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Do Zielonego Zakątka przybyło wie-
le bliźniaczych par. Czekało na 
nich mnóstwo atrakcji. Bliźnia-

cy mogli sprawdzić się w konkursie wie-
dzy o sobie, czy też zrobić zdjęcia przy ta-
blicy „Sąsiedzi’ i „Panda”. Każdy bliźniak 
otrzymywał również pamiątkowy kubek. 
Nie zabrakło także tortu przygotowane-
go specjalnie dla nich, który następnie zo-
stał rozdzielony wśród wszystkich uczest-
ników festynu. 

Przyszedł też czas na koncert specjalne-

go gościa – Haliny Kunickiej. Przypomniała 
ona swoje największe przeboje, takie jak; „La-
to, lato”, „Orkiestry Dęte”, Od nocy do nocy”, 
„Niech no tylko zakwitną jabłonie”, czy w koń-
cu „To były piękne dni”. Publiczność podzię-
kowała artystce gromkimi brawami, a także 
głośnym „Sto lat” z okazji imienin artystki.

Ostatnią atrakcją niedzielnego festynu 
były gry i zabawy dla dzieci pt. „Jaba daba 
du Jasiknowcy”. 

Organizatorem III Spotkania Bliźnia-
ków był Dom Kultury w Stęszewie. RED

1 lipca odbyło się III Spotkanie Bliźniaków

III Spotkanie 
Bliźniaków



3

N
R

 6
 / 2

0
12

   L
IP

IE
C

 2
0

12

R O Z M O W A

 Panie burmistrzu, gmina Stęszew konse-
kwentnie realizuje bardzo kosztowną inwe-
stycję, czyli kanalizację sanitarną, a przecież 
jest ona niepopularna. Dlaczego właśnie ka-
nalizacja?

• Rzeczywiście to najważniejsza na-
sza inwestycja, której koszty są ogrom-
ne, a efekty dla oka mieszkańców… ma-
ło widoczne. Ale nam zależy na czysto-
ści jezior, a także na czystości wody grun-
towej, którą później pijemy. Już teraz 
dzięki kanalizacji mamy czystszą wodę 
w jeziorze Lipno i Dębskim. Teraz też po-
winno być lepiej w akwenie strykowskim. 

W kraju mówi się o kryzysie, a w Stęsze-
wie mimo to sporo się dzieje…

• Kryzys panujący w kraju nie ominął 
także gminy Stęszew, ale na tle wielu in-
nych gmin w Wielkopolsce wyróżniamy 
się tym, że właśnie wciąż inwestujemy. 

Co poza kanalizacją realizujecie?

• Zacznę jednak od tego, że kontynuować 
będziemy budowę kanalizacji sanitarnej. 
Chcemy działać w kierunku poprawy za-
równo jakości jak i ilości wody z wodocią-
gu. Poza tym realizujemy infrastrukturę 
rekreacyjną i sportową, stąd powstają mię-
dzy innymi wielofunkcyjne boiska spor-
towe z nawierzchnią syntetyczną jak np. 
w miejscowości Strykowo, czy w Modrzu 
lub też boisko w Mirosławkach i to boisko 
do hokeja na trawie w Stęszewie, a tak-
że skatepark, miejsca do gier i zabaw, ale 
także podejmujemy inne inwestycje, jak 
na przykład remonty świetlic wiejskich 
w miejscowości Mirosławki i Tomiczki 
wraz z zagospodarowaniem terenu. Po-
wstało miejsce do gier i zabaw przy ul. 
Trzebawskiej w Stęszewie; miejsca aktyw-
nego wypoczynku w miejscowościach Sa-
powice i Strykowo. Odnowiliśmy elemen-
ty małej architektury wokół terenu „Źró-
dełko” Żarnowiec i zagospodarowaliśmy 
rekreacyjnie teren w miejscowości Stryko-
wo. Jeśli chodzi o drogi, to wspomnę bu-
dowę drogi gminnej Witobel – Zamysło-
wo, także w miejscowości Wielkawieś, dro-
gi gminnej Modrze-Stęszew w miejscowo-
ści Twardowo oraz o modernizacji drogi 
gminnej Zamysłowo-Twardowo. Wymie-

niać mógłbym długo… Przygotowywane 
są również dokumentacje na kolejne zada-
nia, w tym: ścieżki rowerowe, boiska spor-
towe, sale, kanalizacje sanitarne, drogi. 
Kolejne nasze zadania to działania w kie-
runku stworzenia planów zagospodarowa-
nia przestrzennego np. Tomic, czy Dębno 
– Dębienko – po to by dało się unormować 
przestrzeń na tym terenie. 

Co poza inwestycjami?

• Organizujemy liczne festyny, spotka-
nia mieszkańców, turnieje i wszelkiego 
rodzaju rajdy. Wielką popularnością cie-
szą się rajdy rowerowe, w których często 
uczestniczy ponad sto osób. 

Czy podejmowane były próby pozyskania 
pieniędzy z Unii Europejskiej? Czy będą ko-
lejne starania? 

• Oczywiście, że tak. Przygotowaliśmy 
dużo wniosków o pozyskanie dotacji 
unijnych i pisać będziemy kolejne. Zre-
alizowaliśmy wiele zadań, na które uzy-
skaliśmy dofinansowanie. Pamiętać jed-
nak trzeba, że na realizację inwestycji, 
które są dofinansowywane ze środków 
zewnętrznych musimy najpierw wyłożyć 
gminne pieniądze. Dopiero po zakończe-
niu i rozliczeniu zadań możemy liczyć 
na zwrot poniesionych nakładów. A pro-
cedury kontrolne trwają długo. Dopiero 
gdy następuje płatność możemy rozpo-
cząć kolejne inwestycje. 

Półmetek tej kadencji samorządu tuż za 
pasem. To doskonała okazja do pierwszych 
podsumowań. Jakie te minione prawie dwa 
lata były dla gminy Stęszew?

• To był bardzo trudny czas. I to z wielu 
względów. Z jednej strony mamy do czy-
nienia z kryzysem finansowym, który od-
czuwamy także w naszej gminie, a z dru-
giej pracy nie ułatwiała nam grupa niektó-
rych radnych. Kolejną trudnością okazały 
się nowe obowiązki, które zostały nałożo-
ne na samorządy. Chodzi m.in. o bezpłat-
ne godziny w przedszkolach. Wielu rodzi-
ców wykorzystuje tą możliwość, posyłając 
dzieci jedynie na 5 godzin bezpłatnych. 
Udało nam się zwiększyć liczbę miejsc 
w przedszkolach tak, że prawie 100 pro-

cent dzieci korzysta z opieki przedszkol-
nej. To cieszy, ale w sytuacji, kiedy rodzice 
w niewielkim stopniu partycypują w kosz-
tach pobytu i wyżywienia swoich pociech, 
to obciążenie dla budżetu gminy jest bar-
dzo znaczące. Podobnie jest w szkołach – 
koszty ich utrzymania rosną, a z budże-
tu państwa na realizację nowych zadań 
nie otrzymujemy adekwatnych do potrzeb 
pieniędzy. Już teraz gmina musi pono-
sić 50 procent kosztów, a przecież to pań-
stwo powinno w stuprocentach finanso-
wać edukację. 

Gmina stara pozyskiwać się środki 
z Unii Europejskiej na dodatkowe pro-
gramy edukacyjne dla uczniów. Ostatnio 
udało się pozyskać kwotę 771 tys.304 zł 
na projekt gminy Stęszew pt. „Mój lepszy 
start” – zajęcia dodatkowe dla uczniów 
oraz nauczycieli.

Tymczasem rząd zrzucił na samorzą-
dy nowe zadania bez zabezpieczenia fi-
nansowego: finansowanie domów opie-
ki społecznej, domów dziecka, opieki nad 
zwierzętami, dowozy mieszkańców do 
różnego rodzaju placówek opiekuńczo – 
wychowawczych itp.

Wymusza się na gminie udział finan-
sowy w zadaniach powiatu, województwa 
oraz rządu np. remont drogi Modrze – 
Drożdżyce, budowa chodnika w Modrzu 
czy Strykowie.

Wspomniał pan o niektórych radnych, 
którzy nie ułatwiają pracy. Proszę rozwinąć 
ten problem.

• To uciążliwa opozycja. Dużo czasu za-
biera nam wyjaśnianie tym paru radnym 
podstawowych spraw, co i tak nie przyno-
si efektu. Bo nasze wyjaśnienia są z góry 
skazane na porażkę, bo oni i tak są nasta-
wieni na głosowanie przeciw lub wstrzy-
mują się od głosu. Nie chcą nawet słu-
chać, czy zrozumieć cokolwiek. Na komi-
sjach wydaje się, że wiedzą i rozumieją, 
głosują za, uwzględniamy niejednokrot-
nie ich poprawki, a na sesji są przeciw.

