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W ósmą rocznicę śmierci błogosławionego Jana Pawła II nastąpiło uroczy-
ste przekazanie relikwii w stęszewskim kościele 

Papież Jan Paweł II jest 
wśród nas 

Stęszewski kościół pw. Świętej Trójcy, 
jest jednym z trzech w Wielkopol-
sce, poza Tulcami i Lusowem, któ-

ry otrzymał relikwie błogosławionego Ja-
na Pawła II. Otoczony złotem mały, meta-
lowy relikwiarz, wtopiony został w ramę 
obrazu – portretu Ojca Świętego – wyko-
nanego przez poznańskiego artystę pla-
styka Bogdana Puchalskiego. Na niewiel-
kim skrawku materiału znajduje się ma-
ła ledwo widoczna smużka krwi Karola 
Wojtyły. 

Uroczystość odbyła się 4 kwietnia i roz-
poczęła się przemarszem z sanktuarium 
Najświętszej Maryi Panny do kościoła pw. 
Świętej Trójcy, gdzie zostały wniesione re-
likwie bł. Jana Pawła II. Następnie została 
odprawiona msza święta, której przewod-
niczył biskup Zdzisław Fortuniak. Podczas 
kazania zaznaczył on, że papież – Polak 

„wpisuje się w szereg wielkich proroków 
powołanych przez Boga”. Wspominał tak-
że konklawe wyboru Karola Wojtyły oraz 

najważniejsze wydarzenia z jego pontyfi-
katu. Z kolei ks. kanonik Jan Małeta, który 
wraz z radą parafialną czynił starania o re-
likwie u kardynała Stanisława Dziwisza, 
wyraził nadzieję, że wydarzenie to jeszcze 
bardziej wzmocni ducha wiary i miłości 
wśród parafian. I dodał: – Papież Jan Paweł 
II jest już wśród nas. Otwórzmy swoje ser-
ca. Obecność relikwii błogosławionego Ja-
na Pawła II jest dla parafian okazją do mo-
dlitwy za jego wielki dar dla kościoła w Pol-
sce i na świecie. 

W uroczystości uczestniczyło wielu 
wiernych z gminy Stęszew, władze z bur-
mistrzem Włodzimierzem Pinczakiem na 
czele.

Relikwie zobaczyć może każdy. Mają 
mobilizować, prowokować do refleksji, mo-
dlitwy, a przede wszystkim do chrześcijań-
skiego życia, jakiego uczył nas papież.  RED

Otoczony złotem mały, metalowy reli-
kwiarz, wtopiony został w ramę obrazu 
– portretu Jana Pawła II. 

Mszy świętej przewodniczył biskup 
Zdzisław Fortuniak.
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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 
28 lutego do 26 marca 2013 roku.

Miniony okres, to niekończąca się zi-
ma, a co za tym idzie działania mające na 
celu utrzymanie przejezdności dróg i ulic.

W omawianym czasie kontynuowa-
no budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla 
miejscowości Stęszew oraz dla wsi Słu-
pia. Ze względu na niesprzyjające warun-
ki atmosferyczne oraz pogarszający się 
stan dróg dojazdowych do tych inwestycji 
w wyniku prac budowlanych, postanowio-
no przerwać trwające prace. 

W minionym okresie realizowana była 
również dokumentacja i projekt wykonaw-
czy na budowę hali widowiskowo-sporto-
wej w Stęszewie. Wykonywano też projekt 
na pomieszczenia garażowe dla OSP Stry-
kowo. 

W marcu podpisano akty notarialne 
dotyczące służebności przesyłu mediów 
po gruntach prywatnych, nabycia bezpłat-
nego od ANR działek w Zamysłowie oraz 
użyczenia nieruchomości w Dębnie na po-
trzeby budowy drogi pieszo–rowerowej. 

Odbyły się przetargi na:
•  oznakowanie pionowe dróg i ulic na 

terenie gminy Stęszew w 2013 r.,
•  remonty cząstkowe chodników na te-

renie gminy Stęszew w 2013 r.,
•  profilowanie dróg i ulic,
•  remont sali sesyjnej Urzędu Miejskie-

go Gminy Stęszew – II postępowanie,
•  projekt i wykonanie sygnalizacji 
świetlnej na ul. Poznańskiej w Stęsze-
wie,

•  zagospodarowanie rekreacyjne terenu 
w Słupi, nad Jeziorem Strykowskim.

W marcu p. Ratajszczak świętowali 
60-lecie pożycia małżeńskiego. Z tej okazji 
burmistrz odwiedził jubilatów z życzenia-
mi w ich domu. 

13 marca odbyło się spotkanie hodow-
ców bydła i producentów mleka z terenu 
gminy Stęszew i z gmin ościennych, na któ-
rym podsumowano wyniki za rok 2012.

Od 28 stycznia br. obowiązuje zakaz 
stosowania materiału siewnego, odmian 
GMO kukurydzy MON 810 i ziemnia-
ka Amflora. Burmistrz poprosił radnych 
i sołtysów o uczulenie rolników, na fakt, iż 
uprawa tych roślin jest niedozwolona.

Włodarz gminy przypomniał o ko-
nieczności wypowiedzenia umów na od-
biór odpadów komunalnych ze wszystki-
mi przedsiębiorcami, którzy dotychczas 
takie usługi na rzecz mieszkańców świad-
czyli. Był na to czas do końca marca. Tak 
by zachować 3–miesięczny okres wypowie-
dzenia. 

Miniony czas to liczne zebrania w so-
łectwach, na których omawiano problemy 
sołectw oraz sprawy związane z nową usta-
wą o odpadach. Odbyło się także zebranie 
mieszkańców w Stęszewie.

– Nastąpiła zmiana w stęszewskim ZHP 
– poinformował burmistrz. Druh Dariusz 
Mikołajczak zrezygnował z pełnionej 
funkcji, po jego odejściu funkcję komen-
danta pełni druh Dariusz Sokołowski. 

Miniony okres to również praca CZO 
SELEKT. W ramach związku międzygmin-
nego uchwalono nowy regulamin dotyczą-
cy gospodarki odpadowej, wszystkie zapisy 
ujęte w regulaminie będą obwiązywały tak-
że mieszkańców gminy Stęszew. Burmistrz 
dodał, że pomimo iż upłynął termin skła-
dania deklaracji odpadowych, te deklaracje 
wciąż spływają. Przekroczono już 80% zło-
żonych deklaracji. 

Odbyły się spotkania podsumowujące 
pracę w szkole w Jeziorkach i Stęszewie – 
tzw. ewaluacja. 

Miało miejsce także spotkanie w spra-
wie projektu tablicy upamiętniającej ko-
ściół ewangelicki w Stęszewie oraz renowa-
cji cmentarza w Dębienku.

W marcu zorganizowano także zebra-
nie sprawozdawcze koła PCK w Stęsze-
wie, na którym podsumowano jego dzia-
łalność.

Do 2 kwietnia przedłużono nabór wnio-
sków związanych z projektem dotyczącym 
zapewnienia dostępu do internetu szero-
kopasmowego. 

– Mam prośbę o podjęcie działań zachę-
cających mieszkańców do udziału w tym 
programie, aby ten nabór zakończył się 

sukcesem. Potrzebni są chętni, by zacho-
wać ciągłość projektu – powiedział bur-
mistrz. Dodał również, że w ostatnim cza-
sie uzyskał informację o tym, że projekt ten 
będzie w 100% dofinansowany ze środków 
zewnętrznych. Jedna z firm deklaruje, że 
jest w stanie na terenie całej gminy dostar-
czyć internet o parametrach szerokopa-
smowego. Kierowane jest do marszałka wo-
jewództwa wielkopolskiego pismo z prośbą 
o to, aby w kolejnych rozdaniach środków 
dotyczących internetu uwzględnić zaspo-
kojenie potrzeb wszystkich mieszkańców 
znajdujących się w tzw. „białych plamach”. 
Żadna z wybranych firm nie dostała środ-
ków właśnie na takie miejsca, które są poza 
zasięgiem internetu.

W Niedzielę Palmową, 24 marca, od-
był się kolejny Jarmark Wielkanocny, pod-
czas którego zbierano pieniądze na lecze-
nie i rehabilitację Tomka Kwiatka. Zebra-
no prawie 6 tys. zł.

