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22 sierpnia br. odbyły się gminne
dożynki.Tegorocznauroczystość
zorganizowana została w Mo-

drzu.Rozpoczęłasięonao godz.14:00mszą
świętąw Kościelep.w.św.IdziegowModrzu.
KsiądzproboszczHenrykRynkiewiczpoświęcił
przyniesionewieńcedożynkoweorazzłożył
podziękowaniawszystkimrolnikomzawy-
siłekwłożonyw swojąpracę.
Pomszywyruszyłkorowóddożynkowy,

który przemaszerował ulicą Kościuszki na
boiskoszkolne.Tam,wszystkichzgromadzo-
nych gości powitał burmistrz gminyWło-
dzimierzPinczak.Podziękowałtym,którzy
w szczególnysposóbprzyczynilisiędozor-
ganizowanianiedzielnejuroczystości,a rol-
nikomżyczyłpomyślnościi wielewytrwa-
łości. Gości powitał także sołtysModrza–

MarianTrojanowski,któryprzedstawiłkrótką
historiętejmiejscowości.
Wśródzaproszonychbylim.in.:Przewod-

niczącyRadyMiejskiejGminyStęszew–Mi-
rosławPotrawiak,wicemarszałekWojewódz-
twaWielkopolskiego–WojciechJankowiak,
wicestarostaTomaszŁubiński,radnigminy
Stęszew,sołtysiwszystkichwsiitd.
Następnie rozpoczęła się tradycyjna ce-

remonia dożynkowa poprowadzona przez
zespół„Modrzanki”.Jakcorokuscenariusz
i przyśpiewkinatąuroczystośćprzygotowała
WeronikaPolaczek.„Modrzankom”przygry-
walidudziarzez Kapeli„Koźlary”.
Powystępach nastąpiło uroczystewrę-

czenieburmistrzowibochnachleba,wypie-
czonegoz tegorocznegozboża.Dokonalitego
starostowie dożynek: CzesławaRożek oraz
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Krzysztof Jankowski.Zgodniez obyczajem,
burmistrzpoczęstowałchlebemwszystkich
zgromadzonych. Natomiast na ręce prze-
wodniczącegoMirosławaPotrawiakaprze-
kazanowieniecsołectwaModrze.
W tymmiejscudodaćnależy,żestarościna

dożynekCzesławaRożekjestmieszkankąMo-
drza,mężatką,mamą3dzieci.Wrazzmężem
prowadzi 26 ha gospodarstwo rolne. Upra-
wianesąw nimzbożaorazburakicukrowe.
PaństwoRożekhodujątakżetrzodęchlewną.
Starostadożynek–KrzysztofJankowski

mieszkaniec Drożdżyc jest żonaty, ma
2dzieci.Posiada92 hagospodarstworolne,
w którym uprawiane są: zboże, rzepak,
buraki cukrowe.Hodowane jest tamtakże
bydłoopasowe.
Podczasuroczystościdożynkowejobcho-

dzonybyłtakżejubileusz10-leciaKapeliDu-
dziarskiej„Koźlary”z DomuKulturyw Stę-
szewie.JubileuszKapeliopisujemyw osobnym
tekście.
Kolejnym punktem gminnych dożynek

byłwystępKrystynyGiżowskiej,któraprzy-

pomniała swoje największe przeboje takie
jak:„Przeżyłamz Tobątylelat”,czy„Złote
obrączki”.
Dladziecizaplanowanoszeregatrakcji.

Nasimilusińscymogliwziąćudziałw kon-
kursach sprawnościowych, malować, wy-
klejaćorazbawićsięz rówieśnikami.
NasceniepojawiłasiętakżeZofiaDragan

z kabaretem„Dziura”,którarozbawiłapu-
bliczność.Natomiastw godzinachwieczor-
nychnadożynkowejsceniegościłjedenz naj-
popularniejszych zespołu z nurtu polskiej
muzykitanecznej–„BAYERFULL”.
W ramachtegorocznychdożynekzorgani-

zowanorównieżturniejsprawnościowy.Wzięły
wnimudział3drużyny,trzysobowe.Zawodnicy
toczyli baloty, przenosili prasaki, napełniali
zbożemsłoiki,itp.Wszystkotorobilinaczas.
Dożynkowyturniejzgromadziłsporąwidownię.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Piekar,
miejsce drugie przypadło przedstawicielom
Stęszewa,natomiasttrzecie– Modrze.
Jak tonadożynkachbywa,niemogło

zbraknąćkonkursunanajpiękniejszywie- Msza dożynkowa w Kościele św. Idziego w Modrzu

Delegacja wieńcowa z Modrza przekazuje wieniec Przewodniczącemu Rady Miejskiej Gminy
Stęszew Mirosławowi Potrawiakowi

Przekazanie chleba przez starostów dożynek Czesławę Rożek z Modrza oraz Krzysztofa 
Jankowskiego z Drożdżyc

Koncert Krystyny Giżowskiej Występ kabaretu „Dziura”
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niecdożynkowy.Wedługpublicznościnaj-
ładniejszywieniecprzygotowaligospoda-
rze,czyliModrze,drugiemiejsceotrzymało
sołectwo Strykowo, trzecie – Sapowice.
Z okazji20-leciapierwszychwolnychwy-
borówobchodzonychw tymroku, zorga-
nizowano także konkurswiedzy o samo-
rządzie. Cieszył się ondużymzaintereso-
waniem, a mieszkańcy naszej gminy
wykazalisiędużąwiedzą.

W.S.
Turniej sprawnościowy

Gry i zabawy dla najmłodszych

Obtańcowanie wieńca dożynkowego

Burmistrz Włodzimierz Pinczak i sołtys Modrza  Marian Trojanowski witają przybyłych gości

Publiczność z zaciekawieniem słucha programu dożynkowego

Koncert zespołu „Bayer Full”
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31 sierpniabr.odbyłasięXXXVIIISe-
sjaRadyMiejskiejGminyStęszew.
Po jej otwarciu i ustaleniu po-

rządkusesji,burmistrzgminyStęszewprzed-
stawiłsprawozdanie.Obejmowałoonookres
od28czerwcado31sierpnia.
Burmistrzpoinformował,żewminionym

okresieSpecjalnaStrefaEkonomicznastała
sięfaktem.Grunty,którebyłyprzeznaczone
natoprzedsięwzięciezostałynabyteprzez
Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Eko-
nomiczną.Wkrótcezostaniewybranyinwe-
stor, który będzie realizował na tej ziemi
przedsięwzięciagospodarcze.
W omawianymczasieodbyłosięWalne

ZgromadzenieRolnoPrzemysłowychZakła-
dówZielarskich.Zakładtennakoniecroku
2009uzyskałzyskw wysokości1,2mlnzł.
Wynikten,świadczyo dobrymgospodaro-
waniumieniemgminnym.
W trakcietegorocznychwakacjiruszyła

budowazakładusegregacjiodpadóww Sroc-
kuMałym–Piotrowo.Jesttoprzedsięwzięcie
realizowane w ramach Centrum Zagospo-
darowaniaOdpadów„Selekt”.Zakończenie
tejże inwestycjiplanowane jestnapołowę
roku2011.
Minionyczas,totakżeokrespodsumowań

działańszkolnych.Odbyłosięwielespotkań
z dyrektoramiszkółgminnych,naktórych
omówiono wyniki jakie otrzymały dzieci
w nauce,a takżepodjętoprzygotowaniado
nowegorokuszkolnego.
W omawianymokresiemałymiejsc ju-

bileusze60-leciaOchotniczejStrażyPożarnej
w StrykowieorazZwiązkuEmerytów,Ren-
cistówi Inwalidówkołow Stęszewie.
Burmistrzpoinformował,żewminionym

czasietrwałybardzo intensywnepraceLGD
„Źródło”.Radategostowarzyszeniaspotykała
siękilkakrotnie,byrozpatrywaćwnioski.Zna-
lazłosięwśródnichwielewnioskówodmiesz-
kańcównaszejgminy,naróżneprzedsięwzięcia,
którebędąmogłybyćzrealizowanezeŚródków
Unijnychw ramachprogramuLGD„Źródło”.
Wminionymokresieburmistrzbrałudział

w pracach Stowarzyszenia Mikroregionu
WielkopolskiegoParkuNarodowego.Odbyło
siękilkaspotkań,którychcelembyłowspólne

działaniew kierunkuskutecznegopozyski-
waniaśrodkówunijnychnarealizacjępotrzeb
gminzrzeszonych.
W okresiewakacjigminazorganizowała

różneformywypoczynkudladzieciimłodzieży
jaknp. kolonie i półkolonie.Wzięłow nich
udziałwieledzieciz terenucałejgminy.
W omawianymokresiegościliśmynate-

renienaszejgminyPolakówz Indii,którzy
w trakcieIIwojnyŚwiatowejzostalidepor-
towanidoZSRRa potemdoIndii.
Okreswakacji, to realizacja licznych in-

westycjii nadzórnadnimi.Toprzedewszyst-
kim remontyw szkołach, remont budynku
klubusportowego„Tęcza”w Skrzynkach,bu-
dowakanalizacji sanitarnejw Sapowicach,
Wronczynie–Zaparcinie,remontydrógi bu-
dynku bibliotekiw Strykowie, budowa bu-
dynkuOświatowegooraz„StacjiTurystycznej”.
W tymczasieodbyłysięliczneprzetargi