Oni są negatywnie nastawieni do 
mnie i ludzi z mojego otoczenia. Teraz 
w dodatku rozpowiadane są plotki. Mam 
nadzieję, że mieszkańcy właściwie je oce-
nią i tych co je wymyślają. Mimo to ja ro-
bie swoje, mając na względzie dobro ogó-
łu mieszkańców naszej gminy.  RED

Rozmowa z Włodzimierzem Pinczakiem, burmistrzem miasta i gminy Stęszew

Kanalizacja to czysta woda 
i nasze zdrowie
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Po otwarciu sesji i stwierdzeniu qu-
orum przewodniczący Rady Mirosław 
Potrawiak przedstawił zebranym po-

rządek obrad.
Kolejnym punktem sesji było sprawozda-

nie burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
Obejmowało ono okres od 5 do 28 czerwca.

W omawianym czasie zakończono nastę-
pujące inwestycje:

•  zagospodarowanie terenu nad Jeziorem 
Strykowskim w Strykowie,

•  zakończenie remontu budynków świe-
tlic wiejskich w miejscowości Tomiczki 
i Mirosławki – etap II,

•  przebudowa drogi Twardowo – Anto-
nin,

•  malowanie oznakowania poziomego 
ulic,

•  wykonanie dojazdu dla autobusów przy 
ul. Wodnej w Skrzynkach,

•  budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 
miejscowości Sapowice– etap III,

•  budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 
miejscowości Słupia,

•  dokumentacja projektowa na budowę 
hali widowiskowo-sportowej w miejsco-
wości Stęszew,

•  dokumentacja projektowa na budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Jeziorki,

•  dokumentacja projektowa na budowę 
boiska wielofunkcyjnego w miejscowo-
ści Wronczyn, 

•  rekultywacja płyty boiska w miejscowo-
ści Strykowo. 

Omawiany okres to także liczne przetar-
gi na:

•  sprzedaż działek budowlanych poło-
żonych w Stęszewie przy ul. Wierzbo-
wej, Trzebawskiej i Żeglarskiej oraz na 
sprzedaż działki położonej w Stęszewie 
przy ul. Poznańskiej, przeznaczonej 
pod budowę pasażu handlowego. Wy-
nik negatywny – nikt nie przystąpił do 
przetargu,

•  na aktualizację do projektu założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektr. i paliwo,

•  na dowozy dzieci na imprezy kultural-
no-oświatowe oraz sportowo rekreacyjne. 

10 czerwca odbył się kolejny rajd rowero-
wy. Tym razem cykliści wyruszyli trasą wo-
kół jeziora Góreckiego do Jezior.

Od lipca do 15 sierpnia podczas trwania 

wakacji, przedszkole w Stęszewie realizuje 
opiekę wakacyjną dla dzieci.

W lipcu rozpoczynają się półkolonie dla 
dzieci szkolnych. Potrwają one dwa tygodnie. 

24 czerwca odbył się III Marsz Nordic 
Walking oraz biegi „na jeden” i „dwa stadio-
ny” dla dzieci i młodzieży (więcej w odręb-
nym tekście).

W tym roku przypada 10-lecie powstania 
Zespołu Szkół Specjalnych w Stęszewie. Z tej 
okazji 15 czerwca odbyła się uroczysta aka-
demia.

23 czerwca, w łódzkim lesie przy kaplicz-
ce odprawiono uroczystości upamiętniające 
śmierć poznańskich lotników.

W minionym czasie odbyło się spotkania 
w ramach Centrum Zagospodarowania Od-
padów Selekt. Dotyczyło ono wprowadzenia 
podatku śmieciowego.

Po sprawozdaniu burmistrza przyjęto 
uchwały:

a) Zmieniającą uchwałę nr XIV/108/
2011 w sprawie budżetu na rok 2012. 
Uchwałą ta Rada Miejska Gminy Stęszew 
dokonuje zwiększenia dochodów o kwotę 
148 732,00 zł. Plan dochodów po zmianach 
38 535 538,00 zł, z tego:

•  dochody bieżące w kwocie 
34 281 883,00 zł,

•  dochody majątkowe w kwocie 
4 253 652,00 zł,

Dokonuje się zwiększenia wydatków 
o kwotę 148 734,00 zł. Plan wydatków po 
zmianach 38 892 497,00 zł, z tego:

•  wydatki bieżące w wysokości 
32 549 912,00 zł,

•  wydatki majątkowe w wysokości 
6 342 585,00 zł.

Uchwała ta została przyjęta większością 
głosów w formie zaproponowanej przez bur-
mistrza.

b) Wydzierżawienia lokali użytkowych 
w Stęszewie i w Jeziorkach. Uchwałą tą, Rada 
Miejska Gminy Stęszew, chciała wyrazić zgo-
dę na wydzierżawienie w drodze przetargu, na 
okres 5 lat, lokali użytkowych o pow. 401,55 
m² położonych przy ul. ks. Piotra Skargi 22 
i lokali użytkowych o pow. 56,70 m² położo-

nych w Jeziorkach ul. Ogrodowa 1. Projekt tej 
uchwały został odrzucony podczas głosowa-
nia na sesji. (więcej w odrębnym tekście).

c) Nabycia przez gminę Stęszew nieru-
chomości położonej w miejscowości Słupia. 
Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stęszew wy-
raża zgodę na nabycie przez gminę Stęszew 
nieruchomości z obrębu Słupia, oznaczonej 
w ewidencji gruntów numerem 163, ark. ma-
py 1, o powierzchni 700 m² .

Uchwała ta została przyjęta jednogło-
śnie w formie zaproponowanej przez bur-
mistrza.

d) Nadania nazwy ulic w miejscowo-
ściach Tomiczki i Wronczyn. Uchwałą tą 
Rada Miejska Gminy Stęszew nadaje ul. po-
łożonej w miejscowości Tomiczki oznaczo-
nej w ewidencji gruntów numerem ewiden-
cyjnym 93 i 99 nazwę ulica Miodowa.

Natomiast ul. położonej w miejscowości 
Wronczyn oznaczonej w ewidencji gruntów 
numerami działek 91 i 202 nazwę ulica Rolna.

Uchwała ta została przyjęta większością 
głosów w formie zaproponowanej przez bur-
mistrza.

e) Likwidacji Szkoły Podstawowej 
w Trzebawiu.

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stęszew 
z 31 sierpnia 2012 roku dokonuje likwidacji 
Szkoły Podstawowej w Trzebawiu. Uczniom 
zlikwidowanej Szkoły zapewnia się kontynu-
owanie nauki w Szkole Podstawowej w Stę-
szewie.

Uchwała ta została przyjęta większością 
głosów w formie zaproponowanej przez bur-
mistrza.

f) Utworzenia szkoły filialnej Szkoły 
Podstawowej.

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stęszew 
1 września 2012 roku postanawia utworzyć 
szkołę filialną Szkoły Podstawowej w Stęsze-
wie o strukturze organizacyjnej klas I – III 
z oddziałem przedszkolnym w miejscowości 
Trzebaw, ul. Mosińska 1.

Uchwała ta została przyjęta większością 
głosów w formie zaproponowanej przez bur-
mistrza. (więcej w odrębnym tekście). Przeciw 
powstaniu filii SP w Trzebawiu głosował rad-
ny Szymankiewicz.

g) Planu sieci publicznych przedszko-
li, szkół podstawowych i gimnazjów gmi-
ny Stęszew. Uchwałą tą Rada Miejska Gminy 
Stęszew ustala sieć publicznych przedszkoli 
na terenie gminy Stęszew:

28 czerwca odbyła się XIX Sesja Rady Miejskiej Gminy Stęszew

XIX Sesja Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew

Przeciw powstaniu filii

SP w Trzebawiu głosował

radny Szymankiewicz.
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1. Przedszkole w Stęszewie,
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Je-

ziorkach,
3. Zespół Szkolno–Przedszkolny w Mo-

drzu,
4. Zespól Szkolno–Przedszkolny w Stry-

kowie.
Ustala się sieć publicznych szkół podsta-

wowych oraz granice ich obwodów na terenie 
gminy Stęszew:

1. Szkoła Podstawowa w Stęszewie z klasa-
mi I – III obejmująca swoim obwodem miej-
scowości: Stęszew, Dębno, Dębienko, Dro-
gosławiec, Kraplewo, Łódź, Witobel, Wiel-
kawieś, Zamysłowo, Trzebaw i Górka wraz 
z filią z klasami I – III i oddziałem przed-
szkolnym w Trzebawiu.

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Je-
ziorkach z klasami I – IV obejmujący swoim 
obwodem miejscowości: Jeziorki, Mirosławki, 
Piekary, Skrzynki, Słupia, Tomiczki, Tomice, 
Rybojedzko.

