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P L E B I S C Y T

12 sierpnia podczas Festiwalu Do-
brego Smaku na Starym Rynku 
w Poznaniu odbyło się wręczenie 

nagród w plebiscycie „Najlepszy wójt / bur-
mistrz powiatu poznańskiego”.

Przez ponad miesiąc mieszkańcy powia-
tu wybierali swoich ulubionych samorzą-
dowców. Na łamach „Głosu Wielkopolskie-
go” mogli się oni zaprezentować ze swoimi 
osiągnięciami, inwestycjami oraz planami 
na kolejne lata. Mieszkańcy docenili swo-
ich włodarzy głosując poprzez sms-y i kupo-
ny. Łącznie w plebiscycie oddano około 3,5 
tys. głosów.

Pierwsze miejsce wśród 17 samorzą-
dowców, liczbą 360 głosów zdobył bur-
mistrz gminy Stęszew – Włodzimierz 
Pinczak. Wygrał on zdecydowaną prze-
wagą głosów, gdyż drugi w plebiscycie, 
wójt Komornik Jan Broda zdobył 254 gło-
sy. Trzecie miejsce zajął Michał Podsa-

da, burmistrz Pobiedzisk z 200 głosami. 
12 sierpnia zwycięscy włodarze stanęli na 
scenie i odebrali z rąk starosty Jana Grab-
kowskiego oraz zastępcy red. naczelnego 
„Głosu” Leszka Waligóry dyplomy, statu-
etki oraz listy gratulacyjne.

– Jestem burmistrzem już piątą kaden-
cję i przez te wszystkie lata starałem się 
rzetelnie pracować dla dobra gminy i jej 
mieszkańców – powiedział burmistrz Wło-
dzimierz Pinczak zapytany o to, dlaczego 
jego zdaniem mieszkańcy tak chętnie na 
niego głosowali. – Staram się być zawsze 
tam, gdzie mnie ludzie potrzebują, bo by-
cie burmistrzem to nie tylko 8-godzinna 
praca w urzędzie, ale to też wieczorne spo-
tkania, zebrania, to bycie wśród mieszkań-
ców – także pomoc im w nagłych, losowych 
sytuacjach – niezależnie od pory dnia. Po-
mimo tylu lat działań na stanowisku bur-
mistrza obca jest mi rutyna, nadal mam 

wiele chęci do pracy, planów i założeń do 
zrealizowania dla dobra gminy i jej miesz-
kańców. Myślę, że ludzie docenili cało-
kształt działań, zarówno tych związanych 
z inwestycjami realizowanymi dla popra-
wy jakości życia mieszkańców, ale także ty-
mi inicjatywami mającymi charakter nie-
materialny – jak na przykład częste rajdy 
rowerowe, zawody sportowe czy festyny ro-
dzinne. To dzięki nim mieszkańcy się in-
tegrują. Sądzę, że wszystkie te argumen-
ty złożyły się na wystawienie mi tak do-
brej oceny, za co jestem bardzo wdzięczny 
i dziękuję za oddane głosy. 

Dodać należy, że nasza gmina zajęła dru-
gie miejsce w plebiscycie „Gmina na plus”. 
Przegoniła ją tylko gmina Mosina i to zaled-
wie 10 głosami, uzyskując liczbę 482 głosów. 

Wszystkim mieszańcom, którzy wzię-
li udział w obu głosowaniach serdecznie 
dziękujemy!!!  RED

Gmina Stęszew zajęła drugie miejsce w plebiscycie „Gmina na plus” 

Włodzimierz Pinczak 
„Najpopularniejszym burmistrzem 
powiatu poznańskiego”

Burmistrz Włodzimierz Pinczak wyróżnienie odebrał w towarzystwie przedstawicieli Mosiny, Komornik i Pobiedzisk… z rąk 
starosty Jana Grabkowskiego. 
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O D P U S T

20 marca 1998 roku Rada Miejska 
Gminy Stęszew wyraziła wolę 
przyjęcia za Patronkę Stęszewa 

Najświętszą Marię Pannę. Tytuł ten uro-
czyście ogłosił 10 września 2005 r. arcybi-
skup metropolita poznański Stanisław Gą-
decki. Od tej pory co roku odbywają się tu 
uroczystości z tej okazji. 

W tym roku więc po raz siódmy świę-
towaliśmy ogłoszenie Najświętszej Marii 
Panny Patronką Stęszewa. Był to jednocze-
śnie odpust parafialny.

Uroczystości rozpoczął koncert Po-

znańskiego Chóru Nauczycielskiego w ko-
ściele pw. Świętej Trójcy. Chór zaśpiewał 
oczywiście pieśni maryjne. Po koncercie 
zakończonym wspólnym odśpiewaniem 
„Czarnej Madonny” delegacje kościelne, 
władz gminy na czele z burmistrzem Wło-
dzimierzem Pinczakiem, przedstawiciela-
mi szkół, organizacji i stowarzyszeń oraz 
mieszkańcami udały się na rynek pod po-
mnik Najświętszej Marii Panny, by złożyć 
kwiaty. 

Potem odbyła się uroczysta msza święta 
odpustowa.   RED

8 września Stęszew obchodził dzień swojej Pa-
tronki – Najświętszej Maryi Panny 

Święto Patronki 

Uroczystość uświetnił Poznański Chór Nauczycielski.

Pod pomnikiem Najświętszej Maryi Panny złożone zostały kwiaty.

Patronka Stęszewa.



4

N
R

 7
 /

 2
0

12
  

 W
R

Z
E

S
IE

Ń
 2

0
12

Uhonorowano uczniów gminnych szkół gimnazjalnych, wyróżniających 
się dobrymi i bardzo dobrymi ocenami oraz wzorowym zachowaniem, 
zaangażowaniem w życie szkoły, udziałem w olimpiadach i konkursach 

Nagrody burmistrza 
ponownie przyznane 

29 sierpnia odbyło się spotkanie, 
na którym przyznane zosta-
ły nagrody burmistrza. Zapro-

szono na nie 20 uczniów wraz z rodzica-
mi. Obecni byli również: burmistrz Wło-
dzimierz Pinczak, sekretarz gminy Joanna 
Zaborska oraz Danuta Parczuk – dyrektor 
gimnazjum w Stęszewie.

Nagrodę burmistrza, podobnie jak 
w latach ubiegłych, otrzymali uczniowie 
gminnych szkół gimnazjalnych, wyróż-
niający się dobrymi i bardzo dobrymi oce-
nami oraz wzorowym zachowaniem, za-
angażowaniem w życie szkoły, udziałem 

w olimpiadach i konkursach. Przypomnij-
my, że uczniowie ci, proponowani są wy-
łącznie przez Rady Pedagogiczne szkół, 
a otrzymane nagrody pieniężne mają sta-
nowić dla nich nie tylko wyróżnienie, ale 
i pomoc finansową w dalszej edukacji.

Burmistrz Włodzimierz Pinczak po-
gratulował absolwentom wysokich wyni-
ków. Przekazał wyrazy uznania także ich 
rodzicom, którzy włożyli ogromną pracę 
w wychowanie i opiekę nad swoimi pocie-
chami.

Gratulacje i życzenia przekazała rów-
nież dyrektor gimnazjum w Stęszewie. Ży-

czyła absolwentom wiele siły i wytrwało-
ści w pokonywaniu i realizowaniu nowych 
wyznaczonych celów. 

Wszyscy uczniowie, z rąk burmistrza 
otrzymali dyplom, nagrody oraz kwia-
ty, po czym rozpoczęła się mniej oficjal-
na część uroczystości. Absolwenci gimna-
zjów mieli okazję opowiedzieć o tym, jak 
spędzili wakacje oraz „pochwalić się” do ja-
kich szkół średnich zostali przyjęci. Wśród 
wymienianych przez nich szkół znalazły 
się przede wszystkim Licea Ogólnokształ-
cące nr I, III, V, VIII, XI oraz technikum ko-
munikacji.  RED 

Pamiątkowe zdjęcie wyróżnionych gimnazjalistów. 

Mieszkasz w gminie Stęszew 
i nie jesteś zameldowany? 

Pora to zmienić, bo Twoje podatki 
wspomagają rozwój gminy. Zamel-
duj się lub zgłoś w Pierwszym Urzę-

dzie Skarbowym w Poznaniu.
Dlaczego warto się zameldować w gmi-

nie Stęszew? Meldując się – przyczyniasz się 
do rozwoju gminy, w której mieszkasz, gdyż 
ok. 40% podatku (PIT), który płacisz, wraca do 
budżetu Stęszewa. To m.in. z tych pieniędzy 
możliwa jest później rozbudowa infrastruk-
tury (np. dróg, chodników, kanalizacji itd), 
utrzymanie szkół i przedszkoli czy przygo-
towanie atrakcyjnej oferty sportowej i kultu-
ralnej. Dodajmy jeszcze, że nie jest koniecz-
na zmiana adresu zameldowania. Podatek 
mieszkańca zasili budżet gminy Stęszew tak-
że wówczas, gdy zgłosi fakt zamieszkania 
w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Pozna-
niu.  RED

W lesie Dębienko znajdują się 
mogiły Polaków pomordowanych 
przez hitlerowców. 

