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J
użporazkolejny, także i w tymroku,
dzieci i młodzieżnaszej gminyuczest-
niczyływ zajęciachrekreacyjno-sporto-

wychnapółkoloniachorganizowanychprzez
Gminę Stęszew. Priorytetem było zapew-
nieniewszystkimuczestnikombezpieczeń-
stwai dobrejzabawy.

Z tejformyspędzaniawakacyjnegoczasu
skorzystało330uczestnikóww 7placówkach:
przySzkolePodstawoweji Gimnazjumw Stę-
szewie,w Będlewie,Modrzu,Strykowie,Sa-
powicachi Trzebawiu.Dzieciodpoczywały
podopieką19wychowawców,zapewniają-
cychfachowąopiekę.

SprzymierzeńcemtegorocznychPółkolonii
była piękna i słoneczna pogoda. Na dzieci

i młodzieżczekałamocatrakcji.Programy
poszczególnych Półkolonii zapewniały róż-
norodne formy spędzania letniego czasu.
Skądinądwiemy,żenajwiększąpopularnością
cieszyły sięwspólnewyjazdyna basen do
Kościanai Leszna,dokinaczynakręgielnie.
Młodzież plażowała także nad pobliskimi
jeziorami,tamorganizowanebyłykonkursy:
nazamkilubciastaz piasku,przeprowadzano
wspólne gry i zabawy integracyjne. Były
ogniskaz kiełbaskami,wycieczkirowerowe,
turniejesportowez nagrodami,wspólneza-
jęciaplastycznei artystyczne.Dzieciz pół-
koloniiw Sapowicach brały udziałw pro-
gramie„Z piratamidookołaświata”podczas
pobytu w parku rekreacyjnym „Nenufar
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Club” w Kościanie. Półkoloniści z Modrza
jeździlikonnoi bryczkamiw czasiewycieczki
doZagrodyChłopskiejw Będlewie.Uczestnicy
Półkolonii w Będlewie i przy Gimnazjum
w Stęszewie mięli możliwość zapoznania
sięz zasadamibezpiecznegozachowaniasię
w czasieletniegowypoczynku,podczasspo-
tkaniaz ratownikamizeStęszewskiegood-

działuratownictwamedycznego,mogliobej-
rzeć i dowiedzieć się jak funkcjonuje wóz
strażacki,odwiedzilitakżeKomisariatPolicji
w Stęszewie,gdzie jednemuz uczestników
pobrano odciski palców. Tego dnia zostali
również zaproszeni na spotkanie z panem
Burmistrzem,gdzieczekałynanichsłodycze.
Burmistrzodpowiadałnapytaniamłodzieży

dotyczącedziałalnościurzędui funkcjibur-
mistrza,paniSekretarzoprowadziławszyst-
kichpoUrzędzie.

Tegoroczne Półkolonie już zakończone,
dlawielutrwałyzbytkrótko,wiemyjednak,
żewszyscyczekająjużnanastępnei chętnie
wezmąw nichudziałzarok.

red.
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28
czerwcaodbyłasięXXXVIISesja
Rady Miejskiej Gminy Stęszew.
Po jej otwarciu i ustaleniu po-

rządku,burmistrzprzedstawiłsprawozdanie
z działalnościmiędzysesyjnej.Obejmowało
onookresod28kwietniado28czerwca.

W omawianym okresie odbyły się uro-
czystości z okazji obchodów majowych.
1majaw „ZielonymZakątku”zostałzorga-
nizowanyfestyn,natomiast3.uroczystości
patriotycznez okazjiuchwaleniaKonstytucji
3majaorazmeczpiłkinożnejo PucharBur-
mistrzaGminyStęszew.

W minionymczasiemiałotakżemiejsce
spotkanie z sołtysami. Omówiono na nim
sprawybieżąceorazproblemypojawiające
sięw poszczególnychsołectwach.

Burmistrz poinformował, że skończyły
sięzapisydziecidoprzedszkoli.Okazałosię,
żeprzedszkolakóww Stęszewie jestwięcej
niżmiejscw stęszewskiejplacówce.Obecnie
trwabudowabudynkuoświatowego,który
w styczniuzostanieoddanydoużytku.Jed-
nak,byzapewnićwszystkimdzieciommoż-
liwośćpójściadoprzedszkolaodwrześnia,
prowadzonoz rodzicaminegocjacjeo ewen-
tualności dowożenia dzieci do przedszkoli
w Modrzu,Strykowiei Trzebawiu.

Minionyokres,tolicznedziałaniamające
naceludoprowadzeniedooczyszczeniacie-
kówpodstawowychnatereniecałejgminy.
Wspólniez gminąBuki DopiewogminaStę-
szew złożyła wniosek do MarszałkaWoje-
wództwaWielkopolskiegoo pomocw dofi-
nansowaniutegoprzedsięwzięcia.Ciekite,
nie były czyszczone kompleksowo od
1997roku.

W omawianymokresieodbyłosięForum
AglomeracjiPoznańskiej.Omówiononanim
funkcjonowanie i dalsze plany działania
tegostowarzyszenia.

Minionyokrestotakżelicznejubileusze
z okazji 50. i 60. rocznicypożyciamałżeń-
skiego.

Odbyłasięrównieżzbiórkakrwi,organi-
zowanaprzezKołoTerenowePolskiCzerwony
Krzyżw Stęszewie.Zakończyłasięonadużym

sukcesem. Łącznie, krew oddało 62miesz-
kańcówgminyStęszew.

Innymz tematówpodjętychw omawia-
nymokresiebyłprzebiegdrogikrajowejS5.
Nadaltrwająnegocjacjedotycząceustalenia
rekompensatyprzyrodniczejnaczasbudowy
tejżedrogi.Kilkuwłaścicieligruntówi łąk
natereniegminyStęszewzostałopoproszo-
nycho współpracęw tymtemacie.Faktten,
możebyćjednąz przyczynprzesądzających
o przebiegudrogikrajowejS5.

Burmistrzpoinformował,żew omawia-
nymczasieodbyłysiębadaniaprofilaktyczne
wzrokudla5- i 6-latków.Obejmowałyone
sprawdzenie ostrości wzroku do dali i do
bliży oraz oceny ustawienia i ruchomości
gałek ocznych. Łączenie przepadano
209dzieciz terenugminyStęszew.

Minionyokres,topracebudowlanezwią-
zanez realizacjągminnychinwestycjitakich
jak: budynek oświatowy, kanalizacja sani-
tarna w Sapowicach i we Wroczynie. To
także,końcowe„łatanie”drógpozimieczy
remonty i uzupełnienia placów zabaw na
tereniecałejgminy.

Burmistrzpoinformował,żew związku
zezmianąprzepisów,komplikująsięsprawy
dotyczące realizacji inwestycji drogowych.
Firmy projektujące te zadania mają poza
tym dużo zleceń, co powoduje opóźnienia
w okresierealizacjizamówień.

Miniony okres, towielewydarzeń kul-
turalno-sportowych. W tym czasie odbył
się pokaz Monster Truck, gminny Dzień
Matkii Ojca,DzieńDzieckaczyŚwiętoStę-
szewa.Zorganizowanotakżespotkanie,na
którymnagrodzonowyróżnionedziecii mło-
dzież w konkursie „XX lat samorządu lo-
kalnego”.

Omawianyczas,tookresrealizacjiumów
związanychz pozyskiwaniemśrodkówz Unii
Europejskiej. Dzięki nimudało się zakupić
ciągnik z beczkowozem orazwóź aseniza-
cyjnynapotrzebyZakładuGospodarkiKo-
munalnej.

Wminionymokresiegminawspomagała
organizację120-leciaKółkaRolniczegow Słupi

orazfestynparafialnyw Tomicach.Uczest-
niczyłatakżew festynieintegracyjnymdla
dzieciniepełnosprawnychw Lisówkach.

17 czerwca została podpisana umowa,
napowstanie zakładu segregacji odpadów
w Piotrowie. Ruszyła już budowa tego za-
kładui trwająpracearcheologiczne.Koniec
inwestycjiprzewidzianyjestnapołowęroku
2011.Pierwszyetaptejinwestycjiwyniesie
ponad 15 000 euro. Jeśli wszystko pójdzie
zgodniez planemtojużzarokbędziemożna
korzystaćz tegowysypiska.

Burmistrz poinformował, że miniony
okrestoliczneproblemyz funkcjonowaniem
filii wydziału komunikacji Starostwa Po-
wiatowego.Długiekolejkii czasoczekiwania
nazałatwieniesprawydoprowadzałyludzi
dofrustracji,złości,a czasemnawetagresji.
W tej sprawie UrządMiejskiw Stęszewie
skierowałpismodoStarostyPowiatowego
oraz do radnych powiatowych. Działanie
tonieprzynosiłożadnegorezultatu.Dlatego
napoczątkuczerwca,burmistrzpofatygował
sięosobiścienaspotkanez dyrektoremwy-
działukomunikacjiw Starostwie i zeSta-
rostąPoznańskimw celuwyjaśnieniapro-
blemu.Odtegoczasumożnazauważyćpo-
prawę funkcjonowania filii wydziału
komunikacji.

Miniony okres, to czas podsumowania
osiągniętychwynikóww nauce.W uroczy-
stościachzakończeniarokuszkolnegobrali
udziałprzedstawicielesamorządu.