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

195/2012 w sprawie uchwalenia Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Stę-
szew na lata 2013–2016. W uchwale tej pa-
ragraf 1 uchwały otrzymuje nową treść:

„Uchwala się Wieloletnią Prognozę Fi-
nansową Gminy Stęszew obejmującą do-
chody i wydatki bieżące, dochody i wy-
datki majątkowe, wyniki budżetu, prze-
znaczenie nadwyżki lub sposób finan-
sowania deficytu, przychody i rozchody 
budżetu, kwotę długu oraz sposób finan-
sowania spłaty długu zgodnie z załączni-
kiem nr 1 do niniejszej uchwały”. Nato-
miast paragraf 2 uchwały otrzymuje na-
stępującą treść:

„Ustala się wieloletnie przedsięwzięcie 
finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 
do niniejszej uchwały”. Uchwała ta zosta-
ła przyjęta większością głosów w formie za-
proponowanej przez burmistrza.

b) Zmieniającą uchwałę nr XXIII/196/
2012 w sprawie uchwały budżetowej na 
rok 2013. Uchwałą tą Rada Miejska Gmi-
ny Stęszew dokonuje zmniejszenia docho-
dów o kwotę 74.617,00 zł. Plan dochodów 
po zmianie to 37.172.843,00 zł, z tego:

•  dochody bieżące w kwocie 
37.163.043,00 zł,

We wtorek, 26 marca, odbyła się XXVI Sesja Rady Miejskiej Gminy Stę-
szew, na której podjęto 11 uchwał

XXVI Sesja Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew
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•  dochody majątkowe w kwocie 
9.800,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków 
o kwotę 74.617,00 zł. Plan wydatków po 
zmianach to 38.549.419,00 zł, z tego:

•  wydatki bieżące w wysokości 
32.784.689,00 zł,

•  wydatki majątkowe w wysokości 
5.764.730,00 zł.

Uchwała ta została podjęta jednogłośnie, 
w formie zaproponowanej przez burmistrza.

c) Nie wyrażenia zgody na wyodręb-
nienie funduszu sołeckiego w 2014 roku. 
Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stęszew 
nie wyraża zgody na wyodrębnienie środ-
ków funduszu sołeckiego w budżecie gmi-
ny na rok 2014. Uchwała ta została przyję-
ta większością głosów w formie zapropono-
wanej przez burmistrza. 

d) Stypendiów i nagród burmistrza 
Stęszewa. Uchwałą tą Rada Miejska Gminy 
Stęszew ustala zasady nagradzania i udzie-
lania jednorazowych stypendiów i nagród 
burmistrza Stęszewa za bardzo dobre i do-
bre wyniki w nauce absolwentom gmin-
nych gimnazjów zamieszkującym na stałe 
na terenie gminy Stęszew. Uchwała ta zo-
stała przyjęta większością głosów w formie 
zaproponowanej przez burmistrza.

e) Rozpatrzenia skargi na działalność 
burmistrza Stęszewa. Uchwałą tą Rada 
Miejska Gminy Stęszew uznaje za nieza-
sadną skargę p. Teresy Dorosińskiej z 15 
lutego 2013 r. na działalność burmistrza 
Stęszewa w związku z odmową ustalenia 
warunków zabudowy. Uchwała ta została 
przyjęta większością głosów.

f) Nabycia przez gminę Stęszew nieru-
chomości położonej w miejscowości Słupia.

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stęszew 
wyraża zgodę na nabycie przez gminę Stę-
szew nieruchomości z obrębu Słupia, ozna-
czonej w ewidencji gruntów numerem 
2010/3, ark. mapy 2, o powierzchni 1050 
m². Uchwała ta została przyjęta jednogło-
śnie w formie zaproponowanej przez bur-
mistrza.

g) Nadania nazwy ulicy w miejsco-
wości Modrze. Uchwałą tą Rada Miejska 
Gminy Stęszew nadaje ulicy położonej 
w Modrzu, oznaczonej w ewidencji grun-
tów numerami działek 114 i 653 nazwę: 
ulica Żydowo. Uchwała ta została przyję-
ta jednogłośnie w formie zaproponowanej 
przez burmistrza.

h) Nadania nazwy ulicy w miejsco-
wości Zamysłowo. Uchwałą tą Rada Miej-
ska Gminy Stęszew nadaje ulicy położo-
nej w Zamysłowie, oznaczonej w ewidencji 
gruntów numerem działki 49 nazwę: ulica 
Bukowska. Uchwała ta została przyjęta jed-
nogłośnie w formie zaproponowanej przez 
burmistrza.

i) Przyjęcia programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt. Program walki 
z bezdomnością zwierząt ma na celu ogra-
niczenie zjawiska bezdomności zwierząt 
domowych na terenie gminy Stęszew oraz 
zapewnienie właściwej opieki bezdom-
nym zwierzętom domowym i gospodar-
skim oraz wolno żyjącym kotom, przeby-
wającym w granicach administracyjnych 
gminy Stęszew. Uchwała ta została przyję-
ta większością głosów w formie zapropono-
wanej przez burmistrza.

j) Wymagań jakie powinien spełnić 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyska-

nie zezwolenia w zakresie opróżnienia 
zbiorników bezodpływowych i transpor-
tu nieczystości ciekłych na terenie gmi-
ny Stęszew. Uchwałą tą Rada Miejska Gmi-
ny Stęszew określa wymagania w zakresie 
wyposażenia technicznego pojazdu aseni-
zacyjnego, wymagań dotyczących zabie-
gów sanitarnych i porządkowych związa-
nych ze świadczonymi usługami oraz wy-
magania dotyczące miejsc przekazywania 
nieczystości ciekłych. Uchwała ta została 
przyjęta jednogłośnie w formie zapropo-
nowanej przez burmistrza

k) Przystąpienia gminy Stęszew do wy-
konania działalności w zakresie usług te-
lekomunikacyjnych oraz zapewnienia do-
stępu do infrastruktury telekomunika-
cyjnej i infrastruktury technicznej fi-
nansowanych ze środków publicznych. 
Zadanie to jest zadaniem własnych gminy 
o charakterze użyteczności publicznej. Jed-
nostki samorządu terytorialnego mogą pro-
wadzić również dodatkowo działania ma-
jące na celu pobudzenie lub agregację po-
pytu użytkowników na usługi związane 
z szerokopasmowym dostępem do interne-
tu, w szczególności edukacyjne i szkolenio-
we, polegające na wyposażeniu konsumen-
tów w telekomunikacyjne urządzenia 
końcowe lub sprzęt komputerowy lub fi-
nansowaniu konsumentom kosztu usług 
telekomunikacyjnych. Rada Miejska Gmi-
ny Stęszew w tym zakresie podjęła już od-
rębną uchwałę, dotyczącą projektu „Zapew-
nienie dostępu do szerokopasmowego inter-
netu mieszkańcom gminy Stęszew zagrożo-
nych wykluczeniem cyfrowym”. Uchwała ta 
została podjęta jednogłośnie w formie za-
proponowanej przez burmistrza.  RED

WYRÓŻNIAMY NAJAKTYWNIEJSZYCH
 

28 czerwca br. podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Gminy Stęszew 

burmistrz wyróżni osoby, które swoją postawą obywatelską wspierają działa-

nia i wzbogacają dorobek gminy Stęszew, w różnych dziedzinach życia.

Dlatego prosimy o zgłaszanie swoich kandydatów do wyróżnienia, z krótkim 

uzasadnieniem wyboru. Propozycje prosimy składać w sekretariacie Urzędu 

Miejskiego Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, pokój nr 3. 

Termin zgłaszania upływa 10 czerwca br. 
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W przekazaniu uczestniczył m.in. 
burmistrz gminy Stęszew Wło-
dzimierz Pinczak, komendant 

gminny OSP Stęszew Bernard Jankowski 
oraz prezes Gminnej Ochotniczej Straży 
Pożarnej Zenon Kempa. 

– Defibrylator ma poprawić bezpie-

czeństwo w naszej gminie, ale oby jak naj-
rzadziej strażacy musieli go używać – po-
wiedział burmistrz Włodzimierz Pin-
czak.

Defibrylator wraz z wyposażeniem zo-
stał sfinansowany ze środków Powiatu Po-
znańskiego. Jego wartość to 4.060,80 zł. 

Przypomnijmy, że otrzymanie defibry-
latora jest wynikiem podjętej uchwały Ra-
dy Miejskiej Gminy Stęszew, z 28 lutego 
br., w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej 
od Powiatu Poznańskiego dla gminy Stę-
szew z przeznaczeniem dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Strykowie.  RED

8 kwietnia w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew odbyło się uroczyste przeka-
zanie defibrylatora AED na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie

Strażacy ze Strykowa 
otrzymali defibrylator AED

Defibrylator AED przekazany został w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew. 

16 kwietnia odbyły się kolejne 
już w naszej gminie, bezpłatne 
badania mammograficzne. Mo-
gły z nich skorzystać mieszkanki 
gminy Stęszew w wieku od 50 do 
69 roku życia, które w przeciągu 
dwóch lat nie skorzystały z pro-
filaktyki mammografii opłaconej 
przez NFZ.

