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21czerwca br. mieszkańcy Gminy
Stęszew bawili się na imprezie
z okazji Święta Stęszewa. Tego-

roczne obchody rozpoczęły się na stęszew-
skim Rynku, gdyż właśnie tam zgromadziło
się aż 16 formacji Obrony Cywilnej. Przyby-
ły one z gmin powiatu poznańskiego, aby

wziąć udział w Zawodach Formacji Obrony
Cywilnej Powiatu Poznańskiego. Na ste-
szewskim Rynku, staroście poznańskiemu
została zgłoszona gotowość drużyn do za-
wodów, po czym wszyscy zebrani przeszli,
przy dźwiękach orkiestry na stadion KS Lip-
no. Tam bowiem odbywała się impreza oraz
zawody OC.

W tegorocznych zawodach, pierwsze
miejsce zajęła formacja z Pobiedzisk, drugie
– drużyna z Czerwonaka, a trzecie – druży-
na Komornik. Stęszewska grupa zajęła siód-
me miejsce.

Równolegle do zawodów odbywał się na
scenie VIII Powiatowy Konkurs Piosenki
Dziecięcej „Stęszewska Triola”. Swoje zdol-
ności wokalne pokazały w nim dzieci i mło-
dzież z gmin powiatu poznańskiego.

Podczas uroczystego rozpoczęcia konkur-
su obecni byli burmistrz gminy – Włodzi-

mierz Pinczak, staro-
sta poznański – Jan
Grabkowski oraz
przewodnicząca Ko-
misji Kultury Powia-
tu Poznańskiego –
Grażyna Głowacka.
Barbara Bawer, dy-
rektor Domu Kultury,
była organizatorką
oraz prowadzącą
konkurs. Członkami
komisji artystycznej,
dokonującymi oceny
występów byli: prze-
wodniczący – Karol
Napieralski – muzyk
z Poznania oraz z-ca
przewodniczącego –

Katarzyna Buda – muzyk z Grodziska Wlkp.
Uczestnikami konkursu, w kategorii klas

– III byli: Daniel Maciejewski, Anita Rzadkie-
wicz, Agata Zdrojewska, Antonina Kłos, Iza-
bela Kaźmierczak, Patryk Meyer, Joanna Jur-
ga, Katarzyna Stelmach, Monika Dolata.

W kategorii klas IV–VI wystąpili: Monika
Rurek, Anna Wagner, Justyna Machaj,
Agnieszka Potrzebska, Aleksandra Mikołaje-
wicz, Zuzanna Stefens, Zuzanna Stachura,
Wiktoria Burkusz, Maria Rutkowska, Anna

Święto Stęszewa

dokończenie na str. 2

Przedstawiciele władz gminy i powiatu wraz z mieszkańcami przechodzą na stadion KS Lipno
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Szymańska, Joanna Kubów, Karolina Trafas.
W tej kategorii wystąpiły również dwa ze-
społy wokalne:

1. „Triolki” w składzie Joanna Niewie-
dział, Adrianna Przybył, Daniela Sarmow

2. „Pink Sunshine” w składzie Klaudia
Foszcz, Nicole Kopeć, Weronika Skrzypek

W kategorii wiekowej „Gimnazjum”, ja-
ko soliści zaprezentowali się: Iwona Bugnac-
ka, Maja Maćkowiak, Karolina Przywecka,
Kinga Kwiatkowska z Buku, Kinga Kwiat-
kowska z Czerwonaka i Paulina Błociszew-
ska. Zaprezentowały się też dwa zespoły:

1. Zespół z Murowanej Gośliny w skła-
dzie: Małgorzata Sęk, Natalia Sęk, Marianna
Ignasiak

2. Zespół z Czerwonaka: Kinga Kwiat-
kowska, Maja Maćkowiak

Po wysłuchaniu wszystkich uczestni-
ków, komisja zdecydawała, iż:

W kategorii wiekowej klas I–III:

I miejsce otrzymała – Joanna Kubów –
Dopiewo

II miejsce otrzymała – Anita Rzadkie-
wicz – Mosina

III miejsce otrzymał – Patryk Meyer –
Czerwonak

Wyróżnienia trafiły do: Antoniny Kłos –
Suchy Las, Izabeli Kaźmierczak – Stęszew,

Katarzyny Stelmach – Puszczykowo
W kategorii wiekowej klas IV–VI:
I miejsce otrzymała – Justyna Machaj –

Suchy Las
II miejsce otrzymała – Maria Rutkowska

– Buk
III miejsce otrzymała – Zuzanna Stefens

– Buk

III miejsce otrzymała – Wiktoria Burkusz
– Stęszew

Wyróżnienie trafiło natomiast do: Joan-
ny Kubów – Tarnowo Podgórne

W kategorii – Gimnazjum:

I miejsce otrzymała – Kinga Kwiatkow-
ska – Buk

II miejsce otrzymała – Iwona Bugnacka
– Murowana Goślina

II miejsce otrzymała – Kinga Kwiatkow-
ska – Czerwonak

III miejsce otrzymała – Maja Maćkowiak
– Czerwonak

III miejsce otrzymała – Paulina Błoci-
szewska – Stęszew

Wyróżnienie: Karolina Przywecka – Do-
piewo

W kategorii – Zespoły wokalne nagro-
dzone zostały:

I Miejsce – Kinga Kwiatkowska, Maja
Maćkowiak – Czerwonak

II Miejsce – Małgorzata Sęk, Natalia Sęk,
Marianna Ignasiak – Murowana Goślina

II Miejsce – „Triolki” – Joanna Niewie-
dział, Adrianna Przybył, Daniela Sarmow –
Kórnik

dokończenie ze str. 1

Grupa osób nagrodzonych w konkursie Stęszewska Triola Kolorowe stoiska, jak zawsze przyciągają najmłodszych

Młodzież nagrodzona w zawodach wędkarskichJedna z konkurencji podczas Turnieju Sołectw
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III Miejsce – „Pink Sunshine” –
Klaudia Foszcz, Nicole Kopeć, Wero-

nika Skrzypek – Czerwonak
Wszyscy występujący otrzymali

dyplomy i nagrody za udział. Osoby
nagrodzone, bądź wyróżnione obda-
rowano nagrodami rzeczowymi
w postaci sprzętu muzyczno-kom-
puterowego, książek i statuetek.

Podczas Święta Stęszewa odbyły
się także Zawody Wędkarskie Mło-
dzików o Puchar Burmistrza Gminy
Stęszew, III Turniej Karola Wawrzy-
niaka w piłce nożnej orlików, Mecz
oldbojów w hokeju na trawie oraz
Turniej Sołectw. Ten ostatni wzbu-
dził ogromne emocje.

Tegoroczny Turniej Sołectw był
pierwszym, zorganizowanym pod-
czas Świeta Stęszewa, ale z pewno-
ścią nie ostatnim. W tym roku wzię-
ły w nim udział 4 drużyny, z so-
łectw: Wronczyn, Strykowo,

Zamysłowo, Piekary. Po kilku konkuren-
cjach (m.in.: rzucaniu podkową, przeciąga-
niu liny), 1 miejsce zajęła drużyna z Wron-
czyna, 2 miejsce – Piekary, 3 miejsce – Za-
mysłowo, a 4 miejsce – Strykowo. Turniej
zgromadził wiele osób i był okazją do świet-
nej, wspólnej zabawy, dlatego też zostanie
on z pewnością powtórzony w następnym
roku.