Ostatni okres, to także szereg działań
mających na celu pomoc dla powodzian.
GminaStęszewzorganizowałazbiórkężyw-
ności i pieniędzydlapotrzebujących.Stry-
kowskastrażpożarnapomagaław usypy-
waniuwałówprzeciwpowodziowychi wy-
pompowywaniu wody w sąsiednich
gminach.

W omawianymokresieodbyłysięliczne
spotkaniazmieszkańcamigminy.Omawiano
na nich sprawy bieżące i rozwiązywano
nowopojawiającesięproblemy.

28czerwcaodbyłosięwalnezgromadzenie
Rolno-PrzemysłowychZakładówZielarskich
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ze Strykowa. Pomimo trudnej sytuacji fi-
nansowej,zakładtenzarok2009przyniósł
ok.1 186 000 złzysku.

Minionyokrestotakżepodpisanieaktu
na sprzedaż jednej z działekbudowlanych
przy ulicy Łąkowej w Stęszewie. Trwały
równieżrozmowydotycząceprzejmowania
gruntupodaktywizacjęgospodarczą.Rada
nadzorczaStrefyEkonomicznejw Kostrzynie
wydaław tej sprawie pozytywnądecyzję.
Oznacza to, że grunty zostaną skierowane
podaktywizacjęSłubicko-KostrzyńskiejSpe-
cjalnejStrefyEkonomicznej.

Burmistrzpoinformował,żew ostatnim
okresie spadło zainteresowanie gminnymi
działkami budowlanymi. Mimo to, gmina
niezamierzaobniżaćceni sprzedawaćich
zabezcen.

PosprawozdaniuburmistrzaRadaMiejska
GminyStęszewprzyjęłanastępująceuchwały
w sprawie:
–zmiany budżetu na 2010 rok. Dokonano
zwiększenia dochodów o kwotę
617 122,00 zł,

–zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy Stęszew za
I półroczerokubudżetowego,

–zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
FunduszuOchronyŚrodowiskai Gospodarki
Wodnej orazwyrażenia zgody na zacią-
gnięciezobowiązania,

–zatwierdzenia„PlanuOdnowyMiejscowości
Mirosławkinalata2010–2017”,

–zatwierdzenia„PlanuOdnowyMiejscowości
Tomiczkinalata2010–2017”,

–zaliczenia drogi do kategorii dróg gmin-
nych,

–przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowegoplanuprzestrzennegomiasta
Stęszewrejonuulic:Ślusarska,Szpitalna,
Laskowa,Kanałowai KanałSamica,

–nadanianazwdrogomwewnętrznym,
–sprzedażynieruchomościpołożonejw Stę-
szewie,

–wydzierżawieniaprzezgminęStęszewnie-
ruchomościpołożonejw Tomicach,

–współdziałania z Powiatem Poznańskim
w realizacjizadaniaw zakresieusuwania
wyrobówzawierającychazbest,

–nadania StatusuMuzeumRegionalnemu
w Stęszewie,

–trybu prac nad projektem uchwały bu-
dżetowej,

–zgodynaprzekazanieWojewództwuWiel-
kopolskiemuprzezGminąpomocyfinan-
sowejz budżetugminy,

–zwolnieniaz obowiązkuzbycianierucho-
mościw drodzeprzetargu.
Poprzyjęciuuchwał,rozpoczęłasiędys-

kusja, w której jako pierwszy głos zabrał
mieszkaniecgminyStęszew.Poruszyłonte-
mat funkcjonowania punktu lekarskiego
w Jeziorkach.Wmarcuodbyłosięspotkanie
lekarzyspółki „Mediucus”z mieszkańcami
korzystającymiz punktu lekarskiegow Je-
ziorkach.Uzgodniononanim,żenapoczątku
maja okaże się czy zostanie przedłużona
umowaz lekarzamiobsługującymitenpunkt.
Jakajestdecyzjaw tejsprawie–pytałmiesz-
kaniec Stęszewa. Interesowało go również
dlaczegoogłoszonokonkursnastanowisko
dyrektoraZEAS-u tylkonapół etatu, skoro
przez16latobowiązkinatymstanowisku
pełnionebyływ pełnymetacie.

Burmistrzustosunkowałsiędotejwypo-
wiedzi.Poinformował,żeumowanadzier-
żawępunktulekarskiegow Jeziorkachnigdy
niezostałazerwanai niemusiałabyćprze-
dłużona. „Medicus” niechętnie świadczył
usługi lekarskie w tym punkcie, dlatego
podjąłpróbęrezygnacjiz dzierżawy.Pospo-
tkaniu1marca,któreodbyłosięw Jeziorkach,
pod wpływemmoich argumentów spółka
„Medicus” postanowiła świadczyć dalsze
usługi lekarskie– tłumaczyBurmistrz.Na
chwilę obecną osoby korzystające z tego
punktusązadowolonez opiekilekarskiej.

Dalej,burmistrzwyjaśniłdlaczegoogło-
szonokonkursnastanowiskodyrektoraZEAS-
u napółetapu.Tłumaczył,żetenwymiar
czasowyjestwystarczającybypokierować
Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym
Szkół.Krótszyczaspracydyrektoranatym
stanowisku,totakżemniejszekosztypono-
szonez tytułuwynagrodzenia.

NastępniegłoszabrałRadnyGminyStę-
szew, Stanisław Matuszewski. Poprosił on
dziennikarkę gazety Stęszewskiej (obecnej
podczassesji),bynieczyniłaodpowiedzialną
RadyMiejskiejGminyStęszewzapojawienie
sięw Stęszewiesklepuz „dopalaczami”.Wy-
jaśnił,żeRadaMiejskagminyStęszewnigdy
niewyrażałazgodynaprowadzenietakiej
działalności,gdyż tonie leżyw jejkompe-
tencjach.

RadaMiejskaGminyStęszewnaprośbę
burmistrzaWolszynaprzyjęłaoświadczenie,
w którymwrazz innymigminamiapeluje
do rządu o wprowadzenie takich zmian
prawnych,którezakażądziałalnościsklepów
z dopalaczami.Samorządyniemająjednak
instrumentówprawnychpozwalającychna

zabronienieprowadzeniasprzedażysubstancji
psychoaktywnych.

Jakokolejna,głoszabrałapaniBarbara
Roszyk.Poinformowała,żeod1987rokujest
właścicielkądziałkibudowlanejprzyulicy
Młodych Przemysłowcóww Stęszewie. Od
samegopoczątkudwóchsąsiadównielegalnie
przywłaszczyłosobieteren,którynależydo
drogipublicznej,cospowodowało,żemam
problemy z dojazdem do własnej posesji,
a synzamierzarozpocząćbudowędomu–
powiedziałapaniBarbara.Dodała,żebędzie
walczyć, by jej sąsiedzi cofnęli ogrodzenie
z drogi,którązajmująnielegalnie.Pomimo,
iżsąsiadmiałdo31majabezzwłocznieprze-
stawićogrodzenia,niewywiązałsięz tego.
PaniBarbaraobawiasię,żegminawystawi
nasprzedażtegruntyi wykupiąjesąsiedzi.

Burmistrzpoinformował,żeoficjalnydo-
jazddoposesjipaniRoszykjestodulicyWoj-
skaPolskiego.Ustawieniepalikównaprzejściu
z targowiskanauliceMłodychPrzemysłow-
cówjestkoniecznością.Inaczejmogłybyza-
cząćparkowaćtamsamochodyciężarowe,
które uniemożliwiłyby ruch pieszym. Bur-
mistrzobiecał,żesprawatazostaniejeszcze
razrozważonaprzezradnych,naposiedzeniu
komisji.

Nazakończenie,burmistrzodniósłsiędo
ostatnichinformacjiprasowycho udzielaniu
warunków zabudowy. Wyjaśnił, że każda
sprawakontrowersyjna,któradotyczyuzy-
skaniawarunkówzabudowyjestomawiana
indywidualnie przez Radę Miejską Gminy
Stęszew.Wnioskidotycząnp.uzyskaniapo-
zwolenianabudowęróżnychbudynkuw oko-
licyŹródełkaw Tomicach.Terentenniejest
uzbrojony.Wydaniepozwolenianabudowę
jednej osobiew tym „urokliwym”miejscu
sprawi,żekolejneosobyteżbędąchciałysię
tamosiedlić.W rezultacie,upragnionyspokój
zamieni sięw zgiełk, a miejsce przestanie
być już tak atrakcyjne. Podobna sytuacja
jestnałąkachw Będlewie–dodajeburmistrz
gminyStęszew. Jestwieledziałekniezabu-
dowanychprzygłównejdrodzewojewódzkiej
i ulicachbocznychjaknp.ŁąkowejczyPod-
górnejw Będlewie.Mimotoludziechcąsię
budowaćw szczerympolu,napodmokłych
ziemiachtorfowych.Gmina,jeśliwydałaby
pozwolenienabudowęnatakimterenie,zo-
bowiązanajestdodoprowadzeniawszystkich
mediównadziałkę.Kosztytebyłybyolbrzy-
mie, za które płaciłaby cała gminna spo-
łeczność.

W.S.
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Z
ałożycielami OSP w Strykowie byli
druhowie:AlojzyBławat,LeonFabiś,
JózefStrojnyorazStanisławJankowski.

Wówczasnawyposażeniujednostkiznajdo-
wała się tylko jedna sikawka ręcznaprzy-
mocowanadowozukonnego.

W roku 1953 jednostkę OSP pod opiekę
wziął Zakład ZielarskiHerbapol Strykowo.
Odtegoczasujednostkazaczęłafunkcjonować
jakoM1.Wtedyteżzakupionazostałamo-
topompaLeopolia8/8.

