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T egoroczne dożynki gminne odbyły się
w niedzielę 27 sierpnia we Wronczy-
nie. Otworzył je sołtys Wronczyna Zyg-

munt Jankowiak. Przywitał on gości i przed-
stawił krótki opis sołectwa. Następnie głos
zabrał burmistrz – Włodzimierz Pinczak.
Podziękował on wszystkim rolnikom za ich
ciężką pracę, za przyniesione wieńce i wy-
pieczony chleb dożynkowy.

Następnie rozpoczęła się msza święta,
a po niej – tradycyjna ceremonia dożynkowa
poprowadzona przez zespoły „Modrzanki”
i „Koźlary”. Jej scenariusz oraz tradycyjne,
dowcipne przyśpiewki przygotowała Weroni-
ka Polaczek. Zespołom przygrywał Przemek
Przybylski. Część przedstawioną przez Kapelę
Dudziarską „Koźlary”, (wraz z tańcami
– marszem wielkopolskim i oberkiem oraz

przyśpiewkami) opracowała i prezentowała
dyrektor Domu Kultury – Barbara Bawer.

Po występach obu zespołów, nastąpiło
uroczyste wręczenie burmistrzowi boch-
na chleba, (wypieczonego z tegorocznego
zboża). Dokonali tego starostowie dożynek:
Jolanta Rybarska ze Srocka Małego i Bog-
dan Fabiś z Wronczyna. Burmistrz obiecał,
że otrzymany bochen będzie sprawiedliwie

dzielił. Zgodnie ze starym obyczajem poczę-
stował też chlebem wszystkich zgromadzo-
nych. Na ręce przewodniczącego Rady Miej-
skiej – Mirosława Potrawiaka przekazano
natomiast wieniec sołectwa Wronczyn.

Na tegorocznych dożynkach wystąpił go-
ścinnie Zespół Regionalny im Anny Markie-

Dożynki gminne

dokończenie na str. 2

Burmistrz wita zgromadzonych i dziękuje rolnikom za ich pracę



WIEŚCI
STĘSZEWSKIE

2 3/2007

wicz z Bukówca Górnego. Zespół ten istnieje
już 43 lata. Jego członkowie występują
w tradycyjnych strojach z regionu Buków-

ca. We Wronczynie zaprezentowali oni tań-
ce, przyśpiewki oraz dowcipne skecze. Przy-
grywała im Kapela Dudziarska.

Jednym z punktów uroczystości był rów-
nież występ zespołu „ARHED”. Weronika
Szypura, Kalina Bernaczyk, Magda i Michał
Lubańscy wykonali kilka coverów, znanych
wszystkim piosenek.

Specjalnie z myślą o dzieciach i młodzie-
ży zaplanowano blok rozrywkowy, podczas
którego odbywały się na scenie gry i konkur-
sy. Najmłodsi mogli także bawić się w weso-
łym miasteczku oraz na dmuchanej zjeż-
dżalni. Czekały na nich również słodkie
smakołyki.

Osoby starsze mogły obejrzeć wystawę
rzeźby Macieja Szymczaka z Lubasza Stare-
go. Jest on autorem 300 rzeźb i płaskorzeźb
o tematyce religijnej, historycznej itd.

Najwięcej osób zgromadził niewątpliwie
występ gościa specjalnego – Roberta Rozmu-
sa, który rozpoczął się wczesnym wieczo-
rem. Aktor i piosenkarz, wraz z zespołem

„Mizgalski Band” rozruszał publiczność.
Swoim śpiewem, strojami i charyzmą stwo-
rzył barwne widowisko. Po jego występie
rozpoczęła się zabawa taneczna.

J.Z.

dokończenie ze str. 1

Burmistrz przyjmuje bochen chleba

Ceremonię dożynkową prowadzą Modrzanki i Koźlart

Występ Roberta Rozmusa Dzieci z ochotą bawią się w wesołym miasteczku

Staropolski zwyczaj obsypywania zbożem na szczęście, zachował się do dzisiaj

Wieniec dożynkowy Wronczyna
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3września otwarte zostało przedszkole
w Strykowie. Nowopowstała placów-
ka jest jednostką podległą strykow-

skiej Szkole Podstawowej i utworzona zosta-
ła z inicjatywy władz gminy oraz społecz-
ności lokalnej. Do przedszkola uczęszczają
dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

Uroczyste otwarcie nowej placówki połą-
czone zostało z rozpoczęciem roku szkolnego.
Na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
w Strykowie zebrali się: burmistrz gminy, rad-
ni, ksiądz proboszcz, nauczyciele, uczniowie
wraz z rodzicami itd. Zgromadzonych powita-
ła dyrektor szkoły Jolanta Kalinowska-Skrzy-
pek. Głos zabrał także burmistrz Włodzimierz
Pinczak, który podziękował wszystkim oso-
bom zaangażowanym w utworzenie przed-
szkola. Wyróżnił też radnych, do których nale-
żała ostateczna decyzja o otwarciu placówki
dla najmłodszej grupy wiekowej.