Podczas Święta Stęszewa rozstrzygnięty
został konkurs „Piękny Ogród Naszej Gmi-
ny”. W tym roku zmianie uległa jego kon-
cepcja. Mieszkańcy gminy mogli sami zgła-
szać uczestników konkursu. Dlatego też,
wśród dwudziestu nagrodzonych ogródków
znalazły się te, które zgłosili ich właściciele,
jak i sąsiedzi czy sołtysi wsi.

Osoby przybyłe na obchody Święta Stę-
szewa mogły obejrzeć pokazy sprzętu i wy-
posażenia Plutonu Specjalnego Lubuskiego
Oddziału Straży Granicznej, pokaz sprzętu
pirotechnicznego SG Poznań – Ławica oraz
pokazy sprzętu strażackiego i policyjnego.Mała garncarka przy pracy

Stęszewska formacja OCSędzia ocenia wykonanie zadania przez formację OC Stęszew

Pokaz sprzętu Straży GranicznejPokaz sprzętu i wozów strażackich
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W godzinach popołudniowych, na scenie
wystąpił zespół coverowy – INCYDENT, któ-
rego wokaliści „wciągnęli” do wspólnej za-
bawy dzieci i młodzież, organizując im kon-
kursy i quizy. Wystąpiła także Kapela znad
Obry.

Zorganizowano również warsztaty
garncarskie, podczas których można było
z pomocą garncarza lepić w glinie i tworzyć
własne „dzieła sztuki”. Ta nauka przez zaba-
wę przypadła szczególnie do gustu najmłod-
szym uczestnikom imprezy. Starsi mogli na-
tomiast obejrzeć wystawę plenerową ma-
larstwa Arkadiusza Cypriana.

W godzinach wieczornych odbyła się lo-
teria fantowa, z której dochód przeznaczony
został na dofinansowanie obozu treningo-
wego dla młodzieży. Zorganizowano też li-
cytację koszulki Piotra Rockiego.

Krótko po godzinie 20.00 na scenie poja-
wił się Michał Milowicz, który rozruszał
wszystkich zgromadzonych, wykonując
m.in.: piosenki Elvisa Presleya.

Bardzo późnym wieczorem odbył się po-
kaz sztucznych ogni.

J.Z.

Przez kilka ostatnich miesięcy trwały
dyskusje nad budową hali widowisko-
wo-sportowej. Wszyscy radni byli

zgodni co do tego, że ma ona powstać. Wszy-
scy zgadzali się też, że wybudowana zosta-
nie ona w Stęszewie. Problem był tylko
w tym, jaką lokalizację hali wybrać. Koncep-

cje były dwie: Stęszew – ul. Trzebawska,
przy stadionie KS Lipno oraz Stęszew –
działka nr 850 – boisko obok targowiska.

Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej Gmi-
ny Stęszew podjęta została uchwała w tej
sprawie. Radni wyrazili w niej zgodę na roz-
poczęcie budowy hali na boisku obok targo-

wiska, na działce nr 850. Decyzja taka zapa-
dła stosunkiem głosów: 10 – za budową we
wspomnianej lokalizacji, 3 – przeciw tej lo-
kalizacji (radni ci opowiadali się bowiem za
drogą ze wspomnianych lokalizacji) i 2 –
wstrzymujące się.

red.

Hala widowiskowo-sportowa
w Stęszewie

Występ Michała Milowicza

Pokaz zabytkowych motocykliPokaz judo
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W pierwszych dniach lipca gościliśmy
ponownie w Gminie Stęszew grupę
mieszkańców z zaprzyjaźnionej

francuskiej gminy Pleine Fougères. Tym ra-
zem przyjechali oni wraz z grupą Hiszpanów.
Podczas kilkudniowego pobytu zaplanowano
zwiedzanie gminy, a także wyjazdy w inne
części Polski np: do Torunia i Malborka.

W niedzielę, 6 lipca odbyło się oficjalne
spotkanie w Urzędzie Miejskim Gminy Stę-
szew. Gości z Francji i Hiszpanii powitał bur-
mistrz Włodzimierz Pinczak, który życzył
wszystkim udanego pobytu i wielu wrażeń.

Przypomnijmy, że Gmina Stęszew współ-
pracuje z dwoma gminami Partnerskimi –
francuską Pleine Fougères oraz niemiecką –
Zahna. Współpraca z Francuzami ma długą
historię, gdyż trwa już od roku 1991. Przez ten
czas doszło już do wielu spotkań. Mieszkańcy
Gminy Stęszew odwiedzali Francję, a Francu-

zi przyjeżdżali do Stęszewa. Każda taka wizy-
ta jest okazją do bliższego poznania się, daje

też dużo radości i zacieśnia wzajemne więzi.
J.Z.

Z wizytą w Stęszewie

2lipca mieszkanka Tomiczek, Józefa Leh-
mann obchodziła swoje 100 urodziny.
Ta szczególna okazja zgromadziła wie-

lu gości. Poza rodziną, do solenizantki przy-
byli także: burmistrz Włodzimierz Pinczak,
kierownik OPS Mirosława Walkowiak oraz
sołtys Tomiczek Hanna Słoma. Pani Józefa,
poza życzeniami kolejnych 100 lat ży-
cia, otrzymała kwiaty oraz prezent.

Jubilatka była bardzo wzruszona, ale i zde-
nerwowana. Historię jej życia przedstawił nam
jejzięć. Opowiadał o tym,że państwo Lehmann
przywędrowali do Tomiczek w latach 70-tych.
Pani Józefa od zawsze była bardzo aktywną
osobą, dlatego też pracowała wraz z mężem
sprzedając na rynku owoce, warzywa i kwiaty.
Do dziś z resztą dba o swój przydomowy ogró-
dek. Ma też nadal kury, dla których każdego

ranka przygotowuje
karmę. Jak powiedzia-
ła nam solenizantka –
ukończyła szkołę rol-
niczą dlatego też tak
bardzo lubi ogród, lasy
i pola. Pani Józefa, po-
mimo swoich 100 lat
cieszy się dobrym
zdrowiem, jest silna
i ciągle bardzo aktyw-
na. Nie lubi, kiedy ro-
dzina chce jej w czymś
pomagać. Jeśli już zgo-
dzi się na przyjęcie po-
mocy, to kontroluje
wszystkich, nie zno-
sząc sprzeciwu. Pani

Józefa ma jedno dziecko – córkę, jednego wnu-
ka oraz dwoje prawnucząt.

Podczas lipcowej uroczystości wszyscy
goście życzyli solenizantce kolejnych lat
zdrowia i spokoju. Była też lampka szampa-
na za zdrowie jubilatki.

J.Z.

100. urodziny Józefy Lehmann

Goście urodzinowej uroczystości wraz z jubilatką

Solenizantka w dniu 100. urodzin

Goście w Francji i Hiszpanii przed Urzędem
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Polski Czerwony Krzyż – Koło Terenowe
w Stęszewie oraz Burmistrz Gminy
Stęszew zorganizowali zbiórkę krwi

pod hasłem „I Ty możesz uratować życie”.
Odbyła się ona 15 czerwca br. na stęszew-
skim Rynku.

Ta szczególna akcja trwała przez pięć go-
dzin i spotkała się z ogromnym zaintereso-
waniem mieszkańców gminy. Przy zaparko-
wanym na Rynku specjalistycznym autobu-
sie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa, już po paru chwilach
ustawiła się długa kolejka osób chcących
nieść pomoc innym. Karetka, którą przewo-
żona jest krew, kilkakrotnie odjeżdżała „na
sygnale” ze Stęszewa, aby odwieźć zebraną
krew.

Chęć do oddania krwi wyraziło aż 87
osób, z czego oddało ją 59 osób. Organizato-
rzy zbiórki składają serdeczne podziękowa-
nie wszystkim, którzy wzięli udział w akcji
ratowania życia.

