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P o mi mo po chmur ne go i „prze krop ne -
go” la ta i w tym ro ku uda ło się rol ni -
kom z gmi ny Stę szew ze brać plo ny.

Dla te go, 21 sierp nia mo gli oni ob cho dzić
swo je świę to. 

Te go rocz ne DO ŻYN KI GMIN NE zor ga ni zo -
wa ne zo sta ły w Bę dle wie. Roz po czę ły się
one o godz. 14: 00 uro czy stym prze ka za niem
wień ców do żyn ko wych bur mi strzo wi przez
de le ga cje z po szcze gól nych miej sco wo ści
oraz mszą po lo wą od pra wio ną w par ku pa -

ła co wym w Bę dle wie. Ksiądz pro boszcz Ta -
de usz Łu ko wiak po świę cił przy nie sio ne wień -
ce do żyn ko we oraz zło żył po dzię ko wa nia
wszyst kim rol ni kom za wy si łek jaki wło żyli
w swo ją pra cę.

Po mszy św., wszyst kich zgro ma dzo nych
go ści po wi tał bur mistrz gmi ny Wło dzi mierz
Pin czak. Po dzię ko wał tym, któ rzy w szcze -
gól ny spo sób przy czy ni li się do zor ga ni zo -
wa nia nie dziel nej uro czy sto ści, a rol ni kom
ży czył po myśl no ści i uda nej za ba wy do żyn -
ko wej. Go ści po wi tał tak że soł tys Bę dle wa –
Mi ro sław Ka łek, któ ry przed sta wił krót ką
hi sto rię te go so łec twa.

Na stęp nie roz po czę ła się co rocz na ce re -
mo nia do żyn ko wa po pro wa dzo na przez ze -
spół „Mo drzan ki” z Mo drza. Tra dy cyj nie już
sce na riusz i przy śpiew ki na tą uro czy stość
przy go to wa ła We ro ni ka Po la czek.

   Po wy stę pach na stą pi ło uro czy ste wrę -
cze nie bur mi strzo wi boch na chle ba, wy pie -
czo ne go z te go rocz ne go zbo ża. Do ko na li te go
sta ro sto wie do ży nek: Ka ta rzy na Kacz ma rek
oraz Zyg fryd Piąt kow ski. Zgod nie z oby cza -
jem, bur mistrz po czę sto wał chle bem wszyst -
kich zgro ma dzo nych. Na to miast na rę ce prze -
wod ni czą ce go Mi ro sła wa Po tra wia ka prze -
ka za no wie niec so łec twa Bę dle wo. 

W tym miej scu do dać na le ży, że sta ro ści -
na do ży nek – Ka ta rzy na Kacz ma rek jest

miesz kan ką Słu pi, mę żat ką, ma mą 3 dzie ci.
Wraz z mę żem pro wa dzi 14 ha go spo dar -
stwo rol ne. Upra wia ne są w nim zbo ża, bu -
ra ki cu kro we oraz szpa ra gi. Pań stwo Kacz -
ma rek ho du ją tak że trzo dę chlew ną.

Sta ro sta do ży nek – Zyg fryd Piąt kow -
ski miesz ka niec Bę dle wa jest żo na ty, ma 
3 dzie ci. Po sia da 32 ha go spo dar stwo rol -
ne, na któ rym upra wia ne są: zbo że, bu ra -
ki cu kro we, ku ku ry dza. Ho do wa ne są tam
tak że kro wy mlecz ne oraz bu ha je i trzo da
chlew na.

Pod czas uro czy sto ści do żyn ko wej nie mo -
gło za brak nąć wy stę pu na szych lo kal nych
ze spo łów: Ka pe li Du dziar skiej „KOŹ LA RY z Do -
mu Kul tu ry w Stę sze wie oraz „WE SO ŁEJ GRO -
MA DY” z Klu bu Se nio ra w Stę sze wie.

Ko lej nym punk tem gmin nych do ży nek
był wy stęp ka ba re tu DZIU RA. Ka ba ret ten,
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nie jed no krot nie go ścił już na na szej gmin -
nej sce nie pod bi ja jąc ser ca pu blicz no ści. Tym
ra zem by ło po dob nie.

Dla dzie ci za pla no wa no sze reg atrak cji.
Na si mi lu siń scy mo gli wziąć udział w za ba -
wach w sty lu ha waj skim. W trak cie trwa -
nia do ży nek po par ku cho dził rów nież pan
mo de lu ją cy z ba lo nów prze róż ne kształ ty
zwie rzą tek czy przed mio tów, we dle ży czeń
naj młod szych uczest ni ków im pre zy.

Na sce nie po ja wił się tak że ze spół mu -
zycz ny TOP ONE. Pod czas po nad go dzin ne go
kon cer tu przy po mniał on swo je naj więk sze
prze bo je mu zy ki di sco, ta kie jak: „Bli ska mo -
im my ślom”, „Cza row ni ca”, „Bia ły Miś”,
„Ciao Ciao Ita lia” czy „O mi ła mo ja”. 

Na stęp nie, wy stą pił ka ba ret NO WA KI. Ich
ske cze roz ba wi ły do łez nie jed ne go wi dza. 

W ra mach te go rocz nych do ży nek zor ga -
ni zo wa no rów nież tur niej spraw no ścio wy.
Wzię ły w nim udział za rów no dzie ci jak
i do ro śli. Mo gli się oni zmie rzyć w róż nych
kon ku ren cjach, np. od bi ja niu ra kiet ką pi -
łecz ki te ni so wej, rzu tach kół kiem do ce lu,
sko kach przez ska kan kę i wie lu in nych. Bur -
mistrz Wło dzi mierz Pin czak wrę czył naj lep -

szym uczest ni kom spor to we na gro dy. Tur -
niej spraw no ścio wy zgro ma dził spo rą wi -
dow nię, któ ra gło śno do pin go wa ła je go
uczest ni ków. 

Pod czas świę ta plo nu zor ga ni zo wa no tak -
że zbiór kę cha ry ta tyw ną dla ma łej Oli, miesz -
kan ki gmi ny Stę szew. Ola, po cho dzi z Je zio -
rek. Od uro dze nia cier pi na po ra że nie dzie -
cię ce. Cho ro ba ta po wo du je, że dziew czyn ka
po trze bu je sta łej re ha bi li ta cji. Wła śnie na
ten cel wo lon ta riusz ki PCK zbie ra ły pie nią -
dze. Do zbiór ki do łą czy li się rów nież miesz -
kań cy osie dla dział ko we go im. T. Ko ściusz ki
w Stę sze wie. Dziękipaństwaszczodrości

udałosięzebraćponad3tys.złotychna

rehabilitacjęmałejOli.

Te go rocz ne do żyn ki za koń czy ły się już
tra dy cyj nie za ba wą ta necz ną. 

W. S.

Publiczność z zaciekawieniem ogląda program dożynkowyKoncert zespołu TOP ONE

Atrakcji dla najmłodszych nie brakowałoBurmistrz Włodzimierz Pinczak częstuje chlebem

Występ kabaretu NOWAKI

Występ kabaretu Dziura Obtańcowanie wieńca

Nagrodzeni w turnieju sprawnościowym
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W śro dę, 31 sierp nia 2011 ro ku, od by ła
się XI se sja Ra dy Miejskiej Gmi ny Stę -
szew. Po otwar ciu jej i stwier dze niu

qu orum, prze wod ni czą cy Ra dy Mi ro sław Po -
tra wiak, przed sta wił ze bra nym po rzą dek ob -
rad. Rad ny Hen ryk Sze ląg wnio sko wał o wy -
kre śle nie z po rząd ku ob rad punk tu siód me go,
do ty czą ce go roz pa trze nia skar gi na dzia łal -
ność dy rek to ra Szko ły Pod sta wo wej w Stę sze -
wie. Po praw ka ta zo sta ła przy ję ta sze ścio ma
gło sa mi za . Rad ny Ja ro sław Kru pa za py tał,
czy po mi mo wy kre śle nia te go punk tu z po -
rząd ku ob rad, Ra da Miej ska bę dzie mu sia ła
po wró cić do tej spra wy. Me ce nas Ba ra now ski
wy ja śnił, że to do za dań Ra dy na le ży roz pa -
try wa nie te go ty pu skarg. Dla te go też na ko -
lej nej se sji trze ba bę dzie po wró cić do te ma tu.

Ko lej nym punk tem ob rad by ło spra woz -
da nie bur mi strza z dzia łal no ści mię dzy se syj -
nej. Obej mo wa ło ono okres od 27 czerw ca do
31 sierp nia br. 

Oma wia ny czas to przede wszyst kim sza -
co wa nie strat w rol nic twie na pod sta wie
skła da nych wnio sków do ty czą cych su szy
i przy mroz ków. To tak że czas roz strzy gnię cia
kon kur sów na sta no wi ska dy rek to rów pla -
có wek oświa to wych na szej gmi ny (wię cej 
in for ma cji w osob nym tek ście – red.).

Ko niec czerw ca i li piec, to czas pół ko lo nii
let nich. Od by ły się one w Stę sze wie, Bę dle -
wie, Trze ba wiu, Je zior kach oraz Stry ko wie.
Cie ka wą ofer tę dla dzie ci i mło dzie ży przy go -
to wa ły rów nież: Dom Kul tu ry, Mu zeum, Bi -
blio te ka w Stę sze wie, klu by spor to we, ZHP
itp. Wszyst kie te for my wy po czyn ku by ły fi -
nan so wa ne przez gmi nę Stę szew.

1 lip ca mia ło miej sce otwar cie Cen trum
Za go spo da ro wa nia Od pa dów Se lekt w Pio -
tro wie I. Od te go dnia, za kład przyj mu je od -
pa dy ko mu nal ne do prze ro bu.

Bur mistrz przy po mniał, że gmi na bie rze
udział w kon kur sie „100 pla ców za baw na
set ne uro dzi ny NI VEA”. Za pro sił tym sa mym
do gło so wa nia na gmi nę Stę szew. 

Rów nież w mie sią cu lip cu od był się kurs
na ra tow ni ka wod ne go oraz spe cjal ną kar tę
pły wac ką „Żół ty cze pek”. Kur sy te ma ją na
ce lu wy szko le nie ka dry ra tow ni ków, któ rzy
za pew niać bę dą bez pie czeń stwo na gmin -
nych ką pie li skach.

Dzię ki przy chyl no ści i szczo dro ści miesz -
kań ców na szej gmi ny uda ło się ze brać pie -
nią dze dla mło de go pły wa ka ze Stę sze wa 
– Bar to sza Wró bla. Umoż li wi ły mu one udział
w mi strzo stwach świa ta w pły wa niu dla

nie sły szą cych w Por tu ga lii. Bar tek zdo był
tam 15 miej sce. 

15 sierp nia ob cho dzi li śmy rocz ni cę wy bu -
chu Bi twy War szaw skiej. Z tej oka zji od pra -
wio no uro czy stą mszę, a de le ga cje zło ży ły
wią zan ki kwia tów pod po mni kiem na 
stę szew skim ryn ku.

Mi nio ny okres, to tak że ogło sze nie prze -
tar gu na wy dzier ża wie nie Ośrod ka Wy po -
czyn ko we go Lip no.  

21 sierp nia w Bę dle wie od by ły się gmin ne
Do żyn ki. Cie szy ły się one du żym za in te re so -
wa niem wśród miesz kań ców.

Pa nie za mel do wa ne na te re nie gmi ny Stę -
szew, 31 sierp nia br. (w dniu se sji) mia ły oka -
zję sko rzy stać z bez płat nych ba dań mam mo -
gra ficz nych. Wzię ło w nich udział 56 ko biet.

W so bo tę, 27 sierp nia w le sie w Ło dzi od -
by ło się po świę ce nie ka plicz ki upa mięt nia ją -
cej ka ta stro fę lot ni czą pi lo tów Trze cie go Puł -
ku Lot ni cze go w Po zna niu. 

W ostat nią nie dzie lę sierp nia, mia ło miej -
sce pod su mo wa nie cy klu za wo dów „Wa ka -
cyj ne go Grand Prix Or li ka” (szcze gó łu w od -
ręb nym tek ście – red.). 

Pod ko niec wa ka cji, tra dy cyj nie już przy -
zna no na gro dy bur mi strza dla ab sol wen tów
szkół gim na zjal nych z te re nu gmi ny Stę szew.

Oma wia ny okres to rów nież za koń cze nie
wie lu in we sty cji. m. in.:

• za koń cze nie re mon tu ulic – na wie zie nie
tłucz nia – w Skrzyn kach, Mi ro sław kach,
Je zior kach, Ło dzi, Stę sze wie, Stry ko wie,
Wron czy nie itd.,

• ma lo wa nie ozna ko wa nia po zio me go
w mie ście Stę szew,

• za koń cze nie bu do wy ka na li za cji sa ni -
tar nej dla miej sco wo ści Wron czyn – Za -
par cin,

• za koń cze nie bu do wy ka na li za cji sa ni -
tar nej z sys te mem dre na żu na osie dlu
przy ul. Trze baw skiej w Stę sze wie,

Trwa ją pra ce in we sty cyj ne zwią za ne z bu -
do wą bo iska do ho ke ja z tra wy syn te tycz nej,
a tak że bu do wa ka na li za cji sa ni tar nej w miej -
sco wo ści Trze baw. 

Po wie lu pró bach i prze tar gach uda ło się
w koń cu wy ło nić fir mę, któ ra do koń czy pra ce
re mon to we świe tlic wiej skich w Mi ro sław kach
i To micz kach z fun du szy Unii Eu ro pej skiej. 

Wybu do wa ny został tak że po most nad
je zio rem w Stry ko wie. Trwa re ali za cja in we -
sty cji ze środ ków unii eu ro pej skiej pod na -
zwą „miej sce ak tyw ne go wy po czyn ku” w Stry -
ko wie po łą czo ne z bu do wą pla cu za baw.

