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25 czerwca, na stadionie klubu spor-
towego „Lipno Stęszew” odbyła się 
impreza z okazji święta Stęszewa. 

Program imprezy był bardzo bogaty i zawie-
rał ofertę zarówno dla dzieci jak i dorosłych. 
Już od wczesnego ranka trwały, nad jeziorem 
Lipno, zawody wędkarskie młodzieży do lat 
16 o Puchar Burmistrza Gminy. Wyniki spła-
wikowych zawodów wędkarskich dla mło-
dzieży przedstawiają się następująco:
1. Tomasz Gotowiec – 1600 pkt,
2. Błażej Przybylski – 900 pkt,
3. Adam Jóźwiak – 720 pkt,
4. Łukasz Wachowiak – 440 pkt,
5. Mateusz Fechner – 300 pkt,
6. Mikołaj Skrzydlewski – 280 pkt,
7. Miłosz Nawrot – 220 pkt,

Œwiêto Stêszewa W numerze

8. Łukasz Kontek – 200 pkt,
9. Wojciech Woźniak – 200 pkt,
10. Mateusz Bensch – 200 pkt,
11. Mikołaj Bukowski – 80 pkt,
12. Paweł Haizler – 60 pkt,
13. Marcin Janus – 40 pkt,
14. Mateusz Muth,
15. Mateusz Boiński,
16. Sylwia Peglau,
17. Adrian Szynka. 

Na głównej scenie natomiast zorganizo-
wany został V Powiatowy Konkurs Piosenki 
„Stęszewska Triola 2005”, którego organiza-
torem był Dom Kultury w Stęszewie. Komisja 
artystyczna, w skład której wchodzili profesjo-
nalni muzycy: Karol Napieralski – przewodni-

dokoñczenie na str. 2
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czący, Katarzyna Buda oraz Ewa Napieralska, 
wysłuchała 51 solistów i zespołów wokalnych 
i postanowiła nagrodzić następujące osoby:

• w kategorii wiekowej 7-10 lat: 
– LAUREAT:
  Kinga Hoza (gm. Kórnik)
– WYRÓŻNIENI:
  Michał Górecki (gm. Mosina)
  Karolina Trafas (gm. Stęszew)
  Marta Keller (gm. Kleszczewo)
   Wiktoria Trojanowska (gm. Tarnowo Pod-

górne)

• w kategorii wiekowej 11-13 lat:
–  LAUREAT:
  zespół „METAMORFOZA” (gm. Kórnik)
  Paulina Błociszewska (gm. Stęszew)
  Anna Jurek (gm. Mosina)
  Katarzyna Nadolska (gm. Dopiewo)

–  WYRÓŻNIENI:
  Anna Jarmuszkiewicz (gm. Kórnik) 
  Agnieszka Graj (gm. Mosina)

• w kategorii wiekowej 14-16 lat:
– GRAND PRIX:
   Katarzyna Migdałek (gm. Pobiedziska)
– LAUREACI
   Joanna Szymczak (gm. Suchy Las)
   Agnieszka Dworak (gm. Kostrzyn)
  Sylwia Szczerba (gm. Buk)
– WYRÓŻNIENI:
  Magdalena Lubańska (gm. Stęszew)
  Magdalena Przybył (gm. Dopiewo)

• w kategorii wiekowej 17-19 lat:
– GRAND PRIX:
  Lidia Jakrzewska (gm. Tarnowo Podgórne)
  Monika Kręt (gm. Swarzędz)
  Kalina Bernaczyk (gm. Stęszew)

– LAUREACI:
  Weronika Szypura (gm. Stęszew)
  Justyna Krówczyńska (gm. Buk)
  Anna Frąckowiak (gm. Kostrzyn)
– WYRÓŻNIENI:
  Paulina Chudzińska (gm. Kórnik)
  Karolina Lewandowska (gm. Swarzędz)

W V edycji Powiatowego Konkursu „Stę-
szewska Triola 2005” wzięło udział 12 gmin 
powiatu Poznańskiego. Wszyscy uczestnicy 
zostali obdarowani dyplomem i ciekawą 
książką. Po raz pierwszy przyznano 4 sta-
tuetki mikrofonu GRAND PRIX. Wręczono 
11 pucharów LAUREATA oraz 10 statuetek 
„wyróżniony”. Nagrodę Dyrektora Domu 
Kultury otrzymała Weronika Szypura. Pa-
tronem Konkursu i współfinansującym jest 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, sponso-
rem- PKO Bank Polski Oddział Stęszew.

dokoñczenie ze str. 1
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Na boisku rozegrany został mecz pomiędzy Komendą Miejską 
Policji a klubem Lipno Stęszew. Mecz, chociaż odbywał się przy 
upalnej pogodzie, był zaciekły i zakończył się wynikiem 3:1 dla 
policji. Komenda Miejska Policji w Poznaniu przygotowała też 
dużą atrakcję, jaką był pokaz psów szkolonych oraz sprzętu po-
licyjnego. 

W trakcie trwania imprezy rozstrzygnięty został także kon-
kurs „Piękny Ogród naszej gminy”. Komisja w składzie: Barbara 
Bawer, Konstanty Hipś i Barbara Kowalczyk, zdecydowała, iż dy-
plomy i nagrody ufundowane przez burmistrza gminy otrzymają 
następujące osoby:
Hanna i Andrzej Odważni, Sabina i Piotr Konieczni, Aleksandra 
i Tadeusz Masłowscy, Agnieszka i Piotr Zbierscy, Bożena i Roman 
Danielewicz, Ewa i Krzysztof Szczepańscy, Maria i Ireneusz Skotar-
czak, Wioletta i Marian Bąkowscy, Anna i Przemysław Słodowy. 
Komisja podkreśliła, że wybór najpiękniejszych ogródków był bar-
dzo trudny, gdyż na terenie całej gminy przybywa tych ładnych 
i zadbanych. 

Najwięcej atrakcji przewidziano, podczas imprezy dla dzieci. 
Mogły wziąć one udział w różnych konkursach, obejrzeć widowi-
sko kabaretu „Zgrywus”, bawić się na karuzeli czy jeździć kolejką. 
Czekały też na nie różne smakołyki. Na specjalnie przygotowanych 
stoiskach można było zjeść watę cukrową, lody, zapiekanki, pie-
czone kiełbaski itd.

Starsi uczestnicy festynu obejrzeli występ zespołu „Country 
Boat”, który w swoim repertuarze miał wiele utworów polskich 
jak i angielskich (nie tylko country). Wśród przewidzianych atrak-
cji znalazł się także koncert muzyki bawarskiej, występ kabare-
tu „Frywolny Zgrywus” oraz kabaretu „Kapota”, który rozbawił 
wszystkich zgromadzonych. Można był też obejrzeć wystawę prac 
malarskich mieszkanki gminy – Marioli Wower i pokaz walk ry-
cerskich. Odbył się także konkurs filmowy. Polegał on na tym, iż 
jego uczestnicy musieli zgadywać tytuły filmów po wysłuchaniu 
ich charakterystycznych melodii. Były one jednak tak zaaranżo-
wane, że odgadnięcie właściwego filmu nie było łatwe. Zarówno 
uczestnicy konkursu jak i widzowie bawili się bardzo dobrze.

Późnym wieczorem na scenie pojawił się, znany już wszyst-
kim zespół „Arhed”. Młodzi artyści w nim występujący zaprezen-
towali najnowsze utwory, które przyjęte zostały z dużym entu-
zjazmem oraz okrzykami „bis!, bis!”.

Największą atrakcją wieczoru był koncert Norbiego wraz 
z zespołem. Chociaż pogoda się popsuła i zaczął padać deszcz, 
mieszkańcy gminy tłumnie przybyli na występ. Artysta już 
w pierwszych minutach swojego koncertu „rozruszał” publicz-
ność, która razem z nim śpiewała znane piosenki.

(J.Z.)

Pokaz policyjnych psów szkolonych

Wystêp kabaretu „Zgrywus”

Koncert zespo³u Arhed

dokoñczenie na str. 4
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dokoñczenie ze str. 3

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, 
rozpatrywany był wniosek o udzielenie 
absolutorium dla burmistrza gminy za 

rok 2004. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
poinformował, że zbadała ona wykonanie 
budżetu gminy oraz gminnych jednostek 
organizacyjnych. Jak ocenili członkowie ko-
misji, budżet zrealizowany został zgodnie 
z planem. Zarówno plan wydatków jak 
i dochodów został wykonany. Szczegóły wy-
konania budżetu przedstawiła skarbnik gmi-
ny. Kolejno omówiła ona wykonanie planu 
dochodów i wydatków, koncentrując szcze-
gólną uwagę na najistotniejszych działach. 
Omówieniem wykonania budżetu zajął się 
też burmistrz w swoim sprawozdaniu, które 
drukujemy poniżej. 

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 
burmistrza oraz pani skarbnik, przedstawio-
na została pozytywna opinia Regionalnej 
Izby Obrachunkowej na temat wykonania 

budżetu za 2004 rok. Radni postanowili na-
stępnie udzielić burmistrzowi absolutorium.

Podczas sesji podjęte zostały również na-
stępujące uchwały:
•  w sprawie zgody na przyjęcie przez Gmi-

nę Stęszew pomocy finansowej z budżetu 
Gminy Dopiewo i budżetu Miasta i Gminy 
Buk oraz zawarcia porozumienia z Gminą 
Dopiewo i Miastem i Gmina Buk. Podjęcie 
tej uchwały umożliwi zawarcie porozu-
mienia w sprawie utrzymania terenu wo-
kół „Źródełka Żarnowiec”. Miejsce to leży 
na granicy 3 gmin: Stęszew, Dopiewo, Buk,

•  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 
2005 rok. Skarbnik gminy poinformowała, 
że zmiany dotyczą wprowadzenia do planu 
dochodów kwoty 9 927 zł z tytułu przyjęcia 
pomocy finansowej z gminy Buk i Dopiewo 
– z przeznaczeniem na utrzymanie terenu 
wokół „Źródełka Żarnowiec”, ponadto do 
budżetu wpłynęła kwota 14 125 zł jako 

Sesja absolutoryjna
pomoc materialna (w formie stypendium) 
dla uczniów,

•  określenia tygodniowego obowiązkowe-
go wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, 
psychologów i logopedów zatrudnionych 
w placówkach oświatowych gminy Stę-
szew,

•  w sprawie sprzedaży w trybie przetargu 
nieruchomości położonej w Stęszewie przy 
ul. Trzebawskiej. Uchwała ta została podję-
ta w związku z wnioskiem, jaki wpłynął do 
gminy od osoby prywatnej. Nieruchomość, 
o której mowa w uchwale sąsiaduje z dział-
kami przeznaczonymi do zbycia w trybie 
przetargu,

•  w sprawie zmiany uchwały nr XXII/234/2005 
z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzenne-
go – fragment wsi Trzebaw. Teren objęty 
pierwotnym wnioskiem o przystąpienie 

• • •
Burmistrz Gminy Stęszew serdecznie dziękuje Panu Mirosławowi Potrawiakowi za ufundowanie nagród 
w konkursie „Piękny ogród naszej gminy” oraz firmie ELMARK-HALE, za postawienie hali.

red.  