Szczególne podziękowanie należy się Ire-
nie Wojtkowiak – przewodniczącej Koła Tere-
nowego PCK w Stęszewie. To ona była bowiem
inicjatorką akcji zbierania krwi i jej „dobrym
duchem”. Wzięła też w swoje ręce kwestię po-
informowania mieszkańców o zbiórce. Roze-
słała pisma z prośbą o wsparcie akcji do
wszystkich firm i parafii z terenu gminy. Wła-
śnie dzięki takiej aktywności możemy mówić
o pełnym sukcesie stęszewskiej zbiórki krwi.

J.Z.

Chętni do oddania krwi czekają przed autobusem

Państwo Tomiak oddali krew „całą rodziną”

Burmistrz i ksiądz proboszcz wspierali akcję

Zebrana krew odwożona była katerką

Duży sukces stęszewskiej
zbiórki krwi!
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31maja na stadionie KS Lipno odby-
ła się impreza dla dzieci pod ha-
słem Gmina Młodym. Jak każde-

go roku zgromadziła ona tłumy najmłod-
szych mieszkańców gminy, którzy przyszli,
aby wspólnie bawić się z okazji Dnia Dziec-
ka.

Część osób skorzystała z oferty udziału
z zawodach sportowych, które prowadzili
nauczyciele wychowania fizycznego gmin-
nych szkół. Dzieci brały więc udział w kon-
kursie chodzenia na szczudłach, rzutów lot-
kami do celu, rzutu podkową, skoków
w worku itp.

Ci, którzy szukali innej rozrywki, mogli
posłuchać występów wokalnych uczestni-
ków Gminnego Konkursu Stęszewska Triola.

W tegorocznej edycji tytuł laureata i osoby
nominowanej do etapu powiatowego otrzy-
mali:

– Izabela Kaźmierczak – Szkoła Podsta-
wowa Strykowo,

– Daniel Maciejewski – Szkoła Podstawo-
wa Modrze,

– Monika Dolata – Szkoła Podstawowa
Strykowo,

– Karolina Trafas – Szkoła Podstawowa
Modrze,

– Wiktoria Burkusz – Szkoła Podstawo-
wa Jeziorki.

Wyróżnienie w kategorii wiekowej klas I
– III otrzymała: Weronika Wolna ze Szkoły
Podstawowej ze Strykowa. W kategorii wie-
kowej klas IV – VI wyróżniona została Zu-

Gmina Młodym

Jedne z uczestniczek konkursu piosenki

Osoby nagrodzone w konkursie Stęszewska Triola

Jedna z konkurencji przygotowanych dla dzieci

Slodycze i soczki dla dzieci

Pokaz break dance
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zanna Stefens ze Szkoły Podstawowej z Je-
ziorek. Wśród gimnazjalistów natomiast
wyróżnienie otrzymała Katarzyna Jerzykie-
wicz z Gimnazjum w Stęszewie.

Po zakończeniu konkursu, na scenie poja-
wił się zespół hip-hopowy „T.U.R.E.K.” z Kro-
toszyna oraz grupa break dance owa „Zero
Grawitacji”. Oba występy narodzone zosta-
ły gromkimi brawami.

Z racji tego, że dzień był piękny, ale
i upalny, organizatorzy imprezy zapewnili
wszystkim jej uczestnikom mały poczęstu-
nek – ciastka i soczki.

J.Z.

27maja, we Wronczynie zorganizo-
wany został Gminny Dzień Mat-
ki i Ojca. Tegoroczna uroczystość

miała szczególny charakter, gdyż połączona
została z jubileuszem 15-lecia zespołu „We-
soła Gromada”.

Wszystkich gości, którzy licznie przybyli do
Wronczyna powitał burmistrz – Włodzimierz
Pinczak, przewodniczący Rady Miejskiej – Mi-
rosław Potrawiak, sołtys Wronczyna – Zyg-
munt Jankowiak oraz ksiądz proboszcz para-
fii Modrze – Henryk Rynkiewicz. Nad przebie-
giem uroczystości czuwała jak zawsze
dyrektor Domu Kultury – Barbara Bawer.

Jako pierwsze na scenie pojawiły się „Mo-
drzanki”, które tym razem wystąpiły jako
zespół „Arabia Band”. Członkinie zespołu,
jak zawsze przedstawiły dowcipny pro-
gram, przebrały się też w arabskie stroje,
czym dodatkowo rozbawiły gości. Przepro-
wadziły loterię, w której wylosowane osoby

otrzymywały kwiatka i specjalną piosenkę,
wykonaną tylko dla nich. Tym samym, ze-
spół „wciągnął” we wspólną zabawę
wszystkich zgromadzonych. Pod koniec wy-
stępu „Modrzanki” złożyły serdeczne życze-
nia swoim koleżanką z zespołu „Wesoła Gro-
mada”. Do życzeń przyłączyli się oczywiście
burmistrz i przewodniczący Rady, którzy
przekazali jubilatkom kwiaty i dyplomy.

Następnie, na scenie pojawiła się Ewa Tu-
skowska, nauczycielka muzyki z Gimnazjum
w Stęszewie, która wykonała kilka piosenek,
akompaniując sobie na gitarze. Jej występ
nagrodzony został gromkimi brawami.

Przyszedł w końcu czas na występ jubila-
tek. Na początku jedna z członkiń zespołu
przedstawiła jego historię. Opowiedziała,
jak powstał zespół, kto występował w nim
przez 15 lat działalności oraz, w jakich miej-
scowościach i na jakich uroczystościach
śpiewała „Wesoła Gromada”. Przerywnika-

Gminny Dzień Matki i Ojca
Rozdanie nagród za udział w sportowych konkurencjach

Dyplomy i gratulacje dla Wesołej Gromady

Jubilatki w pełnym składziePowitanie gości
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mi w tej opowiadanej historii zespołu były
piosenki, które jubilatki wykonywały włą-
czając do śpiewania wszystkich gości.

Na zakończenie uroczystości przygoto-
wano wyjątkową niespodziankę – występ
zespołu z Węgier. Jego członkowie, ubrani
w historyczne, węgierskie stroje wykonali
tradycyjne pieśni, Wszyscy goście przysłu-
chiwali się im z uwagą, a później nagrodzi-
li je brawami.

Po występach, burmistrz gminy jeszcze
raz złożył serdeczne życzenia wszystkim
mamom i ojcom oraz jubilatkom – „Wesołej
Gromadzie”.

J.Z.

W środę 11 czerwca w Starostwie Po-
wiatowym w Poznaniu odbyło się
podsumowanie V edycji międzysz-

kolnego współzawodnictwa sportowego
szkół za rok szkolny 2007/2008, prowadzone-
go przez Szkolne Zrzeszenie Sportowe Po-
wiatu Poznańskiego.

We współzawodnictwie sklasyfikowano
rekordową ilość szkół podstawowych – 64
szkoły. Stęszewska podstawówka zajęła wy-
sokie IV miejsce. Dyrektor szkoły Leszek Ber-
naczyk oraz nauczycielka wychowania fi-
zycznego Joanna Przespolewska odebrali

z rąk Starosty Poznańskiego
pana Jana Grabkowskiego pu-
char oraz dyplom i życzenia
dalszych sukcesów sporto-
wych w następnym roku
szkolnym.

Wszystkim uczniom, któ-
rzy przyczynili się do sukce-
sów sportowych szkoły gratu-
lujemy, a nauczycielom dzię-
kujemy za wkład pracy
w przygotowanie sportowców.