Mi nio ny czas to tak że licz ne prze tar gi na:
• sprze daż mie nia gmin ne go – dzia łek bu -

dow la nych,
• do ku men ta cję ka na li za cji sa ni tar nej dla

miej sco wo ści Je zior ki,
• pro jekt ha li wi do wi sko wo spor to wej

w Stę sze wie,
• re mont świe tli cy w To micz kach i Mi ro -

sław kach,
• roz bu do wę ka na li za cji sa ni tar nej dla

miej sco wo ści Sa po wi ce – etap III,
W mie sią cach let nich od by ły się roz mo -

wy do ty czą ce in sta la cji świa tło wo du na te -
re nie gmi ny Stę szew. Ta ka in sta la cja umoż li -
wi ła by po pro wa dze nie in ter ne tu sze ro ko pa -
smo we go. To tak że roz mo wy do ty czą ce
uła twie nia ko mu ni ka cji po mię dzy wszyst ki -
mi wio ska mi na szej gmi ny. 

Przy go to wy wa ny jest pro gram, re ali zo -
wa ny przez Ze spół Eko no micz no  – Ad mi ni -
stra cyj ny Szkół. Do ty czy on or ga ni za cji za jęć
indywidualnych-do dat ko wych w kla sach 
1–3 szkół pod sta wo wych. Ma wspie rać pla -
ców ki oświa to we ze środ ków Unii Eu ro pej -
skiej. Naj bliż szy czas przy nie sie re ali za cję
tych przed się wzięć. 

Po spra woz da niu, rad ny Kraw czyk po -
pro sił bur mi strza, by w kil ku zda niach opo -
wie dział o in sta la cji świa tło wo du. Bur mistrz
wy ja śnił, że po djął dzia ła nia ma ją ce na ce lu
roz pro wa dze nie in ter ne tu sze ro ko pa smo we -
go. Zadanie to ma być realizowane bez udziału
środków gminnych. W tym mo men cie je ste -
śmy na eta pie przy go to wy wa nia wnio sków
– po in for mo wał bur mistrz.

Ko lej nym punk tem ob rad by ło po dej mo -
wa nie uchwał w spra wie:

a) Zmia ny uchwa ły nr IV/20/2011 w spra -
wie uchwa le nia Wie lo let niej Pro gno zy
Fi nan so wej Gmi ny Stę szew na la ta 2011
– 2014.

Zmia ny te do ty czą:
• pro gra mu „Bu do wa ka na li za cji sa ni tar -

nej dla wsi Słu pia”, pro po nu je się zmie -
nić okres re ali za cji na la ta 2012– 2013,

• pro gra mu „Bu do wa ha li wi do wi sko wo -
– spor to wej w miej sco wo ści Stę szew”,
pro po nu je się, w związ ku z pod pi sa ną
umo wą na wy ko na nie pro jek tu, zmie -
nić kwo tę łącz nych na kła dów
z 6.300.000,00 zł na 6.085.000,00 zł,

• pro gra mu „Od wod nie nie ulic na te re -
nie Gmi ny Stę szew”, pro po nu je się,
w związ ku z wy ko na nym od wod nie -
niem w Skrzyn kach i pod pi sa niem umo -
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wy na wy ko na nie pro jek tu od wod nie -
nia ulic, zmie nić li mit zo bo wią zań na
kwo tę 548.722,00 zł, z te go wy ko na nie
pro jek tów – 116.500,00 zł, od wod nie nie
ulic – 432.222,00 zł,

• pro gra mu „Bu do wa ka na li za cji sa ni tar -
nej dla wsi Bę dle wo”, pro po nu je się,
w związ ku z pod pi sa ną umo wą na wy -
ko na nie pro jek tu, zmie nić kwo tę łącz -
nych na kła dów z kwo ty 150.000,00 zł
na 110.085,00 zł,

• pro gra mu „Bu do wa ka na li za cji sa ni tar -
nej dla Je zio rek”, pro po nu je się, w związ -
ku z pod pi sa ną umo wą na wy ko na nie
pro jek tu, zmie nić kwo tę łącz nych na -
kła dów z kwo ty 110.000,00 zł na
78.000,00 zł,

b) zmia ny uchwa ły nr IV/17/2011 w spra -
wie bu dże tu na rok 2011. Uchwa łą tą
Ra da Miej ska Gmi ny Stę szew do ko nu je
zwięk sze nia do cho dów o kwo tę
180.673,00 zł. Plan do cho dów po zmia -
nach to 38.138.470,00 zł, z cze go:

• do cho dy bie żą ce w kwo cie –
32.304.620,00 zł,

• do cho dy ma jąt ko we w kwo cie –
5.833.850,00 zł.

Do ko nu je się zmniej sze nia wy dat ków
o kwo tę 1.334.327,00 zł. Plan wy dat ków po
zmia nach to 40.076.210,00 zł, z te go:

• wy dat ki bie żą ce w wy so ko ści –
30.176.891,00 zł,

• wy dat ki ma jąt ko we w wy so ko ści –
9.899.319,00 zł,

c) w spra wie prze zna cze nia czę ści umo -
rzo nej po życz ki z Wo je wódz kie go Fun -
du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar -
ki Wod nej w Po zna niu. Uchwa łą tą, Ra -
da Miej ska Gmi ny Stę szew kwo tę
180.000,00 zł po zo sta ją cą w dys po zy cji
Gmi ny Stę szew z ty tu łu umo rze nia 
czę ści po życz ki wy ni ka ją cej z umo wy
nr 13/U/400/627/2008 z dnia 24.09.2008 r.
za cią gnię tej na „Roz bu do wę sie ci Ka na -
li za cji sa ni tar nej wraz z przy ka na li ka -
mi w miej sco wo ściach Dę bien ko i Dęb -
no”, prze zna cza na bu do wę ka na li za cji
sa ni tar nej dla wsi Sa po wi ce – III etap,

d) w spra wie prze zna cze nia czę ści umo -
rzo nej po życz ki z Wo je wódz kie go Fun -
du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar -
ki Wod nej w Po zna niu. Uchwa łą tą, Ra -
da Miej ska Gmi ny Stę szew kwo tę
420.000,00 zł po zo sta ją cych w dys po -
zy cji Gmi ny Stę szew z ty tu łu umo rze -
nia czę ści po życz ki wy ni ka ją cej z umo -
wy nr 98/U/400/158/2008 z dnia
05.08.2008 r. za cią gnię tej na „Bu do wę

sie ci ka na li za cji sa ni tar nej dla wsi Wi -
to bel – Za my sło wo (I etap)”, prze zna -
cza na bu do wę ka na li za cji sa ni tar nej
dla wsi Sa po wi ce – III etap,

e) w spra wie prze zna cze nia czę ści umo -
rzo nej po życz ki z Wo je wódz kie go Fun -
du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar -
ki Wod nej w Po zna niu. Uchwa łą tą, Ra -
da Miej ska Gmi ny Stę szew kwotę
160.000,00 zł pozostających w dyspozycji
Gminy Stęszew z ty tu łu umo rze nia po -
życz ki wy ni ka ją cej z umo wy nr
138/U/400/626/2008 z dnia 24.09.2008 r.
za cią gnię tej na „Bu do wę sie ci ka na li -
za cji sa ni tar nej dla wsi Wi to bel – Za -
my sło wo – (Etap II)”, prze zna cza na bu -
do wę ka na li za cji sa ni tar nej dla wsi Sa -
po wi ce – III etap,

f) zmia ny uchwa ły nr XXXVIII/347/2010 Ra -
dy Miej skiej Gmi ny Stę szew z dnia 
31 sierp nia 2010 ro ku w spra wie wy ra -
że nia zgo dy na roz po czę cie i re ali za cję
przed się wzię cia. Uchwa łą tą, Ra da Miej -
ska Gmi ny Stę szew, w uchwa le 
nr XXXVIII/347/2010 z dnia 31 sierp nia
2010 r. wpro wa dza na stę pu ją ce zmia ny:

1) § 1. otrzy mu je na stę pu ją ce brzmie nie:
„Wy ra ża się zgo dę na roz po czę cie i re -
ali za cję przed się wzię cia pod na zwą „Bu -
do wa ka na li za cji sa ni tar nej dla wsi Słu -
pia w la tach 2012 – 2013”,

2) za łącz nik nr 1 do uchwa ły otrzy mu je
na stę pu ją ce brzmie nie „Za kres rze czo -
wy przed się wzię cia pn.: „Bu do wa ka -
na li za cji sa ni tar nej dla wsi Słu pia” w la -
tach 2012 – 2013”,

g) w spra wie za sad i try bu udzie le nia do -
ta cji ce lo wej z bu dże tu gmi ny na bu do -
wę przy do mo wych oczysz czal ni ście -
ków. Uchwa łą tą, Ra da Miej ska Gmi ny
Stę szew udzie la z bu dże tu gmi ny do ta -
cji ce lo wej na po kry cie czę ści kosz tów
bu do wy przy do mo wych oczysz czal ni
ście ków. O udzie le nie do ta cji na bu do wę
przy do mo wej oczysz czal ni ście ków ubie -
gać się bę dą mo gli miesz kań cy gmi ny
Stę szew, któ rzy wy bu du ją przy do mo we
oczysz czal nie ście ków o prze pu sto wo ści
do 5 m³/do bę i oczysz czal nia ta za pew ni
osią gnie cie re duk cji za nie czysz czeń prze -
wi dzia ne prze pi sa mi pra wa,

Py ta nie do pro jek tu uchwa ły za dał rad ny
Sze ląg. Cie ka wi ło go, jak wy glą da kwe stia
kon tro li tej in we sty cji po 5– let nim okre sie
gwa ran cji. Bur mistrz od po wie dział, że to
służby sanitarne mają cały czas kontrolę nad
tą inwestycją. Głos w spra wie pro jek tu tej
uchwa ły za brał rów nież rad ny Szy man kie -

wicz. In te re so wa ło go, co sta nie się z ty mi
miej sco wo ścia mi, w któ rych bu do wa ka na li -
za cji pla no wa na jest np.: za 10 lat. Czy miesz -
kań cy tych miej sco wo ści bę dą mo gli na dal
ubie gać się o tę do ta cję. Od po wiedź brzmia ła
prze czą co, po nie waż bu do wa ka na li za cji sa -
ni tar nej pla no wa na jest w tych miej sco wo -
ściach, gdzie ist nie je zwar ta za bu do wa. Nie
ma więc sen su, by gmi na z wła snych środ -
ków, w tych sa mych miej scach bu do wa ła
przy do mo we oczysz czal nie ście ków. Cho dzi
przede wszyst kim o to, by oczysz czać te go -
spo dar stwa, któ re nie le żą w po bli żu zwar tej
za bu do wy i te, któ re w naj bliż szym cza sie nie
są prze wi dzia ne do ska na li zo wa nia, 

h) na by cia przez Gmi nę Stę szew nie ru -
cho mo ści po ło żo nych w Dę bien ku.
Uchwa łą tą, Ra da Miej ska Gmi ny Stę -
szew wy ra ża zgo dę na na by cie przez
Gmi nę Stę szew nie ru cho mo ści po ło żo -
nych w Dę bien ku, ozna czo nych w ewi -
den cji grun tów ja ko dział ki 83/1 o pow.
464 m² i 84/1 o pow. 805 m². Uchwa łą
nr VI/32/2011 z dnia 29 mar ca 2011 Ra -
da Miej ska Gmi ny Stę szew wy ra zi ła
zgo dę na roz po czę cie re ali za cji in we -
sty cji w la tach 2011– 2015, po le ga ją -
cych na bu do wie cią gu pie sze go wzdłuż
dro gi kra jo wej nr 5 w miej sco wo ści Dę -
bien ko i Za my sło wo. Za kup ww. dzia -
łek po zwo li na re ali za cję tej in we sty cji, 

i) na by cia przez Gmi nę Stę szew nie ru cho -
mo ści po ło żo nej w Dę bien ku. Uchwa łą
tą, Ra da Miej ska Gmi ny Stę szew wy ra -
ża zgo dę na na by cie przez Gmi nę Stę -
szew nie ru cho mo ści po ło żo nej w Dę -
bien ku, ozna czo nej w ewi den cji grun -
tów ja ko dział ka nr 418/1 o pow. 546
m². Uchwa łą nr VI/32/2011 z dnia 29
mar ca 2011 Ra da Miej ska Gmi ny Stę -
szew wy ra zi ła zgo dę na roz po czę cie re -
ali za cji in we sty cji w la tach 2011– 2015,
po le ga ją cych na bu do wie cią gu pie sze -
go wzdłuż dro gi kra jo wej nr 5 w miej -
sco wo ści Dę bien ko i Za my sło wo. Za kup
ww. dział ki po zwo li na re ali za cję tej in -
we sty cji, 

j) na by cia przez Gmi nę Stę szew nie ru cho -
mo ści po ło żo nej w Za my sło wie. Uchwa -
łą tą, Ra da Miej ska Gmi ny Stę szew wy -
ra ża zgo dę na na by cie przez Gmi nę Stę -
szew nie ru cho mo ści po ło żo nej
w Za my sło wie, ozna czo nej w ewi den cji
grun tów ja ko dział ki nr 430/1 o pow.
1.337 m². Uchwa łą nr VI/32/2011 z dnia
29 mar ca 2011 Ra da Miej ska Gmi ny Stę -
szew wy ra zi ła zgo dę na roz po czę cie re -
ali za cji in we sty cji w la tach 2011– 2015,
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po le ga ją cych na bu do wie cią gu pie sze -
go wzdłuż dro gi kra jo wej nr 5 w miej -
sco wo ści Dę bien ko i Za my sło wo. Za kup
ww. dział ki po zwo li na re ali za cję tej in -
we sty cji, 

k) na by cia przez gmi nę Stę szew nie ru cho -
mo ści po ło żo nych w Za my sło wie.
Uchwa łą tą, Ra da Miej ska Gmi ny Stę -
szew wy ra ża zgo dę na na by cie przez
Gmi nę Stę szew nie ru cho mo ści po ło żo -
nych w Za my sło wie, ozna czo nych
w ewi den cji grun tów ja ko dział ki 435/3
o pow. 718 m², 434/1 o pow. 851 m²,
428/3 o pow. 41 m², 418/3 o pow. 1.514
m² i 412/10 o pow. 1.000 m². Uchwa łą
nr VI/32/2011 z dnia 29 mar ca 2011 Ra -
da Miej ska Gmi ny Stę szew wy ra zi ła
zgo dę na roz po czę cie re ali za cji in we -
sty cji w la tach 2011– 2015, po le ga ją -
cych na bu do wie cią gu pie sze go wzdłuż
dro gi kra jo wej nr 5 w miej sco wo ści Dę -
bien ko i Za my sło wo. Za kup ww. dzia -
łek po zwo li na re ali za cję tej in we sty cji, 