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mo-
drzu z klasami I – VI obejmujący swoim ob-

wodem miejscowości: Modrze, Smętówko, 
Wronczyn, Srocko Małe, Zaparcin, Antonin, 
Będlewo, Srocko Małe PGR oraz dzieci z kl. 
IV – VI z miejscowości Strykowo, Strykówko, 
Twardowo, Sapowice.

4. Zespół Szkolno–Przedszkolny w Stry-
kowie z klasami I – III obejmujący swoim ob-
wodem miejscowości: Strykowo, Strykówko, 
Twardowo.

Ustala się sieć publicznych gimnazjów 
oraz granice ich obwodów na terenie gminy 
Stęszew:

1. Gimnazjum w Stęszewie obejmujące 
swoim obwodem miejscowości: Stęszew, Dęb-
no, Dębienko, Drogosławiec, Krąplewo, Łódź, 
Górka, Trzebaw, Wielkawieś, Witobel, Zamy-
słowo.

2. Gimnazjum w Strykowie obejmują-
ce sowim obwodem miejscowości: Stryko-
wo, Strykówko, Antonin, Modrze, Smętówko, 
Srocko Małe, Sapowice, Twardowo, Wron-
czyn, Zaparcin, Jeziorki, Mirosławki, Pieka-
ry, Skrzynki, Słupia, Tomice, Tomiczki, Ry-
bojedzko, Będlewo, Srocko Małe PGR.

Uchwała ta została przyjęta większością 
głosów w formie zaproponowanej przez bur-
mistrza.

h) Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew nr XVII/148/2012 z dnia 26 
kwietnia 2012 r. w sprawie zgody na prze-
kazanie Powiatowi Poznańskiemu przez 
gminę Stęszew pomocy finansowej z bu-
dżetu gminy.

Uchwałą tą Rada Miejska Gminy Stęszew 
w uchwale nr XVII/148/2012 § 1 nadaje nowe 
brzmienie: „Udziela się z budżetu gminy Stę-
szew pomocy finansowej Powiatowi Poznań-
skiemu na modernizację drogi powiatowej nr 
2454P Modrze – Maksymilianowo na odcin-
ku Modrze – Drożdżyce”.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie 
w formie zaproponowanej przez burmistrza.

i) Przystąpienia do zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Stęszew.

Uchwała ta została przyjęta większością 
głosów w formie zaproponowanej przez bur-
mistrza.  RED

Szkolenia w ramach programu 
operacyjnego „Kapitał Ludzki” na 
rok 2012 pt. „Moja szansa”. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w ra-
mach programu „Kapitał ludzki” na 
rok 2012 pt. „Moja szansa” zorgani-

zował dla mieszkańców gminy Stęszew kur-
sy i szkolenia z psychologii, profesjonalne-
go dworactwa zawodowego, kasy fiskalnej, 
kurs komputerowy, prawo jazdy kat. B oraz 
kurs na opiekuna środowiskowego .

Do udziału w szkoleniach zakwalifikowa-
ło się włącznie 16 osób. Rozpoczęły się one 9 
lipca i potrwają do końca września.  RED

W związku z kolejnymi niepo-

kojącymi sygnałami, iż na tere-

nie gminy Stęszew pojawili się 

tzw. domokrążcy, którzy oferują 

mieszkańcom sprzedaż różnych 

towarów i usług, apelujemy 

o zachowanie rozsądku i rozwagi, 

które w tym przypadku mogą 

uchronić przed staniem się ofiarą 

oszustwa.

Szkolenia dla mieszkańców Uwaga na 
domokrążców!

Rolnicy niedawno składali wnio-
ski o oszacowanie strat w upra-
wach. Gminna komisja je oceniła 
i sporządziła protokoły. Na tym 
rola Urzędu Miejskiego Gminy 
Stęszew powinna się skończyć. 

W międzyczasie Agencja Re-
strukturyzacj i Modernizacji 
Rolnictwa uruchomiła dodat-

kowy program umożliwiający uzyskanie 
pomocy finansowej o charakterze demi-
nimis producentów rolnych, w których 
gospodarstwach powstały szkody spo-
wodowane przez ujemne skutki przezi-
mowania w okresie zimowym 2011/12. 
Stęszewscy urzędnicy, choć to nie nale-
żąło do ich obowiązków, wyszli naprze-
ciw rolnikom informując ich o takiej 
możliwości i udostępniając im wnio-
ski ARiMR. Po ich wypełnieniu i wysła-
niu Agencja Restrukturyzacj i Moder-

nizacji Rolnictwa poinformowała, że… 
zapomniała o jednym załączniku. Za-
częło się nerwowe uzupełnianie wnio-
sków, w czym ponownie gminni urzęd-
nicy z dobrej woli pomagali rolnikom, 
by zdążyli na czas. Przy okazji urzędni-
cy musieli wysłuchać sporo pretensji od 
rolników zdenerwowanych całym tym 
zamieszaniem. A przecież wyniknęło 
ono nie z ich winy, a z pomyłki ARiMR. 
Stęszewscy urzędnicy chcieli tylko po-
móc…  RED

Chcieli pomóc rolnikom i… narazili się na 
niepotrzebne pretensje
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KALENDARIUM BURMISTRZA 
GMINY STĘSZEW

6 czerwca (środa)
•  spotkanie z przedstawicielami Agencji Nie-

ruchomości Rolnych w sprawie gruntów nie-

zbędnych gminie dla realizacji inwestycji,

•  narada w sprawie śmieci przy drodze do Łodzi

•  narada w sprawie dożynek gminnych 2012

•  kontrola przebiegu inwestycji – kanalizacja 

sanitarna w Sapowicach,

•  odbiór boiska sportowego w Skrzynkach,

•  spotkanie z emerytowanymi dyrektorami 

szkół,

7 czerwca (czwartek)
•  lustracja Ośrodka Wypoczynkowego nad je-

ziorem Lipno

8 czerwca (piątek)
•  spotkanie formacji GCZK w sprawie mi-

strzostw EURO 2012

•  spotkanie w sprawie uzgodnień planu zago-

spodarowania przestrzennego oraz darowizny 

na rzecz gminy,

•  opracowywanie regulaminu urzędu,

•  opracowywanie akcji promocyjnej zameldo-

wania,

•  spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie fun-

duszu socjalnego,

•  spotkanie w sprawie przyłącza kanalizacji sa-

nitarnej w miejscowości Sapowice

9 czerwca (sobota)
•  Festyn z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Sa-

powice

10 czerwca (niedziela)
•  rajd rowerowy wokół jeziora Góreckiego,

11 czerwca (poniedziałek)
•  Konkurs na dyrektora szkoły gimnazjum 

w Stęszewie i Strykowie

•  analiza sytuacji w „Strefach kibica”,

•  analiza dokumentacji projektowych zaplano-

wanych inwestycji,

•  odbiór inwestycji – droga na Antonin

12 czerwca (wtorek)
•  konkursy na dyrektorów Zespołów Szkolno – 

Przedszkolnych w Modrzu i Jeziorkach,

•  odbiór remontu świetlic wiejskich w Tomicz-

kach i Mirosławkach,

•  przygotowania do organizacji III marszu nordic 

walking w Stęszewie,

13 czerwca (środa)
•  spotkanie w sprawie ustalenia szczegółów or-

ganizacji koncertu gitarowego w Stęszewie, 

19 sierpnia,

•  analiza spraw związanych ze Studium uwa-

runkowań,

•  otrzymanie certyfikatu „Jesteśmy Bezpieczni” 

(certyfikat ten dot. bezpiecznego przetwarza-

nia danych osobowych),

•  analiza przebiegu i przygotowań do kolejnych 

inwestycji na terenie gminy,

•  negocjacje umowy z dzierżawcą Ośrodka Wy-

poczynkowego nad jeziorem Lipno,

•  spotkanie w sprawie nielegalnego zniszczenia 

drzew i „skażenia środowiska” w Stęszewie,

14 czerwca (czwartek)
•  uzgodnienia w sprawie wniosku o dofinan-

sowanie inwestycji ze środków UE w ramach 

programu LGD Źródło,

•  spotkanie w sprawie uzgodnienia aneksu do 

umowy na wydzierżawienie Ośrodka Wypo-

czynkowego nad jeziorem Lipno,

•  uzgodnienie w sprawie rozpraw sądowych 

prowadzonych z udziałem gminy: przedszko-

le oraz przebieg wodociągów po gruntach pry-

watnych,

•  spotkanie w sprawie ustalenia dyżurów 

przedszkola w czasie wakacji,

•  analiza funkcjonowania szkoły podstawowej 

w Trzebawiu,

•  spotkanie w sprawie ustalenia nowych obwo-

dów szkolnych,

15 czerwca (piątek)
•  odbiór robot w Strykowie – Ośrodek nad j. 