Zanim doszło do uroczystego przecięcia
wstęgi w budynku przedszkola, powitano
pierwszoklasistów, którzy tego dnia rozpo-
czynali rok szkolny. Dzieci złożyły ślubowa-
nie i zostały pasowane na ucznia przez pa-
nią dyrektor. Następnie otrzymały legity-
macje szkolne i drobne upominki.

Pierwszoklasiści prze-
szli do sal, na spotkanie ze
swoimi wychowawczy-
niami, a wszyscy goście
udali się do budynku no-
wego przedszkola, gdzie
burmistrz gminy dokonał
przecięcia wstęgi. Rodzice
i ich pociechy mogli wejść
do środka, obejrzeć salę,
szatnię oraz łazienkę
przygotowane dla dzieci.
Ksiądz proboszcz pobłogo-
sławił nowe miejsce. Każ-
dy przedszkolak znalazł
podpisane jego imieniem
miejsce przy stoliku.

Następnie rozpoczęła
się mniej oficjalna część
uroczystości. Dzieci wraz
z rodzicami poznawały
przedszkole, oglądały ko-
lorowe zabawki, po to,
aby następnego dnia bez
lęku przyjść już na zaję-
cia.

J.Z.

Łazienka dla maluchówPierwszy dzień w nowym przedszkolu

Ślubowanie pierwszoklasistów

Otwarto przedszkole
w Strykowie!
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30 sierpnia br. odbyła się kolejna se-
sja Rady Miejskiej. Po przyjęciu
porządku obrad oraz protokołu

z ostatniej sesji, głos zabrał burmistrz, który
przedstawił sprawozdanie z działalności
międzysesyjnej. Dotyczyło ono okresu od
29 czerwca do 30 sierpnia.

Był to okres wakacyjny, mimo to – bar-
dzo aktywny. Realizowano w tym czasie
wiele inwestycji. Trwały prace przy budo-
wie oczyszczalni ścieków w Witoblu. Ter-
min ich zakończenia dobiega już końca, jed-
nakże i w tym przypadku nie obyło się bez
problemów. Dotyczyły one szczególnie bra-
ków kadry budowlanej oraz materiałów.
Kontynuowano także budowę kanalizacji
sanitarnej w Stęszewie i Dębnie. Obecnie
trwa budowa kanalizacji na ul. Nowej oraz
Kórnickiej – na odcinku za torami. Rozpo-
częto także termomodernizację budynku
Urzędu Miejskiego. Zostanie on ocieplony
i pomalowany. Powstawały również projek-
ty kanalizacji sanitarnej dla Witobla, Zamy-
słowa, Wronczyna i Zaparcina.

Trwają rozmowy i prace dotyczące Cen-
trum Zagospodarowania Odpadów w Czem-
piniu. Ostatnio wybrana została technolo-
gia segregacji odpadów oraz firma, która,
jako partner strategiczny współpracować
będzie z gminami.

Podpisane zostały dwa akty notarialne
– na sprzedaż gruntu w Trzebawiu oraz
mieszkania w Strykowie.

Odbyły się też przetargi na remonty chod-
ników i nawierzchni dróg, rozbudowę kana-
lizacji sanitarnej w Stęszewie, termomoder-
nizację budynku Urzędu Gminy, budowę ka-
nalizacji sanitarnej w Sapowicach itd.

Nadal trwa dyskusja na temat lokalizacji
hali widowiskowej, która ma powstać w Stę-
szewie. Rozważane są dwie opcje lokalizacyj-
ne: teren boiska przy targowisku lub rejon ul.
Trzebawskiej – przy boisku sportowym KS
Lipno. Burmistrz podkreślił, że plany budowy
hali powstały już w latach 90. Najwyższa
więc pora, aby je w końcu zrealizować.

Podpisane zostało porozumienie ze Sta-
rostwem Powiatowym w Poznaniu, dzięki
któremu rozpocznie się proces informatyza-
cji w gminie. Na terenie Stęszewa powstać
mają dwa infokioski.