Zainteresowanie badaniem było duże. 
Łącznie wzięło w nim udział około 
pięćdziesięciu kobiet. O kolejnych 

bezpłatnych badaniach, z których skorzy-
stać będą mogli mieszkańcy stęszewskiej 
gminy, będziemy informować na łamach 
„Wieści Stęszewskich”.  RED

Bezpłatne badania mammograficzne
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Burmistrz gminy Stęszew Włodzimierz 
Pinczak 18 kwietnia odebrał certyfikat 
konkursu jakości funkcjonowania sa-

morządów terytorialnych „Najlepsze w Polsce”. 
Uroczystość wręczenia odbyła się w historycz-
nej Czerwonej Sali zabytkowego Pałacu Działyń-
skich na Starym Rynku w Poznaniu. 

Organizator konkursu – Towarzystwo im. 
Hipolita Cegielskiego wraz z kapitułą – przy-
znał gminie Stęszew certyfikat „Najlepsze w Pol-
sce – The Best in Poland” za działania proeko-
logiczne, sukcesywnie od lat realizowane na te-
renie gminy oraz za ochronę terenów cennych 
przyrodniczo. 

Godło „Najlepsze w Polsce – The Best in Po-
land” to znak jakości usankcjonowany przez 
Unię Europejską i przez Komisję Europejską 
i może być przyznany w drodze konkursu jako-
ści. Godło to stanowi prestiżowy wyróżnik so-
lidności i jakości. To 20-letnia tradycja ekspono-
wania i promowania konkretnych usług uzna-
nych przez konsumentów za najlepsze spośród 
dobrych. W tym roku tytułem godło „Najlepsze 
w Polsce” oprócz gminy Stęszew uhonorowano  
Powiat Poznański oraz gminę Duszniki.

Burmistrz Włodzimierz Pinczak także 
w minionych latach otrzymał certyfikat Konsu-
mencki Konkursu Jakości Produktów „Najlep-
sze w Polsce – The Best in Poland”, co jest świa-
dectwem wysokiego poziomu świadczonych 
usług.  RED 

Burmistrz Włodzimierz Pinczak odebrał prestiżowy certyfikat za działania 
proekologiczne

Godło „Najlepsze w Polsce” 
dla Stęszewa

Burmistrz odebrał certyfikat 
w Pałacu Działyńskich.

BURMISTRZ STĘSZEWA 
zaprasza

• 3 maja o godz. 10:00 na stadionie KS Lipno w Stęszewie odbędzie się
 turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Gminy Stęszew.

• 3 maja o godz. 11:15 w kościele Świętej Trójcy w Stęszewie odbędzie się msza św. 
za ojczyznę z okazji 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Następnie uroczysty 

przemarsz na stęszewski rynek, złożenie kwiatów pod pomnikiem oraz krótka akademia. 
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Z  K A RT  H I S T O R I I

Cmentarz w Dębienku – to miejsce, o które należy dbać 

W 2012 roku gmina Stęszew w po-
rozumieniu z wojewodą wielko-
polskim realizowała I etap do-

tyczący prac remontowych i konserwacyj-
nych mogił masowych egzekucji II woj-
ny światowej, które znajdują się w lesie 
obok miejscowości Dębienko. Wniosek 
o dofinansowanie zadania został złożony 
w 2011 r. Renowacja miejsca pamięci na-
rodowej – Cmentarz Dębienko była reali-
zowana w miesiącach sierpień – wrzesień 
2012 r. W ramach przedsięwzięcia zreali-
zowano następujący zakres prac:

•  remont murków,
•  remontów elementu otoczenia (ławki),
•  wymiana uszkodzonych i malowanie 

krzyży betonowych. 

W 2012 roku gmina ponownie złożyła 
wniosek o dofinansowanie dalszych prac 
tego miejsca. Zakładano, że w 2013 roku 
zostaną wykonane prace dotyczące utwar-
dzenia ścieżek cmentarza oraz ustawio-
ny zostanie obelisk, który upamiętni oraz 
uwidoczni to miejsce. 

Wspólne spotkanie z przedstawicielami 
WUW w Poznaniu, WPN oraz wizja w te-
renie po raz kolejny potwierdziły, że jest to 
bardzo ważne miejsce, o które należy dbać, 
aby pielęgnować pamięć o ofiarach egzeku-
cji dokonanych przez okupanta niemiec-
kiego w czasie II wojny światowej. W efek-
cie na ww. spotkaniu uznano, że należy pod-
jąć prace nad wymianą obecnego kamienia 
upamiętniającego na nowy pomnik. Obec-

ny kamień upamiętniający w momencie po-
wstania nowego pomnika zostanie przenie-
siony na koniec ścieżki i zostanie opatrzony 
informacją, że upamiętniał to miejsce od lat 
50-tych XX wieku .

Obecnie planuje się wykonanie prac do-
tyczących utwardzenia ścieżek cmentarza 
oraz modernizację miejsca przed obecnym 
kamieniem upamiętniającym. Na zlecenie 
WUW w Poznaniu zostanie zaś opracowa-
na koncepcja nowego pomnika. Natomiast 
budowa pomnika to realizacja działań 
w następnych latach. Gmina Stęszew nato-
miast planuje realizację ścieżki pieszej na 
odcinku Dębienko – WPN , która umożli-
wi mieszkańcom bezpieczne dojście do te-
go miejsca.  RED 

Ważne miejsce pamięci 

Zakończył się nabór wniosków w ramach działania 
pod nazwą „Zapewnienie dostępu do szerokopa-
smowego Internetu mieszkańcom gminy Stęszew 
zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”.

Celem projektu jest zmniejszenie tego problemu poprzez wy-
posażenie mieszkańców w sprzęt komputerowy i utrzyma-
nie dostępu do Internetu. Program jest w stu procentach 

dofinansowany ze środków zewnętrznych (początkowo miał być 
wsparty w 80 procentach).

W pierwszym terminie nie udało się zebrać wymaganej liczby 
osób zainteresowanych udziałem w tym programie, dlatego ter-
min zgłoszeń został wydłużony. Ostatecznie do projektu zakwa-
lifikowano 123 chętnych. Utworzono listę rezerwową, na której 
znajduje się 19 osób. Natomiast 12 nie spełniało kryteriów i ich 
wnioski zostały odrzucone. 

Zainteresowanie programem wyrazili mieszkańcy całej gminy. 
Chętnych nie było tylko w Srocku Małym Wieś, Tomicach i Rybo-
jedzku.  RED 

123 chętnych na internet

29 czerwca br. w Stęszewie odbędzie się

 

ŚWIĘTO STĘSZEWA 
Wszystkie stęszewskie firmy zaintereso-

wane wystawieniem w tym terminie sto-

isk reklamowych, na których mogłyby za-

prezentować swoje produkty oraz osią-

gnięcia prosimy o kontakt z Urzędem Miej-

skim Gminy Stęszew do 29 maja 2013 r.
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Uczniowie zaangażowali się w ogólnopolski projekt ,,Na 
tropie elektrośmieci” i zakwalifikowali do II etapu. Gim-
nazjaliści chcą nam uświadomić jak szkodliwy wpływ mają 

elektrośmieci na środowisko oraz na komfort życia.

Co to są elektrośmieci ?
To zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) m. in. pralki, 

komputery, telefony, sprzęty zasilane prądem lub bateriami.
Elektrośmieci dzielimy na 10 grup:
1. wielkogabarytowe urządzenia AGD, np. chłodziarki, zamrażar-

ki, pralki;
2. małogabarytowe urządzenia AGD, p. żelazka, tostery, wagi, ze-

garki, miksery;
3. sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny, np. komputery, 

faksy, telefony komórkowe i stacjonarne;
4. sprzęt RTV np. dyktafony, kamery, odtwarzacze DVD, wzmac-

niacze;
5 .sprzęt oświetleniowy np. żarówki energooszczędne, świetlówki;
6. narzędzia elektryczne i elektroniczne np. wiertarki, narzędzia 

do spawania, lutowania, skręcania, szycia;
7. zabawki, sprzęt rekreacyjny, sportowy, np. gry video, automaty 

do gier, kolejki elektryczne;
8. przyrządy medyczne np. zamrażarki laboratoryjne, sprzęt; do 

:radioterapii, dializoterapii,
9. przyrządy do kontroli np. czujniki dymu, termostaty, panele 

kontrolne,
10. automaty do wydawania ; napojów, słodyczy oraz bankomaty.
Elektrośmieci zawierają szkodliwe substancje m.in. rtęć, ołów, 

związki bromu, chrom, kadm, nikiel, PCB, azbest. Powodują one za-
nieczyszczenia gleby oraz choroby człowieka, wywołują np. raka, 
trudności z oddychaniem, zakażenia.