l) wy ra że nia zgo dy na wy dzier ża wie nie
w try bie bez prze tar go wym nie ru cho -
mo ści po ło żo nej w Droż dży cach. Uchwa -
łą tą, Ra da Miej ska Gmi ny Stę szew wy -
ra ża zgo dę na wy dzier ża wie nie na okres
10 lat nie ru cho mo ści za bu do wa nej, po -
ło żo nej w Droż dży cach, sta no wią cej
dział ki nr 154/6 i 154/3 o ogól nej po -
wierzch ni 1,5630 ha. Z wnio skiem tym
wy stą pi ła Rol ni cza Spół dziel nia Pro duk -
cyj na w Droż dży cach, do tych cza so wy
dłu go let ni jej użyt kow nik,

m) za li cze nia dro gi do ka te go rii dróg gmin -
nych i usta le nia jej prze bie gu. Uchwa -
łą tą, Ra da Miej ska Gmi ny Stę szew za -
li cza do ka te go rii dróg gmin nych dro -
gę po ło żo ną w miej sco wo ści Sa po wi ce
sta no wią cą dział kę nr 206/1 ob ręb Sa -
po wi ce,

n) przy stą pie nia do spo rzą dze nia zmia -
ny Stu dium uwa run ko wań i kie run -
ków za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go gmi ny Stę szew. Uchwa łą tą Ra da
Miej ska Gmi ny Stę szew przy stę pu je
do spo rzą dze nia zmia ny Stu dium uwa -
run ko wań i kie run ków za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go gmi ny Stę szew,
za twier dzo ne go uchwa łą nr XXXIX/
8370/2010 z dnia 28.09.2010 r. dla ob -
sza ru we wsi Sroc ko Ma łe, obej mu ją -
ce go dział ki o nu me rach ewi den cyj -
nych 226, 224, 223, 222, 221, 220, 218
oraz czę ści dział ki nr ew. 217, ob ręb
Sroc ko Ma łe, wska za ne go na za łącz -

ni ku nr 1 do ni niej szej uchwa ły – na
ce le eks plo ata cji kru szy wa,

o) uchwa le nia miej sco we go pla nu za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go w miej -
sco wo ści Dęb no i Dę bien ko, gmi na Stę -
szew. Miej sco wy Plan za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go w miej sco wo ści
Dęb no i Dę bien ko gmi ny Stę szew wy -
ko na no na pod sta wie Uchwa ły 
nr III/24/2006 Ra dy Miej skiej Gmi ny
Stę szew z dnia 28 grud nia 2006 ro ku.
Ob szar ob ję ty tym pla nem obej mu je
te re ny za in we sto wa ne oraz te re ny sta -
no wią ce po ten cjal ne te re ny in we sty -
cyj ne w miej sco wo ściach Dęb no i Dę -
bien ko, gdzie ob ser wo wa ne są kon flik -
ty po mię dzy ist nie ją cą za bu do wą
miesz ka nio wą, a ist nie ją cy mi te re na -
mi prze zna czo ny mi pod funk cje usłu -
go we i pro duk cyj ne (w tym m. in. fer -
my dro biu), a tak że kon flik ty po mię -
dzy po ten cjal ny mi za mie rze nia mi
in we sty cyj ny mi (m. in. bu do wa no -
wych lub roz bu do wa ist nie ją cych ferm
dro biu) w tym re jo nie, a wy mo ga mi
ochro ny śro do wi ska i za sa da mi zrów -
no wa żo ne go roz wo ju, w związ ku z po -
ło że niem w bez po śred nim są siedz twie
Wiel ko pol skie go Par ku Na ro do we go
oraz w ob sza rze Na tu ra 2000.

Z za py ta niem do te go pro jek tu uchwa ły
zwró cił się rad ny Sze ląg, któ re go in te re so wa -
ło, dla cze go w za łącz ni ku do pro jek tu uchwa -
ły zna lazł się za pis o nie uwzględ nie niu wnio -
sku p. Zo fii Gie rut z dnia 1 paź dzier ni ka 2008 r.
w spra wie sprze ci wu dla re ali za cji uciąż li -
wych dla miesz kań ców in we sty cji – bu do wy
ko lej nych kur ni ków. 

Pra cow nik Urzę du – Aga ta Szklar ska wy -
tłu ma czy ła, że pro jekt pla nu za go spo da ro -
wa nia umoż li wia re ali za cję no wych obiek -
tów prze zna czo nych do cho wu lub ho dow li
zwie rząt wy łącz nie w tym miej scu gdzie
już one funk cjo nu ją. Tzn. wła ści ciel ta kie go
obiek tu (np. kur ni ka) ma pra wo mo der ni -
za cji lub bu do wy no we go obiek tu, wy łącz -
nie na te re nie, na któ rym ta ki obiekt już
ist niał. Na wszyst kich po zo sta łych te re nach
za bra nia się bu do wy no wych obiek tów ho -
dow la nych, 

p) usta le nia wy so ko ści opła ty za wpis do
re je stru żłob ków i klu bów dzie cię cych.
Uchwa łą tą, Ra da Miej ska Gmi ny Stę -
szew usta la wy so kość opłat za wpis do
re je stru żłob ków i klu bów dzie cię cych
pro wa dzą cych dzia łal ność na te re nie
gmi ny Stę szew w wy so ko ści 20% mi ni -
mal ne go wy na gro dze nia.

Ostat nim punk tem se sji by ły uwa gi, wol ne
gło sy i wnio ski. Część ta zo sta ła zdo mi no wa na
przez wą tek ośrod ka nad jez. Lip no w Stę sze -
wie i skar gi na dy rek to ra Szko ły Pod sta wo wej
w Stę sze wie oraz kon kur su prze pro wa dzo ne go
na to sta no wi sko. Je den z miesz kań ców skar -
żył się rów nież na bra ki miesz kań ko mu nal -
nych w na szej gmi nie. Sam jest przy pad kiem
oso by, któ ra li czy ła na miesz ka nie od gmi ny,
nie ste ty spo tkał się z od po wie dzią od mow ną.
Jest to du ży pro blem, gdyż w gmi nie rze czy wi -
ście brak po miesz czeń, któ re mo gły by zo stać
prze zna czo ne na ce le so cjal ne. 

Ko men dant stę szew skiej Po li cji Piotr Paw -
lak. Oznaj mił, że z dniem 1 wrze śnia od cho -
dzi na eme ry tu rę, a je go na stęp cą, bę dzie Ar -
tur Ra dzik. Po dzię ko wał rów nież bur mi strzo -
wi, rad nym i wszyst kim, z któ ry mi miał
oka zję współ pra co wać.

Miesz ka niec gmi ny skie ro wał py ta nie do
pra cow ni ka Urzę du – Aga ty Szklar skiej, czy
upra wo moc nił się już plan za go spo da ro wa -
nia dla miej sco wo ści To mi ce. Nie zo stał on
wdro żo ny jesz cze w ży cie. Nad zór praw ny
Wo je wo dy wska zał kil ka punk tów, któ re na -
le ża ło w nim po pra wić. Po na nie sie niu po -
pra wek zo stał on wy ło żo ny do po now ne go
wglą du. Je śli nic nie sta nie na prze szko dzie,
bę dzie on uchwa la ny na ko lej nej se sji – po -
wie dzia ła A. Szklar ska. 

Głos w dys ku sji za brał rów nież przy szły
miesz ka niec Stę sze wa. In te re so wa ło go, co się
dzie je z ośrod kiem wy po czyn ko wym Lip no
oraz na ja kich za sa dach zo sta nie on wy dzier -
ża wio ny. Te mat ten po ru szy li rów nież rad ni. 

Bur mistrz od po wie dział, że spra wa ośrod -
ka wy po czyn ko we go Lip no, jest przed mio -
tem prac ko mi sji re wi zyj nej. Po nad to na stro -
nie in ter ne to wej gmi ny oraz w pra sie uka za -
ło się ogło sze nie o wy dzier ża wie niu te go
te re nu. Okre ślo ne są w nim szcze gó ło we wa -
run ki prze tar gu – po wie dział bur mistrz. Do -
dał rów nież, że wie lo krot nie py tał rad nych,
ja kie kro ki po dej mo wać w te ma cie ośrod ka.
Od po wiedź za wsze by ła ta ka sa ma, by utrzy -
my wać do tych cza so wy stan tzn.– wy dzier -
ża wiać go, by nie ge ne ro wał do dat ko wych
kosz tów dla gmi ny. Przy po mniał rów nież, że
bur mistrz jest tyl ko wy ko naw cą de cy zji Ra -
dy, a ta dwa mie sią ce te mu pod ję ła uchwa łę
o po now nym wy dzier ża wie niu ośrod ka.

Uczest ni cy se sji su ge ro wa li, że dzier żaw -
ca po wi nien po nieść kon se kwen cje za do -
pro wa dze nie ośrod ka do fa tal ne go sta nu,
pro po no wa no, by to gmi na prze ję ła nad nim
opie kę itp. 

Bur mistrz za su ge ro wał, by miesz kań cy
wy bra li się nad Lip no i sa mi spraw dzi li stan
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ośrod ka. Są tam dom ki, któ re wy ma ga ją ka -
pi tal ne go re mon tu, al bo na wet zbu rze nia,
ale tak że ta kie, któ re zo sta ły od re mon to wa -
ne i wło żo no w nie wie le pra cy i pie nię dzy.
Przy po mniał rów nież, że w ro ku 1998, kie dy
to dzier żaw ca pod pi sy wał umo wę na dzier -
ża wę obiek tu, ten był już zamortyzowany.
Bur mistrz po pro sił tak że, by nie wzbu dzać
nie po trzeb nie do dat ko wych ne ga tyw nych
emo cji, gdyż nie słu żą one po szu ki wa niu no -
we go in we sto ra, któ ry bę dzie chciał wy dzier -
ża wić ten ośro dek.

Kon sen su sem tej dłu giej dys ku sji by ło
stwier dze nie, że ja kie kol wiek dzia ła nia w tej
chwi li są przed wcze sne. Rad ni pod ję li de -
cy zję o ogło sze niu ko lej ne go prze tar gu na
dzier ża wę ośrod ka. Na le ży więc spo koj nie

po cze kać na je go wy ni ki, li cząc, że znaj dzie
się oso ba go to wa za in we sto wać spo re środ -
ki fi nan so we w dal sze funk cjo no wa nie te -
go miej sca. 

Je den z rad nych na wią zał do kon kur su na
dy rek to ra Szko ły Pod sta wo wej w Stę sze wie,
któ ry od był się 12 lip ca br. Za rzu cił on nie któ -
rym człon kom ko mi sji nie kom pe ten cję i nad -
uży cia w za da wa niu py tań po szcze gól nym
kan dy da tom. Przy to czył kil ka wy po wie dzi,
któ re mia ły paść z ich stro ny. Prze wod ni czą -
cy Ra dy, któ ry był człon kiem tej ko mi sji po -
pro sił, by rad ny nie ma ni pu lo wał wy po wie -
dzia mi, a za stęp ca bur mi strza do dał, że je śli
któ ry kol wiek z kan dy da tów do pa trzył się nie -
pra wi dło wo ści w prze pro wa dze niu kon kur -
su, miał pra wo zło żyć od wo ła nie. 

Je den z miesz kań ców po wró cił do kwe -
stii roz pa trze nia skar gi na dy rek to ra Szko ły
Pod sta wo wej w Stę sze wie. Chciał wie dzieć,
czy, sko ro skar ga ma być roz pa try wa na na
ko lej nej se sji Ra dy, bę dą do te go pod sta wy.
Dy rek tor nie bę dzie już wte dy peł nił swo jej
do tych cza so wej funk cji. Me ce nas Ba ra now -
ski wy ja śnił, że żad na skar ga nie jest uma -
rza na z dniem zmia ny pra cy przez oso bę,
któ rej do ty czy. Tak więc i ta do ty czą ca dy -
rek to ra bę dzie mu sia ła zo stać przez Ra dę
roz pa trzo na. Je śli rad ni stwier dzą, że do szło
do na ru szeń, to bę dą mu sie li pod jąć kro ki,
któ re w przy szło ści za po bie gną po dob nym
zda rze niom. 

red.

Jed na ka den cja peł nie nia funk cji dy rek -
to ra w pla ców ce oświa to wej trwa 5 lat
szkol nych.

W tym ro ku w Ze spo le Szkol no – Przed -
szkol nym w Je zior kach, Ze spo le Szkol no –Przed -
szkol nym w Stry ko wie oraz w Szko le Pod sta -
wo wej w Stę sze wie do bie gła ona koń ca.

W związ ku z po wyż szym, 7 czerw ca prze -
pro wa dzo no dwa kon kur sy. Pierw szy, na sta -
no wi sko dy rek to ra Ze spo łu Szkol no Przed -
szkol ne go w Je zior kach. Do kon kur su te go
przy stą pi ła jed na oso ba, tj. obec na dy rek tor
Ma ria Sło miń ska. Nie wy ło nił on jed nak  dy -
rek to ra Ze spo łu Szkol no – Przed szkol ne go
w Je zior kach. De cy zją ko mi sji kan dy dat ka
nie zo sta ła do pusz czo na do dru gie go eta pu

kon kur su z po wo du bra ków w do ku men ta -
cji kon kur so wej. W ta kim przy pad ku bur -
mistrz po wie rzył peł nie nie funk cji dy rek to -
ra na jeden rok szkol ny wybranej przez
siebie osobie. Powierzył ją Ma rii Sło miń skiej. 

Na ko lej ny kon kurs – sta no wi sko dy rek -
to ra Ze spo łu Szkol no – Przed szkol ne go w Stry -
ko wie wpły nę ła jed na kan dy da tu ra, obec -
nej dy rek tor tej szko ły, Jo lan ty Ka li now skiej
– Skrzy pek. Zo sta ła ona wy bra na dy rek to -
rem na następne pięć lat.

12 lip ca od był się trzeci kon kurs. Tym ra -
zem na sta no wi sko dy rek to ra Szko ły Pod -
sta wo wej w Stę sze wie. Przy stą pi ło do nie go
czte rech kan dy da tów. Nie przy niósł on jed -
nak roz strzy gnię cia, po nie waż ża den z kan -

dy da tów nie uzy skał bez względ nej więk szo -
ści gło sów. W tej sy tu acji or gan pro wa dzą -
cy po wie rzył peł nie nie funk cji dy rek to ra 
– Ka ro li nie Róg.