Wystêp, na który wszyscy czekali – NorbiMieszkañcy gminy t³umnie przybyli na koncert Norbiego



4/2005 5

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, na 
której rozpatrywany był wniosek 
w sprawie udzielenia absolutorium 

dla burmistrza za rok 2004, przedstawił on 
sprawozdanie z działalności za miniony rok. 
Omówił w nim następujące tematy:
•  budżet gminy za 2004 rok. Przewidywał on 

realizację dochodów w kwocie 20 372 759. 
zrealizowano go w kwocie 20 999 721 
– stanowi to 103,08%, a więc zrealizowany 
został on w kwocie większej (wyższej) niż 
planowano. Podobnie jak w poprzednich 
latach, również w roku ubiegłym wystą-
piły duże trudności dotyczące ściągalności 
podatków. W związku z tym, gmina podję-
ła intensywne działania mające zmienić tą 
sytuację. Wysłano 1745 upomnień, doko-
nano 44 wpisów na hipotekę przymusową, 
a wobec 161 podatników wszczęto postępo-
wanie egzekucyjne. Plan wydatków prze-
widziany został na kwotę 22 159 847, a zo-
stał zrealizowany w kwocie 18 304 778, co 
oznacza, że zrealizowany został w kwocie 
niższej niż zaplanowano. Niskie wykona-
nie planu wydatków spowodowane było 
niskim wykonaniem planu inwestycji, 
a to z kolei spowodowane było faktem, że 
kiedy gmina składała wnioski o dofinan-
sowanie zadań inwestycyjnych z funduszy 
unijnych zobowiązana była zabezpieczyć 
środki własne na realizację zadań. Do 1 maja 
2004 roku gmina złożyła 3 wnioski o dofi-
nansowanie zadań w ramach programu 
SAPARD. Na wszystkie wnioski otrzyma-
liśmy odpowiedź, że brak środków finan-

Sprawozdanie burmistrza
sowych na pokrycie zgłoszonych inwesty-
cji. Następnie złożone zostały 4 wnioski 
w ramach Zintegrowanego Programu Roz-
woju Regionalnego. Na wszystkie gmina 
otrzymała pozytywne opinie, natomiast 
1 został wybrany do realizacji. W tym cza-
sie trwały negocjacje pomiędzy Urzędem 
Marszałkowskim a wojewodą dotyczące 
procedur przyznawania środków i dopiero 
w marcu br. wojewoda podpisał zgodę na 
realizację jednego z zadań finansowanych 
z funduszy europejskich. Pozostałe inwe-
stycje zostały wykonane zgodnie z planem. 
Należały do nich:

•  budowa kanalizacji sanitarnej Dębno-Dę-
bienko – ul. Łąkowa i Nowa oraz ul. Chro-
brego w Stęszewie,

•  budowa kanalizacji sanitarnej w Stęszewie 
wraz z przepompownią,  

•  budowa kanalizacji sanitarnej w Modrzu 
po tym jak podjęto decyzję o rozpoczęciu 
tej budowy bez środków unijnych,  

•  budowa świetlicy w Witoblu oraz budowa 
zaplecza sportowego w Trzebawiu, 

•  remont pomieszczeń w Szkole Podstawo-
wej w Jeziorkach,

•  kapitalny remont nawierzchni ul. Kanało-
wej w Stęszewie,

•  remont chodnika przy ul. Słowackiego 
i Kwiatowej,

•  budowa chodnika w miejscowości Łódź 
(wspólnie z gminą Mosina oraz przedsta-
wicielem sieci telefonii komórkowej),

•  budowa chodnika przy ul. Powstańców 
Wlkp. w Stęszewie,

•  remont chodnika przy ul. Szpitalnej w Stę-
szewie,

•  budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim,
•  budowa chodnika przy ul. Świerczewskie-

go w Witoblu,
•  remont drogi na terenie Szkoły Podstawo-

wej w Stęszewie,
•  nawieziony został żużel na gminne drogi,
•  wykonano odwodnienie części ul. Powstań-

ców Wlkp. w Dębnie,
•  jak co roku wykonane zostało profilowanie 

dróg, remonty cząstkowe jezdni, remonty 
dróg oraz wymiana lamp oświetleniowych,

•  budowa placów zabaw,
•  zmieniono oznakowanie ulic w znacznej 

części gminy oraz modernizowano oświe-
tlenie,

•   rok 2004 był rokiem, w którym poczynili-
śmy starania o zakup gruntu pod budowę 
oczyszczalni ścieków, 

•  zakupiono 2 lokale socjalne na potrzeby 
mieszkańców gminy,

•  zgodnie z wymogami Unii Europejskiej do-
konano adaptacji pomieszczenia na potrze-
by kancelarii tajnej, zakupiono komputery 
na potrzeby Urzędu Gminy,

•  w minionym roku zapadły decyzje dotyczą-
ce budowy kanalizacji sanitarnej w Modrzu, 
budowy oczyszczalni ścieków w Witoblu 
i budowy kanalizacji sanitarnej w Sapowi-
cach oraz kontynuacji budowy kanalizacji 
sanitarnej w Stęszewie.

do sporządzenia miejscowego planu czę-
ściowo wykraczał poza granice terenów 
dopuszczonych pod zabudowę w projekcie 
„Planu Ochrony WPN”. W związku z tym, 
nastąpiła konieczność zmiany obszaru 
objętego opracowaniem planu i dostoso-
wania granic opracowania do ustaleń 
zawartych w projekcie „Planu Ochrony 
WPN”,

•  w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego – część wsi Sapowice. Pod-
jęcie tej uchwały umożliwi prawidłowe 
rozwiązanie problemu nowej zabudowy 
na terenie Sapowic,

•  w sprawie upoważnienia dyrektora Ze-
społu Ekonomiczno-Administracyjnego 
Szkół w Stęszewie do załatwiania spraw 
z zakresu przyznawania, ustalania wy-
sokości i wypłacania świadczeń pomo-
cy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów. 

Kolejną część sesji zdecydowanie zdo-
minowali stęszewscy nauczyciele, którzy, 
po raz kolejny poruszyli kwestię obniżenia 
subwencji oświatowej (o czym pisaliśmy już 
we wcześniejszych wydaniach). W związ-
ku z tym, że pisma i protesty wysyłane 
w tej sprawie przez burmistrza nie przynio-
sły jak dotąd żadnego rozwiązania, wydaje 
się, że gmina sama będzie musiała uporać 
się z brakiem środków na szkolnictwo.

(J.Z.)

dokoñczenie na str. 6
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Œwiadczenia rodzinne
od 1 wrzeœnia 2005 roku 

Œwiadczenia rodzinne przysługują oby-
watelom polskim, obywatelom Unii Eu-
ropejskiej, jeśli zamieszkują i przebywa-

ją na terytorium RP przez okres co najmniej 
1 roku przed złożeniem wniosku oraz przez 
okres zasiłkowy, w którym otrzymują świad-
czenia rodzinne oraz cudzoziemcom posia-
dającym status uchodźcy lub zezwolenie na 
osiedlenie się w RP. 
Wśród świadczeń rodzinnych wyróżniamy:
1.  zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku 

rodzinnego. Prawo do tego zasiłku przysłu-
guje:

•  rodzicom, jednemu z rodziców albo opieku-
nowi prawnemu dziecka,

•  opiekunowi faktycznemu dziecka,

•  osobie uczącej się – oznacza to osobę peł-
noletnią, która się uczy i nie pozostaje na 
utrzymaniu rodziców w związku z ich 
śmiercią lub zasądzeniem od nich na jej 
rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzeka-
jący dla niej alimenty został wydany przed 
osiągnięciem przez nią pełnoletności. 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje osobie 
samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie 
zostało zasadzone świadczenie alimentacyjne 
na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziec-
ka. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy osobie 
samotnie wychowującej dziecko nie zasadzo-
no świadczenia alimentacyjnego, ponieważ: 
drugi z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest 
nieznany, powództwo o ustalenie świadcze-

nia alimentacyjnego od drugiego z rodziców 
zostało oddalone. 

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończe-
nia przez dziecko:
18 roku życia lub do ukończenia 21 roku ży-
cia, jeśli uczy się w szkole (ale nie wyższej), 
albo do ukończenia 24 roku życia, jeśli kon-
tynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej 
i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym 
albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczą-
cej się do ukończenia 24 roku życia, jeśli uczy 
się w szkole lub szkole wyższej.  

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli do-
chód netto rodziny z roku poprzedzającego 
okres zasiłkowy, w przeliczeniu na osobę, 

Gmina finansowała także w ubiegłym 
roku zadania powiatowe należały do nich 
m.in.: finansowanie Wydziału Komunikacji 
czy finansowanie Poradni Psychologiczno- Pe-
dagogicznej.

W 2004 roku podtrzymywane były kontak-
ty zagraniczne z gminami Pleine Fougères Za-
hna. W maju odbyło się spotkanie w Stęszewie, 
podczas którego podpisany został Akt o part-
nerstwie i przyjaźni. W roku ubiegłym przepro-
wadzone zostały także wybory do Parlamentu 
Europejskiego, których przebieg od strony tech-
nicznej obsługiwała i kontrolowała gmina. 

W Stęszewie zainstalowany został sys-
tem urządzeń radiowo-alarmowych dla ce-
lów obrony cywilnej. Zgodnie z planem prze-
biegały remonty w szkołach. Odbyły się one 
m.in.: w Szkole Podstawowej w Stęszewie, 
w Szkole Podstawowej w Jeziorkach, w Szko-
le Podstawowej w Modrzu, w Gimnazjum 
w Stęszewie oraz w Zespole Szkół Specjal-
nych w Stęszewie. W ubiegłym roku gmina 
zaczęła korzystać z bezpłatnej żywności dla 
potrzebujących mieszkańców. Działania te 
były prowadzone wraz z parafią stęszew-

dokoñczenie ze str. 5 ską, a obecnie z gminą współdziałać będzie 
Czerwony Krzyż. Organizowany był wypo-
czynek, pomoc materialna i dożywianie dla 
dzieci i młodzieży szkolnej. 