Burmistrz poruszył także sprawę, która
dotyczy wszystkich mieszkańców gminy. Po-

informował, że w roku 2008 wzrosną opłaty
za śmieci. Znacznie wzrośnie bowiem opłata
środowiskowa, która wynosić będzie 75 zł.
Dodając ją do aktualnej kwoty 59 zł za tonę
śmieci powstaje całkiem wysoka stawka. Po-
informował też, że gmina zmuszona będzie
zlikwidować plastikowe kontenery do segre-
gacji odpadów, które ustawione są na terenie
gminy. Mieszkańcy wykorzystują je bowiem
jako zwykłe kubły na śmieci, wrzucając
do nich wszystko co popadnie.

Burmistrz poinformował także, że w wa-
kacyjnych miesiącach zorganizowany zo-
stał jak zawsze wypoczynek dla dzieci z te-
renu gminy – półkolonie oraz wyjazdy kolo-
nijne. Zorganizowano także wyjazd
do zaprzyjaźnionej francuskiej gminy Plen-
ne Fougères. Uczestniczyły w nim głównie
dzieci i młodzież z gminnych szkół.

Był to też czas żniw oraz dożynek, które
w tym roku zorganizowano 27 sierpnia we
Wronczynie.

W minionym okresie odbyły się także roz-
mowy na temat stanu dróg gminnych, powia-
towych i wojewódzkich. Ustalony został
w końcu (z Wielkopolskim Parkiem Narodo-
wym) przebieg planowanej drogi S5. Niestety,
krótko po tym, w mediach pojawiła się infor-
macja, że inwestycja ta nie zostanie dofinan-
sowana z środków unijnych. Budowa tej dro-
gi znalazła się na liście rezerwowej planowa-
nych inwestycji. Rozmawiano także
o modernizacji drogi 32 do Zielonej Góry. Pla-
ny były takie, aby od węzła drogi S5 do Stryko-
wa powstały cztery pasy. Na tą chwilę muszą
one zostać jednak odłożone na późniejszy czas.

Kolejną kwestią poruszoną przez burmi-
strza była sprawa wymiany dowodów oso-
bistych. Z racji tego, ze termin upływał
pod koniec bieżącego roku, w urzędzie pano-
wał duży tłok, a dziennie przyjmowano na-
wet 30–40 wniosków o wymianę dowodów.
Wszystko zmieniło się po informacji o prze-
dłużeniu terminu wymiany. Dosłownie
w ciągu kilku dni korytarze urzędu zaczęły
świecić pustkami. Nikt nie pamięta jednak
o tym, że wydłużeniu o trzy miesiące uległ
jedynie termin wymiany dowodu, a nie ter-
min złożenia wniosku, na podstawie które-
go nowy dowód ma zostać wydany. Wnio-
sek ten należy złożyć do końca 2007 roku.

Gmina przygotowywała kolejne wnioski
o dofinansowanie inwestycji z środków unij-

nych. Niestety nie możemy liczyć na zbyt
wiele. Całe województwo Wielkopolskie nie
otrzyma wysokiego dofinansowania rządo-
wego, dlatego też środki unijne przeznaczy
głównie dla Poznania (w związku z Eu-
ro 2012). Odbędzie się to niestety kosztem in-
westycji gminnych. Osobnym problemem
jest sposób punktowania wniosków o dofi-
nansowanie, przyjęty przez UE. Przy ocenie
danej gminy brany jest pod uwagę m. in.: do-
chód na jednego mieszkańca, poziom bezro-
bocia itd. Na tej podstawie można uzyskać
3 punkty. Gmina Stęszew może liczyć mak-
symalnie na 1 punkt. Otrzyma go wtedy, gdy
ubiegać się będzie o dofinansowanie nie
przekraczające 50% kosztów całej inwesty-
cji. Realne szanse na otrzymanie dofinanso-
wania są więc znikome.

Burmistrz poinformował także o proble-
mie, który poruszany był na wielu spotka-
niach z mieszkańcami gminy. Dotyczy on
funkcjonowania stęszewskiej policji. Kwe-
stia ta powraca po raz kolejny. Mieszkańcy
żalą się bowiem na niszczenie mienia pry-
watnego i publicznego, problem narkoty-
ków wśród młodzieży itd. Podkreślają też, że
telefon komórkowy, który otrzymali poli-
cjanci od gminy nie zawsze jest odbierany.
Burmistrz poinformował, że zarzutów tych
nie należy generalizować, bo nie dotyczą
one wszystkich policjantów. Niezmienny
jest jednak fakt, że skargi na pracę policji po-
zostają bez reakcji.