Strykowskim,

•  Starostwo Powiatowe w Poznaniu – spotka-

nie w sprawie dofinansowania budynku „Wi-

talii” w Konarzewie

•  koncert dla przyjaciół Szkoły Podstawowej 

w Stęszewie

16 czerwca (sobota)
•  Murowana Goślina – zawody Obrony Cywilnej,

•  Klub Piwersi – V Zlot motocyklistów,

18 czerwca (poniedziałek)
•  Narada i wizja w terenie w sprawie rekultywa-

cji boiska sportowego w Strykowie,

•  dokumentacja budowy ścieżek rowerowych 

w gminie Stęszew

•  działania dot. promocji zrealizowanych inwe-

stycji,

19 czerwca (wtorek)
•  działania dot. promocji zameldowania

•  narada dot. rozstrzygnięcia konkursów na dy-

rektorów szkół,

•  narada w sprawie inwestycji i remontów 

w gminnych szkołach,

•  przystosowanie szkół do uczęszczania w nich 

dzieci niepełnosprawnych w nowym roku 

szkolnym,

•  uzgodnienia w sprawie dokumentacji odwod-

nienia osiedli mieszkaniowych w gminie,

20 czerwca (środa)
•  Walne Zgromadzenie Rolno – Przemysłowych 

Zakładów Zielarskich w Strykowie – omówie-

nie planów na przyszłość oraz spraw bieżą-

cych,

•  Walne Zgromadzenie WOKISS– u,

•  spotkanie w sprawie wypracowania stano-

wiska dot. dyrektorowania jednostek kultury 

w związku ze zmianą ustawy,

•  udział w uroczystościach pogrzebowych ks. 

Czesława Zaradniaka ze Słupi,

•  Zebranie w Przedszkolu w Stęszewie w spra-

wie opieki nad dziećmi w okresie wakacji,

21 czerwca (czwartek)
•  udział w uroczystościach z okazji X – lecia Ze-

społu Szkół Specjalnych w Stęszewie,

•  zebranie Rady LGD Źródło,

•  przetarg na działki – nikt nie przystąpił,

•  zebranie z ZEAS-em w sprawie uzgodnienia 

obwodów szkolnych,

•  zebranie w Szkole Podstawowej w Trzebawiu 

w sprawie funkcjonowania placówki w nowym 

roku szkolnym,

22 czerwca (piątek)
•  SELEKT – nabór na dyrektora biura Związku 

Międzygminnego – nikt ze Stęszewa nie zło-

żył oferty,

•  burmistrz poinformował, że Filia Wydziału 

Komunikacji będzie przeniesiona poza budy-

nek Urzędu

•  rozstrzygnięcie konkursów na dyrektorów 

szkół

•  spotkanie w sprawie dalszego funkcjonowa-

nia Fili Wydziału Komunikacji w Stęszewie,

•  udział w spotkaniu – zakończenia sezonu 

ZHP,

•  udział w koncercie talentów w szkole w Stry-

kowie,

•  Oględziny Ośrodka Wypoczynkowego nad j. 

Lipno,

•  udział w zebraniu wiejskim Rady Sołeckiej 

Strykowo oraz LSZ Spójnia Strykowo,

23 czerwca (sobota)
•  Strykowo – udział w biegach przełajowych 

o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej 

Gminy Stęszew,

•  Łódź – udział w uroczystościach uczczenia 

tragicznie zmarłych lotników z Poznania,

•  udział w festynie w Skrzynkach,

•  udział w festynie w Strykowie,

24 czerwca (niedziela)
•  Stęszew, Stadion KS Lipno – III Marsz Nor-

dic Walking,

•  Stęszew, Stadion KS Lipno – Biegi dla dzieci 

na „jeden” i „dwa stadiony”,

•  Oględziny Ośrodka Wypoczynkowego nad j. 

Lipno, 

25 czerwca (poniedziałek)
•  udział w posiedzeniu komisji Rady Miejskiej 

Gminy Stęszew

•  negocjacje z dr Sabatowiczem w sprawie dal-

szego funkcjonowania spółki MEDICUS 

•  Poznań – udział w seminarium „Quo vadis 

Gospodarko”,

26 czerwca (wtorek)
•  udział w posiedzeniu komisji Rady Miejskiej 

Gminy Stęszew,

•  wybór kolejnego, trzeciego już wykonawcy na 

remont drogi w Srocku Małym,

•  podział środków na wypoczynek letni dla 

dzieci i młodzieży ,

27 czerwca (środa)
•  SELEKT – udział w analizie ofert na dyrekto-

ra biura,

•  spotkanie z firmą prywatną – omówienie 

oferty opieki przedszkolnej na okres wakacji,

•  udział w uroczystościach zakończenia roku 

szkolnego w SP Jeziorki,

28 czerwca (czwartek)
•  narada w sprawie zagrożenia terrorystycz-

nego w związku z komunikatem premiera,

•  analiza zrealizowanych zadań remontowych 

w Ośrodku Wypoczynkowym nad j. Lipno,

•  ARiMR – uzupełnienie wniosków rolników 

o odszkodowanie za wymarznięcie roślin,

•  XIX Sesja Rady Miejskiej Gminy Stęszew.

Ponadto szereg indywidualnych spraw rozpa-

trywanych każdego dnia. 
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E D U K A C J A

Od pewnego czasu toczyła się dys-
kusja dotycząca uratowania Szko-
ły Podstawowej w Trzebawiu. Przy 

niewielkiej liczbie dzieci konieczna była 
jej reorganizacja. Jedynym sposobem oka-
zało się przekształcenie szkoły w Trzeba-
wiu w filię SP w Stęszewie. 

Przypomnijmy, SP w Trzebawiu jest 
szkołą z klasami I-III. W zakończonym ro-
ku szkolnym nauka odbywała się w dwóch 
oddziałach, a szkoła liczyła 12 uczniów 
(5 w klasie pierwszej i 7 w klasie drugiej). 
Uczniowie klasy trzeciej uczyli się w Stę-
szewie. To właśnie niewielka liczba dzie-
ci w miejscowości Trzebaw spowodowa-
ła, że podjęto działania zmierzające do li-
kwidacji tej placówki i przekształcenia jej 
w filię SP w Stęszewie. Rada Miejska Gmi-
ny Stęszew podczas sesji 7 lutego 2012 ro-
ku podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji 
szkoły. Wielkopolski Kurator Oświaty pi-
smem z 27 lutego zaopiniował pozytywnie 
likwidację szkoły. Działania podjęte przez 

szkołę i rodziców w Trzebawiu spowodo-
wały, że część rodziców z obwodu szkoły 
w Stęszewie zdecydowała się zapisać dzieci 
do szkoły w Trzebawiu. W efekcie do klasy 
pierwszej w roku szkolnym 2012/13 zapi-
sanych zostało 14 dzieci. 

W tej sytuacji radni zdecydowali się 
podjąć uchwałę w celu przekształcenia 
szkoły w Trzebawiu w filię Szkoły Podsta-
wowej w Stęszewie, wcześniej podejmując 
uchwałę o likwidacji szkoły w Trzebawiu. 
W ten sposób uratowano tę placówkę.

Działania te mają doprowadzić do tego, 
by w szkole w Trzebawiu było w przyszło-
ści jeszcze więcej dzieci w oddziałach. To 
ogromna szansa, by uczniowie chcieli się 
właśnie tam uczyć mając zagwarantowany 

przez gminę dowóz. To alternatywa wobec 
sytuacji, gdyby musieli uczęszczać na lek-
cje do szkoły w Stęszewie, na drugą zmianę.

SP w Trzebawiu miała bardzo wysokie 
koszty na jednego ucznia w porównaniu z 
innymi placówkami oświatowymi w gmi-
nie Stęszew. Relacja ta może teraz ulec po-
prawie. Oszczędności budżetowe rocznie 
mogą wynieść nawet ok. 40 tys. zł bez ob-
niżenia jakości kształcenia. Decyzja Rady 

Miejskiej zgodna jest z tendencjami kra-
jowymi. Zgodnie z danymi Ministerstwa 
Edukacji Narodowej likwidacji podlega 
1467 szkół. W samej Wielkopolsce likwi-
dacji będzie podlegać tyle szkół, ile wcze-
śniej rocznie w całym kraju, tj. ok. 300. 
Gmina Stęszew wybrała formę przekształ-
cenia SP w Trzebawiu w filię, co jest naj-
bardziej przychylną formą dla rodziców 
i uczniów.  RED 

By w Trzebawiu było 
więcej dzieci! 
Szkołę w Trzebawiu przekształcono w filię Szkoły Podstawowej w Stęsze-
wie. To był jedyny sposób na to, by nadal mogły się tutaj uczyć dzieci 

Filia stęszewskiej SP

w Trzebawiu to ogromna

szansa, by uczniowie chcieli

się właśnie tam uczyć mając

zagwarantowany przez gminę

dowóz, zamiast chodzić na

drugą zmianę w Stęszewie.