nainwestycjegminne.Dwaz nich,w tym
przetargnabudowękanalizacji sanitarnej
ul.Trzebawskiejzostałunieważniony.
Burmistrzpoinformował,żewminionym

okresiegminaotrzymaławiadomośćo umo-
rzeniu zaciągniętej pożyczki na budowę
oczyszczalniściekóww kwocie1,5mln.zł.
Kwotata,stajesięw tymmomenciedotacją
i możnająprzeznaczyćnainneinwestycje
ekologiczne.
Odwrześniaruszaspisrolny.Okreswa-

kacyjny był czasem przygotowań do jego
przeprowadzenia.W tym okresie pojawiło
się wiele problemów ze sprzętem elektro-
nicznym,którymaposłużyćrachmistrzom
dosporządzeniaspisurolnego2010.
Minionyczastonegocjacjedotycząceno-

wychrealizacji inwestycyjnychtakich jak:
budowaboiskahokejowegoz nawierzchnią
sztuczną w Stęszewie, sali widowiskowo-
sportowej, kanalizacji sanitarnej dlamiej-
scowościTrzebaw.
Burmistrz poinformował, że w okresie

wakacjiodbyłysięodbioryzrealizowanych
inwestycji,takichjak:placzabaw,skatepark,
remontyw placówkachoświatowych,uzu-
pełnieniabrakującychelementównaplacach
zabaw,remontszatniklubusportowego„Tę-
cza”Skrzynkiitp.

Od 1września Zespół Ekonomiczno-Ad-
ministracyjnySzkółmanowegodyrektora.
ZostałanimIrenaWojtkowiak
W omawianymokresieodbyłosięwiele

imprezkulturalnych.Zaliczyćmożnadonich
m.in.:gminneDożynkiw Modrzu,których
organizatorembyłUrządMiejskiGminyStę-
szew,wspartypomocąmieszkańcówsołectwa
Modrze;wakacyjneimprezyw ZielonymZa-
kątku,uroczystościpatriotyczneitd.
W ostatnimczasierozpoczęłysiędyskusje

związane z dalszym funkcjonowaniemwy-
sypiskaodpadówkomunalnychw SrockuMa-
łym.PooddaniudoużytkuZakładuSegregacji
Odpadów,wysypiskotoprzestanieprzyjmować
odpadymieszanei zmienisięjegocharakter.
Jako,żewysypiskostanowiwłasność3gmin:
Czempiń–Mosina–Stęszew,trwająrozmowy
dotyczącejegodalszejeksploatacji.
Minionyokrestolicznepowodziew całej

Polsce.GminaStęszewpostanowiłapomóc
powodzianom.Zorganizowałazbiórkężyw-
ności, pieniędzy, pasz i zbóż dla zwierząt,
a takżepodjęłainicjatywęzakupukontenera
mieszkalnego.
W okresiewakacjimieszkańcynaszejgmi-

nymogliskorzystaćz bogatejofertybadań
profilaktycznych.Byłytom.in.badaniaspraw-
ności płuc, raka jelita grubego oraz PSA.
Łączniewzięłow nichudziałok.330miesz-
kańcówz terenugminyStęszew.
Minionyczas,totakżewspółpracaz in-

stytucjami promującymi Internet szeroko-
pasmowy. Pierwsze rozmowy zmierzające
dopoprawydostępnościdointernetujużsię
odbyły.W większychmiejscowościachmia-
łyby powstać urządzenia, które doprowa-
dzałybydodomostwsiećinternetową,wy-
sokiejjakości.
29sierpniaodbyłosięzakończeniei pod-

sumowanie„WakacyjnegoGrandPrixOrlika”.
Przezcałewakacjedziecii młodzieżz naszej
gminymogliuczestniczyćw 80 zawodach
sportowych,w 10różnychdziedzinach.
W omawianym okresie miało miejsce

spotkaniez absolwentamiszkółgimnazjal-
nych, na którym wręczono nagrody dla
uczniówwyróżniającychsięwynikamiw na-
ucei życiuszkoły.

XXXVIII Sesja Rady 
Miejskiej Gminy Stęszew



55/2010

Burmistrzpoinformował,żegminaskie-
rowałakolejnewnioskiw sprawieczyszczenia
rzekiSamicy,KanałuŻydowskiegoorazTrze-
bawskiego.SątociekizarządzaneprzezWo-
jewódzkiZarządMelioracjii UrządzeńWod-
nych.
Oddłuższegoczasugminazabiegao upo-

rządkowaniedrógwojewódzkich.Należądo
nich: droga nr 431, która prowadzi przez
Modrze,Wronczyn,Zaparcin,BędlewodoDy-
maczewaorazdroga306z BukuprzezStę-
szew,Witobel,ŁódźdoDymaczewa.Wnioski
w tej sprawie kierowane są doWielkopol-
skiegoZarząduDrógWojewódzkich.
W trosceo aktywnośćfizycznąnaszych

mieszkańcówjesteśmyw trakcieorganizacji
rajdów rowerowych, biegówprzełajowych
orazfestynu„Pożegnanielata”–powiedział
burmistrz.Nazakończeniedodał,żepomimo
sezonuwakacyjnegopracaw UrzędzieMiej-
skim i obsługa interesantówodbywała się
bezproblemów,czegodowodemmogąbyć
liczneinwestycjeprzeprowadzonenaterenie
całejgminyStęszew.
PosprawozdaniuburmistrzaRadaMiejska

GminyStęszewpodjęłanastępująceuchwały:
1.zmieniającąuchwałęNrXXXII/295/2009

w sprawiebudżetuna2010rok.Dokonano
zwiększeniadochodówo kwotę–223 974,00.
Plandochodówpozmianachwynosiwięc:
37 772 446,00 zł.Dokonanotakżezmniejszenia
wydatków o kwotę – 1 226 026,00 zł, tak
więcplanwydatkówpozmianachwynosi:
41 027 446,00 zł.
Zmianybudżetudotycząm.in.:

–środków przeznaczonych na opłacanie
składek na ubezpieczenie zdrowotne za
osobypobierająceniektóreświadczeniaro-
dzinne–w kwocie1500,00 zł,

–środków przeznaczonych na wyprawki
szkolne–w kwocie32 260,00 zł,

–wpływuśrodkówfinansowychz przezna-
czeniem na spis rolny – w kwocie
14 329,00 zł,

–zwrotu utraconych dochodów z tytułu
zwolnienia z podatku od nieruchomości
w parkach narodowych i rezerwatach
przyrodyw kwocie29 238,00 zł,

–wpływu środków ze Starostwa Powiato-
wegoz przeznaczeniemnaremontchodnika
przy ul. Wojska Polskiego w Stęszewie
w kwocie120 000,00 zł,

–przeznaczenia środków budżetowych na
działalnośćkapeli dudziarskiej „Koźlary”
–w kwocie15 000,00 złitd.
2.w sprawieprzeznaczeniaczęściumo-

rzonejpożyczkiz WojewódzkiegoFunduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Poznaniu.Kwotę1 500 000,00 złpozostającą
w dyspozycjigminyStęszewz tytułuumo-
rzeniaczęścipożyczkizaciągniętejna„Budowę
oczyszczalniściekówwmiejscowościWitobel”
przeznaczono na budowę kanalizacji sani-
tarnejw miejscowościWronczyni Zaparcin,
3. w sprawie rozpatrzenia skargi na

działalnośćburmistrza.Uchwałatadotyczy
uznaniazabezzasadnąskargiBarbaryRo-
szyk,nadziałalnośćBurmistrzaStęszewa,
w sprawie regulacji stanu prawnego nie-
ruchomościpołożonychprzyulicyMłodych
Przemysłowców w Stęszewie. W skardze
PaniRoszyktwierdzim.in.:żemabrakswo-
bodnego dojazdu do swojej działki. Brak
swobodnego dojazdu, zdaniem skarżącej
jestspowodowanypostawieniemprzezsą-
siadów ogrodzenia w części na „drodze”.
Skarżącatwierdziteż,iżwydzielonodziałkę
budowlaną i ona oddała 120m² ze swojej
posiadłości dla zapewnienia dojazdu. Są-
siedzi budując domy, dokonali zabudowy
drogi powodując znaczne utrudnienie do-
stępudo jejdziałki.W 2009rokuprzepro-
wadzonorozgraniczenietejdziałki.Podsta-
wowymjednakzarzutemjestfakt,iżsąsiedzi
nielegalniepowiększyliswojedziałkikosz-
temdrogipublicznej,którajestwąska,bez
chodników i bezmediów.Zarzutypodnie-
sionew skardzezostałyszczegółowoprze-
analizowanei niepotwierdziłysię.Wydzie-
lonaw 1988r.działkanr849/2naurządzenie
ciągupieszegomiałapowierzchnię98m²,
a niejaktwierdziskarżąca120m².Podział
działkiskarżącejnastąpiłniew 1987r.jak
twierdzi skarżąca lecz 22 czerwca 2010 r.
i tonawniosekskarżącejorazjejmęża.We
wnioskuskarżącapodała,żewnosio podział
działkinr849/1w celuwydzieleniadziałki
zabudowanejbudynkiemmieszkalnym.Na
podstawie wniosku skarżącej (wbrew jej
twierdzeniom zawartym w skardze) nie
wydzielononowejdziałkibudowlanejtylko
podzielonojejdotychczasowąnieruchomość
nadziałki849/3i 849/4w celurozdzielnia
funkcjimieszkalnejodrolniczej.Wydzielona
wskutekpodziałudziałka849/4mabezpo-
średni dostęp do drogi publicznej tak jak
dotychczas,gdyżjestpołożonaprzyul.Woj-
skaPolskiego.Ponadtoskarżącanadalpo-
zostaje właścicielem nieruchomości skła-
dającejsięz dwóchdziałek,a nieruchomość
tanadalmadostępdodrogipublicznejod
ul.WojskaPolskiego.
Z treści art. 21 ustawy z dnia 6 lipca