Do wypowiedzi burmistrza na temat
utrzymania przez policję porządku i bezpie-
czeństwa na terenie gminy dołączył radny
Zenon Kempa. Poinformował, że uczestni-
czył w spotkaniu wiejskim w Jeziorkach.
Mieszkańcy zaapelowali na zebraniu o za-
pewnienie bezpieczeństwa dzieciom idącym
i wracającym ze szkoły. Na terenach wiej-
skich pojawiły się bowiem watahy błąkają-
cych się psów. Radny Kempa zwrócił uwa-
gę, że problem można zlikwidować idąc
za przykładem jednej z sąsiednich gmin,
w której policja, po znalezieniu właścicieli
błąkających się psów, nakłada na nich man-
daty. Sposób ten okazał się podobno bardzo
skuteczny. Kolejną kwestią przedstawioną
przez radnego był problem młodzieży, która
wieczorami pije piwo w jezioreckim parku.
Są to młodzi ludzie, którzy na jakiekolwiek
uwagi reagują bardzo wulgarnie. Radny

VIII sesja Rady Miejskiej
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zwrócił się więc z prośbą do policji, aby ta,
będąc na patrolu, skontrolowała także teren
parku. Ostatnią kwestią jest problem mło-
dzieży wracającej nocami z dyskotek. Czuje
się ona na tyle bezkarnie, że niszczy cudze
mienie: przewraca znaki drogowe, niszczy
płoty itd. Radny Kempa zwrócił się więc po-
nownie do przedstawiciela policji Roma-
na Urbanka, aby uczulić wszystkich funk-
cjonariuszy na ten problem. Zaapelował,
aby policjanci byli bardziej aktywni i wi-
doczni w czasie gdy młodzież wraca z dys-
kotek do domów.

Po sprawozdaniu burmistrza podjęto na-
stępujące uchwały: – w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2007 rok. Dokonano
zwiększenia dochodów o kwotę 49 080,00 zł
oraz zmniejszenia wydatków o kwo-
tę 700 920,00 zł.
– w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Pożycz-
ka ta zaciągnięta zostanie na sfinansowa-
nie budowy sieci kanalizacji sanitarnej
dla Sapowic do kwoty 2 800 000,00 zł.
W tym – do realizacji w 2007 r. do kwo-
ty 500 000,00 zł; do realizacji w 2008 r.
do kwoty 2 000 000,00 zł; do realizacji
w 2009 r. do kwoty 300 000,00 zł,

– w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Pożycz-
ka ta zaciągnięta zostanie na sfinansowa-
nie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przykanalikami w Stęszewie
– do kwoty 350 000,00 zł,

– w sprawie nadania imienia Szkole Podsta-
wowej w Trzebawiu. Szkole nadane zosta-
nie imię „Małych Przyrodników”, które
wybrane zostało spośród propozycji zgło-
szonych przez uczniów i ich rodziców,

– w sprawie określenia tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o róż-
nym tygodniowym wymiarze godzin. Zo-
stał on określony odpowiednimi wzorami,
gdyż uzupełnienie wymiaru zatrudnienia
do pełnego etatu może występować
w szkole lub przedszkolu w układzie róż-
nych stanowisk,

– zmieniającą uchwałę z dnia 30 wrze-
śnia 2003 r. nr IX/90/2003 w sprawie upo-
ważnienia kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Stęszewie do załatwiania
spraw z zakresu przyznawania, ustalania
i wypłacania dodatków mieszkaniowych.
Nowe brzmienie otrzymał §1,

– w sprawie wyrażenia opinii potwierdza-
jącej celowość realizacji zadania i efek-
tywność projektowanego przedsięwzię-
cia. Uchwała ta dotyczy budowy drogi
gminnej Witobel – Zamyslowo – etap II.
Inwestycja ta stworzy korzystne warunki
dla funkcjonowania gospodarstw rol-
nych, poprawi rolnikom dojazd do grun-
tów rolnych, przez co zostanie także
zmniejszony czas przejazdu sprzętem rol-
niczym z gospodarstw do pól,

– w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od opłaty z tytułu przekształce-
nia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości prze-
znaczonych na cele mieszkaniowe.
Uchwałą tą wyrażono zgodę na udzielenie
bonifikaty w wysokości 80% od opłaty
za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nierucho-
mości przeznaczonej na cele mieszkanio-
we, położonej w Stęszewie przy ul. Sko-
rupki, stanowiącej działkę nr
2061 o pow. 4 453 m³. Nabycie prawa do tej
bonifikaty przysługuje pod warunkiem
jednorazowego uiszczenia opłaty za prze-
kształcenie,