JP

Podsumowanie międzyszkolnego
współzawodnictwa

Ewa Tuskowska

Dyrektor Leszek Bernaczyk i Joanna Przespolewska z pucharem i dyplomem

Zespół z Węgier podczas występu

Modrzanki „w wersji arabskiej”
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10czerwca w Szkole Podstawowej
w Stęszewie odbyły się „Mistrzo-
stwa Szkoły w Singlach Siatkar-

skich Chłopców Klas Czwartych”. Zawodni-
cy turnieju rozgrywali mecze piłki siatko-
wej systemem „każdy z każdym” na czas, na
jedno odbicie. Mecze wzbudzały mnóstwo
emocji. Walka o medale była bardzo zacięta.

Medaliści:
I miejsce – Waselczyk Marcin
II miejsce – Madaj Patryk

III miejsce – Wałęsa Kamil
Ponadto udział w turnieju wzięli: Ko-

nieczny Jan, Minkisiewicz Łukasz, Tomczak
Gwidon, Dudziak Jakub, Adamek Krystian,
Mydlak Mateusz, Weigelt Dawid, Wojtko-
wiak Damian, Wirth Marcin, Ławniczak Ja-

kub, Łakota Filip, Drożdżyński Bartosz, Alej-
ski Dawid, Biskup Adam, Kęsicki Jonasz, Na-
skręt Tobiasz, Przydanek Albert, Kaźmierow-
ski Kamil.

JP

Mistrzostwa szkoły

K iedy na początku roku szkolnego
w przedszkolu w Jeziorkach przepro-
wadziliśmy akcję „Bezpieczny plac za-

baw”, nikt nie przypuszczał że jej kontynu-
acją będzie coroczny Piknik Rodzinny. Ta
czerwcowa impreza skierowana jest zawsze

dla przedszkolaków i dzieci z kl. „0” wraz
z ich rodzinami.

Tradycją stała się już loteria fantowa ze
zbiórką funduszy na potrzeby najmłod-
szych dzieci. Tym razem cel loterii, podob-
nie jak całego Pikniku był tylko jeden –

upiększenie naszego
placu zabaw. Pod-
czas wrześniowej
akcji wyrównany zo-
stał teren wokół pla-
cu, posadzono także
piękne rośliny. Tym
razem jednak chcie-
liśmy pójść dalej. Po-
stawienie ogrodze-
nia wokół placu, po-
sianie trawy,
pomalowanie placu,
ale także integracja
rodzin i dobra zaba-
wa stały się dla nas

głównym motywem do zorganizowania
Pikniku.

Rodzice jak zwykle nie zawiedli. Każda
rodzina przyniosła fanty na loterię, upiekła
ciasta i pomogła w pracach organizacyj-
nych. Nie zawiedli także sponsorzy. Dzięki
ich uprzejmości dzieci mogły wspaniale spę-
dzić sobotnie popołudnie. Burmistrz Gminy
Stęszew, Włodzimierz Pinczak podarował
wiele nagród na loterię fantową, m.in. piłki,
deskorolki, akcesoria do komputera. Ofiaro-
wał także dwie główne nagrody w rodzin-
nych konkurencjach – duży basen i hamak.
ZGKiM ustawił ławki i namiot.. Tadeusz
Adamczak przewoził dzieci bryczką po je-
ziorkach, pan Janusz uczył jak jeździć na ku-
cyku. Pałac Szczepowice ufundował dla
wszystkich dzieci słodycze za udział w kon-
kurencjach sportowych, prezes RSC-BIS Zbi-
gniew Chlebanowski przekazał fundusze na
piknik, a pani Honorata Jujka podarowała
mnóstwo nagród rzeczowych.

Piknik Rodzinny w przedszkolu
w Jeziorkach

Od prawej Marcin Waselczyk – złoty medalista, Patryk Madaj – srebrny medalista, Kamil Wałęsa
– brązowy medalista

Uczestnicy turnieju

Malowanie twarzy
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Piknik rozpoczęły występy artystyczne
grupy „Wesołych Krasnoludków” z wierszy-
kami i piosenkami dla mam i tatusiów. Dru-
ga część występów należała do kl. „0”, która
wystawiła przedstawienie „Królewna Śnież-
ka i 7 krasnoludków”. Piękne występy dzieci
zaowocowały mnóstwem oklasków na wi-
downi. Inscenizacje podobały się także dzie-
ciom, które do przedszkola przyjdą dopiero od
września, lecz w ramach programu adapta-
cyjnego zostały zaproszone już teraz. Po za-
kończonej części artystycznej każda rodzina
brała udział w konkurencjach sportowych.
Dopiero zebranie na kuponie konkursowym
wszystkich znaczków z poszczególnych kon-
kurencji dawało możliwość udziału w loso-
waniu głównych nagród. Wszyscy chętnie
uczestniczyli w zmaganiach sportowych, nie
tylko po to aby mieć szansę wygrania base-
nu. Taka rodzinna zabawa zawsze zbliża jej
członków. Uśmiechu na twarzy i sportowej
rywalizacji nikomu więc nie zabrakło.

Po konkurencjach każdy zjadł kiełbasę
z grilla, aby zebrać siły do finałowych rozgry-
wek. Mamy miały okazję pokazać swe umie-
jętności w grze w dwa ognie. Zacięta walka
okazała się zwycięską na korzyść kl. „0”. Tatu-
siowie natomiast zaskoczyli wszystkich peł-
nym akcji meczem w piłkę nożną z ogromną
energią sędziego, który zauważał nawet naj-
mniejszy faul. Znów wygrała reprezentacja
kl. „0”, lecz drużyna przedszkola zapowie-
działa rewanż na następnym spotkaniu.

Wszyscy uczestnicy mile wspominają tego-
roczny Piknik Rodzinny. Dobra organizacja
i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny przekonu-
ją na korzyść organizowania takich imprez –
częściej i na większą skalę. Dziękujemy zatem
wszystkim rodzicom i sponsorom, którzy przy-
czynili siędozorganizowaniategorocznegoPik-
niku Rodzinnego w przedszkolu w Jeziorkach.

Anita Alejska

Przejazdy bryczka Rozgrywki sportowe

Wesołe krasnoludki

Zerówka podczas przedstwienia
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Wsobotę 7 czerwca nad jeziorem stry-
jowskim, w słoneczny poranek od-
były się zawody biegowe o „Puchar

Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy
Stęszew”. Kolejny raz w mistrzowskim sty-
lu wygrała stęszewska podstawówka.

Wyniki klasyfikacji drużynowej w kla-
sach I–III

I miejsce – SP Stęszew 154 pkt.
II miejsce – SP Strykowo 70 pkt.
III miejsce – SP Trzebaw 42 pkt.

IV miejsce – SP Jeziorki 39 pkt.
V miejsce – SP Modrze 25 pkt.
Wyniki klasyfikacji drużynowej w kla-

sach IV–VI
I miejsce – SP Stęszew 186 pkt.
II miejsce – SP Modrze 85 pkt.
III miejsce – SP Jeziorki 59 pkt
Medaliści Szkoły Podstawowej w Stęsze-

wie.
Złoty medal: Lulkiewicz Alicja, Bucholc

Julia, Maćkowiak Kinga, Czajkowska Kata-

rzyna, Marciniak Jakub, Kozłowski Marek,
Nowak Mateusz.

Srebrny medal: Miecznik Klara, Flak Ka-
tarzyna, Raczkiewicz Dominika, Furtak Jo-
anna, Potrawiak Filip, Czekała Alan, Wałęsa
Kamil.