Budynek szkoły w Trzebawiu od 1 września będzie tętnił życiem. 
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Z D R O W I E

Problem z wypisywaniem recept, nu-
merkami (kolejnością wchodzenia 
do lekarza), skierowaniem do spe-

cjalisty, częsty brak lekarza w Jeziorkach 
– to najczęstrze skargi na funkcjonowanie 
Ośrodka Zdrowia, które docierają do Urzę-
du Miejskiego Gminy Stęszew. Wyjaśnia-
my, że gmina jedynie dzierżawi budynek 
i nie ma wpływu na funkcjonowanie ośrod-
ka zdrowia. Za jakość obsługi pacjentów od-
powiedzialni są lekarze i NFZ. 

Przypomnijmy, że burmistrz wielo-
krotnie (w ubiegłym i bieżącym roku) po-
dejmował rozmowy z lekarzami z Ośrod-
ka Zdrowia. Przynosiły one krótkotrwałe 
efekty, po czym sytuacja wracała do punk-
tu wyjścia. Kolejną próbę burmistrz pod-
jął na sesji 28 czerwca, kiedy zapropono-

wał Radzie Miejskiej Gminy Stęszew pod-
jęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia 
w drodze przetargu, na okres 5 lat, loka-
li użytkowych położonych w Stęszewie 
przy ul. ks. Piotra Skargi 22 oraz w Jezior-
kach przy ul. Ogrodowej 1 (budynki obec-
nych Ośrodków Zdrowia). Warto wspo-
mnieć, że lokale te były wydzierżawiane 
spółce na jeden rok. Wydłużenie okresu 
do 5 lat miało spowodować pojawienie się 
nowej spółki świadczącej usługi zdrowot-
ne, co powinno przyczynić się do polep-
szenia jakości opieki medycznej na tere-
nie naszej gminy. 

Podczas wspomnianej sesji lekarze ze 
spółki „Medicus” zadeklarowali, że podej-
mą starania w celu polepszenia funkcjono-
wania ośrodka. 

– Mam nadzieję, że poprawimy tę sytu-
ację, zrobimy wszystko w tym kierunku, 
postaramy się zatrudnić lekarzy, powin-
na być poprawa z rejestracją – deklarował 
doktor. 

W tej sytuacji radni odrzucili po-
wyższą uchwałę. Jeżeli jednak sytuacja 
w ośrodku nie ulegnie poprawie, to pro-
jekt uchwały wróci do porządku obrad, 
tak by od 1 stycznia 2013 r., usługi zdro-
wotne mogła świadczyć inna, konkuren-
cyjna, spółka. 

Powtórzmy jeszcze raz: gmina jedynie 
dzierżawi budynek, a świadczeniodawcą 
jest NFZ. W sytuacji niezadawalającej ob-
sługi w „Medicusie” doraźnym rozwiąza-
niem jest kierowanie pisemnych skarg do 
NFZ.  RED

Lekarze z „Medicusa” 
deklarują poprawę 
funkcjonowania ośrodka
 Za jakość obsługi pacjenta odpowiadają lekarze i NFZ, a nie urząd

Urząd Gminy dzierżawi budynek spółce Medicus, która odpowiada za jakość świadczonych usług wraz z NFZ. 



9

N
R

 6
 / 2

0
12

   L
IP

IE
C

 2
0

12

N A S Z E  S P R A W Y

Gmina Stęszew, o czym informowa-
liśmy, zachęca do zameldowania 
na swoim terenie. Dlaczego? Każdy 

mieszkaniec meldując się przyczynia się 
do rozwoju gminy, gdyż ok. 40% podatku 
(PIT), który płaci, wraca do jej budżetu. To 
m.in. z tych pieniędzy możliwa jest później 
rozbudowa infrastruktury (np. dróg, chod-
ników, kanalizacji itd), utrzymanie szkół 
i przedszkoli czy przygotowanie atrakcyjnej 
oferty sportowej i kulturalnej. Co więcej, nie 
trzeba się nawet meldować, a wystarczy je-
dynie zgłoszenie adresu zamieszkania. 

Pierwsza osoba zameldowana wsku-
tek akcji promującej zameldowanie to Ewa 
Marcinkiewicz – Kowalczyk. Pani Ewa po-
chodzi z Kłodawy, a w gminie Stęszew 
mieszka od sierpnia 2010 r. Po artykułach 
w „Wieściach Stęszewskich” o korzyściach 
płynących z zameldowania postanowiła 
zameldować się w gminie Stęszew.  RED

Zamieszkaj w Stęszewie
Każdy mieszkaniec meldując się przyczynia się do rozwoju gminy

Ewa Marcinkiewicz-Kowalczyk jest pierwszą osobą, która zameldowała się wsku-
tek akcji promującej zameldowanie w gminie Steszew. 

W ubiegłym roku pisaliśmy o tej 
sprawie i niestety temat znów 
powraca jak bumerang. 

Przypomnijmy, że powierzchnia naszej 
gminy sięga ponad 17 tys. metrów kw. 
i zamieszkuje ją około 15 tys.mieszkań-

ców. Na chwilę obecną z kanalizacji sanitarnej 
korzysta ponad połowa mieszkańców gminy. 

Niestety życie pokazuje, że użytkowni-
cy sieci kanalizacyjnej, zamiast ją docenić – 
nie szanują tego, co mają. Niemal codziennie 
pracownicy Zakładu Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Stęszewie muszą wy-
jeżdżać na interwencje i oczyszczać zapcha-

ną kanalizację sanitarną, a znalezione „skar-
by” przechodzą zwykłą ludzką wyobraźnię. 
Poza zwyczajowo wydobywanymi zużytymi 
podpaskami higienicznymi (które stały się 
już niemal codziennością i nikogo nie dzi-
wią), pracownicy ZGKiM odnajdywali tak-
że liczne szmaty, dresy (oraz inne części gar-
deroby), metale, sprzęt i środki służące do 
utrzymywania czystości w gospodarstwach 
domowych i biurowych, piasek, a także deski 
i inne materiały budowlane! 

Według informacji uzyskanych z ZGKiM, 
obsługującego sieć kanalizacyjną w naszej 
gminie, jednorazowy koszt awaryjnego wy-
jazdu interwencyjnego w celu oczyszczenia 
zapchanej kanalizacji wynosi średnio 300 zł 

(bez wymiany części urządzeń). Biorąc pod 
uwagę fakt, że w zeszłym roku takich wyjaz-
dów interwencyjnych było 275, łatwo poli-
czyć, że lekkomyślność użytkowników sieci 
kanalizacyjnej kosztowała naszą gminę po-
nad 82 tysiące złotych!!!

Apelujemy zatem do mieszkańców, by 
docenili dobro, z którego mogą korzystać 
i nie używali sieci kanalizacyjnej w sposób 
niewłaściwy, gdyż poza tym, że powodując 
awarię, utrudniają życie sobie i innym miesz-
kańcom, ale też pozbawiają innych szansy 
na przyłącze kanalizacyjne, gdyż pieniądze 
gminne, zamiast na usuwanie awarii, można 
by przeznaczyć na budowę kolejnych odcin-
ków kanalizacji.  RED

W poniedziałek 18 czerwca w Szko-
le Podstawowej w Modrzu roz-
strzygnięto konkurs „Warto być 

dobrym” organizowany przez Stowarzy-
szenie „Przyjazna szkoła”. Do końca kon-
kursu dobrnęło 7 uczniów z klas I-VI. Na-
grodę główną rower firmy Kross wylosowa-
ła Weronika Hejman z kl. Vb.  RED

O kulturze korzystania z toalety...

Rower dla 
Weroniki
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Podczas zakończenia semestru 
SUTW, 92 słuchaczy otrzymało pa-
miątkowe dyplomy z rąk dr Pio-

tra Szkutnika – dziekana Wyższej Szkoły 
Umiejętności Społecznych.

W czerwcu zakończył się semestr 
wstępny w roku akademickim 2012 Stę-
szewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. Semestr ten trwał cztery miesiące. Roz-
począł się 3 marca uroczystą inauguracją, 
a już 5 marca rozpoczęły się zajęcia pierw-
szej sekcji.

W tym czasie udało się zdobyć wpis do 
Krajowego Rejestru Sądowego, który doko-
nał się postanowieniem sądu w Poznaniu 
24 kwietnia 2012 r. Od tej pory, SUTW stał 
się stowarzyszeniem pod nazwą Stęszew-
ski Uniwersytet Trzeciego Wieku (wpisa-
ny w KRS). Dlatego od 1 lipca SUTW ruz-

poczyna działalność już jako samodzielne 
i niezależne stowarzyszenie.