Nastąpiły też zmiany w służbie zdrowia, 
efektem czego było wprowadzenie konkuren-
cji na terenie gminy. Mieszkańcy otrzymali 
dzięki temu możliwość wyboru najbardziej 
dla nich odpowiedniego miejsca leczenia. Mi-
niony rok był ważny jeśli, chodzi o działania 
sportowe. Od połowy roku trwały przygoto-
wania członków zarządów klubów do no-
wych realiów finansowych, odbyły się szko-
lenia, które miały na celu przygotować pre-
zesów i członków zarządów do nowych form 
finansowania sportu. 

Gmina uczestniczyła w tworzeniu na jej 
terenie Polskiego Czerwonego Krzyża, reakty-
wowano też Związek Harcerstwa Polskiego. 
Gmina była organizatorem Dni Stęszewa, 
Dożynek, Dnia Seniora, Dnia Matki, spotkań 
z osobami niepełnosprawnymi, różnego rodza-
ju turniejów sportowych, odsłonięta została 
także pamiątkowa tablica dla przeciwlotni-
ków. Podejmowane były też zadania ponad-
gminne np.: gmina uczestniczyła w tworze-
niu Centrum Zagospodarowania Odpadów 
w Czempiniu. Przeprowadzono też szereg prze-

targów: na zbycie mienia komunalnego – 23, 
na roboty budowlane – 49. Toczyły się także in-
tensywne poszukiwania nowych inwestorów, 
ich efektem jest znalezienie kilku firm chcą-
cych zainwestować na naszym terenie. 

Burmistrz wspomniał także, że gmina 
jest właścicielem gospodarstwa rolno-zielar-
skiego w Strykowie, nad którym sprawuje 
nadzór. Wydawać by się mogło, że firma ta 
nie sprawia żadnych problemów, rzeczywi-
stość jest jednak inna. W roku ubiegłym na-
stąpiły zmiany kadrowe w Urzędzie Gminy. 
Były one dla niektórych bolesne, aczkolwiek 
konieczne. Częste zmiany przepisów oraz ich 
niejasność wpływają na pracę urzędników. 
Z roku na rok przybywa spraw wpływających 
do Urzędu. Dla porównania można dodać, że 
w całym roku 1996 wpłynęło 1200 spraw, te-
raz wpływa ich ok.1000 miesięcznie. 

Podsumowując swoje sprawozdanie, bur-
mistrz stwierdził, że rok 2004 był trudny, ale 
i owocny. Wyraził też nadzieję, że rozpoczęte 
w nim inwestycje dadzą efekty w roku 2005. 
Podziękował on także radnym, sołtysom, pra-
cownikom Urzędu i wszystkim mieszkańcom 
gminy za pomoc w realizacji wytyczonych 
zadań. 

(J.Z.)
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nie przekracza kwoty 504 zł, a w przypadku, 
gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełno-
sprawne, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu 
na osobę nie przekracza kwoty 583 zł.

Od nowego okresu zasiłkowego osoba ma-
jąca ustalone na dany okres zasiłkowy prawo 
do świadczeń rodzinnych, z wyjątkiem zasił-
ku pielęgnacyjnego, przedkłada dodatkowo, 
w terminie do 15 marca, oświadczenie o wy-
sokości dochodów członków rodziny uzyska-
nych w poprzednim roku kalendarzowym. 

Wysokość zasiłku rodzinnego to: 43 zł 
na pierwsze i drugie dziecko, 53 zł na trzecie 
dziecko, 66 zł na czwarte i kolejne dziecko. 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodat-
ki z tytułu:
•  urodzenia dziecka – jednorazowo w wyso-

kości 500 zł na każde urodzone dziecko,
•  opieki nad dzieckiem w okresie korzysta-

nia z urlopu wychowawczego – 400 zł 
miesięcznie,

•  samotnego wychowywania dziecka, na 
które nie ma możliwości zasądzenia ali-
mentów – dodatek przysługuje w wysoko-
ści 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej 
jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci, a na 
dziecko niepełnosprawne 250 zł nie więcej 
niż 500 zł na wszystkie dzieci. 

W przypadku gdy dochód rodziny nie prze-
kracza kwoty 291,50 zł na osobę, kwotę dodatku 
zwiększa się o 50 zł na dziecko, nie więcej jednak 
niż o 100 zł na wszystkie dzieci w rodzinie. 
•  wychowywania dziecka w rodzinie wielo-

dzietnej – to nowy dodatek, przysługujący 
w wysokości 50 zł miesięcznie na trzecie 
i na następne dzieci, rodzinom w których 
jest co najmniej troje dzieci uprawnionych 
do zasiłku rodzinnego,

•  kształcenia i rehabilitacji dziecka niepeł-
nosprawnego – 50 zł na dziecko w wieku 

do ukończenia 5 roku życia, 70 zł w wieku 
powyżej 5 roku życia do 24 roku życia,

•  rozpoczęcia roku szkolnego – jednorazowo, 
w wysokości 90 zł na dziecko,

•  podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania – przysługuje:

 a)  w związku z zamieszkiwaniem w in-
ternacie, bursie, stancji przez dziecko 
uczące się w szkole ponadgimnazjalnej 
lub artystycznej, a także w szkole pod-
stawowej lub gimnazjum w przypadku 
dziecka niepełnosprawnego – w wyso-
kości 80 zł miesięcznie albo

 b)  w związku z dojazdem do szkoły ponad-
gimnazjalnej (w tym także artystycznej) 
– w wysokości 40 zł miesięcznie.

Od 1 września 2005 roku dodatek z tytułu 
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania wypłaca tylko gmina 
bądź upoważniony do prowadzenia spraw 
w zakresie świadczeń rodzinnych ośrodek 
pomocy społecznej. Tam też należy składać 
wniosek o ten dodatek wraz z wnioskiem 
o zasiłek rodzinny. 

2. zasiłek pielęgnacyjny.
Przysługuje on :
•  niepełnosprawnemu dziecku,
•  osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 

16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzecze-
niem o znacznym stopniu niepełnospraw-
ności,

•  osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 
16 roku życia legitymującej się orzeczeniem 
o umiarkowanym stopniu niepełnospraw-
ności, jeżeli niepełnosprawność powstała 
w wieku do ukończenia 21 roku życia,

•  osobie, która ukończyła 75 lat. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wy-
sokości 144 zł miesięcznie. 

Jeżeli osoba upoważniona jest do dodat-
ku pielęgnacyjnego przyznanego do emery-
tury bądź renty, zasiłek pielęgnacyjny nie 
przysługuje.

3.  świadczenie pielęgnacyjne.
Przysługuje ono rodzicom z tytułu rezygnacji 
z zatrudnienia lub niepodejmowania zatrud-
nienia z koniecznością opieki nad dzieckiem 
legitymującym się orzeczeniem o niepełno-
sprawności łącznie ze wskazaniami: koniecz-
ności stałej lub długotrwałej opieki lub pomo-
cy innej osoby w związku ze znacznie ograni-
czoną możliwością samodzielnej egzystencji 
oraz konieczności stałego współudziału na co 
dzień opiekuna dziecka w procesie jego lecze-
nia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje 
w wysokości 420 zł miesięcznie, jeżeli dochód 
rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekra-
cza kwoty 583 zł netto. 

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 
20 pracowników wypłacają swoim pracow-
nikom: zasiłek rodzinny oraz dodatki do za-
siłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, 
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełno-
sprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego oraz 
zasiłek pielęgnacyjny. 

Wszystkim pozostałym osobom, świad-
czenia rodzinne wypłaca wyłącznie gmina 
bądź upoważniony do prowadzenia spraw 
w zakresie świadczeń rodzinnych ośrodek 
pomocy społecznej. Wniosek należy złożyć 
w gminie, ośrodku pomocy społecznej lub 
u pracodawcy. 

Informacje na temat świadczeń ro-
dzinnych można uzyskać w ośrodku po-
mocy społecznej oraz na stronie: www.
mps.gov.pl

red.

Ministerstwo Polityki Społecznej in-
formuje, iż od 1 września 2005 roku, 
można ubiegać się o tzw: zaliczkę ali-

mentacyjną. Przysługuje ona, jeśli:
•  jesteś osobą samotnie wychowującą dziec-

ko (panną, kawalerem, osobą pozostającą 
w separacji orzeczonej prawomocnym 
wyrokiem sądu, jest rozwiedziona, wdową 
lub wdowcem, jeśli wspólnie nie wycho-
wuje dziecka z ojcem lub matką dziecka),

Zaliczka alimentacyjna
•  masz zasądzone alimenty na dzieci
•  osoba zobowiązana do alimentacji nie wy-

wiązuje się z tego obowiązku    

dokoñczenie na str. 8
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•  prowadzona przez komornika egzekucja za-
sądzonych alimentów jest bezskuteczna. 

Osoba pozostająca w związku małżeńskim 
może także pobierać zaliczkę alimentacyj-
ną przez okres jednego roku, jeśli złożyła 
pozew do sądu o rozwód lub separację.

Zaliczka ta przysługuje do ukończenia 
przez dziecko 18 lat, a jeśli się uczy w szkole lub 
w szkole wyższej - do ukończenia 24 roku życia. 

Jeśli dochód netto w rodzinie nie przekra-
cza 583 zł na osobę, zaliczka alimentacyjna 
przysługuje do wysokości różnicy pomiędzy 
zasadzonymi a otrzymywanymi alimentami, 
nie więcej jednak niż:

–  170 zł na dziecko (250 zł na dziecko niepeł-
nosprawne), gdy w rodzinie jest nie więcej 
niż dwoje dzieci uprawnionych do zaliczki 
alimentacyjnej,

–  120 zł na dziecko (170 na dziecko niepeł-
nosprawne), gdy w rodzinie jest troje lub 
więcej dzieci uprawnionych do zaliczki ali-
mentacyjnej.

