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czerwcamieszkańcygminyStę-
szew mieli okazję bawić się
na impreziez okazjiŚwiętaStę-

szewa.Rozpoczęłasięonajużo 10.00rano,
PowiatowymKonkursemPiosenki„Stęszew-
skaTriola”.

Ceremoniiotwarciakonkursudokonałbur-
mistrzgminyWłodzimierzPinczak.Komisja
artystycznaw składzie:przewodniczącyKarol
Napieralski–muzyki realizatorwieluprzed-
sięwzięćmuzyczno-artystycznychz Poznania,
z-ca Katarzyna Buda –muzyk, chórmistrz,
dyrygent,choreografz GrodziskaWielkopol-
skiego, Barbara Bawer – pedagog kultural-
no-oświatowyo specjalnościteatralnej–D.K.
Stęszew, prowadząca konkurs. W IX edycji
konkursuwzięło udział 48 podmiotówwy-
konawczychz 12gminPowiatuPoznańskiego.
GRAND PRIX zdobyła Kinga Kwiatkowska
z gminyBuk(kategoriagimnazjum).

WkategoriiklasI–III:
I –BartoszCiesielski–gminaStęszew
II –JuliaSzczepaniak–gminaMosina
III –Magdalena Przybylska – gmina Czer-

wonak
III –KatarzynaTaciak–gminaKórnik

Wyróżnienie:
•OliwiaWójcik–gminaStęszew

WkategoriiklasIV–VI:
I –JoannaJurga–gminaDopiewo
I –KatarzynaStarosta–gminaBuk
II –AleksandraKoper–gminaKleszczewo
II –ZuzannaStefens–gminaStęszew
III –NataliaStrzelecka–gminaCzerwonak
III –JustynaMachaj–gminaSuchyLas

Wyróżnienia:
•MajaKujawa–gminaMosina,
•AnnaWagner–gminaMurowanaGoślina,
•WiktoriaBurkusz–gminaStęszew,
•DorotaLeśna–gminaStęszew

Święto Stęszewa

Trójka zwycięzców zawodów wędkarskich (z pucharem – Bartosz Grędas)
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Wkategoriigimnazjum:
I –IwonaBugnacka–gminaMurowanaGo-

ślina
I –AnnaJurek–gminaMosina
II –JoannaKubów–gminaTarnowoPodgórne
II –LauraBelfer–gminaTarnowoPodgórne
III –PaulinaKrupa–gminaStęszew
III –AnnaWoźnicka–gminaKórnik

Wyróżnienia:
•NicoleKopeć–gminaCzerwonak,
•MariaOgórkiewicz–gminaPobiedziska,
•AgataGłowacka–gminaBuk,
•AnnaBartosik–gminaBuk

Wkategoriizespołów:
I –„PinkSunshine”–gminaCzerwonak
II –„SłowikiMuzyki”–gminaKomorniki
III –„Triolki”–gminaKórnik

Wyróżnienia:
•Duet:KarolinaTrafas,DominikaSkórnicka
–gminaStęszew,

•Duet:JoannaSmogulecka,MateuszJabłoń-
skiz chórkiem–gminaMosina
Ciekawiezaprezentowalisięrównież:
WkategoriiklasI–III: JuliaLabijak(Klesz-

czewo),AleksandraKlóska(TarnowoPodgórne),
MartynaStarosta(Buk),AgataKról(Dopiewo),
WiktoriaZmuda(TarnowoPodgórne)

W kategorii klas IV–VI: Patryk Meyer
(gm.Czerwonak),AleksandraMieloch (gm.
TarnowoPodgórne),

AleksandraMikołajewicz(MurowanaGo-
ślina),KarolinaŻuberek(Kleszczewo),Antonina
Bulińska (Murowana Goślina), Daria Błaże-
jewska(Kleszczewo),PatrycjaRoś(Kleszcze-
wo)

Wkategoriigimnazjum: ZuzannaZięta
(Kórnik),AdriannaFilipiak(Mosina),

KarolinaSiwek(Dopiewo),TeresaMusial-
ska(TarnowoPodgórne)

Wszystkie osoby biorące udział w kon-
kursieotrzymałydyplomuczestnictwa.Dzieci
i młodzież,którazdobyłanagrodzonemiejsca
lubwyróżnieniaobdarowano statuetkami,
dyplomami,nagrodami rzeczowymiw po-
stacisprzętukomputerowo-muzycznegooraz
książek. Przewodniczący komisji wyraził
zdanie,żeuczestnicyod klas IV do Gimnazjum
bardzodobrzeporadzilisobiew swychsce-
nicznychprezentacjach.

Na płycieboiskazorganizowanonatomiast
konkurencjesportowe.OdbyłsięTurniejOr-
likówo PucharKarolaWawrzyniaka.Wal-
czyływ nim 4drużyny–dwiezeStęszewa
i dwiez Mosiny.Obameczezakończyłysię
wynikami 3:0dlaMosiny.

MecztrampkarzyKSLipno–TrysullTigers
Anglia,zakończyłsięwynikiem 4:0dlanaszej
drużyny.

Wmeczuhokejowymzmierzylisięoldboye
ze Stęszewa z reprezentantami Poznania.
Rozgrywkizakończyłysięremisem 4:4.Osta-
tecznie, w strzałach karnych zwyciężyła
drużynaStęszewa,wynikiem 4:0

Mecz oldboyóww piłce
nożnejZahna–Stęszewza-
kończył się również remi-
sem(2:2),a w rzutachkar-
nych wygrała stęszewska
drużyna.

Duże zainteresowanie
wśródwidzówzdobyłmecz
piłkinożnejKSLipnokontra
PrzyjacieleMacieja Scherf-
chena.Wdrużynie„gwiazd”
znaleźli się m.in.: Maciej
Scherfchen,KrzysztofKoto-
rowski,MarcinWachowicz
czy Zbigniew Zakrzewski.
Pokonalioniniestetynaszą

drużynęwynikiem 7:1.Dobrązabawęmiały
jednakobazespoły. 

Tegoroczną nowością był I Stęszewski
BiegPrzełajowy.Wzięłow nimudział ok. 50
osób,którewystartowaływ 3kategoriach:
kobiety,mężczyźnido 40. rokużycia,męż-
czyźnipo 40.rokużycia.

WśródpańnajlepszaokazałasięJoanna
Przespolewska, na drugimmiejscuuplaso-
wałasięKarolinaKwiatkowska,a na trzecim
–OlgaGrzelczak.Wśródpanówdo 40.roku
życia, 1miejscezająłŁukaszIdkowiak,drugie
–ArturJerzyk,a trzecie–ArkadiuszFabiś.
Spośródmężczyznpo 40.rokużycianajlepszy
okazałsięWojciechSiwczak,drugibyłPiotr
Pawlak,a trzeci–StefanTomczak.

DużeemocjewzbudziłtakżeTurniejSo-
łectw.  W tym roku wzięło w nim udział
7drużynz:Dębna,Drożdżyc,Jeziorek,Piekar,
Skrzynek,Stęszewai Wronczyna.Uczestnicy
turnieju zmagalisię w:cięciudrewnana czas,

Norbert Śliwka – wokalista zespołu „Sami”

Jeden z uczestników warsztatu garncarskiego

Publiczność gormadzi sie przed koncertem zespołu „Sami”

1 czerwca (poniedziałek) 
• Dzień Dziecka zorganizowany w ośrodku ZHP w Rybojedzku,

2 czerwca (wtorek) 
• spotkanie organizacyjne związane z organizacją jubile-

uszu 90-lecia ZHP (w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele
ZHP, Policji, ZGKiM),

3 czerwca (środa) 
• spotkanie dotyczące dalszego funkcjonowania Muzeum Re-

gionalnego w Stęszewie, w związku z odejściem na emeryturę
jego dyrektora,

5 czerwca (piątek) 
• wystawa zorganizowana przez proboszcza parafii Stęszew

we współpracy z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,

9 czerwca (wtorek) 
• spotkanie ze starostą poznańskim dotyczące wspólnej

realizacji planów inwestycyjnych na terenie gminy Stęszew,
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przenoszeniujajkana łyżce,strzelaniurzutów
karnych, obieraniu ziemniaków na czas,
przenoszeniuwodyz beczkido beczki.Najlepsi
okazali się przedstawiciele Piekar,  kolejni
bylimieszkańcyStęszewa,Drożdżyc,Wron-
czyna,Jeziorek,Skrzyneki Dębna.

Na głównej scenie,pozaprogramemar-
tystycznym dla dzieci „Pipiwraca”, loterią
fantowąi licytacjąkoszuleksportowcóworaz
występem zespołu FANTOM, rozstrzygnięte

zostałytakżeróżnekonkursy.Jednymz nich
byłtenna nazwęparkuprzy ulPoznańskiej.
Tu nagrodę zdobyła Agnieszka Thiel, która
zaproponowałanazwę„ZielonyZakątek”.Na-
zwatazostałapóźniejwybrana,wgłosowaniu
mieszkańców, największąliczbągłosów.

Rozstrzygniętyzostałteż
konkurs„PięknyOgródNa-
szej Gminy”. W tym roku
wśród wyróżnionych wła-
ścicieli ogródków znaleźli
się:HelenaAndrzejczak oraz
Joanna i Robert Musiał ze
Stęszewa,Elżbietai Walde-
marBanaszakzeStrykowa,
Magdalena Cieślak ze Stę-
szewa,MarekJasiakz Dębna,
Elżbieta i Henryk Mikołaj-
czakzeSkrzynek,EwaPiech-

nikz Trzebawia,Irena,Monikai RomanPięta
zeSkrzynek,MariaRobakowskazeStęszewa,
RenataStankowskazWitobla,Iwonai Marian
Szczeszekz Zamysłowa,MarcinTomaszewski
zeStęszewa,RóżaTomczakzeStęszewa.

Po południuswoje nagrodyodebralitakże
najlepsiwędkarze.Zmagalisięonijużwcze-
snymrankiemw ZawodachMłodzikówo Pu-
char Burmistrza Gminy Stęszew. W tym
rokupucharpowędrowałdo BartoszaGrę-

dasa,któryuzyskał 3200pkt,drugiemiejsce
zająłSebastianKawał(2640pkt),a trzecie–
PiotrBabarowski(1660pkt).