1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
wynika,żejednanieruchomośćmożeskładać
się z kilku działek. Takwięc, Rada Gminy

uważa, że czynności podejmowane w ni-
niejszejsprawieprzezBurmistrzaStęszewa
nie naruszyły przepisów prawa jak i nie
wywarły negatywnych skutków w sferze
prawskarżącej(W ostatnichdniachdobur-
mistrza gminy przyszła Barbara Roszyk,
która przeprosiła za postawione zarzuty.
Przyznała,żebyłyonebłędne,a w formuło-
waniuichp.Roszykkierowałasięemocjami
oraz naciskami ze strony innych osób –
przyp.Red.),
4.w sprawiewyrażeniazgodynarozpo-

częciei realizacjęprzedsięwzięcia.Uchwałą
tąRadaGminywyraziłazgodęnarozpoczęcie
i realizacjęprzedsięwzięciapodnazwą:„Trasa
pieszo-rowerowaKrąplewo–Źródełkow Żar-
nowcu”w latach2010–2013orazpotwierdziła
zabezpieczeniew budżeciegminyśrodków
finansowychkoniecznychnarealizacjętego
przedsięwzięcia,
5.w sprawiewyrażeniazgodynarozpo-

częciei realizacjęprzedsięwzięcia.Uchwałą
tąRadaGminywyraziłazgodęnarozpoczęcie
i realizacjęprzedsięwzięciapodnazwą:„Roz-
budowakanalizacjisanitarnejdlamiejsco-
wości Stęszew (ul. Bojerowa, Łyżwiarska,
Pływacka,Regatowa,Wioślarska,Żeglarska
i częśćul.Trzebawskiej)”w latach2010–2011
orazpotwierdziłazabezpieczeniew budżecie
gminy środków finansowych koniecznych
narealizacjętegoprzedsięwzięcia,
6.w sprawiewyrażeniazgodynarozpo-

częciei realizacjęprzedsięwzięcia.Uchwałą
tąRadaGminywyraziłazgodęnarozpoczęcie
i realizacjęprzedsięwzięciapodnazwą:„Bu-
dowakanalizacjisanitarnejdlawsiSłupia”
w latach 2011–2012 oraz potwierdziła za-
bezpieczeniew budżeciegminyśrodkówfi-
nansowych koniecznych na realizację
w/w przedsięwzięcia,
7.w sprawiewyrażeniazgodynarozpo-

częciei realizacjęprzedsięwzięcia.Uchwałą
tąRadaGminywyraziłazgodęnarozpoczęcie
i realizacjęprzedsięwzięciapodnazwą:„Bu-
dowakanalizacjisanitarnejdlawsiSapowice
– III etap”w 2011 roku oraz potwierdziła
zabezpieczeniew budżeciegminyśrodków
finansowychkoniecznychnarealizacjętego
przedsięwzięcia,
8.sprawiewyrażeniazgodynarozpoczęcie

i realizacjęprzedsięwzięcia.UchwałątąRada
Gminywyraziłazgodęnarozpoczęcie i re-
alizacjęprzedsięwzięciapodnazwą:„Budowa
kanalizacjisanitarnejdlawsiTrzebaw”w la-
tach2010–2011orazpotwierdziłazabezpie-
czeniew budżeciegminyśrodkówfinanso-
wychkoniecznychnarealizacjęw/w przed-
sięwzięcia,
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9. w sprawie uchylenia uchwały Rady
MiejskiejGminyStęszewz dnia20listopada
2008r.,NrXXII216/2008.Uchylonauchwała
dotyczyupoważnieniakierownikaOśrodka
Pomocy Społecznej w Stęszewie do podej-
mowaniadziałańwobecdłużnikówalimen-
tacyjnych. Nowelizacja ustawy o pomocy
osobomuprawnionymdoalimentów,która
weszław życie14czerwca2010r.,upoważ-
niłaburmistrzadoupoważnieniakierownika
ośrodkapomocyspołecznejdowykonywania
zadańorganuwłaściwegowierzycielai zadań
organuwłaściwegodłużnika.Burmistrzdo-
konał takiego upoważnienia. By uniknąć
funkcjonowania dwóch aktów prawnych
zawierających to samo upoważnienie, ko-
nieczne stało się uchylenie wcześniejszej
uchwały,
10.zmieniającąuchwałęnrXXXVII/338/2010

z dnia28czerwca2010w sprawienadania
StatutuMuzeumRegionalnegow Stęszewie.
Zmianieuległ§20,któryotrzymałbrzmienie:
„Uchwaławchodziw życiez dniempodjęcia”.
Pozostałezapisyuchwałypozostałybezzmian,
11.w sprawielikwidacjii przekształcenia

Przedszkolaw Stęszewie,
12.w sprawielikwidacjii przekształcenia

Przedszkolaw ZespoleSzkolno-Przedszkolnym
w Modrzu,
13.w sprawielikwidacjii przekształcenia

Przedszkolaw ZespoleSzkolno-Przedszkolnym
w Jeziorkach.

Trzy powyższe uchwały wprowadzają
następującezmiany– trzyzakładybudże-
towe(w Stęszewie,Modrzui Jeziorkach)zo-
stanąz dniem31grudnia2010rokuzlikwi-
dowane,w celuprzekształcenia ichw jed-
nostkibudżetowe.Zmianytesąwynikiem
zmienionychprzepisówustawyo finansach
publicznych. Takwięc z dniem 1 stycznia
2011rokutworzysię:
–jednostkębudżetową–Przedszkolew Stę-
szewie,ul.Korczaka2,

–jednostkębudżetową–Przedszkolew Mo-
drzu,ul.Kościuszki36,funkcjonującew ze-
spoleszkolno-przedszkolnym,

–jednostkębudżetową–Przedszkolew Je-
ziorkach, ul. Parkowa 7, funkcjonujące
w zespoleszkolno-przedszkolnym.
14.w sprawieokreśleniaszczegółowych

zasadi trybuumorzenia,odroczenialubroz-
kładanianaratyspłatynależnościpienięż-
nych mających charakter cywilnoprawny
przypadającychGminieStęszewlubjednost-
kom podległych oraz wskazanie organu
uprawnionego.Szczegółyuchwały:www.ste-
szew.pl(BIP),
15.w sprawieokreśleniaszczegółowego

sposobukonsultowaniaz RadąDziałalności
PożytkuPublicznegoGminyStęszewlubor-
ganizacjamipozarządowymii podmiotami
wymienionymiw art.3ust.3ustawyo dzia-
łalnościpożytkupublicznegoi owolontariacie
projektówaktówprawamiejscowegow dzie-

dzinachdotyczącychdziałalnościstatusowej
tych działalności. Szczegóły uchwały:
www.steszew.pl(BIP),
16. w sprawie uchylenia uchwały nr

XXXIII/312/2010RadyMiejskiejGminyStęszew
z dnia08.02.2010 roku.Uchylonauchwała
dotyczyłasprzedażyw trybiebezprzetargo-
wymnieruchomościpołożonejw Stęszewie.
Sprzedażtamiałanastąpićnarzeczwłaści-
cieli nieruchomości przyległej. Nie przyjęli
oni jednakwarunkówsprzedażytejnieru-
chomości.W związkuz powyższymgmina
musiałaodstąpićodsprzedażynieruchomości
stanowiącejdziałkęo numerzeewidencyjnym
848/5o pow.72m²,położonejw Stęszewie
przyul.MłodychPrzemysłowców
17.w sprawiesprzedażyw trybiebez-

przetargowym nieruchomości położonej
w Stęszewie.Uchwałatadotyczysprzedaży
nieruchomościstanowiącychdziałkio na-
stępującychnumerachewidencyjnych:część
działkinr861/4położonejw Stęszewieprzy
ulicyMłodychPrzemysłowców,częśćdziałek
nr923/1i nr919położonychw Stęszewie
przy ulicy Korczaka oraz działka nr 929
położonaw StęszewieprzyulicyKorczaka.
Popodjęciuuchwał,RadaGminypodjęła

takżeoświadczeniezawierającestanowisko
w sprawiewznowieniarealizacjiinwestycji
dotyczącejbudowyhaliwidowiskowo-spor-
towejStęszewie.

red.