Te go sa me go dnia, od był się rów nież kon -
kurs na dy rek to ra Ze spo łu Szkół Spe cjal nych
w Stę sze wie, w związ ku z odej ściem do tych -
cza so wej dy rek tor Ja dwi gi Bal ce rek na eme -
ry tu rę.

Do kon kur su na to sta no wi sko przy stą -
pi ła jed na oso ba – Ewa Ido wiak, na uczy ciel
tej szko ły. Zo sta ła ona wy bra na dy rek to rem
Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Stę sze wie.

red

Konkursy na stanowisko dyrektorów
szkół, przeprowadzone w roku 2011

1wrze śnia to rocz ni ca wy bu chu II woj ny
świa to wej. Z tej oka zji, ks. ka no nik Jan Ma -
łe ta od pra wił mszę w in ten cji Oj czy zny.

Na stęp nie, de le ga cje, pocz ty sztan da ro we wraz

ze zgro ma dzo ny mi miesz kań ca mi gmi ny Stę -
szew, przy dźwię kach wer bla prze ma sze ro wa li
na stę szew ski ry nek. Tam zło żono wią zan ki
kwia tów. Od by ła się rów nież krót ka aka de mia

słow no – mu zycz na upa mięt nia ją ca wy da rze -
nia sprzed 72 lat.

W. S.

72. rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

Przemarsz delegacji i wiernych
na stęszewski rynek

Uroczyste złożenie kwiatów
przez burmistrza Włodzimierza
Pinczaka oraz księży Stęszewa
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Nagrody burmistrza ponownie przyznane

29 sierp nia br. od by ło się spo tka nie,
na któ rym przy zna ne zo sta ły na -
gro dy bur mi strza. Za pro szo no na

nie 20 uczniów wraz z ro dzi ca mi. Obec ni by -
li bur mistrz Wło dzi mierz Pin czak oraz pa nie
dy rek tor gim na zjów ze Stry ko wa i Stę sze wa.

Na gro dę bur mi strza, po dob nie jak w la -
tach ubie głych otrzy ma li ab sol wen ci gmin -
nych szkół gim na zjal nych, wy róż nia ją cy

się do bry mi i bar dzo do bry mi oce na mi oraz
wzo ro wym za cho wa niem, za an ga żo wa niem
w ży cie szko ły, udzia łem w olim pia dach
i kon kur sach. Przy po mnij my, że ucznio wie
ci, pro po no wa ni są wy łącz nie przez Ra dy
Pe da go gicz ne szkół, a otrzy ma ne na gro dy
pie nięż ne sta no wić ma ją dla nich nie tyl ko
wy róż nie nie, ale i po moc fi nan so wą w dal -
szej na uce. 

Bur mistrz Wło dzi mierz Pin czak po gra -
tu lo wał ab sol wen tom wy so kich wy ni ków.
Prze ka zał rów nież wy ra zy uzna nia ich ro -
dzi com, któ rzy wło ży li ogrom ną pra cę
w wy cho wa nie i opie kę nad swo imi po cie -
cha mi.

Na stęp nie, gra tu la cje i ży cze nia zło ży ły
pa nie dy rek tor obu gim na zjów. Ży czy ły ab -
sol wen tom wie le si ły i wy trwa ło ści w po ko -
ny wa niu i re ali zo wa niu no wych wy zna czo -
nych ce lów.

Wszy scy ucznio wie otrzy ma li z rąk bur -
mi strza dy plo my, na gro dy oraz kwia ty, po
czym roz po czę ła się mniej ofi cjal na część
uro czy sto ści. Ab sol wen ci gim na zjów mie li
oka zję opo wie dzieć o tym jak spę dzi li wa ka -
cje oraz „po chwa lić się” do ja kich szkół śred -
nich zo sta li przy ję ci. Wśród wy mie nia nych
przez nich szkół zna la zły się przede wszyst -
kim Li cea Ogól no kształ cą ce nr III, VI, VIII,
IX, XI, XIX, Li ceum Ma rii Mag da le ny w Po -
zna niu oraz tech ni kum po li gra ficz no – ad -
mi ni stra cyj ne.

W. S.

Wspólna fotografia nagrodzonych gimnazjalistów

Wnie dzie lę, 28 sierp nia od by ło się za -
koń cze nie „Wa ka cyj ne go Grand Prix
Or li ka”.

Trwa ło ono dwa mie sią ce. Przez ten okres,
na „Or li ku” dzie ci i mło dzież mo gli zmie rzyć

się w 12 kon ku ren cjach spor to wych, ta kich jak:
pił ka noż na, „3 siat kar skie”, sza chy, te nis sto ło -
wy, bad min ton, rin go, war ca by, 2 pił ki, stre et
bal, te nis ziem ny, fe sti wal rzu tów, siat ko no ga.
W za wo dach tych wzię ło udział 121 osób.

Naj więk szym za in te re so wa niem cie szy ły się:
pił ka noż na, rin go, „3 siat kar skie” oraz te nis
sto ło wy.

Naj wię cej punk tów w po szcze gól nych dys -
cy pli nach otrzy ma li:

Podsumowanie zawodów cyklu
„Wakacyjne Grand Prix ORLIKA 2011”

Wspólna fotografia uczestników „Wakacyjnego Grand Prix Orlika 2011”
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• pił ka noż na – Piotr Jóź wiak,
• „3 siat kar skie – Mar ce li Ża ba,
• Bad min ton – Alan Cze ka ła,
• Te nis sto ło wy – Łu kasz Min ki sie wicz,
• Rin go – Alan Cze ka ła,
• Pił ka ręcz na – Mar ce li Ża ba,
• 2 pił ki – Alan Cze ka ła,
• War ca by – Alan Cze ka ła,
• Fe sti wal rzu tów – Mi chał Za por ski,
• Stre et Ball – Ama de usz Woś,
• Siat ko – no ga – Oskar Bo gusz,
• Te nis ziem ny – Da mian Wojt ko wiak
Naj wię cej punk tów pod czas „Wa ka cyj ne go

Grand Prix” oraz na gro dę z rąk bur mi strza
Wło dzi mie rza Pin cza ka w ka te go rii Szko ły Pod -
sta wo we otrzy ma li:

• Mi cha Za por ski z li czbą pkt. 3856,
• Da wid Prze woź ny z licz bą pkt. 3807,5,

• Mar ce li Ża ba z licz bą pkt. 2951,
• Pa tryk Stan kow ski z licz bą pkt. 1472,
• Fi lip Ko ściusz ko z licz bą pkt. 1264,5,
• Kac per Skór nic ki z licz bą pkt. 1246,
W ka te go rii „star si”, naj lep si by li:
• Alan Cze ka ła z licz bą pkt. 4635,
• Da mian Woj ko wiak z licz bą pkt. 4337,
• Oskar Bo gusz z licz bą pkt. 3930,
• Ama re usz Woś z li czbą pkt. 3261,
• Nor bert Kmie cik z licz bą pkt. 3008,
• Piotr Jóź wiak z licz bą pkt. 2364,5
Na gro dę naj lep szej uczest nicz ki „Wa ka cyj -

ne go Grand Prix” z li czbą 331,2 pkt. Otrzy ma ła
Mag da le na Lu dwi czak.

W tym ro ku or ga ni za to rzy przy zna li jesz -
cze dwie do dat ko we na gro dy dla naj młod sze -
go uczest ni ka – Paw ła Ża by oraz dla naj więk -
sze go pe chow ca – Da mia na Wojt ko wia ka.

Roz lo so wa no rów nież kil ka na ście na gród
wśród wszyst kich uczest ni ków za baw spor to -
wych na „Or li ku”.

Po wrę cze niu na gród, ani ma tor obiek tu
spor to we go oraz ini cja tor „Wa ka cyj ne go Grand
Prix Or li ka” Ma rian Cie nia wa po dzię ko wał
dzie ciom i mło dzie ży, za dwa mie sią ce wspól -
nej za ba wy i ak tyw ne go wy po czyn ku, a bur -
mi strzo wi Wło dzi mie rzo wi Pin cza ko wi za hoj -
ność przy fun do wa niu na gród w wa ka cyj nych
za wo dach.

Na za koń cze nie bur mistrz gmi ny Stę szew
po gra tu lo wał mło dym spor tow com tak wspa -
nia łych wy ni ków. Po dzię ko wał rów nież Ma -
ria no wi Cie nia wie za za an ga żo wa nie i opie kę
nad mło dzie żą gmin ną pod czas wa ka cji.

W. S.

31sierp nia od by ły się ko lej ne już
bez płat ne ba da nia mam mo gra -
ficz ne. Trwa ły one od go dzi ny 

14: 00 do 17: 30. Mo gły z nich sko rzy stać
miesz kan ki gmi ny Stę szew w wie ku od 
50 do 69 ro ku ży cia, któ re w prze cią gu dwóch
lat nie ko rzy sta ły z pro fi lak tycz nej mam -
mo gra fii opła ca nej przez NFZ.

Za in te re so wa nie ba da niem mam mo gra -
ficz nym by ło bar dzo du że. Łącz nie wzię ło
w nim udział 56 ko biet. Ba da nie wy ko nał
ośro dek pro fi lak ty ki i epi de mio lo gii no wo -
two rów. 

W. S.

Badania mammograficzne

30 lip ca br. nad je zio rem Stry kow -
skim w Stry ko wie od by ło się
za koń cze nie kur su na młod sze -

go ra tow ni ka wod ne go oraz na spe cjal ną
kar tę pły wac ką „Żół ty Cze pek”, po łą czo ne
z po ka zem ra tow nic twa wod ne go.

W kur sie wzię ło udział 8 miesz kań ców
gmi ny Stę szew. By li to: Ju lia Czło pa, Zo fia

Gro bel na, Pau li na Kru pa, We ro ni ka Szy pu -
ra, Ra do sław Ka sper czak, Mar cin Kor bas,
Bar tosz Ku ik, Ma te usz Przy by łow ski.

Po mi mo po chmur nej po go dy, 18 lip ca
roz po czę li oni szko le nie pod czuj nym okiem
Ma cie ja Paw łow skie go – ra tow ni ka WOPR.
Obej mo wa ło ono za rów no za ję cia teo re -
tycz ne (pierw sza po moc, roz po zna wa nie

ura zów, hi sto ria WOPR itp..), jak i prak -
tycz ne (sko ki do wo dy i sty le pły wa nia).

Mło dzi ludzie swo je umie jęt no ści pły -
wa nia i ra to wa nia to ną ce go za pre zen to -
wa li pod czas za koń cze nia kur su, a ra -
tow ni cy WOPR –u da li po kaz „od waż ne -
go” ra tow nic twa wod ne go. Wte dy też
od by ło się uro czy ste ślu bo wa nie mło dych

Zakończenie kursu na młodszego
ratownika wodnego oraz na specjalną

kartę pływacką „Żółty czepek”

Chętnych pań do przebadania nie brakowało
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pły wa ków, a tak że wrę cze nie kar ty pły -
wac kiej „Żół ty Cze pek”. Przy po mnij my,
że or ga ni za to rem kur su był Urząd Miej -
ski Gmi ny Stę szew. Cał ko wi ty koszt kur -
su jed nej oso by wy niósł 400 zł, z cze go
300 zło tych po kry wała gmi na.

Jesz cze raz gra tu lu je my mło dym ra tow -
ni kom i ży czy my „wy pły nię cia na sze ro kie
wo dy”.

W. S.

1 lip ca br. od by ło się ofi cjal ne otwar cie
Cen trum Za go spo da ro wa nia Od pa dów
SE LEKT w Pio tro wie Pierw szym. Od 

4 lip ca tra fiają tam śmie ci z te re nu 17 gmin
Wiel ko pol ski, zrze szo nych w Związ ku Mię -
dzyg min nym CZO „Se lekt”.

Bu do wa te go obiek tu trwa ła nie co po -
nad rok i po chło nę ła 35 mln zł. Je go wy ko -

naw cą by ła fir ma TEW Ent sor gung GmbH
& Co – spół ka za rzą dza ją ca Gru pą Tönsme -
ier w Pol sce i na Li twie.

Za kład CZO „SE LEKT” przy sto so wa ny
jest do prze ro bu ok. 165 tys. ton od pa dów
rocz nie, przy za sto so wa niu try bu trzy zmia -
no we go. Przyj muje on wszel kie go ro dza ju
śmie ci.

Oficjalne Otwarcie Centrum Zagospodarowania
Odpadów SEKLEKT w Piotrowie I.

15 sierp nia to świę to Wnie bo wzię -
cia Naj święt szej Ma ryi Pan ny
oraz Rocz ni ca Bi twy War szaw -

skiej. Z tej oka zji o godz. 11: 15 w ko ście le
św. Trój cy w Stę sze wie zo sta ła od pra wio na
msza św. za oj czy znę.

Po jej za koń cze niu wszy scy go ście wraz
z pocz ta mi sztan da ro wy mi prze ma sze ro wa -
li na stę szew ski ry nek. Tam de le ga cje zło ży -
ły wią zan ki kwia tów pod po mni kiem.

W. S.

91. Rocznica Bitwy Warszawskiej

Mieszkańcy licznie przybyli na uroczystość rocznicową

Złożenie kwiatów przez delegacje wieńcowe

Pokaz ratownictwa wodnego Nauka pierwszej pomocy

Jedna z maszyn zakładu CZO Selekt 
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Na le ży wspo mnieć, że Zwią zek Mię dzyg -
min ny Cen trum Za go spo da ro wa nia Od pa -
dów SE LEKT sku pia obec nie 17 wiel ko pol -

skich gmin: Brod ni cę, Czem piń, Do lsk, Do -
pie wo, Gra no wo, Gro dzisk Wlkp., Ka mie niec,
Ko mor ni ki, Gmi nę Ko ścian, Mia sto Ko ścian,

Mia sto Lu boń, Mo si nę, Mia sto Pusz czy ko wo,
Ro kiet ni cę, Stę szew, Wie li cho wo, Zbą szyń.