Dodatkowymiatrakcjami imprezy były
m.in.:wystawaplenerowamalarstwaMarioli
Wower,pokazwarsztatugarncarskiegoi wy-

róbgarnków,a dlanajmłodszych:dmuchane
zamkii kolorowestoiskaz zabawkamii sło-
dyczami.

Największą widownię zgromadził nie-
wątpliwiewieczornywystępzespołu„SAMI”.
Sądząc po reakcji przybyłych – bawili się
onibardzodobrze.Imprezęzakończyłpokaz
sztucznychogni.

J.Z.
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Turniej sołectw – jury ocenia dokładność wykonania zadania

Uczestnicy I biegu przełajowego… wystartowali

Wokaliści nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie „Stę̨szewska Triola” Najmłodsze piłkarskie drużyny Lipna Stęszew – Orliki

Dmuchane zamki i zjeżdżalnie przygotowano z myślą o najmłodszych Przedstawiciel Skrzynek podczas wykonywania jednej z konkurencji turnieju sołectw



Jakkażdegoroku,czaswakacjijestokre-
semaktywnychpracremontowychpro-
wadzonychw placówkachoświatowych

działających na terenie gminy. W każdej
z nichwykonane zostanąniezbędne inwe-
stycje,którepoprawiąstanbudynków.

W stęszewskiejpodstawówcewymieniane
sąokna(60szt.),malowanekorytarzei sale
lekcyjne,przygotowywana jestdodatkowa
sala,przeznaczonado nauczaniapoczątko-
wegoorazinstalowanajestwindadlanie-
pełnosprawnych.

W Gimnazjumw Stęszewierównieżwy-
mienianesąokna,remontowanesanitariaty,

uzupełniane są trybuny, wymieniana wy-
kładzinaw biblioteceorazmontowanajest
windadlaosóbniepełnosprawnych.

StęszewskiZespółSzkółSpecjalnychwy-
mienione ma okna oraz przeprowadzany
jesttamremontinstalacjiodgromowej.

W ZespoleSzkolno-Przedszkolnymw Mo-
drzuwykonywanyjestpodjazddlaosóbnie-
pełnosprawnych,orazremontowanajestin-
stalacjaodgromowa.Trwająteżpraceada-
ptacyjnepomieszczeniana poddaszu,na salę
przedszkolną.Wymienianesąrównieżokna.

W Jeziorkach prace remontowe dotyczą
instalacjitelefoniczneji internetowejorazin-

stalacji odgromowej. Natomiast przed wej-
ściemdo szkołyukładanajestkostkabrukowa.

W SzkolePodstawowejw Strykowiewy-
mienianesąoknai oświetleniew trzechsa-
lachorazmalowanedwiesale,a w tamtej-
szymGimnazjum:układanajestkostkabru-
kowa,instalowaneoświetleniezewnętrzne,
naprawianajestinstalacjaodgromowai dach
budynkuorazremontowanymagazyn.

Trzebawska szkoła naprawianąma in-
stalacjęodgromową,natomiastw stęszew-
skimprzedszkoluwymienianesąoknaoraz
drzwiwejściowei boczne.

J.Z.
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Wakacyjne remonty 
w placówkach oświatowych

F estyn „Baw się z bliźniakami”
w dniu 19 VII 2009r.w „Zielonymza-
kątku”w Stęszewie,na któryzaprosił

burmistrzgminyStęszew,a organizacyjnie
wspierałDomKulturyw Stęszewiemiałnie-
powtarzalnąatmosferę.Wszyscyodetchnęli,
żedeszczowechmuryodeszły i zaczęłasię
zabawa.

Bliźniacy duzi i mali
przychodząc na imprezę
od razu zostali „udekoro-
wani”okazjonalnąpamiąt-
kowąplakietką.Na wszyst-
kich czekały stoły,na któ-
rych postawiono termosy
z kawą,herbatąi położono
cukierki…

Burmistrz powitał ser-
deczniewszystkichzapra-
szającna wspólnązabawę
z gwiazdą,którątegodnia
byłaHalinaBenedyk-Mali-
szewska.Debiutowała 1983

r.Na Festiwaluw ZielonejGórze,gdziewy-
śpiewała„BrązowySamowar”.Rokpóźniej
na Festiwaluw Sopocieza utwórwykonany
z Marko Antonelli „Fronteria” (Granica),
zdobyłatrzeciąnagrodę.W 1987otrzymała
na Festiwaluw OpoluNagrodęPubliczności
oraztytułPiosenkiRokuProgramuPierw-

Baw się 
z bliźniakami

Królik Peniak rozbawił publiczność

10 czerwca (środa) 
• podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu

poznańskiego,

13 czerwca (sobota) 
• udział w obchodach Dni Gminy Suchy Las,
• sala Urzędu Gminy – uroczyste spotkanie z okazji 90-lecia ZHP,

14 czerwca (niedziela) 
• kolejny dzień obchodów 90-lecia ZHP – uroczysty apel,

koncert itd,
• festyn na Błoniach,
• zakończenie sezonu LZS Wronczyn (roczne podsumowanie

działalności klubu),

16 czerwca (wtorek) 
• walne zgromadzenie GBS w Mosinie – podsumowanie

działalności i współpracy z gminą,
• uroczystość z okazji jubileuszu Koła Gospodyń Wiejskich

w Mirosławach,

17 czerwca (środa) 
• spotkanie z zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotyczące fi-
nansowania przedsięwzięć ekologicznych na terenie Gminy
Stęszew,

• spotkanie w Starostwie Powiatowym dotyczące współfinan-
sowania inwestycji na drogach powiatowych, biegnących
przez teren gminy,

• spotkanie z radą sołecką sołectwa Strykowo, omówienie
aktualnych problemów, kwestii modernizacji nawierzchni
drogi Strykowo – Rybojedzko itd.,
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szego Polskiego Radia za utwór „Mamy
po 20 lat”. Już w następnym roku znów
prestiżowanagrodana festiwaluw Sopocie
tym razem od Federacji Festiwali FIDOF-
u za utwór„Mójkoncert”.W 1997rokuna-
grałapłytędladziecii odtądna imprezach
maznakomityz nimikontaktzapraszając
jena scenędo śpiewania,tańcówi konkur-
sów.

W Stęszewiedzieciakilgnęłydo artystki,
któraswympięknymśpiewemi fajnąciepłą
osobowością pozostawiła niepowtarzalne
wrażenia.Piosenkę„Mamypo 20lat”i inne
znaneprzebojeśpiewaliwszyscy.

Gdy pierwsza część występu Halinki za-
kończyłasię,na sceniepojawił„królik–PENIAK”,
w któregowcieliła się Sylwia Cyris z Teatru
Varietez Poznania.Królik–PENIAKwyposażony
wnajróżniejszeprzedmiotym.in.wkołofortuny
bawiłwszystkiedzieciznakomicie.

W pewnymmomenciepojawiłsiękolejny
gość czyli: „KLAUN– SZCZUDLARZ” (Adam
Suchomski).Klaunpłatałróżnefigle,posia-
dającminikoszbyłruchomymcelemrzutów
piłkilubmarchewek.

Ciekawy tor przeszkód dla bliźniaków
i nie tylko, gdzie mierzony czas pozwolił
wyłowić najlepszych. Uczestnicy interak-

tywnychzabawotrzymalipięknenagrody
rzeczoweorazcukierkii czekoladyufundo-
wane przez burmistrza p. Włodzimierza
Pinczaka.

W drugiejczęściprezentacjiwokalnych
HalinyBenedykuczestnicyfestynuusłyszeli
wiązankęznanychi lubianychprzebojów.

Serdecznesłowapodziękowańburmistrz
naszejgminyskierowałdo artystówwystę-
pujących oraz do bliźniaków i wszystkich
obecnych.

Byćmożeza rokznówbliźniacyzagoszczą
w ZielonymZakątku…

Barbara Bawer – dyrektor Domu Kultury

54/2009

Burmistrz wita gości oraz gwiazdę wieczoru Halina Benedyk zaprasza dzieci do wspólnej zabawy

Klaun – szczudlarz i królik – duet, który polubiły wszystkie maluchy

18 czerwca (czwartek) 
• walne zgromadzenie Rolno-Przemysłowych Zakładów Zie-

larskich Strykowo, (zyski oszacowano na ok. 400 tys. zł,
koszty poczynionych inwestycji to ok. 1,5 mln zł),

• narada dotycząca problemów wykonawczych przy budowie
kanalizacji sanitarnej w Dębnie,

• zakończenie roku szkolnego przez stęszewskich gimnazjalistów,

19 czerwca (piątek) 
• zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych

w Stęszewie,
• zakończenie roku szkolnego z Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Jeziorkach, 

20 czerwca (sobota) 
• impreza z okazji Święta Stęszewa,

21 czerwca (niedziela) 
• spotkania regulujące kwestie związane ze zorganizowanym

Świętem Stęszewa,

22 czerwca (poniedziałek) 
• narada z udziałem wykonawcy i pracowników Urzędu w spra-

wie kanalizacji sanitarnej Witobel – Zamysłowo – etap II,
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Dla dzieci z Sapowic zorganizowano pokaz fryzur i makijażu Koloniści z Będlewa z nagrodami i dyplomem za wygrany turniej

Na tereniegminyStęszew,po razkolejny
zorganizowanezostałypółkolonielet-
niedladzieci.Pomysłtenrealizowany

jest już od lat, a możliwość skorzystania
z przygotowanych atrakcji jest bardzo ku-
sząca.

Tegoroczne półkolonie trwały, (w zależ-
nościod placówki)od końcaczerwcado po-
łowylipca,a odbywałysięw szkołachpod-
stawowychw Stęszewie,Trzebawiu,Jezior-

kach,Modrzu,w gimnazjumw Strykowie
i Stęszewie oraz w świetlicach wiejskich
w Sapowicachi Będlewie.

Zapisyosóbchętnychdo udziałuw kolo-
niachtrwaływewszystkichgminnychszko-
łach.Chęćskorzystaniaz takiejmożliwości
aktywnego spędzenia wakacyjnego czasu
wyraziło 290dzieci,z terenucałejgminy.