Wakacyjne plany i prace inwestycyjne
Wakacyjneprzetargi

Dataprzetargu Nazwainwestycji Wykonawcaorazkwota

Lipiec2010 PrzebudowanawierzchnijezdnidrogiZamysłowo–Twardowo
PrzedsiębiorstwoDrogowoMostowe
„Dromost”Żabno–427 902,79 zł

Lipiec2010
Budowakanalizacjisanitarnejdlam.Stęszew,ul.Żeglarska
i częściul.Trzebawskiejorazw m.Witobelczęśćul.Mosińskiej

Przetargunieważniony–wadliweoferty

Lipiec2010 Remontnawierzchnijezdninaul.Długieji Podgórnejw Witoblu
PrzedsiębiorstwoDrogowoMostowe
„Dromost”Żabno–452 696,16 zł

Lipiec2010
Malowanieoznakowaniapoziomegodróg

i ulicnatereniegminyStęszew
ZakładBezpieczeństwaRuchuDrogowego

„Zaberd”Poznań–9570,90 zł

Lipiec2010 Remontnawietrzniparkingunapl.Kościuszkiw Stęszewie
ZakładRemontowoBudowlanyStęszew

–26 068,19 zł

Lipiec2010
Projektbudowlanyi wykonawczytrasypieszo-rowerowej

Krąplewo–Źródełko
Pracownia„Eliton”Skórzewo–48 800,00 zł

Lipiec2010
Budowastacjiturystycznejw StęszewienadrzekąSamicąwraz
z odwadnianiem,budowaschodów–zejściez ul.Poznańskiej

BjjBetonDębienko–159 748,45 zł

Sierpień2010 Remontnawierzchnijezdninaul.Świerczewskiegow Strykowie
ZakładDrogowo-Budowlany

„NOJAN”Ptaszkowo–181 570,80 zł

Sierpień2010 Utwardzenieplacuprzyświetlicyw Tomiczkach
FirmaBudowlanaHERZOGSątopy

–60 960,98 zł
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Dnia12września2010r.w pięknenie-
dzielnepopołudnie,namałymcmen-
tarzuparafialnymw Tomicachmiała

miejsceniecodziennauroczystość.
Nastąpiło odsłonięcie tablicy ku czci

22powstańcówwielkopolskichpochowanych
w tymmiejscu.
W wydarzeniutymudziałwzięlim.in.:

WojciechJankowiak–WicemarszałekWoje-
wództwaWielkopolskiego,WłodzimierzPin-
czak–BurmistrzGminyStęszew,StefanBar-
łóg–prezesTowarzystwaPamięciPowstania
Wielkopolskiego,ksiądzkanonik–JanMałeta,
proboszczparafiipw.Św.Barbaryw Tomicach
–PiotrLidwin,przedstawicieleróżnychśro-

W hołdzie Powstańcom
Wielkopolskim

REMONTYWYKONANEW PLACÓWKACHOŚWIATOWYCHW OKRESIEWAKACJI

Szkoła Inwestycja Kwota

GimnazjumStęszew Remontsanitariów,remontdachu,wymianagrzejników,
konserwacjaboiska,praceelektryczne 127 697,00 zł

GimnazjumStrykowo Elewacjabudynku,położeniewykładziny 69 721,00 zł

SzkołaPodstawowa
w Stęszewie

Wymianadrzwi–4szt.,zakupschodołazu,
zakupmobilnejpracownikomputerowej 66 658,00 zł

ZespółSzkółSpecjalnych
w Stęszewie Wymianawykładzin,naprawadrzwiwejściowych 16 950,00 zł

SzkołaPodstawowa
Strykowo

Wymiana7okien,naprawadachu–wymianarynien,
wymianalampw 2klasach 18 506,89 zł

SzkołaPodstawowa
Trzebaw Wymianaokien 6290,00 zł

SzkołaPodstawowa
Modrze

Wymianagrzejników,malowanie2klasi klatkischodowej,
naprawadrzwiwejściowych,pracemurarsko-malarskie 42 263,07 zł

SzkołaPodstawowa
Jeziorki

MalowanieSaligimnastycznej,remontdachu,wykonaniepraczabezpieczających
w związkuz osuwaniemsięfundamentówbudynkubiblioteki 61 457,60 zł

PrzedszkoleStęszew Wymianaokien 21 223,00 zł

Nowa elewacja budynku gimnazjum w Strykowie Odnowione drzwi wejściowe w Szkole Podstawowej w Modrzu

Wspólna fotografia rodzin Powstańców Wielkopolskich pochowanych na cmentarzu w Tomicach oraz organizatorów uroczystości

Wyremontowane sanitariaty w stęszewskim Gimnazjum
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dowisk lokalnych, harcerze i licznie zgro-
madzonerodzinypowstańców.
Odsłonięcia tablicy dokonali: burmistrz

WłodzimierzPinczaki MieczysławPięta.
Taniezwykłalekcjahistoriimiałamiejsce

dzięki inicjatywie Grażyny Sielickiej – na-
uczycielki historii w Szkole Podstawowej
w Jeziorkach,któraodwielulatkultywuje
i pieczołowicieodtwarzapamięćo życiuna-
szychprzodków.
Ogromne zaangażowaniewykazałMie-

czysław Pięta z Tomiczek, dzięki któremu
powstałpomnik,a samauroczystośćmiała
takpodniosłycharakter.Oczywiściew tym
miejscu należy nadmienić, że działania
p. Piętywspierałowiele osób, dla których

upamiętnieniepowstańcówwielkopolskich
stanowiwielkieznaczenie.
Tablicęufundowałyrodzinypowstańców,

przy wsparciu sponsorów: Zenona Kempy
i KrzysztofaRobaszyńskiego.
Pamięćhistoryczna,tojednaz największych

wartości,którenależypielęgnowaći podtrzy-
mywaćdlanastępnychpokoleń.Wdzisiejszym,
bardzokomercyjnymświecie,chwilazadumy
nad przeszłością powinna stanowić bardzo
ważnyelementnaszegożycia.Tensymboliczny
kamieńz tablicąupamiętniającąpowstańców
wielkopolskich na tomickim cmentarzu, to
powóddodumynietylkodlarodzinpowstań-
cówaletakżecałegonaszegospołeczeństwa.

red.

30 sierpniabr.odbyłosięspotkanie,
naktórymprzyznanezostałyna-
grodyburmistrza.Zaproszonona

nie 22 uczniów wraz z rodzicami. Obecni
byli burmistrz Włodzimierz Pinczak oraz
paniedyrektorgimnazjumzeStrykowai Stę-
szewa.
Nagrodyburmistrzapodobniejakw latach

ubiegłych otrzymali uczniowie gminnych
szkół gimnazjalnych,wyróżniający się do-
brymii bardzodobrymiocenamiorazwzo-
rowym zachowaniem, zaangażowaniem
w życie szkoły, udziałem w olimpiadach
i konkursach.Przypomnijmy,żeuczniowie
ci,zgłaszanisąwyłącznieprzezRadyPeda-

Nagrody burmistrza 
ponownie przyznane

Tablica powstała na cmentarzu w Tomicach w hołdzie Powstańcom
Wielkopolskim

Uczestnicy niedzielnej  uroczystości w Tomicach Odsłoniecie tablicy upamiętniającej 22 powstańców wielkopolskich z Ziemii Tomickiej

Wspólna fotografia nagrodzonych uczniów
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gogiczneszkół,a otrzymanenagrodypieniężnestanowićmajądlanich
nietylkowyróżnienie,alei pomocfinansowąw dalszejnauce.
BurmistrzWłodzimierzPinczakpogratulowałabsolwentomwysokich

wynikóww nauce.Przekazałrównieżwyrazyuznania ichrodzicom,
którzywłożyliogromnąpracęw wychowaniei opiekęnadswoimipo-
ciechami.
Następnie,gratulacjei życzeniazłożyłypaniedyrektorobugimnazjów.

Życzyłyabsolwentomwielesiłyi wytrwałościw pokonywaniui reali-
zowaniunowychwyznaczonychcelów.
Wszyscyuczniowie,z rąkburmistrzaotrzymalidyplomy,nagrody

orazkwiaty,poczymrozpoczęłasięmniejoficjalnaczęśćuroczystości.
Absolwenci gimnazjów mieli okazję opowiedzieć o tym jak spędzili
wakacjeoraz„pochwalićsię”dojakichszkółśrednichzostaliprzyjęci.
Wśródwymienianychprzeznichszkółznalazłysięprzedewszystkim
LiceaOgólnokształcącenrII,V,VI,VII,XIorazLiceumMariiMagdaleny
w Poznaniu.

W.S.

R ak szyjkimacicy jest drugim, co do
częstości,którydotykakobiety.W Pol-
sce na ten typ nowotworu zapada

ponad3600kobietrocznie.
W trosce o zdrowie młodych dziewcząt

zorganizowanoszczepieniaprzeciwkowiru-
sowibrodawczakaludzkiego(HPV),odpowie-
dzialnegozapowstawanierakaszyjkimacicy.
Tobezpłatneszczepienieobejmujerównież

wszystkiechętnedziewczynkiz naszejgminy,

(którychrodzicewyrażązgodęnaszczepienie)
urodzonew 1997roku(13lat)zameldowane
napobytstałylubczasowyw gminieStęszew.
Szczepionki podawane będąw serii trzech
dawek,w odstępach czasowych uzgodnio-
nychz wykonawcą.
13wrześniao godz.16:30w salisesyjnej

Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew odbyło
się spotkanie edukacyjno-informacyjne dla
rodzicówi prawnychopiekunówdziewczynek

z rocznika‘97.Podczastegospotkaniarodzice
uzyskali szczegółowe informacje na temat
szczepieniaHPV,któregopierwszaseriaod-
będziesięjużnapoczątkupaździernika.
Szczepienia te finansuje Starostwo Po-

wiatowe w Poznaniu oraz Urząd Miejski
GminyStęszew.Wykonawcąszczepieńprze-
ciwkoHPVjestSpecjalistycznaPrzychodnia
LekarskaEDICTUMw Poznaniu.

