła 
Gromada. Modrzanki zostały laureatka-
mi Złotej Nuty Obrzycy w kategorii pio-

senka ludowa, a Wesoła Gromada otrzy-
mała Puchar Nuta Obrzycy. 

Podczas prezentacji konkursowych wy-
stąpił gościnnie zespół „Zbrucz” z Ukrainy.

Uczestnicy przeglądu zorganizowane-
go przez Dom Kultury w Stęszewie zmie-
rzając na konkurs do Trzebiechowa zwie-
dzili piękny kościół pw. Nawiedzenia Naj-
świętszej Marii Panny – unikatowy przy-
kład sztuki protestanckiej z elementami 
renesansowymi. To świątynia, gdzie współ-
istnieją dwie religie – ewangelizm i wiara 
katolicka.  BB

Akcja toczyć się będzie się za wyciągami 
2.0., gdzie najlepsi zawodnicy w Polsce 
rywalizują o miejsce na podium oraz 

wartościowe nagrody. Oprócz zawodów or-
ganizatorzy przewidują liczne atrakcje dla 
wszystkich mieszkańców Stęszewa i okolic. 

Ośrodek Wake City udostępnia nieodpłat-
nie jeden z wyciągów dla wszystkich chcących 
spróbować swoich sił na wodzie oraz możli-
wość darmowego korzystania z rowerów wod-
nych, kajaków i łodzi wiosłowych. W progra-
mie imprezy przewidziane są także: muzyka 
na żywo, pokazy sztuk walki, animacje dla dzie-
ci, stoisko z grami interaktywnymi (np. Xbox), 
trickboard oraz wiele, wiele innych. Szczegóło-
wy program imprezy dostępny będzie na stro-
nie www.wakecity.pl, www.steszew.pl oraz pla-
katach umieszczonych na terenie miasta.  RED 

W tym roku Stęszew, jako jedno z miast wchodzących w skład zawodów 
Wake Cup 2013, zaprasza na widowiskową imprezę, która odbędzie się 
22 czerwca w kompleksie Wake City nad jeziorem Lipno

Złota Nuta Obrzycy dla Modrzanek

Wake Cup 2013 

Zespoły Modrzanki i Wesoła 
Gromada uczestniczyły w intere-
sującej imprezie, w Domu Kultury 
Jubilat, gdzie 19 kwietnia wystą-
pił kabaret Mechaniczna Pyra 
oraz Grzegorz Poloczek z kabare-
tu „Rak”.

Wszystko w ramach 26. edycji 
amatorskiego konkursu gwa-
ry poznańskiej „Godejcie po na-

szymu.” Dom Kultury w Stęszewie zgło-

sił duety: Maria i Eugeniusz Wencel (Mo-
drze) oraz Anna Świderek i Kazimierz Gib-
czyński (Stęszew), a także Karolinę Kontek 
(uczennica Gimnazjum w Strykowie) i Ka-
tarzynę Józefiak (uczennica SP w Modrzu). 
Dwie ostatnie zakwalifikowały się do kon-
certu finałowego. Nagrodę specjalną zdo-
była Karolina. Jacek Hałasik, znany z Ra-
dia Merkury zapowiadając jej występ po-
wiedział: – Tako mało buła, a jak pore lot 
tymu zaśpiywała na Starym Rynku to ma-
ło koziołki z wieży nie zleciały.Katarzyna 
Józefiak zdobyła III nagrodę.  BB

Od lewej kierownik DK Jubilat Daria Gel-
lert-Słodzinka, Lech Konopiński – juror 
oraz Karolina Kontek.