Czternastka uczniów – wraz z opiekunem nauczycielem fizyki 
Sławomirem Wiśniewskim – rozpoczęła kampanię ,,Na tropie elek-
trośmieci”. Część ludzi nie wie co zrobić z zużytym bądź zepsutym 
sprzętem, dlatego uczniowie chcą nam oszczędzić tych problemów.

Wyszukali oni w najbliższej okolicy punkty zbiórek elektrośmie-
ci. Raz na jakiś czas w naszej gminie organizowane są zbiórki zepsu-
tego sprzętu. Po co przetrzymywać je w domu, skoro w każdej chwi-
li można go oddać?

Poniżej podajemy najbliższe punkty zbiórek elektrośmieci:
•  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Stęszew ul 

Mosińska 15;
•  Centrum Zagospodarowania Odpadami SELEKT sp. z. o. o.– Pio-

trowo Pierwsze 26/27, 64-000 Czempiń;
•  Remondis Sanitech Poznań sp. z. o. o, ul. ks. Bączkowskiego 6, 

64-000 Kościan.
Młodzież przeprowadziła ankietę na temat elektrośmieci. Czterna-

ście ankietowanych osób obu płci, w wieku 31-60 lat, o różnych wykształ-
ceniach, potrafiło własnymi słowami podać definicję elektrośmieci, jed-
nak zdarzały się przypadki zwątpień. Wiedzieli jaki wpływ na środowi-
sko naturalne ma zepsuty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Ankietowa-
ni w 100% wiedzieli w jaki sposób i gdzie można oddać ZSEE. W naszych 
domach znajduje się ok. 70% zbędnych urządzeń. Jesteśmy oszczędnymi 
Wielkopolanami, gdyż w większości rodzin naszej gminy kupuje się urzą-
dzenia elektryczne i elektroniczne raz na rok lub rzadziej. Kiedy kupuje-
my sprzęt sprawdzamy czy jest on energooszczędny, jednak nie zwraca-
my uwagi na to czy jego elementy nadają się do recyklingu.

Na wzrost liczby elektrośmieci według ankietowanych ogromny 
wpływ ma:

•  chęć posiadania najnowocześniejszych urządzeń;
•  produkcja urządzeń słabej jakości;
•  nieprzyjmowanie zużytego sprzętu przy zakupie nowego, w skle-

pach AGD;
– nie zdawanie sobie sprawy, jak szkodliwy wpływ mają elektro-

śmieci na nasze otoczenie.
Ankietowani stwierdzili również, iż w naszej gminie, system 

zbiórki ZSEE i baterii jest trudno dostępny dla społeczeństwa.
Dbajmy o nasz środowisko, segregujmy śmieci oraz włączajmy się 

w akcje i zbiórki elektrośmieci, a będzie nam się żyło lepiej.

ARTYKUŁ NAPISANY PRZEZ UCZESTNICZKĘ PROJEKTU DOROTĘ LEŚNĄ, 

UCZENNICĘ GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W STĘSZEWIE

Grupa czternastu uczniów Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich 
w Stęszewie podjęła wyzwanie w walce z elektrośmieciami

Na tropie elektrośmieci
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Długo czekaliśmy na koniec zimy 
i ciepłe dni. Wreszcie aura się po-
prawiła, a przed nami długi week-

end majowy, a potem lato i wakacje. W na-
szej gminie można odpocząć i skorzystać 
z atrakcji w Ośrodku Wypoczynkowo -Re-

kreacyjnym nad jeziorem Lipno i w Ośrod-
ku Wypoczynkowym Feniks nad Jeziorem 
Strykowskim. 

Zarządzający tymi ośrodkami zapo-
wiadają, że przez cały sezon wiele się bę-
dzie w nich działo. Wspomnijmy tylko, 

że nad jeziorem Lipno od jesieni funkcjo-
nuje wyciąg tzw. wakeboarding, a w przy-
szłości powstanie tu całe miasteczko, czy-
li tak zwane wakecity. Takiej atrakcji 
trudno szukać w okolicznych gminach. 
A na 28 kwietnia zaplanowano otwar-
cie restauracji „Zielony Zakątek”. – Jeste-
śmy przekonani, iż każdy odwiedzający 
nas gość znajdzie u nas coś co zadowoli 
jego podniebienie, a klimat naszego „Za-
kątka” sprawi, że będzie chciał wracać do 
przytulnych wnętrz lokalu. – Smaki „Zie-
lonego Zakątka” charakteryzować będą 
głównie dania kuchni polskiej tak bardzo 
bliskiej sercu każdego z nas. Zaprasza-
my serdecznie już od godzin porannych 
na pożywne i zdrowe śniadania, obfite 
i smaczne obiady, słodkie i puszyste de-
sery, których nieodłączną kwestią będzie 
aromatyczna, świeżo mielona kawa… Nie 
zapomnieliśmy również o daniach z gril-
la, do których wielu z nas już tak bardzo 
tęskni… – mówią właściciele restauracji.

Ośrodek „Feniks” w Strykowie działa 
już od kilku sezonów. Do jego odwiedze-
nia zachęca nie tylko odnowiona plaża, 
pomost czy restauracja, ale również liczne 
imprezy, jakie proponują właściciele. Od-
bywają się tam bowiem pikniki rodzinne 
i koncerty. 

Tegoroczne otwarcie sezonu ośrodka 
„Feniks” połączone jest z organizowaną 
przez gminę biesiadą samorządowca i na-
stąpi 18 maja od godz. 17:00. Serdecznie 
zapraszamy!  RED 

Na 28 kwietnia zaplanowano otwarcie restauracji „Zielony Zakątek” 

Ośrodki nad jeziorami 
już zapraszają

Plaża w Strykowie została odnowiona.

Nad Jeziorem Lipno powstaje wakecity.
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BURMISTRZ GMINY STĘSZEW 
ORAZ OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „FENIKS” NAD JEZIOREM STRYKOWSKIM

ZAPRASZAJĄ

 18 MAJA 2013 r. NA BIESIADĘ Z OKAZJI DNIA SAMORZĄDOWCA 
ORAZ ROZPOCZĘCIE SEZONU LETNIEGO.

Start godz. 17:00 plaża nad J. STRYKOWSKIM, Ośrodek Wypoczynkowy „FENIKS” 

W programie m.in. wspólna biesiada, karaoke, zabawa taneczna

Ośrodek ZHP Buk był organizato-
rem rajdu wiosennego, który od-
był się w terminie 19-21 kwiet-

nia 2013 r. Tematyką rajdu było „Szlaka-
mi Powstania Wielkopolskiego”. Udział 
wzięły trzy gminy: Buk, Dopiewo i Stę-
szew. Tego roku rajd odbył się w miejsco-
wości Niepruszewo, a zadania były reali-
zowane przez uczestników na ziemi bu-
kowskiej. W rajdzie łącznie uczestniczy-
ło 300 młodych ludzi z sześciu gromad 

zuchowych i 10 drużyn harcerskich. Jed-
nymi z uczestników były „Leśne Dusz-
ki” ze Stęszewa, które świetnie sobie po-
radziły. Ich starsi koledzy ze Szczepu Stę-
szew zajęli I miejsce w biegu terenowym. 
Żadne zdobyte nagrody nie są cenniej-
sze niż wspólna zabawa połączona z edu-
kacją o charakterze patriotycznym. Rajd 
uwieńczyła msza święta, w której uczest-
niczyły poczty sztandarowe oraz uroczy-
sty apel.  RED

„Leśne Duszki” i harcerze ze Stęszewa dobrze sobie poradzili w rajdzie

Szlakami Powstania 
Wielkopolskiego
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Biblioteka Publiczna zaprosiła 
Wiosnę do Stęszewa, a to za 
sprawą  pisarek z Wielkopol-
ski: Iwony J. Walczak, Joanny 
Opiat-Bojarskiej oraz wro-
cławianki Agnieszki Lingas-
Łoniewskiej.

Spotkanie pod znaczącym i bardzo 
obiecującym tytułem „Wiosenny 
piknik z książką” odbyło się kwiet-

nia w siedzibie biblioteki. Nasze czytel-
niczki bardzo chętnie przyjęły zaprosze-
nie i stawiły się na miejscu z dużym zapa-
sem życzliwości i uśmiechu, chętnie słu-
chając opowieści piszących pań. Nasza 
wiedza o trudnej sztuce pisania powieści 
jest teraz dokładniejsza, więcej mówi nam 
hasło „twórcza wena” i za to bardzo dzię-
kujemy. Mamy nadzieję, że podobnych 
okazji do spotkań nie zabraknie.  H.S. 