W.S.

Szczepienia HPV dla dziewczynek z gminy
Stęszew urodzonych w 1997 roku

8 wrześniaobchodzonoVrocznicęogło-
szeniaNajświętszejMaryiPannypa-
tronkąmiasta Stęszewa. Z tej okazji

o godz.16:30w kościelep.w.ŚwiętejTrójcy
w Stęszewieodbyłsiękoncertw wykonaniu
PoznańskiegoChóruNauczycielipodbatutą
profesoraJackaŁuczaka.W ichwykonaniu
usłyszeliśmynajpiękniejszepieśniMaryjne.
Chórzachęcałdowspólnegośpiewaniazgro-
madzonąpubliczność.
Po koncercie, wszyscy uczestnicy wraz

z pocztamisztandarowymiprzydźwiękach
orkiestrydętejz GrodziskaWielkopolskiego
przemaszerowalinarynek.Tam,poszczególne

V Rocznica Ogłoszenia Najświętszej
Maryi Panny Patronką Miasta Stęszewa

Uczestnicy V rocznicy ogłoszenia Najświętszej Maryi Panny Patronką Miasta Stęszewa

Jedna z uczennic odbiera nagrodę i gratulacje z rąk burmistrza Włodzimierza Pinczaka
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delegacje złożyły kwiaty pod figurą Najświętszej Maryi
Panny.
Następnie, zgromadzeniwierniwyruszyli do Sanktu-

ariumNajświętszejMaryiPannyw Stęszewie,gdzieodbyła
sięnajważniejszaczęśćśrodowejuroczystości.Zostałaod-
prawionamszaodpustowaz okazjiVrocznicyogłoszenia
NajświętsząMaryjęPannępatronkąStęszewa.

W.S.

Kolejne bezpłatne badania
w gminie Stęszew

U rządMiejskiGminyStęszewzorgani-
zowałw dniu25sierpniabr.kolejne
bezpłatnebadaniaprofilaktyczne.Tym

razem były to badania sprawności płuc.
Mogliw nichwziąćudziałwszyscymiesz-
kańcynaszejgminy.Zapisytrwałyodczerwca
i cieszyłysiędużymzainteresowaniem.
Odgodziny10:00do15:00przyUrzędzie

Miejskim Gminy Stęszew stał ambulans,

w którym odbywały się badania rentge-
nowskie płuc, natomiast w sali sesyjnej
Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew trwało
badanie spirometryczne. Łącznie z badań
skorzystałoponad230mieszkańcówgminy
Stęszew.
WykonawcąbadańbyłWojewódzkiSpe-

cjalistycznyZespółZOZChoróbPłuci Gruźlicy
w WolicykołoKalisza.

W.S.

Koncert Chóru Nauczycieli z Poznania w kościele św. Trójcy w Stęszewie

Chętnych wciąż przybywało

Kolejka do badań była długa

Złożenie kwiatów przez burmistrza Włodziemierza Pinczaka pod figurą Najświęrzej Maryi Panny
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5 września o godz. 18:00 w Zielonym
Zakątkuw Stęszewie, odbyła się im-
prezadladziecii młodzieżypodhasłem:

„Pożegnanielata”.
Pomimopochmurnejpogody,uczestnikom

niedzielnego koncertu udało się chwilami
złapać ostatnie promyki słońca i przenieś
wspomnieniamiw czasbeztroskichwakacji.
Pomogliw tymnasiartyści.

Jako pierwszy na scenie zaprezentował
sięzespół„tmpl_”.W wykonaniumuzyków
zeStęszewamogliśmyusłyszećnajwiększe
przebojepolskieji zagranicznejmuzykiroc-
kowej.Natomiastpokazumiejętnośćtanecz-
nychzaprezentowaliuczniowiei absolwenci
stęszewskiegogimnazjum.Młodzitancerze
pokazali sięw tańcu towarzyskim,współ-
czesnymorazaerobiku.Przygotowalitakże

układchoreograficznydomuzykiklasycznej
FryderykaChopina.
Organizatoremkoncertu z okazji „Poże-

gnanialata”byłUrządMiejskiGminyStęszew.
Wszystkimdzieciomi młodzieżyżyczymy

miłego powroty do szkoły oraz satysfakcji
z otrzymywanychocenw nowymrokuszkol-
nym2010/2011.

W.S.

Pożegnanie lata 2010

Widownia podziwia układ taneczy do muzyki F. Choppina Publiczność z zaciekawieniem słucha programu przygotowanego na Pożegnanie lata

Koncert zespołu „tmpl_” Taniec współczesny w wykonaniu uczniów i absolwentów stęszewskiego Gimnazjum
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7 sierpnia br. na boisku „Orlik 2012”
w StęszewieodbyłsięTurniejo Puchar
Prezesów Klubów Sportowych: Fran-

ciszka Oracza, Tadeusza Pakuły i Piotra
Szuldy.
Turniejpiłkinożnejrozpocząłsięo godzinie

10:00.Zawodyrozegranezostaływ systemie
każdyz każdym,i każdymecztrwałpo30
minut,bezprzerwy.Drużynyw drodzeloso-
waniazostałypodzielonenadwiegrupy:
Grupa„A”:TęczaSkrzynki,TornadoTrze-

baw,LipnoStęszew.
Grupa„B”:OkońSapowice,LZSWronczyn

orazSpójniaStrykowo.
Kibice obecni na turnieju mieli okazję

obejrzećemocjonujące,zacięteorazrozegrane
w dobrymstylumeczeeliminacyjnedrużyn
walczącychomiejscew finale.Pozakończeniu
rundyeliminacyjnejawansdofinałuz grupy

Turniej o puchar prezesów
klubów sportowych

Zwycieska drużyna – „Lipno” Stęszew

15 sierpnia br. odbyły się zawody
wędkarskieo PucharBurmistrza
Gminy Stęszew Włodzimierza

Pinczaka.
W niedzielnychzawodachwystarowało

30zawodników,w tymjednapani.

NajlepszymzawodnikiemokazałsięRo-
man Sierański. Uzyskał on 3660 punktów.
Drugiemiejsce z wynikiem 3620 punktów
otrzymałStanisławSzlufik.Napodiumstanął
również Radosław Stankowski uzyskując
3300liczbępunktów.

Wyróżnionotakże:
–AdamaBaranowskiego–2960pkt.
–RobertaSałatę–2920pkt.
–KrystianaKowalskiego–2660pkt.

W.S.

Zawody wędkarskie 
o Puchar Burmistrza

Najlepsi wędkarze niedzielnych zawodów Pamiątkowa fotografia wszystkich uczestników zawodów
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Od15do20sierpniaw Będlewietrwał
XVJubileuszowyŚwiatowyZjazdPo-
laków, którzy w latach 1942–1948

przebywaliw Indiach.
Tegotypuzjazdyorganizowanesącodwa

lata.Przyjeżdżająnanieosoby,którepowy-
buchuIIwojnyświatowejorazmasowejde-
portacji trafiłynajpierwnaSyberię i doKa-

zachstanu,a w 1942doIndii.W organizacji
tegozjazdupomógłburmistrzgminyStęszew.
TegorocznespotkaniePolakówz Indiibyło

okazjądowspólnychwspomnień,w których
uczestniczyłrównieżburmistrzWłodzimierz
PinczakorazambasadorIndii.Jednozespo-
tkań uświetniłwystęp Kapeli Dudziarskiej
„Koźlary”zeStęszewa.

Podczas pobytuw gminie Stęszewnasi
rodacy,którzyobecniezamieszkują:Australię,
Kanadę,StanyZjednoczone,RPAorazkraje
europejskiezwiedzalinajpiękniejszezakątki
naszej gminy jak również całejWielkopol-
ski.

W.S.

Polacy z Indii w gminie Stęszew

„A”uzyskałoLipnoStęszew.Z grupy„B”na-
tomiastOkońSapowice.
Meczfinałowywygraławalkoweremdru-

żynaLipnoStęszewwynikiem3:0.
Wynikiwmeczachgrupowychprzedsta-

wiałysięnastępująco:

1.OkońSapowice:LZSWronczyn 4:2
2.LipnoStęszew:TęczaSkrzynki 4:3
3.OkońSapowice:SpójniaStrykowo 3:1
4.LipnoStęszew:TornadoTrzebaw 4:4
5.SpójniaStrykowo:LZSWronczyn 3:4
6.TęczaSkrzynki:TornadoTrzebaw 6:3

Nazakończenie,burmistrzWłodzimierz
Pinczakwrazz organizatoramiwręczyłdy-
plomyuczestnictwa oraz puchar dla zwy-
cięskiejdrużyny.

W.S.