– w sprawie oddania w najem przez gminę
Stęszew części lokalu położonego w Stę-
szewie przy ul. Poznańskiej 7. Zostanie
ona przekazania PKO BP. SA, na okres
10 lat, z przeznaczeniem na ustawienie
w niej bankomatu,

– w sprawie nabycia lokalu położonego
w Jeziorkach. Uchwała ta dotyczy lokalu
położonego przy ul. Ogrodowej 1, w któ-
rym mieści się punkt lekarski. Dlatego też
radni podjęli decyzję o jego nabyciu,

– w sprawie współfinansowania zadania
realizowanego wspólnie z miastem i gmi-
ną Buk i gminą Dopiewo. Gmina Stęszew
zawarła porozumienie z miastem i gminą
Buk oraz gminą Dopiewo, zgodnie z któ-
rym wspiera realizację inicjatywy LE-
ADER – oś czwarta Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007–2013 dla
zapewnienia rozwoju i aktywizacji obsza-
rów wiejskich. W związku z tym radni
wyrazili zgodę na przekazanie realizato-
rowi zadania – miastu i gminie Buk kwo-
ty 20 000,00 zł,

– w sprawie zamiany nieruchomości. Radni
wyrazili zgodę na zamianę nieruchomości
położonej w Stęszewie – stanowiącej wła-
sność gminy, na nieruchomości położone
w Mirosławkach – stanowiące własność
osoby fizycznej. Zamiana ta następuje
na wniosek sołectwa Mirosławki, gdyż

na ww. działkach znajduje się Klub Rolni-
ka, plac zabaw oraz droga dojazdowa
do placu zabaw. Konieczne było więc ure-
gulowanie stanu prawnego tych nieru-
chomości,

– zmieniająca uchwałę nr X/115/2003
z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie pla-
nu sieci publicznych przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów miasta i gmi-
ny Stęszew. Zmianie uległ § 2 ust.
4 ww. uchwały.

Podczas dyskusji głos zabrał kierownik
rewirów dzielnicowych – Roman Urbanek.
Powrócił on do kwestii, poruszonej przez
burmistrza, dotyczącej funkcjonowania stę-
szewskiej policji oraz właściwego wykorzy-
stywania policyjnego telefonu komórkowe-
go. Poinformował on, że „komórka” zabiera-
na jest przez policjantów pełniących służbę.
Po służbie oddawana jest do komisariatu. Je-
śli nie odbierano zgłoszenia, to być może by-
ło to wtedy, gdy telefon leżał w komisariacie.
Poza tym, prowadzony jest rejestr tzn: poli-
cjant zabierający na służbę telefon odnoto-
wuje ten fakt w zeszycie, podobnie, gdy go
oddaje. Łatwo można więc dojść do tego, któ-
ry z funkcjonariuszy miał przy sobie telefon,
w momencie, gdy nie odbierano zgłoszenia.
Kierownik Urbanek zwrócił się z prośbą
do wszystkich, aby zgłaszali sytuacje, w któ-
rych nr komórkowy policji nie odpowiada.
Odniósł się on także do kwestii bezpieczeń-
stwa na terenie gminy. Poinformował, że po-
licjanci pracują w różnych zespołach. Zespół
dochodzeniowy, dla przykładu, nie bierze już
udziału w patrolach, chyba, że jest taka po-
trzeba. Przypomniał też, że poza patrolami
policjanci maja dużo innej pracy. Obecnie
prowadzą ok. 100 dochodzeń i 30 postępo-
wań wyjaśniających. Dodał też, że wiado-
mo, iż każdy by chciał, aby policjanci byli wi-
doczni na ulicach, ale jest to trudne do zro-
bienia, gdy do zespołu patrolującego należy
praktycznie 5 funkcjonariuszy.

W tej kwestii wypowiedział się radny Sta-
nisław Matuszewski, który stwierdził, że po-
licja nie jest po to, aby była widoczna, ale
po to, aby skutecznie interweniowała, gdy
jest taka potrzeba. Przypomniał też wszyst-
kim zgromadzonym, że w większości przy-
padków osobami, które zakłócają porządek,
siedzą nocami w parkach itd. są bardzo mło-
dzi ludzie. Pojawia się więc pytanie, co nasto-
latkowie robią o tak późnych porach na dwo-
rze, skoro dawno powinni być w domach,
gdzie są ich rodzice? Dodał, że to nie policja
a rodzina powinna wychowywać dzieci.

J.Z.
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3września rozpoczął się nowy rok
szkolny. Dla uczniów oraz nauczycieli
szkół podstawowych i gimnazjów bę-

dzie to z pewnością rok przełomowy. Zmia-
ny, jakie wprowadzono dotyczą nie tylko
treści nauczania. Nowy kanon lektur szkol-
nych, stopień z religii wliczany do średniej
na świadectwie szkolnym, obowiązkowe
mundurki to najważniejsze ze zmian.