Brązowy medal: Marciniak Aleksandra, Ko-
śmider Sylwia, Oleksiak Aleksandra, Lulkie-
wicz Michalina, Misztal Aleksandra, Alejski
Patryk, Kaczmarek Alan, Jędrzejczak Dawid.

JP

Reprezentacje szkół w kategorii klas I–III. Na najwyższym podium reprezentanci SP Stęszew
wraz z opiekunem Wiesławą Grzelak

Reprezentacje szkół w kategorii klas IV–VI. Na najwyższym podium reprezentanci SP Stęszew
wraz z opiekunem Joanną Przespolewską

Strykowskie zawody

Rozpoczęły się wakacje. Słońce, przygo-
da! Ale jednak miło jest wrócić pamię-
cią do beztroskich chwil spędzonych

w przedszkolu. 6-latki z Modrza szczególnie
miło wspominają swoją korespondencyjną
znajomość z dziećmi z przedszkola w Trze-
bawiu.

Przez cały rok dzieci pisały do siebie listy,
przesyłały własnoręcznie wykonane upo-
minki, zdjęcia, wymieniały się wiedzą. Każ-
dy list tworzyły same – z niewielką pomocą
swoich wychowawczyń. Ogromną satysfak-
cją były dla dzieci pierwsze udane próby sa-
modzielnego czytania listów. W taki wła-
śnie sposób mogły w praktyce szlifować tę
umiejętność; miały okazję przekonać się, że
jednak warto trochę się potrudzić przy na-

uce czytania. Przy okazji zdobywały wiedzę
na temat funkcjonowania poczty.

Po pewnym czasie przedszkolakom prze-
stała wystarczać taka forma znajomości –
zapragnęły poznać się osobiście. Ich życze-

nie zostało spełnione. Wychowawczynie:
pani Julia i pani Ola Ludwiczak zorganizo-
wały wspólne spotkania.

Przed pierwszą wizytą w Modrzu (12 ma-
ja) dzieci bardzo się denerwowały. Czy na-
szym kolegom się u nas spodoba? Czy dobrze
wypadniemy? Czy się polubimy? Na szczę-
ście wszystko poszło dobrze. Mali Trzeba-
wiacy obejrzeli przygotowane dla nich eko-
logiczne przedstawienie, zwiedzili Modrze;
był też czas na wesołą zabawę i bliższe po-
znanie się.

Przedszkolaki z naszej paki

Przed szkołą w Trzebawiu
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Reprezentacja szkoły w koszykówkę dziewcząt klas czwartych wraz z opiekunką Joanną
Przespolewską

Reprezentacja szkoły w koszykówkę dziewcząt klas czwartych wraz z opiekunką Joanną
Przespolewską

Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali
następnego spotkania w Trzebawiu, które
odbyło się 6 czerwca. Dzieci z Trzebawia
przygotowały dla swoich przyjaciół wio-
senną inscenizację, która została nagrodzo-
na burzą oklasków. Potem był czas na po-
częstunek, wspólne zabawy na boisku
szkolnym i w trzebawskiej Zielonej Klasie.
Następnie przedszkolaki spacerowały po

Wielkopolskim Parku
Narodowym, poznając
zasady obowiązujące na
jego terenie. Wspólny

dzień zakończył się przechadzką po Trzeba-
wiu.

Wspaniale byłoby spotykać się częściej!
Julia Ludwiczak

Wdniach 30–31.05–01.06.2008 r.
w Poznaniu odbył się XXX Ogólno-
polski Turniej Mini-Kosza „Dzień

Dziecka 2008”. Do turnieju zakwalifikowały
się zawodniczki „UKS Dwójka Stęszew” –
rocznik 1997. Dziewczyny grające na co

dzień w siatkówkę podjęły waleczną grę
z najlepszymi zespołami z całej Polski. Osta-

tecznie zajęły 11 miejsce wyprzedzając dru-
żyny: SP 65 Poznań, UKS Basket Ostrów
Wielkopolski, UKS Venus Jędrzejewo, UKS
Olimpijczyk Drawsko Pomorskie, MUKS II
Poznań.

Zespół wystąpił w składzie: Nowacka Jo-
anna (kpt.), Fajkowska Karolina, Jankowiak
Zuzanna, Kalemba Małgorzata, Kawka Li-

dia, Konieczna Aleksandra, Maćkowiak Kin-
ga, Michalak Adrianna, Miecznik Wiktoria,
Olejniczak Michalina, Piasta Natalia, Sikora
Weronika. Najwięcej punktów dla drużyny
zdobyła: Nowacka Joanna, Piasta Natalia.
Drużyną opiekowała się Joanna Przespolew-
ska.

JP

Turniej koszykówki

Pierwsze spotkanie w Modrzu – wspólne zabawy

Odpoczywamy po długim spacerze
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Dlaczego o agresji? Ponieważ to pro-
blem, który wciąż się nasila. Z agresją
mamy do czynienia od najmłodszych

lat szkolnych, często nie można jej uniknąć
w pracy, a nawet w domu. Jak bardzo prze-
rażają agresywne działania zapisane w hi-
storii wielu narodów – wojny czy prześlado-
wania. Pokazują one, że agresja nie zna gra-
nic, a człowiek może się posunąć do wielu
zbrodni.

Przez miniony rok szkolny w Gimnazjum
w Strykowie realizowany był projekt eduka-
cyjny „Agresji STOP!”. Ów projekt miał za
zadanie zatrzymać nas na chwilę, zmusić
do refleksji nad zjawiskiem agresji, zmobili-

zować do pracy nad sobą, zmotywować do
działań w obronie godności własnej i in-
nych. Do szanowania siebie i innych!

Uczniowie oraz rodzice poddani zostali
szeregom działań mających na celu uświa-
domienie zjawiska agresji i przemocy, jako
niekorzystnego dla wszystkich. M. in.
uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z poli-
cjantem – p. Piotrem Pawlakiem z Komendy
Policji w Stęszewie, rodzice w prelekcji z psy-
chologiem z Poradni Psychologiczno – Peda-
gogicznej w Stęszewie – p. Marią Szafran,
gdzie dowiedzieli się o przyczynach nieko-
rzystnych zachowań, skutkach oraz sposo-
bach walki z agresją. Prezentowano filmy

edukacyjne; w każ-
dej z klas z począt-
kiem roku opracowa-
no kodeksy zachowa-
nia w klasie i szkole,
przeprowadzono lek-
cje wychowawcze na
temat agresji, wielu
stanęło do konkursu
literackiego „Wznieś
serce ponad zło” oraz
plastycznego „Ludz-
ka głowa nie z porce-
lany!”.

Ostatnia środa ro-
ku szkolnego – 18

czerwca 2008, była zaś dniem podsumowa-
nia całorocznych działań walki z agresją,
rozwiązania konkursów oraz zabawy.
Oprócz pouczającej prelekcji, prezentacji
multimedialnej o agresji, uczniowie oraz na-
uczyciele mogli podziwiać talenty arty-
styczne. Zaprezentował się zespół wokalno-
-instrumentalny oraz Koło teatralne
w przedstawieniu „Czerwony kapturek –

wersja współczesna”. Młodzi artyści jak
zwykle pokazali kunszt gry aktorskiej, roz-
bawiając publiczność i udowadniając, że…
„nie taki wilk straszny, jak go malują”.

Młodzi ludzie, wchodzący w dorosłe ży-
cie są pełni obaw. Patrzą co robią inni, jak
żyją, czym się kierują, co wybierają. Zapew-
ne zastanawiają się kogo naśladować. Być
może zadają sobie pytanie na co i na kogo
mam wpływ?