Każdaz placówekprzygotowaładlako-
lonistówodrębneprogramy,któremiałypro-

pagowaćzdrowei bezpieczneformyspędza-
nia wolnego czasu, pod fachowym okiem
opiekunów.Gwarantowałyteżwieleatrakcji.
Dziecibrałyudziałw zabawachnad jezio-
rami,wycieczkachrowerowych,warsztatach
plastycznych, podchodach, zajęciach spor-
towych. Niewątpliwą atrakcję stanowiły,
jakzawszewyjazdydo kina,na pływalnię,
do ZOOitp.

J.Z.

Półkolonie letnie dla najmłodszych

Kilkamiesięcytemumałyparkprzy uli-
cyPoznańskiejw Stęszewiezostałza-
gospodarowany tak, aby mogły się

w nimodbywaćspotkaniai imprezykultu-
ralne. Pojawił się wtedy pomysł, aby to
mieszkańcygminyzdecydowali,jakąnazwę
nosićbędziewspomnianypark.Dlategoteż
ogłoszonyzostałkonkurs,w którymwska-
zywaćmożnabyłoswojepropozycje.

Spotkałsięonz dużymzainteresowaniem,
czegodowodembyłoponad 340zgłoszeń.To
właśnie spośród nich komisja konkursowa
wybrała 5najciekawszych,najbardziejade-
kwatnychpropozycji.Znalazłysięwśródnich:

1.PrzystańKultury,
2.WierzbowaPolana,
3.ZielonaEstrada,
4.Scenapod wierzbą,
5.ZielonyZakątek.

Kolejnym etapem konkursu było głoso-
wanieinternetowe(na gminnejstronie)oraz
pisemne, które, spośród pięciu propozycji,
miało wyłonić ostateczną nazwę parku.
Mieszkańcy gminy skrupulatnie oddawali
głosy.Najwięcejz nichzdobyłanazwa„Zie-
lony Zakątek”. Została więc ona przyjęta
przezRadęGminystosownąuchwałą.

Po zakończeniukoniecznychprocedurnie
pozostałonicinnego,jakogłosićostatecznie
nazwę parku oraz nagrodzić osobę, która
takąnazwęzgłosiła.

Odbyło się to podczas tegorocznych ob-
chodówŚwiętaStęszewa, 20czerwca.Osobą,
którazgłosiłazwycięskąnazwę„ZielonyZa-
kątek” okazała się Agnieszka Thiel ze Stę-
szewa.Otrzymałaonadyplomgratulacyjny
oraznagrodę.

J.Z.

„Zielony Zakątek” 
przy ul. Poznańskiej

23 czerwca (wtorek) 
• spotkanie z mieszkańcami Trzebawia w sprawie projektu

kanalizacji sanitarnej,

24 czerwca (środa) 
• spotkanie w Urzędzie Gminy Buk dotyczące inicjatywy Leader,
• przyjęcie protokołu końcowego z kontroli NIK dotyczącej

gospodarki odpadami na terenie Gminy Stęszew,
• spotkanie z grupą młodzieży z terenu gminy, wyjeżdżającą

do partnerskiej gminy we Francji,

25 czerwca (czwartek) 
• spotkanie z dyrektorami gminnych placówek oświatowych,

na którym podsumowano rok szkolny oraz przedstawiono
plan remontów zaplanowanych w szkołach na okres wakacji,

26 czerwca (piątek) 
• Urząd Marszałkowski – podpisanie umowy stowarzyszenia

Leader,
• komisja Rady Miejskiej Gminy Stęszew,
• Poznań – Pałac Działyńskich – uroczystość, na której

burmistrz odebrał medal honorowy „Serba Docent –
Exempla Trahunt” przyznany przez Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowe „Interfund”, Towarzystwo im. Hipolita Cegiel-
skiego oraz Korporację Producentów Żywności – Klub
Promocji Jakości,

K A L E N D A R I U M
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26 czerwca,w Poznaniu,w Pałacu
Działyńskich odbyła się
Gala XI Edycji Konsumenckiego

Konkursu Jakości Usług o godło „Najlepsze
w Polsce–ThebestinPoland”.

Poza wyróżnieniem osób i firm wspo-
mnianymgodłem,przyznanotakżewyróż-
nienia i medaledlaosobistościnaszego re-
gionu.

NajwyższymtytułemLideraPracyOrga-
nicznejorazStatuetkąHonorowegoHipolita
uhonorowanorektorapoznańskiejpolitech-
niki,prof.dr.hab.AdamaHamrola.

Medal Honorowy „VERBA DOCENT –
EXEMPLATRAHUNT– SŁOWAUCZĄ– PRZY-
KŁADYPOCIĄGAJĄ”orazdyplomwręczony
zostałnatomiastburmistrzowigminyStę-
szew.Jakmożnaprzeczytać,KapitułaMe-
dalu przyznała je m.in. za: wieloletnie,

sprawnezarządzaniemiastemi gminąStę-
szew,dbałośćo rozwójinfrastrukturyi po-
zyskiwanie środków unijnych, podejmo-
waniewielunowatorskichi twórczychini-
cjatyw służących podnoszeniu poziomu
życia i pracy mieszkańców, wspieranie
działalności organizacji pozarządowych,
aktywneuczestnictwow licznych stowa-
rzyszeniachitd.

Uczestnikamiuroczystościbyli rektorzy
wyższychpoznańskichuczelni,profesorowie
Politechniki Poznańskiej, przedstawiciele
władzwojewódzkich,miastaPoznania,gmin
powiatuorazliczniezgromadzonapublicz-
ność. Wszyscy przybyli mogli wysłuchać
koncertu Poznańskiego Chóru Nauczycieli
im.IgnacegoJanaPaderewskiego,któryza-
kończyłuroczystość.

red.

Podczas ostatniej sesji rady Miejskiej
GminyStęszewpojawiłysięgłosy,że
wprowadzony na placach zabaw re-

gulaminjestniekorzystnydlakorzystających
z nichdzieci.Głównymzarzutemjestwpro-
wadzonyzakazprzebywaniana nichdzieci
poniżej 12 latbezopiekiosóbdorosłychoraz
zakazorganizowaniana placachzabawgier
zespołowych(np.piłkanożna).

Wprowadzoneregulacjemająsłużyćza-
pewnieniubezpieczeństwawszystkichosób
(w szczególnościmałych dzieci) korzysta-
jącychz placuzabaw.Takżewymógprze-
bywania dzieci poniżej dwunastego roku
życiapod opiekąosobydorosłejmasłużyć
temusamemucelowi.Pozostawianiedzieci
bezopiekidorosłychstwarzaniebezpieczeń-
stwozaistnieniasytuacjigroźnychdlazdro-

wia i życia uczestników zabawy. Zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego oraz Ko-
deksuRodzinnegoi Opiekuńczegoza mało-
letnich odpowiadają ich rodzice lub inni
ustanowieni opiekunowie. Osoby te odpo-
wiadają za bezpieczeństwo swoich pod-
opiecznychjakrównieżza zachodnieswoich
dzieci,któreswoimpostępowaniemmogą
zagrozićbezpieczeństwuinnychuczestników
zabawy.

Dladzieci i młodzieży chcącychuczest-
niczyćw grachzespołowychurządzonesą
boiska,którepowierzchnią,wyposażeniem
i sposobemzorganizowaniasądostosowane
do wymogówwspółzawodnictwasportowe-
go,którew oczywistysposóbwiążesięz ry-
zykiemurazówtakżeosóbbezpośrednionie
uczestniczącychw grze.

Regulamin wprowadza również zakaz
wprowadzaniana terenplacuzabawpsów,
spożywanianapojówalkoholowychi palenia
tytoniu.Tezakazymająbezpośredniwpływ
na bezpieczeństwoi zdrowiedzieci.

M.B.

*** 
Dodać należy, że plac zabaw, o którym

mowa w regulaminie to jedynie miejsce,
na którymzainstalowanyjestsprzętdo za-
bawytj.huśtawki,zjeżdżalnieitp.,niewłą-
czającdo niegoboisk,czyprzyległychplaców.

W celuuniknięcianieporozumień,zapisy
regulaminu zostanąwięc raz jeszcze prze-
analizowanei dostosowanedo konkretnych
placówzabaw.

red.

Honorowy medal 
dla burmistrza

Komentarz do regulaminu
placu zabaw
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W dniach 12–14czerwcastęszewscy
harcerzeświętowaliswojewielkie
święto.Właśniew tymrokumija 90.

rocznica zapoczątkowania ruchu harcer-

skiegona ziemistęszewskiej.W roku 1919
ks.TeodorZimochskupiawokółsiebiegrupkę
młodzieży stęszewskiej i tworzy drużynę

skautową,którazapoczątkowaładziałalność
harcerską. Przez 90 lat swoich wzlotów
i upadkówharcerstwotowarzyszyłomiesz-
kańcom Stęszewa i okolic. Na urodziny

zostalizaproszeniharcerzei zuchyz całego
HufcaZHPPoznań–Rejon,do któregonależy
SzczepStęszew.Harcerze,którzyprzyjechali
na jubileuszoweobchodyrozbilimiasteczko
namiotowena tereniestadionuKS„Lipno”,
a zuchy zostały zakwaterowanew Szkole
Podstawowej w Stęszewie. Przez trzy dni
swojegopobytuw grodzienad Samicąza-
poznalisięz 90-letnią,bogatąhistoriąhar-
cerstwastęszewskiego,braliudziałw biegu
sprawdzającymwiedzęi umiejętnościhar-
cerskie wędrując po lasach otaczających
naszemiasto.W tymsamymczasiezuchy
odwiedziłyminizoow Czempiniu,a także
spotkałysięz leśnikamii strażakamina bazie
harcerskiejw Rybojedzkuzdobywającspraw-
nościekoludkai leśnika.

Najstarsze pokolenie stęszewskich har-
cerzyskupionew HarcerskimKręguSeniorów
im. Jerzego Krzyżagórskiego spotkało się
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, gdzie
przy harcerskiejpiosence,słodkościachi ka-
wiewspominali tamte lata, tamta obozy
i biwaki.Kilkoroz tych,którzywłożyliserce
i czasw pracęz młodympokoleniemhar-
cerzy otrzymałoHonoroweOdznaki „Har-
cerska Służba ZiemiWielkopolskiej” przy-
znane przez Komendanta ChorągwiWiel-
kopolskiejZHP.