Burmistrz Włodzimierz Pinczak z rodziną Franciszka Oracza Kapitan zwycięskiej drużyny Lipno Stęszew obiera nagrodę

Burmistrz Włodzimierz Pinczak wita się z ambasadorem Indii Ognisko Polaków z Indii z udziałem burmistrza gminy Stęszew oraz Kapeli „Koźlary”
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21 sierpnia w sali sesyjnej Urzędu
GminyStęszewodbyłosię60-lecie
Koła Emerytów, Rencistów i In-

walidóww Stęszewie.
Napoczątkuspotkaniagłoszabrałprze-

wodniczącykołaJanuszMinkisiewicz.Opo-
wiedział pokrótce historię stowarzyszenia.
Przypomniał,żezałożycielemZwiązkuEme-
rytów,Rencistówi Inwalidóww Stęszewie
w latach50.byłFranciszekBarańczaki Józef
Stankowski. Obecnie koło zrzesza ponad
130członków.

NastępniewręczonoHonoroweZłoteOd-
znakizazasługi.Otrzymalije:
–WłodzimierzPinczak,
–HenrykKopeć,
–WładysławaKopeć
–EugeniuszKoszyczarek,
–HalinaKaczmarek,
–IrenaKoch,

Natomiast dyplom za długoletnią dzia-
łalnośćw związkuotrzymali:
–HalinaKaczmarek,
–MieczysławaMinkisiewicz,
–EugeniuszKaczmarek,
–HalinaJąder,
–TeresaAlejska,
–IrenaKoch,
–IrenaBiała,
–HenrykKopeć,
–WładysławKopeć

Powręczeniuodznaczeńi wyróżnieńgłos
zabrałburmistrzWłodzimierzPinczak.Po-
gratulowałczłonkomstęszewskiegoZwiązku
Emerytów,Rencistówi Inwalidówtakwspa-
niałego jubileuszu.Wyraziłsłowauznania
zadługoletniąpracęi zaangażowaniew dzia-
łalnośćnarzeczZwiązku.
Sobotnie spotkanie grą na skrzypcach

i dudachumiliłaKapelaDudziarska „Koź-
lary” oraz akordeonista – pan Kazimierz
Gibczyński.

W.S.

Członkowie Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów podczas spotkania

Nagrodzeni dyplomem za długoletnią działalność na rzecz Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Nagrodzeni Honorową Złotą Odznaką

60-lecie Koła Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów 

w Stęszewie
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15 sierpniao godz.11:15w kościele
św. Trójcy w Stęszewie została
odprawiona msza za ojczyznę

z okazji90.RocznicyBitwyWarszawskiej.
Pojejzakończeniuwszyscygościewraz

z pocztami sztandarowymi przy dźwięku
werblaprzemaszerowalinastęszewskirynek.
Tam, delegacje złożyły wiązanki kwiatów
podpomnikiem.

W.S.

90. Rocznica Bitwy Warszawskiej

W niedzielę,29sierpniaodbyłosięza-
kończenie„WakacyjnegoGrandPrix
Orlika”.

„WakacyjneGrandPrixOrlika”rozpoczęło
się5lipca.Przeztenokresna„Orliku”prze-
prowadzono80zawodówsportowychw 10
różnych dyscyplinach. Były tom.in.: piłka
nożna,„3siatkarskie”,szachy,tenisstołowy,
badminton,ringo,warcaby,dwiepiłki,street
bal, tenis ziemny.W zawodach tych brały
udział 84 osoby. Największym zaintereso-
waniemcieszyłasiępiłkanożna,badminton
orazringo.
Najczęściejz zajęćkorzystali:
–TomaszCuprych–57razy,
–AlanCzekała–54razy,
–MichałZaporski–51razy,
–WeronikaSikora–49razy,
–PatrykStankowski–47razy.
Zawysokąfrekwencjęi udziałw zawo-

dachotrzymalioniszalkibica.
Podczas udziałuw wakacyjnych zawo-

dachuczestnicyzbieralipunkty.
Najwięcej punktów oraz prezent z rąk

burmistrzaWłodzimierzaPinczakaw kate-
goriiklasI–IIISPotrzymali:
–DawidPrzewoźny–422pkt.
–AdamJankowski–117pkt.
–MichałOdolański–56pkt.
W kategoriiklas IV–VI,najlepsiokazali

się:
–AlanCzekała–1595pkt.
–MichałZaporski–1195pkt.

–FilipSkórnicki–892pkt.
–PatrykStankowski–845pkt.
–MarcelŻaba–750pkt.
–MateuszWoźniak–617pkt.
–KacperSkórnicki–453pkt.,oraz
–NorbertKmiecik–123pkt.
Najwięcejpunktóww kategoriigimnazja

–dziewczętazgromadziły:
–WeronikaSikora–1281pkt.
–KarolinaFajkowska–135pkt.
–KingaMaćkowiak–49pkt.
–WeronikaStankowska–29pkt.
W kategoriigimnazja–chłopcy,najlepsi

byli:
–TomaszCuprych–2391pkt.
–MichałGrzelkiewicz–1062pkt.
–JonaszKręsicki–1045pkt.
–DawidWeigel–734

–AmadeuszWoś–407pkt.
–JanKonieczny–345pkt.
–PiotrJóźwiak–308pkt.
–GwidonTomczak–288pkt.
Po wręczeniu nagród, opiekun obiektu

sportowego oraz inicjator „Wakacyjnego
GrandPrixOrlika”MarianCieniawapodzię-
kowałdzieciomi młodzieży,zadwamiesiące
wspólnejzabawyi aktywnegoodpoczynku,
a burmistrzowiWłodzimierzowiPinczakowi
zahojnośćprzyfundowaniunagródw wa-
kacyjnychzawodach.
Nazakończenie,burmistrzgminyStęszew,

pogratulowałmłodymsportowcomtakwspa-
niałychwyników.PodziękowałrównieżMa-
rianowiCieniawiezazaangażowaniei opiekę
nadgminnąmłodzieżąpodczaswakacji.

W.S.

Podsumowanie „Wakacyjnego
Grand Prix Orlika”

Złożenie kwiatów pod pomnikiem na rynku w StęszewiePrzemarsz z kościoła na stęszewski rynek

Uczestnicy wakacyjnego Grand Prix Orlika
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24 sierpnia o godz. 14.00naplaży
jeziorastrykowskiegow Stryko-
wieodbyłsięegzaminnakartę

pływacką.Mogliw nimwziąćudziałdzieci
i młodzieżod14rokużycia.
Dzieci,którenieukończyły18rokużycia

zobowiązanebyłydoprzyniesieniapisemnej
zgodyrodzicabądźprawnegoopiekuna,po-
nadto każdy chętnymusiał okazać się do-
wodemtożsamości.

Warunkiem pozytywnego zdania egza-
minubyło:
– przepłynięcie 200metrów stylem do-

wolnym,w tym:50metrówstylemgrzbie-
towym(naplecach)
–przepłynięcie5metrówpodwodą
–skokdowody(w dowolnymstylu)
Wegzaminienakartępływackąwzięło

udział14osóbz terenugminyStęszew.
CzłonkowiePSLz gminyStęszew10pierw-

szymzgłoszonymosobomod14do18roku

życiapokrylicałkowitykosztwydaniakarty
pływackiej.
Na27,30i31sierpniaplażyjeziorastry-

kowskiego w Strykowie ul. Bukowska 56,
zaplanowano kurs doskonalenia techniki
pływaniadlamłodzieżyz terenugminyStę-
szew,któryw przyszłościpomógłbyw zdo-
byciu uprawnień na ratownika wodnego.
Niestety,pogodauniemożliwiłaprzeprowa-
dzeniekursu.

W.S.

Egzamin na kartę pływacką oraz 
kurs doskonalenia techniki pływania

W ojda Józef, syn Andrzeja i Urszuli
z domu Kociemba, urodził się
17lutego1915rokuw Klein–Ro-

chenw Niemczech.
W roku1920wrazz rodzicamiprzybył

doStrykowa,tamteżw 1928rokuukończył
szkołępodstawową.Pozakończeniuedukacji
rozpocząłpracęnamajątkuziemskimw Stry-
kowie. 3 listopada1938 rokupowołanogo
do czynnej służby wojskowej w 7 pułku
StrzelcówKonnychw Biedrusku.W marcu
1939 roku został przeniesiony do plutonu
Zwiadu.Od1września1939rokubrałczynny
udziałw wojnieobronnej,walczącpodKut-
nem,Łowiczem,Skierniewicami,w Puszczy
Kapminowskiej pod dowództwemPułkow-
nikaKrólewickiego orazpoddowództwem
PorucznikaIwanickiego.

18września1939rokuJózefWojdazostaje
wziętydoniewoliniemieckiej,a 7paździer-
nikategosamegorokuzostajez niejzwol-
niony.
W 1940 rokuwstępujew związekmał-

żeńskiz JadwigąUrbaniakz Modrza.Prze-
prowadzasiędomałżonkii tampracujena
majątkurolnymjakotraktorzysta.Wspólnie
z żonąJadwigąma3dzieci.Zofię,urodzoną
1941roku,Czesławęurodzonąw 1944roku
(umiera mając 18 lat) oraz Tadeusza uro-
dzonego w 1951 roku, który 2004 r. ginie
wwypadku.JózefWojdadoczekałsię6wnu-
ków.
Od12grudnia1976rokuJózefWojdabył

aktywnymczłonkiemZwiązkuBojowników
o Wolnośći Demokrację.Otrzymałnastępu-
jąceodznaczenia:

Uczestnicy egzaminu na kartę pływacką

Józef Wojda – aktywny działacz Związku Bojowników o Wolność
i Demokrację

Jeden z warunków zdania egzaminu – skok do wody

Józef Wojda – wspomnienie
Poniżej prezentujemy tekst upamiętniający mieszkańca naszej gminy, walczącego podczas
II wojny światowej, który zmarł w lipcu tego roku.