Gwara, że.. ho, ho
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„Majówka” w Zielonym Zakątku

3 maja Dom Kultury w Stęszewie zor-
ganizował „Majówkę”. Już od godz. 
14 zebrali się uczestnicy XIV Gmin-

nego Konkursu Piosenki „Stęszewska Trio-
la”. Burmistrz gminy Stęszew Włodzimierz 
Pinczak powitał wszystkich oraz dokonał 
oficjalnego otwarcia konkursu. Obok sta-
nęła pierwsza uczestniczka Laura Zielnie-
wicz ze Stęszewa. Wszyscy wysłuchali hym-
nu „Stęszewskiej Trioli”: „Stęszewska Triola 
to dzieci radość jest, śpiew i muzyka rozlega 
zewsząd się. Uśmiechaj się to nie jest szkol-
ny test, tu scena ta potrafi zmienić cię, zmie-
nić cię.” W konkursie wystąpiło 34 wyko-
nawców ze wszystkich szkół gminy. 

Komisja artystyczna w składzie Anna 
Wojtowicz, Katarzyna Buda, Barbara Ba-
wer wysłuchała 34 wykonawców i przyzna-
ło:
• Kategoria I-III: 

I miejsce: Antonina Chojak
II miejsce: Aleksandra Pietrzykowska 
II miejsce: Zuzanna Snela
III miejsce: Laura Zielniewicz 
Wyróżnienia: Marianna Kmiecik, Oli-
wier Szymczak, Olga Rybakowska, 
Adam Szymoniak; 

• Kategoria IV-VI:
I miejsce: Weronika Urbaniak
III miejsce: Weronika Hejman

Wyróżnienie: Weronika Przybylska; 
• Kategoria Gimnazjum:

I miejsce: Anna Hejman
II miejsce: Maria Szczygielska
III miejsce: Magdalena Roszak 
Wyróżnienie: Małgorzata Lipka
Zdobywcy I, II i III nagrody wezmą 

udział w III Festiwalu Piosenki „Stęszewska 

Triola” – 9 czerwca, godz.15, w Stęszewie 
w „Zielonym Zakątku” . Wszyscy uczest-
nicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczo-
we. Interesująco zaprezentowali się: Jowi-
ta Wiśniewska, Agnieszka Kolenda, Mag-
dalena Mytko, Mikołaj Rybarski, Joanna 
Duda, Zofia Kalemba, Joanna Bąkowska, 
Oliwia Piekarska, Anna Tomczak, Iga An-
drzejczak, Paulina Rył, Paweł Nowakow-
ski, Nadia Andrzejczak, Marta Kaczmarek, 
Monika Dolata, Aleksandra Matuszak, Ma-
ciej Maciejewski, Katarzyna Józefiak, Joan-
na Wachowiak.

Publiczność stęszewska oklaskiwała wy-
stęp znanej artystki Danuty Błażejczyk, 
która zaśpiewała swoje najpopularniejsze 
przeboje: „Taki cud i miód”, „Wsiadaj na 
miotłę”, „Mocniej zabiło mi serce”, „Con-
corde”, „I Love Porgy”, „Łagodne światło 
świtu”, „Marzenki” , „Moja cierpliwość”, 
„Nuty na szczęście”, „Serce nie jest wyspą 
samotną”, „Wielki romans małych serc”. 
Sympatyczna, serdeczna piosenkarka na-
wiązała ciepły kontakt zapraszając na sce-
nę do wspólnego śpiewania, miało to miej-
sce z Mariolą Marusarz–Boińską. Dzieci 
i młodzież wykazali wielkie zainteresowa-
nie modelami samochodów zdalnie stero-
wanymi, które rozbudziły ich wyobraźnię 
„Jak to działa”.  BB 

Stęszewska Triola

Kolejne Kąpielisko w naszym regionie
Gminy należące do Stowarzyszenia Mikroregionu WPN informują, 

że od połowy czerwca będzie czynne kąpielisko nad jeziorem Jarosławieckim.
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Co roku odbywają się tam zmagania 
sportowe reprezentantów Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku z Wielkopol-

ski. W tym roku brało udział 12 uniwer-
sytetów.

Uczestnicy rywalizowali w 10 konku-
rencjach (m.in kręgle, strzelanie z wiatrów-
ki, układanie „chłopka”, bieg w workach, 
dart, rzut „do kury” itd.).