Najważniejszymakcentemtrzydniowego
spotkaniabyłuroczystyapelkończący XXIV
Zlot Hufca ZHP Poznań–Rejon oraz X Złaz
GromadZuchowychHufcaZHPPoznań–Re-

jon.Na rynkustęszewskimzebralisięwszy-
scyuczestnicytychimprezw liczbieokoło 400
osób.Podczasapeluzostałyogłoszonewyniki

całorocznejrywalizacjodrużynharcerskich
o tytułNajlepszejDrużynyHufcaorazgro-
madzuchowychw rywalizacjio tytułGro-
madyna Medal.Wśróddrużynharcerskich 4
DH im. Gen. H. Dąbrowskiego zajęła za-

Jubileusz stęszewskiego
harcerstwa

27 czerwca (sobota) 
• uroczystość z okazji 50-lecia Klubu Spójnia Strykowo,

28 czerwca (niedziela) 
• zawody jeździeckie w Trzebawiu,

29 czerwca (poniedziałek) 
• komisja Rady Miejskiej Gminy Stęszew,
• spotkanie Zarządu Centrum Zagospodarowania Odpadów

Selekt oraz walne zgromadzenie członków Centrum,

30 czerwca (wtorek) 
• spotkanie z mieszkańcami Sapowic w sprawie planu zago-

spodarowania przestrzennego,
• sesja Rady Miejskiej,

1 lipca (środa) 
• odbiór drogi dojazdowej do OSP i przedszkola w Strykowie,
• spotkanie z mieszkańcami ul. Polnej w Stęszewie, w sprawie

modernizacji nawierzchni ulicy,
• Niepruszewo – spotkanie zarządu Rady Nadzorczej Stowa-

rzyszenia Leader celem opracowania strategii na czas
po przyznaniu dotacji, podjęcie decyzji o zatrudnieniu pra-
cownika biura Stowarzyszenia,

K A L E N D A R I U M
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Jubileuszowe spotkanie w Urzędzie Gminy Uroczysty apel na stęszewskim Rynku

Pokaz sprzętu strażackiego używanego podczas wypadków



94/2009

szczytnedrugiemiejsce,naszezuchyz 4GZ
„LeśneDuszki”zdobyłytytułGromadyna Me-
dal.Wyróżniającysięinstruktorzyotrzymali
odznaczenia harcerskie „Harcerska Służba
Ziemi Wielkopolskiej”, a Pan Burmistrz
Gminy Stęszew otrzymał Złotą Honorową

OdznakęPrzyjaciółHarcerstwaprzyznaną
przezwładzenaczelneZHP.

Na zakończenieZlotui Złazuzaśpiewał
dlawszystkichuczestnikówi mieszkańców
Stęszewa harcerski zespól wokalno-instru-
mentalny„WATRAKI”z Koła,a każdyosła-

bionymógłsięposilićtradycyjnąharcerską
grochówką.

Komenda X Złazu Gromad Zuchowych
Hufca ZHP Poznań–Rejon 

oraz Komenda XXIV Zlotu Drużyn 
Harcerskich Hufca Poznań–Rejon

Uroczysta msza św. Starsze pokolenie harcerzy ogląda jubileuszową wystawę

Wspólny krąg utworzony podczas koncertu w parku Spotkanie zuchów

Harcerskie pamiątki zgromadzone na wystawie w Muzeum Odwiedziny w mini zoo
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Z tej tookazji,w słonecznyczerwcowy
dzień 16.06.2009r.o godz. 14.w świetlicy
wiejskiejzebrałysięlicznieczłonkinie

KGW,abypowspominaćminionelata,zajrzeć
do pięknieprowadzonejKronikiKołagdzie
na zdjęciachsąuwiecznioneosoby,miejsca
i różneciekawewydarzeniaz życiaspołecz-
nościwiejskiej.W pięknieprzystrojonejsali,
p.SołtyswsiMirosławkiAnnaRożekpowitała
zaproszoneczłonkiniez p.przewodniczącą
KGWBarbarąRożekorazzaproszonychgości
w osobach:p.WłodzimierzaPinczaka–Bur-
mistrzaUrzęduMiejskiegoGminy Stęszew
p.MirosławaBręka–długoletniegoRadnego
Rady Miejskiej Gminy Stęszew, p. Prezesa
ZwiązkuKółeki OrganizacjiRolnychw Stę-
szewie–p.EdmundaOdważnego,p.Prezesa
SKR Stęszew – Krzysztofa Robaszyńskiego,
p. PrezesaGS– StęszewZenonaKempę, p.
JoannęNowakzeStęszewa,p.JaninęWęcła-
wekdługoletniąpracownicęGZKiORw Stę-
szewie.

Na uroczystośćpoproszonotakżedługo-
letniąprzewodniczącąKGWw Tomiczkach
–sąsiedniejwsip.DanutęKowalczyk.KGW
w Tomiczkachw 2004 r. uroczyście obcho-
dziło 35-lecie utworzenia KGW, a w roku
bieżącymprzypadatakże 40latjakkobiety
spotykająsięw KGWw pobudowanejświe-
tlicywiejskiej,aktywniewspółpracująz KGW
w Mirosławkach.

Zebraniszczególnieciepłopowitalibyłą
długoletnią przewodniczącą KGWw Miro-
sławachp.StanisławęPietrusiak,którapo-
mimo sędziwegowieku – 89 lat przybyła
na dzisiejsząuroczystość.Wzniesionyzostał
toastza pomyślnośćKGW.

Po powitaniu,p.sołtys–poprosiłaobecną
przewodniczącąKGW–BarbaręRożeko dal-
szeprowadzeniespotkania,któregobyłaini-
cjatorką. Zamysł ten powstał w KGW rok
temu,przy akceptacjiwszystkich członkiń
na zebraniu,gdziez uwagina wiek,zrezy-
gnowałaz funkcjiprzewodniczącejp.Stani-

sławaPietrusiak,a objęłająaktywnaczłon-
kiniKGWod swojejwczesnejmłodości–p.
BarbaraRożek,któraprzezcałelatawspólnie
z p.Pietrusiakaktywniewłączałasiędo róż-
nychpracspołecznychw KGW.

Pani Pietrusiakowapokrótce zapoznała
zebranychz historiąKGW–do 2008.Zwróciła
uwagę,żepoczątki tejorganizacjikobiecej
byłytrudne.Przezpierwsze 4lataprzewod-

niczącąKGWbyłap.Nowak–po wyprowa-
dzeniusięz Mirosławek,p.Pietrusiakzostała
przewodniczacąKGW.

Niebyłowówczasmiejscana spotkania
kobiet,na organizacjękursów,pokazów.Po-
wstałamyśl,abypobudowaćświetlicęwiej-
ską.SpołecznośćMirosławekpochwyciłaten
zamysłi na zebraniuwiejskim 28.11.1983r.
orazZSLi ZSMPpodjętouchwałęo budowie
KlubuRolnika.Wspólnymisiłami,sposobem
gospodarczymmieszkańcywybudowaliten
klub, którego uroczyste otwarcie nastąpi-
ło 25.10.1984r.PaniPietrusiakbardzociepło
wspominaławzajemnąwspółpracęz człon-
kiniami na pokazach i kursach wypieku
ciast,haftu,dożynkach,wycieczkach.

Wspomnieniateuzupełniłap.RożekBarbara
– I kurspieczeniaciastzewzględuna brakpo-
mieszczeniaodbyłsięw szkolew Tomicach.
AmbicjąKGWbyłocorocznewyplataniepięk-
nychwieńcy dożynkowych, organizacja do-
żynekgminnych,uczestniczenieKGWw kon-

kursach „Mój piękny ogród” czy też „Więcej
mlekawysokiej jakości”.Ostatniozorganizo-
wanyzostałpokazwyplataniakoszykówi ro-
bieniebukietówzesztucznychkwiatów.

Działalność KGW w Mirosławkach była
w minionym 40-leciu bardzo dynamiczna,
KGWpodejmowałowieleinicjatywdlamiesz-
kańcówwioskiorazdlaspołecznościgminnej.
Przykładem jest tutaj organizacja dożynek

40 lat minęło w KGW Mirosławki…
jak jeden sen. Ale to nie było snem. To trudne lata, w jakich działało KGW w Mirosławkach
gm. Stęszew. Kobiety wiejskie w Mirosławach z inicjatywy p. Joanny Beszterdy – obecnie p.
J. Nowak utworzyły właśnie 40 lat temu Koło Gospodyń Wiejskich w Mirosławkach. 

2 lipca (czwartek) 
• spotkanie z sprawie utworzenia warsztatów terapii zajęciowej

dla dzieci z gmin Stęszew, Dopiewo, Komorniki, Buk w Ko-
narzewie. Omówienie problemu z przekazaniem budynku,

• odwiedziny u najstarszej mieszkanki gminy Józefy Lehmann
z okazji jej 101 urodzin,

• spotkanie z mieszkańcami ul. Polnej w sprawie modernizacji
nawierzchni, 

3 lipca (piątek) 
• rozmowy z sprawie dowożenia dzieci niepełnosprawnych

do gminnych szkół,

4 lipca (sobota) 
• otwarcie firmy A&Z Transport,

6 lipca (poniedziałek) 
• odbiór kanalizacji sanitarnej w Zamysłowie – ul. Twardowska

oraz w Dębnie – ul. Powstańców Wlkp. i Konarzewska,
• spotkanie z posłami w sprawie problemów z przejęciem

budynku Domu Kultury w Konarzewie na rzecz dzieci nie-
pełnosprawnych,

7 lipca (wtorek) 
• kontrola półkolonii zorganizowanych na terenie gminy Stę-

szew,
• narada w sprawie realizacji i przebiegu gminnych inwestycji.

K A L E N D A R I U M
B U R M I S T R Z A
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I SPOTKANIA

Członkinie Koła Gospodyń
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gminnych,licznewycieczkiorazimprezyz oka-
zjiDniaKobiet,DniaSenioraczyDniaMatki.

BurmistrzGminyStęszewp.Włodzimierz
Pinczak pogratulował p. Barbarze Rożek,
podkreślając,żew KGWMirosławkijestza-
wszemiła,ciepłaatmosfera,życzyłczłonki-
niomnastępnego, 100-letniegojubileuszu–
wręczającpamiątkowąstatuetkę.

Prezes GZKiORw Stęszewie p. Edmund
Odważnywręczyłna ręcep.B.Rożekdyplom
uznaniadlaKGW,orazdlap.Pietrusiaki p.
Rożekskromneupominki.