Stanowiskopierwszegonaczelnika,w 1956
roku,objąłJózefJanicki.Czterylatapóźniej,
HerbapolzakupiłnowąmotopompęPolonia
8/8,a w roku1970jednostkazostaławypo-
sażonaw przyczepę3,5t,naktórejznajdował
sięsprzętpożarniczy.Dziękitemuzostałuła-

twionywyjazddoakcjiratunkowychnate-
reniegminy.

W roku1979 funkcjęNaczelnika zaczął
pełnić najmłodszywówczas druh Bernard
Jankowski.W 1983rokuzreorganizowałjed-
nostkęz zakładowejnaterenowąOchotniczą
StrażPożarną.Strażotrzymaładziękitemu
samochódpożarniczyStar25typuGBM.

Zasprawąogromnejofiarnościmieszkańców
wsi i zaangażowaniu członków OSP
w1986rokurozpoczęłasiębudowanowejstraż-
nicywrazz salągimnastycznąi zapleczem.

1989rokuumieraPrezesOSP–Stanisław
Jankowski. Wtedy to funkcję Prezesa OSP
przejąłTadeuszPoznaniak.

Decyzją Komendy Rejonowej Straży Po-
żarnejw Poznaniu,w 1987rokuzawysoką

gotowośćbojową,niezawodnośći ofiarność
druhóww akcjachratowniczychstrykowska
OSP otrzymała nowy samochód strażacki
Star244GBM2,5/8.

W 1992rokugminaStęszewprzekazała
samochódNysa,który strykowskaOSPza-
adoptowałanasamochódratownictwadro-
gowego.

Strykowska Ochotnicza
Straż Pożarna

Słów kilka o historii OSP w Strykowie…

Lata 50.

Lata 50. Pierwsza drużyna gaśnicza. Na zdjęciu: Mikajewski Stanisław, Grześkowiak Jan,
Strojny Józef, Wiśniewski Marian, Adamski Feliks, Czarnecki Feliks, Balcerek Zenon, Józef
Janicki, Nędzyk Marian

Przed Strażnica w Strykowie - 1984 rok. Na zdjęciu Majchrzak Czesław, Jankowski Bernard,
Kałek Krzysztof, Strojny Andrzej, Włodarczak Jerzy, Grześkowiak Krzysztof, Kuczyński Marek

Przed Strażnicą Herbapol. Na zdjęciu m.in. Przewodniczący
Gromadzkiej Rady w Strykowie Strażacy na dyżurze – żniwa rok 1985
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W 1995 roku OSPw Strykowie została
włączonadoKrajowegoSystemuRatowni-
czo-Gaśniczego. Również w tym roku na-
wiązałakontaktz jednostkąOSPz Zahny–
z Niemiec.

Cztery lata później, w 1999 roku stry-
kowskąjednostkęodwiedziłówczesnypremier
Rzeczpospolitej Polskiej Waldemar Pawlak.

W 2001rokuOPSw Strykowieotrzymała
nowysamochódgaśniczyStar2,5/200.

Natomiast KomendaMiejska PSPw Po-
znaniuprzekazaław 2003 roku samochód
wężowy,który strykowska jednostkaprze-
robiłanasamochódsłużącydoodśnieżania

i posypywaniadróggminnych.W 2007roku
przekazanoOSPw Strykowienastępnysa-
mochódpochodzącyz demobiluwojskowego.

Burmistrz gminy StęszewWłodzimierz
Pinczakw 2008 roku zakupił na potrzeby
jednostkinowysprzęt ratownictwadrogo-
wegofirmyWeber.

Obecniejednostkanaswoimwyposażeniu
posiadanastępującysprzęt:

Star (Man), GCBA Cigler Mercedes GBA,
Star244GBA,Star266pługz piaskarkąna
Staże266,motopompęszlamową,sprzętme-
dyczny– torba R i nosze próżniowe, dwie
torbymedyczne.

Doratownictwawodnego:
Sanielodowe,dwakombinezonywypor-

nościowe,dwakombinezonysuche.
Trzonjednostkitworzystrykowskamło-

dzieżpodopiekązarządujednostkiw skła-
dzie:

Prezes–BernardJankowski,
Naczelnik–MarekStanka,
Skarbnik–PiotrMichalski,
Sekretarz–MateuszKuźniarek,
Z-caNaczelnika–DawidKubiak,
Członkowie–AniołaRobert,Włodarczak

Jerzy,IdkowiakŁukasz

3
lipcabr.odbyłosię60-lecieOchotniczej
StrażyPożarnej–Strykowo.Uroczystość
rozpoczęła się mszą św. w intencji

wszystkichstrażaków,którejkoncelebrował
poznańskiMetropolitaArcybiskupStanisław
Gądecki.

Po mszy Świętej Strażacy, zaproszeni
gościeorazmieszkańcyStrykowaprzydźwię-
kachOrkiestryDętejz GrodziskaWlkp.prze-
maszerowaliprzedbudynekOSPw Strykowie.
Tam,ArcybiskupStanisławGądeckipoświęcił
figurępatronastrażakówŚw.Floriana.Na-
stępnieodsłonięto tablicękupamięci zało-
życieliOSPw Strykowie.

Kolejnym punktem uroczystości było
przedstawienie krótkiej historii OSP oraz
uczczenieminutąciszynieżyjącychjużStra-
żakówstrykowskiejOSP.

Następnie przyznano wyróżnienia dla
najbardziejzasłużonych.

JakopierwszyzostałuhonorowanydhFe-
liksAdamski.ZarządGłównyOSPWWarsza-
wieodznaczyłgojakonajstarszegoochotnika

strykowskiej straży. Warto dodać, że druh
FeliksAdamskijestzwiązanyz OSPod52lat.

Złotymi odznakami „Za zasługi dla Po-
żarnictwa”uhonorowano:ZdzisławJankow-

Pokaz strykowskiej straży

Ćwiczenia nad jeziorem strykowskim. Lata 70.

Pokazy strykowskiej straży

60-lecie OSP w Strykowie…
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skiego,ZenonaKempę,StanisławaPrzybyl-
skiego,CzesławaMajchrzaka.

Srebrne odznaki „Za zasługi dla Pożar-
nictwa”otrzymali:GrzegorzNowak,Bogdan
Jaborski,DawidKubiak,WłodzimierzPinczak,

TomaszUryzaj,ŁukaszSpurtacz,MarekStań-
ka.

Brązoweodznaki„ZazasługidlaPożar-
nictwa” przyznano: Robertowi Aniole, Ma-
teuszowiKuźniarkowi.

Ponadtowyróżnionoaktywnychstrażaków:
DamianaCiołka,AdrianaGlapiaka,Łukasza
Idkowiaka,JarosławaJankowskiego,Krzysztofa
Kaczmarka,MaciejaKaczmarka,TomaszaKu-
jawę,DawidaPawlaka,RafałaSzczygielskiego.

Uhonorowani złotą odznaką za zasługi dla pożarnictwa Wyróżnieni srebrną odznaką za zasługi dla pożarnictwa

Zaproszeni goście Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej Jerzy Ranecki na ręce Prezesa OSP Strykowo
składa gratulacje z okazji jubileuszu

Pompa Cygler Mieszkańcy Strykowa uczestniczący w obchodach 60. rocznicy OSP Strykowo
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W 60. obchodach istnienia Ochotniczej
StrażyPożarnejuczestniczyli:KsiądzKanonik
JanMałeta,KomendantMiejskiPaństwowej
StrażyPożarnejJerzyRanecki,PrezesZarządu

PowiatowejOchotniczejStrażyPożarnejDa-
riuszPiechocki,SekretarzZarząduPowiatowej
OSPEwaSieroń,burmistrzgminyStęszew
WłodzimierzPinczak,PrzewodniczącyRady

MiejskiejMirosławPotrawiak,Radnigminy,
przedstawiciele OSP gmin sąsiednich oraz
zaprzyjaźnionejgminyZahna.

W.S.

Sprzęt OSP Strykowo Tak jeżdżon kiedyś…

15 czerwca (wtorek)
– Podpisanie umowy z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urzą-

dzeń Wodnych na dofinansowanie budowy kanalizacji Sapowice

16 czerwca (środa)
– Zebranie w Tomiczkach i Mirosławkach w sprawie odnowy miej-

scowości

17 czerwca (czwartek)
– Czempiń – podpisanie umowy pomiędzy Centrum Zagospoda-

rowania Odpadów „Selekt” a firmą Skanska, na budowę Centrum
Zagospodarowania Odpadów 

18 czerwca (piątek)
– Poznań – podsumowanie VII edycji współzawodnictwa sportowego

szkół powiatu poznańskiego w roku szkolnym 2009/2010
– Otwarcie Ścieżki Edukacyjnej – Nadleśnictwo Konstantynowo

19 czerwca (sobota)
– Czempiń – udział w uroczystości otwarcia Sali gimnastycznej 