W ostatnich tygodniach zdecydowanie
największym zainteresowaniem cieszył się
temat mundurków. W szkołach trwały kon-
sultacje dyrektorów z rodzicami oraz
uczniami. Zbierano pomysły na wzór mun-
durków. W każdej placówce wyglądają one
nieco inaczej, ale zasada jest ta sama
– uczniowie poszczególnych szkół nie mają
się wyróżniać strojem.

Aktywne przygotowania do nowego ro-
ku szkolnego trwały też w szkołach na tere-
nie gminy Stęszew. Przy wyborze jednolite-
go stroju do szkoły kierowano się założenia-
mi, że miał być on praktyczny, ładny i tani.

Podczas inauguracji roku szkolnego kró-
lowały jeszcze galowe stroje, ale od pierw-
szego dnia lekcji uczniowie podstawówek
i gimnazjów, które otrzymały na czas mun-
durki, chodzą już w nich na zajęcia.

Poniżej przedstawiamy krótką informa-
cję z każdej gminnej szkoły, na temat mun-
durku, jaki w niej obowiązuje, jego wyglą-
du, ceny itd. W większości placówek o wybo-
rze kroju i firmy, która mundurek ma uszyć
decydowały rady rodziców i dyrekcja.
W szkołach zdecydowano, że jednolity cha-
rakter będzie miała tylko góra stroju.
Uczniowie noszą kamizelki, koszulki, bluzy
lub sweterki z logo szkoły. Króluje kolor gra-
natowy.

Gimnazjum w Stęszewie – jak mówi
dyrektor szkoły – Danuta Parczuk, długo
trwały tu dyskusje i konsultacje. Decyzję po-
zostawiono rodzicom i uczniom, z racji tego,
ze jest to już młodzież, która chciała mieć
wpływ na wybór. Dyrektor proponowała
kamizelki, ale pomysł ten nie spotkał się
z akceptacją. Stanęło więc na koszulkach
polo w kolorze błękitnym oraz na jasno po-

pielatej bluzie z logo szkoły, na chłodniejsze
dni. Całość utrzymana jest w kolorystyce
sztandaru szkoły i kosztuje 94 zł. Jak podkre-
śla pani dyrektor – zaczęły się już pojawiać
różne opinie na temat wybranego stroju, ale

ma ona świadomość, że nigdy nie uda się za-
dowolić wszystkich.

Szkoła Podstawowa w Stęszewie
– dyrektor Leszek Bernaczyk, poinformo-
wał, że wśród rodziców przeprowadzono
ankietę, w której ok. 80% z nich opowiedzia-
ło się za słusznością wprowadzenia mun-
durków. Decyzję o wyborze stroju podjął po-
wołany do tego zespół, składający z się 5 ro-
dziców i 2 nauczycieli. Zdecydowali się oni
na bawełniane koszulki – błękitne dla
dziewcząt, granatowe – dla chłopców oraz
na rozpinany, granatowy sweter na chłod-
niejsze dni. Zarówno koszulki jak i swetry
mają tarczę oraz logo szkoły. Umowę z fir-
mą podpisał dyrektor oraz rada rodziców,
która stworzyła specjalny 5-procentowy
fundusz (5-procentowy rabat od opłat rodzi-
ców) – na pomoc dla osób znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Cał-
kowity koszt mundurku, w zależności

od wzrostu dziecka waha się od ok.
60 do 70 zł. Strojów jeszcze nie ma, zostaną
one prawdopodobnie dostarczone na po-
czątku października.

Zespół Szkół w Stęszewie – decyzję
o wyborze stroju podjęły mamy z rady rodzi-
ców oraz przedstawiciele uczniów z róż-
nych klas. Mieli oni okazję obejrzeć zapropo-
nowane stroje podczas prezentacji. Po niej
podjęto decyzję o wyborze jeansowej kami-
zelki z logo szkoły. W szkole odbyło się mie-
rzenie uczniów. Dyrektor Jadwiga Balcerek
mówi, że głównym powodem takiego wybo-
ru był fakt, iż kamizelki są wygodne i tanie,
a dzieci cieszą się, że pod nimi mogą nosić to
co chcą. Koszt 42 zł.