Działalność SUTW w semestrze wstęp-
nym obejmowała przede wszystkim:

1). Wykłady,
2). Sekcje. 
Funkcjonowały następujące sekcje:
•  3 grupy ćwiczeń rehabilitacyjnych 

i aerobik,
•  2 grupy języka angielskiego,
•  2 grupy języka niemieckiego,
•  3 grupy informatyki,
•  grupa jogi,
•  grupa tańca towarzyskiego,
•  grupa treningu pamięci.
Semestr ukończyło aż 92 studentów.
SUTW oprócz działalności stricte edu-

kacyjnej prowadził również szereg innych 
zadań, np.

•  wyjazdy do Teatru Muzycznego do 
Poznania,

•  udział w Spartakiadzie Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku,

•  wyjazd do Muzeum Arkadego Fiedle-
ra w Puszczykowie oraz do Muzeum 
Rolnictwa w Szreniawie,

•  spotkanie wielkanocne,
•  udział w targach Aktywni 50+ ,
•  wycieczki piesze, np. nad j. Góreckie, 
•  ogniska integracyjne w Dębnie i wiele 

innych atrakcji.
Członkowie zarządu SUTW przez te 

wszystkie cztery miesiące pełnili dyżur 
w „Klubie 7” trzy razy w tygodniu.

Zarząd SUTW składa serdeczne podzię-
kowania wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do pierwszych suk-
cesów SUTW.  RED 

Wakacje studentów
Semestr wstępny Stęszewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zakończony

Uniwersytet III Wieku w Stęszewie, to nie tylko wykłady, ale i okazja do spotkań integracyjnych. 



1 1

N
R

 6
 / 2

0
12

   L
IP

IE
C

 2
0

12

E D U K A C J A

W połowie maja br. w gminie Stę-
szew rozpoczął się projekt pod 
nazwą „Mój lepszy start”, na 

który gmina pozyskała z Europejskiego 
Funduszu Społecznego ponad 771 tysięcy 
złotych. Choć przygotowania do projek-
tu miały swój początek już w 2010 roku, 
zajęcia w ramach projektu będą realizo-
wane do 31 grudnia 2013 r. Projekt prze-
znaczony jest dla dzieci z klas IV-VI szkół 
podstawowych w Stęszewie, Modrzu i Je-
ziorkach . 

A zajęć w projekcie jest sporo, m.in. 
warsztaty artystyczne, integracyjne warsz-
taty korekcyjne – wyjazdy na pływalnie 
w Kórniku, warsztaty gier symulacyjnych, 
logicznych i planszowych (mające na ce-
lu rozwijanie kompetencji matematycz-
nych), konsultacje z doradcą zawodowym, 
konsultacje psychologiczne, zajęcia z języ-
ka angielskiego i niemieckiego, zajęcia wy-
równawcze z matematyki. 

W całym projekcie bierze udział 288 
dzieci – z czego każde musi przejść ścież-
kę z doradcą zawodowym i psychologiem. 

Na pozostałe zajęcie dzieci były dobierane 
ze względu na ich zainteresowania po kon-
sultacjach z rodzicami. 

Dlaczego akurat taka tematyka? Dlacze-
go tak duży nacisk kładziony jest na do-
radztwo zawodowe i konsultacje psycho-
logiczne?

– Po pierwsze dlatego, że rodzice czę-
sto mają problemy wychowawcze z dzieć-
mi, które potem przekładają się na proble-
my nauczycieli z uczniami w szkołach – 
wyjaśnia  Magdalena Majorczyk, kierow-
nik projektu. – Młodego człowieka trzeba 
kształtować od samego początku. Zajęcia 
z doradcą zawodowym i psychologiem po-
zwalają poznać potrzeby, oczekiwania, za-
interesowania i możliwości dzieci. Ponad-
to już w tak młodym wieku warto kształ-
tować postawy uczniów, aby wiedzieli, kim 
chcą być w przyszłości. 

W rzeczywistości okazuje się, że dzie-
ci nie mają pojęcia kim chciałyby w przy-
szłości być. Większość chłopców na takie 
pytanie odpowiada, że chciałoby być… pił-
karzem. Na zajęciach w ramach projek-

tu „Mój lepszy start” dzieci dowiadują się 
czym jest praca, dlaczego dorosły człowiek 
musi pracować, dlaczego otrzymuje wyna-
grodzenie, jak musi nim gospodarować (że 
nie na wszystko można sobie pozwolić).

– Te zajęcia mają rozwijać młodzież 
i pokazać, czy dziecko wykazuje predys-
pozycje do dalszego kształcenia w kierun-
ku wyboru pewnego zawodu, czy powin-
no wybrać w przyszłości kierunek ogólny 
kształcenia czy profilowany – dodaje Mag-
dalena Majorczyk. – Psycholog zaś ma za 
zadanie, nie walczyć z dysfunkcjami, sła-
bościami, z tym z czym sobie dany uczeń 
nie radzi, a odwrotnie odkryć i rozwinąć 
jego predyspozycje, po prostu pomóc roz-
winąć mu skrzydła. Dlatego każde dziecko 
ma do przejścia kilkugodzinną ścieżkę za-
jęć z doradcą zawodowymi oraz psycholo-
giem, których zadaniem jest wspierać roz-
wój dzieci od najmłodszych lat. 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Pro-
jekt jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.   RED 

Lepszy start 
stęszewskich uczniów
288 dzieci uczestniczy w projekcie „Mój lepszy start”, na który gmina 
Stęszew pozyskała ponad 771 tysięcy złotych 

Aktualna struktura bezrobotnych w powiecie poznańskim w 2011 roku 
według wykształcenia przedstawia się następująco
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Zostały one zorganizowane 
w stęszewskim gimnazjum, Szko-
le Podstawowej w Stęszewie, Bę-

dlewie, Modrzu, Strykowie oraz Trze-
bawiu.

Podczas półkolonijnych zajęć na dzie-

ci i młodzież czekało wiele atrakcji m.in. 
wyjazdy do kina, na basen, wycieczki rowe-
rowe i piesze, przejażdżki kucykiem i mo-
tocyklami oraz turnieje sportowe, gry i za-
bawy.

To z pewnością przez bogatą ofertę pół-

kolonie cieszą się tak dużym zainteresowa-
niem. W tym roku z możliwości letniego 
wypoczynku skorzystało łącznie 345 dzie-
ci i młodzieży.

Organizatorem półkolonijnych zajęć 
jest gmina Stęszew.  RED

Od 2 lipca do 27 lipca w gminie Stęszew odbywają się półkolonie dla dzieci 
i młodzieży

Trzebaw.

Będlewo.

Strykowo. Modrze.

Gimnazjum w Stęszewie.

Szkoła Podstawowa w Stęszewie.

Półkolonie w gminie 
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Wyróżnienie dla Piotra i Pawła z kapeli „Koźlary”

46 Ogólnopolski Festiwal Kapel 
i Śpiewaków Ludowych Kazi-
mierz nad Wisłą odbywał się 

od 28 czerwca do 1 lipca. Okazał się suk-
cesem organizacyjnym Wojewódzkiego 
Ośrodka Kultury w Lublinie, zgromadził 
bowiem około 800 wykonawców. Festiwal 
organizowany jest pod patronatem Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
marszałka województwa lubelskiego oraz 
Polskiego Radia Programu 2. 

Dom Kultury w Stęszewie tego roku 
zgłosił do udziału: Konkurs: DUŻY – MA-
ŁY: p. Weronikę Polaczek z Modrza, która 
wraz z Karoliną Kontek pięknie zaśpiewa-
ły przyśpiewki w gwarze wielkopolskiej pt. 
Czerwune Jagłody i Otwiyrejcie num. Zdo-
bywając oryginalny, wspaniały dyplom. 

Oto teksty:

Czerwune jagłody
Czerwune jagłody, kulały do włody 

Powiadają ludzie, że niy mum urody – 2x
Chłoć urłody niy mum , ale serce czyste
Pana nie dustane byle kogło nie chce – 2x
Czerwuno karyta ,kuniczek cisawy
Pojedziymy razym ,do samy Warszawy – 2x
W Warszawie na trowie W Poznaniu na lłodzie 
ozlecioł sie trzewik dziewczynciu na nłodze – 2x
Trzewik sie rozlecioł ,podeszewka cało 
Nie zalycej mi sie bo żym jeszczy mało – 2x
Nie zalycej mi sie ty Moderski bymbnie
Bo jak jo cie popchne pójdziesz prek odymnie
– 2x

Otwiyrejcie num
Otwiyrejcie num szyroko wrota 
Bło sie już skuńczuła żniwno robłota 
Otwiyrejcie num mocie łotwiryać
Nie dejcie num dużyj tutej wystować 
Bo my sie dosyć nawystowali 
jak my wszystkie zboże z płola sprzuntali 
jak my je sprzunt li z pola my zwieźli
i naszymu Panu wiyniec przynieśli 

W kategorii kapel wystąpili: Piotr Gó-
recki – dudy, Paweł Zawadzki – skrzypce 
przewiązane, którzy zdobyli wyróżnie-
nie!