22 czerwca (wtorek)
– Poznań – walne zgromadzenie WOKIS
– Poznań – negocjacje dotyczące inwestycji drogowych na drogach

powiatowych

23 czerwca (środa)
– Poznań – Rada Aglomeracji Poznańskiej

24 czerwca (czwartek)
– Spotkanie z Sołtysem i Radnymi z Dębna w celu omówienia

i rozwiązania trudności uniemożliwiających inwestycje drogowe
w tym sołectwie 

25 czerwca (piątek)
– Udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego 
– Puszczykowo – spotkanie z udziałem gmin dotkniętych powodzią

i gmin udzielających im pomocy

28 czerwca (poniedziałek)
– Negocjacje w sprawie utworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej

w gminie Stęszew
– Walne zgromadzenie Rolno-Przemysłowych Zakładów Zielarskich

ze Strykowa

29 czerwca (wtorek)
– Spotkanie z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi Spe-

cjalną Strefą Ekonomiczną
– Spotkanie z przedstawicielami Straży Pożarnej w celu przygo-

towania jednostek do ochrony przeciwpożarowej na okres letnich
upałów

30 czerwca (środa)
– Spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczających do Zespołu Szkol-

no-Przedszkolnego w Modrzu
– Czempiń – spotkanie Zarządu Centrum Zagospodarowania Od-

padów „Selekt”

1 lipca (czwartek)
– Spotkanie z dyrektorami szkół z terenu gminy Stęszew mające

na celu podsumowanie roku szkolnego 2009/2010 oraz ustalenie
planów remontowych na lato

– Udział w spotkaniu dotyczącym poprawy jakości transportu ko-
lejowego Stęszew – Poznań

2 lipca (piątek)
– Udział w jubileuszu 102. urodzin pani Józefy Lehmann

3 lipca (sobota)
– Strykowo – udział w obchodach 60-lecia OSP Strykowo
– Sapowice – zakończenie sezonu piłkarskiego „Okoń” Sapowice

5 lipca (poniedziałek)
– Zebranie Rady LGD Źródło – ocena złożonych projektów
– Spotkanie ze Starostą i Wicestarostą Poznańskim w celu wypra-

cowania kierunku współpracy na najbliższy okres w zakresie
dróg powiatowych, oraz funkcjonowania filii wydziału komunikacji 

6 lipca (wtorek)
– Drożdżyce – zebranie wiejskie w sprawie funkcjonowania boiska

sportowego 

7 lipca (środa)
– Czempiń – spotkanie Centrum Zagospodarowania Odpadów

„Selekt” – prace nad regulaminem
– Puszczykowo – spotkanie członków Stowarzyszenia Mikroregionu

WPN 

8 lipca (czwartek)
– Lustracja półkolonii organizowanych przez gminę Stęszew dla

dzieci szkolnych

9 lipca (piątek)
– Lustracja półkolonii organizowanych przez gminę Stęszew dla

dzieci szkolnych
– Walne zgromadzenie LGD Źródło

12 lipca (poniedziałek)
– Spotkanie z przedstawicielami Koła Polaków z Indii

13 lipca (wtorek)
– Odbiór robót remontowych na terenie gminy Stęszew

14 lipca (środa)
– Spotkanie z sołtysami – omówienie aktualnych problemów

16 lipca (piątek)
– Spotkanie rady budowy i lustracja kanalizacji sanitarnej Wronczyn

– Zaparcin 

22 lipca (czwartek)
– Spotkanie z zarządem OSP – Stęszew w celu aktywizacji prezesa

OSP do działań, zmierzających w kierunku poprawy funkcjono-
wania stęszewskiej jednostki

23 lipca (piątek)
– Urząd Marszałkowski – podpisanie umowy dotyczącej budowy

boiska w Strykowie

24 lipca (sobota)
– Udział w uroczystości z okazji Święta Policji

27 lipca (wtorek)
– Czempin – zebranie Zarządu Centrum Zagospodarowania Od-

padów – prace nad regulaminem

28 lipca (środa)
– Stęszew – otwarcie placu zabaw

29 lipca (czwartek)
– Podpisanie aktów notarialnych dotyczących zbycia i zakupu nie-

ruchomości

30 lipca (piątek)
– Odbiór elewacji gimnazjum w Stęszewie

K A L E N D A R I U M  B U R M I S T R Z A
N A J W A Ż N I E J S Z E  W Y D A R Z E N I A  I  S P O T K A N I A
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R
ozpoczęła siękampaniawyborcza, co
widaćostatniodoskonalew naszejlo-
kalnejspołeczności.Pojawiasiębowiem

corazwięcejinformacji,którebudząsensację,
zdziwienie czy złość. Sporow nich najzwy-
klejszychkłamstw,mającychtylkojedencel–
uderzeniew obecnierządzącychgminą.Różne
osoby,w corazbardziejbezwzględnysposób,
doszukująsię„brudów”wśródgrupspołecznych
z niązwiązanych,skłócajączesobąludzi.Nikt
nieopowiadanp.:o problemachz powiatem
czywojewództwem,choćmieszkańcygminy
mająichniemało.Jakimśdziwnymzbiegiem
okolicznościwyciągasiętylkotakiefakty,które
mogą być „chwytliwe”medialnie i tylko te,
które zdyskredytująobecnąwładzę,a szcze-
gólnie burmistrza. Niezależnie od tego, czy
pewne tematy należą do jego kompetencji,

czynie,jestonobwinianyzawszystkocozłe.
Cowięcej,wielefaktówjestcelowoprzedsta-
wianychw innymświetle.Jakijestefekttakich
działań?Ogólnyniesmaki zniechęcenie.

Przykłademtegomożebyćwywołaniete-
matuOchotniczejStrażyPożarnej,o którym
słyszelijużchybawszyscy.Każdymaz pew-
nościąswojezdanienazasłyszane„rewelacje”.
Spowodowałyonejednak,żeatmosferawokół
gminnej OSP stała się trudna do zniesienia
dlastrażaków.Zniechęceninegatywnymiopi-
niamioraznieprawdziwymipoglądami,(pre-
zentowanymiprzezludzizestrażąniezwią-
zanych),strażacygotowisąrezygnowaćz dal-
szejdziałalności.Czyo tochodziłowątpliwej
wiarygodności informatorom? Jaki interes
w dyskredytowaniu straży mają ludzie ze
strażąniezwiązani?Czymkierują sięprzy-

wołującnieprawdziweoskarżeniajaknp.:te
o rzekomychwyrokachsądowych?Czyżbyza-
pomnieli,że,zaróżneoszczerstwamusielijuż
przepraszaćpublicznie?Zapomnieli,żewkwe-
stiikaralnościniepowinnysięwypowiadać?

Dziękitegotypu„informatorom”udałosię
obrzydliwedziałanie–skłócającezesobąróżne
grupyspołeczneitd.Takieposunięcianigdynie
przyniosąnicdobrego,awprzypadkuochotniczej
strażymogąjedyniedoprowadzićdojejznik-
nięcia.Ciekawenaczyjąpomocwtedybędzie
można liczyć?Wbrewwykreowanej ostatnio
opinii,strażacytworząjednąrodzinę.Zarówno
ci ze Stęszewa jak i Strykowa trzymają się
razem,a skłócająichludzie,którzyalbowstraży
nigdyniebyli,albobylii okazalisięniesłowni,
niegodnizaufaniabracistrażackiej.

red.

Z GAZETĄ NA BURMISTRZA… 
Ruszyła kampania wyborcza
Poseł SLD K. Janik powiedział kiedyś: „Polityka, jak muchę można zabić gazetą”. 

Niektórzy wzięli chyba sobie te słowa do serca i próbują je wcielić w życie…

C
zyistniejereceptanadługowieczność?
Tak.Touśmiech,pogodaduchai pozy-
tywnenastawieniedoświata.Wszystkie

tecechyposiadaPaniJózefaLehmannz To-
miczek,która2lipcaobchodziła102urodziny.

Z tejwyjątkowejokazji,solenizantkęod-
wiedziładelegacjaz gminyStęszewz bur-
mistrzem Włodzimierzem Pinczakiem na
czele.ZawitalionidodomupaniJózefyz bu-
kietemkwiatówi podarunkiem.

Podczaswizyty,102-latkaniekryławzruszenia
a zarazemszczęściaz okazjiswojegoświęta.Ju-
bilatkaniewyglądanaswojelata.Jestbardzo
aktywna i cieszy się dobrym zdrowiem. Lubi
chodzićw butachnawysokimobcasiei chętnie
wybrałabysiępotańczyć–jaksamamówi.

Jubilatkawrazz rodzinąprzywędrowała
doTomiczekw latach70.Razemz mężem
zajmowałasięsprzedażąkwiatów,owoców
i warzyw.Dodziślubiprzyrodę.Nadaldba
o przydomowyogródek.

ŻyczymypaniJózefie,abymogłajaknaj-
dłużejcieszyćsięzdrowiemi abyśmymogli
spotkaćsięz Niąnakolejnychjubileuszach.

W.S. Pani Józefa Lehmann z rodziną oraz burmistrzem Włodzimierzem Pinczakiem i kierownikiem OPS – Mirosławą Walkowiak

102. urodziny Józefy Lehmann
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„Chopin przyjechał” do Stęszewa

Z
okazji200.rocznicyurodzinFryderyka
Chopina,25lipcaw Stęszewieobyłsię
koncertpt.„Chopinprzyjechał”.

„Chopinprzyjechał”,tonajwiększypolski
projekt, którego głównym założeniem jest
upowszechnieniemuzykiFryderykaChopina
w gminachi mniejszychmiastachw całym
kraju.

RecitalChopinowskiodbyłsięw „Zielonym
Zakątku” o godz. 16:00. Za fortepianem
zasiadłAdamKośmieja, którywprowadził

publicznośćw zaczarowany światmuzyki
romantycznej,budzącnajskrytszetęsknoty
i emocje.