Co roku, na początku listopada, odby-
wa się przy nich nabożeństwo za du-
szę pomordowanych. Gmina Stęszew 

oraz Wielkopolski Park Narodowy podjęli 
się konserwacji tych mogił. 

Mogiły zostały poddane próbie mycia, 
oczyszczono kamienie. Przycięto krze-
wy oraz wycięto drzewa. Wkrótce nastą-
pi przemurowanie murów wokół cmen-
tarza.  RED

Zamelduj się! Dbamy o mogiły
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R E K R E A C J A

Powoli lato dobiega końca, ale 
wciąż można korzystać z atrakcji 
w Ośrodku Wypoczynkowo -Re-
kreacyjnym nad jeziorem Lipno 
i w Ośrodku Wypoczynkowym 
Feniks nad Jeziorem Strykow-
skim. 

Pomimo wszelkich obaw, związa-
nych z funkcjonowaniem ośrodków, 
przez cały sezon wiele się w nich 

działo, za sprawą dobrej współpracy burmi-
strza z nowymi dzierżawcami. Co prawda, 
nad jeziorem Lipno nie wszystko z zapla-
nowanych inwestycji zostało zrealizowane, 
ale to wynika z długofalowych procedur 
związanych z pozwoleniami urzędowymi. 
Wspomnijmy tylko, że funkcjonuje już wy-
ciąg tzw. Wakeboarding, a w przyszości po-
wstanie tu cale miasteczko, czyli tzw. Wa-
kecity. 

Póki pogoda dopisuje, zachęcamy do ko-
rzystania z atrakcji nad jeziorami w Stryko-
wie i Lipno.   RED 

Ośrodki nad
jeziorami
nadal czynne. 
Zapraszają na 
wypoczynek

Strykowo. Lipno.
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A K T U A L N O Ś C I

(Nie)legalne reklamy
Podczas niedawnej kontroli 
w Urzędzie Miejskim Gminy Stę-
szew kontrolerzy z Regionalnej Izby 
Obrachunkowej zwrócili uwagę na 
konieczność nadzoru legalności 
reklam znajdujacych się wzduż ulic 
będących w zarządzie gminy. 

Chodzi o to by na bieżąco sprawdzać, czy 
te które wyrosły przy jezdniach i chod-
nikach postawione zostały zgodnie 

z prawem. I wcale nie jest najważniejsze eg-
zekwowanie stosunkowo niewielkich opłat, 
a dbałość o bezpieczeństwo użytkowników 
dróg! Często reklamy stanowią poważne za-
grożenie, bo rozpraszają, zasłaniają widocz-

ność, są wbudowane niezgodnie z wymogami 
prawa budowlanego, albo źle zamocowane do 
podłoża (np. potykacze, które nieprzytwier-
dzone do chodnika są często wrzucane przez 
wiatr pod koła przejeżdżających samochodów) 
i stwarzają niebezpieczeństwo wypadków. 

Bez pozwolenia zarządcy drogi takie re-
klamy są nielegalne, dlatego w gminie Stę-
szew przeprowadzono akcję kontrolną. Oka-
zuje się, że większość nośników reklamo-
wych ustawiona została zgodnie z prawem, 
ale są przypadki samowolnego ustawienia 
firmowych reklam. W takim przypadku 
skierowane zostały pisma wzywające do do-
pełnienia formalności lub usunięcia rekla-
my. Od razu pojawiły się, co prawda nielicz-
ne, głosy, że to atak na przedsiębiorczość, ale 
podkreślmy to raz jeszcze, że chodzi wyłącz-

nie o respektowanie prawa oraz porządku, 
ale przede wszystkim o bezpieczeństwo. 

Wniosek o zgodę na postawienie rekla-
my przy drodze będącej w zarządzie gmi-
ny, należy składać wraz z projektem rekla-
my w urzędzie. Jeśli chodzi o wysokości 
opłat za usytuowanie reklam na gruntach 
stanowiących własność gminy (znajduja-
cych się poza pasem drogowym) ustalo-
no następującą wysokość opłaty rocznej 
za 1m2 reklamy na gruncie usytuowanym 
na obszarze zabudowanym: drogi gminne 
– 260 zł, drogi powiatowe – 270 zł, drogi 
wojewódzkie – 280 zł, drogi krajowe – 290 
zł. W pasie drogowym drogi gminnej staw-
ka za 1m2 reklamy wynosi 1,5 zł za dzień, 
a w pasie drogi powiatowej 2 zł za 1m2 re-
klamy za dzień.  RED

50-lecie Koła Łowieckiego „Drop”

Piękny jubileusz

Pożegnanie 
lata 2012
W niedzielę, 16 września, w stę-
szewskim Zielonym Zakątku odby-
ła się impreza na pożegnanie lata.

Z tej okazji dla dzieci i młodzieży za-
grał zespół z Gdańska o nazwie „Na 
ostatnią chwilę”. Wykonał oni naj-

większe przeboje muzyki rockowej, zapra-
szając tym samym publiczność do wspól-
nego śpiewania.  RED 

W sobotę, 15 września, Koło Ło-
wieckie nr 28 „Drop” świętowało 
50 – lecie istnienia. Z tej okazji 

o godz. 15 w kościele pw. Św. Idziego w Mo-
drzu odprawiono uroczystą mszę świętą, 
na której został poświęcony sztandar koła.

Następnie w lesie w Modrzu odbyło się 
poświęcenie tablicy upamiętniającej 50– 
lecie koła. Poświęcenia jej dokonał ksiądz 
proboszcz parafii w Modrzu – Henryk 
Rynkiewicz. Po poświeceniu tablicy zapro-
szeni goście udali się do Grodziska Wiel-
kopolskiego na dalsze obchody. Tam odby-
ła się m.in. ceremonia przekazania i rozwi-
nięcia nowego sztandaru oraz koncert ze-
społu Sygnalistów Myśliwskich.  RED
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7 sierpnia, w drugą rocznicę tragicznej powodzi w Bogatyni, odbyło się 
spotkanie z Darczyńcami Bogatyni 

Gmina Stęszew – Przyjaciel 
Gminy Bogatynia

Bezpłatna mammografia w Stęszewie

Na zaproszenie samorządu do Bo-
gatyni przyjechali przedstawiciele 
instytucji samorządowych, władz 

szczebla centralnego, a także właścicie-
le firm i osoby fizyczne, które w jakikol-
wiek sposób wspierały gminę Bogatynia 
i jej mieszkańców po powodzi z sierpnia 
2010 roku.

W tym dniu wszyscy zaproszeni goście, 
uchwałą Rady Miejskiej Bogatyni otrzyma-
li honorowe wyróżnienia „Przyjaciel Gmi-
ny Bogatynia”. Następnie odbyło się ofi-
cjalne odsłonięcie tablicy pamiątkowej na 

Moście im. Darczyńców Bogatyni w Parku 
im. Darczyńców Bogatyni.

Wśród wyróżnionych tytułem Przyja-
ciel Gminy Bogatyni”, znalazł się również 
Włodzimierz Pinczak – burmistrz gminy 
Stęszew. Przypomnijmy, że włodarz naszej 
gminy poruszony wiadomością o tragedii 
jaka dotknęła Bogatynię, 8 sierpnia 2010 
wraz z radnymi Rady Miejskiej Gminy Stę-
szew, reprezentującymi PSL oraz miesz-
kańcami gminy wyruszył do potrzebują-
cych z takimi produktami jak chleb, wo-
da, żywność o przedłużonej dacie ważności 

itp. Szczególne podziękowania należą się 
również: Agnieszce Ignasiak, Hannie Pie-
trzyk, Barbarze Sikorskiej, Zenonowi Kem-
pie, Grzegorzowi Pietruszyńskiemu, Wło-
dzimierzowi Przydankowi, Hieronimowi 
Kopeć, Mieczysławie i Januszowi Minkisie-
wiczom, Jerzemu Augustyniakowi, Ryszar-
dowi Witkowskiemu, Zbigniewowi Tomia-
kowi, Marianowi Półociniczakowi oraz Za-
kładowi Elektromechaniki Przemysłowej – 
Stefanowi Sworkowi oraz Przedsiębiorstwu 
Budowy Dróg – Romanowi Dybie za po-
moc finansową.  RED 

W Stęszewie 26 lipca odbyły się 
bezpłatne badania mammogra-
ficzne. Trwały one od godz. 9 

do 17. Mogły z nich skorzystać mieszkan-
ki gminy w wieku od 50 do 69 roku życia, 
które w przeciągu dwóch lat nie skorzysta-
ły z profilaktycznej mammografii opłaca-
nej przez NFZ.

Zainteresowanie badaniem mammo-
graficznym było bardzo duże. Łącznie 
wzięło w nim udział 65 kobiet. 