W tradycji festiwalu jest, aby pierwsze-
go i ostatniego dnia wszyscy Uczestnicy 
Ogólnopolskiego Festiwalu w swych barw-
nych, regionalnych strojach wraz z instru-
mentami przeszli w korowodzie piękny-
mi uliczkami Kazimierza Dolnego grając 
i śpiewając swe regionalne melodie. Prócz 
wyżej wymienionych w owych korowo-
dach wzięli udział: Łukasz Kontek, Iwona 
Mieszała, Krzysztof Baranowski, Mateusz 
Bernart, Paulina Tomczak, Dariusz Wię-
ziołek oraz instruktor kapeli Romuald Ję-
draszak.

Dodatkową atrakcją dla licznych repre-
zentantów tradycji z Wielkopolski było 
wspólne granie na dużej scenie wobec pu-
bliczności z kraju i zza zagranicy. 

 BARBARA BAWER , DYREKTOR DOMU KULTURY

Sukces w Kazimierzu
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SZKOLNE SPRAWDZIANY

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012

Przedmiot
Gimnazjum
w Stęszewie

Gimnazjum
w Strykowie

Średnie
Miejsce w
 powieciegminy powiatu

woje-
wództwa

okręgu

1. Historia + WOS 62,82 53,00 60,39 61,77 59,89 59,48 XI

2. J. polski 61,31 59,07 60,45 64,38 62,97 63,10 XV

3.
Przedmioty przy-

rodnicze
50,27 43,05 48,49 50,08 48,98 48,89 XI

4. Matematyka 42,16 46,84 43,09 47,42 46,25 45,91 XIII

5.
j. angielski – poziom 

podstawowy
62,09 52,00 59,50 65,49 62,10 62,13 XIV

6.
j. angielski – poziom 

rozszerzony
39,27 50,00 40,03 47,23 45,52 45,93 XV

7.
j. niemiecki – po-

ziom podstawowy
49,00 51,00 49,61 54,10 55,88 56,32 XII

8.
j. niemiecki – po-
ziom rozszerzony

21,00 23,00 21,19 27,68 29,84 30,99 XII

9.
j. francuski – poziom 

podstawowy
34,00 - 34,00 54,00 76,97 74,29 -

10.
j. rosyjski – poziom 

podstawowy
56,50 - 56,50 62,31 50,08 47,88 -

Wyniki sprawdzianu kl. VI w roku szkolnym 2011/2012

Lp. Szkoła
Wyniki uzyskane w oddziałach Średnia 

szkoły

Średnia 

gminy

Średnia 

powiatu

Średnia 

woje-

wództwa

Średnia 

okręgu

Średnia 

w krajuVI a VI b VI c VI d

1.
Szkoła Podstawowa 

w Stęszewie
21,12 21,64 22,12 22,50 22,19

22,12 22,82 21,98 22,01 22,752.
Szkoła Podstawowa 

w Jeziorkach
23,14 - - - 23,14

3.
Szkoła Podstawowa 

w Modrzu
20,75 22,47 - - 21,61

X – miejsce w powiecie
XII – miejsce za czytanie
VII – miejsce za pisanie

XIII – miejsce za rozumienie
XIII – miejsce za korzystanie z infor-
macji

XI – miejsce za wykorzystywanie 
wiedzy w praktyce
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SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 
w miejscowości Sapowice na ul. Truskawkowej 

— nad Jeziorem Strykowskim o pow. 626 m² 
TEL. 501 322 905

JEŚLI ZAGINIE 
CI PIES… 

Uwaga, pracownicy Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej będą wyłapywać 
bezpańskie psy i umieszczać je w przytulisku. 
Potem skierowane zostaną one do schroniska.

 Jeśli komukolwiek zaginie pies, to prosimy 
o pilny kontakt z ZGKiM w Stęszewie

 pod nr tel. 61-81-34-182. 
Być może tam uda się odzyskać psa.

Agencja Ochrony zatrudni

PRACOWNIKÓW 
OCHRONY

ze Stęszewa i okolic.

Mile widziani pracownicy z orzeczeniem 
o niepełnosprawności.

Zatrudnienie na umowę o prace.
Kontakt pod nr tel. 794-015-16
lub e-mail: astrzegomski@vp.pl

OGRODY, SADZAWKI, 
AKWARIA,

ZAKŁADANIE, PIELĘGNACJA
TEL. 722 246 162

URZĄD MIEJSKI 
W STĘSZEWIE

ORGANIZUJE 

I STĘSZEWSKI 
PRZEGLĄD KAPEL 

ROCKOWYCH
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ODSYŁAMY

NA STRONĘ WWW.STESZEW.PL 

Zgodnie ze wcześniejszy-
mi informacjami poda-
wanymi na sesjach in-

formujemy, że wkrótce nastąpi 
zmiana lokalizacji  Wydziału 
Komunikacji Starostwa Powia-
towego - Filia w Stęszewie.

Znajdować się ona będzie 
nie jak dotąd w Urzędzie Miej-
skim Gminy Stęszew , a w bu-
dynku przy ul. Poznańskiej 20. 
Pod nowym adresem prawdo-
podobnie będzie funkcjonowa-
ła od 1 stycznia 2013 r.  RED

Filia komunikacji 
w nowej siedzibie
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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

>  Leśnictwo, Ochrona środowiska,

Rolnictwo 61 819 71 25

> Planowanie Przestrzenne 61 819 71 26

> Unia europejska 61 819 71 41

> 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

>  Komunikacja i Opłata Transportowa 

61 819 71 32

>  Radca Prawny 61 819 71 44

>  Ubezpieczenie Społeczne Rolników 

61 819 71 40

• 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 8193 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 91 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 st. sierż.

Marek Ludwiczak, tel. 519 064 708,

nadzoruje całe miasto Stęszew

> Rejon nr 2 – Dzielnicowy st. sierż.

Waldemar Górski nadzoruje:

Zamysłowo, Strykówko, Antonin, Stry-

kowo, Sapowice, Rybojedzka, Słupia, Je-

ziorki, Skrzynki, Tomice, Tomiczki, Wielka-

wieś, Krąplewo, Mirosławki

> Rejon nr 3 – Dzielnicowy 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

Czynny: pon., wt., czw., pt. 9–20

śr., sob. 9–15

www.domkulturysteszew.pl

domkulturysteszew@wp.pl

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) 561 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 udzie-

lane także w Dojazdowym Punkcie Lekar-

skim 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

w zakresie: ginekologii, chirurgii, laryngo-

logii i neurologii.

INFORMATOR
MIEJSKI
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• 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 i piątki 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: tel. 61 813 44 38, 

kom. 606 629 783

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

tel. 61 8 195 439

Kierownik spółki:

Anna Niedźwiedź – tel. 600 631 917

pielęgniarka środowiskowa,

tel. 600 631 917

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.

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

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

• Punkt apteczny „Witaminka”
Jeziorki, pl. Parkowy 7,

czynna: pon.–pt. 8–14, tel. 501 472 846

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

• Szkoła Podstawowa 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

• Szkoła podstawowa w Trzebawiu
ul. Mosińska 1, tel. 61 813 52 09

• 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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W sobotę 16 czerwca koszykarze 
UKS „Dwójki” Stęszew wzięli 
udział w VI finałowym turnie-

ju koszykówki w ramach V edycji turnieju 
„Pierwszy krok do basketu”, który odbył się 
w Poznaniu. W tegorocznej edycji turnieju 
drużyna stęszewska zajęła ostatecznie IV 
miejsce. Jest to wynik dobry, bowiem dru-
żyna składa się z zawodników klas V i IV, 
co dobrze wróży na przyszły rok. W ostat-
nim turnieju drużyna wystąpiła w skła-
dzie: Tomczak Patryk, Sobolewski Michał, 
Żaba Marcel, Jankowski Adam, Pakuła Ma-
ciej, Stachowiak Kacper, Sowiński Ernest, 
Dalc Maciej. Trenerem drużyny jest Joan-
na Mydlak.  RED

Pierwszy krok do basketu
Czwarte miejsce UKS 
„Dwójka” Stęszew. 

My uczniowie z kółka przyrod-
niczego ze Szkoły Podstawo-
wej w Stęszewie pod opieką 
nauczycieli i przewodniczącego 
Rady Rodziców wybraliśmy się 
do schroniska w Gaju. 