Umiejętnościmłodegoartystysprawiły,
żestęszewskapublicznośćnagradzałakażdy
utwórgromkimibrawami.Podczaskoncertu
możnabyłousłyszećnajsłynniejszeutwory
FryderykaChopinatakiejak:EtiudaC-mol–
zwanarewolucyjną,EtiudaF-dur,WalcDes-
durOp.64nr1czymarszżałobny.Natomiast
polskimakcentembyłMazurekA-moloraz

Kujawiak.KoncertprowadziłaDominkaMa-
tuszak.

Niedzielnespotkaniez Chopinemjestnaj-
lepszym dowodem na potwierdzenie słów
jednego z patronówmuzycznych projektu
„Chopin przyjechał”, Wojciecha Kilara, że:
„Pomysł,żebyzawieźćfortepiandomałego
miasteczkai tamnarynkuzagraćChopina,
jesttakprosty,żeażgenialny”.

W.S.

Bezpłatne badania profilaktyczne
W

środę28lipcaodgodz.9:00w UrzędzieMiejskimgminy
Stęszew trwały bezpłatne badania profilaktyczne raka
jelitagrubegoi odbytnicyorazrakagruczołukrokowego.

W badaniachmogliwziąćudziałmieszkańcygminyStęszew,
którzyukończyli50rokżycia.

Zapisynabadaniaprowadzonebyłyodczerwcai cieszyłysię
dużymzainteresowaniem.

Łączniez badańw ramachprofilaktykinowotworugruczołu
krokowego (prostaty) skorzystało 66 panów, a z badań jelita
grubego–87osób.

Dnia20lipcaośrodekorganizującytebadaniaprzeprowadził
spotkanieedukacyjne,podczasktóregowyjaśniłzgromadzonym,
w jakisposóbbędąprzebiegałybadaniaorazzostałyrozdanepro-
bówki niezbędne do przygotowania materiału do badań na
obecnośćkrwiutajonejw kale (profilaktykaraka jelitagrubego
i odbytnicy).

W.S.

Publiczność z zaciekawieniem słucha utworów Chopina

Kolejka chętnych do badań była długa

Adam Kośmieja wykonuje utwory Fryderyka Chopina
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W
poprzednim numerze „Wieści Stę-
szewskich”pisaliśmyo akcjipomo-
cowejnarzeczpowodzian.Mieszańcy

naszejgminyokazali swoje sercewłączając
sięw zbiórkężywnościorazpieniędzydlapo-
szkodowanych.Nadalistniejemożliwośćwpła-
caniapieniędzynakontobankowenanumer

46904800072003002735500001 
z dopiskiem „dla powodzian”. Dowody

wpłatymożnapobraćw UrzędzieMiejskim
GminyStęszew.

W pomocdlapowodzianzaangażowała
siętakżestrykowskaStrażPożarna.Strażacy
pomagaliwwypompowywaniuwodyi usy-
pywaniuwałówprzeciwpowodziowychw są-
siednichgminach.

Wskutekpowodziwielugospodarzystra-
ciło zapasypasz. Stęszewscy rolnicypoda-
rowalipowodzianomzbożei paszedlazwie-
rząt.

Pierwszyładunekliczącyprawie30ba-
lotów siano-kiszonki i zboża wyruszył

15lipcadlanajbardziejpotrzebującychrol-
nikówz gminyGolina.

Pozakończeniużniw,gminaStęszewpla-
nuje kolejne transporty z paszą dla zwie-
rząt.

Doceniamy wyjątkowe zaangażowanie
i ofiarnośćw niesieniupomocyosobomi ro-

dzinomposzkodowanymw tegorocznejpo-
wodzi. Za wszystkie dary płynące z głębi
serca–DZIĘKUJEMY!!!

W.S.

Na pomoc powodzianom

Druki dowodu wpłaty dla powodzian można pobrać w UMGS
Apel o pomoc dla powodzian był wywieszony w wityrynach
sklepowych i na tablicach ogłoszeń

Rolnicy z Zamysłowa przygotowują transport dla powodzian Samochód z siano-kiszonką i paszami gotowy do odjazdu

Dary mieszkańców gminy Stęszew Puszki były pełne
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28
lipcaodbyłosięuroczysteotwar-
cie placu zabaw w Stęszewie,
mieszczącegosięprzyulicyTrze-

bawskiej15.
Nauroczystościotwarciaobecnibylim.in.

ksiądzkanonik, radnigminyStęszeworaz
lokalnaspołeczność.

GościpowitałburmistrzWłodzimierzPin-
czak.Opowiedziałpokrótceo tym,jakpowstał
plac zabaw, następnie ksiądz kanonik Jan
Małetapoświęciłobiekt.

Nowopowstałyplaczabaww Stęszewie
obejmujezestawzabawowy„BARTEK”,huś-

tawkępodwójną,belkębalansującą,samo-
chód,bujakorazczteryławki.Koszt inwe-
stycjitoprawie18 500 zł.Wykonawcąplacu
zabawjestzakładusługowo-handlowy„LI-
DAR”z Lubonia.

Dodatkowo przy placu zabawwybudo-
wany został plac, który wyposażony jest
w dwastołydotenisastołowegoorazstoliki
dogryw szachyi warcaby.Sprzęttenkosz-
tował11 000 zł.

Napoczątkusierpniazostałoddanyrów-
nież do użytku skatepark. Znajduje się on
w Stęszewieprzyul.Trzebwaskiej.

Architekturaskateparkuzostaładopaso-
wanadooczekiwańnaszejgminnejmłodzieży
uprawiającejjazdęnarolkach,deskorolkach
i rowerach.Obejmujeon:2xBankramp+
quarterpipe,bankramp,grindboxorazre-
gulaminkorzystaniazeskateparku.

Podczasotwarciaskateparkumłodzieżbę-
dąca inicjatorem budowy tego placu dała
„upust”swoimakrobacyjnymumiejętnościom.

Wykonawcą skateparku jest firma Te-
chrampsz Krakowa.Całkowitykoszttejin-
westycjitook.46 730 zł.

Dziękujemy pomysłodawcom, a korzy-
stającymzeSkateprakużyczymybezpiecz-
nego i rozsądnego korzystania z nowego
obiektu.

W.S.

Otwarcie placu zabaw oraz
skateparku w Stęszewie

Burmistrz Włodzimierz Pinczak opowiada o powstaniu placu zabaw

Plac zabaw w Stęszewie na ul. Trzebawskiej Stęszewski skatepark – pokaz akrobatyczny

Ksiądz kanonik Jan Małeta święci plac zabaw
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17
czerwca, w Urzędzie Gminy
w Czempiniuzostałapodpisana
umowa pomiędzy Centrum Za-

gospodarowaniaOdpadów„Selekt”,a wyło-
nionymw przetarguwykonawcą„Skanska”,
nabudowęCentrumZagospodarowaniaOd-
padów.

Oficjalnepodpisanieumowyi przekazanie
placubudowyodbyło sięw obecnościbur-
mistrzówi wójtówzrzeszonychw Związku
MiędzygminnymCentrumZagospodarowania
Odpadów„Selekt”.Zakończeniepracbudowy
przewidzianejestnapołowę2011roku.

Warto dodać, że koncepcja powstania
CentrumZagospodarowaniaOdpadówSelekt,
pochodzi z przed 2002 roku. Związek ten
zrzeszasiedemnaściegminz terenuWielko-
polski.

W.S.

Rusza budowa Centrum 
Zagospodarowania Odpadów „Selekt”

W
Stęszewie otwarty został market
„Biedronka”. Wiele osób czekało,
bynaterenienaszejgminyw końcu

zacząłfunkcjonowaćdużysklepz taniążyw-

nością. Tak też się stało. Jak tylko pojawił
sięinwestor,któryspełniłwszystkiewymogi
formalne– otrzymałodgminypozwolenie
narozpoczęcieinwestycji.Pozawymogami

formalnymi,inwestorspełniłteżdodatkowe
warunkim. in.:przebudowachodnikaczy
drogi.Dodaćnależy,żepłacićonbędzietakie
samepodatki,jakkażdyinnyprzedsiębiorca
działającyw naszejgminie.

Wiele osób cieszy z pewnością fakt po-
wstania„Biedronki”.Choćniejestonapierw-
szymdużymsklepemdziałającymnaterenie
gminy,podkreślająone,żemarketwprowadzi
„zdrowąkonkurencję”.Innizaśmartwiąsię,
żeowakonkurencja,w postaci„Biedronki”
doprowadzićmożedolikwidacjimałych,ro-
dzinnych sklepów, szczególnie tychdziała-
jącychnawsiach.

Prawdaz pewnościąleżypośrodkui każda
zestronmaswojeracje.Mymamynadzieję,
żenowymarketspełnioczekiwaniamiesz-
kańców,którymbrakowałow gminietakiego
sklepu.Mamyteżnadzieję,żelokalnyrynek
okaże się na tyle duży, że spokojnie będą
mogłynanimdziałaći małesklepikii „Bie-
dronka”.

red.

Biedronka w Stęszewie 
29 lipca odbyło się otwarcie supermarketu. Mieszkańcy gminy Stęszew mogą już robić zakupy w „Biedronce”.