Wiosenny piknik z książką

Zespół ze Szkoły Podstawowej w Stęszewie wicemistrzem rejonu Poznań Wschód

W marcu koszykarze ze Szko-
ły Podstawowej w Stęszewie 
po zdobyciu mistrzostwa po-

wiatu poznańskiego przystąpili do kolej-
nych zmagań w ramach XIV Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej organizowanych przez 
SZS Wielkopolska. Drużyna prowadzona 
przez Joannę Mydlak w półfinale rejonu 
Poznań Wschód zajęła II miejsce i wywal-
czyła kolejny awans do imprezy finałowej. 
Tuż przed świętami w Szkole Podstawowej 

nr 6 w Śremie odbył się finał mistrzostw. 
Spotkały się w nim drużyny z: Trzemesz-
na, Wrześni, Stęszewa i Śremu. Nasi ko-
szykarze bez problemu dotarli do finału, 
w którym zmierzyli się z drużyną gospo-
darzy. Początek meczu był na korzyść na-
szej drużyny jednak w drugiej części zabra-
kło koncentracji i skuteczności w rzutach, 
co w efekcie przyniosło zwycięstwo druży-
nie przeciwnej. III miejsce zajęła drużyna 
Szkoły Podstawowej nr 6 z Wrześni, a IV 

miejsce przypadło reprezentacji Szkoły 
Podstawowej nr 1 z Trzemeszna.

Stęszewska drużyna wystąpiła w skła-
dzie: Patryk Stankowski (kpt.), Maciej Pa-
kuła, Marcel Żaba, Maciej Dalc, Adam Jan-
kowski, Krzysztof Łuczak, Patryk Tom-
czak, Bartosz Kmiecik, Wiktor Szymko-
wiak. Trener: Joanna Mydlak.

Najwięcej punktów dla drużyny zdoby-
li: Patryk Stankowski (32pkt.), Maciej Pa-
kuła (28pkt.).  TROPS

Srebrni koszykarze 

Koszykarze Szkoły 
Podstawowej w Stęszewie 
z trenerką Joanną Mydlak. 
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Komisja artystyczna w składzie Bar-
bara Bawer – przewodnicząca dyrek-
tor Domu Kultury w Stęszewie oraz 

Alicja Skrzypczak – po. dyrektor Biblioteki 
Publicznej, Helena Snuszka – wieloletnia 
zasłużona pracownica Biblioteki Publicz-
nej w Stęszewie, wysłuchała 25 prezenta-
cji ze wszystkich szkół gminy Stęszew i na 
Powiatowy Konkurs Recytatorski do Mu-
rowanej Gośliny (12 kwietnia) nominowa-
ła następujące osoby: w kategorii klas I–III: 
Jagoda Iwanowska; w kategorii klas IV–VI: 
Paulina Rył; w kategorii gimnazjum: Mał-
gorzata Kalemba. 

Członkowie komisji przyznali poszcze-
gólne miejsca następującym dzieciom 
i młodzieży: w kategorii klas I–III: I miej-
sce: Adam Szymoniak, II miejsce: Jakub 
Gryczyński, III miejsce: Adrianna Nowic-
ka; w kategorii klas IV–VI: I miejsce: Daria 
Kaczmarek, II miejsce: Adrianna Kośmi-
der, III miejsce: Sara Bednarczyk; w katego-
rii gimnazjum: I miejsce: Ronald Łaniecki, 
II miejsce: Paula Durkalec, III miejsce: Le-
na Marciniak.

Ładnie zaprezentowali się: Martyna 
Hoffmann, Anna Szajek, Kornelia Rychlik, 

Maja Kowalak, Anna Hejman, Martyna Ry-
chlik, Jakub Hampel, Maciej Piechnik, Jo-
anna Urbaniak, Dominika Kmiecik, Maria 
Bogaczyk, Patrycja Majchrzak, Emilia Do-
kowicz. 

Warto wspomnieć, że rok 2013 ogło-
szono rokiem Juliana Tuwima. Nic dziw-

nego więc, że utwory tego autora prezen-
towało 20 osób. Nie zabrakło utworu Jana 
Brzechwy, Wisławy Szymborskiej, Edwar-
da Dziewońskiego, L.J. Kerna, M.G Adam-
czyka, A. Lindgren. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplom i książkę.  
 BARBARA BAWER

Dom Kultury w Stęszewie 8 kwietnia zorganizował XII edycję Konkursu 
Recytatorskiego „Wiosenne Przebudzenie”

Wiosenne Przebudzenie 

Była wiosna roku 2004, gdy po 
raz pierwszy w Domu Kultury 
otwarto wystawę malarstwa 
Danuty Bober ze Stęszewa. 

Tę samą prezentowano również w „ga-
lerii na kółkach” na stadionie KS Lip-
no w ramach „Dni Stęszewa”. Olejne 

obrazy przedstawiały pejzaże, kwiaty oraz 
martwą naturę. 

W maju 2010 roku druga wystawa no-
siła tytuł „Stęszew w pastelach Danuty Bo-
ber” i była swoistym dokumentem arty-
stycznym stęszewskich budynków, ulic, za-
ułków pokazanych w różnych porach roku. 

5 kwietnia 2013 roku otwarto kolejną 
odsłonę malarskiego talentu mieszkanki 
Stęszewa. 

O sobie mówi: „Urodziłam się i miesz-
kam w Stęszewie, malarstwo to moja pa-
sja. Moimi ulubionymi technikami są olej 
i pastel. Często wyjeżdżam na plenery. Lu-
bię malować z natury pejzaże, architektu-

rę, martwą naturę, kwiaty, portrety. Swoje 
prace zaprezentowałam na kilkudziesięciu 
wystawach zbiorowych i siedmiu indywi-
dualnych. Należę do Poznańskiego Stowa-
rzyszenia Plastyków i Fotografików „De-
dal”, Klubu Plastyków i Fotografików LOK, 

Warta oraz do Wielkopolskiego Stowarzy-
szenia Twórców Kultury”.

Do 6 maja na wystawie oglądać moż-
na 48 obrazów. Jej otwarcie było główną 
atrakcją imprezy cyklicznej z cyklu: „Przy-
jemności dla ciała i ducha”. Tuż po wer-
nisażu wystąpił zespół „Arete” z Pozna-
nia. Jerzy Struk będąc autorem słów i mu-
zyki pięknie zaśpiewał: „Co ci mogę dać?”, 
„Proszę bądź stale tą dziewczyną”, „Wio-
sna”, „Bądź motylem”, „Ty i ja”, „Gdy dzień 
przemija…”. Na pianinie grał Romuald 
Andrzejewski, na gitarze zaś Jacek Osmyk. 
Udaną była też promocja tomiku wierszy 
Jerzego Struka: „Krzyk o dobro”. Autor 
sprzedał wszystkie tomiki wierszy i pły-
ty, które przywiózł na spotkanie, skrom-
nie o sobie mówił, że jest poetą, filozofem. 
Pracując jako doktorant w Instytucie Filo-
zofii UAM w Poznaniu dotychczas opubli-
kował „Jesteśmy” (1997), „Rysa Absolutna” 
(1999), „przed…Po” (2009), „Być uczniem 
Miłości” (2010). Zapraszamy do oglądania 
wystawy Danuty Bober.  BB 

Trzecia wystawa Danuty Bober 
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O G Ł O S Z E N I A

SPRZEDAWCZYNI 
PODEJMIE 

PRACĘ W SKLEPIE

Tel. 512 305 852

KOREPETYCJE 
Z JĘZYKA 

NIEMIECKIEGO 

Kontakt: 605 315 304

SPRZEDAM 
DZIAŁKĘ REKREACYJNĄ 

O POWIERZCHNI 543 M², 
POŁOŻONĄ W PIĘKNEJ OKOLICY 
Z DOJŚCIEM DO JEZIORA W MIEJ-
SCOWOŚCI STĘSZEW – WITO-
BEL. W POBLIŻU: ŚCIEŻKI ROWE-
ROWE, LASY, PKP, SKLEPY ITP. 

Kontakt: 605 315 304

WYDZIERŻAWIĘ
TEREN 

o pow. 3 000 m² 
w Tomiczkach – media. 

Dobra lokalizacja

Tel. 501 897 334

RESTAURACJA 
„Zielony Zakątek”

ul. Bolesława 
Chrobrego 81

62-060 Stęszew

e-mail: 
zielonyzakatek.steszew@gmail.com

www.zielonyzakatek-steszew.pl



1 5

N
R

 4
 / 2

0
13

   K
W

IE
C

IE
Ń

 2
0

13

BURMISTRZ STĘSZEWA 
podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH 

DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU

Bliższe informacje można uzyskać 

w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, tel. 61-8197-149.