Naszym celem było dostarczenie po-
żywienia, legowisk, smyczy, mi-
sek do jedzenia oraz zabawek po-

rzuconym pieskom. Przed wyjazdem prze-
prowadziliśmy akcję, podczas której chętni 
uczniowie przynosili potrzebne psiakom 
rzeczy. Trwała ona ponad dwa tygodnie. 
Zebranych darów było tak dużo, że musieli-
śmy zapakować je do busa. Następnie wraz 
z darami ruszyliśmy w kierunku schroni-
ska. Gdy przyjechaliśmy na miejsce od ra-
zu zżyliśmy się z tymi wspaniałymi zwie-
rzętami. Odczuliśmy, że i one bardzo nas 
polubiły i od tego momentu stały się naszy-
mi pupilami. Niestety, niektóre z nich by-
ły bardzo agresywne. Pewnie dlatego, że zo-

stały w bezduszny sposób porzucone przez 
swoich właścicieli. Ludzie, którzy tak po-
stępują, według nas nie mają sumienia. Nie-
którzy z nas płakali widząc okrutny los ja-
ki spotkał te zwierzęta. Pomimo to cieszy-
liśmy się ze spotkania z psiakami i chętnie 
bawiliśmy się z niektórymi. Po godzinnym 
pobycie musieliśmy się pożegnać. Bardzo 
nam było żal zostawiać te pieski, ale wie-
dzieliśmy, że dzięki nam i naszym kole-
żankom i kolegom zrobiliśmy wiele do-
brego dla nich. Na następny dzień w szko-
le opowiedzieliśmy wszystkim o tym wy-
darzeniu, które bardzo nas poruszyło. 
Podziękowaliśmy wszystkim uczniom, któ-
rzy włączyli się do tej akcji. Bardzo byliśmy 
wdzięczni naszym opiekunom, że ukaza-
li nam, jaki jest problem z porzuconymi 
zwierzętami. Po pewnym czasie odwiedził 
naszą szkołę wolontariusz ze schroniska 
w Gaju z podziękowaniem za nasze wspar-
cie. Akcja ta zakończyła się wielkim sukce-
sem dla nas i pełnym brzuchem dla psów. 
 GENOWEFA OLEKSIAK

Spotkanie z psami

 Drużyna koszykarzy „UKS Dwójki Stęszew” wraz z trenerką J.Mydlak i organizato-
rami turnieju „Pierwszy Krok do Basketu”

W każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca, od godz. 16 do 18 
w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew odbywają się 

KONSULTACJE PRAWNE
Są one przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób zameldowanych w gminie Stęszew. 

Przypominamy, że prawnik pełni funkcję doradcy osobom potrzebującym w trudnych sytuacjach.
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Młodzi piłkarze utworzyli te-
amy: Polski, Holandii, Hiszpa-
nii, Francji, Portugalii i Niemiec. 

Już w drodze eliminacji było wiele sporto-
wych emocji, jednak rozegrane 13 czerwca 
półfinały i finały były bardzo owocne pod 
względem liczby strzelonych bramek.

Wyniki:  
• Holandia – Polska 4 : 2  
• Hiszpania – Francja 1 : 7  
• Polska – Hiszpania 7 : 3  
• Holandia – Francja 5 : 1  
Klasyfikacja końcowa turnieju „Szkol-

ne Mini EURO 2012”
•  I miejsce HOLANDIA – Odoliński Mi-

chał (kpt.), Wojtkowiak Sebastian, 
Mruk Nikodem, Kostrom Dominik, 
Korzeniewski Jan, Jaskulski Kamil 
(bramkarz).

•  II miejsce FRANCJA – Baranowski Szy-
mon (bramkarz, kpt.), Sobański Kacper, 
Ziółkowski Miron, Józefiak Jakub, Lo-
siak Piotr, Budzyński Wiktor.

•  III miejsce POLSKA – Rybarczyk Ma-
teusz (kpt.), Bławat Mateusz, Adam-
czak Błażej, Wiśniewski Jakub, Mar-
ciniak Dawid, Miądowicz Alan 
(bramkarz).

•  IV miejsce HISZPANIA – Przewoźny 
Dawid (kpt.), Danielewicz Jakub, Broja-
kowski Dawid, Kałek Dominik, Grono-
staj Patryk, Kańduła Bartosz.

Ponadto w turnieju wyróżniono dwóch 
zawodników: Kacper Sobański „Król strzel-
ców”, zdobywca 13 bramek, Alan Miądo-
wicz „Najlepszy bramkarz”.  RED

Szkolne Mini-Euro 2012 
Uczniowie klas IV-V Szkoły Podstawowej w Stęszewie rywalizowali w tur-
nieju piłkarskim w ramach szkolnego „Mini-Euro2012”

23 czerwca na plaży Ośrod-
ka Wypoczynkowego Feniks 
w Strykowie odbyły się biegi 
przełajowe o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew. 

Uczestniczyli w nich uczniowie 
wszystkich placówek oświatowych 
z naszej gminy. Każda szkoła mo-

gła wystawić maksymalnie pięciu przed-
stawicieli z każdej klasy. Dzieci z kl. I – III 
miały do pokonania trasę o dystansie 300 
m, a ci nieco starsi z kl. IV – VI – 600 m, na-
tomiast gimnazjaliści – 1200 m.

W klasach I-III Puchar Przewodniczące-
go Rady Miejskiej Gminy Stęszew wywal-
czyła Szkoła Podstawowa ze Stęszewa. Dru-
gie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa ze 
Strykowa, a trzecie – SP z Jeziorek, na ostat-
niej pozycji znalazła się SP Modrze. 

W kategorii Kl. IV – VI: pierwsze miejsce 
zdobyła Szkoła Podstawowa w Stęszew, dru-
gie – Szkoła Podstawowa w Modrzu, a trze-
cie Szkoła Podstawowa w Jeziorkach

W kategorii gimnazjum pierwsze miej-
sce przypadło Gimnazjum w Strykowie, 
a drugie Gimnazjum w Stęszewie.

Na zakończenie imprezy zwycięskie dru-
żyny otrzymały puchar z rąk Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Gminy Stęszew.  RED

Biegi o Puchar Przewodniczącego Rady

„Złota” drużyna turnieju – HOLANDIA

„Srebrna” drużyna turnieju – FRANCJA

„Brązowa” drużyna turnieju – POLSKA

„Król Strzelców” Kacper Sobański i „Naj-
lepszy Bramkarz” Alan Miądowicz oraz 
organizator turnieju Joanna Mydlak

Najlepsi biegacze stanęli na podium. 
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O godz. 10 ponad 40 mieszkańców 
naszej gminy rozpoczęło godzinny 
trening oraz instruktaż pod okiem 

profesjonalnego instruktora nordic wal-
king – Piotra Szafrańskiego. Następnie 
uczestnicy marszu mieli do przejścia tra-
sę 3,8 km. Najszybciej tą odległość wśród 
pań pokonały: 

1). Kinga Szafrańska,
2). Nojola Lehman – Krawczyńska,
3). Teresa Kośmider.
Wśród panów najlepsi okazali się:
1). Tomasz Sobolewski,
2). Grzegorz Jankowski,
3). Lech Kaźmierczak.
Jako ostatnie na metę z uśmiechem na 

twarzy dotarły: Irena Majkowska, Hanna 
Węclewska oraz Violetta Marczak.

Na zakończenie marszu każdy uczest-
nik otrzymał pamiątkowy dyplom z rąk 
burmistrza gminy Stęszew, dodatkowo 
szóstka najlepszych uczestników otrzyma-
ła atrakcyjne nagrody.

Tego samego dnia dla dzieci i młodzie-
ży zorganizowano biegi. Uczniowie klas 
I – VI mieli do pokonania jedno okrążenie 
wokół boiska. Uczniowie gimnazjum bie-
gli natomiast „na dwa stadiony”, czyli dwa 
okrążenia. Tu wyniki przedstawiają się na-
stępująco:

Biegi „na jeden stadion”
kl. I – III dziewczęta
1). Kocurek Julia,
2). Frąckowiak Amelia,
3). Snela Zuzanna.
kl. I –III chłopcy

1). Snela Mateusz,
2). Czekała Antoni,
3). Cieniawa Jakub.
kl. IV – VI dziewczęta
1). Czekała Alicja.
kl. IV – VI chłopcy
1). Odoliński Michał,
2). Jankowski Karol,
3). Przewoźny Dawid,
4). Skórnicki Sebastian.
Biegi „na dwa stadiony”
Gimnazja chłopcy
1). Boczarski Dariusz,
2). Czekała Alan.
Na zakończenie burmistrz wręczył pu-

chary i nagrody najlepszym biegaczom 
i pogratulował im tak wspaniałych wyni-
ków.  RED

W bardzo słoneczną niedzielę, 24 czerwca, na stadionie KS Lipno w Stę-
szewie odbył się III Marsz Nordic Walking „Zrób coś dla swojego zdrowia” 
oraz biegi „na jeden” i „dwa stadiony”

Najlepsze uczestniczki marszu nordic walking. Najlepsi uczestnicy marszu nordic walking.

Zrób coś dla zdrowia

Krótki instruktaż poprowadził Piotr Szafrański 
- instruktor nordic walkingu Nagrodzeni w marszu na „jeden” i „dwa stadiony”.