Budowa Centrum Zagospodarowania Odpadów w Piotrowie

Nowopowstały supermarket – Biedronka
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Z
arówno egzamin gimnazjalny jak
i sprawdzianszóstoklasistówjestważ-
nymwydarzeniemdla całej społecz-

nościszkolnej.
Pierwszy dzień zmagań gimnazjaliści

rozpoczęli częścią humanistyczną, dzień

drugitoczęśćmatematyczno-przyrodnicza.
Test z języka obcego był ostatnim spraw-
dzianemdlagimnazjalistów.Tak,jakprzed
rokiemwyniktegoegzaminu,nadalniejest
brany pod uwagę przy naborze do szkół
średnich.Jestwyłączniewskazówkądlady-

rektorów przy dzieleniu uczniów na klasy
i grupyjęzykowe.UczniowiegminyStęszew
zdecydowali się na język angielski i język
niemiecki.

Poniżejprezentujemywynikitestugim-
nazjalnegouczniówgminyStęszew.

Gminne wyniki egzaminu gimnazjalnego
i sprawdzianu szóstoklasistów w roku 2010
Poniżej prezentujemy wyniki majowego ogólnopolskiego egzaminu gimnazjalnego oraz wyniki sprawdzianu
pisanego w kwietniu przez szóstoklasistów naszej gminy.

Częśćhumanistyczna

Wynikiuzyskanew poszczególnychklasach Szkoły Gminy Powiaty
Woje-

wództwa
Okręgi

IIIa IIIb IIIc IIId IIIe IIIf

Gimnazjumw Stęszewie 32,46 26,32 30,89 28,29 27,32 27,32 28,72

28,83 29,32 29,11 29,16

Gimnazjumw Strykowie 28,33 29,0 – – – 28,66

Częśćmatematyczno-
-przyrodnicza

Wynikiuzyskanew poszczególnychklasach Szkoły Gminy Powiaty
Woje-

wództwa
Okręgi

IIIa IIIb IIIc IIId IIIe IIIf

Gimnazjumw Stęszewie 28,0 22,36 27,33 22,18 26,11 24,36 25,22

25,16 23,77 23,35 23,15

Gimnazjumw Strykowie 24,62 24,55 – – – – 24,58

Językangielski

Wynikiuzyskanew poszczególnychklasach Szkoły Gminy Powiaty
Woje-

wództwa
Okręgi

IIIa IIIb IIIc IIId IIIe IIIf

Gimnazjumw Stęszewie 33,86 27,82 30,86 30,85

31,41 30,46 28,63 28,25

Gimnazjumw Strykowie 42,5 31,4 – – – – 34,57

Językniemiecki

Wynikiuzyskanew poszczególnychklasach Szkoły Gminy Powiaty
Woje-

wództwa
Okręgi

IIIa IIIb IIIc IIId IIIe IIIf

Gimnazjumw Stęszewie 33,72 30,88 31,42 32,01

30,35 29,32 28,93 28,79

Gimnazjumw Strykowie 29,47 25,47 27,70



154/2010

Sprawdzianszóstoklasistyjestpierwszym
ważnym egzaminem szkolnym. Sprawdza
wiedzęi umiejętnościw następującychka-
tegoriach:czytanie,pisanie,rozumienie,ko-

rzystaniez informacji,praktycznewykorzy-
stywaniewiedzy.Najlepiejw naszejgminie
poradzilisobieuczniowiezeSzkołyPodsta-
wowejw Jeziorkach.

Poniżej przedstawiamy wyniki spraw-
dzianuszóstoklasistówgminyStęszew:

SzkołyPodstawowenatereniegminyStęszewzajęłyXImiejscew Powiecie.
Poniżejprzedstawiamywynikiposzczególnychumiejętnościw sprawdzianieszóstoklasisty:

3
lipcabr.odbyłosięspotkaniez okazji
zakończeniakarierypiłkarskiejDamia-
naKempyw KlubieSportowym„OKOŃ”

Sapowice.
W spotkaniuuczestniczylim. in.przed-

stawiciele gminnych klubów sortowych,
członkowieklubu„Okoń”Sapowiceorazbur-
mistrzgminyStęszewWłodzimierzPinczak.

Pożegnanie rozpoczęło się meczem pił-
karskim.OkońSapowicezmierzyłsięz dru-
żynąskładającąsięz reprezentantówKlubów
SportowychzeSkrzynek,Stęszewai Wron-
czyna.Meczzakończyłsięwynikiem4:1dla
drużynyreprezentującejgminęStęszew.

Porozegranymmeczuburmistrzgminy
Stęszew oraz Prezes Rady Gminnego LSZ
Zenon Adamek podziękowali Damianowi
KempiezadziałalnośćnarzeczKlubu„Okoń”
Sapowice.

W.S.

Zakończenie kariery piłkarskiej Damiana Kempy 
w Klubie Sportowym „OKOŃ” Sapowice

Lp. Szkoła
Wynikiuzyskanew klasach Średnia

Szkoły
Gminy Powiaty

Woje-
wództwa

Okręgi Kraj
VIa VIb Vc VId VIe

1. S.P.w Stęszewie 28,93 20,45 22,61 28,75 – 23,88

24,02 24,46 23,76 23,79 24,562. S.P.w Jeziorkach 24,69 – – – – 24,69

3. S.P.w Modrzu 21,94 26,20 – – – 24,06

Umiejętność Miejscew Powiecie

Czytanie 11

Pisanie 13

Rozumienie 12

Korzystaniez informacji 11

Wykorzystywaniewiedzy 7

Zenon Adamek składa podziękowania Damianowi Kempie



N
adszedł czas upragnionychwakacji
a jednocześnieczaspodsumowańi re-
fleksji.

W Zespole Szkół w Stęszewie minione
półroczebyłowyjątkowopracowitea zara-
zempełneatrakcjii sukcesów.Należyprzy-
pomnieć, że nauczanie w naszej szkole,
która

w środowisku lokalnymbywawyśmie-
wana i piętnowana, odbywa się zgodnie
z podstawąprogramowąkształcenia ogól-
nego. Specyfiką naszej placówki jest indy-
widualnetraktowaniekażdegowychowanka
wedługjegopotrzebi możliwości.Specyfice

tej służy dobrze wykwalifikowana kadra,
każdyz uczącychnauczycieliposiadakilka
fakultetów,któreowocująw pracyz dziećmi.
Nietylkowykształceniewpływana jakość
efektów,aleprzedewszystkimwspółpraca
i wrażliwość każdego pracownika. Nad
wszystkimczuwai monitorujepanidyrektor
mgrJadwigaBalcerek.Kształcenieodbywa
siępodwzględemintelektualnym,społecz-
nym,emocjonalnymi zdrowotnym.W każdej
z tychdziedzin,uczniowieosiągająsukcesy,
nabierająwiarywewłasnesiłyi umiejętności.

Porazkolejnyzorganizowanomiędzysz-
kolny konkurs recytatorski „Wiosno, wio-

sno…”w którymudziałwzięli uczniowie
zeszkółpodstawowychi gimnazjum.W tym
miejscunależypodziękowaćp.Burmistrzowi
mgr inż.WłodzimierzowiPinczakowioraz
Ciastkarnii PiekarniWalenciakz Kościana.
Mobilizacjądowykazaniasięwiedząsąkon-
kursy:ortograficzny,pięknegopisania,ma-
tematyczny oraz plastyczny „A to jest dla
mnieFrancjawłaśnie”,organizowanyprzez
Dom Bretanii w Poznaniu. Umiejętności
sprawnościoweuczniowiepokazalipodczas
turniejówtenisastołowego,w czasieimprezy”
GminaMłodym”i w DniuSportu,któryspę-
dzilinastęszewskim„Orliku”.
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W szkole nie ma czasu na nudę!

D
om Kultury w Stęszewie w miesiącu
lipcuzaprosiłdzieciz rodzicaminadwie
niedzielneinteresująceimprezy.Pierwsza

z nich3lipca2010rokunosiłanazwę„Czaro-
wanki,wróżki,Umilanki”zgromadziłasporą
grupędzieci,którązabawiałaWróżkaz Zającem
Poziomką.Wróżkanietylkoprowadziłazabawy,
ale cały czas śpiewała autorskie piosenki.
Dzieci działały plastycznie rysując kredąna
kartonachnajróżniejszepostaciez bajek.Dzieci
otrzymałynagrodyi upominki.

Drugaimprezaz cyklu„Nietylkodźwię-
kowez dziećmizabawyplenerowe”(11lipca)
nosiłatytuł„Kuferekpełendźwięków”i rów-
nieżrealizowanabyłaprzezagencję„Rytm”
z Poznania.ProwadzącaimprezęPaniEwa
wrazz dziećmiśpiewała,tańczyłai zachęcała
do malowania zwierzaków, które wydają
dźwięki.

Zaplanowany wtorkowy cykl spotkań
„ZaczarowanyŚwiattęczy”totrzyspotkania
w „ZielonymZakątku”(13.07,20.07,27.07)

w czasie,którychdziecibrałyudziałw kon-
kursach,zabawach,grach,poznawałyzwy-
czaje i życie dzieciw Afryce. Chusta ani-
macyjnapozwalałanazrealizowaniunaj-
różniejszych zabaw z dziećmi w różnym
wieku.

Na kolejne spotkania w „Zielonym Za-
kątku”zapraszamywszystkiedzieci10,17
i 24sierpniaodgodz.17:00–18:30.

B.B.

Wakacje z Domem Kultury
w Stęszewie

Dzieci poznają zwyczaje życia w Afryce Zabawy z chustą animacyjną



Wszkoleodbywałysięciekawespotkania,
m.in.z:paniąJadwigąŚwiątek–specjalistką
odżywieniaorazz paniamiz zespołuśpie-
waczego„Modrzanki”.