W. S.

Podczas uroczystego otwarcia CZO Selekt można było zwiedzić cały zakład Uroczyste przecięcie wstęgi

C ho ciaż ko lej ne wa ka cje do bie gły już
koń ca, war to wspo mnieć, ja kie atrak -
cje, pod czas ich trwa nia przy go to wa -

ła Gmi na Stę szew.
Od koń ca czerw ca do koń ca lip ca trwa ły

gmin ne pół ko lo nie.
Zo sta ły one zor ga ni zo wa ne w stę szew -

skim gim na zjum oraz szko le pod sta wo wej
w Bę dle wie, Trze ba wiu, Stry ko wie oraz 
Je zior kach. 

Pod czas pół ko lo nii na dzie ci i mło dzież
cze ka ło wie le atrak cji m. in. za wo dy spor to -
we, gry oraz wy ciecz ki. Jed ną z więk szych
nie spo dzia nek ja ką przy go to wa li or ga ni za -
to rzy by ła prze jażdż ka ku cy kiem czy ra dio -
wo zem po li cyj nym.

Pół ko lo ni ści z Bę dle wa i z Gim na zjum
w Stę sze wie od wie dzi li tak że Urząd Miej ski
Gmi ny Stę szew. Za wi ta li oni do ga bi ne tu
bur mi strza. Wło darz Gmi ny opo wie dział im
po krót ce o pra cy i or ga ni za cji urzę du. Mło -

dzi pół ko lo ni ści za sy py wa li go spo da rza gmi -
ny py ta nia mi. In te re so wa ło ich m. in. czy
bur mistrz ma czas wol ny, ja kie ma hob by
i czy lu bi swo ja pra cę. 

Pół ko lo nie w na szej gmi nie za koń czy ły
się 22 lip ca. 

red

Półkolonie letnie w gminie Stęszew

Półkoloniści z Będlewa i stęszewskiego Gimnazjum z wizytą w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew

Pół ko lo nie w Stę sze wie trwa ły trzy ty -
go dnie. Z tej for my wy po czyn ku sko -
rzy sta ło 135 dzie ci z klas młod szych.

W każ dym ty go dniu od by ły się czte ry wy -
jaz dy: do ki na, na ba sen, na krę giel nię oraz
do po bli skiej Szre nia wy, aby po dzi wiać oko li -

cę z wie ży wi do ko we. Nie spo dzian ką by ła
lor net ka pa na He nia przez któ rą dzie ci ob ser -
wo wa ły le cą cy sa mo lot. Oprócz wra żeń zwią -
za nych z oglą da niem fil mu, współ za wod nic -
two w cel nych rzu tach, zjaz dów do wo dy by -
ły też do zna nia sma ko we w po sta ci jesz cze

cie płych droż dżó wek, cu kier ków, wa fel ków,
cia stek i po że gnal nej cze ko la dy. 

Ostat nie go dnia od wie dzi li śmy Mo tel
2000. Zje dli śmy przy go to wa ną piz zę po pi ja -
jąc so kiem. Nie któ rzy za ja da li się fryt ka mi
z ket chu pem. Dzię ki uprzej mo ści pań pra -

Półkolonie w SP Stęszew
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O siem dzie siąt trzy la ta te mu w le sie
ko ło Ło dzi do szło do ka ta stro fy lot ni -
czej pi lo tów 3 Puł ku Lot ni cze go w Po -

zna niu, Plu to no we go Pi lo ta – Sta ni sła wa
Przy byl skie go oraz me cha ni ka Ka pra la Jó ze -
fa Woj cie chow skie go. 

By upa mięt nić to wy da rze nie, rzeź biarz, ar -
ty sta Ro man Cze ski wy ko nał ka plicz kę. Sta nę -

ła ona w po bli żu miej sca wy pad ku, w gmi nie
Stę szew, na te re nie WPN, bli sko la su w Ło dzi. 

27 sierp nia br. od by ło się uro czy ste po -
świę ce nie ka plicz ki upa mięt nia ją cej śmierć
pi lo tów z 1928. Po jej po świę ce niu przez księ -
dza Ta de usza Łu ko wia ka, ro dzi ny ofiar, wszy -
scy obec ni oraz bur mistrz Stę sze wa Wło-

dzi mierz Pin czak zło ży li kwia ty w miej scu 
ka ta stro fy.

W. S.

Poświęcenie kapliczki upamiętniającej śmierć
lotników 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu

Wśród gości zaproszonych był również Burmistrz Włodzimierz Pinczak Poświecenie kapliczki przez księdza Łodzi Tadeusza Łukowiaka

cu ją cych w szkol nej sto łów ce, w upal ne dni
nie za bra kło pysz ne go so ku. Ta ka for ma let -
nie go wy po czyn ku cie szy się ogrom nym za -
in te re so wa niem stę szew skich dzie ci.

Opie ku no wie tur nu su III

Mał go rza ta Kuź nierz

Ma ria Staw na

Kry sty na Klo now ska

„Pół ko lo nie to oka zja, aby cie ka wie spę -
dzić czas pod czas wa ka cji. Mo gli śmy sko rzy -
stać z wie lu atrak cji, ta kich jak: wy jazd do
ki na i na krę giel nię w Po zna niu oraz na ba -
sen w Ko ścia nie. Mi mo, że każ dy z nas był
z in nej kla sy, to jed nak świet nie się ba wi li -
śmy” – po wie dział Ja nek Fa bia now ski.

Z prze pro wa dzo nej ewa lu acji w po sta ci
roz mów i koń cze nia roz po czę tych za dań, naj -
cie kaw szym za ję ciem by ło zdo by wa nie punk -

tów w rzu tach na krę giel ni i po byt w Mc Do -
nald’s i Mo te lu, wy jazd do ki na oraz za ba wy
w wo dzie. Więk szość dzie ci uwzględ ni ła wspól -
ne za ba wy na Sa li gim na stycz nej i roz mo wy
z ko le ga mi.

Fakt ten cie szy, po nie waż ucznio wie wcho -
dzi li w re la cje mię dzy so bą wspól nie spę dza -
jąc wol ny czas od kła da jąc na kil ka go dzin
kom pu te ry i te le wi zor.

M. Kuśnierz

Uczestnicy półkolonii ze Szkoły Podstawowej w Stęszewie
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C ie płe i dłuż sze dni sprzy ja ją spo tka -
niom we wspól nym gro nie. Wy cho -
dząc na prze ciw po trze bom i ini cja ty -

wom miesz kań ców so łec twa Krą ple wo –
Wiel ka wieś jej soł tys pan An drzej Ra taj czak
pod jął dzia ła nia, któ re za owo co wa ły urzą -
dze niem ogni ska in te gra cyj ne go dla wszyst -
kich za in te re so wa nych – dzie ci i do ro słych.
A zda rzy ło się to 2 lip ca w so łec kiej świe tli -
cy na te re nie Wiel kiejw si. Dzię ki wspar ciu
fi nan so we mu z bu dże tu Gmi ny za ku pio no
upo min ki i na po je dla dzie ci, kieł ba sę do
pie cze nia przy ogni sku.

Z ini cja ty wy pa na Ja ro sła wa Jur gi świe tli -
cę ozdo bio no na pi sem na szej miej sco wo ści.
Z du żym za an ga żo wa niem czu wał nad wszyst -
ki mi przy go to wa nia mi pan Je rzy Kru pa. Wspól -

ny mi si ła mi wspo mnia ni pa no wie z po mo cą
pa na An drze ja Ban dur skie go za bez pie czy li
drew nia nym ogro dze niem dzie cię cy plac za -
baw, zor ga ni zo wa li na miot chro nią cy przed
desz czem. Za dar mo we wy po ży cze nie owe go
na mio tu ser decz nie dzię ku je my fir mie Span
– Tech. Pa nie upie kły sma ko wi te plac ki i cia -
stecz ka, a tu tej sza mło dzież wy sprzą ta ła te -
ren. Gim na zja list ka Mar ty na Kru pa przy go -
to wa ła za ję cia dla dzie ci oraz mu zy kę. Dziew -
czę ta czu wa ły i za ba wia ły naj młod szych,
któ rzy mo gli sko rzy stać z sze ro kiej ga my tech -
nik pla stycz nych – ry so wać, ma lo wać na
kart kach, ba lo nach, a na wet na wła snych
twa rzach. Chęt ni gra li w krę gle, ba wi li się
pił ką, spraw dza li swe szczę ście w grach plan -
szo wych. Uwień cze niem spo tka nia dla dzie ci

by ło lo so wa nie na gród. Każ de dziec ko sta ło
się po sia da czem upo min ku wspól ne go spo -
tka nia mi lu siń skich z na sze go so łec twa.

O go dzi nie 20.00 roz po czę ło się przy ogni -
sku spo tka nie dla do ro słych. Do sto łu za -
siadł z na mi bur mistrz, pan Wło dzi mierz
Pin czak. Miesz kań cy przy wspól nych, we so -
łych roz mo wach czę sto wa li się kieł ba ska mi
z ogni ska. Nie za bra kło rów nież tań ców, po
któ rych żal by ło się roz cho dzić do do mów,
ale cóż, nic nie trwa wiecz nie. Noc się koń -
czy a z nią za ba wa, za czy na dzień świą -
tecz ny  – nie dzie la.

Spo tka nie wzbu dzi ło w uczest ni kach ty -
le ra do snych emo cji i przy jem nych wra żeń,
że wszy scy cze ka my na ko lej ne.

M.R.

Festyn integracyjny w sołectwie Wielkawieś

Uśmiech z twarzy dzieci nie znikał do końca imprezy Podczas festynu nie mogło zabraknąć wspólnego pieczenia kiełbasek

8 wrze śnia br. ob cho dzo no VI już rocz ni -
cę ogło sze nia Naj święt szej Ma ryi Pan -
ny pa tron ką mia sta Stę sze wa. Z tej oka -

zji o godz. 17: 30 w Ko ście le Św. Trój cy w Stę -
sze wie od da no hołd NMP w pie śni i po ezji.
Wy stą pił Chór Aka de mii Me dycz nej w Po zna -
niu. Wy ko nał on naj pięk niej sze pie śni Ma ryj -
ne jak Ave Ma ria czy Bo gu ro dzi ca. By ły one
prze pla ta ne po ezją w wy ko na niu uczniów ze
Szko ły Pod sta wo wej w Stę sze wie.

Po kon cer cie, wszy scy uczest ni cy wraz
z pocz ta mi sztan da ro wy mi, przy dźwię kach
or kie stry dę tej z Gro dzi ska Wiel ko pol skie go
prze ma sze ro wa li na ry nek. Tam, po szcze -
gól ne de le ga cje zło ży ły kwia ty pod fi gu rą
Naj święt szej Ma ryi Pan ny.

Na stęp nie, zgro ma dze ni wier ni wy ru szy -
li do Sank tu arium NMP w Stę sze wie, gdzie
od by ła się naj waż niej sza część czwart ko -
wej uro czy sto ści. Zo sta ła od pra wio na msza
od pu sto wa kon ce le bro wa na pod prze wod -

nic twem ks. Pro fe so ra Pra ła ta Ja na Kon te go
Py tla z oka zji VI Rocz ni cy Ogło sze nia Naj -
święt szej Ma ryi Pan ny, pa tron ką Stę sze wa. 

W. S.

VI Rocznica Ogłoszenia Najświętszej 
Maryi Panny Patronką Stęszewa

Uczestnicy VI Rocznicy ogłoszenia Najświętszej Maryi Panny patronką Stęszewa
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45 Ogól no pol ski Fe sti wal Ka pel
i Śpie wa ków Lu do wych w Ka zi -
mie rzu nad Wi słą trwał kil ka

dni i za koń czył się 26 czerw ca 2011 ro ku –
jak przy sta ło na ju bi le usz z re kor do wą ilo -
ścią wy ko naw ców: 21 Ka pel, 31 Ze spo łów
Śpie wa czych, 13 In stru men ta li stów, 20 So li -
stów Śpie wa ków, 13 w ka te go rii folk lo ru re -
kon stru owa ne go oraz 22 gru py wy ko naw -
ców w kon kur sie „DU ŻY – MA ŁY”. Człon ko -
wie ka pe li du dziar skiej „Koź la ry” z Do mu
Kul tu ry w Stę sze wie w skła dzie oso bo wym:
Piotr Gó rec ki – du dy, Pa weł Za wadz ki –
skrzyp ce, Łu kasz Kon tek – du dy, Ja kub Kon -
tek – skrzyp ce z mi strzem Ro mu al dem Ję -
dra sza kiem god nie re pre zen to wa li Gmi nę
Stę szew i Wiel ko pol skę w ju bi le uszo wym
ko ro wo dzie wszyst kich 800 ar ty stów lu do -
wych z 14 wo je wództw. W kon kur sie „DU -

ŻY -MA ŁY” Ro mu ald Ję dra szak z ucznia mi:
Łu ka szem i Ja ku bem Kon tek zdo by li 
I NAGRODĘ. 

Ko mi sja ar ty stycz na w swych uwa gach
i za le ce niach pi sze m. in: „Cie szy fakt nie ga -
sną ce go za in te re so wa nia wie lu śro do wisk

w pie lę gno wa niu tra dy cji, szczególniewy-

soki poziom artystyczny w kategorii

mistrz-uczeń. Da je to na dzie ję na re ali za cję
pod sta wo wych za ło żeń Fe sti wa lu tak że
w przy szło ści… 

Ape lu je my do władz sa mo rzą do wych
wszyst kich szcze bli, aby w dal szym cią gu
wspie ra ły ar ty stów ze swo ich ob sza rów ad -
mi ni stra cyj nych. Ich dzia łal ność jest prze cież
spo so bem pro mo cji kul tu ry oraz wła snych
re gio nów na fo rum ogól no pol skim.

Przy po mi na my raz jesz cze, że tra dy cja
lu do we go śpie wu i mu zy ko wa nia jest cen ną
i istot ną czę ścią pol skie go, nie ma te rial ne go

dzie dzic twa kul tu ro we go, któ ra to cześć
nie mo że zo stać za prze pasz czo na, sta no -

wi bo wiem o toż sa mo ści lo kal nej, re gio nal -
nej i na ro do wej…”

Bar ba ra Ba wer

Najwyższe laury dla muzyków
ludowych ze Stęszewa 

Dudziarze ze Stęszewa w Kazimierzu Dolnym

„Ludowa pieśń i muzyka”…

Z iemia i pieśń to na zwa Ogól no pol -
skie go Fe sti wa lu Grup Śpie wa czych,
któ re go XIX edy cję zor ga ni zo wa no

w Szpro ta wie w Lu bu skiem – w dniach od 8
– 10 lip ca 2011.