Odpowiedzią, w której prawdę może od-
naleźć każdy z nas, niech będzie hinduska
opowieść o człowieku, który medytował
nad swoim życiem. Gdy był młody – chciał
zmieniać świat; potem, gdy był dojrzały
w latach – chciał zmieniać swoje otoczenie,
swoją rodzinę, bo wiedział lepiej, jak powin-
ni żyć. A pod koniec swojego życia stwier-
dził: „Jedyną osobą, na którą mam wpływ
jestem ja sam. Gdybym tak myślał całe ży-
cie – nie zmarnowałbym go.”

Magdalena Wasielewska

„Dziś agresji mówimy nie!”
czyli projekt edukacyjny w strykowskim gimnazjum

Czerwony Kapturek (Michał Kuźniarek, kl. Ia) ze smakołykami, a w tle nowoczesna babcia na
hulajnodze (Anna Bendowska, kl. Ia)

Wyróżnione w konkursie plakaty autorstwa: Agnieszki Nowaczyk, kl. Ib, Jagody Skrzypek, kl. IIIb
oraz Anny Bendowskiej i Jessicy Stenclik, kl. Ia

P. Magdalena Wasielewska (organizator projektu) wręcza dyplomy nagrodzonym w konkursie lite-
rackim. Od prawej: Jagoda Skrzypek, kl. IIIb, Paulina Krupa, kl. Ia, Agnieszka Sommerfeld, kl. IIa
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„Ach… nareszcie dzwonek”
„Kto to?”
„Mocniej! Uważaj z prawej!”
„Auu… Bolało”
„Dalej! Dalej!”
„Przegra…”
„On jest lepszy”
„Dasz rade”
„Nie róbcie tego! Przestańcie”
„O Boże, krew!”
„Super!”
„Tak trzymaj”
„Jeszcze mocniej”
„Lewą!”
„Nachyl się!”
„Uważaj”
„Niech ktoś pójdzie po nauczyciela!”
„Uciszcie tę nudziarę…”
„Och, to mogłoby się częściej dziać”
„Patrzenie wciąga…”
„Dobrze, że nauczycielka nie widzi”
„Na kogo głosujesz?”
„Nie daj się tak łatwo!”
„Co tu się dzieje dzieci?!”
„Oj… niedobrze…”
„Och, nareszcie ktoś przyszedł!”
„Po co tu ona?”
„Robi się jeszcze ciekawiej…”

„Proszę natychmiast przestać!”
„Ale my tylko…”
„To jego wina”
„Nie tak jak pani myśli”
„Ha! Bronią się”
„Do dyrektora!”
„I tak się policzymy…”
„Dzisiaj po lekcjach…”
„Uwaga! Przyjdzie wszyscy”
„Do dyrektora! W tej chwili!”
„Nieźle się zapowiada”
„Już się nie mogę doczekać”
„O! Nareszcie koniec lekcji”
„Patrz! Tam!”
„Idziemy!”
„Co się dzieje?”
„Dobrze mu tak…”
„Glosowałem na niego…”
„Dzwońcie po karetkę!”
„Spójrz na jego rękę!”
„Źle się zapowiada…”
„Co jest?”
„Ach, niech mu ktoś pomoże!”
„Już jadą!”
„Do szpitala? Biedaczek…”
„Gdyby się nie bił nie skończyłoby się tak…”
„Chyba miałaś rację…”

PAULINA KRUPA KL. IA

„Na pustyni uczuć”

życie jest jak pustynia

uczucia są po to aby ta pustynia mogła

przetrwać

a przetrwa wszystko

smutek radość

łzy i śmiech

często pojawia się na niej

burza uczuć

jedyne co uśmierca życie

to przemoc

przemoc w szkole na ulicy

najgorsza jest w domu

gdy dziecko jest bite po kryjomu

nie chowaj się

otwórz szeroko oczy

powiedz o tym

mnie już nic nie zaskoczy

Jagoda Skrzypek, kl. IIIb

Poniżej prezentujemy wiersze, które zwyciężyły w konkursie literackim:

2czerwca w stęszewskiej podstawówce
odbył się tradycyjnie, jak co roku
„Dzień Dziecka – Dzień Sportu”.

Na koniec szkolnej imprezy rozegrany
został mecz piłki nożnej – nauczyciele SP
Stęszew kontra Rada Rodziców. Mecz w pla-
nowym czasie gry zakończył się remisem
4:4. Drużyna SP Stęszew wystąpiła w skła-
dzie: Joanna Przespolewska, Katarzyna
Więckowska, Irena Maćkowiak, Mariola Ma-
rusarz-Gutowska, Leszek Bernaczyk, Ry-
szard Oleksiak, Paweł Cudak, Michał Sza-
rzyński.

Drużyna Rady Rodziców wystąpiła
w składzie: Aleksandra Misztal, Marlena
Przydanek, Anna Fajkowska, Izabela Sobo-
lewska, Aleksander Murkowski, Dariusz An-
drzejczak, Janusz Leśniczak, Tomasz Sobo-
lewski, Sławomir Piątkowski.

Bramki dla SP Stęszew zdobyli: Joanna
Przespolewska – 3, Leszek Bernaczyk –
1Bramki dla Rady Rodziców zdobyli: Marle-

na Przydanek – 1, Dariusz Andrzejczak – 2,
Sławomir Piątkowski – 1.

W rzutach karnych Rada Rodziców wy-
grała 3:1. Mecz pomimo upału był bardzo

zacięty. Uczniowie, nauczyciele oraz ro-
dzice zapewnili wspaniały sportowy do-
ping.

JP

Dzień Dziecka – Dzień Sportu

Uczestnicy meczu
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Od początku lipca, przez dwa tygodnie,
trwały w gminie Stęszew półkolonie
letnie dla dzieci. Zorganizowane zo-

stały one, jak każdego roku przez gminę,
a odbywaly się: w Stęszewie, Strykowie, Mo-
drzu, Sapowicach, Jeziorkach, Trzebawiu
i Będlewie. Program półkolonii został tak
ułożony, aby zapewnić dzieciom jak najbar-
dziej różnorodne zajęcia. Półkoloniści brali
więc udział w zabawach nad jeziorami, wy-
cieczkach rowerowych, warsztatach pla-
stycznych, podchodach, zajęciach sporto-
wych itd. Niewątpliwą atrakcję stanowiły
wyjazdy do kina, na pływalnię do Kościana,
do miasteczka kowbojskiego w Luboniu czy
do Stacji Badawczej Polskiego Związku Ło-
wieckiego w Czempiniu. Wszyscy uczestni-
cy półkolonii mieli zapewnioną fachową
opiekę, dzięki czemu zaplanowane zajęcia
przebiegały sprawnie i bezpiecznie.

J.Z. Półkoloniści ze Stęszewa i Będlewa na wspólnym zdjęciu

Gminne półkolonie

11 lipca, w Urzędzie Miejskim
Gminy Stęszew odbyło się ko-
lejne spotkanie w sprawie

przebiegu projektowanej drogi ekspreso-
wej S5. Na spotkanie to przybyli wszyscy
zainteresowani, czyli m.in: przedstawi-
ciela Starostwa Powiatowego, przedsta-
wiciele gmin Dopiewo, Komorniki, Stę-
szew, przedstawiciele Lasów Państwo-
wych, WPN, PKP itd. Celem było
ostateczne uzgodnienie przebiegu drogi
oraz jej podstawowych parametrów (na
odcinku od autostrady do węzła Wron-
czyn).