Bryczkami dowożono grupy na kręgiel-
nię, co było dodatkową atrakcją i jedno-
cześnie okazją poznania uroczych miejsc 
w Sierakowie. 

Uczestniczy obejrzeli też piękne wystę-
py orkiestry dętej i zespołu Vivat. Odbyły 
się też pokazy tai-chi, a na koniec wspólne 
tańce studentów.

Stęszewscy studenci stanęli na podium. 
Julian Skubiński zwyciężył w biegu w wor-
kach, a Maria Necel zajęła drugie miejsce 
w układaniu „chłopka”. 

Niezależnie od wyników wszyscy są wy-
granymi, ponieważ spędzili dzień na świe-
żym powietrzu, w ruchu i integrując się 
z innymi słuchaczami UTW.  RED

Studenci Stęszewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wybrali się 
18 maja na spartakiadę do Sierakowa

Spartakiada seniorów

Niedziela 19 maja upłynęła słu-
chaczom Stęszewskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku pod 
znakiem udziału w rajdzie nordic 
walking.

Była to impreza o zasięgu ogólnopol-
skim. Główni organizatorzy I Mar-
szu Nordic Walking Studentów 

UTW 2013 to Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku w Wejherowie oraz współorganizato-
rzy Polska Federacja Nordic Walking Aka-
demia Wychowania Fizycznego i Sportu 
w Gdańsku Urząd Miasta Wejherowo. Pa-
tronat nad marszem objęła Joanna Mucha, 
minister sportu i turystyki.

W marszu wzięło udział 17 słuchaczy 
naszego SUTW. Pod kierunkiem instruk-
tora Piotra Szafrańskiego wędrowali oni 
7 kilometrów malowniczymi ścieżkami 
Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Po przejściu wymaganej trasy relakso-

wali się nad jeziorem Lipno wykonując 
ćwiczenia oddechowe. Na koniec wszyscy 
uczestnicy otrzymali certyfikaty potwier-
dzające udział w marszu.

Aby uzupełnić stracone kalorie na ko-
niec delektowano się smacznymi desera-
mi i mrożoną kawą w „Zielonym Zakąt-
ku”.  RED

Maszerowali z kijkami 
po Wielkopolskim Parku Narodowym
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18 maja w Poznaniu odbył się IV 
turniej koszykówki w ramach 
VI edycji turnieju „Pierwszy 

Krok do Basketu”. Koszykarze UKS Dwój-
ki Stęszew z trenerką Joanną Mydlak udo-
wodnili, że w tym sezonie są w znakomitej 
formie. W pierwszym spotkaniu pokonali 
rywali z Lusowa zwyciężając 45:8, a potem 
Tarnowo Podgórne 50:14. 

Po IV turnieju tegorocznych zmagań 
stęszewska drużyna zajmuje I miejsce. Fi-
nałowe zawody zaplanowano na czerwiec.

Skład zespołu: Patryk Stankowski (kpt.), 
Maciej Pakuła, Patryk Tomczak, Marcel 
Żaba, Krzysztof Łuczak, Adam Jankow-
ski, Kacper Rząsa, Maciej Dalc, Wiktor 
Szymkowiak, Kacper Stachowiak, Bartosz 
Kmiecik . Trener: Joanna Mydlak. Najwię-
cej punktów zdobyli: Patryk Tomczak (28) 
i Patryk Stankowski (27).  TROPS

Zespół UKS Dwójki Stęszew znowu górą

Koszykarze są w formie 

18 kwietnia odbyły się w Gimna-
zjum w Stęszewie I Mistrzostwa 
Szkoły w tenisie stołowym chłop-
ców i dziewcząt.