Z na szej Gmi ny wy stą pi ły dwa ze spo ły:
„Mo drzan ki” z Mo drza oraz ka pe la du dziar -
ska „Koź la ry”. Na du żej sce nie za pre zen to -
wa ło się 47 ze spo łów. 

Prze wod ni czą cy ra dy ar ty stycz nej To -
masz Sie miń ski re pre zen tu jąc Re gio nal ne
Cen trum Ani ma cji Kul tu ry w Zie lo nej Gó rze
w cza sie kon cer tu fi na ło we go po dzię ko wał
or ga ni za to rom fe sti wa lu, uczest ni kom, in -
struk to rom i wy cho waw com sło wa mi:” Kul -
ty wo wa nie folk lo ru i tra dy cji re gio nal nych,
edu ka cja dzie ci i mło dzie ży w gwa rze, pie -
śni i wie lo po ko le nio wym mu zy ko wa niu za -
słu gu je na naj wyż sze sło wa uzna nia i sza -
cu nek”.

Ze spół „Mo drzan ki”, któ rym kie ru je Pa ni
We ro ni ka Po la czek z Mo drza wy ko nał m.
in.: „Stoi tam du me czek”, „W na szym Mo -
drzu”, „Łoj niy ma, niy ma”, „No wiu tyń kie

Zespół Śpiewaczy „Modrzanki” podczas festiwalu „Ziemia i Pieśń”
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W dniach 10 – 14 sierp nia 2011 w Do -
mu Lu do wym w Bu ko wi nie Ta -
trzań skiej od był się Ju bi le uszo wy

45 Kon kurs „Sa ba ło we Ba ja nia”. Ko mi sja
w skła dzie: mgr Alek san dra Bo guc ka – et -
no mu zy ko log; dr Ar tur Cze sak – dia lek to -
log; mgr Be ne dykt Ka fel – et no graf; mgr
Do ro ta Ma jer czyk – et no log; dr Sta ni sław
Wę glarz – an tro po log kul tu ro wy po prze -
słu cha niu i grun tow nej oce nie – zgod nie
z kry te ria mi okre ślo ny mi w re gu la mi nie
– 195 punk tów pro gra mu we wszyst kich
kon kur sach i ka te go riach re gu la mi no -
wych,  w tym: 47 ga wę dzia rzy (30 do ro -

Sukcesy członków  
kapeli dudziarskiej „Koźlary”

w konkursie 
„Sabałowe Bajania”

Kapela Dudziarska Koźlary podczas jubileuszowego 45 konkursu „Sabałowe Bajania”

bu ty” po do bał się bar dzo pu blicz no ści otrzy -
mał –PIĘK NY DY PLOM ZA UDZIAŁ.

Na pro gram ka pe li du dziar skiej „Koź la ry”
skła da ły się utwo ry in stru men tal ne, śpiew
mę skiej czę ści ka pe li oraz dwie przy śpiew ki
w wy ko na niu Ka ro li ny Kon tek: „Si wy kuń”,

„Po sła ła mnie mat ka”. So list ka ka pe li „Koź la -
ry” Ka ro li na ZDO BY ŁA TY TUŁ LAU RE ATA –
XIX edy cji Fe sti wa lu „Zie mia i pieśń” – STA -
TU ET KĘ BU KO WE GO LI ŚCIA ORAZ NA GRO DĘ
UFUN DO WA NĄ PRZEZ DY REK TO RA SZPRO -
TAW SKIE GO DO MU KUL TU RY. 

Czu li śmy ra dość, gdy re ży ser kon cer tu
fi na ło we go za pro sił Ka ro lin kę z Gmi ny Stę -
szew, by przy śpiew ką „Po sła ła mnie mat -
ka” roz po czę ła pre zen ta cję 20 na gro dzo nych
ze spo łów.

Bar ba ra Ba wer

Podczas XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Grup Śpiewaczych nie mogło zabraknąć prezentacji
muzycznej Kapeli Dudziarskiej „Koźlary” ze Stęszewa



154/2011

Kwota

 

 
 

 

słych, 8 mło dzie żo wych, 9 dzie cię cych); 65
in stru men ta li stów (37 do ro słych, 17 mło -
dzie żo wych, 11 dzie cię cych); 38 śpie wa -
ków so li stów (21 do ro słych, 8 mło dzie żo -
wych, 9 dzie cię cych); 44 grup śpie wa czych
(28 do ro słych, 14 mło dzie żo wych, 2 dzie -
cię ce); 1 sta ro sty we sel ne go z wo je wództw:
ma ło pol skie go, pod kar pac kie go, ślą skie go,
świę to krzy skie go, lu bu skie go, łódz kie go,
ma zo wiec kie go, wiel ko pol skie go przy zna -
ła wie le pięk nych na gród i wy róż nień. 

Ko mi sja z sa tys fak cją stwier dzi ła, że:
Cel kon kur su, któ rym jest kul ty wo wa nie
oraz po pu la ry zo wa nie tra dy cji ga wę dziar -
stwa, śpie wu i gry na in stru men tach lu -
do wych zo stał osią gnię ty. Po ziom wy ko -
naw czy pre zen ta cji uczest ni ków jak przy -
sta ło na im pre zę ogól no pol ską był WY SO KI.
„Ze szcze gól nym za do wo le niem od no to -
wu je my du ża licz bę ga wę dzia rzy, in stru -
men ta li stów i so li stów śpie wa ków, na to -
miast ze smut kiem za uwa ża my brak pre -
zen ta cji w kon kur sie śpie wu druż bów
we sel nych i py ta cy oraz mo wy sta ro sty
we sel ne go. Cie szy nas po ja wie nie się gry
na in stru men tach pa ster skich, zwłasz cza
wśród mło dzie ży i dzie ci”. 

W kon kur sie ga wę dzia rzy w ka te go rii
dzie ci wy stą pi ła KA RO LI NA KON TEK – II
NA GRO DA tekst gwa ro wy z przy śpiew ką
au tor stwa Bar ba ry Ba wer pt: „Eko lo gicz -
no Po pka”.

W kon kur sie ga wę dzia rzy w ka te go rii
mło dzież wy stą pi ła IWO NA MIE SZA ŁA –
III NA GRO DA tekst gwa ro wy z me lo dią za -
gra ną na skrzyp cach pt: „Gzi ka zez szny -
tlosz kiym”.

W kon kur sie in stru men ta li ści w ka te -
go rii mło dzież wy stą pił PA WEŁ ZA WADZ KI
–WY RÓŻ NIE NIE za grał wią zan kę me lo dii
wiel ko pol skich na skrzyp cach prze wią za -
nych (na uczy ciel Ro mu ald Ję dra szak).

W kon kur sie in stru men ta li ści w ka te -
go rii do ro słych wy stą pi li: PIOTR GÓ REC KI
–du dy wiel ko pol skie JA KUB KON TEK –
skrzyp ce prze wią za ne –OTRZY MA LI DY -
PLO MY ZA UDZIAŁ.

Ka pe la du dziar ska „Koź la ry” z Gmi ny
Stę szew wraz z ka pe lą koź lar ską z No we -
go Kram ska za gra ła pięk ny kon cert w cza -
sie nie dziel nej Mszy Świę tej w ko ście le
w Bu ko wi nie Ta trzań skiej.. 

Bar ba ra Ba wer

Stęszewscy laureaci
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Bur�mistrz�Gmi�ny�Stę�szew�in�for�mu�je,�że�w naj�bliż�szym�cza�sie�zli�kwi�do�wa�ne�zo�sta�ną�nie�któ�re�po�jem�ni�ki�na�su�row�ce
wtór�ne�znaj�du�ją�ce�się�na�te�re�nie�na�szej�gmi�ny.�W pierw�szej�ko�lej�no�ści�znik�ną�po�jem�ni�ki,�któ�re�zlo�ka�li�zo�wa�ne�są�na
te�re�nach�za�bu�do�wy�jed�no�ro�dzin�nej�oraz�w miej�scach�w któ�rych�pod�rzu�ca�nych�jest�naj�wię�cej�zmie�sza�nych�od�pa�dów
ko�mu�nal�nych.�De�cy�zję�ta�ką�pod�ję�to�ze�wzglę�du�na�bar�dzo�du�że�„za�śmie�ce�nie”�wrzu�ca�nych�do�po�jem�ni�ków�su�row�-
ców�(ok.�60%�od�pa�dów�wrzu�ca�nych�do�po�jem�ni�ków�z na�pi�sem�PET�nie�na�da�je�się�do�re�cy�klin�gu)�oraz�pod�rzu�ca�nie
obok�po�jem�ni�ków�wszel�kich�od�pa�dów�ko�mu�nal�nych�(po�cho�dzą�cych�głów�nie�z go�spo�darstw�do�mo�wych).�Miesz�-
kań�ców,�któ�rzy�ko�rzy�sta�ją�wy�łącz�nie�z po�jem�ni�ków�do�se�gre�ga�cji�od�pa�dów�znaj�du�ją�cych�się�na�uli�cach�pro�si�my
o przej�ście�na�sys�tem�wor�ko�wy.�Jak�wia�do�mo,�sys�tem�ten�po�le�ga�na�se�gre�go�wa�niu�od�pa�dów�u źró�dła�ich�po�wsta�-
wa�nia,�tzn.�w na�szych�do�mach.�Kom�plet�wor�ków�(tj.�po�jed�nym�wor�ku�na�szkło,�two�rzy�wa�sztucz�ne,�ma�ku�la�tu�rę)
otrzy�mać�moż�na�w sie�dzi�bie�Za�kła�du�Go�spo�dar�ki�Ko�mu�nal�nej�i Miesz�ka�nio�wej�w Stę�sze�wie�ul.�Mo�siń�ska�15.�Har�mo�-
no�gram�zbiór�ki�su�row�ców�umiesz�czo�ny�jest�na�stro�nie�www.ste�szew.pl,�do�stęp�ny�jest�rów�nież�w ZGKiM�w Stę�sze�wie
oraz�Urzę�dzie�Miej�skim�Gmi�ny�Stę�szew�(na�ta�bli�cy�ogło�szeń�oraz�pok.�nr�1).�Jed�no�cze�śnie�pro�si�my�o prze�strze�ga�nie
za�sad�sor�to�wa�nia�od�pa�dów,�któ�re� rów�nież�są�do�stęp�ne�na�stro�nie� in�ter�ne�to�wej�Gmi�ny�Stę�szew.� In�for�ma�cje�w tej
spra�wie�uzy�skać�moż�na�pod�nr�tel.�61�81�97 125.

Uwaga – Likwidacja pojemników na surowce

Sprawdź za świad cze nie o wpi sie do ewi den cji dzia łal no ści go spo dar czej.
Je�że�li�pro�wa�dzisz�dzia�łal�ność�na�pod�sta�wie�za�świad�cze�nia,�w któ�rym�przed�miot�dzia�łal�no�ści�jest�w for�mie�opi�so�wej,
po�sia�dasz�za�świad�cze�nie�o wpi�sie�do�ewi�den�cji�dzia�łal�no�ści�go�spo�dar�czej�wy�da�ne�do�31�grud�nia�2007r.�lub �nie�pro�-
wa�dzisz� dzia�łal�no�ści� go�spo�dar�czej� i nie� do�ko�na�łeś� for�mal�no�ści� z wy�kre�śle�niem� wpi�su� zgłoś się do Urzę du 
Miej skie go w Stę sze wie ul. Po znań ska 11  po kój Nr 21 w go dzi nach od 7.00 do 15.00, w po nie dział ki od go dzi -
ny 8.00 do 16.00 (so bo ty nie czyn ne) w ce�lu�uak�tu�al�nie�nia�wpi�su�do�ewi�den�cji�po�przez�do�pi�sa�nie�nu me ru NIP 
oraz ko dów PKD -2007. �

Brak�ak�tu�al�nych�da�nych�unie�moż�li�wi�prze�ka�za�nie�in�for�ma�cji�o pod�mio�cie�do�cen�tral�nej�ewi�den�cji.�

Od�1� lip�ca�2011r.�oso�by� fi�zycz�ne�są� re�je�stro�wa�ne�w Cen�tral�nej�Ewi�den�cji� i In�for�ma�cji�o Dzia�łal�no�ści�Go�spo�dar�czej�
zwa�nej�w skró�cie�CE�IDG.

CE�IDG�jest�pro�wa�dzo�na�przez�Mi�ni�stra�Go�spo�dar�ki�w sys�te�mie�te�le�in�for�ma�tycz�nym.�W sys�te�mie�tym�re�je�stru�ją�się�wy�-
łącz�nie�oso�by�fi�zycz�ne.�Re�je�stra�cja�w CE�IDG�od�by�wa�się�on�-li�ne�i moż�na�te�go�do�ko�nać�z do�wol�ne�go�miej�sca�w Pol�sce
lub�po�za�gra�ni�ca�mi�Pol�ski.

Zgod�nie�z art.�66�usta�wy�z dnia�19�grud�nia�2008r.�o zmia�nie�usta�wy�o swo�bo�dzie�dzia�łal�no�ści�go�spo�dar�czej�oraz
o zmia�nie�nie�któ�rych�in�nych�ustaw     �(Dz.�U.�z 2009r.�Nr�18,�poz.�97),�po�1�lip�ca�2011r.�or�gan�ewi�den�cyj�ny�w gmi�nie
mu�si�prze�nieść�do�CE�IDG�ak�tu�al�ne�da�ne�przed�się�bior�ców�naj�póź�niej�do�31�grud�nia�2011r.�Po�tej�da�cie�do�tych�cza�so�-
we�ewi�den�cje�pro�wa�dzo�ne�w gmi�nach�bę�dą�pod�le�ga�ły�ar�chi�wi�za�cji.�

Przed się bior co nie zwle kaj z za ła twie niem spraw zwią za nych z uak tu al nie niem wpi su.

Uwaga – przedsiębiorco!