PrezesSKRwręczyłp.Rożeklistgratula-
cyjny. Do życzeń dołączył także Prezes GS
Stęszewp.ZenonKempa.

Nawiązując do tradycji i początków
KGWw Mirosławkacholicznychinicjaty-
wachKGWw Mirosławkachwspominała

długoletnia pracownica
GZKiOR – Janina Węcła-
wek. Dołączyła te wspo-
mnieniado złożonychży-
czeńdlawszystkichczłon-
kiń KGW – dobrego
zdrowia i zadowoleniaze
społecznejpracy,w dalszej
ambitnejdziałalnościKGW.

W czasie uroczysto-
ści 40-lecia KGW zespół
„Modrzanki” swoim śpie-
wemprzy skocznejmuzyce
akordeonowejorazskeczamiw wykonaniu
p. Cz.Wencla i p. Maik umilał zebranym
czas.

Młodzi mieszkańcy Mirosławek – pra-
wnukip.StanisławyPietrusiakrosnąna spo-

łeczników,cojestpociesza-
jące. W ich wykonaniu –
Klaudia Królik nawiązała
do historiiKGWw słowach
rymowanych wierszem,
orazMateuszKrólikpowie-
dział śmieszny wierszyk
o…krowie–po comate
rogina głowie…Na skrzyp-
cach, młodzi wykonawcy
rodzeństwoMacieji Iwona
Mieszaławykonaliwiązan-
kęmelodiiludowych.

Bardzomiło,w serdecznejciepłejatmos-
ferzeupłynąłwszystkimuczestnikomczas
spędzonyw świetlicywiejskiejz okazjiJubi-
leuszu.

Wypada nadmienić, żewzorem imprez
weselnychdlazaproszonychgości,przewod-
nicząca KGWp. Barbara Rożek upiekła ol-
brzymiwspaniały tort truskawkowo-jago-
dowy,którymczęstowalisięobecni,a także
zebraniczęstowalisię innymib.pysznymi
potrawamii przekąskamii innymiciastami
zewspaniałychdomowychwypiekówprzez
członkinieKGW.

Wspomnienia oraz radość z przeżytych
latprzezkilkagodzingościływ saliświetlicy
wiejskiej.Zakończyłojeśpiewanierefleksyjnej
piosenki„Upływaszybkożycie…”

Opracowała J. Węcławek

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Dzia-
łania„Źródło”,w składktóregowchodzą
GminyBuk,Dopiewoi Stęszew,zostało

wybrane decyzją Zarządu Województwa
Wielkopolskiegodo realizacjilokalnejstrategii
rozwojuw ramachProgramuRozwojuOb-
szarówWiejskichna lata 2007–2013.

Wdniu 26czerwca 2009r.wUrzędzieMar-
szałkowskimWojewództwaWielkopolskiego
zostałapodpisanaumowao warunkachspo-
sobierealizacjiLokalnejStrategiiRozwoju. 

Stowarzyszenieotrzymaśrodkifinansowe
w wysokości ponad 5mln zł na realizację
LokalnejStrategiiRozwoju.

Dofinansowanie ze środków unijnych
obejmowaćbędziedziałania:odnowai rozwój
wsi,tworzeniei rozwójmikroprzedsiębiorstw,

różnicowaniedziałalnościnierolniczejoraz
tzw.małeprojekty.

CeldziałaniaLGD–Źródłozostałokreślony
wmisjistowarzyszeniajako
dążeniepoprzezwspółpracę
i wspólne cele do budowy
komplementarnej oazy re-
kreacyjnej dającej korzyści
wszystkim mieszkańcom
gminBuk,Stęszewi Dopie-
wo, dla urzeczywistnienia
wizji, jaką są nowoczesne
terenyrekreacyjnew otocze-
niuJeziorNiepruszewskiego,
Tomickiegoi Strykowskiego,
utworzonewwynikuwdro-
żeniazintegrowanejpolityki

aktywizacjiobejmującejsektorgospodarczy,
sektorpublicznyi sektorspołeczny.

D.S.

Lokalna Grupa 
Działania – „Źródło”

Przedstawiciele Stowarzyszenia i Urzędu Marszałkowskiego w dniu podpisania umowy

Przybyli goście składają gratulacje

Wystawa prac artystycznych pań z Koła Gospodyń
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Zakończenierokuszkolnegotoczaspod-
sumowańnietylkowynikóww nauce,
ale również sukcesów sportowych

uczniów.W SzkolePodstawowejw Stęszewie
zakończyła się kolejna edycja „Programu
Promocji Wychowania Fizycznego”. Spor-
towcyprzezcałyrokszkolnypoprzezgodne
reprezentowanieszkoływ zawodachna szcze-
blu gminnym, powiatowym, rejonowym
iwojewódzkimzbieralipunktydo klasyfikacji
indywidualnejorazklasowej.Czynnyudział
w zajęciachsportowychw szkolei pozanią
orazustanowienienowychrekordówszkoły

również procentował dodatkowymi punk-
tami.Tymsposobemwyłoniono„Najbardziej
UsportowionąKlasęw Szkole”oraz„Najlep-
szychSportowcówSzkoły”.

W rokuszkolnym 2008/2009miano„Naj-
bardziejUsportowionejKlasyw Szkole”oraz
„PucharPrzechodniDyrektoraSzkoły”zdobyła
klasa Va z wychowawczynią paniąMartą
Janecką.

W klasyfikacjiindywidualnejzwłaszcza
w kategoriichłopcówwalkabyłabardzoza-
cięta i właściwie dopiero ostatnie zawody
wyłoniłynajlepszątrójkę.Otowyniki:

„Najlepsze Sportsmenki Szkoły w roku
szkolnym 2008/2009”

I miejsce–KingaMaćkowiak
II miejsce–NataliaPiasta
III miejsce–WiktoriaMiecznik
„NajlepsiSportowcySzkoływ rokuszkol-

nym 2008/2009”
I miejsce–MarekWyrwas
II miejsce–MarekKozłowski
III miejsce–MarcinWaselczyk
Wszystkimsportowcomgratulujemyi ży-

czymydalszychsukcesów.
J.P.

Najlepsi Sportowcy Szkoły Podstawowej
w Stęszewie

Wewspółczesnymświeciecorazmniej
jestmiejscana pielęgnowaniegwar,
bowiemśrodkimasowegoprzekazu

narzucająjedenmodeljęzyk,którymmówi-
my wszyscy, od Bałtyku po Tatry. Dzisiaj
trudno po sposobie mówienia rozpoznać,
skądpochodzirozmówca,możepozaŚląza-
kamiczyKaszubami.Powolikulturaregionu,
zwyczaje,obrzędyludowe,przyśpiewki,gwa-
raodchodząw niepamięć,a gdyumrąnasze
babcie i dziadkowie zapomnimy w ogóle
o gwarze i pięknych ludowychtradycjach.
Obserwującdzisiejsząmłodzieżwysyłającą,
głównie,SMSi e-maile,możnadostrzecbrak
szacunku do języka oraz jego zubożenie
i niską świadomość regionalną, dlatego
w SzkolePodstawowejw Stęszewiezorgani-
zowanow czerwcuprojekt edukacyjnypt.
„Godamy po naszymu”. Działanie to ma

na celupopularyzowaniegwarypoznańskiej,
wzmacnianie poczucia więzi z regionem
orazocalenieod zapomnienialudowychtra-
dycjii obrzędów.

W projekcieuczestniczyliwszyscyucznio-
wieklas IV–VI,na językupolskimposzerzali
swojąwiedzęo gwarze,poznawalisłownic-
twogwarowe,a następnieukładaliopowia-
daniai dialogiw gwarzepoznańskiej,których
uczylisięczytaćz odpowiednimakcentem.
Przygotowanetekstyposłużyłyjakomateriał
językowydo nagraniana lekcjachinforma-
tykikrótkichaudycji.

Zwieńczeniem lekcji poświęconych kul-
turzenaszegoregionubyłwystępkapelidu-
dziarskiej„Koźlary”z DomuKulturyw Stę-
szewieorazzespołuludowego„Modrzanki”
w składzie pani Weronika Polaczek, pani
MagdalenaMaik,panEugeniuszWencel.Ar-

tyści zaprezentowali dialog pt. „Ślepe ryby
zmerdyrdum”orazludoweprzyśpiewki.Mu-
zycyz kapelidudziarskiejw składzieŁukasz
Kontek–dudywielkopolskie,PawełZawadzki
–skrzypceprzewiązaneorazSławomirPlu-
skota–sierszenkizagralikilkaporywających
ludowychutworów.Piękniezaprezentowała
sięrównieżKarolinaKontek,którawygłosiła
monolog„Mojakochanobabcia”.Wśróddo-
świadczonychjużartystówwystąpilirównież
uczniowie naszej szkoły, którzy przeczytali
swoje opowiadania, prace prezentowali:
PawełPietrzak,MałgorzataJanowicz,Martyna
Weychan,WojciechWoziwodzki,MariaSzy-
mankiewicz, Albert Zalesiński oraz Michał
Węclewski.Najdojrzalszyi najciekawszymo-
nolognapisałPawełPietrzak,uczeńklasy VI a,
któryrównieżpiękniegowygłosił.

Mam nadzieję, że podjęte przez Szkołę
Podstawowąw Stęszewiedziałanieprzyczyni
siędo popularyzacjigwaryi pielęgnowania
tożsamościregionalnej.

Izabela Czerwińska

Ocalić od zapomnienia

Najbardziej Usportowiona Klasa w Szkole w roku szkolnym 2008/2009 Najlepsi Sportowcy Szkoły w roku szkolnym 2008/2009 2. Od lewej Wiktoria Miecznik, Natalia
Piasta, Kinga M
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10 czerwca w Starostwie Powiato-
wymw Poznaniuodbyłosiępod-
sumowanie VI edycji międzysz-

kolnegowspółzawodnictwasportowegoszkół
za rok szkolny 2008/2009, prowadzonego
przezSzkolneZrzeszenieSportowePowiatu
Poznańskiego.Wprowadzonewspółzawod-
nictwoprzyczyniłosiędo aktywizacjiszkół
w sportdziecii młodzieży,zwiększyłoilość
uczestniczącychzespołów,podwyższyłopo-
ziomsportowyszkółpowiatupoznańskiego,
a przede wszystkim umocniło pozycję po-
wiatuna szczebluwojewódzkim.