Rywalizowało 36 osób. W kategorii 
chłopców bezkonkurencyjny okazał 
się Łukasz Minkisiewicz, za nim na 

podium stanęli w kolejności Oskar Bogusz 
i Alan Czekała. W rywalizacji dziewcząt 
zwyciężyła Magdalena Klopś, przed Kata-

rzyną Kociembą i Kingą Grzebytą. Organi-
zatorzy dziękują wszystkim uczestnikom 
oraz dyrektor Gimnazjum Danucie Par-
czuk i Radzie Rodziców za ufundowanie 
pucharów oraz atrakcyjnych nagród. 

Chcielibyśmy, ażeby te zawody stały 
się imprezą cykliczną, na stale goszczącą 
w sportowym kalendarzu szkoły. Planuje-
my także w przyszłości organizację otwar-
tych mistrzostw gminy w tej dyscyplinie 
sportu.  PAWEŁ MARCHELEK, ADAM ŁUKOWSKI

16 maja w Murowanej Goślinie 
odbyły się mistrzostwa powiatu 
poznańskiego wielkopolskiego 
turnieju Orlik 2013 w piłce nożnej. 

Naszą gminę reprezentowała druży-
na ze Szkoły Podstawowej w Stę-
szewie, która zajęła II miejsce. Stę-

szewscy piłkarze ulegli tylko drużynie 
z Krosna 2:3, natomiast pokonali repre-
zentacje szkół z Kleszczewa, Daszewic, Bia-
łężyna. „Srebrna” drużyna prowadzona 
przez nauczycielkę Joannę Mydlak wystą-
piła w składzie: Rafał Kozłowski (kapitan), 
Szymon Baranowski (bramkarz), Kacper 
Rząsa, Michał Odoliński, Kacper Sobański, 
Patryk Jędroszyk, Sebastian Wojtkowiak, 
Dominik Kostrom, Jan Korzeniewski. Naj-
więcej bramek zdobyli Michał Odoliński 
(5) i Rafał Kozłowski (4). Kolejny etap roz-
grywek stęszewskiej reprezentacji piłkarzy 
to mistrzostwa rejonu Poznań Zachód, któ-
re w czerwcu odbędą się w Opalenicy. TROPS

Gimnazjaliści z rakietami
o mistrzostwo gminy

Wicemistrzowie
powiatu

Koszykarze UKS Dwójka z trenerką Joanną Mydlak.
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20kwietnia w Żerkowie odbyły 
się mistrzostwa województwa 
wielkopolskiego w indywidual-

nych biegach przełajowych w ramach XIV 
Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej w roku szkolnym 2012/2013. Awans 
do finału mistrzostw wywalczyło łącz-
nie ponad 270 dziewcząt oraz ponad 270 
chłopców. Naszą gminę reprezentowała 
uczennica Szkoły Podstawowej w Stęszewie 
Alicja Czekała, która jesienią zdobyła zło-
ty medal mistrzostw powiatu poznańskie-
go, a ponadto z drużyną złoty medal mi-

strzostw powiatu w sztafetowych biegach 
przełajowych szkół podstawowych. Na tra-
sie reprezentantka stęszewskiej podsta-
wówki musiała zmierzyć się z 136. dziew-
czętami w swojej kategorii wiekowej (rocz-
nik 2000). Trasa biegu nie należała do 
łatwych o czym świadczy fakt, że bieg z na-
szą zawodniczką ukończyło 95 dziewcząt. 
Mimo to, Alicja bardzo dobrze rozłożyła 
siły i wywalczyła brązowy medal. Radość 
ze zdobycia medalu była ogromna jednak 
pozostał mały niedosyt, bowiem do zwy-
cięstwa zabrakło naprawdę niewiele. TROPS

Alicja Czekała brązową medalistką mistrzostw

Na przełaj po medal

Reprezentacja Gimnazjum 
w Stęszewie w piłce nożnej 
w ostatnim okresie osiąga zna-
czące sukcesy w wielkopolskich 
igrzyskach młodzieży szkolnej.