 

Na podstawie art. 35 ustawy z d21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r., Dz. U. Nr 102, poz. 651), burmistrz 

Stęszewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

Lp. Nr działki Pow. 
w m2 Nr K.W. Przeznaczenie Położenie 

Cena
wywoławcza

netto w zł

1 1677/2 1704 PO1S/00052415/7
budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne
Stęszew ul.Wierzbowa 316.940,-

2 1677/3 1513 PO1S/00052416/4 – „ - – „ - 281.420,-

3 1677/4 1393 PO1S/00052417/1 – „ - – „ - 259.100,-

4 1677/5 1272 PO1S/00052418/8 – „ - – „ - 236.590,-

5 1677/6 1429 PO1S/00052419/5 – „ - – „ - 265.790,-

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Nieruchomości są wolne od obciążeń. Działki położone są w spokojnej okolicy, w sąsiedztwie 

jeziora Lipno. Media: możliwość podłączenia wody, prądu i gazu. Nieruchomości zostaną sprzedane w drodze przetargu, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej 

wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 

ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upływa 10 maja 2013r.

Lp. Nr działki
Pow. 

w m2 Nr K.W. Przeznaczenie Położenie 

Cena

wywoławcza

netto w zł

1 2025 1386 PO1S/00043278/8
budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne

Stęszew 

ul.Żeglarska
206.510,-

2 2031 1483 PO1S/00043283/6 – „ - – „ - 220.970,-

3 2028 1319 PO1S/00043281/2 – „ -
Stęszew 

ul.Trzebawska
192.570,-

4 2029 1196 PO1S/00043282/9 – „ - – „ - 174.620,-

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Nieruchomości są wolne od obciążeń. Działki położone są w spokojnej okolicy. Media: ul. Trze-

bawska – wody, prądu i gazu, ul. Żeglarska – woda, prąd, gaz i kanalizacja. Nieruchomości zostaną sprzedane w drodze przetargu, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do 

publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 

i pkt 2 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upływa 10 maja 2013r.

Lp. Nr działki Pow. 
w m2 Nr K.W. Przeznaczenie Położenie 

Cena
wywoławcza

netto w zł

1 1691 3.969 PO1S/00029782/0 budowa obiektu handlowego
Stęszew 

ul.Poznańska
782.700,-

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Nieruchomości są wolne od obciążeń. Dla nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy.

Rodzaj inwestycji: budowa obiektu – pasażu handlowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu, którego termin, miejsce i warunki 

zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie 

art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upływa 10 maja 2013r.

O G Ł O S Z E N I E
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• Ogólnopolski numer ratunkowy   112
• Policja   997
• Straż pożarna   998
• Pogotowie ratunkowe   999
• Pogotowie energetyczne   991
• Pogotowie gazowe   992
• Pogotowie wod.-kan   61 813 42 21,
 61 813 41 82, kom. 506 020 061

• Urząd Miejski Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11

czynny: pon. 8–16, wt.–pt. 7–15

> centrala 61 819 71 20, 61 813 40 11

> sekretariat 61 819 71 22

> faks 61 813 42 87

www.steszew.pl

urzadgminy@steszew.pl

burmistrz@steszew.pl

> Geodezja 61 819 71 49

>  Ochrona środowiska, Gospodarka 

odpadami 61 819 71 25, 61 81 97 132

> Planowanie Przestrzenne 61 819 71 26

> Zamówienia publiczne 61 819 71 41

> Drogi 61 819 71 41

> Inwestycje 61 819 71 41

> Obrona cywilna 61 819 71 35

> Obsługa informatyczna 61 819 71 35

> Skarbnik 61 819 71 28

> Księgowość budżetowa 61 819 71 31

> Księgowość podatkowa 61 819 71 39

> Podatki 61 819 71 30

>  Komputerowa Ewidencja Ludności 

61 819 71 33

>  Urząd Stanu Cywilnego 61 819 71 29

>  Działalność Gospodarcza 

61 819 71 36

>  Promocja Gminy 61 819 71 45

>  Ubezpieczenie Społeczne Rolników 

61 819 71 40

•  Filia wydziału komunikacji Stęszew, 

ul. Poznańska 20, tel. 61 813 00 77

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

16, wt.–pt. 7–15, tel. 61 819 71 37

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

• Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej ul. Mosińska 15

Czynny jest codziennie z wyjątkiem wol-

nych sobót i niedzieli w godz. 7–15

 tel. 61 813 41 82

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

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

tel. 61 813 43 95

 > Opalenica (24 h na dobę),

tel. 61 447 90 00

• Pogotowie wodno–kanalizacyjne
tel.  506 020 061

• Oczyszczalnia w Witoblu
tel. 515 266 029

• Oczyszczalnia w Strykowie
tel. 500 016 269

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

tel. 61 813 43 98

 > Strykowo, ul. Bukowska 2a,

tel. 61 813 45 31

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

tel. 61 841 49 30 lub 61 841 49 32

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

sierż. Kamil Misztal, tel. 519 064 708,

nadzoruje całe miasto Stęszew

> Rejon nr 2 – Dzielnicowy st. sierż.

Michał Drobiński nadzoruje:

Zamysłowo, Strykówko, Antonin, Stry-

kowo, Sapowice, Rybojedzka, Słupia, Je-

ziorki, Skrzynki, Tomice, Tomiczki, Wielka-

wieś, Krąplewo, Mirosławki

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

gniew Konieczny, tel. 519 064 706, nad-

zoruje: Dębno, Dębienko, Trzebaw, Łódź, 

Witobel, Będlewo, Zaparcin, Wronczyn, 

Modrze, Żydowo, Drożdżyce, Smętówko, 

Górkę, Srocko Małe PGR i wieś, Twardowo

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

Czynne codziennie z wyjątkiem

pon. w godz. 10–14, tel. 61 813 40 12

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

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

tel. 61 813 40 71, 604 056 766

www.domkulturysteszew.pl

domkulturysteszew@wp.pl

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

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

16–19

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

tel. 61 813 40 92

Czynna: pon. 12–19 wt. 8–15 ś. 12–19

czw. 8–19 pt. 12–19

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

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

Filia w Trzebawiu
Filia w Sapowicach
Filia w Będlewie

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

• Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu
tel. 61 826 53 92

• Wielkopolski Zarządca Dróg
Wojewódzkich w Kościanie
tel. 65 512 17 74

• Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 

tel. 61 859 34 30

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

• Pomoc lekarska w nocy i święta dla 

gmin: Buk, Dopiewo, Stęszew, Komorniki

> NZOZ „Twoja Przychodnia”,

ul. Grunwaldzka 508, 62-064 Plewiska, 

tel. (61) 651 79 70

• NZOZ Przychodnia Zespołu Lekarza 
Rodzinnego „Medicus” s.c. w Stęszewie,
ul. Piotra Skargi 22, tel. 61 813 42 61.

Gabinet czynny od poniedziałku do piąt-

ku od godz. 8 do 18 – porady i wizyty

Świadczenia lekarza rodzinnego są 

udzielane także w Dojazdowym Punkcie 

Lekarskim w Jeziorkach, ul. Ogrodowa 1

– od poniedziałku do piątku.

> Opieka lekarska poza godz. pracy

przychodni tj. od godz. 18 do 8 w niedzie-

le i święta:

> Wyjazdowa – pogotowie tel. 61 866 00 66.

> Ambulatoryjna – szpital w Puszczykowie, 

ul. Kraszewskiego 11, tel. 61 633 65 00

> Pielęgniarka środowiskowa – od ponie-

działku do piątku od godz 8 do 12 – gabi-

net, od godz. 14 do 18 – środowisko.

Zapewnia całość leczenia przez całą do-

bę w ramach nocnej i świątecznej wy-

jazdowej opieki pielęgniarskiej – tel. 

606 241 687

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

tel. 61 813 42 61

Udziela świadczeń specjalistycznych

INFORMATOR
MIEJSKI
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w zakresie: chirurgii, laryngologii i neu-

rologii.

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

Ośrodek czynny: pon.–pt. godz. 8–18

> Godziny przyjęć lekarzy: pon. 8–16,

wt., czw. 11–18, śr. 12–18, pt. 8–14

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

śr. 17–18

> Pobranie materiałów do badań: śr. 8–

–9:30 Wizyty domowe poza godzinami 

przyjęć.

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

kom. 606 892 161

Gabinet czynny: pon.–pt.: 8–18

Lekarz przyjmuje pon. – pt.