Kolejne już bezpłatne badanie mammo-
graficzne odbyło się miesiąc później, bo 27 
sierpnia. Wtedy to w przeciągu ośmiu go-
dzin udało się przebadać kolejne 62 kobie-
ty.  RED 

Honorowe wyróżnienie odebrała sekretarz gminy Joanna Zaborska.

Badania mammograficzne sukcesywnie odbywają się w Stęszewie.
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Domowe śmieci, niczym kukułcze jajo, podrzucane są gdzie popadnie

Dlaczego zaśmiecamy 
Stęszew?

Na tytułowe pytanie nie sposób ra-
cjonalnie odpowiedzieć, bo prze-
cież surowce wtórne (szkło, ma-

kulatura, tworzywo sztuczne) można se-
gregować w domowych gospodarstwach 
w systemie workowym. Za darmo (!!!) od-
biera je Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Stęszewie. Tymczasem 
są mieszkańcy, którzy pozostawiają śmie-
ci na przykład przy koszach na śmieci, lub 
pojemniku na rzeczy PCK. Zwykli miesz-
kańcy nie zauważają problemu podrzuca-
nych śmieci, bo skoro świt są one sprząta-
ne przez pracowników ZGKiM. A co zasta-
ją oni rankiem? Prawdziwe sterty śmieci, 
co widać na zdjęciach. Gdyby nie ZGKiM 
nasze ulice szybko zamieniłyby się w wy-
sypisko śmieci.

W efekcie mieszkańcy karzą sami sie-
bie – zlikwidowane zostały pojemniki na 
surowce wtórne znajdujące się na terenie 
naszej gminy. Pozostaną jedynie pojem-
niki znajdujące się na terenie zabudowy 
wielorodzinnej, tj. przy blokach. Decyzję 
taką podjęto – o czym informowaliśmy – 
ze względu na bardzo duże „zaśmiecenie” 
wrzucanych do pojemników surowców (ok. 
60% odpadów wrzucanych do pojemników 
z napisem PET nie nadawało się do recy-
klingu) oraz podrzucanie obok pojemni-
ków wszelkich odpadów komunalnych 

(pochodzących głównie z gospodarstw do-
mowych). 

Postawa mieszkańców podrzucających 
śmieci dziwi – dlaczego nie korzystają 

z istniejących możliwości? 
Przypomnijmy, zgodnie z zapisami 

„Regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy”, surowce wtór-
ne z zabudowy jednorodzinnej segrego-
wane powinny być w systemie workowym. 
Jak wiadomo, system ten polega na segre-
gowaniu odpadów u źródła ich powstawa-
nia, tzn. w naszych domach. Komplet wor-
ków (tj. po jednym worku na szkło, tworzy-
wa sztuczne, makulaturę) otrzymać można 
w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Stęszewie (ZGKiM) 
ul. Mosińska 15. 

Pełne worki odbierane są przez ZGKiM 
raz w miesiącu, zgodnie z harmonogra-
mem. W dniu odbioru, rano, worki należy 
wystawić przed posesje. W miejsce zapeł-
nionych worków, pozostawiany jest nowy 
komplet. Wszystko to nieodpłatnie. 

Harmonogram zbiórki surowców 
umieszczony jest na stronie www.steszew.
pl, dostępny jest również w ZGKiM oraz 
Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew (na ta-
blicy ogłoszeń oraz pok. nr 1). Jednocze-
śnie prosimy o przestrzeganie zasad sorto-
wania odpadów, które również są dostęp-
ne na stronie internetowej gminy Stęszew. 
Informacje w tej sprawie uzyskać moż-
na pod nr tel. 618 197 125 (Urząd) oraz 
618 135 305 (odbiorca surowców).  RED 
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Kapela dudziarska „Koźlary” – zespół z unijnego projektu LGD „Źródło”

Stęszew na Kurpiach

92. Rocznica Bitwy Warszawskiej

Kapela dudziarska „Koźlary” w skła-
dzie osobowym: Piotr Górecki, Pa-
weł Zawadzki, Jakub Kontek, Łukasz 

Kontek, Karolina Kontek, Mateusz Bernart 
uczestniczyła w projekcie współpracy pt: 
„Kulturalno–kulinarna wymiana regional-
na” Lokalnej Grupy Działania ”Źródło” na 
obszarze działania Związku Stowarzyszeń 
„Kurpsie Razem” – Czarnia powiat Myszy-
niec – Kurpie Mazowieckie. Młodzi muzy-
cy i wokalistka wraz z kapelą „Junki z Bu-
ku” wystąpili w Czarni na spotkaniu regio-
nów, gdzie miejscowy folklor reprezento-
wała kapela i zespół taneczno–obrzędowy 
z Czarni oraz na dużej imprezie: „Miodo-
braniowa Noc kabaretowa” w Myszyńcu 
w amfiteatrze. 

Licznie zgromadzona publiczność go-
rąco oklaskiwała zaśpiewane przez Karo-
linę Kontek przyśpiewki w gwarze wiel-
kopolskiej oraz grane utwory na dudy 
i skrzypce przewiązane wzbogacone śpie-
wem muzyków. Wszyscy uczestnicy wy-
jazdu na Kurpie z trzech gmin: Dopiewo, 
Buk i Stęszew uczestniczyli w bardzo inte-
resujących warsztatach kulinarnych gdzie 
poznawali tajniki wytwarzania Piwa Kozi-
cowego, wypiekania Rejbaku(szare kluchy 
na blaszce), Fafernuchów (szagówki mar-
chewkowe), Byśków (pieczywo obrzędo-
we). Nauczyciel tańca ludowego uczył go-
ści z Wielkopolski tańców kurpiowskich, 
akompaniował zaś młody człowiek na har-
monii pedałowej. Pobyt w „Zagrodzie Kur-
piowskiej w Kadzidle” to zwiedzanie sta-
rych chat, spichlerzy kurpiowskich oraz 
spotkanie z twórcami ludowymi, którzy 
w czasie warsztatów rękodzieła kurpiow-
skiego zainspirowali Wielkopolan tak, że 
każdy wykonał piękną wycinankę kur-
piowską i kwiat z bibuły. Niezapomnia-
ne wrażenia wynieśli uczestnicy Projek-

tu z pobytu w Ośrodku Etnograficznym 
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodnicze-
go Kurpiów w Lelisie, w którym znajdują 
się wystawy z okresu mezolitu i izba z lat 
siedemdziesiątych oraz rybołówstwa, tkac-
twa, garncarstwa, warsztatu stolarskiego, 
zdobnictwa i plastyki obrzędowej, świata 
zwierzęcego Kurpiowskiej Puszczy Zielo-
nej. W drugim budynku urządzono wysta-
wę maszyn i urządzeń rolniczych m. in. do 
omłotu zboża, do przemiału zboża, środki 
transportu. Była również maszyna do grę-
plowania, filcowania wełny, olejarnia. 

Nie zabrakło: młocarni, motorów spali-
nowych, zgrabiarek do siana i innych . 

W niedzielne przedpołudnie reprezen-
tanci gmin uczestniczyli we mszy świę-
tej w kościele w Myszyńcu, gdzie opra-
wę wokalną m.in. stanowił zespół kame-

ralny z Buku „Amici Canti”. Projekt pod 
nazwą: „Kulturalno-kulinarna wymia-
na regionalna” charakteryzował się tym, 
że miał drugi etap, polegający na pobycie 
grupy „Kurpiów” na terenie Stowarzysze-
nia Lokalnej Grupy Działania „Źródło” . 
Przygotowano wiele atrakcji m.in. w Do-
mu Kultury w Stęszewie odbyły się warsz-
taty rękodzieła , w Muzeum Regionalnym 
w Stęszewie wystąpił zespół folklorystycz-
ny „Modrzanki”, a kapela dudziarska swą 
grą i śpiewem wokalistki zaprezentowała 
się w czasie spotkania integracyjnego nad 
jeziorem w Strykowie. Wielkopolski folk-
lor muzyczny w wykonaniu młodych du-
dziarzy z gminy Stęszew wspaniale zaist-
niał na Kurpiach z uwagi na swoje bogac-
two muzyczne, humor, autentyzm i róż-
norodność. BARBARA BAWER

15 sierpnia to Święto Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi 
Panny oraz Rocznica Bitwy 

Warszawskiej. Z tej okazji w kościele pw. 
Św. Trójcy w Stęszewie została odprawiona 
msza św. za ojczyznę. 

Po jej zakończeniu wszyscy goście wraz 
z pocztami sztandarowymi przemasze-
rowali na stęszewski Rynek. Tam delega-
cje złożyły wiązanki kwiatów pod pomni-
kiem.  RED

Kapela Dudziarska „Koźlary”.
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Na festynie w „Zielonym Zakątku”: śpiewano, dowcipkowano
i epokę z „Trylogii” Sienkiewicza przybliżano…

Bawił nas Bohdan Łazuka

Wszystko działo się 5 sierpnia 
w „Zielonym Zakątku”, gdzie 
Dom Kultury w Stęszewie zor-

ganizował festyn. Już od godziny 14 hym-
nem „Stęszewskiej Trioli” rozpoczęto prze-
słuchania 22 młodych ludzi z różnych 
miejscowości, którzy zapragnęli spróbo-
wać swych wokalnych sił na II Festiwalu 
Piosenki „Stęszewska Triola”. 