W roku szkolnym 2008/2009 sklasyfiko-
wano 65szkółpodstawowych, 41gimnazjów
oraz 9 szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie
we współzawodnictwie uczestniczyło 115
szkół–5459uczestników.

Wkategoriiszkółpodstawowychzwyciężyła
SzkołaPodstawowawStęszewiezdobywając165
punktówna 200możliwych.Dyrektorszkoły
panLeszekBernaczykoraznauczycielkawy-
chowaniafizycznegopaniJoannaPrzespolewska
odebraliz rąkWicestarostyPoznańskiegopana
TomaszaŁubińskiegoorazPrzewodniczącego
RadyPowiatuPoznańskiegopanaPiotraBur-

dajewiczaokazałypucharorazdyplom i ży-
czeniadalszychsukcesówsportowych.

Dużąniespodziankąbyłorównieżzajęcie
przezgminęStęszew III miejscawewspół-
zawodnictwiesportowymgminw kategorii
szkół podstawowych. Puchar oraz dyplom
w imieniuburmistrzagminyStęszewodebrał
panStanisławMatuszewski.

Wszystkimuczniomoraznauczycielom
wychowaniafizycznego,którzyprzyczynili
się do zwycięstwa gratulujemy i życzymy
kolejnychsukcesówsportowych.

J.P.

Sportowy sukces stęszewskiej Podstawówki

Wczerwcu w Szkole Podstawowej
w Stęszewieodbyłysię„Koszykarskie
Zmagania Czwartoklasistów”. Za-

wodymiałyna celupodsumowanierocznej
pracymłodychkoszykarzy.

Zawodnicynajpierwprzystąpilido kon-
kurencjiindywidualnych,któresprawdziły
opanowaniepodstawkoszykówkiorazsku-
tecznośćrzutówdo kosza.

Wynikinajlepszych:
I miejsce–MisztalMarek
II miejsce–WoźniakMa-

teusz
III miejsce – Turbański

Krzysztof
W ramach„Koszykarskich

ZmagańCzwartoklasistów”
rozegranyzostałrównieżTur-
niejMiniKoszykówki.

Wynikinajlepszychdru-
żyn:

I miejsce – „Czarne Diabły” (Kowalski
Mateusz,KellerAleksander,WyzujPaweł)

II miejsce – „Orlando Magic” (Woźniak
Mateusz,TurbańskiKrzysztof,KośmiderBar-
tosz)

III miejsce–„Lakers”(SzyfterJakub,Cze-
kałaAlan,MisztalMarek,KmiecikNorbert)

J.P.

„Koszykarskie zmagania czwartoklasistów”

J. Przespolewska z Pucharem Starosty Poznańskiego oraz L.Bernaczyk Zadowoleni z sukcesu sportowego od lewej L. Bernaczyk, J. Przespolewska, S. Matuszewski

Najlepsi Koszykarze klas Czwartych. Od lewej Mateusz Woźniak,
Marek Misztal, Krzysztof TurbańskiUczestnicy „Koszykarskich Zmagań Czwartoklasistów”
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WModrzu,wdniach4i 5czerwca trwały
targi„PolskieZboża”.Byłytopierwsze
w Polsce targi prezentujące szeroki

zakresofertproducentówi importerówmate-
riału siewnego, nawozów, środków ochrony
roślinorazmaszynrolniczychi opryskujących. 

Na targachprezentowanychbyłoponad 90
poletekdoświadczalnych,na którychprzybli-
żononoweodmianyorazzastosowanieróżnych
technologiiuprawy,nawożeniaorazochrony.

Zwiedzającymoglirównieżzobaczyćpo-
kazymaszyn rolniczych. Targom towarzy-

szyłykonferencje,na którychporuszanesą
branżowezagadnienia.

GminaStęszewobjęłahonorowypatronat
nad imprezą.

J.Z.

2lipcamieszkankaTomiczek,JózefaLeh-
mannobchodziła swoje 101. urodziny.
Z tej wyjątkowejokazjido domusoleni-

zantkizawitaligoście.Byłwśródnichburmistrz
gminy oraz pani kierownik OPS. Przekazali
onijubilatce,wrazz serdecznymiżyczeniami,
prezent,listgratulacyjnyorazbukietróż. 

Pani Józefabyłabardzowzruszona, ale
i zdenerwowana. Dodaćnależy,żeod ubie-
głego roku, gdy obchodziła 100. urodziny
nicsięniezmieniła.Nadalcieszysiędobrym
zdrowiem, jestsilnai ciąglebardzoaktywna. 

Przy okazjikolejnychurodzin,wartokrót-
ko przypomnieć, że rodzina Państwa Leh-
mann przywędrowała do Tomiczek w la-
tach 70.PaniJózefaod zawszebyłabardzo
aktywnąosobą.Pracowaławrazz mężem
sprzedającna rynkuowoce,warzywai kwia-
ty. Bardzo lubi ogród, lasy i pola. Do dziś
z resztądbao swójprzydomowyogródek. 

Życzymywięcjej, kolejnych,równieak-
tywnych lat życia. 

J.Z.

Targi „Polskie Zboża” w Modrzu

Jubilatka wraz z opiekunami i gośćmi

101. urodziny Józefy Lehmann
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Wdniach 2i 3czerwca 2009r.w Domu
Kulturyw Stęszewiezorganizowano
dlamłodzieżygimnazjalnejgminy

Stęszew spotkania związane z 20 rocznicą
wolnychwyborów do Sejmu i Senatu, za-
kończonepisemnąformąkonkursową.

Prezentacjemultimedialnew sposóbin-
teresującyprzeprowadziłhistorykpanPiotr
PietrzakzeStęszewa.

W konkursiewiedzyhistorycznejo wy-
darzeniachz tamtych latwzięłoudział 25
uczniów z Gimnazjum w Stęszewie i 12
z Gimnazjumw Strykowie.

Przewodniczącą komisji była dyrektor
DomuKultury Barbara Bawer. Członkowie
to:

p.GrażynaDutka,p. LeszekBernaczyk,
p.DorotaWoroch,p.ZuzannaWawrzyniak.

I miejsce–MateuszStachowiakz Gim-
nazjumStęszew–nagroda:aparatcyfrowy

II miejsce–AlicjaJaśkiewiczz Gimnazjum
Strykowo–nagroda:MP3

III miejsce–KarolinaGugałaz Gimnazjum
Strykowo–nagroda:MP3

Cztery równorzędne wyróżnienia i na-
grodyksiążkoweotrzymali:
•DawidWaliszak–GimnazjumStęszew,
•JakubKontek–GimnazjumStęszew,
•RomaAndrzejewska – Gimnazjum Stry-
kowo,

•BarbaraBuksalewicz–GimnazjumStry-
kowo.
Nagrodydlazwycięzcówi wyróżnionych

przekazalisponsorzy.
Dyplomyza uczestnictwootrzymali:Kac-

perMytko,NorbertOgoniak,MikołajSpiżewski,
WojciechŁakota,SzymonSzeląg,NataliaŚci-
słowska,MateuszAndrzejewski,AnnaBen-
dowska,KarolinaKowalczyk,MajaSzymań-
ska,MichałKuźniarek,DariaKempa,Alicja

Bartkowiak,OlgaKoczorowska,Magdalena
Zaporska,OlgaGrzelczak,MagdalenaSzypura,
Florentyna Miecznik, Julia Gielnik, Monika
Wojciechowska,PiotrBabarowski,PawełZa-
wadzki, Bartłomiej Urbaniak, Aleksandra
Szypura, Paweł Skrzypek, Zofia Grobelna,
AgnieszkaSommerfeld,ZuzannaBorowczyk,
MagdalenaKlonowska,KamilaBajon.

DyrektorDomuKulturywyrażaserdeczne
podziękowaniepanidyrektorDanucieParczuk
orazpanidyrektorDorocieWorochza otwartą
postawęwobecpowyższejpropozycjihisto-
rycznejDomuKultury,dziękiktórejmłodzież
rozwinęłaswezainteresowanianajnowszą
historią Polski, co z pewnościąmawpływ
na kształtowanie poczucia własnej tożsa-
mości i postaw patriotycznych młodych
ludziz naszejgminy.

Barbara Bawer 
Dyrektor Domu Kultury w Stęszewie

Konkurs historyczny 
dla gimnazjalistów 

„Od PRL do III Rzeczypospolitej”

Uczestnicy konkursu
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27majaodbyłsięw Mirosławkach
GminnyDzieńMatkii Ojca.Tego-
roczna uroczystość zgromadziła

wieleosób,którepowitałburmistrzWłodzi-
mierzPinczak. 

Programrozrywkowyprzygotowanyzo-
stał przez stęszewski Dom Kultury. Jako
pierwszana sceniepojawiłasię„WesołaGro-
mada”,która,jakzawszezaprosiłazgroma-
dzonychgości do wspólnegośpiewania.

Po nichwystąpiłzespół„Cantare”–pro-
wadzonyprzezKatarzynęBudę. Młodewy-
konawczynie  starannie się przygotowały
do występu.Po kilkupiosenkachzaprezento-
wałyteżtaniec,cobyłodużymzaskoczeniem.

Paniez zespołu„Modrzanki”wrazz jed-
nym „Modrzakiem” rozbawiły publiczność
dowcipnymprogramem,przeplatanympio-
senkami.

Następnie przyszła pora na występy
dziewczynek,któreotrzymaływyróżnienia
w gminnym etapie konkursu Stęszewska
Triola.Na sceniepojawiłysię:ZuzannaSte-
fens,PaulinaKrupa,EwaRybarska,Karolina
Trafas,DominikaSkórnicka
i WiktoriaBurkusz. Występ
każdej z nich nagrodzony
zostałzasłużonymibrawa-
mi.

Podczasuroczystościnie
mogło oczywiście zabrak-
nąć Kapeli Dudziarskiej
„Koźlary”.  Młodym muzy-
komtowarzyszyłaKarolina
Kontek, która zaprezento-
wała ludowe przyśpiewki
oraz monolog mówiony
gwarą.

Na zakończenieuroczystościkażdazmam
otrzymałakwiatkaz rąkburmistrzagminy.
Ojcowieprzyjmowalinatomiastróżeod sołtys
Mirosławek.

J.Z.

24maja 2009r.DomKulturyw Stę-
szewiebyłorganizatoremfestynu
„Naszedziecipotrafią”.