Jeśli dochód netto w rodzinie nie przekracza 
291,50 zł na osobę, zaliczka przysługuje do wy-
sokości różnicy pomiędzy zasądzonymi a otrzy-
mywanymi alimentami, nie więcej jednak niż:
–  300 zł na dziecko (380 na dziecko niepeł-

nosprawne), gdy w rodzinie jest nie więcej 
niż dwoje dzieci uprawnionych do zaliczki 
alimentacyjnej,

–  250 zł na dziecko (300 zł na dziecko niepeł-
nosprawne), gdy w rodzinie jest troje lub 
więcej dzieci uprawnionych do zaliczki ali-
mentacyjnej.

Wniosek o zaliczkę alimentacyjną:
–  pobiera się w urzędzie gminy lub ośrodku 

pomocy społecznej 
–  składa do komornika prowadzącego postę-

powanie egzekucyjne.

Zaliczkę wypłaca urząd gminy lub ośrodek 
pomocy społecznej właściwy dla miejsca za-
mieszkania osoby uprawnionej do zaliczki 
alimentacyjnej.   

red.

dokoñczenie ze str. 7

W gminie Stęszew trwa realizacja inwe-
stycji, która ma na celu przeprowa-
dzenie remontu sieci wodociągowej 

na terenie gminnych miejscowości (wymiana 
rur azbestowych). Przetarg na te prace wygra-
ła firma ZRUG Sp. z o.o z Poznania i ona zajmu-
je się ich wykonaniem. Na terenie gminy zosta-
nie wybudowane 2,65 km sieci wodociągowej 
oraz wyremontowana sieć na długości 6,1 km. 
Projekt zakończy się w IV kwartale 2005 roku.  
Obecnie zakończono już remont przyłączy 
w Strykowie oraz remonty sieci wodociągowej  
w Sapowicach i Jeziorkach. 

Realizacja tak dużego przedsięwzięcia wy-
maga dużych nakładów finansowych, dlatego 
też gmina Stęszew ubiegała się o dofinansowa-
nie tej inwestycji w ramach Zintegrowanego 
Programu Rozwoju Regionalnego. Wniosek 
o dofinansowanie został złożony już w czerw-
cu 2004 roku. Po wielu miesiącach gmina 
otrzymała odpowiedź, iż przyznane zostaną 
jej niezbędne środki finansowe i 11 marca 2005 
roku burmistrz podpisał umowę z Wojewodą 
o dofinansowaniu wspomnianego projektu. 

W trakcie remontu mogą pojawić się 
pewne utrudnienia, ale jego przeprowadzenie 
jest konieczne, wpłynie on z zarówno na ja-
kość jak i na dostawę wody.

(J.Z.)

Remont sieci wodoci¹gowej

Prace remontowe trwaj¹
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„Gmina – m³odym”
4 czerwca na stadionie klubu sportowego 

„Lipno” w Stęszewie odbyła się impreza 
pod hasłem „Gmina – młodym”. Zor-

ganizowana została ona specjalnie dla mło-
dzieży i dzieci. Przewidziano dla nich wiele 
ciekawych konkurencji sportowych. Dzieci 
z dużym zaangażowaniem brały udział 
w zawodach w przetaczaniu opony, chodzie 
na szczudłach, slalomie z piłką na czas, biegu 
w workach, biegu z jajkiem na łyżeczce czy 
rzucie lotkami do tarczy.

W trakcie imprezy odbył się także VI Gmin-
ny Konkurs Piosenki „Stęszewska Triola”. Jego 
organizatorem był, jak co roku Dom Kultu-
ry ze Stęszewa. Jury wysłuchało 33 solistów 
i zespołów wokalnych w czterech grupach 
wiekowych. 

dokoñczenie na str. 10

Na terenie gminy Stęszew, po raz kolej-
ny zorganizowane zostały półkolonie 
letnie dla dzieci. Pomysł ten realizowa-

ny jest już od lat, a możliwość skorzystania 
z przygotowanych atrakcji jest bardzo kusząca. 

Tegoroczne półkolonie odbywały się 
w Szkole Podstawowej w Stęszewie, w Gim-
nazjum w Stęszewie, w szkole w Strykowie, 
Modrzu, Sapowicach, Jeziorkach, Trzebawiu 
i zostały sfinansowane przez gminę. Trwały one 
od 4 do 15 lipca. Wzięło w nich udział 270 dzieci, 
a opiekowało się nimi 18 wychowawców. 

Każda ze szkół przygotowała odrębne 
programy, które miały propagować zdrowe 
i bezpieczne formy spędzania wolnego czasu, 
rozwijać umiejętności współżycia w grupie, 
propagować zasady fair play itd. Wszystkie 
atrakcje dostosowano do potrzeb dzieci.

Szkoły otrzymały możliwość skorzystania 
z autokaru, którym uczestnicy półkolonii mo-
gli pojechać na basen do Poznania czy Lesz-
na, do ZOO, McDonalds’a itp. Inne atrakcje, 
jakie przewidziano w programach to m.in: 
wycieczki rowerowe, podchody, wyjazdy do 

Pó³kolonie w gminie
kin, projekcje filmów, ogniska i pieczenie kieł-
basek, zabawy nad jeziorami, gry, quizy, zaję-
cia artystyczne i sportowe. Dzieci i młodzież 

przebywająca na półkoloniach z ochotą brały 
udział w zaplanowanych dla nich zajęciach.

(J.Z.)

Zmêczone, ale zadowolone dzieci ze Stêszewa skoñczy³y w³aœnie zabawê w „podchody”

Na imprezê przyby³o bardzo wiele dzieci
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W kategorii wiekowej 7-10 lat laureata-
mi zostali: Marcin Lubański i Karolina Tra-
fas. Wyróżnienia zdobyli: Adam Robaszyński, 
Marcelina Piechocka, Wiktoria Burkusz, Wy-
różnienia dodatkowe otrzymali: Angelika Li-
pigorska, Dominika Skórnicka i Piotr Regner. 

W kategorii wiekowej 11-13 lat laureatką 
została Paulina Błociszewska. Wyróżnienia 
otrzymali: Joanna Górnowicz, Aleksandra 
Skrzypczak, Karolina Brzykcy, wyróżnienia 
dodatkowe zdobyły: Syliwa Marciniak i Jessi-
ka Stenclik. 

W kategorii wiekowej 14-16 lat laureatką 
została Magdalena Lubańska. Wyróżnienia 
uzyskali: Irmina Luleczka i Izabela Głowacka. 

W kategorii wiekowej 17-19 lat laureatami 
zostali: Kalina Bernaczyk i Weronika Szypura. 

Do V Powiatowego Konkursu Piosen-
ki „Stęszewska Triola” jury postanowiło 
zakwalifikować: Karolinę Trafas, Paulinę 
Błociszewską, Magdalenę Lubańską, Kalinę 
Bernaczyk, Weronikę Szypurę. Wyróżnienie 
specjalne za interesujący ruch sceniczny 
otrzymał Norbert Ogoniak z Zespołu Szkol-
no- Przedszkolnego w Jeziorkach. Podzięko-
wania  otrzymały Katarzyna Więckowska ze 

Wystêp „Mezo”

11 czerwca na boisku sportowym 
w Skrzynkach zorganizowany 
został przez Radę Sołecką Dzień 

Dziecka. W słoneczny, ale chłodny dzień 
zebrało się dużo osób, szczególnie chętnie 
przybyły dzieci, nie tylko ze Skrzynek, ale 

Dzieñ Dziecka w Skrzynkach
i z sąsiednich miejscowości. Czekały już 
na nie najróżniejsze konkurencje sporto-
we, zręcznościowe itd. Dzieci brały udział 

dokoñczenie ze str. 9

Konkurs jedzenia jogurtuWszystkie dzieci chcia³y mieæ pomalowane twarze

Szkoły Podstawowej w Stęszewie oraz Ewa 
Czarnecka z Gimnazjum w Stęszewie za cie-
kawy akompaniament na żywo.

Wspólna zabawa odbywała się także 
w ramach programu artystycznego „Balo-
nowy show”, w którym przedstawiono za-
bawne inscenizacje znanych bajek. Dzieci 

z dużym zainteresowaniem obserwowały 
wszystko to, co działo się na scenie. 

Dla trochę starszych przewidziano specjal-
ną atrakcję, jaką był koncert Mezo. Uczestnicy 
imprezy spędzili fantastycznie czas, a dobry 
humor nie opuszczał nikogo.

(J.Z.)
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w konkursach: rzutów do celu, tańca, pla-
stycznym, karmienia się z zamkniętymi 
oczami jogurtem itd. Dużą atrakcją był 
przyjazd strażaków i policjantów. Dzieci 
mogły obejrzeć z bliska wóz i sprzęt stra-
żacki. Miały też możliwość przejazdu poli-
cyjnym radiowozem na sygnale. Zachwyt 
wzbudziły panie, które malowały dzieciom 
twarze. Ustawiła się przed nimi długa ko-
lejka maluchów, które cierpliwie czekały 
aż ich buzie zostaną ozdobione kolorowy-

mi wzorami. Z upływem czasu na miejsce 
imprezy przybywało coraz więcej osób. 
Wszyscy bawili się bardzo dobrze. Po kilku 
godzinach rozegrany został mecz piłki noż-
nej, który również wzbudził dużo emocji.  

W przygotowanie imprezy w Skrzyn-
kach zaangażowanych było bardzo wiele 
osób. Pomogli m.in.: burmistrz gminy, rad-
ny Mirosław Bręk, komendanci straży po-
żarnej i policji. Nie można nie wspomnieć 
również o sponsorach, dzięki którym dzie-

ci otrzymały mnóstwo nagród (za udział 
w konkursach) oraz słodycze i owoce, w 
trakcie trwania imprezy. Wśród sponsorów 
znaleźli się m.in.: Zygmunt Nowak, Hen-
ryk Waliszak, Maciej Oracz, Lidia Samolna, 
Bogumiła i Marek Oracz, Zarząd Rolniczej 
Spółdzielni Produkcyjnej w Skrzynkach, 
oraz cała Rada Sołecka. Sołtys Skrzynek 
składa im wszystkim gorące podziękowa-
nia. 

 (J.Z.)

30 maja odbył się Gminny Dzień Mat-
ki i Ojca. Zorganizowany został on 
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego. 