Projektanci oraz przedstawiciele
GDDKiA omówili przygotowany projekt, do
którego następnie ustosunkowały się
wszystkie strony. Pojawiło się oczywiście
kilka sugestii i kwestii do przedyskutowa-
nia. Dotyczyły one m. in: węzła Konarzewo
i kwestii natężenia ruchu pomiędzy Głu-
chowem a Chomęcicami, szerokości
przejść dla zwierząt, lokalizacji Miejsca
Obsługi Podróżnych Zamysłowo itd.

Uzgodniono, że kwestie te zosta-
ną uwzględnione i omówione na kolejnych
spotkaniach roboczych. Podstawowe para-

metry drogi i jej przebieg zostały nato-
miast zaakceptowane.

red.

Spotkanie w sprawie drogi S5

Uczestnicy spotkania w sprawie przebiegu drogi S5
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U W A G A – B A D A N I A !
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu,

na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Wielkopolskiego,

w dniu 20.08.2008
w: Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew (parter – sala ślubów)

Przeprowadzi spotkanie edukacyjne (pogadankę) dla mieszkańców gminy, podczas której
zainteresowanym uczestnikom, którzy ukończyli 50 lat rozdane zostaną specjalne probów-
ki do przygotowania materiału do badań na obecność krwi utajonej w kale (profilaktyka ra-
ka jelita grubego),

a w dniu: 25.08.2008
Pobierana będzie krew na oznaczenie poziomu PSA, w ramach profilaktyki nowotworów
gruczołu krokowego (prostaty).
W badaniu mogą wziąć udział mężczyźni od 50 roku życia.

Miejsce pobierania krwi:
Urząd Miejski Gminy Stęszew (parter – sala ślubów) od godz. 9:00 do 13:00

Krew można pobierać po zjedzeniu posiłku!

Laborantka pobierająca krew na PSA będzie również odbierała probówki z kałem.

Na wszystkie badania należy zabrać dowód osobisty!!

Zapisy na badania przyjmuje:
Urząd Miejski Gminy Stęszew, pok. 21, tel. 061 819 71 36

Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy.

Wszystkie badania finansowane są z budżetu Województwa Wielkopolskiego
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Zatrudnię kierowcę
kat. C

(przewozy krajowe
– dystrybucja dzienna

– rencistę).
Ze Stęszewa i okolic.

tel. kontakt. 0694 153 882.

USŁUGI
GEODEZYJNE

Dariusz Nawrocki
Geodeta uprawniony

62-053 Pecna k. Mosiny
ul. Kozia 4

62-060 Stęszew
ul. Łukaszewicza 1

tel. 0696 291 709
ADAX

– czyszczenie pozbruku,
elewacji, płotów, tarasów,

wiat, hal, maszyn rolniczych.

Bezpłatne prezentacje,
konkurencyjne ceny.

tel. 792 295 530

S P R Z E D A M
dom wolnostojący,

położony w cichej okolicy Strykowa

Dom składa się z 4 pokoi, jasnej kuchni, łazienki +

WC, w salonie kominek. Powierzchnia użytkowa –

126 m², powierzchnia działki – 1067 m². Rok budowy

– 2004. Ogrzewanie gazowe, kanalizacja, podłączo-

na instalacja centralnego odkurzacza. Okna białe

plastikowe. Ściana przy kominku, korytarz, parapety

wykonane z marmuru. Podłoga w salonie i sypialni

parkiet dębowy. Za domem działka z fontanną, miej-

scem na basen. Możliwość budowy grilla ogrodowe-

go wliczona w cenę sprzedaży. Przewidziano możli-

wość rozliczenia sprzedaży z zamianą na mieszkanie

w Poznaniu lub na działkę rekreacyjną.

Cena 590 000,00 zł.
DO NEGOCJACJI!!!

Kontakt: 0604 395 943

Ogłoszenia

Do wynajęcia

BIURA
Stęszew, ul. Lipowa 6.

Kontakt pod numerem
061 813 53 68

Szukam mieszkania
w Stęszewie i okolicy

tel. 888 590 097
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Urząd Miejski Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11
czynny: pon. 8.00–16.00, wt.–pt. 7.00–15.00
centrala – 061 819 71 20, 061 813 40 11
sekretariat – 061 819 71 22
fax – 061 813 42 87
www.steszew.pl
urzadgminy@steszew.pl
burmistrz@steszew.pl
Geodezja – 061 819 71 49
Unia europejska – 061 819 71 25
Leśnictwo, Ochrona Środowiska,
Rolnictwo – 061 819 71 25
Budownictwo – 061 819 71 26
Zamówienia Publiczne – 061 819 71 41
Drogi – 061 819 71 41
Obrona Cywilna – 061 819 71 35
Obsługa Informatyczna – 061 819 71 35
Skarbnik – 061 819 71 28
Księgowość Budżetowa – 061 819 71 31
Księgowość Podatkowa – 061 819 71 39
Podatki – 061 819 71 30
Komputerowa Ewidencja Ludności – 061 819 71 33
Urząd Stanu Cywilnego – 061 819 71 29
Działalność Gospodarcza – 061 819 71 33
Obsługa Rady – 061 819 71 36
Promocja Gminy – 061 819 71 36
Komunikacja i Opłata
Transportowa – 061 819 71 32
Radca Prawny i Gł. Specjalista
ds. Administracyjno-Prawnych – 061 819 71 42
Ubezpieczenie Społeczne Rolników – 061 819 71 40

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
ul. Poznańska 11
tel. 061 819 71 37
czynny: pon. 8.00–16.00, wt.–pt. 7.00–15.00

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 11
tel. 061 819 71 24
czynny: pon. 8.00–16.00, wt.–pt. 7.00–15.00

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Mosińska 15
Czynny jest codziennie z wyjątkiem wolnych
sobót i niedzieli w godz. 7.00–15.00
tel. 061 813 41 82
Awarie sieci wodno-kanalizacyjnej można zgła-
szać przez cały tydzień, 24h na dobę pod nr. tel.
061 813 42 21, 061 813 41 82, kom. 0604 806 068

Pogotowie gazowe
ul. Mosińska 12
Awarie sieci gazowej można zgłaszać codzien-
nie pod nr. tel. 061 813 41 69

Pogotowie Energetyczne
ul. Wojska Polskiego 1 – Stęszew, tel. 061 813 43 95
Opalenica (24 h na dobę), tel. 061 447 90 00

Straż Pożarna
ul. Poznańska 11a, Stęszew, tel. 061 813 43 98
ul. Bukowska 2a, Strykowo, tel. 061 813 45 31

Policja – nr kom. 0660 907 885
ul. Poznańska 19, 62-060 Stęszew
tel. 061 813 43 97 lub 061 813 59 97
Przez całą dobę można dzwonić do Komendy
Miejskiej w Poznaniu pod bezpłatny nr tel. 997
R. Urbanek – kierownik rewirów dzielnicowych:
0605 192 906

Muzeum Regionalne
ul. Rynek 8, 62-060 Stęszew
czynne codziennie z wyjątkiem poniedziałku
w godzinach: 10.00–14.00
tel. 061 813 40 12

Dom Kultury
ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew
czynny: pon., wt., czw., pt. 9.00–20.00
śr., sob. 9.00–15.00
tel. 061 813 40 71
www.domkulturysteszew.com.pl
domkulturysteszew@wp.pl

BIBLIOTEKI

Biblioteka Publiczna w Stęszewie
ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew
tel. 061 813 40 92
czynna:
pon. 12.00–19.00
wt. 8.00–15.00
śr. 12.00–19.00
czw. 8.00–19.00
pt. 12.00–19.00
pierwsza sobota miesiąca 8.00–13.00
Filia w Będlewie
tel. 061 814 50 17
Filia w Strykowie
tel. do szkoły: 061 813 40 52
Filia w Jeziorkach
tel. do szkoły: 061 819 60 87
Filia w Trzebawiu
Filia w Sapowicach

ZDROWIE

NZOZ Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzin-
nego „Medicus” s.c. w Stęszewie, ul. Piotra
Skargi 22, tel. 061 813 42 61.
Gabinet czynny: od poniedziałku do piątku
od 8.00 do 18.00 – porady i wizyty.
Świadczenia lekarza rodzinnego są udzielane
także w Dojazdowym Punkcie Lekarskim
w Jeziorkach, ul. Ogrodowa 1 – od poniedziałku
do piątku.