Wie�lo�krot�nie�pi�sa�li�śmy�o przy�pad�kach�„po�lo�wa�nia”�na�miesz�kań�ców�gmi�ny�przez�oszu�stów.�Cho�dzą�oni�po�gmin�nych
miej�sco�wo�ściach,�po�wo�łu�jąc�się�na�Urząd�Gmi�ny�lub�na�in�ne�in�sty�tu�cje�czy�fir�my,�ofe�ru�jąc�naj�róż�niej�sze�usłu�gi.�W re�zul�-
ta�cie�oka�zu�je�się,�że�te�oka�zyj�ne�ofer�ty�wca�le�ta�ką�oka�zją�nie�są,�a za�ku�pio�ne�przed�mio�ty�to�zwy�kłe�bu�ble.
Ostat�nio�po�ja�wił�się�ko�lej�ny�pro�blem.�Do�osób�w po�de�szłym�wie�ku�za�czy�na�ją�dzwo�nić�oszu�ści,�któ�rzy�ofe�ru�ją�usłu�gi
TP SA�na�no�wych�ko�rzyst�niej�szych�wa�run�kach.�Na�le�ży�im�je�dy�nie�po�dać�nu�mer�NIP�i PE�SEL.�Zwie�dzio�ne�na�po�zór�cie�-
ka�wą�ofer�tą�oraz�si�łą�prze�ko�ny�wa�nia�oszu�sta�oso�by,�bez�wa�ha�nia�po�da�ją�te�da�ne.�Po�ki�lku�mie�sią�cach�wzy�wa�ne�są�nie�-
ste�ty�do�spła�ty�kre�dy�tów,�któ�rych�ni�gdy�nie�za�cią�ga�ły!�Oka�zu�je�się,�że�ktoś,�w ich�imie�niu,�dys�po�nu�jąc�ich�da�ny�mi�wziął
po�życz�ki,�któ�re�oszu�ka�nym�oso�bom�po�zo�sta�ją�do�spła�ty!�
Hi�sto�ria�wy�da�je�się�być�nie�praw�do�po�dob�na,�jest�jed�nak�praw�dzi�wa,�a oso�by�po�krzyw�dzo�ne�to�miesz�kań�cy�na�szej�gmi�-
ny.�W związ�ku�z tym,�ape�lu�je�my�raz�jesz�cze,�aby�za�cho�wać�ogrom�ną�ostroż�ność�w roz�mo�wach�z ob�cy�mi�oso�ba�mi�i NIE
UDO�STĘP�NIAĆ�ŻAD�NYCH�DA�NYCH�OSO�BO�WYCH!�Mo�że�cie�się�Pań�stwo�stać�ofia�ra�mi�nie�uczci�wych�dzia�łań,�ze�któ�-
re�przyj�dzie�za�pła�cić�wy�so�ką�ce�nę!�

red

Ku przestrodze!



Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek Lokalnej Grupy Działania: „Źródło”
informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia – Lokalna Grupa działania „Źródło”
wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 

oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

1)�operacje,�które�odpowiadają�warunkom�przyznania�pomocy�w�ramach�działania�„Odnowa i rozwój wsi”

–�termin�składania�wniosków:�od 12 września 2011 do 11 października 2011 r.

–�limit�dostępnych�środków:�142 938,00 zł

–�minimalne� wymagania:� operacja� musi� zdobyć� w� ocenie� pod� względem� lokalnych� kryteriów� wyboru� minimum�
2�punkty�dla�operacji�„Odnowa�i�rozwój�wsi”.

2)�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 12 września 2011 do 11 października 2011 r.

–�limit�dostępnych�środków:�91 615,80 zł

–�minimalne� wymagania:� operacja� musi� zdobyć� w� ocenie� pod� względem� lokalnych� kryteriów� wyboru� minimum�
2�punkty�dla�operacji�tzw.�„małe�projekty”.

3)�operacje,� które� odpowiadają� warunkom� przyznania� pomocy� w� ramach� działania� „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej”

–�termin�składania�wniosków:�od 12 września 2011 do 11 października 2011 r.

–�limit�dostępnych�środków:�375 000,00 zł

–�minimalne� wymagania:� operacja� musi� zdobyć� w� ocenie� pod� względem� lokalnych� kryteriów� wyboru� minimum�
2�punkty�dla�operacji�„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

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

–�termin�składania�wniosków:�od 12 września 2011 do 11 października 2011 r.

–�limit�dostępnych�środków:��83 171,00 zł

–�minimalne� wymagania:� operacja� musi� zdobyć� w� ocenie� pod� względem� lokalnych� kryteriów� wyboru� minimum�
2�punkty�dla�operacji�„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski�należy�składać�bezpośrednio w�Biurze�Stowarzyszenia�–�Lokalna�Grupa
Działania�„Źródło”,�ul.�Ratuszowa�1,�64-3 20�Buk,�II�p.�pok.�39,�od�poniedziałku�do�piątku�w�godz.�od�9.00�do�14.00.

Szczegółowe informacje dotyczące� naboru,� w� tym� � wzory� formularzy� wniosków� o� przyznanie� pomocy� wraz�
z�instrukcjami�wypełnienia,�kryteria�wyboru�projektu�przez�LGD�określone�w�LSR,�w�tym�kryteria,�na�podstawie�których
ocenia� się� uzasadnienie� realizacji� projektu� w� ramach� LSR� oraz� wykaz� dokumentów� niezbędnych� do� weryfikacji
spełniania�kryteriów�wyboru�projektów�określonych�w�LSR,�dostępne�są�w�biurze:�Stowarzyszenia�–�Lokalna�Grupa
Działania�„Źródło”,�ul.�Ratuszowa�1,�64-320�Buk,�II�p.�pok.�39,�od�poniedziałku�do�piątku�w�godz.�od�9.00�do�14.00.�i�na
stronie�internetowej�www.lgdzrodlo.pl,�a�także:

•�na�stronie�internetowej�Agencji�Restrukturyzacji�i�Modernizacji�Rolnictwa:�www.arimr.gov.pl,�w�przypadku�operacji
o�których�mowa�w�pkt�3�i�4�;

•�na� stronie� internetowej� Departamentu� Programów� Rozwoju� Obszarów� Wiejskich� Urzędu� Marszałkowskiego
Województwa�Wielkopolskiego:�www.prow.umww.pl,�

Dodatkowo�informacji�udziela:��Biuro�LGD�„Źródło”�tel.�61�8140 671�wew.�56

Uwaga – nabór
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In�for�mu�je�my,�że�zmia�nie�ule�gły�trzy�sie�dzi�by�Ob�wo�do�wych�Ko�mi�sji�Wy�bor�czych�w gmi�nie�Stę�szew.

Wo�bec� te�go,� pod�czas� zbli�ża�ją�cych� się� wy�bo�rów� do� Sej�mu� i Se�na�tu� Rze�czy�po�spo�li�tej,� za�rzą�dzo�nych� na� dzień�
9�paź�dzier�ni�ka�2011�ro�ku:

•�miesz kań cy na stę pu ją cych ulic w Stę sze wie: Aka�cjo�wa,�An�drze�jew�skie�go,�Ba�gien�na,�Blusz�czo�wa,�Bo�je�ro�wa,
Brzo�zo�wa,�Bo�le�sła�wa�Chro�bre�go,�Cha�bro�wa,�Dę�bo�wa,�Dwor�co�wa,�Fioł�ko�wa,�Ho�ke�jo�wa,�Ja�rzę�bi�no�wa,�Ja�wo�ro�wa,
Klo�no�wa,�Ło�zo�wa,�Łyż�wiar�ska,�Mal�wo�wa,�Mo�siń�ska,�No�wot�ki,�Pił�kar�ska,�Pły�wac�ka,�Pod�gór�na,�Re�ga�to�wa,�Ró�ża�na,
Sa�san�ko�wa,�Skła�do�wa,�Spor�to�wa,�25�Stycz�nia,�Sza�cho�wa,�To�po�lo�wa,�Trze�baw�ska,�Wierz�bo�wa,�Wio�ślar�ska,�Wjaz�do�-
wa,�Że�glar�ska,�któ�rzy�do�tych�czas�gło�so�wa�li�w Do�mu�Kul�tu�ry�w Stę�sze�wie�przy�ul.�Po�znań�skiej�11,�gło�so�wać�bę�dą
w Klu bie „Sió dem ka” w Stę sze wie przy ul. Po znań skiej 7 – Ob�wo�do�wa�Ko�mi�sja�Wy�bor�cza�nr�1�w Stę�sze�wie;

•�wy bor cy na stę pu ją cych ulic w Stę sze wie:Chmiel�ni�ki,�Chy�bic�kie�go,�28�Grud�nia,�Ka�sprza�ka,�Kor�cza�ka,�Kra�sic�kie�go,
Mic�kie�wi�cza,�Mło�dych�Prze�my�słow�ców,�Na�ru�to�wi�cza,�Nor�wi�da,�Pa�de�rew�skie�go,�Par�ko�wa,�Po�nia�tow�skie�go,�Po�wstań�-
ców�Wlkp.,�Po�znań�ska�/od�nr�9�do�koń�ca/,�Pru�sa,�Pu�ła�skie�go,�Re�ja,�Pio�tra�Skar�gi,�Sko�rup�ki,�Sło�wac�kie�go,�To�mic�kie�go,
Woj�cie�chow�skie�go,� Wy�bic�kie�go,� Wy�szyń�skie�go,� któ�rzy� do�tych�czas� gło�so�wa�li� w Do�mu� Kul�tu�ry� w Stę�sze�wie� przy�
ul.�Po�znań�skiej�11,�gło�so�wać�bę�dą�w Bu dyn ku oświa to wym w Stę sze wie przy ul. Kor cza ka 2 –�Ob�wo�do�wa�Ko�mi�sja
Wy�bor�cza�nr�2�w Stę�sze�wie;

•�miesz kań cy miej sco wo ści:�Sa�po�wi�ce�(An�to�nin),�Słu�pia,�Je�zior�ki,�Pie�ka�ry,�Skrzyn�ki,�To�micz�ki,�To�mi�ce�(Ry�bo�jedz�ko),
Mi�ro�sław�ki,�któ�rzy�do�tych�czas�gło�so�wa�li�w Szko�le�Pod�sta�wo�wej�w Je�zior�kach�przy�ul.�Par�ko�wej�7�gło�so�wać�bę�dą
w sa li gim na stycz nej w Je zior kach przy ul. Ogro do wej 1 –�Ob�wo�do�wa�Ko�mi�sja�Wy�bor�cza�nr�8�w Je�zior�kach.

Po�zo�sta�łe�sie�dzi�by�Ob�wo�do�wych�Ko�mi�sji�Wy�bor�czych�nie�zmie�ni�ły�się.

ZMIANA SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
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2  Chmielniki, 
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W�każ�dy�dru�gi�i czwar�ty�po�nie�dzia�łek�mie�sią�ca�od�godz.�16:�00�do 18:�00�

w Urzę�dzie�Miej�skim�Gmi�ny Stę�szew�od�by�wa�ją�się�kon�sul�ta�cje�praw�ne.�

Są�one�prze�zna�czo�ne�tyl�ko�i wy�łącz�nie�dla�osób�za�mel�do�wa�nych�w gmi�nie�Stę�szew.

Przypominamy,�że�prawnik�pełni�funkcję�doradcy�osobom�potrzebującym�w trudnych�sytuacjach.

Informacja

Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania

prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka

Ośrodek� Pomocy� Społecznej� w Stęszewie� –� dział� Świadczenia� rodzinne� informuje,� że� od�

1� stycznia� 2012� r.,� prawo� do� dodatku� do� zasiłku� rodzinnego� z tytułu� urodzenia� dziecka

i jednorazowej�zapomogi�z tytułu�urodzenia�się�dziecka,�uzależnione�będzie�od�przedstawienia

przez�osobę�ubiegającą�się�zaświadczenia,�że�matka�dziecka�pozostawała�pod�opieką�medyczną

nie� później� niż� od� 10� tygodnia� ciąży� do� porodu� (przepisy� ustawy� z dnia� 25� marca� 2011� r.

o ograniczaniu�barier�administracyjnych�dla�obywateli�i przedsiębiorców�nie�przewidują�możliwości

zastąpienia�ww.�zaświadczenia�oświadczeniem).�

Wzór� powyższego� zaświadczenia� określony� jest� we�wchodzącym�w życie� 1� stycznia� 2012� r.

rozporządzeniu�Ministra�Zdrowia�z dnia�14�września�2010�r.�w sprawie�formy�opieki�medycznej

nad�kobietą�w ciąży,�uprawniającej�do�dodatku�z tytułu�urodzenia�dziecka�oraz�wzoru�zaświadczenia

potwierdzającego�pozostawanie�pod�tą�opieką�(Dz.�U.�z 2010�r.,�Nr�183,�poz.�1234).

Podstawa�prawna:�art.�9�i art.�15�b�ustawy�z dnia�28�listopada�2003�r.�o świadczeniach�rodzinnych

(Dz.�U.�Nr139,�poz.�992,�zpóźn.�zm.),�art.�3�ustawy�z dnia�5�marca�2010� r.�o zmianie�ustawy

o świadczeniach� rodzinnych�oraz�ustawy�o świadczeniach�opieki�zdrowotnej� finansowanej�ze

środków�publicznych�(Dz.�U.�Nr�50,�poz.�301),

Informacja – świadczenia rodzinne
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Ogłoszenia

Sprzątanie�po�godzinach�

w�okolicy�Stęszewa

tel. 663 725 897

Ogrody,�sadzawki,�akwaria

– zakładanie,�pielęgnacja

tel. 665 023 965

Renowacja�parkietów,�

szlifowanie,�olejowanie,�

lakierowanie,�

zakładanie�wykładzin.

tel. kontaktowy 606 492 927

Wynajmę�mieszkanie�

w�Stęszewie

lub�zamienię�

na�mieszkanie�w�Poznaniu.

tel. 515 – 090 – 759

Sklep�„MATADOR”
Karmy,�artykuły,�akcesoria.

Wszystko�dla�gołębi,�

papug�i�innych�

ptaków�ozdobnych.