Bezkonkurencyjny okazał się 10-let-
ni Rafał Stachowiak z Januszewic, który 
zdobył Grand Prix festiwalu wykonując 
piosenkę „Pszczoły na wrotkach”. II miej-
sce w kategorii najmłodszych zdobyła Ali-
cja Kochańska z Borówca, III zaś Aleksan-
dra Gąsiorowska z Poznania. Wyróżnie-
nia otrzymali: Oliwier Szymczak ze Stę-
szewa, Iga Walkowiak z Poznania, Zofia 
Heandel z Dąbrówki. W kategorii klas IV
-VI : przyznano dwa I miejsca, zdobyły je: 
Aleksandra Idkowska z Kórnika, Martyna 
Starosta z Buku. III miejsce zdobyła Alek-
sandra Korytowska z Łagiew. Wyróżnienie 
otrzymała Weronika Przybylska ze Stry-
kowa. W kategorii gimnazjum I miejsce 
wywalczyła Katarzyna Kowalska z Buku, 
II miejsce – Adrianna Przybył z Kórnika. 
Wyróżnienia zaś otrzymały: Karolina Tra-
fas z Modrza, Anna Korczyńska z Wojno-
wic, Aleksandra Koper z Tulc. Ładnie za-
prezentowali się: Anna Hejman, Katarzy-

na Nolka, Magdalena Andrzejewska, Kor-
nelia Hausa, Agata Szafrańska, Magdalena 
Socha, Gabriel Walkowiak.

W trakcie prezentacji wokalnych „Stę-
szewskiej Trioli” odbyło się spotkanie 
z malarką z Poznania Bożeną Gadzińską, 
której obrazy stanowiły dekorację scenicz-
ną w „Zielonym Zakątku”, a cała wystawa 
w dwóch tematach: „Portret kobiety” i „Pej-
zaże” jest w Domu Kultury w Stęszewie na 
wakacyjny czas.

W „Zielonym Zakątku” tego dnia w na-
miocie pokazano: Fragment zbiorów An-
drzeja Koniecznego przeniesionych 
z Izby Pamięci Trylogii Henryka Sienkie-
wicza znajdującej się przy ul. Mikołaja Re-
ja 8a w Stęszewie. Można było podziwiać: 
replikę zbroi husarskiej z XVII wieku, fi-
gury bohaterów trylogii H. Sienkiewi-
cza: Michała Wołodyjowskiego w półpan-
cerzyku z szablą, chorążego orszańskie-
go Andrzeja Kmicica w zbroi kolczej, to-
warzysza pancernego z XVII wieku oraz 
Pana Zagłobę. Nie mogło zabraknąć bro-
ni z XVII wieku. Były: pistolety karabele, 
kałkany, piki, buławy, buzdygany, obusz-
ki, nadziaki, szable, bułat turecki, kiście-
nie, tarcze, buńczuk hetmański. Państwo 
Maria i Andrzej Konieczni wraz z arty-
stą plastykiem wykonawcą wielu replik 
Wiesławem Szynklewskim w pięknych 

strojach z XVII wieku prezentowali zbio-
ry jak również byli jurorami w konkur-
sie łuczniczym, w którym I miejsce zdo-
był Piotr Gąsiorowski i otrzymał szablę 
pozłacaną ufundowaną przez wspomnia-
nego wyżej pana Szynklewskiego. II miej-
sce zajęła Izabela Rękoś i otrzymała sza-
blę posrebrzaną ofiarowaną przez Marię 
i Andrzeja Koniecznych z Izby Pamięci 
Trylogii Henryka Sienkiewicza. III miej-
sce zdobyła Marysia Raniszewska i otrzy-
mała okazjonalną szklaną statuetkę ufun-
dowaną przez dyrektora Domu Kultury 
w Stęszewie. Andrzej Konieczny na sce-
nie swoją wypowiedzią urzekł wszystkich: 
znajomością historii Polski i wszystkie-
go co związane jest z sienkiewiczowskim 
„Wielkim Dziełem”, konsekwencją w dą-
żeniu do wzbogacania swej wiedzy oraz 
eksponatów w Izbie. Występ Bohdana Ła-
zuki artysty z 50–letnim dorobkiem sce-
nicznym i świetnym wokalem był gorą-
co oklaskiwany przez publiczność, któ-
ra wraz z nim nuciła piosenki: „Odrobi-
nę szczęścia w miłości”, „Już taki jestem 
zimny drań”. Na zakończenie festynu od-
były się interakcyjne zabawy dla dzieci 
pt: „Pan Wołodyjowski i świta”, pozwoliły 
najmłodszym bawić się szabelką z baloni-
ka – uprzednio zobaczywszy na wystawie 
repliki broni z XVII wieku.  BARBARA BAWER 

Bohdan Łazuka. Przypomniani zostali bohaterowie Trylogii.
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KONSULTACJE
PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STĘSZEW 
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2013.

BURMISTRZ STĘSZEWA uprzejmie zaprasza do konsultacji przedstawicieli organizacji pozarządowych działających 
na rzecz mieszkańców gminy Stęszew i podmioty wymienione w art.3.ust.3 ustawy o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie polegającej na przedłożeniu pisemnych propozycji zadań i uwag do projektu uchwały w sprawie: 
Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 . 

Propozycje należy składać do dnia 30 września 2012 drogą korespondencyjną lub osobiście w Urzędzie Miejski Gminy 
(Stęszew ul. Poznańska 11, pok. nr 21) lub drogą elektroniczną na adres e-mail : pozytek@steszew.pl

Jednocześnie informuję , że wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów gminy Stęszew, a sprawozdanie z konsul-
tacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.steszew.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogło-
szeń tutejszego Urzędu Gminy. 

W załączeniu :
1. Projekt Programu Współpracy 

Uchwała Nr2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew 
z dnia 2012 r. w sprawie uchwalenia: „Programu 
współpracy Gminy Stęszew z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na 2013 rok”.
Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie / Dz. U. Nr 96 
poz. 873 ze zmianami / Rada Miejska Gminy 
Stęszew uchwala co następuje :

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Uchwala się „Program współpracy Gminy 
Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2013 rok” określający 
cele , zasady, przedmiot i formy współpracy 
z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na terenie 
gminy Stęszew . 
§ 2. Podstawą Programu współpracy Gminy 
Stęszew z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami działalności pożytku 
publicznego na rok 2013 zwanego dalej „Pro-
gramem” jest art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie / Dz. U. Nr 96 , poz . 873 
ze zmianami /. 
§ 3. Ilekroć w Programie jest mowa o: „ ustawie „ 
– rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwiet-
nia 2003 rok o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie / Dz. U. Nr 96 poz.873 ze 
zmianami /, „ Gminie „ – rozumie się przez to 
Gminę Stęszew , „ podmiotach Programu „ – 
rozumie się przez to organizacje pozarządowe 
oraz inne podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego, o których mowa w art.3 
ust 3 ustawy, „dotacji „ – rozumie się przez to 
dotacje w rozumieniu art.221 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. 
U. Nr 157, poz. 1240/, „konkursie „ – rozumie się 
przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa 
w art. 11 ust.2 i w art. 13 ustawy. 

II CELE WSPÓŁPRACY
§ 4. Celem Programu współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi jest zaspokajanie potrzeb 
społecznych mieszkańców Gminy oraz wzmac-
nianie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 
poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa 
pomiędzy administracją publiczną a organiza-
cjami pozarządowymi i podmiotami wymienio-
nymi w art. 3 ust. 3 ustawy. 
1) Cele szczegółowe:
a) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze 
zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy
b) racjonalne wykorzystanie publicznych środ-
ków finansowych 
c) otwarcie na innowacyjność w wykonywaniu 
zadań publicznych na rzecz mieszkańców 
Gminy 
d) wzmacnianie potencjału organizacji oraz 
rozwój wolontariatu 
e) promowanie i wzmacnianie postaw obywa-
telskich 

III. ZASADY WSPÓŁPRACY
§5. Współpraca opiera się na następujących 
zasadach :
1) pomocniczości – oznacza to, że Gmina po-
wierza organizacjom realizację zadań własnych, 
a organizacje zapewniają ich wykonanie w spo-
sób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy, 
2) suwerenności stron – oznacza to, że stosunki 
pomiędzy Gminą a organizacjami kształtowane 
będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii 
i niezależności w swej działalności statutowej,
3) partnerstwa – oznacza to dobrowolną 
współpracę równorzędnych sobie podmiotów 
w rozwiązywaniu zdefiniowanych problemów 

i osiąganiu razem wytycznych celów, 
4) efektywności – oznacza to wspólne dążenie 
do osiągnięcia możliwie największych efektów 
realizacji zadań publicznych, 
5) uczciwej konkurencji – oznacza to równo-
rzędne traktowanie podmiotów konkurujących 
o realizację zadań publicznych, udzielanie tych 
samych informacji odnośnie wykonywanych 
działań, stosowanie tych samych kryteriów przy 
dokonywaniu oceny tych działań i podejmowa-
niu decyzji odnośnie ich finansowania w skła-
danych przez organizacje ofertach realizacji 
zadania publicznego samorząd oczekuje pełnej 
i rzetelnej informacji, 
6) jawności – oznacza to, że wszystkie możliwo-
ści współpracy z organizacjami są powszechnie 
wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe 
w zakresie stosowanych procedur i kryteriów 
podejmowania decyzji. 