Opieka lekarska poza godzinami pracy przychod-
ni tj. od 18.00 do 8.00 oraz w niedziele i święta:
Wyjazdowa – pogotowie tel. 061 866 00 66.
Ambulatoryjna: szpital w Puszczykowie,
ul. Kraszewskiego 11, tel. 061 633 65 00
Pielęgniarka środowiskowa – od poniedziałku
do piątku od 8.00 do 12.00 – gabinet,
od 14.00 do 18.00 – środowisko.
Zapewnia ciągłość leczenia przez całą dobę
w ramach nocnej i świątecznej wyjazdowej
opieki pielęgniarskiej – tel. 0606 241 687

„Medicor” sp. z o.o.
Stęszew, ul. Piotra Skargi 22, tel. 061 813 42 61
Udziela świadczeń specjalistycznych w zakresie:
ginekologii, chirurgii, laryngologii, neurologii
i ortopedii.

NZOZ Ośrodek Zdrowia „Strażak”
w Strykowie, ul. Bukowska 56, tel. 061 813 42 91.
Gabinet czynny: pon., śr., pt. 8.00–16.00
16.00–18.00 – porady telefoniczne pod nr. kom.
0606 288 458
wt., czw. 10.00–18.00
8.00–10.00 – porady telefoniczne pod nr. kom.
szczepienia: wt. 16.30–18.00, pt. 8.00–9.30
wizyty domowe: codziennie 13.00–14.30

Gabinet Podstawowej Opieki Zdrowotnej
„PROMED” Piotr Roguszczak
Stęszew, ul. Reya 6
tel. 061 813 56 03, 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 Doraźniej,
Poznań, ul. Kasprzaka 16, tel. 061 866 25 35

Pediatryczny Gabinet Lekarski
ul. Laskowa 15
tel. 061 813 46 04, kom. 0501 463 008
przyjęcia płatne: poniedziałki i środy: 10.00–
12.00
piątki: 16.00–18.00
Orzeczenia lekarskie powypadkowe bezpłatne
dla szkół i przedszkoli gminy Stęszew.

Informator miejski
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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. 061 813 50 19

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

tel. 061 813 41 59

kom. 0603 599 016

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

Gabinet czynny:

wt. 15.30–17.30

czw. 16.00–18.00

Rejestracja: tel. 061 813 44 38

kom. 0606 629 783

„Zdrowie” Praktyka Pielęgniarska
i Położnej – Czaplińska, Ignasiak,
Niedźwiedź, Sikorska, Kowalska s.c.
ul. Piotra Skargi 22, 62-060 Stęszew

tel. 061 819 54 39

Mariola Czaplińska – położna środowiskowa:

tel. 0693 743 875,

Agnieszka Ignasiak – pielęgniarka środowiskowa:

tel. 0605 951 205,

Halina Kowalska – pielęgniarka środowiskowa:

tel. 0600 971 102,

Anna Niedźwiedź – pielęgniarka środowiskowa:

tel. 0600 631 917,

Barbara Sikorska – pielęgniarka środowiskowa:

tel. 0504 821 566.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
„DIAGMED”
ul. Reya 2/4, 62-060 Stęszew

tel./fax 061 819 51 06

Gabinet czynny:

pon.–pt. 7.00–15.00

sob. 9.00–11.00

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

Gabinet czynny:

pon.–pt. 10.00–20.00

sob. 10.00–13.00

Gabinet Stomatologiczny Katarzyna
i Artur Bartoszek
ul. P. Skargi 22, 62-060 Stęszew
tel. 061 813 44 53
kom. 0602 706 945

Indywidualna Spec Praktyka
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Dla Dzieci i Młodzieży
Barbara Kucharska
ul. Szkolna 1, 62-060 Stęszew
tel. 061 819 54 07
Godziny przyjęć: poniedziałek: 13.00–18.00
wtorek: 8.00–13.30
środa: 8.00–13.30
czwartek: 13.00–18.00
piątek: 8.00–13.30

Pracownia Techniki Dentystycznej
Anna Borys
Odpłatna naprawa i wykonywanie protez.
tel. 061 813 44 80, 061 842 70 97,
kom. 0693 139 499

Gabinet Dermatologiczny
lek. med. Jolanta Rosa
ul. Wojska Polskiego 6
62-060 Stęszew
tel. kom. 0507 023 607
Gabinet czynny jest we wtorki w godzinach od
16.00 do 18.00. W pilnych przypadkach,
po uzgodnieniu telefonicznym, także w inne dni
tygodnia.

Rehabilitacja
„FIZJO+” Maciej Rychlik
Strykowo, ul. T. Kościuszki 20
tel. 0508 272 577

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Luboniu – filia w Stęszewie.
ul. Janusza Korczaka 2, 62-060 Stęszew
tel. 061 813 48 32
Przyjmuje: psycholog, pedagog, logopeda.

APTEKI

Stęszew, ul. Poznańska 3, „Pod Orłem”
tel. 061 813 42 54
czynna: pon.–pt. 8.00–20.00, sob. 8.00–13.00

Stęszew, ul. Chybickiego 13, „Pod Słońcem”
tel. 061 813 48 61
czynna: pon.–pt. 8.00–12.30 i 15.00–20.00
sob. 8.00–13.00 i 18.00–19.00

Punkt apteczny „Aspirynka”
Strykowo, ul. Bukowska 56
czynna: pon., śr., pt. 8.00–16.00, wt.,
czw. 10.00–18.00

SZKOŁY
Gimnazjum w Stęszewie, ul. Szkolna 1,
tel. 061 813 41 47
Szkoła Podstawowa w Stęszewie, ul. Poznańska 25,
tel. 061 813 41 92, 061 813 43 55
Szkoła Podstawowa w Strykowie, ul. Bukowska
Gimnazjum w Strykowie, ul. Szkolna 10,
tel. 061 813 40 52
Zespół Szkolno Przedszkolny w Modrzu,
ul. Kościuszki 14, tel. 061 819 57 72
Zespół Szkolno Przedszkolny w Jeziorkach,
ul. Parkowa 7, tel. 061 819 60 87
Szkoła Podstawowa w Trzebawiu, ul. Szkolna 1,
tel. 061 813 52 09
Zespół Szkół Specjalnych w Stęszewie,
ul. Wojska Polskiego 18, tel. 061 813 40 96
Przedszkole w Stęszewie, ul. Skorupki,
tel. 061 813 43 45

POCZTA
Stęszew, ul. Poznańska 21, tel. 061 813 40 25

BANKI
Bank Zachodni WBK S.A.
Stęszew, ul. Poznańska 6, tel. 061 813 53 06

Gospodarczy Bank Spółdzielczy
Stęszew, ul. Rynek 11, tel. 061 813 47 86

PKO Bank Polski
Stęszew, ul. Poznańska 20, tel. 061 819 75 00

Usługi Finansowe
Partner Banku BPH SA
Stęszew, ul. Poznańska 3, tel. 061 819 53 95
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