W parku przy Urzędzie gminy o godzi-
nie 15.00rozpoczęłysięprzesłuchaniaponad
30uczestników X JubileuszowegoGminnego
KonkursuPiosenki„StęszewskaTriola”.

Przesłuchaniapoprzedziła krótka infor-
macja o tym, że dotychczas w konkursie
wzięłoudziałokoło 350dzieci.

Prezentacjedziecii młodzieżywrazz dy-
rektoremDomuKulturyprowadzililaureaci
I Gminnego Konkursu „Stęszewska Triola”
AleksandraSkorupai MateuszBiałas.Szkoda,

żenieskorzystałz zaproszeniatrzecilaureat
AdamWasiewiczz Modrza.

W trakcieprezentacjikonkursowychza-
prezentowano:
•Zespół taneczny„Pląs” zeSzkołyPodsta-
wowejw Jeziorkach

•ParodieMichaelaJacksonaKlaudiiCichockiej

Dziewczynki z zespołu Cantare

Goście zgromadzeni na uroczystości Koźlary wraz z Karoliną Kontek

Gminny Dzień Matki i Ojca

X Jubileuszowy Gminny Konkurs
Piosenki „Stęszewska Triola”
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•ParętańcastandardowegozeszkołyGar-
wackiz Lubonia

•Duetlitaracko-recytujący:AleksandraOlek-
siak (za autorski wiersz „Drzewo”)
KatarzynaPiechnik(za recytacjęwiersza
„Śpioch”)

•ZespółzeStrykowa:JessicaStenclik(wokal)
Agnieszka Durczak (gitara), Rafał Kuź-
niarek(skrzypce),ArkadiuszSzczygielski
(bęben)
W czasieobradkomisjiartystycznejkon-

kursupiosenki„StęszewskaTriola”,wystąpił
znanyzespółwokalny„Ojej”z NowegoTo-
myśla.

Komisjaartystycznazdecydowała,żeno-
minację,do reprezentowaniagminyStęszew
na IX PowiatowymKonkursiePiosenkiDzie-
cięcej„StęszewskaTriola”w dniu 20.06.2009
r.orzymali:
1.Bartosz Ciesielski – Szkoła Podstawowa
Jeziorki,

2.OliwiaWójcik–SzkołaPodstawowaMo-
drze,

3.Wiktoria Burkusz – Szkoła Podstawowa
Jeziorki,

4.Dorota Leśna – Szkoła Podstawowa Stę-
szew,

5.ZuzannaStefens–SzkołaPodstawowaJe-
ziorki,

6.PaulinaKrupa–GimnazjumStrykowo,
7.Duet:KarolinaTrafas,DominikaSkórnic-
ka–SzkołaPodstawowaModrze.
Komisja przyznała wyróżnienia nastę-

pującymosobom:
1.Weronika Wolna – Szkoła Podstawowa
Strykowo,

2.MagdalenaMytko–SzkołaPodstawowa
Jeziorki,

3.Jessica Stenclik –Gimnazjum Strykowo,
4.NicolaRybarska–SzkołaPodstawowaMo-
drze,

5.WeronikaUrbaniak–SzkołaPodstawowa
Strykowo,

6.JanKolski–SzkołaPodstawowaJeziorki,
7.MichalinaOlejniczak–SzkołaPodstawowa
Stęszew,

8.EwaRybarska–SzkołaPodstawowaMo-
drze,

9.IzabelaKaźmierczak–SzkołaPodstawowa
Modrze.
W tej edycji ładnie zaprezentowały się

równieżosoby:
1.MonikaDolata–SzkołaPodstawowaMo-
drze,

2.Olga Kasperczak – Szkoła Podstawowa
Modrze,

3.KarolinaIgnaszczak–SzkołaPodstawowa
Modrze,

4.AnnaTomczak–SzkołaPodstawowaMo-
drze,

5.Weronika Grelak – Szkoła Podstawowa
Trzeba,

6.Joanna Bąkowska– Szkoła Podstawowa
Stęszew,

7.Aleksandra Skrzypczak – Szkoła Podsta-
wowaStrykowo,

8.MichalinaKruszona–SzkołaPodstawowa
Modrze,

9.AnnaHejman–SzkołaPodstawowaMo-
drze,

10.ZuzannaBorowczyk–GimnazjumStry-
kowo,

11.Agnieszka Sommerfeld – Gimnazjum
Strykowo,

12.DagmaraGorszkowiak–SzkołaPodsta-
wowaStrykowo,

13.Adrianna Kubel – Gimnazjum Stęszew.
Wszyscyuczestnicyotrzymali dyplomy,

statuetkii nagrodyrzeczowe.
Młodszedzieciuczestniczyływ działaniu

plastycznym„DomekKrasnala”.Bardzodużo
skorzystało ze stoiska o nazwie „Makijaże
dziecięce”.Byłatrampolinaorazróżnestoiska
handlowo-gastronomiczne.

Barbara Bawer
Dyrektor Domu Kultury w Stęszewie

Działania plastyczne dla najmłodszych Uczestników konkursu oklaskiwała liczna widownia

Uczestnicy konkursu wraz z jury
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UWAGA
WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB 

POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA RODZINNE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stęszewie informuje, że w związku z ustawą z dnia 17 paź-

dziernika 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 223, poz. 1456),

świadczenia rodzinne zostaną Państwu przedłużone o dwa miesiące, tj. do 31.10.2009 r. 
Do końca sierpnia br. rodziny uprawnione do świadczeń rodzinnych otrzymają listownie
decyzje przedłużające termin pobierania świadczeń.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY:

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy

złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń

rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30

listopada.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy

złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do dnia 30 listopada,

ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc

listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Szkółka Krzewów 
Ozdobnych

mgr inż. Michał Błoch

poleca:

Krzewy i drzewa

– iglaste,

– liściaste

Stęszew, ul. Laskowa 36

tel. 061 813 42 70, 785 298 280

Sporządzanie świadectw 
energetycznych 

budynków

tel. 061 819 58 39,

kom. 0696 080 133

Firma ogólnobudowlana 

wykonuje usługi z zakresu:

– budowa domów,

– wykańczanie wnętrz,

– ocieplanie,

– tynkowanie.

Kontakt: 607 535 458

FIRMA HANDLOWO-
-USŁUGOWA SIEFERT 

odda w najmem pomieszczenia

magazynowe, biurowe, 

produkcyjne. 

Bardzo dobra lokalizacja.

Kontakt 061 813 53 68

ZPC HILDEBRAND
ul. Mickiewicza 2

64-330 Opalenica

zatrudni

– piekarzy, cukierników 

oraz osoby do przyuczenia,

– mężczyzn do produkcji 

kremów

Oferty prosimy składać na adres:

ul. Wyzwolenia 54,

64-330 Opalenica 

lub 

tel. 061 447 72 07 wew. 39

e-mail: praca@hildenrand.pl

Sprzedam działkę 
budowlaną 

o powierzchni 781 m² 

w Wielkiejwsi ze starym domem

do remontu lub rozbiórki. 

tel. 693 819 544, 602 688 823

Skup samochodów 
do 5 tys. zł

Umowa, gotówka od ręki. 

tel. 798 827 337

Stęszewska firma
zatrudni pracowników

– lakierników samochodowych,

– mechaników,

– ślusarzo-spawaczy,

– osoby fizyczne,

– osobę do piaskowania

(z możliwością douczenia)

tel. 061 819 52 37 

(w godz. od 9.00 do 16.00)

Ogłoszenia



OGÓLNOPOLSKI NUMER RATUNKOWY 112
POLICJA 997
STRAŻ POŻARNA 998
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
POGOTOWIE GAZOWE 992
POGOTOWIE WOD.-KAN. 061 813 42 21

061 813 41 82, kom. 0506 020 061

UrZąd MIEj SKI GMI NY STę SZEw 

ul.Poznańska11
czynny:pon.8.00–16.00,wt.–pt.7.00–15.00
centrala–0618197120,0618134011
sekretariat–0618197122
fax–0618134287
www.steszew.pl
urzadgminy@steszew.pl
burmistrz@steszew.pl
Geodezja–0618197149
Uniaeuropejska–0618197125
Leśnictwo,OchronaŚrodowiska,
Rolnictwo–0618197125
Budownictwo–0618197126
ZamówieniaPubliczne–0618197141
Drogi–0618197141
ObronaCywilna–0618197135
ObsługaInformatyczna–0618197135
Skarbnik–0618197128
KsięgowośćBudżetowa–0618197131
KsięgowośćPodatkowa–0618197139
Podatki–0618197130
KomputerowaEwidencjaLudności–0618197133
UrządStanuCywilnego–0618197129
DziałalnośćGospodarcza–0618197133
ObsługaRady–0618197136
PromocjaGminy–0618197136
Komunikacjai Opłata
Transportowa–0618197132
RadcaPrawnyi Gł.Specjalista
ds.Administracyjno-Prawnych–0618197142
UbezpieczenieSpołeczneRolników–0618197140

ZespółEkonomicznoAdministracyjnySzkół
ul.Poznańska11
tel.0618197137
czynny:pon.8.00–16.00,wt.–pt.7.00–15.00

OśrodekPomocySpołecznej
ul.Poznańska11
tel.0618197124
czynny:pon.8.00–16.00,wt.–pt.7.00–15.00

ZakładGospodarkiKomunalnej
i Mieszkaniowej
ul.Mosińska15
Czynnyjestcodzienniez wyjątkiemwolnych
sobóti niedzieliw godz.7.00–15.00
tel.0618134182
Awariesieciwodno-kanalizacyjnejmożnazgła-
szaćprzezcałytydzień,24h nadobępodnr.tel.
0618134221,0618134182,kom.0506020061

Pogotowiegazowe

ul.Mosińska12
Awariesiecigazowejmożnazgłaszaćcodzien-
niepodnr.tel.0618134169

PogotowieEnergetyczne

ul.WojskaPolskiego1–Stęszew,tel.0618134395
Opalenica(24h nadobę),tel.0614479000

StrażPożarna

ul.Poznańska11a,Stęszew,tel.0618134398
ul.Bukowska2a,Strykowo,tel.0618134531

Policja– nrkom.dopatrolu0660907885

ul.Poznańska19,62-060Stęszew
tel.0618414930lub0618414932
PrzezcałądobęmożnadzwonićdoKomendy