Na uroczystość przybyło bardzo wiele osób 
z terenu całej gminy. Byli oni witani przed 
wejściem przez Kapelę Dudziarską „Koźlary”. 
Na sali wszystkich przybyłych powitał uro-
czyście burmistrz. Wręczył on także kwiaty 
Weronice Polaczek dziękując jednocześnie za 
pracę z zespołem „Modrzanki” oraz za rozpo-
wszechnianie wielkopolskich tradycji. Pani 
Weronika ze wzruszeniem przyznała, że aku-
rat w maju mija 50 lat jej pracy. Rozpoczęła 
się ona od nauki tańca dzieci z Jeziorek, a póź-
niej, jak wiemy, przyszła też pora na pracę 
w „Modrzankach”. Pani Polaczek do dziś z ta-
kim samym zapałem i wielkim zaangażowa-
niem działa w tym zespole. 

Po podziękowaniach przyszła pora na 
występy. Jako pierwsze na scenie pojawia-
ły się dzieci ze stęszewskiego przedszkola. 
Śpiewały one piosenki, mówiły wiersze, 
tańczyły krakowiaka i (specjalnie przygo-
towany) taniec z parasolkami. Po nich wy-
stąpiła „Wesoła Gromada” z programem pod 
tytułem „Wszystkiego najlepszego”. Program 
ten przygotowała jak zawsze Maria Biała, 
a akompaniował Kazimierz Gibczyński. Zgro-
madzeni goście chętnie przyłączyli się do 
śpiewania wraz z zespołem znanych wszyst-
kim piosenek. Następnie na scenie pojawiła 
się trzykrotna laureatka konkursu „Stęszew-

ska Triola” – Paulina Błociszewska. Wszyscy 
z dużą uwagą słuchali występu tej zdolnej 
dziewczynki. Jako kolejne na scenie pojawiły 
się „Modrzanki”. Program ich występu przy-
gotowała Weronika Polaczek. Był on jak za-
wsze dowcipny i nosił tytuł „Tajemnicza pacz-
ka”. Na zakończenie zaśpiewał  zespół ARHED, 
w skład którego wchodzą: Kalina Bernaczyk, 
Michał Lubański, Weronika Szypura, Magda-
lena Lubańska. Jeszcze przed ich występem 
dyrektor Domu Kultury ze Stęszewa przedsta-

Gminny Dzieñ
Matki i Ojca

wiła krótką historię powstania tego zespołu. 
To upalne popołudnie upłynęło wszyst-

kim zgromadzonym w atmosferze dobrej 
zabawy i muzyki. W trakcie występów, go-
ście mogli też spróbować przygotowanych 
dla nich słodkości i napić się aromatycznej 
kawy. A wszystko to zorganizowane zostało 
dla naszych matek i ojców. W przyszłym roku 
z pewnością znowu chętnie spotkają się oni 
na imprezie z okazji ich święta.  

(J.Z.)

Wystêp przedszkolaków
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Wizyta we Francji
W dniach od 18 do 22 maja 2005 roku 

w ramach rewizyty, 40- osobowa de-
legacja ze Stęszewa gościła w Pleine 

Fougères we Francji. Po stronie stęszewskich 
samorządowców do udziału w wyjeździe za-
proszeni zostali radni oraz sołtysi. Chęć wy-
jazdu zdeklarowało czterech radnych. Osta-
tecznie w skład delegacji weszli: 
•  przedstawiciele Stowarzyszenia Stęszew-

skiego Forum Obywatelskiego,
•  grupa gimnazjalistów z gimnazjów: w Stę-

szewie, Strykowie i Zespołu Szkół Specjal-
nych w Stęszewie,

•  cztery członkinie zespołu ludowego „Mo-
drzanki”,

Stêszewska grupa w Pleine Fougères

•  siedmioosobowy skład stęszewskich sa-
morządowców, na czele z burmistrzem.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że 

wszyscy uczestnicy (za wyjątkiem dzieci 
i tłumaczy) we własnym zakresie pokrywa-
li koszty wyjazdu. Cena wyniosła 335,00 zł 
i dotyczyła kosztów ubezpieczenia, przejaz-
du autokarem i noclegu w Belgii. Tak niskie 
koszty udało się uzyskać po przeprowadzo-
nych negocjacjach ze stęszewskim, prywat-
nym przewoźnikiem. Wyjazd dzieci, wyty-
powanych przez gimnazja, był finansowany 
z budżetu gminy. Uznaliśmy, że dla tych dzieci 
to dobra okazja do zapoznania się z kulturą 
innego państwa oraz do bezpośredniego ob-

cowania z językiem francuskim. Mieszkańcy 
Pleine Fougères przyjęli nas z niezwykłą ser-
decznością. Na noclegi zostaliśmy przydzie-
leni do rodzin. Na każdym kroku okazywano 
nam dowody sympatii. W sobotę tj. 21 maja 
2005 roku nastąpiło oficjalne podpisanie 
aktu połączenia bliźniaczego miast. Uroczy-
stość miała charakter bardzo podniosły. Oba 
miasta zadeklarowały chęć wzajemnych 
kontaktów, służących naszym mieszkańcom, 
a w szczególności młodzieży. Żywimy nadzie-
ję, że partnerskie stosunki Pleine Fougères 
i Stęszewa będą opierały się na zdrowych 
relacjach.

M.W.

Uroczyste podpisanie aktu po³¹czenia bliŸniaczego miast

6 maja nad jeziorem Strykowskim odbyła 
się impreza integracyjna dla dzieci nie-
pełnosprawnych. Udział w niej wzięły 

nie tylko dzieci z terenu gminy, ale także za-
proszeni goście ze Stowarzyszenia „Promyk” 
z Komornik (należy do niego młodzież z róż-
nych gminy). Spotykają się oni bardzo często, 
ostatnio zorganizowano dla nich zabawę w 
Komornikach, a więc teraz przyszedł czas na 
„rewizytę”. Imprezę nad jeziorem poprowa-

dziła Drużyna Wojów Piastowskich „Jantar” 
z Poznania. Dzieci miały wyjątkową okazję 
obejrzeć inscenizację bitew i walk. Stały się 
uczestnikami historycznego widowiska, któ-
re odbyło się w autentycznej średniowiecznej 
osadzie rycerskiej.

Drużyna Wojów zaprezentowała się 
w swoich strojach, opowiedziała o histo-
rii bractwa i zachęciła dzieci do udziału 
we wspólnej zabawie. A zabawa pomimo 

Impreza
Integracyjna

Dzieci mog³y przymierzyæ strój wojów
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brzydkiej, wietrznej pogody była doskonała. 
Wojowie zaprosili wszystkich nad jezioro, 
gdzie zaprezentowali w jaki sposób walczono 
w dawnych czasach – widok był bardzo au-
tentyczny, a dzieci – zachwycone. Następnie 
była okazja do przymierzenia strojów daw-
nych wojowników. Sprawiło to uczestnikom 
ogromną frajdę. Wspólna zabawa i historycz-
ne pokazy trwały długo. Wojowie zaprasza-
li „śmiałków”, którzy chcieli wziąć udział 
w konkursach strzelania z kuszy, łuku itd. Nie 
zabrakło oczywiście czegoś smacznego do zje-
dzenia. Były, więc gorące, pieczone kiełbaski, 
a na deser – słodycze. Pomimo niesprzyjają-
cej pogody, humory dopisywały wszystkim. 
Impreza miała wyjątkowy charakter, a za-
proszona Drużyna Wojów sprawiła, że dzieci 
długo jej nie zapomną.

(J.Z.) Walki wojów wygl¹da³y bardzo realistycznie

Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Stęszewie zorganizo-
wali lekcję pokazową pod hasłem „Bawię się i wypoczywam bez-
piecznie”. Pierwsza część przeznaczona była dla dzieci klas I-III. 

Każda z klas przygotowała krótkie scenki, wiersze i piosenki o tematyce 
bezpieczeństwa. Przerwy pomiędzy występami umilał zespół „Iskierki”. 
Dziewczynki w nim tańczące nie są już nowicjuszkami. Wraz z opiekunami 
jeżdżą na różnego rodzaju konkursy, tworzą własne układy taneczne itd. 
W trakcie tej ciekawej lekcji organizowane były różne konkursy. Nie doty-
czyły one wyłącznie wiedzy o bezpiecznym sposobie zabawy i wypoczynku. 
Były to także konkursy sportowe czy zręcznościowe. Ich zwycięzcy otrzy-
mywali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez gminę. Były 
one dla dzieci bardzo ważne. Uczniowie mogli, bowiem wygrać wyjazdy do 
cukierni, na pływalnię do Leszna czy do Poznania. 

W drugiej części zabawy wzięli udział uczniowie klas IV-VI. Podobnie 
jak w przypadku klas młodszych, dzieci przedstawiały scenki mające przy-
pomnieć, jakie zagrożenia czekają podczas zabawy oraz w jaki sposób moż-
na im zapobiegać. Również dla nich przygotowano konkursy z nagrodami. 
Lekcja ta, zorganizowana i poprowadzona w zupełnie inny sposób, spra-
wiła dzieciom z pewnością dużo radości. Nauczyciele pokazali natomiast, 
jak w ciekawy sposób, poprzez zabawę edukować w tak ważnej kwestii jak 
bezpieczeństwo. 

(J.Z.)

Lekcja pokazowa
w szkole podstawowej

Ka¿da z klas przygotowa³a osobny wystêp

Dziewczynki z zespo³u Iskierki
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Biegi o Puchar Przewodnicz¹cego

7 maja w Strykowie odbyły się Biegi 
o Puchar Przewodniczącego Rady Mia-
sta i Gminy Stęszew. W zawodach wzię-

ły udział dzieci i młodzież z gminnych szkół 
podstawowych i gimnazjów. Podobnie jak 
w ubiegłym roku, pogoda nie dopisała, ale 
nikogo to nie zniechęciło. Młodzież z zaanga-
żowaniem brała udział w rywalizacji. Poni-
żej prezentujemy uzyskane przez młodzież 
wyniki:
Klasy I SP – dziewczęta:
1 miejsce – Żaneta Seidler - SP Trzebaw,
2 miejsce – Dominika Raczkiewicz - SP Stęszew,
3 miejsce – Izabela Kolenda - SP Modrze.
Klasy I SP – chłopcy:
1 miejsce – Daniel Witkowski - SP Jeziorki,
2 miejsce – Andrzej Frysiak - SP Stęszew,
3 miejsce – Adam Robaszyński - SP Modrze.
Klasy II SP – dziewczęta:
1 miejsce – Joanna Furtak - SP Trzebaw,
2 miejsce – Zuzanna Adamczak - SP Stęszew,
3 miejsce – Katarzyna Czajkowska - SP Stęszew.
Klasy II SP – chłopcy:
1 miejsce – Przemysław Maik - SP Modrze,
2 miejsce – Łukasz Brzykcy - SP Stęszew ,
3 miejsce – Bartosz Bendowski - SP Jeziorki.
Klasy III SP – dziewczęta:
1 miejsce – Agata Stenclik - SP Strykowo,
2 miejsce – Edyta Haremza - SP Modrze,
3 miejsce – Monika Karczmarek - SP Modrze.