Gimnazjum w Strykowie – dyrektor
gimnazjum Dorota Woroch poinformowała,
że decyzję o wyborze mundurku podejmo-
wali rodzice wraz z dyrekcją. Na spotkaniu
rady rodziców odbyły się konsultacje,
po których uszyte zostały wzory strojów za-
prezentowane później uczniom. Przeprowa-
dzono wśród nich sondaż, w którym po-
nad 90% uczniów zaakceptowało je, co dało

Nowy rok szkolny
w mundurkach

Gimnazjum Stęszew

Zespół Szkół – Stęszew
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podstawę do podjęcia ostatecznej decyzji. Są
to również jeansowe kamizelki z logo szko-
ły. Wcześniej pojawiały się inne pomysły
np.: koszulki polo, ale mamy zdecydowały,
ze nie będą one praktyczne. Rodzice bardzo
się zaangażowali w pomoc – sami mierzyli
dzieci. Mundurki można było kupić w szko-
le. Kosztują one 42 zł. Większość osób jest za-
dowolona, ponieważ, przez fakt, że dzieci

noszą jedynie kamizelki, zachowany został
pewien indywidualizm uczniów.

Szkoła Podstawowa w Strykowie
– jak mówi dyrektor szkoły – Jolanta Kali-
nowska-Skrzypek, pod uwagę brane były
różne oferty, ale mała liczba uczniów powo-
dowała, że trudno było wybrać firmę, która
zdecydowała by się uszyć mundurek
po przystępnej cenie. Dlatego zdecydowano
się również na jeansowe kamizelki z logo
szkoły. Ich koszt to – 42 zł.

Szkoła Podstawowa w Modrzu – dy-
rektor szkoły Karolina Kula założyła, że naj-
ważniejsze jest, aby stroje były tanie oraz,
aby brać pod uwagę przede wszystkim opi-
nię rodziców dzieci najmłodszych, ponie-
waż one najdłużej będą chodzić w tych
mundurkach. Decyzję podjęto podczas rady
rodziców, gdzie przedstawiono projekt.
Dzieciom również zaprezentowano kamizel-
ki, które były w 2 odcieniach jeansu i to
uczniowie zdecydowali się na te ciemniej-
sze. Zdecydowana większość rodziców

stwierdziła, że pomysł na kamizelki z logo
szkoły jest najlepszy. Koszt 42 zł.

W przypadku dwóch szkół ze Strykowa
oraz szkoły z Modrza zdecydowano się na ta-
kie same kamizelki (tylko z innym logo) jesz-
cze z jednego powodu – dzieci, kończąc bo-
wiem jedną z tych szkół, przechodzą do ko-
lejnej z nich. Taki sam mundurek pozwoli

na zaoszczędzenie pieniędzy i czasu rodzi-
com, którzy będą mogli zmienić jedynie em-
blemat szkoły na kamizelce.

Szkoła Podstawowa w Jeziorkach
– decyzja zapadła po naradzie rodziców
i nauczycieli, zdecydowano się również
na jeansowe kamizelki z logo szkoły. Kosztu-
ją one 45 zł. Dyrektor Maria Słomińska mó-
wi, że, z uwagi na małe opóźnienie, mun-
durków jeszcze nie ma. Mają one zostać do-
starczone do ok. 20 września. (informację
taką otrzymaliśmy w momencie pisania te-
go tekst tj. przed 20 września – red.)

Szkoła Podstawowa w Trzebawiu
– obowiązkowym mundurkiem jest tu jean-
sowa kamizelka z kołnierzykiem oraz z logo
szkoły. Zdecydowano się na nią po konsulta-

cji z rodzicami. Ostateczne zdanie należało
jednak do pani dyrektor Karoliny Róg. Jak
mówi – znalezienie firmy, która uszyłaby
mundurki dla tak małej grupy uczniów nie
było łatwe. Ostatecznie zdecydowano się
więc na kamizelki, które wybrano też w kil-
ku innych szkołach. Wzór kamizelki został
oczywiście zaprezentowany rodzicom
do akceptacji. Koszt mundurku to – 42 zł.

Koncepcja wprowadzenia mundurków
do szkół spotkała się z różnymi opiniami.
Część społeczeństwa uważa, że będzie to
świetna lekcja skromności dla dzieci, inni
zaś – że mundurki ograniczą osobowość
młodych indywidualistów. Czy pomysł mi-
nistra edukacji przyjmie się w szkołach i zo-
stanie na dobre zaakceptowany przez
uczniów pokażą najbliższe miesiące…

J.Z.