–Medalzaudziałw IIWojnieŚwiatowej
w 1939roku,
–Dyplomz okazji60.rocznicywybuchu

IIwojnyświatowej,
–„Patent”WeteranWalko Wolnośći Nie-

podległośćOjczyzny,
–AwansnaporucznikaWojskaPolskiego.

W 2001 roku, po 61 latach wspólnego
małżeństwaumierażonapanaJózefa.
30czerwca2010roku,95letnipanJózef,

zewzględunazłystanzdrowiazostałumiesz-
czonyw DomuPomocySpołecznejw Chu-
miętkach. Przebywał tam bardzo krótko.
Zmarł13 lipca2010.Zostałpochowanyna
cmentarzuw rodzinnejParafiiw Modrzu.

Powyższe dane opracował Prezes Koła

Związku Kombatantów w Stęszewie – pan

Marceli Szała, na podstawie dokumentacji

oraz wspomnień córki Zofii Walkowiak,

wnuczki Anny Nowickiej przy współpracy

Anny Krawczyk – pracownika socjalnego

Ośrodka Pomocy Społecznej,

175/2010

O tym,żewartomiećsąsiadaniedawno
przekonał się jeden z mieszkańców
naszej gminy.Nagła choroba zasko-

czyłagow środkużniw,w najmniejoczeki-
wanym momencie. Zawsze samodzielny,
terazniepotrafiłsamsobiepomóc.Mieszkał
z chorą psychicznie siostrą, która również
wymagała leczenia. Leżał więc osłabiony
w łóżku,skazanynaślepylos.
Przez dwadni panXnie byłwidoczny

w obejściu swego gospodarstwa. Ta niety-
powasytuacjazaniepokoiłasąsiadów.Poszli
więcnamiejscesprawdzićcosiędzieje.Nie-
stety siostra skrzętnie broniła dostępu do
chorego,byłabardzoagresywna.Zorientowali

się,żedziejesięcośniedobrego.Niepozostało
nicinnegojakpoprosićo pomocburmistrza.
Burmistrzbezzwłoczniepodjąłakcję.
Namiejscezdarzeniasprowadziłnastę-

pującesłużby:
•Strażpożarna
•Policja
•Pogotowie
•OśrodekPomocySpołecznej
•Pielęgniarkaśrodowiskowa
W wyniku wspólnych działań pan X

zostałzabranyprzezpogotowieratunkowe
doszpitalaw Puszczykowie,natomiastjego
siostrę przewieziono do szpitala psychia-
trycznego.

Budynekmieszkalnyi obejściezabezpie-
czyładalszarodzina.
Opisująctozdarzenienależypodkreślić,

żeprawdopodobnietylkoczujnośćsąsiadów
uratowałażycietegoczłowieka.
Dlategoapelujemyo zwykłąludzkąwraż-

liwość.Nieprzechodźmyobojętnieobokpo-
trzebujących.Niebójmysięreagować.Znie-
czulica to „choroba”, która dotyka społe-
czeństwocorazbardziej.Faktemjest,żewe
współczesnymświeciewieluludzistałosię
obojętnychnakrzywdęi problemyinnych.
Mamynadzieję,żeprzedstawionyprzy-

kładjestdobrymdowodemnato,żewarto
interweniować w sytuacjach, kiedy życie
i zdrowieludzkiejestzagrożone.

M.W.

„Jak dobrze mieć sąsiada”

O d paru lat, jednym z ważniejszych
tematówgminystałsięproblemak-
tywizacjizawodoweji zagospodaro-

waniaczasuwolnegoosóbniepełnospraw-
nych.Rozważaliśmymożliwośćutworzenia
nanaszymtereniewarsztatówterapiizaję-
ciowej. Przeprowadziliśmy wiele rozmów
z PaństwowymFunduszemOsóbNiepełno-
sprawnych,orazPowiatowymCentrumPo-
mocyRodzinie.Najbardziejsensownymroz-
wiązaniemokazało się nawiązaniewspół-
pracy z warsztatami terapii zajęciowej
o zasięgu powiatowym. Przystąpiliśmy do
rozmów z Warsztatami Terapii Zajęciowej
w DopiewieprowadzonymiprzezTomasza
Pawłowskiego,a takżeWarsztatamiTerapii
Zajęciowejw Dopiewcuprowadzonymiprzez
BogdanaMaćkowiaka.W obuprzypadkach
ograniczona liczbamiejsc nawarsztatach
uniemożliwiałauczestnictwonaszychmiesz-
kańcóww zajęciach,aleobawarsztatyza-
deklarowałychęćrozszerzeniaswojejdzia-
łalnościi nawiązaniawspółpracyz Gminą
Stęszew.Najbardziejrealnąszansąnaszybkie
pozyskaniemiejscprzedstawiłnamp.Paw-

lowskiz Dopiewa.Niestetygąszczprzepisów
stanąłnaprzeszkodziedoszybkiegofinału
sprawy.
Pan Bogdan Maćkowiak stwierdził, że

obecnieposiadabardzotrudnewarunkilo-
kalowe,jednakczynistaraniao pozyskanie
dużego obiektu w Konarzewie, jak do tej
porybezefektu.BurmistrzStęszewaosobiście
zaangażowałsięw sprawę,poprosiło pomoc
posłaStanisławaKalembę.Zachęciłdowspól-
nego działania gminy: Dopiewo, Buk i Ko-
morniki.
Rok trwały rozmowy, które ostatecznie

zakończyłysięsukcesem.
Jakinformujekomunikatnastronieurzę-

dugminyDopiewo„w dniu5sierpniabr.zo-
stała podpisana umowa o nieodpłatnym
przekazaniugminieDopiewobudynkubyłego
domukulturyw Konarzewiewraz z przy-
należnymgruntem.

Agencja Nieruchomości Rolnej przeka-

zując nieodpłatnie nieruchomość zastrzegła,

iż powinna być ona wykorzystywana na

cele związane z wykonywaniem zadań wła-

snych gminy zwłaszcza w zakresie pomocy

społecznej i kultury. Zgodnie z intencją obu

stron, budynek będzie wykorzystywany m.in.

na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej

dla osób niepełnosprawnych oraz jako miej-

sce spotkań organizacji społecznych.

Warto dodać, iż powyższe było możliwe

ponieważ spadkobiercy rodziny Czartory-

skich wyrazili zgodę na odstąpienie od rosz-

czeń co do ww. działki, pod warunkiem iż

zostanie ona przekazana na rzecz gminy,

dla dobra lokalnej społeczności, a pozytywne

zakończenie sprawy było możliwe także

dzięki życzliwemu wsparciu posła Stanisława

Kalemby”. W tym miejscu pragniemy pod-

kreślić, że p. Stanisław Kalemba jest posłem

na Sejm okręgu pilskiego, a jego zaangażo-

wanie i wysiłek wynikały jedynie z potrzeby

udzielenia pomocy w słusznej sprawie. Szko-

da, że posłowie z naszego okręgu nie po-

traktowali tego tematu w ten sposób.

No cóż, droga do sukcesu była żmudna

i bardzo długa, jednak liczy się efekt koń-

cowy. Z niecierpliwością oczekujemy na

szybkie uruchomienie placówki.

red.

Z myślą o niepełnosprawnych



W ramachGminnychDożynekw Mo-
drzu,w niedzielę22sierpnia2010
roku odbył się Jubileusz 10-lecia

kapelidudziarskiej„Koźlary”z DomuKultury
w Stęszewiew składzie,którejobecniegrają:

PiotrGórecki,PawełZawadzki,ŁukaszKontek,
JakubKontek,IwonaMieszała,KarolinaKon-
tek,MaciejMieszała,WiktorKęska.Przygo-
towano okolicznościową jubileuszowąwy-
stawę pamiątek (dyplomy, nagrody, pocz-
tówki,foldery,kalendarzei inne).Napoczątku
uroczystościpopierwszejzagranejprzezka-
pelęmelodii ludowejKarolinaKontekprze-

czytałai wręczyłaspecjalnieprzygotowane
podziękowaniedlaBurmistrzaGminyStęszew
Włodzimierza Pinczaka. Burmistrz zabrał
głosi ofiarowałkapelipięknąstatuetkęz gra-
tulacjami.Członkowiekapeliwręczylirównież

podziękowania instruktorowi Romualdowi
Jędraszakowii JanuszowiJaskulskiemu.
W koncercie jubileuszowym wystąpiły

następującezespoły:
–Kapelakoźlarskaz gminyBabimost
–KapeladudziarskazeGołębinaStarego
–Kapeladudziarskaz CentrumKultury

i Sztukiw Lesznieorazprzedstawiciele:

biskupiańskiejkapelidudziarskiej z Do-
machowai dudziarzybukowieckich
–Kapeladudziarska„Sokoły”z Kościań-

skiegoOśrodkaKultury
–Kapela „Koźlary”w składzie: Izabella

Głowicka, Krzysztof Baranowski, Barbara
Baranowska
–Kapeladudziarskazespołu„ZłoteKłosy”

z Dobieżynaw składzie:AdamBuchert,Mar-
lenaKróliczak(dawniej„Koźlary”)
– Kapela dudziarska Centrum Kultury

„Zamek” w Poznaniu w składzie: Bartosz
Mendlewski,MarcinJędraszak,PawełDukat,
RomualdJędraszak
–Kapeladudziarskaz GminnegoOśrodka

Kulturyw Połajewie
Głosnasceniezabralirównież:
–WeronikaPolaczek–kierownikzespołu

„Modrzanki”z Modrza
–JanuszJaskulski–kustoszMuzeumIn-

strumentówMuzycznychw Poznaniu
– Ryszard Pomin – Radny Powiatu Po-

znańskiego
Pokoncerciescenicznymodbyłosięspo-

tkaniewszystkichprzybyłychna jubileusz
gości,uwiecznionychnawspólnymzdjęciu
przez Zygmunta Gajewskiego, fotografika
z Poznania.