IV. ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY 
§ 6. Przedmiotem współpracy Gminy z pod-
miotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego jest :
1) realizacja zadań Gminy określonych 
w ustawach, 
2) podwyższenie efektywności działań kierowa-
nych do mieszkańców Gminy Stęszew, 
3) określenie potrzeb społecznych i sposobu ich 
zaspokajania,
4) konsultowanie projektów uchwał Rady na 
etapie ich tworzenia, 
5) dążenie do podwyższenia stopnia skuteczno-
ści i współpracy.
 
V. FORMY WSPÓŁPRACY 
 § 7 .Współpraca Gminy Stęszew z organiza-
cjami pozarządowymi obejmuje współpracę 
o charakterze finansowym i pozafinansowym.
 1) Współpraca finansowa może przybrać jedną 
z form: 
 a) powierzenia wykonywania zadania pu-
blicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego 
realizację, 
 b) wsparcia wykonania zadania publicznego 
wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofi-
nansowanie jego realizacji. 
2) Współpraca pozafinansowa polega na: 
a) informowaniu bezpośrednio na spotkaniach 
lub pośrednio pisemnie o planowanych kierun-
kach działalności,
b) konsultowaniu z organizacjami pozarządo-
wymi oraz innymi podmiotami, odpowiednio do 
zakresu ich działania, projektów aktów praw-
nych w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji. 
3)udzielanie informacji o możliwości finansowa-
nia zadań z innych źródeł. 
4)prowadzenia wspólnych przedsięwzięć np. : 
organizacja imprez kulturalno – promocyjnych 
dotyczących Gminy i regionu, 
5)udzielanie w miarę możliwości wsparcia tech-
nicznego, organizacyjnego i merytorycznego.

VI. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE 
§ 8 . Ustala się następujące zadania jako prio-
rytetowe, które mogą być zlecane do realizacji 
organizacjom prowadzącym działalność statu-
tową w danej dziedzinie: 
1) organizowanie i prowadzenie działalności 
sportowej,
2) organizowanie i prowadzenie działalności 
sportowej przez uczniowskie kluby sportowe,
3) działalność kulturalna i oświatowa prowadzo-
na przez organizacje harcerskie, 
4) opieka paliatywna. 

VII. OKRES REALIZACJI PROGRAMU
§ 9 . Niniejszy program realizowany będzie 
w okresie od 1 stycznia 2013 r do 31 grudnia 
2013r
§ 10. Termin realizacji poszczególnych zadań 
określony będzie w warunkach konkursu ofert na 
wsparcie realizacji zadań Gminy w roku 2013r 

VIII. SPOSÓB REALIZACJI 
§ 11. Roczny Program realizowany jest w dro-
dze współpracy gminy Stęszew z organizacjami 
pozarządowymi 
§ 12. Formą zlecania zadań publicznych przez 
Gminę Stęszew jest otwarty konkurs ofert, 
chyba że przepisy odrębne przewidują inny 
tryb zlecania
1) warunkiem przystąpienia do otwartego 
konkursu ofert jest złożenie oferty na odpo-
wiednim druku, 
2) otwarty konkurs ogłasza się na Zarządzenie 
Burmistrza w BIP, na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, na tablicy 
ogłoszeń ,
3) termin do składania ofert nie może być 
krótszy niż 21 dni,
4) komisja konkursowa powołana Zarządzeniem 
Burmistrza, opiniuje złożone oferty,
5) w skład komisji konkursowej wchodzą 
przedstawiciele urzędu i osoby reprezentujące 
organizacje pozarządowe z wyłączeniem osób 
reprezentujących organizacje pozarządowe 
biorące udział w konkursie. 
6)w pracach komisji konkursowej z głosem 
doradczym mogą uczestniczyć eksperci w dzie-
dzinie której konkurs dotyczy,
7)wyboru ofert dokonuje się w oparciu o przy-
jęte kryteria,
8)ostatecznego wyboru ofert dokonuje Bur-
mistrz Stęszewa,
9)po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu 
ofert niezwłocznie podpisuje się umowę na 
realizację zadania,
10) zadanie należy wykonać zgodnie z umową 
oraz złożenia sprawozdania z realizacji zadania 
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty 
zakończenia zadania.

IX WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH 
NA REALIZACJĘ PROGRAMU
§ 13. Gmina Współpracując z Organizacjami 
w ramach uchwalonego programu na rok 2013 
planuje środki finansowe na realizację zadania 
w wysokości 251.000.00 zł określone Uchwałą 
Budżetową na 2013 rok. 

X SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
§ 14. Nadzór i bieżącą ocenę oraz kontrolę 
stanu realizacji zadań, efektywności, rzetelności 
i jakości ich wykonania, a także prawidłowości 
wykorzystania środków przekazanych na reali-
zację poszczególnych zadań oraz prowadzenia 
dokumentacji dokonuje Burmistrz.
§ 15. Ocena realizacji programu odbywać się 
będzie poprzez złożenie Radzie Miejskiej Gminy 
Stęszew sprawozdania z realizacji niniejszego 
programu współpracy do dnia 30 kwietnia 
2013 r.

XI. SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ 
PRZEBIEG KONSULTACJI
§ 16. Prace nad przygotowaniem „Roczne-
go Programu Współpracy Gminy Stęszew 
z Organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego prowadził koordynator . 
§ 17. Skierowano projekt Programu współpracy 
do konsultacji w formie publikacji Projektu Pro-
gramu na stronie internetowej www.steszew.
pl w Biuletynie Informacji Publicznej , na tablicy 
ogłoszeń tutejszego Urzędu Gminy na okres 14 
dni . Ponadto projekt programu przesyła się do 
konsultacji Organizacjom, które przystąpiły do 
konkursu w roku ubiegłym . 
§ 18. Konsultacje zostały przeprowadzone 
zgodnie z przyjętą uchwałą, zainteresowane 
podmioty mogły wziąć aktywny udział w two-
rzeniu programu i kształtowaniu jego ustaleń. 
§ 19. Projekt Programu współpracy po rozpa-
trzeniu uwag i propozycji wniesionych przez 
organizacje pozarządowe przedłożono na posie-
dzeniu Rady Miejskiej Gminy Stęszew . 
§ 20. Po uchwaleniu przez Radę Miejską Gminy 

Stęszew Rocznego Programu Współpracy 
Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowy-
mi oraz innymi organizacjami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2013 
program zamieszcza się na stronie interne-
towej www.steszew.pl Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Stęszew . Dodatkowo udostępnia się 
Organizacjom , które brały udział w otwartych 
konkursach w roku poprzednim.
 
XII TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA 
KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA 
OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH
§ 21. Komisję konkursową powołuje Burmistrz 
Stęszewa .
§ 22. Komisja konkursowa powołana jest w celu 
opiniowania ofert złożonych przez Organizacje 
Pozarządowe w ramach ogłoszonych przez 
Burmistrza otwartych konkursów ofert .
§ 23. Komisja konkursowa dokumentuje swoją 
pracę w formie pisemnej zgodnie z ogłoszonymi 
warunkami konkursu.
§ 24. Komisja wypracowuje stanowisko, po 
zebraniu opinii wobec wszystkich ofert i przed-
stawia je w formie listy ocenionych projektów 
i proponowanych propozycji przyznania dotacji. 
§ 25. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych 
ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przy-
znanej dotacji dokonuje Burmistrz Stęszewa .
§ 26. W otwartym konkursie ofert może zostać 
wybrana więcej niż jedna oferta.
§ 27. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu 
ofert :
1) ocenia możliwość realizacji zadania przez 
Organizacje,
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów re-
alizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu 
rzeczowego zadania,
3) uwzględnia wysokość środków publicznych 
przeznaczonych na realizacje zadania, 
4) ocenia proponowaną jakość wykonania 
zadania i kwalifikacje osób przy udziale któ-
rych wnioskodawca będzie realizował zadanie 
publiczne, 
5) uwzględnia planowany przez Organizacje 
wkład rzeczowy osoby w tym świadczenia 
wolontariuszy i pracę społeczną członków, 
 6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleco-
nych zadań publicznych w przypadku Organi-
zacji, które w latach poprzednich realizowały 
zlecone zadania publiczne, 
 biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość 
oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten 
cel środków, 
§ 28. O środki w ramach współpracy mogą 
ubiegać się wyłącznie Organizacje prowadzące 
działalność dla mieszkańców Gminy Stęszew. 
§ 29. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru 
lub odrzucenia oferty .
§ 30. W przypadku, kiedy organizacje otrzymały 
dotacje w wysokości niższej niż wnioskowana 
konieczne jest dokonanie uzgodnień , których 
celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu 
realizacji zadania w formie zaktualizowanego 
harmonogramu i kosztorysu będących załączni-
kami do umowy o wsparcie zlecenia wykonania 
zadania publicznego.
§ 31. Informację o złożonych ofertach oraz 
o ofertach nie spełniających wymogów for-
malnych jak również o odmowie lub udzieleniu 
dotacji na realizację zadań będą podane do 
wiadomości w formie wykazu umieszczonego 
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie interne-
towej www.steszew.pl .