Do biegu, gotowi, start!

Klasy III SP – chłopcy:
1 miejsce – Maciej Sommerfeld - SP Strykowo,
2 miejsce – Maciej Urbaniak - SP Strykowo,
3 miejsce – Michał Kuźniarek - SP Modrze.
Klasy IV SP- dziewczęta:
1 miejsce – Maria Pietruszyńska - SP Jeziorki,
2 miejsce – Paulina Figas - SP Jeziorki,
3 miejsce – Eliza Gindera - SP Modrze.

Klasy IV SP- chłopcy:
1 miejsce – Piotr Stachowiak - SP Modrze,
2 miejsce – Sebastian Bączyk - SP Stęszew,
3 miejsce – Bartek Dąbrowski - SP Modrze,
3 miejsce – Tomasz Blejwas - SP Modrze.
Klasy V SP- dziewczęta:
1 miejsce – Paulina Jankowiak - SP Stęszew,
2 miejsce – Natalia Hałas - SP Stęszew,
3 miejsce – Anna Wójcik - SP Stęszew.
Klasy V SP - chłopcy:
1 miejsce – Bartłomiej Urbaniak - SP Modrze,
2 miejsce – Mateusz Blejwas - SP Modrze,
3 miejsce – Sebastian Wolny - SP Modrze.
Klasy VI SP - dziewczęta:
1 miejsce – Klaudia Kandulska - SP Jeziorki,
2 miejsce – Justyna Wiórek - SP Jeziorki,
3 miejsce – Amanda Jąder - SP Stęszew.
Klasy VI SP - chłopcy:
1 miejsce – Dominik Trojanowski - SP Modrze,
2 miejsce – Miłosz Nawrot - SP Stęszew,
3 miejsce – Darek Wojciechowski - SP Modrze.

W kategorii wiekowej szkół podstawowych 
(klasy I- III), 1 miejsce zajęły dzieci ze szkoły 
z Modrza, na 2 miejscu była szkoła ze Stęsze-
wa, a na 3 – uczniowie ze Strykowa.
W kategorii szkół podstawowych (klasy IV- 
VI), wygrały dzieci ze Szkoły Podstawowej                Wszyscy zwyciêzcy otrzymali dyplomy i medale
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z Modrza, 2 miejsce przypadło szkole ze Stę-
szewa, a na 3 znalazły się Jeziorki.

Klasyfikacja gimnazjalistów przedstawia 
się następująco:
Klasy I gimnazjum - dziewczęta:
1 miejsce – Marta Białas - Stęszew ,
2 miejsce – Inez Jąder - Stęszew,
3 miejsce – Anna Ratajczak - Stęszew.
Klasy I gimnazjum - chłopcy:
1 miejsce – Krzysztof Wośkowiak - Steszew,
2 miejsce – Władysław Sielicki - Steszew,

Turniej o Puchar
Burmistrza Stêszewa

2 maja 2005 roku, w Sapowicach od-
była się cykliczna impreza sportowa 
– Turniej o Puchar Burmistrza Gmi-

ny Stęszew w Piłce Nożnej. W zawodach 
wzięło udział 8 drużyn z terenu Gminy. 
W wyniku losowania, zostały one podzie-
lone na grupy A i B. W grupie A rozstawio-
no kluby z Wronczyna, Strykowa, Witobla 
oraz Trzebawia. Z kolei w grupie B znaleźli 
się reprezentanci Jeziorek, Sapowic, Mo-
drza oraz Skrzynek.

Turniej został uroczyście zainicjowany 
przez patrona – Burmistrza Gminy Stęszew. 
Po kilku minutach na boisko wybiegli pierwsi 
zawodnicy. Zgodnie z regulaminem rozgry-
wek mecze trwały 2x15 minut, a nad ich pra-
widłowym przebiegiem czuwali zawodowi 
sędziowie piłkarscy.

W meczu otwarcia zmierzyły się kluby 
z Wronczyna i Trzebawia. Zwyciężył pierwszy 
z zespołów w stosunku 2:0. Bramki padły po 
rzucie karnym oraz błędzie bramkarza. W ko-
lejnym spotkaniu zaprezentowały się Jeziorki 
oraz Skrzynki. To zacięte spotkanie skończyło 
się sprawiedliwym remisem 1:1. W drugim 
meczu rozgrywanym pomiędzy drużynami 
z grupy A zmierzyły się ze sobą Strykowo 
i Witobel. Mimo, że do przerwy, dzięki am-
bitnej i skutecznej grze Witobel prowadził 
2:0, cały mecz skończył się wynikim 3:2 dla 

Strykowa. Prawdziwe emocje rozpalił jednak 
2 mecz w grupie B Sapowice – Modrze. Go-
spodarze turnieju niesieni dopingiem kibiców 
pokazali niezłą piłkę lecz nie sprostali znako-
micie zorganizowanym w defensywie zawod-
nikom z Modrza.

Po 15-minutowej przerwie zmierzyły 
się ze sobą drużyny z Wronczyna oraz Stry-
kowa. Mecz był o tyle ważny, że w razie 
zwycięstwa, jeden z zespołów z dorobkiem 
6 punktów miał ogromne szanse na finał 
turnieju. Po wyrównanej rozgrywce zwycię-
żył zespół ze Strykowa. Kolejne spotkanie, 
w którym dość szczęśliwie, bo w ostatniej 
minucie, lecz z przebiegu gry całkowicie 
zasłużenie Sapowice pokonały 1:0 Jeziorki, 
pokazało że gospodarze turnieju po porażce 
w pierwszym meczu nie zamierzają odpu-
ścić. W kolejnym spotkaniu Witobel roz-
gromił Trzebaw 3:0, a Modrze pokonało 
Skrzynki 1:0. Po ostatnim ze spotkań do gry 
w finale wyłoniło się dwóch faworytów do 
gry w finale, mających po 6 pkt: Strykowo 
w grupie A i Modrze w grupie B. W następ-
nym spotkaniu Wronczyn zremisował z Wi-
toblem 0:0. W przedostatnim meczu grupy B 
naprzeciw siebie stanęły zespoły z Jeziorek 
i Modrza. Nadspodziewanie dobrze zagrały 
niedoceniane Jeziorki, pokonując faworytów 
turnieju 1:0. W ostatniej kolejce w ramach 

grupy A w spotkanie Trzebawia ze Stryko-
wem zakończyło się remisem 1:1.

Niespodziewana porażka Modrza sprawi-
ła, że Sapowice mające dotychczas na koncie 
1 zwycięstwo mogły awansować do finału 
w przypadku pokonania (w ostatnim meczu fazy 
grupowej turnieju) Skrzynek 2-ma bramkami. 
Mecz rozpoczął się około godziny 17-tej, w obec-
ności dużej liczby zagorzałych kibiców, wśród 
których znalazły się też władze Gminy Stęszew. 
Po pierwszej, bezbramkowej połowie Sapowice 
z furią natarły na przeciwnika. Dochodziło do 
tego, że piłkarze Skrzynek przez długi czas nie 
byli w stanie wyprowadzić piłki z własnej po-
łowy i w efekcie ograniczyli się jedynie do jej 
wykopywania. Sapowice miały szansę na zwy-
cięstwo dwoma bramkami, ale w dwóch 100% 
sytuacjach napastnicy trafiali w poprzeczkę 
(w ciągu 1 minuty), a w innych świetnie pre-
zentował się bramkarz. Ostatecznie mecz za-
kończył się bezbramkowym remisem.

W finale, zgodnie z regulaminem roz-
grywek spotkali się zwycięzcy grup. Mecz  
pomiędzy Strykowem, a Modrzem zakończył 
się bezbramkowym remisem, a o zwycięstwie 
zadecydowały rzuty karne, w których do-
kładniejsi byli zawodnicy Strykowa. Turniej 

3 miejsce – Krzysztof Wojciechowski - Strykowo.
Klasy II gimnazjum - dziewczęta:
1 miejsce – Milena Skrzydlewska - Stęszew,
2 miejsce – Marta Ratajczak - Strykowo,
3 miejsce – Karolina Szymczak - Strykowo.
Klasy II gimnazjum - chłopcy:
1 miejsce – Sebastian Zieliński - Strykowo ,
2 miejsce – Jacek Jędrzejczak - Strykowo,
3 miejsce – Marek Woźniak - Strykowo.
Klasy III gimnazjum - dziewczęta:
1 miejsce – Milena Królikiewicz - Strykowo,
2 miejsce – Marlena Strykowska - Stęszew,

3 miejsce – Anna Łukasik - Strykowo.
Klasy III gimnazjum - chłopy:
1 miejsce – Patryk Nowaczyk - Strykowo,
2 miejsce – Krzysztof Brambor - Stęszew,
3 miejsce- – Arkadiusz Kandulski - Stęszew.
W zawodach pomiędzy gimnazjami, lepsi 
okazali się uczniowie ze Strykowa, na drugim 
miejscu znaleźli się uczniowie stęszewskiego 
gimnazjum.

red.

dokoñczenie na str. 16
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Nagrodzeni uczestnicy konkursu

zakończył się uroczystym wręczeniem pu-
charu dla zwycięzcy, nagród oraz świadectw 
uczestnictwa w Turnieju dla każdego z klu-
bów uczestniczących w rozgrywkach przez 
Burmistrza Gminy Stęszew.

Reasumując należy podkreślić, że cały 
turniej prowadzony był w przyjaznej atmos-
ferze. Piłkarze prezentowali na murawie (jak 
i poza nią) postawę fair play – na 13 meczów 
pokazano tylko 1 kartkę. Uwagę zwraca też 
doskonałe przygotowanie imprezy pod wzglę-
dem organizacyjnym ze strony władz Sapo-
wic oraz współorganizatorów, którzy stwo-
rzyli odpowiednie warunki do rozegrania 
turnieju. Można by sobie życzyć, aby takich 
imprez jak ta było więcej.   