Gabinet: 8–12, 15–18

Wizyty domowe: 12–15

Dzieci zdrowe (szczepienia: wtorek

9–11, czwartek 16–18

• Pediatryczny Gabinet Lekarski
ul. Laskowa 15 tel. 61 813 46 04, kom. 

501 463 008 Przyjęcia płatne: wtorek

16–18, środa: 10–12, piątek 16–18.

Orzeczenia lekarskie powypadkowe

bezpłatne dla szkół i przedszkoli gminy.

• NZOZ Przychodnia Specjalistyczna
„Jakubowska – MEDICA”
ul. Kościańska 22, 62-060 Stęszew

W związku z ograniczonym limitem porad, 

należy dokonać wcześniejszej rejestracji 

telefonicznej pod nr tel. 61 813 50 19

> Punkt pobrań krwi i przyjmowania

moczu w środę od 7:30 do 9:00

Pobieramy wymazy z gardła i nosa

• Porady z zakresu psychiatrii
Marta Malinowska-Kubiak,

godz. przyjęć: poniedziałki 16-18.30

• dr med. Jadwiga Rejmaniak
specjalista laryngolog i foniatra
ul. Narutowicza 19, 62-060 Stęszew

Prosimy o dokonanie wcześniejszej reje-

stracji telefonicznej: tel. 61 813 41 59,

kom. 603 599 016

• Gabinet lekarski Medycyny Pracy
lek. med. Renata Turbańska
ul. Ślusarska 2, 62-060 Stęszew

Gabinet czynny: wt. 16:30–17:30

czw. 16–18. Rejestracja: kom. 606 629 783

• NZOZ „Zdrowie” Spółka Cywilna
ul. Poznańska 24, 62-060 Stęszew

tel. 61 8 195 439

Kierownik spółki: 

mgr Anna Niedźwiedź – tel. 600 631 917

pielęgniarka środowiskowa

Agnieszka Ignasiak – pielęgniarka 

środowiskowa, tel. 605 951 205

Katarzyna Płotkowiak – pielęgniarka

środowiskowa, tel. 600 971 102

Barbara Sikorska – pielęgniarka

środowiskowa, tel. 504 821 566

Mariola Czaplińska – położna

środowiskowa, tel. 693 743 875

> Opieka długoterminowa:

Magdalena Bernat, Halina Kowalska,

tel. 600 631 917

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

czynne: pon.–pt. 10–20, sob. 10–13,

tel. 61 813 46 81

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

tel. 61 813 44 53,

kom. 602 706 945

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

tel. 61 819 54 07

Godziny przyjęć: poniedziałek: 13–18, 

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

tek: 13–18, piątek: 8-13.30

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

Gabinet czynny: pon.–pt. 11–19

sob. 11–14 tel. 61 670 63 42

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

tel. 61 8195 106

• Pracownia Techniki Dentystycznej
Anna Borys
Odpłatna naprawa i wykonywanie protez

tel. 61 813 44 80, 61 842 70 79,

kom. 693 139 499

• Gabinet Dermatologiczny
lek. med. Jolanta Rosa
ul. Wojska Polskiego 6, 62-060 Stęszew

tel. kom. 507 023 607

Gabinet czynny jest we wtorki w godzi-

nach od 16 do 18.

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

tel. 61 813 48 32

Przyjmuje: psycholog, pedagog, logopeda.

• Gabinet Lekarski Grażyna Gugała
Ginekologia, położnictwo, medycyna 

ogólna, badania kierowców na prawo

jazdy, badania dla celów sanepidu

Strykowo, ul. Lipowa 6c

Rejestracja telefoniczna 602 704 502

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

tel. 502 610 002

Gabinet czynny:pon. i czw. 14–18

APTEKI
• „Pod Orłem”,

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

54, czynna: pon.–pt.8–20, sob. 8–13

• „Pod Słońcem”,

Stęszew, ul. Chybickiego 13, tel. 61 813 

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

sob. 8–13

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

32, czynna: pon.–pt. 8–20, sob. 8–14.

• „Rodzinna” 

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

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

19, niedz. 9-15

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

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

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

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

61 813 43 55

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

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

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

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

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

• Zespół Szkół Specjalnych w Stęszewie 

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

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

POCZTA
• Stęszew, ul. Poznańska 21,

tel. 61 813 40 25

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

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

• PKO Bank Polski
Stęszew, ul. Poznańska 20,

tel. 61 819 75 00

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

tel. 819 53 95
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Zawody odbywają się na ponad stu bo-
iskach „Orlik”. W tym roku ucznio-
wie szkół podstawowych rywalizu-

ją w piłce nożnej, a uczennice gimnazjów 
w streetballu. Piłkarskie zmagania zostaną 
zwieńczone finałem (14 czerwca).

15 kwietnia na boisku Orlik w Stęsze-
wie odbyły się gminne eliminacje. Z ra-
mienia SZS turniej został zorganizowa-
ny przez animatora Mariana Cieniawę. 
W rozgrywkach udział wzięły drużyny 
z Modrza i Jeziorek oraz dwie ze Stęsze-
wa (I zespół „AC Ziomki Spod Biedronki”) 
i (II zespół „Stęszewskie ASY”).

Najbardziej emocjonujący był ostat-
ni mecz pomiędzy reprezentacją szkoły 
w Jeziorkach a pierwszym zespołem ze Stę-
szewa. Z tabeli wynikało, że drużyna z Jezio-
rek chcąc wygrać turniej zadowoli się remi-
sem natomiast stęszewski zespół musiał po-
konać rywala. W pierwszej połowie bramkę 
z rzutu wolnego zdobyła stęszewska drużyna 
i to ona przez dłuższą część spotkania mia-
ła przewagę nad przeciwnikiem. Jednak na 
3 minuty przed końcem sędzia podyktował 
rzut karny dla drużyny z Jeziorek po faulu, 
którego dopuścił się bramkarz w akcji „sam 
na sam”. Bramkarz stanął na wysokości zada-
nia i obronił strzał przeciwnika, jednak kole-
dzy z drużyny w euforii radości dopuścili do 
celnej dobitki i był remis 1:1. Większość kibi-

ców turnieju jak i samych zawodników była 
przekonana, że wynik końcowy nie ulegnie 
już zmianie. Jednak w ostatnich sekundach 
spotkania wpadła decydująca bramka dla… 
Stęszewa. Atmosfery jaka udzieliła się po 
końcowym gwizdku sędziego nie sposób opi-
sać, była radość zwycięscy, łzy pokonanych… 
ale taki jest sport. 

Wyniki spotkań:
SP Stęszew I – SP Stęszew II  3:0
SP Modrze – SP Jeziorki 0:5
SP Stęszew II – SP Jeziorki  0:3
SP Stęszew I – SP Modrze  5:1
SP Modrze – SP Stęszew II 2:3

SP Jeziorki – SP Stęszew I  1:2

Tabela końcowa:
1 SP Stęszew I  9 10:2
2 SP Jeziorki  6 9:2
3 SP Stęszew II  3  3:8
4 SP Modrze  0 3:13

Zwycięska drużyna wystąpiła w skła-
dzie: Rafał Kozłowski (kpt.), Szymon Bara-
nowski (bramkarz), Kacper Rząsa, Michał 
Odoliński, Kacper Sobański, Patryk Jędro-
szyk, Dominik Kostrom, Jan Korzeniewski, 
Sebastian Wojtkowiak. Trener: Joanna My-
dlak.  TROPS

W kwietniu rozpoczęła się IV edycja „Wielkopolskiego Turnieju Orlika 
2013” pod honorowym patronatem marszałka Wielkopolski

Wielkopolski Turniej Orlika 
2013 w piłce nożnej

23 marca w sali wiejskiej w Sa-
powicach odbył się „Wiosenny 
turniej tenisa stołowego Sapowi-
ce’2013 

Do udziału zgłosiło się ośmiu za-
wodników, mecze rozgrywane by-
ły systemem „każdy z każdym” na 

dwóch stołach. Zawody przebiegły bar-
dzo szybko i już po trzech godzinach 
podliczono punkty. Zwycięzcą został Da-
riusz Brzostowski, drugie miejsce zajął 
pan Michał Krupa, a na najniższym stop-
niu podium stanął Aleksander Szcze-
szek. 