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 32. Zmiany niniejszego programu wymagają 
formy przyjętej dla jego uchwalenia. 
§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Stęszewa. 
§ 34. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia . 
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W O K Ó Ł  N A S

Koncert gitarowy Andrzeja Mokrego 
w ramach Festiwalu Polska Akademia Gitary

Styl i pasja

19 sierpnia w Stęszewie w kościele 
pw. Św. Trójcy w ramach Festiwa-
lu Polska Akademia Gitary od-

był się koncert gitarowy Andrzeja Mokrego. 
Artysta swoją naukę gry na gitarze rozpo-
czął u Jerzego Koeniga, który miał ogromny 
wpływ na jego dalszy rozwój muzyczny. Na-
stępnie studiował w Akademii Muzycznej 
w Warszawie pod kierunkiem prof. Marci-

na Zalewskiego, a od roku 1989 w Wyższej 
Szkole Muzycznej w Kolonii w klasie prof. 
Dietera Kreidlera. Dodatkowo kształcił się 
prywatnie u prof. Odaira Assada w Bruk-
seli. W latach 1992-2000 był wykładowcą 
Uniwersytetów w Wuppertalu i Augsburgu. 
W latach 2002-2007 wykładał w Instytucie 
Muzycznym w Magdeburgu, gdzie w roku 
2002 objął stanowisko profesorskie. 

Gitarzysta podczas koncertu zaprezento-
wał utwory światowych klasyków. Styl i pasja 
z jaką muzyk grał zachwyciła publiczność, 
która nie szczędziła braw artyście.

Organizatorem koncertu gitarowego 
był burmistrz gminy Stęszew. Szczegól-
ne podziękowania za pomoc w organizacji 
koncertu należą się Leszkowi Dwornicza-
kowi ze Szkoły Muzycznej Yamaha.  RED 

Zespół Szkół w Stęszewie brał 
udział w pierwszej edycji akcji 
„Warto być dobrym” organizo-
wanej przez Stowarzyszenie 
„Przyjazna Szkoła” pod patrona-
tem Ministra Edukacji Narodo-
wej i UNESCO.

Dzieci z 1500 szkół w Polsce brały 
udział w konkursie na dobre uczyn-
ki w ramach akcji, laureaci z każ-

dej placówki wygrali rowery górskie mar-
ki KROSS.

Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”, 
które ma już 11 lat jest największą orga-
nizacją pozarządową działającą w sekto-
rze edukacji w Polsce, swoimi projekta-
mi i akcjami obejmuje cały kraj i prawie 
8000 szkół partnerskich. Organizacja, 
która przekazała już na rozwój edu-
kacji 27 mln zł, zbiera także 1% na roz-
wój edukacji w polskich szkołach, 
przekazując im środki, które do-
staje od rodziców ze wskaza-
niem na nie. Więcej o stowa-
rzyszeniu można się dowie-
dzieć na stronie www.ps.org.
pl, a o akcji na stronie www.
wartobycdobrym.pl.

Akcja „Warto być dobrym” 
to największa, interdyscyplinar-

na kampania edukacyjna w Polsce, kreują-
ca w dzieciach dobre postawy, ucząca po-
szanowania dla innych ludzi, a także pre-
miująca zachowania prospołeczne i wolon-
tariat. Głównym elementem I edycji akcji 
był konkurs, skierowany do uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych, który każda szkoła prowa-
dziła samodzielnie na podstawie tych sa-
mych zasad i z tą samą nagrodą główną – 
rowerem górskim marki KROSS. Od po-
czątku semestru dzieci konkurowały na to 
ile zrealizują dobrych uczynków w trzech 
kategoriach: pomoc drugiemu człowie-
kowi, zaangażowanie w środowisko klasy, 
szkoły, społeczność lokalną oraz działania 
globalne na rzecz praw człowieka i ochro-

ny środowiska. Na koniec roku dzie-
ci pod okiem wychowawcy wybiera-
ły w każdej klasie ucznia, który oka-
zał się najlepszy, a wśród najlepszych 
z całej szkoły został rozlosowany ro-

wer. 
W naszej szkole widok ta-

kiej nagrody zrobił ogrom-
ne wrażenie na uczniach.
Jednak nie wszyscy podjęli 
się takiego wyzwania. Czy 
łatwo jest być dobrym? Ja-

kie należało zadeklarować 
dobre uczynki, aby je speł-

nić? Piętnaścioro uczniów zło-

żyło deklaracje udziału w akcji i walki o ro-
wer. Z swoich zadań wywiązało się sześcio-
ro uczniów. Zadania podejmowane w ra-
mach akcji, nie były bardzo trudne, ale dla 
naszych dzieci stanowiły czasami ogrom-
ne wyzwanie. Życzliwość, pomoc młodszym 
koleżankom, kolegom, pomoc starszym 
osobom, dbanie o klasę, segregacja śmieci, 
zbieranie nakrętek, makulatury. Dzieci po-
myślały również o bezdomnych zwierzę-
tach i przyniosły karmę dla zwierząt, któ-
ra została przekazana przytulisku dla zwie-
rząt w Mosinie. 28 czerwca przy aplauzie 
całej społeczności szkolnej Weronika Rożek 
wylosowała laureatkę I edycji Akcji „War-
to Być Dobrym”. Jest to uczennica gimna-
zjum – Dominika Erdmann, która mieszka 
w Więckowicach (zdj.). Pozostali ucznio-
wie otrzymali drobne upominki. 
Dominice życzyliśmy dobrych ścieżek ro-
werowych, a pozostałym uczniom życzymy 
wytrwałości w kolejnej edycji konkursu. Jak 
się okazuje, warto być dobrym! D. ERDMAN

Andrzej Mokry wystąpił w kościele
pw. Św. Trójcy.

Publiczność nie szczędziła braw artyście.

Czy warto być dobrym? 

Nagrodą główną był rower.



1 3

N
R

 7
 / 2

0
12

   W
R

Z
E

S
IE

Ń
 2

0
12

R E K R E A C J A

Atrakcje na stadionie
1 września na stadionie KS Lipno za-

rząd klubu oraz właściciele sklepu 
Melba zorganizowali piknik rodzin-

ny na pożegnanie lata. 
Przygotowali oni dla mieszkańców gmi-

ny liczne atrakcje, jak np. konkursy spraw-
nościowe, loteria czy karaoke. Podczas so-
botniej imprezy nie mogło zabraknąć rów-
nież: turnieju piłki nożnej o puchar im. 
K. Wawrzyniaka dla trampkarzy, turnie-

ju drużyn żaków o puchar sklepów Mel-
ba, meczu hokeja na trawie drużyn Lipno 
– Warta, a także turnieju szachowego o pu-
char burmistrza. 

W tegorocznym turnieju wzięło 
udział 23 zawodników. Najmłodszy miał 
zaledwie 7 lat, natomiast najstarszy ok. 
80 lat.

Puchar Burmistrza Włodzimierza Pin-
czaka z liczbą 7,5 punkta wywalczył Mar-

cin Madaliński. Druga była Joanna Kup-
sik, z 7 punktami. Tą samą liczbę punk-
tów i trzecie miejsce wywalczył Jarosław 
Hemmerling. Wśród juniorów najlepsza 
okazała się Alicja Szarek. Podczas wrze-
śniowego turnieju sekcja szachowa KS Lip-
no Stęszew świętowała swoje 20 – lecie istnie-
nia. Z tej okazji organizatorzy złożyli wszyst-
kim uczestnikom życzenia i podziękowania 
za lata współpracy.  RED

Do zmagań przystąpiło 23 zawodników. Puchar wręczył burmistrz Stęszewa.

Taekwondo olimpijskie z sukcesami

W tym roku mija 7 lat odkąd po-
wstała w Stęszewie sekcja ta-
ekwondo olimpijskiego kubu 

Dragon z grupy Gorwa Team. Tych kilka 
lat bardzo ciężkiej pracy zawodowej za-
owocowała w olbrzymie sukcesy zawodni-
ków, którzy osiągają spore sukcesy na are-
nach krajowych i międzynarodowych.

W klubie swoje pierwsze kroki stawia-
ją zarówno chłopcy jak i dziewczynki już 
od 4 roku życia. Warto zaznaczyć, że wła-
śnie te dzieci od najmłodszych lat dzięki 
treningom zdobywają medale i stają na naj-
wyższych miejscach podium, reprezentując 
barwy klubu na zawodach ogólnopolskich. 
W roku 2011 do grona małych medalistów 
dołączyło aż 15 młodych zawodników.