Po zdobyciu wicemistrzostwa powia-
tu poznańskiego w halowej odmia-
nie piłki nożnej i awansie do fina-

łu rejonu, przyszło historyczne zwycięstwo 
w finale powiatu w piłce nożnej. W dalszym 
etapie rozgrywek drużyna nasza wystąpi 
w finale rejonu Poznań Wschód w Środzie 
Wielkopolskiej. Ponadto zespół nasz awan-
sował do trzeciego etapu turnieju Coca Co-
la Cup. Gratulujemy chłopakom i życzymy 

dalszych zwycięstw . Opiekunami reprezen-
tacji są Adam Łukowski i Paweł Marchelek. 

Na zdjęciu: Filip Skórnicki, Paweł Mar-
chelek, Jonasz Kęsicki, Mikołaj Baranow-

ski, Mateusz Bednarek, Oskar Bogusz, Pa-
tryk Przybyła, Damian Wojtkowiak, Mar-
cin Waselczyk, Jakub Ławniczak, Adam 
Łukowski – trener.  RED 

Sukces młodych piłkarzy 

USŁUGI 
REMONTOWO-

-WYKOŃCZENIOWE
♦  Malowanie, tapetowanie 

ścian
♦ Układanie paneli, płytek
♦  Konstrukcje z płyt gipsowo-

kartonowych 
♦  Drobne prace instalacyjne, 

sufi ty podwieszane
♦ Montaż mebli

KONKURENCYJNE CENY, 
FACHOWE WYKONANIE!

☎ 721 829 676

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
LIDER W STĘSZEWIE

prowadzą nabór na rok szkolny 2013/2014
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DLA DOROSŁYCH na podbudowie gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej 
SZKOŁA POLICEALNA: technik BHP, technik administracji,

technik turystyki wiejskiej (daje kwalifi kacje rolnicze)
KWALIFIKACJE ROLNICZE – KURS 

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

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
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Burmistrz Stęszewa 
informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U. 

Nr 102, poz. 651) niniejszym podaję do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

Miejskiego Gminy w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11 wywieszone zostały wykazy nieruchomości położo-

nych na terenie gminy, przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykazy umieszczone zostały również na stronie internetowej www.steszew.pl. 

BURMISTRZ STĘSZEWA

ogłasza nieograniczony przetarg ustnyna sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych w Stęszewie, przeznaczonych 
w planie zagospodarowania przestrzennego 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

1 2025 1.386 PO1S/00043278/8 zabudowa wolnostojąca Żeglarska 206.510,- 20.650,-

2 2028 1.319 PO1S/00043281/2 – „ - Trzebawska 192.570,- 19.260,-

3 2029 1.196 PO1S/00043282/9 – „ - Trzebawska 174.620,- 17.460,-

4 2031 1.483 PO1S/00043283/6 – „ - 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 planem zagospodarowania przestrzennego nierucho-

mości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Warunki przetargu: Przetarg odbędzie się 18 lipca 2013r. od godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul.Poznańska 11. Wadium ze wskazaniem okre-

ślonej działki należy wnosić w pieniądzu do dnia 15 lipca 2013 r. na konto Urzędu nr 10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/Stęszew. Wadium zwraca się 

uczestnikowi przetargu na jego konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie 

na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Cena sprzedaży nieruchomości bę-

dzie wymagalna w całości 7 dni przed wyznaczoną datą podpisania aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca. Przetarg z ważnej przyczyny może zo-

stać odwołany o czym niezwłocznie poinformuje się w formie właściwej do ogłoszenia. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul.Po-

znańska 11 pokój nr 1 tel. (061) 819 71 49 . 

BURMISTRZ STĘSZEWA

ogłasza nieograniczony przetarg ustnyna 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 1677/2 1.704 PO1S/00052415/7 zabudowa wolnostojąca Wierzbowa 316.940,- 31.690,-

2 1677/3 1.513 PO1S/00052416/4 – „ - – „ - 281.420,- 28.140,-

3 1677/4 1.393 PO1S/00052417/1 – „ - – „ - 259.100,- 25.910,-

4 1677/5 1.272 PO1S/00052418/8 – „ - – „ - 236.590,- 23.660,-

5 1677/6 1.429 PO1S/00052419/5 – „ - – „ - 265.790,- 26.580,-

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się 23% podatku VAT. Nieruchomości są wolne od obciążeń. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie 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 są-

siedztwie jeziora Lipno. Dla nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy.