Zwycięscy otrzymali z rąk sołtysa Sapo-

wic puchary oraz nagrody rzeczowe. Po-
dziękowania za pomoc w organizacji tur-
nieju dla sołtysa Adama Sołtysiaka i Ra-
dy Sołeckiej wsi Sapowice za udostępnienie 

sali, dla pana Olka i pana Darka za moż-
liwość rozgrywania meczy na ich stołach 
oraz pana Wojciech Szczęsnego za przeka-
zanie słodkiego poczęstunku.  BK

Turniej tenisa stołowego w Sapowicach

Zwycięska drużyna z nauczycielką wf Joanną Mydlak. 
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Tegoroczne Święto Wiosny odbywa-
ło się w niecodziennej scenerii – całe 
Jeziorki przykrywała gruba, śnieżna 

pierzyna. A miało być tak pięknie! Zapla-
nowany na 21 marca pojedynek piłkarski 
„Kibole Kolejorza” kontra „Faceci w czer-
ni” nie mógł zostać rozegrany z powodu 
niesprzyjających warunków atmosferycz-
nych. Wszystkie jednak pozostałe atrakcje 
odbyły się zgodnie z planem. 

Do szkoły w pałacu przybyli goście – re-
prezentacja kibiców Lecha Poznań dzia-
łająca na terenie Stęszewa i okolic. Czeka-
li na nich uczniowie i nauczyciele ubrani 
w barwy klubowe Kolejorza. W całej szko-
le dominowały kolory niebieski i biały. Ki-
bice rozgościli się w największej sali, któ-
rą udekorowali banerami i flagami Lecha 
Poznań. 

 Potem ze szkoły wyruszył barwny i ha-
łaśliwy pochód z marzannami. Obszedł on 
całą wieś wznosząc okrzyki na cześć wio-
sny, śpiewając piosenki Lecha i głośno ha-
łasując „przeszkadzajkami”. Z okien po-
zdrawiali go życzliwie mieszkańcy Jezio-
rek. 

 Po wypędzeniu Pani Zimy ucznio-
wie wrócili do szkoły, gdzie właśnie roz-
poczynało się spotkanie z kibicami. By-
li przekonani, że za chwilę dowiedzą się 
czegoś o swojej ulubionej drużynie piłkar-
skiej i działalności sympatyków Kolejo-
rza. Jakież było ich zdziwienie, gdy na ta-
blicy multimedialnej ukazał się pierwszy 
slajd, a na nim napis „Powstanie Wielko-
polskie”. Czyżby jeszcze jedna lekcja histo-
rii? W pierwszy Dzień Wiosny? Wkrótce 
kibole Lecha wszystko wyjaśnili. Zaskocze-
ni uczniowie dowiedzieli się, że dla miło-
śników Lokomotywy historia Wielkopol-
ski, dzieje Powstania Wielkopolskiego są 
bardzo ważne. W czasie prezentacji goście 
uświadamiali uczniom, że KKS Lech to 
klub, który nierozerwalnie związany jest 
z Wielkopolską i jej historią. Aby więc być 
dobrym kibicem, nie wystarczy jeździć na 
mecze i zagrzewać zespół niebiesko – bia-
łych do walki. Trzeba też znać dzieje swo-
jego regionu i ludzi, którzy o jego wolność 
walczyli. Prezentacja przygotowana przez 
kiboli przeplatana była mini wykładem 
oraz współczesnymi piosenkami o tematy-
ce powstańczej. Śpiewali je m.in. Peja, Lu-
xtorpeda i inne zespoły. Goście opowiada-
li także o inicjatywach, jakie podejmują ki-
bice Lecha, aby krzewić wiedzę o zwycię-
skim powstaniu 1918/1919. Uczniowie 

dowiedzieli się m.in. o tym jak kibice jed-
nego roku oświetlili racami całą trasę prze-
jazdu Ignacego Jana Paderewskiego w Po-
znaniu od dworca kolejowego aż do Ho-
telu Bazar i o spotkaniu na stęszewskim 
rynku 27.12.2012 r. oraz o corocznym pa-
leniu zniczy na grobach Powstańców Wiel-
kopolskich. Goście podkreślali, że demon-
strowanie przywiązania do małej Ojczyzny 
jest dla nich ważne. Opowiadali też o pracy 
„Ultrasów” , którzy dbają o oprawę meczów 
Lecha na stadionie przy ul. Bułgarskiej 
i w czasie spotkań wyjazdowych. Ucznio-
wie słuchali z dużym zainteresowaniem. 
Na koniec goście sprawdzili, ile wiadomo-
ści o Powstaniu Wielkopolskim pozostało 
w głowach uczniów. Każdy, kto zgłosił się 
do odpowiedzi otrzymywał „wlepkę” Le-
cha Poznań. Las rąk cieszył organizatorów. 

Po krótkiej przerwie odbył się kon-
kurs wiedzy o ulubionej drużynie piłkar-
skiej. Tym razem goście wystąpili w roli ju-
rorów. Zestaw pytań przygotował p. Ceza-
ry Molenda. Uczniowie wykazali się rozle-
głą wiedzą. Zwyciężyła reprezentacja klasy 
VI. Dalsza część spotkania odbyła się w sa-
li gimnastycznej. Tu rozegrano kilka kon-
kurencji sportowych, uczniowie śpiewali 
też hymn Lecha i inne piosenki kibiców. 

Ładnie zaprezentowały się dziewczynki 
z klasy IV w układzie tanecznym z pom-
ponami. Na koniec mecz siatkówki Kibole 
– reprezentacja SP w Jeziorkach. Cała sala 
trzęsła się posadach, gdy wszyscy śpiewali: 
„W górę serca, nie zwycięża Lech” i „Ludzi 
tłum przez miasto gna…”. Śpiewom towa-
rzyszyły dźwięki bębna. Atmosfera jak na 
prawdziwym stadionie piłkarskim. Mecz 
zakończył się remisem. Wreszcie ogło-
szono wyniki rywalizacji między klasa-
mi. I miejsce zajęła klasa V, drugie przy-
padło klasie IV, a trzecim miejscem musie-
li zadowolić się uczniowie klasy VI. Na za-
kończenie spotkania goście wręczyli piłki 
z emblematami Lecha wszystkim klasom 
biorącym udział w spotkaniu. 

Gości i gospodarzy zjednoczyła sympa-
tia dla KKS „Lech Poznań” i szacunek dla 
małej Ojczyzny – Wielkopolski. Cieszymy 
się z tego spotkania. Może w przyszłości pa-
mięć o Powstaniu Wielkopolskim nie zagi-
nie, jeśli uczniowie dowiedzą się o nim nie 
tylko na lekcjach historii, ale także na sta-
dionie? 

Kibole zachęcają również do wstąpienia 
w ich szeregi. Jeżeli jesteś zainteresowany, 
wejdź na: https://www.facebook.com/Kibi-
ceLechaPoznanSteszew.  RED

Kibice Kolejorza z mi-
sją w Jeziorkach

Spotkanie z Wiarą Lecha
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Półfinał II Ogólnopolskiego Konkursu w szkole, w Modrzu

W czwartek, 11 kwietnia, w Szko-
le Podstawowej w Modrzu od-
był się II etap Ogólnopolskie-

go Konkursu Fundacji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w ramach Programu 
Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Rato-
wać”. Celem konkursu było propagowanie 
podstawowych czynności ratujących ży-
cie wśród uczniów, nauczycieli oraz rodzi-
ców. Do szkoły w Modrzu zjechali się tak-
że uczniowie i nauczyciele z czterech po-
zostałych szkół z województwa wielkopol-
skiego zakwalifikowanych do tego etapu 
konkursu.

12 uczniów z klas I-III, ze szkoły w Mo-
drzu, brało udział w zajęciach prowadzo-
nych przez Magdalenę Sikorską, autorkę 
scenariusza tychże zajęć. Jury złożone z in-
struktorów szkolących nauczycieli w ra-
mach Programu Edukacyjnego „Ratujemy 
i Uczymy Ratować” oceniało przeprowa-
dzane lekcje pokazowe. Głównym kryte-
rium oceny był sposób prowadzenia zajęć 
przez nauczyciela oraz prezentacja metod 
dydaktycznych ujętych w konkursowym 
scenariuszu zajęć. 

Pierwszym etapem konkursu było przy-
gotowanie przez nauczycieli scenariusza 
lekcji na temat pierwszej pomocy, na pod-
stawie materiałów i wiedzy zdobytej w ra-

mach Programu RUR. Z wybranych zgło-
szeń komisja wybrała po pięć najlepszych 
projektów z każdego województwa. 

Warto dodać, że Szkoła Podstawowa 
w Modrzu była jedyną szkołą w gminie, 
która dostała się do półfinału. Jak mówi-

ło jury konkursu, „spośród wszystkich prac 
wybraliśmy te najlepsze, najciekawsze, te 
które nie były sztampowe. Braliśmy pod 
uwagę zarówno kreatywność prowadzo-
nych przez was zajęć, jak i sposób w jaki 
przekazujecie wiedzę dzieciakom.”  RED

Ratujemy i uczymy 
ratować