Będlewo,�ul.�Mosińska�10

tel. 61 8 13 55 94, 

kom. 721 700 821

Sprzedam�działkę�budowlaną�

uzbrojoną�811�m²�w�Witoblu

ul.�Folwarczna

tel. 605 951 205



UrządMiejskiGminyStęszew

ul. Po znań ska 11
czyn ny: pon. 8.00–16.00, wt.–pt. 7.00–15.00
cen tra la – 61 819 71 20, 61 813 40 11
se kre ta riat – 61 819 71 22
fax – 61 813 42 87
www.ste szew.pl
urzadg mi ny@ste szew.pl
bur mistrz@ste szew.pl 
Geo de zja – 61 819 71 49
Le śnic two, Ochro na Śro do wi ska, 
Rol nic two – 61 819 71 25
Planowanie Przestrzenne – 61 819 71 26
Unia eu ro pej ska – 61 819 71 41
Za mó wie nia Pu blicz ne – 61 819 71 41
Dro gi – 61 819 71 41
Inwestycje – 61 819 71 41
Obro na Cy wil na – 61 819 71 35
Ob słu ga In for ma tycz na – 61 819 71 35
Skarb nik – 61 819 71 28
Księ go wość Bu dże to wa – 61 819 71 31
Księ go wość Po dat ko wa – 61 819 71 39
Po dat ki – 61 819 71 30
Kom pu te ro wa Ewi den cja Lud no ści – 61 819 71 33
Urząd Sta nu Cy wil ne go – 61 819 71 29
Dzia łal no ść Go spo dar cza – 61 819 71 36
Ob słu ga Ra dy – 61 819 71 36
Pro mo cja Gmi ny – 61 819 71 45
Ko mu ni ka cja i Opła ta 
Trans por to wa – 61 819 71 32
Rad ca Praw ny – 61 819 71 44
Ubez pie cze nie Spo łecz ne Rol ni ków – 61 819 71 40

ZespółEkonomicznoAdministracyjnySzkół
ul. Po znań ska 11
tel. 61 819 71 37
czyn ny: pon. 8.00–16.00, wt.–pt. 7.00–15.00

OśrodekPomocySpołecznej
ul. Po znań ska 11
tel. 61 819 71 24
czyn ny: pon. 8.00–16.00, wt.–pt. 7.00–15.00 

ZakładGospodarkiKomunalnej
iMieszkaniowej
ul. Mosińska 15
Czynny jest codziennie z wyjątkiem wolnych 
sobót i niedzieli w godz. 7.00–15.00
tel. 61 813 41 82
Awarie sieci wodno-kanalizacyjnej można 
zgłaszać przez cały tydzień, 24 h na dobę pod 
nr. kom. 506 020 061, 515 266 029, 500 016 269

PogotowieEnergetyczne
ul. Wojska Polskiego 1 – Stęszew, tel. 61 813 43 95
Opalenica (24 h na dobę), tel. 61 447 91 00

Pogotowiewodne– kanalizacyjne
– 506 020 061

OczyszczalniawWitobelu – 515 266 029

OczyszczalniawStrykowie – 500 016 269

StrażPożarna
ul. Po znań ska 11a, Stę szew, tel. 61 813 43 98
ul. Bu kow ska 2a, Stry ko wo, tel. 61 813 45 31 

Policja–nrkom.dopatrolu660 907 885
ul. Poznańska 19, 62-060 Stęszew
tel. 61 841 49 30 lub 61 841 49 32
PrzezcałądobęmożnadzwonićdoKomendy
MiejskiejwPoznaniupodbezpłatnynrtel.997
KierownikOgniwaPrewencji – Piotr Szafrański 
Rejonnr 1– Dzielnicowy St. Sierż. Marek
Ludwiczak, tel. 519 064 708  nadzoruje całe miasto
Stęszew
Rejonnr 2 – Dzielnicowy St. Sierż. Waldemar
Górski nadzoruje: Zamysłowo, Strykówko,
Antonin, Strykowo, Sapowice, Rybojedzko,
Słupia, Jeziorki, Skrzynki, Tomice, Tomiczki,
Wielkawieś, Krąplewo, Mirosławki
Rejonnr 3 – Dzielnicowy Sierż. Zbigniew
Konieczny tel. 519 064 706 nadzoruje: Dębno,
Dębienko, Trzebaw, Łódź, Witobel, Będlewo,
Zaparcin, Wronczyn, Modrze, Żydowo,
Drożdżyce, Smętówko, Górka, Srocko Małe PGR
i wieś, Twardowo

MuzeumRegionalne
ul. Ry nek 8, 62  -060 Stę szew
czyn ne co dzien nie z wy jąt kiem po nie dział ku
w go dzi nach: 10.00–14.00
tel. 61 813 40 12

DomKultury
ul. Po znań ska 11, 62  -060 Stę szew
czyn ny: 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. Po znań ska 11, 62  -060 Stę szew
tel. 61 813 40 92
czyn na: 
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. do szko ły: 61 813 40 52
Filiaw Jeziorkach
tel. do szko ły: 61 819 60 87
Filiaw Trzebawiu
Filiaw Sapowicach
Filiaw Będlewie

ZARZĄDCY DRÓG

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad – 61 866 88 21
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Poznaniu – 61 826 53 92
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Kościanie – 65 512 17 74
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 
– 61 859 34 30

ZDROWIE

StęszewskaPodstacjaPogotowia
tel. 999 lub 61 866 00 66

NZOZPrzychodniaZespołuLekarza
Rodzinnego„Medicus”s.c. w Stę sze wie, 
ul. Pio tra Skar gi 22, tel. 61 813 42 61.
Ga bi net czyn ny: od po nie dział ku do piąt ku 
od 8.00 do 18.00 – po ra dy i wi zy ty.
Świad cze nia le ka rza ro dzin ne go są udzie la ne
tak że w Do jaz do wym Punk cie Le kar skim 
w Je zior kach, ul. Ogro do wa 1 – od po nie dział ku
do piąt ku.Opie ka le kar ska po za go dzi na mi pra cy
przy chod ni tj. od 18.00 do 8.00 oraz w nie dzie le
i świę ta: 
Wy jaz do wa – po go to wie tel. 61 866 00 66. 
Am bu la to ryj na: szpi tal w Pusz czy ko wie, 
ul. Kra szew skie go 11, tel. 61 633 65 00 
Pie lę gniar ka śro do wi sko wa – od po nie dział ku
do piąt ku od 8.00 do 12.00 – ga bi net, 
od 14.00 do 18.00 – śro do wi sko. 
Za pew nia cią głość le cze nia przez ca łą do bę
w ra mach noc nej i świą tecz nej wy jaz do wej
opie ki pie lę gniar skiej – tel. 606 241 687

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

NZOZOśrodekZdrowia„Strażak”
Strykowo, ul. Bukowska 56, tel. 61 813 42 91
Ośrodek czynny: pon.–pt. 8.00–18.00
Godziny przyjęć lekarza:
pon. 8.00–16.00, wt., czw. 11.00–18.00
śr. 12.00–18.00, pt. 8.00–14.00
Dzieci zdrowe:
pon., wt., czw., pt. 14.00–15.00, śr. 17.00–18.00
Pobrania materiałów do badań:
śr. 8.00–9.30
Wizyty domowe poza godzinami przyjęć.

NiepublicznyZakładOpiekiZdrowotnej
ZespółLekarzyRodzinnych
„PROMED”PiotrRoguszczak
Stęszew, ul. Reya 6
tel. 61 813 56 03, kom. 606 892 161
Gabinet czynny:
pon.–pt. 8.00–18.00
Lekarz przyjmuje pon.–pt.
Gabinet: 8.00–12.00, 15.00–18.00
Wizyty domowe: 12.00–15.00
Dzieci zdrowe (szczepienia):
wtorki 9.00–11.00
czwartki 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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PediatrycznyGabinetLekarski
ul. La sko wa 15 
tel. 61 813 46 04, kom. 501 463 008
Przyjęcia płatne:
wtorek: 16:00–18:00
środa: 10:00–12:00
piątek: 16:00–18:00
Orze cze nia le kar skie po wy pad ko we bez płat ne
dla szkół i przed szko li gmi ny Stę szew.

NZOZPrzychodniaSpecjalistyczna
„ Jakubowska–MEDICA”
ul. Kościańska 22, 62-060 Stęszew,
w związku z ograniczonym limitem porad,
należy dokonać  wcześniejszej rejestracji
telefonicznej pod nr tel. 61 813 50 19 
Punkt pobrań krwi i przyjmowania moczu
W środy i piątki od 7:30 do 9:00
Pobieramy wymazy z gardła i nosa

drmed.JadwigaRejmaniakspecjalista
laryngologifoniatra
ul. Narutowicza 19, 62-060 Stęszew
Prosimy o dokonanie wcześniejszej 
rejestracji telefonicznej:
tel. 61 813 41 59, kom. 603 599 016

GabinetLekarskiMedycynyPracy
lek.med.RenataTurbańska
ul. Ślu sar ska 2, 62  -060 Stę szew
Ga bi net czyn ny: 
wt. 15.30–17.30
czw. 16.00–18.00
Re je stra cja: tel. 61 813 44 38
kom. 606 629 783

NZOZ„Zdrowie”SpółkaCywilna
62-060 Stęszew, ul. Poznańska 24
tel. 61 8 195 439
Kierownik spółki: Anna Niedźwiedź 
– tel. 600 631 917
Magister pielęgniarstwa: Anna Niedźwiedź 
– pielęgniarka środowiskowa: tel. 600 631 917
Agnieszka Ignasiak – pielęgniarka
środowiskowa: tel. 605 951 205
Katarzyna Płotkowiak – pielęgniarka
środowiskowa: tel. 600 917 102
Barbara Sikorska – pielęgniarka środowiskowa:
tel. 504 821 566
Mariola Czaplińska – położna środowiskowa:
tel. 693 743 875
Opieka długoterminowa: Magdalena Bernart,
Halina Kowalska tel. 600 631 917.

LekarzStomatolog
IwonaZantkiewicz-Bajerlein
KrzysztofZantkiewicz
ul. Poznańska 4a, 62 -060 Stęszew
Gabinet czynny:
pon.–pt. 10.00–20.00
sob. 10.00–13.00 
tel. 61 813 46 81

GabinetStomatologiczny
Katarzynai ArturBartoszek
ul. P. Skar gi 22, 62  -060 Stę szew
tel. 61 813 44 53
kom. 602 706 945

IndywidualnaSpecPraktyka
PrywatnyGabinetStomatologiczny
DlaDziecii Młodzieży– BarbaraKucharska
ul. Szkol na 1, 62  -060 Stę szew, 
tel. 61 819 54 07
Go dzi ny przy jęć: 
po nie dzia łek: 13.00–18.00
wto rek: 8.00–13.30
śro da: 8.00–13.30
czwar tek: 13.00–18.00
pią tek: 8.00–13.30

GabinetStomatologiczny
Lekarzstomatolog
PawełŚwiderski
ul. Rynek 19, 62-060 Stęszew
Gabinet czynny:
pon.–pt. 11.00–19.00
sob. 11.00–14.00
tel. 61 670 63 42 

Gabinetrehabilitacyjny„Antidotum”
ul. Reja 2/4, Stęszew
tel. 61 819 51 06

PracowniaTechnikiDentystycznej
AnnaBorys
Od płat na na pra wa i wy ko ny wa nie pro tez. 
tel. 61 813 44 80, 61 842 70 97, 
kom. 693 139 499

GabinetDermatologiczny
lek.med.JolantaRosa
ul. Wojska Polskiego 6, 62-060 Stęszew
tel. kom. 507 023 607
Gabinet czynny jest we wtorki 
w godzinach od 16.00 do 18.00

NZOZ„FIZJO+”MaciejRychlik
GabinetyRehabilitacyjne
ul. Łukaszewicza 1, Stęszew
tel. 508 272 577
Godziny otwarcia:
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. Ja nu sza Kor cza ka 2, 62  -060 Stę szew 
tel. 61 813  48 32
Przyj mu je: psy cho log, pe da gog, lo go pe da.

GabinetLekarskiGrażynaGugała
– ginekologia, położnictwo,
– medycyna ogólna,
– badania kierowców na prawo jazdy,
– badania dla celów sanepidu

Strykowo, ul. Lipowa 6c.
Rejestracja telefoniczna 602 704 502  

JDKGabinetPsychologiczno-Logopedyczny
ul. Łukaszewicza 1, 62–060 Stęszew
tel. 502 610 002
Gabinet czynny:
pon. i czw. 14.00–18.00

APTEKI
Stęszew,ul.Poznańska3,„PodOrłem”
tel. 61 813 42 54
czyn na: pon.–pt. 8.00–20.00, sob. 8.00–13.00

Stęszew,ul.Chybickiego13,„PodSłońcem”
tel. 61 813 48 61
czyn na: pon.–pt. 8.00–12.30 i 15.00–20.00
sob. 8.00–13.00 i 18.00–19.00

Punktapteczny„Aspirynka”
Stry ko wo, ul. Bu kow ska 56
czyn na: pon., śr., pt. 8.00–16.00, 
wt., czw. 10.00–18.00 

Punktapteczny„Witaminka”
Jeziorki, pl. Parkowy 7
czynna: pon.–pt. 8.00–14.00
tel. 501 472 846  

SZKOŁY
Gim na zjum w Stę sze wie, ul. Szkol na 1, 
tel. 61 813 41 47
Szko ła Pod sta wo wa w Stę sze wie, ul. Po znań ska 25,
tel. 61 813 41 92, 61 813 43 55
Szko ła Pod sta wo wa w Stry ko wie, ul. Bu kow ska
Gim na zjum w Stry ko wie, ul. Szkol na 10, 
tel. 61 813 40 52
Ze spół Szkol no Przed szkol ny w Mo drzu, 
ul. Ko ściusz ki 14, tel. 61 819 57 72
Ze spół Szkol no Przed szkol ny w Je zior kach, 
ul. Par ko wa 7, tel. 61 819 60 87
Szko ła Pod sta wo wa w Trze ba wiu, ul. Mosińska 1,
tel. 61 813 52 09
Ze spół Szkół Spe cjal nych w Stę sze wie, 
ul. Woj ska Pol skie go 18, tel. 61 813 40 96
Przed szko le w Stę sze wie, ul. Sko rup ki, 
tel. 61 813 43 45

POCZTA
Stę szew, ul. Po znań ska 21, tel. 61 813 40 25

BANKI
BankZachodniWBKS.A.
Stę szew, ul. Po znań ska 6, tel. 61 813 53 06

GospodarczyBankSpółdzielczy
Stę szew, ul. Ry nek 11, tel. 61 813 47 86

PKOBankPolski
Stę szew, ul. Po znań ska 20, tel. 61 819 75 00

UsługiFinansowePartnerBankuPEKAO S.A.
SE IG POL SKA SP. Z O.O.
62-060 Stę szew, ul. Po znań ska 3, tel. 61 819 53 95