W kategorii senior, junior niewątpli-
wie od kilku lat jest czołową zawodnicz-
ką Polski jest Ewelina Szymyślik z Wiel-
kiejwsi (mistrzyni i w-ce mistrzyni Polski, 
zdobywczyni wielu medali międzynaro-
dowych.) Równorzędne sukcesy odnoszą: 
Marta Jeżewska z Rosnówka (w-ce mistrzy-
ni i brązowa medalistka mistrzostw Polski, 
medalistka międzynarodowych zawodów) 
i Maria Kalemba (srebrna i brązowa meda-
listka mistrzostw Polski).

Pomimo tak młodego wieku jest to zdo-
bywczyni wielu medali międzynarodowych.

W kategorii kobiet kolejną zawodniczką 

zasługującą na wyróżnienie jest Sara Molen-
da (złota medalistka zawodów Berlin Open).

Mężczyźni, którzy godnie reprezentu-
ją Kklub, zdobywcy medali międzynarodo-
wych zawodów w kraju i za granicą to: Da-
niel Szymyślik, Rajmund Linkiewicz, To-
biasz Naskręt, Damian Naskręt, Eryk Chy-
liński, Dawid Jeżewski, Mariusz Ratajczak.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w ma-
ju odbył sie w klubie najważniejszy egza-
min dla zawodników na stopnie mistrzow-
skie (czarne pasy). Egzamin przeprowadzo-
ny był przez koreańskiego mistrza – So-
okwang Lee (9 dan). Z naszego klubu łącznie 
podeszło do niego 16 zawodników i zawod-
niczek. Wszyscy z pozytywnym wynikiem 
przeszli egzamin zdobywając pierwszy sto-
pień mistrzowski – 1 dan. W tym samym 

czasie trener Tomasz Gorwa podwyższył 
swój stopień mistrzowski na 3 dan. 

Czarne pasy w sekcji stęszewskiej zdo-
byli: Ewelina Szymyślik – 1 dan, Daniel 
Szymyślik – 1 dan, Rajmund Linkiewicz – 
1 dan, Tobiasz Naskręt – 1 dan, Marta Je-
żewska – 1 dan. 

Serdecznie zapraszamy na pokaz ta-
ekwondo olimpijskiego w Stęszewie, któ-
ry odbędzie się podczas festynu w ostatni 
weekend września w Szkole Podstawowej. 
Jednocześnie zapraszamy na zajęcia we 
wtorki i w czwartki – dzieci  o godz. 19–20, 
młodzież i starsi o godz. 20–21.

Treningi prowadzi trener Tomasz Gorwa, 
wielokrotny medalista mistrzostw Polski. 

Więcej o nas można się dowiedzieć na 
stronie www.gorwateam.pl . 
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Podsumowanie III edycji cyklu zawodów „Wakacyjna Grand Prix Orlika”

Wakacje na sportowo 

Jubileuszowe zawody wędkarskie 

1 września odbyło się oficjalne zakoń-
czenie III edycji cyklu zawodów „Wa-
kacyjna Grand Prix Orlika”. Rywaliza-

cja trwała całe dwa miesiące. Przez ten okres 
na Orliku dzieci i młodzież mogli zmierzyć 
się w 120 konkurencjach takich jak: piłka 
nożna (startowało 126 osób),ringo (38 osób), 
tenis ziemny (30 osób), trójki koszykarskie 
(44 osoby), badminton (40 osób), trójki siat-
karskie ( 44 osoby), tenis stołowy (48 osób), 
warcaby (32 osoby), „dwie piłki” (33 osoby), 
siatko-noga (21 osób).

W tegorocznych zawodach wzięły udział 
152 osoby, a w roku ubiegłym 120. Do kla-
syfikacji wliczane były także zawody cy-
klu „Orlikowe rekordy”. Największe szanse 
na zwycięstwo mieli ci, którzy brali udział 
w jak największej liczbie konkurencji i zgro-
madzili największą liczbę punktów. 

Wśród dziewcząt najwięcej punktów 
zdobyły: Joanna Nowacka – 19 miejsce, 
w kl. generalnej uzyskała 610 pkt. oraz 
Magdalena Krzyżańska, która zajęła 22 
miejsce z liczbą punktów 512.

Najwięcej punktów podczas „Wakacyjne-
go Grand Prix” oraz nagrodę z rąk burmi-
strza Włodzimierza Pinczaka otrzymali: 
1. Michał Zaporski – 5 760 pkt.; 
2. Damian Wojtkowiak – 5 325 pkt.
3. Szymon Baranowski – 4 127 pkt.
4. Oskar Bogusz – 3 930 pkt.
5. Alan Czekała – 3 871 pkt.
6. Dawid Przewoźny – 3 672 pkt.
7. Sebastian Wojtkowiak – 3 082 pkt.
8. Łukasz Minkisiewicz – 2 978 pkt.
9. Paweł Żaba – 2 921 pkt.
10. Michał Odoliński – 2 152 pkt.
11. Marceli Żaba – 1 802 pkt.

12. Piotr Losiak – 1 220 pkt.
13. Piotr Helak – 910 pkt.
14. Adam Jankowski – 898 pkt. 

Następnie rozlosowano również kilka 
nagród wśród wszystkich uczestników te-
gorocznego „Grand Prix”. Po wręczeniu ich 
animator obiektu sportowego oraz inicjator 
„Wakacyjnego Grand Prix Orlika” Marian 
Cieniawa podziękował dzieciom i młodzie-
ży, za dwa miesiące wspólnej zabawy i aktyw-
nego wypoczynku, a burmistrzowi Włodzi-
mierzowi Pinczakowi za hojność przy fundo-
waniu nagród w wakacyjnych zawodach.

Na zakończenie burmistrz gminy Stę-
szew pogratulował młodym sportowcom 
tak wspaniałych wyników. Podziękował 
również Marianowi Cieniawie za zaanga-
żowanie i opiekę nad młodzieżą gminną 
podczas wakacji.  RED 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Wakacyjnej Grand Prix. 

Nad jeziorem Dębno w Krąplewie 9 
września odbyły się jubileuszowe, 
bo 15, zawody wędkarskie o Puchar 

Burmistrza gminy Stęszew Włodzimierza 
Pinczaka. Do zmagań przystąpiło 24 za-
wodników, w tym jedna pani.

 Najlepszym zawodnikiem w klasyfika-
cji indywidualnej (seniorzy) okazał się To-
masz Spieczyński. Drugie miejsce zajął Se-
bastian Grędas, natomiast trzecie – Stani-
sław Szlufik.

Wśród nestorów najlepsi to: Roman Sie-
rański, Zbigniew Mianowski i Marian Ka-
sprzyk.  RED

Uczestnicy wędkarskich zawodów o Puchar Burmistrza. 
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W O KÓ Ł  N A S

Centrum edukacyjne ROBOCIK.eu 

zaprasza dzieci w wieku 7-13 lat na 

WARSZTATY Z ROBOTYKI

Uczymy bawiąc – bawimy ucząc.

Warsztaty mają na celu rozwój 
następujących umiejętności:
•  kształtowanie koncentracji i wytrwałości podczas 

wykonywania zadań
•  projektowanie – rozwiązywanie problemów tech-

nicznych
•  planowanie i organizacja stanowiska pracy
myślenie przestrzenne i analityczne
oraz
•  rozwój wiedzy z matematyki, fi zyki, informatyki
•  poznawanie terminologii technicznej angielskiej
•  rozwój współpracy i komunikacji w grupie

Więcej informacji o nas oraz o warsztatach:
www.robocik.eu

www.facebook.com/Robocik.eu

SPRZEDAM DOM 
w okolicy Stęszewa, spokojnej okolicy przy lesie,

Dom 167 m² + grunt ok. 2000 m²
Szczegóły pod nr tel. 661 977 214

SEKRETARIAT CZYNNY pn – pt 14:00-18:00

TRWAJĄ ZAPISY 
NA R. SZ. 2012/2013

Zapraszamy wszystkich uczniów 
na kursy językowe przygotowujące 

do nowych egzaminów:
– kończących szkołę podstawową

– gimnazjalnych
– maturalnych
na poziomach 

podstawowym i rozszerzonym.
Zapraszamy również osoby dorosłe chcące

 nauczyć się języka obcego.
!!! NOWOŚĆ !!!

Dzieci przedszkolne w grupach 10-12
Cena tylko 6 zł /zajęcia

>>>Szczegóły w SJO NAUCZALNIA<<<
ZAPRASZAMY!!