Barbara Bawer
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Świętowano 10-lecie kapeli
„Koźlary” z D.K. Stęszew

Burmistrz Włodzimierz Pinczak gratuluje Kapeli Koźlary jubileuszu

Uczestnicy 10-lecia Kapeli Dudziarskiej Koźlary
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DomKulturyw Stęszewiew czasiewa-
kacji zaprosił dzieci z rodzicami na
pięćniedzielnychinteresującychimprez

z cyklu: „Nie tylko dźwiękowe z dziećmi–
zabawy plenerowe” – prowadzone przez
agencję„Rytm”z Poznania.3lipca2010roku
imprezanosiłanazwę„Czarowanki,wróżki,
Umilanki”z dziećmibawiłasięWróżkaz Za-
jącem Poziomką. Natomiast 11 lipca 2010
roku impreza była zatytułowana „Kuferek
pełendźwięków”.1sierpnia2010r.w „Baj-
kowychpodróżachmałych i dużych” duża
pszczółkaMajaz takimiżdużymijejgośćmi:
psem Clifordem i kotką Kitty bawiła się
z dziećmi.8sierpniaw impreziezatytułowanej
„GdziesiępodziałMisiuZdzisiuczyliwszystkie
dzieciaczki lubią pluszaczki” prowadząca
dużaBiedronkaprowadziłazabawęz dziećmi
i…KubusiemPuchatkiem.W czasietrwania
imprezy„Mama,jai tatadookołaświata”–
29sierpnia,KwiatekObieżyświatekbajkowym

pociągiem przemieszczał
się z dziećmi przez różne
kontynenty,w którychnie
brakowało niespodzianek.
Muzyczno-wokalną inter-
personalnązabawęz dzieć-
mi:każdorazowowzboga-
ciły różnorodne działania
plastyczne:rysowaniekredą
nakartonach,kolorowanie
kredkami,malowanietwa-
rzy,origami.
Wtorkowycyklspotkań

„Zaczarowanyświattęczy”
tosześćspotkańw „Zielo-
nymZakątku”:
13.07,20.07,27.07,10.08,17.08,24.08.Trzy

z nich opatrzono następującymi tytułami:
„Afryka”,„Papierowykram”„Spotkanieprze-
bierańców”.W czasietrwaniaspotkańpropo-
nowano dzieciom: zabawy z chustą anima-

cyjną,malowaniefarbamiwodnymi,rysowanie
kredkami i kredą, gry i zabawy ruchowe
z piłką,zeskakankąorazz innymidziecięcymi
rekwizytami.Niezabrakłośpiewui tańca.

B.B.

Wakacje z Domem Kultury

Kolejny sukces uczestników Kapeli Dudziarskiej „Koźlary”

Nagrodzeni uczestnicy Kapeli Dudziarskiej Koźlary

Bajkowe podróże małych odkrywców

Stęszewskie Koźlary koncertują w Bukowinie Tatrzańskiej

Zmarła najstarsza mieszkanka naszej gminy
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Józefy Lehmann – najstarszej mieszkanki naszej gminy. 

Nie dalej jak w lipcu br. burmistrz gminy wraz z rodziną Pani Lehmann świętowali jej 102 urodziny…
Ta pełna energii i radości życia osoba pozostanie w pamięci nas wszystkich…

red. 

O d11do15sierpniabr.w Bukowinie
Tatrzańskiejodbyłsię44.Ogólnopolski
KonkursGawędziarzy, Instrumenta-

listów,Śpiewaków,Drużbówi StarostówWe-
selnych„SabałoweBajania”.

W tegorocznych zmaganiachkonkurso-
wychwzięłoudziałtrojeuczestnikówkapeli
Dudziarskiej„Koźlary”.
W kategoriiinstrumentalistów–skrzypce,

wyróżnienie otrzymał Paweł Zawadzki. Za

gawędęz przyśpiewkąw gwarzewielkopol-
skiejIInagrodęprzyznanoKarolinieKontek.
Pierwsząnagrodęorazmałespinkigóralskie
w kategoriiinstrumentalistówzagręnadu-
dachwielkopolskichwywalczyłŁukaszKontek.

red.
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Ogłoszenia

Firma 
remontowo-budowlana:

– docieplanie,

– szpachlowanie,

– malowanie,

– sucha zabudowa,

– drobne prace 
wykończeniowe

tel. 503 715 088

Niepubliczne Przedszkole 

BAJKA

Konarzewo, ul. Kościelna 2

tel. 889 372 546

czynne w godz. 6–17

Zapraszamy dzieci 
w wieku 2,5–5 lat

Zapewniamy, że niedrogo!

Skup 

samochodów

do 5 tys.

Umowa, 

gotówka od ręki

tel. 798 827 337

WYNAJMĘ 

LOKAL 20 m²

HANDLOWO-USŁUGOWY

W lokalu – 

BIURO, WC, WODA, PRĄD.

tel. 509 592 034

JDK 
GABINET 

PSYCHOLOGICZNO-
-LOGOPEDYCZNY

ul. Łukaszewicza 1
62-060 Stęszew

www.jdk.info.pl
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Ogłoszenia

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Źródło” 

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Źródło” z siedzibą w Buku wniosków o przyznanie pomocy 

w ramach działania 4.1/413 –
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:

1) operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, 
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

– termin składania wniosków: od 27 września do 26 października 2010 r.

– limit dostępnych środków: 20 946,21 PLN

2) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

– termin składania wniosków: od 27 września do 26 października 2010 r.

– limit dostępnych środków: 148 160,00 PLN

Miejsce i tryb składania wniosków: 
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie: Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Źródło” z siedzibą w Buku, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk,
od poniedziałku do piątku, w godz.: 9.00–14.00

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych
dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są na stronie internetowej
www.lgdzrodlo.pl oraz w siedzibie LGD, a także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR): www.arimr.gov.pl, oraz w centrali i oddziale regionalnym ARiMR,
oraz w siedzibie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich: www.prow.umww.pl, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dodatkowo informacji udzielają: 
Sylwia Świdzińska-Jachna, tel.: 61 814 06 71, wew. 56

Marta Kubiak, tel.: 61 814 06 71, wew. 56
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Ogłoszenia

KOMUNIKAT 

W dniach od 20 do 23 października br. odbędą się Targi Regionów i Produktów

Turystycznych „Tour Salon”. Stowarzyszenie „Źródło” będzie dysponowało powierzchnią

wystawienniczą w trakcie trwania imprezy. Zapraszamy podmioty działające na terenie

gmin: Buk, Dopiewo, Stęszew i oferujące usługi lub produkty turystyczne bądź rekreacyjne

do bezpłatnego wystawiennictwa na targach. Szczegółowe informacje można uzyskać pod

numerem telefonu 61 814 06 71 wew. 56 lub pod adresami: s.jachna@lgdzrodlo.pl lub

m.kubiak@lgdzrodlo.pl

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2010 r.

Sylwia Świdzińska-Jachna

Kierownik Biura LGD „Źródło”

UBEZPIECZENIA
Pełen zakres ubezpieczeń:

– rolne – dotowane ubezpieczenie
upraw!

– majątkowe – budynki, MSP i inne!

– komunikacyjne – nowe AC i OC 
zadzwoń przekonaj się sam!!!

– na życie – Wojażer, indywidualne
i grupowe!

– inwestycyjne – TFI, Produkty 
strukturyzowane z gwarancją kapitału!

Agencja Ubezpieczeniowa Anna Górna
Rosnówko, ul. Podgórna 2

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: tel. 508 161 621

FIRMA HANDLOWO-
-USŁUGOWA

SIEFERT

odda w najem za darmo
pomieszczenie biurowe 

o powierzchni 60 m², 
w zamian za prowadzenie 

księgowości firmy.

FHU SIEFERT
62-060 Stęszew, ul. Lipowa 6

tel. 61 813 53 68

kom. 600 048 669



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
iMieszkaniowej
ul.Mosińska15
Czynnyjestcodzienniezwyjątkiemwolnych
sobótiniedzieliwgodz.7.00–15.00
tel.61 8134182
Awariesieciwodno-kanalizacyjnejmożna
zgłaszaćprzezcałytydzień,24hnadobępod
nr.kom.506 020 061,515 266 029,500 016 269

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
KrzysztofZantkiewicz
ul.Poznańska4a,62-060Stęszew
Gabinetczynny:
pon.–pt.10.00–20.00
sob.10.00–13.00
tel.618134681

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