Niebywałąatrakcjąbyławycieczkaw Be-
skidŚląskidoKoniakowa.Dzieciwykazały
się samodzielnością i miały okazję poznać

tereny Adama Małysza.Wycieczka odbyła
siędziękiofiarnościlicznychsponsorów,któ-
rymrównieżdziękujemy.Wwakacjekilkoro
uczniówskorzystaz koloniiw Obornikach,
organizowanejprzezTowarzystwoPrzyjaciół
Dzieciz Poznania,a sfinansowaneprzezOPS
w Stęszewie.

Pierwszegowrześniawypoczęciz nowymi
pomysłamii rozpoczniemykolejnyrokszkol-
ny. Zapraszamy nowych uczniów, którzy
w naszejszkolezawszemogąodkryćswoje
dotądnieodkryteumiejętności,zdolności.

R.K, E.I.
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23
lipcaw miejscowościMosina–
PożegowoodbyłsięFinałprojektu
odtworzeniaobrazu

Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”
współorganizowanyprzezsiedemnaściegmin
Powiatu Poznańskiego. Głównym organiza-
toremprojektubyłMosińskiOśrodekKultury.

W DomuKulturyw Stęszewiezakupiono
płytę, farby i poproszonoALEKSANDRĘRA-
TAJCZAK Z WIELKIEJWSI o namalowanie
wskazanegoprzezorganizatorafragmentu
wielkiego obrazu Jana Matejki. Praca nad
„obrazem”młodejmalarki,malującejw domu
trwałakilkatygodni.

Mieszkanka gminy Stęszew, uczennica
LiceumPlastycznego im.PiotraPotworow-
skiegow Poznaniuotrzymałaszczeregratu-
lacjezawykonaniepracyplastycznejnado-
brymartystycznympoziomie.

600. rocznica Bitwy pod Grunwaldem

Wisła. Figura Adama Małysza z białej czekolady Z paniami W. Polaczek i M. Maik z Modrza

Dyrektor Domu Kultury Barbara Bawer oraz Aleksanrda Ratajczak podczas finału projektu – Bitwa pod Grunwaldem
Młoda malarka gminy Stęszew – Aleksandra Ratajczak z Wiel-
kiejwsi



O
dkilkujużlatmieszkaniecTomiczek
PanTadeuszPiętawytwarzawyroby
z wikliny.

Potrzebneumiejętności zdobyłnakilku
warsztatachi szkoleniach.O swejpasjimówi
dużoi interesująco.

W dniu5lipca2010rokumiałomiejsce
w DomuKulturyw Stęszewieotwarciewy-
stawy,w czasiektórejautorponad50prac

otrzymał dyplom „Nietuzinkowego hob-
bysty”.Nawystawieprezentowanesąnaj-
różniejszeprace:motywydekoracyjne,wy-
robydoogrodui użytkowe.Niezabrakłowi-
klinowego wózka, łódki, kołyski,
nowatorskichkwiatów,żłóbka,tradycyjnych
koszyków.Wystawęmożnazwiedzaćdo30
lipca2010roku.

Barbara Bawer
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Wystawa rękodzieła 
artystycznego Tadeusza Pięty
z Tomiczek w Domu Kultury

w Stęszewie

W
dniach od 30 czerwca do 4 lipca
2010 na lądowiskach Oborniki –
Słanowyi BednaryEPPBodbyłysię

XXIMikrolotoweMistrzostwaPolski.
Zostałyonerozegranew klasachmotolotni

jedno-i dwumiejscowychorazw klasiesa-
molotów ultralekkich dwumiejscowych.
W zawodachmogliwziąćudziałnie tylko
kadry lotnicze, ale także wszyscy chcący

lataćturystyczniei sprawdzaćswojeumie-
jętnościw lataniuzawodowym.

W klasieRWL-1,IIImiejscezdobyłmiesz-
kaniecStęszewa–RomanWawrzyniak.

OrganizatoremMistrzostwbyłoObornickie
StowarzyszenieLotnicze.

Gratulujemymistrzowizwycięstwai ży-
czymydalszychsukcesów.

W.S.

Roman Wawrzyniak zdobywca
III nagrody w klasie RWL-1,
podczas XXI Mikrolotowych

Mistrzostw Polski

Tadeusz Pięta – Nietuzinkowy hobbysta

Burmistrz Włodzimierz Pinczak gratuluje Panu Romanowi
Wawrzyniakowi sukcesu

Burmistrz Stęszewa informuje, że na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego Gminy w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11 

oraz na stronie internetowej www.steszew.pl 

podane zostały do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości 

przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie gminy Stęszew. 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew 

ul. Poznańska 11, pok. nr 1, nr tel. 61 819 71 49.
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P
orazkolejnydotarłydonasniepoko-
jące sygnałyo powodzi.Tymrazem
wielkawodazalałaprawiecałypowiat

zgorzelecki. Najbardziej ucierpiało miasto
Bogatynia.

Niektórzymieszkańcynaszejgminypo-
ruszeniwiadomościąo tragediijakadotknęła
Dolny Śląsk, niezwłocznie podjęli decyzję
o tym,bypomócpowodzianom.

Burmistrz Włodzimierz Pinczak wraz
z radnymiRadyMiejskiej,reprezentującymi
PSL,mającświadomość,żenawetnajmniej-
szydarmaterialnymożepomóc,zorganizo-
walispontanicznieakcjępomocową.

Jużw niedzielnyporanek,8sierpnia,ze-
bralinajbardziej potrzebneprodukty, takie
jak chleb, wodę i żywność o przedłużonej
dacie ważności. Jeszcze tego samego dnia
wyruszyli do Bogatyni, gdzie na pomoc
czekali już poszkodowani. Choć potrzeby
mieszkańcówtejmiejscowościsąogromne,
tokażdygestdobrejwoli,każdyrodzajoka-
zanegowsparciasąbardzodoceniane.

red.

Z pomocą dla Bogatyni

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, 
że w dniu 15 sierpnia 2010 roku 

o godz. 11:15 
w Kościele p.w. Świętej Trójcy 

w Stęszewie 
zostanie odprawiona msza 

za ojczyznę z okazji 90. rocznicy 
Bitwy Warszawskiej, po której zostaną
złożone kwiaty pod tablicą na rynku.

Zapraszamy do udziału 
w tej patriotycznej uroczystości.

Burmistrz
Włodzimierz Pinczak

Transport z żywnością dla mieszkańców Bogatyni
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Powszechny Spis Rolny 2010 
będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu  przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,

w tym  samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co  w innych państwach

członkowskich UE.

Powszechny Spis Rolny przeprowadzony będzie w dwóch etapach.

Etap I – OBCHÓD PRZEDSPISOWY
Podczas obchodu realizowanego w dniach 9–23 sierpnia 2010 r. Rachmistrz dokona

weryfikacji danych o gospodarstwach w tym ich geolokalizacji.

Będą Państwo mieli również okazję poznać rachmistrza – osobę przeprowadzającą spis

w Państwa gospodarstwie.

Etap II – SPIS ROLNY
Spis odbędzie się w dniach 1.09.–31.10.2010 r. – istnieje możliwość dokonania samospisu

w dniach  1.09–17.10.2010 r. posiadając dostęp do Internetu.

Przypominamy, że podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 będą zbierane informacje:

• według stanu na 30 czerwca 2010 r. o godz. 24.00

(prosimy o zapamiętanie lub zapisanie informacji o swoim gospodarstwie rolnym)

– użytkowanie gruntów

– powierzchnia zasiewów,

– pogłowie zwierząt gospodarskich,

– prowadzenie działalności rolniczej,

– ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze 

• z 12 miesięcy poprzedzających dzień 30 czerwca br.

– struktura dochodów gospodarstwa domowego,

– aktywność ekonomiczna,

– zużycie nawozów mineralnych, wapniowych,

– prowadzenia działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem

rolnym.
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Ogłoszenia

Szkółka Krzewów Ozdobnych
mgr inż. Michał Błoch

Poleca krzewy i drzewa:

– iglaste

– liściaste

Stęszew, ul. Laskowa 36

tel. 61 813 42 70

kom. 785 298 280

WYNAJMĘ LOKAL 20 m²

HANDLOWO-USŁUGOWY,

W lokalu 

BIURO 

WC 

WODA

PRĄD

tel. 509 592 034

DJ 

OPRAWA 

MUZYCZNA 

WESEL

oraz 

zabaw 

okolicznościowych

tel. 