Dom Kultury w Stęszewie 21 lipca zaprosił dziewięć zespołów 
z Wielkopolski na „Spotkanie zespołów śpiewaczych: „Pieśń nad Samicą” 

Pieśń nad Samicą

Samica to nazwa rzeczki płynącej 
przez miasto Stęszew, która…”nie-
daleko płynie pieśń niosą jej wody 

po naszej krainie. Wypływa z jeziora do 
drugiego wpada, przepływa przez miasto, 
bajki opowiada” – fragment pieśni śpie-
wanej nad rzeką w „Stacji turystycznej” 
przez członków zespołów z Domu Kultu-
ry: „Wesoła Gromada”, „Modrzanki”, kape-
li dudziarskiej „Koźlary” oraz wszystkich 
uczestników przeglądu w czasie rozpoczę-
cia. Nie mogło zabraknąć przyśpiewki lu-
dowej w wykonaniu Karoliny Kontek, któ-
ra otrzymała gromkie brawa.

Ze „Stacji turystycznej” do „Zielonego 
Zakątka” wszystkie zespoły przeszły w uro-
czystym korowodzie, przygrywała kape-
la dudziarska, tuż za nią burmistrz gminy 
Stęszew Włodzimierz Pinczak, który ob-
jął patronat nad imprezą, radni i pozostali 
goście. Prezentację zespołów rozpoczął ze-
spół „Modrzanki” z Modrza. Kolejno za-
prezentowały się: „Aspirynki” z Komor-
nik, „Szarotki” z Lubonia i „Podrzewian-
ka” z Podrzewia. 

Gorąco oklaskiwano „Chór Milenium” 
z Ujścia, zespół „Olszyna” ze Swarzędza. 
Interesująco zaprezentowały się: „Jaśki” 
z Ostroroga , „Goślinianka” z Murowanej 
Gośliny, „Wesołe Babki” z Nowej Wsi Uj-
skiej, „Chojanki” z Chojno oraz „Wesoła 
Gromada” ze Stęszewa. 

Pogoda dopisała, humory także, a szcze-
gólne brawa otrzymała za swój kabaretowy 
występ Zofia Dragan.  BARBARA BAWER 

Zespół „Wesoła Gromada” z klubu 
Seniora w Stęszewie.

Zespół Śpiewaczy „Modrzanki”.
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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



1 7

N
R

 7
 / 2

0
12

   W
R

Z
E

S
IE

Ń
 2

0
12

• 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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D O ŻY N K I

Zgodnie ze staropolskim obycza-
jem, wieńczące żniwa uroczysto-
ści dożynkowe są najlepszą okazją 

do podziękowania rolnikom za całorocz-
ny trud i uzyskane plony. Ta wzruszają-
ca tradycja stanowi ważny element pol-
skiej kultury i tożsamości. Podkreśla ta-
kie wartości jak przywiązanie do zawodu, 
szacunek dla ziemi i przyrody, wolę pod-
trzymywania zwyczajów ojców. Dożynki 
Gminne odbyły się we Wronczynie (foto-
reportaż na str. 19-20), ale także niektó-
re sołectwa – m.in. Mirosławki, Tomiczki, 

Słupia, Sapowice, Modrze – zorganizowa-
ły dla swoich mieszkańców – dożynki. By-
ły na nich msze święte, obrzędy dożynko-
we, gry i zabawy dla dzieci oraz zabawa 
taneczna. Każda z tych imprez służyła in-
tegracji mieszkańców. 

A jaki był ten rok w rolnictwie? Począ-
tek zimy to bardzo wysokie temperatury, 
które zamiast zahartować rośliny i przy-
gotować je do zimy spowodowały wege-
tację i wybujały wzrost roślin. Na przed-
wiośniu pojawiły się silne mrozy, do 30 
st. Celsjusza, które spowodowały wymarz-

nięcie pszenicy ozimej, jęczmienia ozime-
go, pszenżyta ozimego i znacznej części 
rzepaku ozimego. Sytuacja taka wywoła-
ła wielki niepokój wśród rolników, którzy 
zmuszeni zostali do ponownego obsiania 
pól jarymi zbożami i innymi jarymi rośli-
nami. Właśnie ta determinacja rolników, 
ich pracowitość, wiedza oraz sprzyjający 
przebieg pogody późną wiosną spowodo-
wały, że tegoroczne zbiory są na przyzwo-
itym poziomie. Dlatego za tę ciężką pra-
cę i walkę o zbiory szczególnie serdecznie 
wszystkim rolnikom dziękujemy.  RED

Niektóre sołectwa – m.in. Mirosławki, Tomiczki, Słupia, Sapowice, Modrze 
– zorganizowały dla swoich mieszkańców dożynki 

Sołectwa wierne tradycji

Modrze.

Sapowice.

Tomiczki.

Mirosławki. Słupia.



1 9

N
R

 7
 / 2

0
12

   W
R

Z
E

S
IE

Ń
 2

0
12

Ś W I Ę T O  P L O N Ó W

Gminne dożynki odbyły się 2 wrze-
śnia na boisku sportowym we Wron-
czynie. Rozpoczęły się uroczystym 

przekazaniem wieńców dożynkowych bur-
mistrzowi Włodzimierzowi Pinczakowi, 
który po powitaniu wszystkich zgroma-
dzonych podziękował tym, którzy w szcze-
gólny sposób przyczynili się do zorgani-
zowania niedzielnej uroczystości, a rolni-
kom życzył pomyślności i wiele wytrwa-
łości. Gości powitał także sołtys sołectwa 
Wronczyn Zygmunt Jankowiak.

 Następnie odprawiona została msza 
święta polowa. Ksiądz proboszcz Henryk 
Rynkiewicz poświęcił przyniesione wień-
ce dożynkowe oraz złożył podziękowania 
wszystkim rolnikom za wysiłek włożony 
w ich pracę.

Tradycyjną ceremonię dożynkową po-
prowadził zespół „Modrzanki” oraz „We-
soła Gromada”. Tradycyjnie już scenariusz 
i przyśpiewki na tą uroczystość przygo-
towała Weronika Polaczek. Artystom na 
akordeonie przygrywał Kazimierz Gib-
czyński. Nie mogło zabraknąć również ka-
peli dudziarskiej „Koźlary” ze Stęszewa.

Po występach nastąpiło uroczyste wrę-
czenie burmistrzowi bochna chleba, wy-
pieczonego z tegorocznego zboża. Doko-
nali tego starostowie dożynek: Justyna 
Lulka oraz Wiesław Sikora. Zgodnie z oby-
czajem, burmistrz poczęstował chlebem 
wszystkich zgromadzonych. Natomiast 
na ręce zastępcy przewodniczącego Rady 
Miejskiej Gminy Stęszew Grzegorza Bara-
nowskiego przekazano wieniec sołectwa 
Wronczyn.

Dodajmy, że starościna dożynek Ju-
styna Lulka z Będlewa jest mężatką, mat-
ką dwóch córek. Wraz z mężem prowa-
dzą 43-hektarowe gospodarstwo, w którym 
uprawiana jest kukurydza, zboże, buraki 
cukrowe, lucerna. Hodują trzodę chlewną, 
krowy mleczne oraz buhaje. Starosta doży-
nek Wiesław Sikora jest żonaty, ma dwójkę 
dzieci. Jest prezesem Spółdzielni Rolniczej 
we Wronczynie. 

Kolejnym punktem był występ zespo-
łu folklorystycznego „Szreniawa” z gmi-
ny Komorniki. Następnie na scenie zapre-
zentowało się sześciu „przystojnych szczu-
nów” czyli „Kapela Zza Winkla”. Rozbawili 

oni publiczność dowcipem oraz porcją do-
brej muzyki.

Na dożynkowej scenie wystąpił też „Ka-
barecik na Woźnej” z Poznania. Artyści 
rozbawili widzów do łez opowiadając dow-
cipy. Podczas ich występu nie mogło za-
braknąć prezentacji muzycznej w wykona-
niu Agnieszki Szymańskiej.

Wreszcie przyszedł czas na gwiazdę 
wieczoru, czyli Marcina Dańca. Zaprezen-
tował on największe swoje skecze, a także 
te przygotowane specjalnie na niedzielny 
wieczór. Po żywej reakcji publiczności wi-
dać było, że humor artysty przypadł wi-
dzom do gustu. Tegoroczne dożynki, tra-
dycyjnie już, zakończyły się imprezą ta-
neczną przy DJ.

Podczas dożynek, oprócz części arty-
stycznej, organizatorzy zapewnili szereg 
innych atrakcji dla dzieci i nie tylko. Nie 
zabrakło dmuchanych zamków, malowa-
nia twarzy, gier i zabaw z „piratami”, mo-
delowania balonów. Pojawił się też moto-
lotniarz, który zrzucał specjalnie dla dzieci 
cukierki. Zorganizowano również dożyn-
kowy turniej sprawnościowy, który cieszył 
się dużym zainteresowaniem. Najlepszym 
uczestnikom burmistrz Włodzimierz Pin-
czak wręczył nagrody.

Przeprowadzono także akcję promo-
cyjną „Zamieszkaj w gminie Stęszew”, za-
chęcając tym samym do zameldowania się 
w gminie Stęszew, co mogłoby przyczynić 
się do rozwoju naszej gminy.  RED 

Kapela Zza Winkla, Kabarecik na Woźnej i Marcin 
Daniec byli gwiazdami gminnego Święta Plonów

Dożynki Gminne 
Wronczyn 2012
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