    
M.R. Przedstawiciel jednej z dru¿yn odbiera pami¹tkowy dyplom

10 maja w Urzędzie Miejskim odbył 
się Gminny Konkurs Czytelniczy 
„W magicznym świecie Harrego 

Pottera”. Został on zorganizowany przez 
Bibliotekę Publiczną w Stęszewie, a wzięli 

w nim udział uczniowie gminnych szkół. 
Dzieci podzielone zostały na dwie grupy- 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjali-
stów (dla których zwiększono poziom trud-
ności poprzez pytania dodatkowe). Po za-

Konkurs o Harrym Potterze

dokoñczenie ze str. 15

kończeniu części pisemnej, komisja konkur-
sowa zajęła się sprawdzaniem i oceną prac, 
a dzieci z niecierpliwością i nieskrywanym 
napięciem, czekały na wyniki. Oczekiwanie 
to umiliła grupa uczniów, którzy przygoto-
wali krótkie, zabawne scenki nawiązujące 
do przygód Harrego Pottera. Zaprezento-
wali oni m.in.: pokaz mody obowiązującej 
w Hogwardzie. Po dokładnym przeczytaniu 
wszystkich prac, komisja podjęła decyzję, iż 
wśród uczniów szkół podstawowych 1 miej-
sce zajęła Karolina Kaczmarek, 2 miejsce- Ja-
dwiga Krym, a 3- Tymoteusz Czyż. W grupie 
gimnazjalistów, najlepszy okazał się Piotr 
Woliński, 2 miejsce zajął Przemek Tadeusz, 
a 3 miejsce- Marta Danielewicz. Zwycięzcy 
otrzymali gratulacje i nagrody książkowe. 
Dla pozostałych uczestników również nie za-
brakło upominków. Dyrektor biblioteki Anna 
Krupecka, podkreśliła, że dzieci wykazały 
się dużą wiedzą na temat przygód Harrego. 
Jak się okazuje, niektóre z nich przeczytały 
książki autorstwa J. K. Rowling kilka, a na-
wet kilkanaście razy. 

(J.Z.)
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W roku bieżącym Młodzieżowa Kapela 
Dudziarska „Koźlary” z Domu Kultu-
ry w Stęszewie działająca pod patro-

natem Starostwa Powiatowego w Poznaniu 
obchodzi swoje piąte urodziny. Nawiązując 
do dawnej tradycji muzykowania dudziarzy 
w naszym regionie udało się zachęcić dzieci 
z gminy Stęszew i Buk, aby rozpoczęły na-
ukę gry ze słuchu na dudach wielkopolskich 
i skrzypcach podwiązanych.

Instruktor uczący młodych grać na obu 
instrumentach, pan Romuald Jędraszak 

z Kostrzynia pokazał im piękno brzmienia 
oberków, wiwatów, czy kolęd w tonacji „B”. 
Obecnie kapela liczy 10 osób.

Dzięki wspaniałej postawie rodziców dzie-
ci ze Stęszewa, Dobieżyna, Modrza oraz Za-
parcina, życzliwości stęszewskich lokalnych 
władz samorządowych i wsparciu finanso-
wemu Starostwa Powiatowego w Poznaniu 
tradycja muzykowania ludowego została ura-
towana od zapomnienia.

Cieszą małe i duże sukcesy, które osiągają 
młodzi, występując nie tylko na imprezach re-

gionalnych, ale i na Ogólnopolskim Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 
Dolnym nad Wisłą. Docieramy z regionalną 
muzyką wielkopolską do dzieci, młodzieży i do-
rosłych, ale nie tylko. Kilkakrotnie koncertowa-
liśmy w ośrodkach naukowych i językowych, 
gdzie słuchali tej niezwykłej muzyki ludzie 
z całego świata.

Z okazji skromnego jubileuszu kapeli 
w dniu 17.06.2005 w Domu Kultury w Stę-
szewie została otwarta wystawa z udziałem 
burmistrza gminy Włodzimierza Pinczaka, 
Radnych Powiatu Poznańskiego Marioli Ko-
niecznej i Krzysztofa Robaszyńskiego, mło-
dzieży grającej, rodziców. Nieco później przy-
był również dyrektor Muzeum Instrumentów 
Muzycznych w Poznaniu Janusz Jaskulski, 
który od początku istnienia kapeli wspiera 
wszystkich nas swą wiedzą, charyzmą, do-
świadczeniem i tym niezwykłym umiłowa-
niem regionalnej, tradycyjnej, urzekającej 
muzyki, ciągle żywej i pięknej.

Pan Kazimierz Budzik, poznański mu-
zykolog tak pisał: „Dudy brzmiały zawsze 
z taką samą donośnością, nieprzerwanie 
i w miarę podobnie, zgodnie z przesłaniem 
pieśni: „...bo serce ojca by zapłakało, jakbyś 
orał inaczej...”

Barbara Bawer
dyrektor Domu Kultury w Stêszewie

za³o¿yciel kapeli

Jubileusz 5-lecia
Kapeli Dudziarskiej „KoŸlary”

Goœcie, którzy przybyli na otwarcie wystawy

Uwaga wêdkarze
W dniu 1 maja 2005 roku rozpoczął się 

sezon wędkarski. Inauguracja nastąpiła na 
jez. Strykowskim metodą dowolną. Pierwsze 
zawody wygrali:
I miejsce – Adam Baranowski – 6860 pkt
II miejsce – Roman Sierański – 3820 pkt

III miejsce – Bartosz Sieracki – 3780 pkt
IV miejscevRadosław Stankowski – 3760 pkt
V miejsce – Paweł Frąckowiak – 3580 pkt
VI miejsce – Witold Jóźwiak – 3480 pkt
VII miejsce – Tomasz Brodowski – 3480 pkt
VIII miejsce – Henryk Majorczyk – 3040 pkt

IX miejsce – Łukasz Karpisiak – 2880 pkt
X miejsce – Tomasz Spieczyński – 2760 pkt.
Zawody zakończyły się kiełbaską przy ogni-
sku i rozdaniem upominków. 

dokoñczenie na str. 18
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INFORMUJEMY: 
że od 01.09 2005 r. obowiązuje nowy okres zasiłkowy w zakresie świadczeń 
rodzinnych i dodatków. Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie 

wniosków wraz z wymaganą dokumentacją do

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew

czynnym:
poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek-piątek od 7.00 do 15.00

Na wnioski złożone w okresie 01.07-31.07.2005 wypłata nastąpi
do 30.09.2005r. 

Natomiast na wnioski złożone w okresie 01.08-30.09.2005 wypłata nastąpi 
do 31.10.2005r. wraz ze spłatą za wrzesień. 

Aktualne druki wniosków będzie można pobierać od 04.07.2005r. 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 8 134 062.

Podziêkowanie
Biblioteka Publiczna w Stęszewie zapro-
siła swoich przyjaciół – firmy i osoby 
prywatne-do udziału w akcji „Cała Pol-
ska czyta dzieciom”. Idea akcji polegała 
na zakupie i bezpłatnym przekazaniu 
książek bibliotece. Nasz apel spotkał się 
z żywym odzewem. Biblioteka otrzymała 
40 książek za ogólną wartość 654,10 zł. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim dar-
czyńcom. Znaleźli się wśród nich: 
Maria Tomczyk – księgarnia „Trzynastka”,
Anna Walawender,
Mariola Konieczna,
Elżbieta Przynoga – sklep „Melba”,
Zakład Doświadczalny LenKon
Ewa Trenda,
Zbigniew Krawczyk,
Aleksandra Hałas,
Agata Kalemba,
Faustyna Szczepańska,
Wanda Janowicz,
Państwo Fajkowscy.

Anna Krupecka
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Stęszwie

dokoñczenie ze str. 17

• • •
W dniu 15 maja br. odbyły się pierwsze 

zawody metodą spinningową. Zawody odby-
ły się na rzece Warcie w miejscowości Sowi-
niec. Po prawie 6-cio godzinnych zmaganiach 
zawody wygrali:
I miejsce – Henryk Majorczyk – 360 pkt
II miejsce – Tomasz Brodowski – 120 pkt
III miejsce – Roman Sierański – 60 pkt
IV miejsce – Stanisław Zieliński – 40 pkt
V miejsce – Marcin Sieracki – 40 pkt.

Zawody zakończyło wspólne ognisko i rozda-
nie upominków.

• • •
29 maja nad jeziorem Lipno, rozegrane 

zostały zawody wędkarskie juniorów. Kla-
syfikacja po tym konkursie przedstawia się 
następująco:
1 miejsce – Błażej Przybylski – 1140 pkt,
2 miejsce – Tomasz Gotowiec – 1020 pkt,
3 miejsce – Mikołaj Skrzydlewski – 650 pkt,
4 miejsce – Adam Jóźwiak – 610 pkt,
5 miejsce – Łukasz Sałata – 540 pkt,
6 miejsce – Łukasz Wachowiak – 170 pkt,
7 miejsce – Przemysław Muth – 140 pkt,
8 miejsce – Sylwia Peglau – 130 pkt,
9 miejsce – Mateusz Bensch – 50 pkt,

10 miejsce – Marsie Janus – 40 pkt,
11 miejsce – Wojciech Woźniak – 40 pkt. 

• • •
4 czerwca nad jeziorem Lipno odbyły się 

zawody spławikowe o Puchar Prezesa Koła. 
Zawody wygrali:
1. Henryk Majorczyk – 4380 pkt,
2. Tomasz Brodowski – 3580 pkt,
3. Witold Jóźwiak – 2510 pkt,
4. Robert Sałata – 2000 pkt,
5. Adam Baranowski – 1960 pkt,
6. Roman Sierański – 1680 pkt.

• • •
Po dwóch konkursach, klasyfikacja o tytuł 

wędkarza roku przedstawia się następująco:
1. Adam Baranowski – 8820 pkt,
2. Henryk Majorczyk – 7420 pkt,
3. Tomasz Brodowski – 7060 pkt,
4. Witold Jóźwiak – 5990 pkt,
5. Roman Sierański – 5500 pkt,
6. Bartosz Sieracki – 4880 pkt,
7. Radosław Stankowski – 4500 pkt,
8. Tomasz Spieczyński – 4360 pkt,
9. Paweł Frąckowiak – 4280 pkt,
10. Łukasz Karpisiak – 4060 pkt. 