503 641 150

506 600 607

zapraszamy 

na stronę

www.djpolska.pl



UrządMiejskiGminyStęszew

ul.Poznańska11
czynny:pon.8.00–16.00,wt.–pt.7.00–15.00
centrala–618197120,618134011
sekretariat–618197122
fax–618134287
www.steszew.pl
urzadgminy@steszew.pl
burmistrz@steszew.pl
Geodezja–618197149
Leśnictwo,OchronaŚrodowiska,
Rolnictwo–618197125
PlanowaniePrzestrzenne–618197126
Uniaeuropejska–618197141
ZamówieniaPubliczne–618197141
Drogi–618197141
Inwestycje–618197141
ObronaCywilna–618197135
ObsługaInformatyczna–618197135
Skarbnik–618197128
KsięgowośćBudżetowa–618197131
KsięgowośćPodatkowa–618197139
Podatki–618197130
KomputerowaEwidencjaLudności–618197133
UrządStanuCywilnego–618197129
DziałalnośćGospodarcza–618197136
ObsługaRady–618197136
PromocjaGminy–618197122
Komunikacjai Opłata
Transportowa–618197132
RadcaPrawny–618197142
UbezpieczenieSpołeczneRolników–618197140

ZespółEkonomicznoAdministracyjnySzkół
ul.Poznańska11
tel.618197137
czynny:pon.8.00–16.00,wt.–pt.7.00–15.00

OśrodekPomocySpołecznej
ul.Poznańska11
tel.618197124
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.618134182
Awariesieciwodno-kanalizacyjnejmożna
zgłaszaćprzezcałytydzień,24h nadobępodnr.
tel.618134221,618134182,kom.506020061

Pogotowiegazowe
ul.Mosińska12
Awariesiecigazowejmożnazgłaszaćcodziennie
podnr.tel.618134169

PogotowieEnergetyczne
ul.WojskaPolskiego1–Stęszew,tel.618134395
Opalenica(24h nadobę),tel.614479000

StrażPożarna
ul.Poznańska11a,Stęszew,tel.618134398
ul.Bukowska2a,Strykowo,tel.618134531

Policja– nrkom.dopatrolu660907885
ul.Poznańska19,62-060Stęszew
tel.618414930lub618414932
PrzezcałądobęmożnadzwonićdoKomendy
Miejskiejw Poznaniupodbezpłatnynrtel.997
Kierownik OgniwaPrewencji –PiotrPawlak
– 519 064 709,
Rejonnr 1 –DzielnicowySierż.MarekLudwiczak
tel. 519 064 708nadzorujecałemiastoStęszew
Rejonnr 2 –DzielnicowyMł.Asp. Bogdan
Cieślarektel. 61 8414930nadzoruje:
Zamysłowo,Strykówko,Antonin,Strykowo,
Sapowice,Rybojedzko,Słupia,Jeziorki,Skrzynki,
Tomice,Tomiczki,Wielkawieś,Krąplewo,
Mirosławki
Rejonnr 3 –DzielnicowySierż.Zbigniew
Koniecznytel. 519 064 706nadzoruje:Dębno,
Dębienko,Trzebaw,Łódź,Witobel,Będlewo,
Zaparcin,Wronczyn,Modrze,Żydowo,
Drożdżyce,Smętówko,Górka,SrockoMałePGR
i wieś,Twardowo

MuzeumRegionalne
ul.Rynek8,62-060Stęszew
czynnecodzienniez wyjątkiemponiedziałku
w godzinach:10.00–14.00
tel.618134012

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

BIBLIOTEKI
BibliotekaPublicznaw Stęszewie
ul.Poznańska11,62-060Stęszew
tel.618134092
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:618134052
Filiaw Jeziorkach
tel.doszkoły:618196087
Filiaw Trzebawiu
Filiaw Sapowicach
Filiaw Będlewie

ZARZĄDCY DRÓG

GeneralnaDyrekcjaDrógKrajowych
i Autostrad– 618668821
WielkopolskiZarządDrógWojewódzkich
w Poznaniu– 618265392
WielkopolskiZarządDrógWojewódzkich
w Kościanie– 655121774
ZarządDrógPowiatowychw Poznaniu
– 618593430

ZDROWIE

StęszewskaPodstacjaPogotowia
tel.999lub618660066

NZOZPrzychodniaZespołuLekarza
Rodzinnego„Medicus”s.c.w Stęszewie,
ul.PiotraSkargi22,tel.618134261.
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.618660066.
Ambulatoryjna:szpitalw Puszczykowie,
ul.Kraszewskiego11,tel.616336500
Pielęgniarkaśrodowiskowa –odponiedziałku
dopiątkuod8.00do12.00–gabinet,
od14.00do18.00–środowisko.
Zapewniaciągłośćleczeniaprzezcałądobę
w ramachnocneji świątecznejwyjazdowej
opiekipielęgniarskiej–tel.606241687

„Medicor”sp.z o.o.
Stęszew,ul.PiotraSkargi22,tel.618134261
Udzielaświadczeńspecjalistycznychw zakresie:
ginekologii,chirurgii,laryngologii,neurologii
i ortopedii.

NZOZOśrodekZdrowia„Strażak”
w Strykowie,ul.Bukowska56,tel.618134291.
Gabinetczynny:pon.,śr.,pt.8.00–16.00
16.00–18.00–poradytelefonicznepodnr.kom.
606288458
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.618135603,kom.606892161
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

OGÓLNOPOLSKI NUMER RATUNKOWY 112
POLICJA 997
STRAŻ POŻARNA 998
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
POGOTOWIE GAZOWE 992
POGOTOWIE WOD.-KAN. 61 813 42 21

61 813 41 82, kom. 506 020 061
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piątek:
gabinet:8.00–14.00
wizytydomowe:14.00–15.30
Nagłezachorowania:DziałPomocyDoraźniej,
Poznań,ul.Kasprzaka16,tel.618662535

PediatrycznyGabinetLekarski
ul.Laskowa15
tel.618134604,kom.501463008
Przyjęciapłatne:
wtorek:16:00–18:00
środa:10:00–12:00
piątek:16:00–18:00
Orzeczenialekarskiepowypadkowebezpłatne
dlaszkółi przedszkoligminyStęszew.
NZOZPrzychodniaSpecjalistyczna
„ JAKUBOWSKA–MEDICA”
ul.Kościańska22,62-060Stęszew.
W związkuz ograniczonymlimitemporad,
należydokonaćwcześniejszejrejestracji
telefonicznejpodnrtel.618135019

drmed.JadwigaRejmaniakspecjalista
laryngologi foniatra
ul.Narutowicza19,62-060Stęszew,
tel.618134159
kom.603599016

GabinetLekarskiMedycynyPracy
lek.med.RenataTurbańska
ul.Ślusarska2,62-060Stęszew
Gabinetczynny:
wt.15.30–17.30
czw.16.00–18.00
Rejestracja:tel.618134438
kom.606629783

„Zdrowie”PraktykaPielęgniarska
i Położnej–Czaplińska,Ignasiak,
Niedźwiedź,Sikorska,Kowalskas.c.
ul.PiotraSkargi22,62-060Stęszew
tel.618195439
MariolaCzaplińska–położnaśrodowiskowa:
tel.693743875,
AgnieszkaIgnasiak–pielęgniarkaśrodowiskowa:
tel.605951205,
HalinaKowalska–pielęgniarkaśrodowiskowa:
tel.600971102,
AnnaNiedźwiedź–pielęgniarkaśrodowiskowa:
tel.600631917,
BarbaraSikorska–pielęgniarkaśrodowiskowa:
tel.504821566.

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.618134453
kom.602706945

IndywidualnaSpecPraktyka
PrywatnyGabinetStomatologiczny
DlaDziecii Młodzieży– BarbaraKucharska
ul.Szkolna1,62-060Stęszew
tel.618195407
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.61 6706342

Gabinetrehabilitacyjny„Antidotum”
ul.Reja2/4,Stęszew
tel.61 8195106

PracowniaTechnikiDentystycznej
AnnaBorys
Odpłatnanaprawai wykonywanieprotez.
tel.618134480,618427097,
kom.693139499

GabinetDermatologiczny
lek.med.JolantaRosa
ul.WojskaPolskiego6
62-060Stęszew
tel.kom.507023607
Gabinetczynnyjestwewtorkiw godzinachod
16.00do18.00.W pilnychprzypadkach,pouzgod-
nieniutelefonicznym,takżew innednitygodnia.

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.618134832
Przyjmuje:psycholog,pedagog,logopeda.

GabinetLekarskiGrażynaGugała
– ginekologia,położnictwo,

– medycynaogólna,
– badaniakierowcównaprawojazdy,
– badaniadlacelówsanepidu
Strykowo,ul.Lipowa6c.
Rejestracjatelefoniczna602 704 502

APTEKI
Stęszew,ul.Poznańska3,„PodOrłem”
tel.618134254
czynna:pon.–pt.8.00–20.00,sob.8.00–13.00

Stęszew,ul.Chybickiego13,„PodSłońcem”
tel.618134861
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

Punktapteczny„Witaminka”
Jeziorki,pl.Parkowy7
czynna:pon.–pt.8.00–14.00
tel.501472846

SZKOŁY
Gimnazjumw Stęszewie,ul.Szkolna1,
tel.618134147
SzkołaPodstawowaw Stęszewie,ul.Poznańska25,
tel.618134192,618134355
SzkołaPodstawowaw Strykowie,ul.Bukowska
Gimnazjumw Strykowie,ul.Szkolna10,
tel.618134052
ZespółSzkolnoPrzedszkolnyw Modrzu,
ul.Kościuszki14,tel.618195772
ZespółSzkolnoPrzedszkolnyw Jeziorkach,
ul.Parkowa7,tel.618196087
SzkołaPodstawowaw Trzebawiu,ul.Szkolna1,
tel.618135209
ZespółSzkółSpecjalnychw Stęszewie,
ul.WojskaPolskiego18,tel.618134096
Przedszkolew Stęszewie,ul.Skorupki,
tel.618134345

POCZTA
Stęszew,ul.Poznańska21,tel.618134025

BANKI
BankZachodniWBKS.A.
Stęszew,ul.Poznańska6,tel.618135306

GospodarczyBankSpółdzielczy
Stęszew,ul.Rynek11,tel.618134786

PKOBankPolski
Stęszew,ul.Poznańska20,tel.618197500

UsługiFinansowePartnerBankuPEKAO S.A.
SEIGPOLSKASP.Z O.O.
62-060Stęszew,ul.Poznańska3,tel.618195395