Miejskiejw Poznaniupodbezpłatnynrtel.997

Kierownik OgniwaPrewencji –PiotrPawlak
– 0519 064 709,
Rejonnr 1 –DzielnicowySierż.MarekLudwiczak
tel. 0519 064 708nadzorujecałemiastoStęszew
Rejonnr 2 –DzielnicowyMł.Asp. Bogdan
Cieślarektel. 061 8134397nadzoruje:
Zamysłowo,Strykówko,Antonin,Strykowo,
Sapowice,Rybojedzko,Słupia,Jeziorki,Skrzynki,
Tomice,Tomiczki,Wielkawieś,Krąplewo,
Mirosławki
Rejonnr 3 –DzielnicowySierż.Zbigniew
Koniecznytel. 0519 064 706nadzoruje:Dębno,
Dębienko,Trzebaw,Łódź,Witobel,Będlewo,
Zaparcin,Wronczyn,Modrze,Żydowo,
Drożdżyce,Smętówko,Górka,SrockoMałePGR
i wieś,Twardowo
Referentds.Nieletnichi Prewencjikrymi-

nalnej St.Sierż.DanielKosickitel. 0519 064 707

MuzeumRegionalne

ul.Rynek8,62-060Stęszew
czynnecodzienniez wyjątkiemponiedziałku
w godzinach:10.00–14.00
tel.0618134012

DomKultury

ul.Poznańska11,62-060Stęszew
czynny:pon.,wt.,czw.,pt.9.00–20.00
śr.,sob.9.00–15.00
tel.0618134071
www.domkulturysteszew.com.pl
domkulturysteszew@wp.pl

BIBLIOTEKI

BibliotekaPublicznaw Stęszewie

ul.Poznańska11,62-060Stęszew
tel.0618134092
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

Filiaw Strykowie

tel.doszkoły:0618134052
Filiaw Jeziorkach

tel.doszkoły:0618196087
Filiaw Trzebawiu

Filiaw Sapowicach

Filiaw Będlewie

ZdrOwIE

NZOZPrzychodniaZespołuLekarzaRodzin-

nego„Medicus”s.c.w Stęszewie,ul.Piotra
Skargi22,tel.0618134261.
Gabinetczynny:odponiedziałkudopiątku
od8.00do18.00–poradyi wizyty.
Świadczenialekarzarodzinnegosąudzielane
takżew DojazdowymPunkcieLekarskim
w Jeziorkach,ul.Ogrodowa1–odponiedziałku
dopiątku.Opiekalekarskapozagodzinamipracy
przychodnitj.od18.00do8.00orazw niedziele
i święta:
Wyjazdowa–pogotowietel.0618660066.
Ambulatoryjna:szpitalw Puszczykowie,
ul.Kraszewskiego11,tel.0616336500
Pielęgniarkaśrodowiskowa –odponiedziałku
dopiątkuod8.00do12.00–gabinet,
od14.00do18.00–środowisko.
Zapewniaciągłośćleczeniaprzezcałądobę
w ramachnocneji świątecznejwyjazdowej
opiekipielęgniarskiej–tel.0606241687

„Medicor”sp.z o.o.

Stęszew,ul.PiotraSkargi22,tel.0618134261
Udzielaświadczeńspecjalistycznychw zakresie:
ginekologii,chirurgii,laryngologii,neurologii
i ortopedii.

NZOZOśrodekZdrowia„Strażak”

w Strykowie,ul.Bukowska56,tel.0618134291.
Gabinetczynny:pon.,śr.,pt.8.00–16.00
16.00–18.00–poradytelefonicznepodnr.kom.
0606288458
wt.,czw.10.00–18.00
8.00–10.00–poradytelefonicznepodnr.kom.
szczepienia:wt.16.30–18.00,pt.8.00–9.30
wizytydomowe:codziennie13.00–14.30

GabinetPodstawowejOpiekiZdrowotnej

„PROMED”PiotrRoguszczak

Stęszew,ul.Reya6
tel.0618135603,kom.0606892161
Gabinetczynny:
pon.–pt.8.00–18.00
Lekarzprzyjmujepon.–śr.
Gabinet:8.00–12.00
Wizytydomowe:14.00–15.30
Gabinet:16.00–18.00
czwartek:
gabinet:8.00–12.00
wizytydomowe:14.00–15.30
dziecizdrowe(szczepienia):16.00–18.00
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piątek:
gabinet:8.00–14.00
wizytydomowe:14.00–15.30
Nagłezachorowania:DziałPomocyDoraźniej,
Poznań,ul.Kasprzaka16,tel.0618662535

PediatrycznyGabinetLekarski

ul.Laskowa15
tel.0618134604,kom.0501463008
przyjęciapłatne:poniedziałkii środy:
10.00–12.00
piątki:16.00–18.00
Orzeczenialekarskiepowypadkowebezpłatne
dlaszkółi przedszkoligminyStęszew.
NZOZPrzychodniaSpecjalistyczna
„ JAKUBOWSKA–MEDICA”
ul.Kościańska22,62-060Stęszew.
W związkuz ograniczonymlimitemporad,
należydokonaćwcześniejszejrejestracji
telefonicznejpodnrtel.0618135019

drmed.JadwigaRejmaniakspecjalista
laryngologi foniatra
ul.Narutowicza19,62-060Stęszew,
tel.0618134159
kom.0603599016

GabinetLekarskiMedycynyPracy
lek.med.RenataTurbańska
ul.Ślusarska2,62-060Stęszew
Gabinetczynny:
wt.15.30–17.30
czw.16.00–18.00
Rejestracja:tel.0618134438
kom.0606629783

„Zdrowie”PraktykaPielęgniarska
i Położnej–Czaplińska,Ignasiak,
Niedźwiedź,Sikorska,Kowalskas.c.
ul.PiotraSkargi22,62-060Stęszew
tel.0618195439
MariolaCzaplińska–położnaśrodowiskowa:
tel.0693743875,
AgnieszkaIgnasiak–pielęgniarkaśrodowiskowa:
tel.0605951205,
HalinaKowalska–pielęgniarkaśrodowiskowa:
tel.0600971102,
AnnaNiedźwiedź–pielęgniarkaśrodowiskowa:
tel.0600631917,
BarbaraSikorska–pielęgniarkaśrodowiskowa:
tel.0504821566.

LekarzStomatolog
IwonaZantkiewicz-Bajerlein
ul.Poznańska4a,62-060Stęszew
Gabinetczynny:
pon.–pt.10.00–20.00
sob.10.00–13.00

GabinetStomatologiczny

Katarzynai ArturBartoszek

ul.P.Skargi22,62-060Stęszew
tel.0618134453
kom.0602706945

IndywidualnaSpecPraktyka

PrywatnyGabinetStomatologiczny

DlaDziecii Młodzieży– BarbaraKucharska

ul.Szkolna1,62-060Stęszew
tel.0618195407
Godzinyprzyjęć: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

GabinetStomatologiczny

Lekarzstomatolog

PawełŚwiderski

ul.Rynek19,62-060Stęszew
Gabinetczynny:
pon.–pt.11.00–19.00
sob.11.00–14.00
tel.061 6706342

Gabinetrehabilitacyjny„Antidotum”

ul.Reja2/4,Stęszew
Tel.061 8195106

PracowniaTechnikiDentystycznej

AnnaBorys

Odpłatnanaprawai wykonywanieprotez.
tel.0618134480,0618427097,
kom.0693139499

GabinetDermatologiczny

lek.med.JolantaRosa

ul.WojskaPolskiego6
62-060Stęszew
tel.kom.0507023607
Gabinetczynnyjestwewtorkiw godzinachod
16.00do18.00.W pilnychprzypadkach,
pouzgodnieniutelefonicznym,takżewinnednitygodnia.

GabinetRehabilitacyjny

„FIZJO+”MaciejRychlik

ul.Łukaszewicza1,Stęszew
tel.508 272 577
Godzinyotwarcia:
Poniedziałek:13.00–18.00,
Wtorek:7.00–12.00,
Środa:13.00–18.00,
Czwartek:7.00–12.00,
Piątek:13.00–18.00,
Sobota:10.00–13.00.

PoradniaPsychologiczno-Pedagogiczna

w Luboniu–filiaw Stęszewie.

ul.JanuszaKorczaka2,62-060Stęszew
tel.0618134832
Przyjmuje:psycholog,pedagog,logopeda.

APTEKI

Stęszew,ul.Poznańska3,„PodOrłem”

tel.0618134254
czynna:pon.–pt.8.00–20.00,sob.8.00–13.00

Stęszew,ul.Chybickiego13,„PodSłońcem”

tel.0618134861
czynna:pon.–pt.8.00–12.30i 15.00–20.00
sob.8.00–13.00i 18.00–19.00

Punktapteczny„Aspirynka”

Strykowo,ul.Bukowska56
czynna:pon.,śr.,pt.8.00–16.00,wt.,
czw.10.00–18.00

SZKOŁY

Gimnazjumw Stęszewie,ul.Szkolna1,
tel.0618134147
SzkołaPodstawowaw Stęszewie,ul.Poznańska25,
tel.0618134192,0618134355
SzkołaPodstawowaw Strykowie,ul.Bukowska
Gimnazjumw Strykowie,ul.Szkolna10,
tel.0618134052
ZespółSzkolnoPrzedszkolnyw Modrzu,
ul.Kościuszki14,tel.0618195772
ZespółSzkolnoPrzedszkolnyw Jeziorkach,
ul.Parkowa7,tel.0618196087
SzkołaPodstawowaw Trzebawiu,ul.Szkolna1,
tel.0618135209
ZespółSzkółSpecjalnychw Stęszewie,
ul.WojskaPolskiego18,tel.0618134096
Przedszkolew Stęszewie,ul.Skorupki,
tel.0618134345

POCZTA

Stęszew,ul.Poznańska21,tel.0618134025

BANKI

BankZachodniWBKS.A.

Stęszew,ul.Poznańska6,tel.0618135306

GospodarczyBankSpółdzielczy

Stęszew,ul.Rynek11,tel.0618134786

PKOBankPolski

Stęszew,ul.Poznańska20,tel.0618197500

UsługiFinansowePartnerBankuPEKAO S.A.

SEIGPOLSKASP.Z O.O.
62-060Stęszew,ul.Poznańska3,tel.0618195395