Po dwóch konkursach klasyfikacja o tytuł 
wędkarza roku (młodzież) przedstawia się na-
stępująco:
1. Tomasz Gotowiec – 2620 pkt,

2. Błażej Przybylski – 2040 pkt,
3. Adam Jóźwiak – 1330 pkt,
4. Mikołaj Skrzydlewski – 930 pkt,
5. Łukasz Wachowiak – 610 pkt,
6. Łukasz Sałata – 540 pkt,
7. Mateusz Fechner – 300 pkt,
8. Mateusz Bensch – 250 pkt,
9. Wojciech Woźniak – 240 pkt,
10. Miłosz Nawrot – 220 pkt,
11. Łukasz Kontekv200 pkt,
12. Przemysław Muth – 140 pkt,
13. Sylwia Peglau – 130 pkt,
14. Mikołaj Bukowski – 80 pkt,
15. Marcin Janus – 80 pkt,
16. Paweł Haizler – 60 pkt.

• • •
Dzięki burmistrzowi gminy Stęszew Wło-

dzimierzowi Pinczakowi, który udostępnił zu-
żyte krawężniki, wędkarze koła Stęszew ułoży-
li schody zejściowe nad jez. Lipno i jez. Dębno. 

Henryk Majorczyk 
Ko³o 121 Stêszew  
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  BURMISTRZ  GMINY  STÊSZEW

  podaje do publicznej wiadomoœci informacjê
  o przeznaczeniu do sprzeda¿y:

1/  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą działkę nr 1655 o pow. 0,5355  ha położoną 
w Stęszewie przy ul.Trzebawskiej.

       Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  187.425,- zł. 
       Dla powyższej nieruchomości Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2/  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego trzy działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzin-
ne, położone w Stęszewie w rej.ul.Trzebawskiej wymienione w poniższym wykazie:

Do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
Księgi wieczyste nie wykazują obciążeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać:
w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11 pokój nr 1  tel. (061) 819 71 49

Lp Nr działki Pow. w m2 Nr K.W. Rodzaj zabudowy Cena wywoławcza netto

1. 2035 1742 43286 zabudowa wolnostojąca 69.680,-
2. 2036 1648 43287 -  „  - 65.920,-
3. 2037 1754 43288 -  „  - 70.160,-

Wynajmę tanio mieszkanie
lub w zamian za opiekę.

Tel: 0 607 975 935 

„Monika”
USŁUGI FRYZJERSKIE

Z DOJAZDEM DO KLIENTA

Monika Baranowska 

62-060 Stęszew, Zamysłowo

ul. Twardowska 23

tel. kom. 0604 172 002

tel. dom. 061 813 44 90 

Dojazd gratis!

Og³oszenia

Wszystkie firmy chcące znaleźć 
się w Branżowym Spisie Firm Mia-
sta i Gminy Stęszew, przygotowy-
wanym na naszym terenie przez 
„GAM” Biuro Handlowo- Reklamo-
we, prosimy o dostarczanie do tej 
firmy wszelkich niezbędnych in-
formacji. 

red.

ANNA 
- gabinet kosmetyczny

-solarium
Stęszew

ul. Dworcowa 6
tel. 0889 28 35 61

czynny: wt-sob 9.00-17.00

POWSZECHNY ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ SA

Inspektorat w Luboniu
poszukuje kandydatów na:

AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH

WYMAGANIA:

• średnie wykształcenie

• samodzielność

• silna motywacja

• umiejętność nawiązywania kontaktów

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
pod numerem 

tel. 8994-603 lub 8994-604

ZAPRASZAMY!
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Informator miejski

Urząd Miejski Gminy Stęszew
pon. 8.00 – 16.00, wt. - pt. 7.00 – 15.00
tel. 813 40 11, tel. sekretariat 813 41 68
Ośrodek Pomocy Społecznej
pon. 8.00 – 16.00, wt. - pt. 7.00 – 15.00
tel. 813 40 62
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Czynny jest codziennie z wyjątkiem
wolnych sobót i niedziel w godz. 7.00 – 15.00
tel. 813 41 82
Awarie sieci wodno-kalizacyjnej można
zgłaszać przez cały tydzień, 24 godziny na dobę,
pod numerem telefonu – 813 42 21, 813 41 82,
kom. 0604 806 068
Muzeum Regionalne w Stęszewie
Czynne codziennie w godzinach 10.00 – 14.00
z wyjątkiem poniedziałku – tel. 813 40 12
Gazownia
Awarie sieci gazowej można zgłaszać
codziennie pod numerem telefonu 813 41 69
Energetyka
Stęszew – tel. 813 43 95
Opalenica – tel. 447 73 65 (24 h)
Straż Pożarna
Stęszew – tel. 813 43 98
Strykowo – tel. 813 45 31
Policja
Stęszew – tel. 813 43 97 lub 813 59 97
Przez całą dobę można dzwonić do Komendy 
Miejskiej Policji w Poznaniu pod bezpłatny 
numer tel. 997
Telefony policjantów
Roman Urbanek – 0605 192 906 – kierownik
Rewirów Dzielnicowych
Asystent ds. nieletnich: mł. asp. Piotr Pawlak
– 0605 192 910
Rejon nr 1 – mł. asp. Jacek Konieczny
– 0605 192 908 – Stęszew
Rejon nr 2 – mł. asp. Bogdan Cieślarek
– 0605 192 907 – Krąplewo Wieś, Krąplewo (POM), 
Strykówko, Strykowo, Sapowice, Antonin, 
Rybojedzko, Wielka Wieś, Mirosławki, Tomice, 
Tomiczki, Piekary, Słupia, Jeziorki, Skrzynki, 
Zamysłowo
Rejon nr 3 – mł. asp. Piotr Lasecki
– 0605 192 909 – Dębienko, Dębno, Witobel, 
Trzebaw, Łódź, Będlewo, Wronczyn, Zaparcin, 
Modrze, Drożdżyce, Smętówko, Górka, 
Twardowo, Srocko Małe, Srocko Małe PGR.
Dni i godziny wypożyczeń w bibliotekach
publicznych
Biblioteka Publiczna w Stęszewie
poniedziałek 12.00 – 19.00
wtorek 8.00 – 15.00, środa 12.00 – 19.00
czwartek 8.00 – 19.00, piątek 12.00 – 19.00
pierwsza sobota miesiąca 8.00 – 13.00
tel. 813 40 92
Filia w Będlewie
poniedziałek 12.30 – 16.30, wtorek 12.30 – 16.30
czwartek 12.30 – 16.30
tel. 813 50 17

Filia w Strykowie
wtorek 9.00 – 17.00, środa 13.00 – 17.00
czwartek 9.00 – 15.00
tel. do szkoły 813 40 52
Filia w Jeziorkach
poniedziałek 16.00 – 18.30, wtorek 16.00 – 18.30
czwartek 16.00 – 18.30, piątek 16.00 – 18.30
tel. do szkoły 819 60 87
Filia w Trzebawiu
środa 13.00 – 19.00, piątek 12.00 – 19.00
Filia w Sapowicach
poniedziałek 14.00 – 18.00, środa 10.00 – 14.00
czwartek 14.00 – 18.00
Dom Kultury
poniedziałek 9.00 – 20.00, wtorek 9.00 – 20.00
środa 9.00 – 15.00, czwartek 9.00 – 20.00
piątek 9.00 – 20.00, sobota 9.00 – 15.00
tel. 813 40 71
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 
pon. 8.00 – 16.00, wt. - pt. 7.00 – 15.00
tel. 819 7137, 819 71 38
Ośrodek Zdrowia
Czynny w godz. 7.00 – 18.00, tel. 813 42 61
W godzinach od 18.00 do 8.00 należy
dzwonić pod numer pogotowia
ratunkowego, telefon 866 00 66
Gabinet Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
„Promed”
Stęszew, ul. Reya 6
tel. 813 56 03, tel. kom. 0606 892 161
Gabinet czynny: pon. - pt. 8.00 – 18.00
Lekarz przyjmuje: pon. - śr.
gabinet: 8.00 – 12.00
wizyty domowe: 14.00 – 15.30
gabinet: 16.00 – 18.00
czwartek
gabinet: 8.00 – 12.00
wizyty domowe: 14.00 – 15.30
dzieci zdrowe (szczepienia): 16.00 – 18.00
piątek
gabinet: 8.00 – 14.00
wizyty domowe: 14.00 – 15.30
Nagłe zachorowania: Dział Pomocy Doraźnej, 
Poznań, ul. Kasprzaka 16, tel. 866 25 35
Gabinet lekarski
Strykowo, ul. Bukowska 56
tel. 813 42 91, tel. kom. 0606 288 458
pon., śr., pt. 8.00 – 16.00
16.00 – 18.00 – porady telefoniczne
pod nr telefonu komórkowego.
wt., czw. 10.00 – 18.00
8.00 – 10.00 – porady telefoniczne pod
nr telefonu komórkowego.
Szczepienia: wt. 16.30 – 18.00, pt. 8.00 – 9.30
Wizyty domowe: codziennie 13.00 – 14.30
Gabinet Rehabilitacyjny „Revita”
ul. Mosińska 8, tel: 660 316 910
Godziny przyjęć: pn. - pt.: 9.30 – 17.00
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne 
„Diagmed”
ul. Reya 2/4, tel./fax: 819 51 06

Godziny przyjęć:
pn.-pt.: 7.00 – 15.00, sob: 9.00 – 11.00
Apteki
• Stęszew, ul. Poznańska – tel. 813 42 54
    pn. - pt. 8.00 – 18.00, sobota 8.00 – 13.00
• Stęszew, ul. Chybickiego, „Pod Słońcem”
    – tel. 813 48 61
    pn. - pt 8.00 – 12.30 i 15.00 – 20.00
    sobota 8.00 – 13.00 i 18.00 – 19.00
• Stęszew, ul. Poznańska 18, „U złotego źródła”
    tel. 898 53 32,
    pn. - pt. 8.00 – 20.00, sobota 9.00 – 14.00
Punkt apteczny „Aspirynka”
Strykowo, ul. Bukowska 56
pon., śr., pt. 8.00 – 16.00, wt., czw. 10.00 – 18.00
„Zdrowie praktyka pielęgniarska
i położnej” 
ul. Piotra Skargi 22
Godziny przyjęć: 8.00 – 9.00 i 15.00 – 16.00
Kontakt telefoniczny:
Mariola Czaplińska – położna środowiskowa, 
tel: 693 743 875
Agnieszka Ignasiak – pielęgniarka 
środowiskowa, tel: 605 951 205
Halina Kowalska – pielęgniarka środowiskowa, 
tel: 600 971 102
Anna Niedźwiedź – pielęgniarka środowiskowa, 
tel: 600 631 917
Barbara Sikorska – pielęgniarka środowiskowa, 
tel: 504 821 566
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