Warunki przetargu: Przetarg odbędzie się 18 lipca 2013r. od godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul.Poznańska 11. Wadium ze wskazaniem okre-

ślonej działki należy wnosić w pieniądzu do dnia 15 lipca 2013r. na konto Urzędu nr 10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/Stęszew. Wadium zwraca się 

uczestnikowi przetargu na jego konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie 

na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Cena sprzedaży nieruchomości bę-

dzie wymagalna w całości 7 dni przed wyznaczoną datą podpisania aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca. Przetarg z ważnej przyczyny może zo-

stać odwołany o czym niezwłocznie poinformuje się w formie właściwej do ogłoszenia. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul.Po-

znańska 11 pokój nr 1 tel. (061) 819 71 49 . 
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O G Ł O S Z E N I A

BURMISTRZ STĘSZEWA

ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Stęszewie przy ul. Poznańskiej, sta-
nowiącej 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 odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Dla nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy. Rodzaj inwestycji: budowa 
obiektu – pasażu handlowego wraz z towarzyszącą 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 18 lipca 2013 r. od godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul. Poznańska 11.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 15 lipca 2013 r. wpłacą wadium na konto Urzędu nr 10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 

GBS w Mosinie O/Stęszew. W przypadku wystąpienia jako pełnomocnik należy przedłożyć dokument potwierdzający umocowanie do danej czynności. Wadium zwraca 

się uczestnikowi przetargu przelewem na konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięciu lub odwołania 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 ceny sprzedaży nie-

ruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.Przetarg z waż-

nej przyczyny może zostać odwołany o czym niezwłocznie poinformuje się w formie właściwej do ogłoszenia.Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim 

Gminy Stęszew ul. Poznańska 11 pokój nr 1 tel. (061) 819 71 49 . 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Stęszew

informuje, że uruchomiony został

PROGRAM DOFINANSOWANIA LIKWIDACJI 

WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH 

AZBEST
Dofinansowanie w wysokości 100% kosztów 
demontażu, odbioru i unieszkodliwiania wyro-

bów azbestowych lub wyłącznie odbioru i uniesz-

kodliwiania wyrobów azbestowych udzielane jest 

na pisemny wniosek zainteresowanego złożony 

w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul. Poznań-

ska 11, Stęszew (formularz wniosku do pobrania ze 

strony internetowej urzędu gminy www.steszew.

pl lub pokój nr 1). 

Dofinansowaniu nie podlega zakup nowego ma-

teriału. Ostateczny termin składania wniosków 

upływa 16 września 2013r.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpłynię-

cia. Szczegółowe informacje o zasadach dofinansowania moż-

na uzyskać w urzędzie (pokój nr 1) lub telefonicznie pod nr tel. 

618 197 125 i 618 197 132.

Burmistrz Stęszewa

Włodzimierz Pinczak

2 maja br. Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Stęszewie podpisał porozumienie z Ośrodkiem 

Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy

Celem porozumienia jest zapewnienie specjalistyczne-

go wsparcia dla osób znajdujących się w kryzysie ze szcze-

gólnym uwzględnieniem ofiar przemocy w rodzinie. Dla tych 

osób, dwa razy w tygodniu w budynku OPS, wsparcia udzielać 

będzie psycholog. Kontakt ze specjalistą za pośrednictwem 

OPS pod nr tel. 8 197 124.

Jako Grupa Hunters działamy na Polskim rynku od 20 
lat, specjalizując się w kompleksowej ochronie mie-
nia. Aktualnie poszukujemy:

Agenci Ochrony
Miejsce pracy: Stęszew i Kościan 

Obowiązki:
Zabezpieczenie bezpieczeństwa chronionego obiek-
tu, reagowanie na zagrożenia, przestrzeganie proce-
dur, współpraca z Klientem
Kwalifikacje:
Wykształcenie zawodowe, niekaralność,
dyspozycyjność, komunikatywność, 
mile widziane osoby, posiadające licencję I lub II stop-
nia pracownika ochrony
Oferujemy:
Możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia zawo-

dowego, niezbędne narzędzia pracy

Prosimy o przesłanie CV na adres leszek.tomaszewski@
hunters.pl pod tytułem „Agent Ochrony Koninko/ Boró-
wiec” lub o kontakt pod numerem 607-082-583

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami. Prosimy o zawarcie klauzu-
li: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie 

z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych (DzU nr 133 poz. 883)”.
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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 18 w 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
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3 maja, na boisku KS Lipno w Stęsze-
wie został rozegrany turniej piłki 
nożnej o Puchar Burmistrza Gminy 

Stęszew. Wzięło w nim udział sześć dru-
żyn: KS Lipno Stęszew, LZS Wronczyn, 
Okoń Sapowice, Spójnia Strykowo, Torna-
do Trzebaw i Tęcza Skrzynki. 

W finale zmierzyły się Spójnia i LZS. Pu-
char zdobył zespół ze Strykowa. 

Podczas turnieju burmistrz Włodzimierz 
Pinczak oraz prezes gminnego LZS Zenon 
Adamek podziękowali: Marcinowi Skrzyp-
czakowi oraz Przemysławowi Stankowskie-
mu, którzy zakończyli właśnie „karierę” pił-
karską w gminnych klubach.  RED 

Turniej piłki nożnej 
o Puchar Burmistrza 
Gminy Stęszew 

Triumf Spójni Strykowo

Spójnia Strykowo

Okoń Sapowice

Tornado Trzebaw

KS Lipno Stęszew

Tęcza Skrzynki

LZS Wronczyn

Puchar wręczył burmistrz.
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Do pięknie przystrojonej sali zjecha-
ło wielu mieszkańców naszej gminy. 
Na początku przybyłych gości powi-

tał burmistrz Włodzimierz Pinczak, który 
złożył najserdeczniejsze życzenia matkom 
i ojcom z okazji ich święta i zaprosił do wy-
słuchania części artystycznej.

Jako pierwsi na scenie pojawili się ju-
bilaci. Zaprezentowali się w programie pt. 
„Nasze dwadzieścia lat”. Burmistrz gmi-
ny Stęszew pogratulował „Wesołej Groma-
dzie” tak wspaniałego jubileuszu. Złożył 
też podziękowania za 20 lat uświetniania 
gminnych uroczystości swoją muzyką. Do 
życzeń dołączył się również zaprzyjaźnio-

ny zespół „Modrzanki’ z Modrza. Członko-
wie zespołu ubrani na kolorowo udowod-
nili, że „Wiosna w duszy im gra”.

Na tegorocznej uroczystości nie mogło 
zabraknąć Kapeli Dudziarskiej „Koźlary” 
oraz naszych małych milusińskich z ze-
społu dziecięcego „Cantare” z Domu Kul-
tury w Stęszewie.

Gościem specjalnym środowej imprezy 
była Zofia Dragan. Jej występ kabaretowy 
rozbawił do łez publiczność. 

Na zakończenie wspólnego świętowania 
gospodarz naszej gminy jeszcze raz złożył 
wszystkim matkom i ojcom najlepsze ży-
czenia.  RED 

22 maja odbył się Gminny Dzień Matki i Ojca po-
łączony z jubileuszem 20-lecia pracy artystycznej 
zespołu „Wesoła Gromada” z klubu seniora w Stę-
szewie. Uroczystość ta odbyła się w Tomiczkach

Gminny Dzień 
Matki i Ojca
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