Gimnazjum Strykowo

Szkoła Podstawowa Modrze

Szkoła Podstawowa Strykowo

Szkoła Podstawowa Trzebaw
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28 sierpnia zorganizowane zostało
spotkanie, na którym przyznane
zostały nagrody burmistrza. Po-

dobnie jak w latach ubiegłych otrzymali je
absolwenci gminnych szkół gimnazjalnych,
wyróżniający się dobrymi i bardzo dobrymi
ocenami oraz wzorowym zachowaniem
i zaangażowaniem w życie szkoły. Przypo-
mnijmy, że uczniowie ci wybierani są za-
wsze przez dyrekcję szkół, a otrzymane na-
grody pieniężne stanowić mają dla nich nie
tylko wyróżnienie, ale i pomoc finansową.

W tym roku nagrody przyznane zosta-
ły 17 uczniom. Przybyli oni na uroczystość
wraz z rodzicami. Wszystkich zgromadzo-
nych przywitał burmistrz Włodzimierz Pin-
czak, który pogratulował nagrodzonym
osiągnięć. Życzył im, aby nie stracili zapału
i chęci do nauki. Wyraził też nadzieję, że
przekazana im nagroda pozwoli na zrealizo-
wanie chociaż niektórych marzeń i planów.

Młodzież otrzymała też gratulacje od obu
pań dyrektor gminnych gimnazjów. Podkre-
śliły one, że wyrazy uznania należą nie tylko
uczniom, ale także ich rodzicom, którzy wło-
żyli wiele trudu w wychowanie i opiekę
nad swoimi dziećmi. Dodały też, że przed ab-

solwentami otwo-
rzył się właśnie kolej-
ny etap ich życia. Do-
stali się oni do no-
wych szkół. Nie tylko
poznają w nich no-
wych nauczycieli
i kolegów, ale staną
też przed konieczno-
ścią stawienia czoła
nowym wyzwaniom
i trudnościom. Życzy-
ły więc wszystkim
uczniom wiele siły
do ich pokonania.

Wszyscy ucznio-
wie odebrali listy gra-
tulacyjne oraz nagro-
dę z rąk burmistrza gminy, a następnie, wraz
z rodzicami zaproszenia zostali na poczęstu-
nek, podczas którego mieli okazję opowie-
dzieć, jak spędzili wakacje oraz do jakich
szkół udało im się dostać. Były wśród nich
jedne z najlepszych poznańskich ogólniaków,
takich jak I LO, VIII LO, V LO, a także Liceum
nr: XVIII, XXV, Liceum W Grodzisku, Techni-
kum Komunikacji itd.

Dodać należy, że wśród nagrodzonych
uczniów znalazło siękilku, którzy uzyskali wy-
jątkowo imponujące wyniki w nauce. Należą
do nich: Bogumił Buksalewicz, Aleksandra Sko-
rupa, Mikołaj Bartoszek, Piotr Majorczyk, Wła-
dysław Sielicki oraz Michał Lubański. Gratula-
cje składamy jednak całej, siedemnastoosobo-
wej grupie wyróżnionych uczniów!

J.Z.

Nagrody burmistrza
ponownie przyznane

Grupa nagrodzonych uczniów

Ostatnie miesiące, chociaż wakacyjne,
były wyjątkowo aktywnym czasem, w któ-
rym realizowanych było wiele gminnych in-
westycji. Kontynuowano budowę kanaliza-
cji sanitarnej w Stęszewie. Prace te rozpo-
częły się jeszcze w ubiegłym roku i trwały
na ulicach: Kościańskiej, Polnej, Lipowej,

Krótkiej, Krętej, Błonie, Kórnickiej, Kościel-
nej, Szkolnej i Kuśnierskiej. Obecnie trwa na-
tomiast budowa kanalizacji na ul. Nowej
oraz Kórnickiej – na odcinku za torami.

W najbliższym czasie zakończona zostanie
także, trwająca od ubiegłego roku budowa ka-
nalizacji sanitarnej w Dębnie. Prace odbywały
się tam na ul: Powstańców Wlkp., Podgórnej,
Nowej, Kasztanowej i Czereśniowej.

Dobiega końca realizacja jednej z najwięk-
szych inwestycji, jaką jest budowa oczysz-
czalni ścieków w Witoblu. Prace trwały
od czerwca ubiegłego roku. Wykonano także
przepięcie stęszewskiej oczyszczalni do tej no-
wej, w wyniku czego ścieki, które gromadzo-
ne były do tej pory w starej oczyszczalni pły-
ną już do Witobla, gdzie są oczyszczane.

Trwa także termomodernizacja budyn-
ku Urzędu Miejskiego. Budynek zostanie
ocieplony i pomalowany.

W najbliższym czasie rozpocznie się bu-
dowa sieci kanalizacyjnej w Sapowicach.
Jest to kolejna duża inwestycja, w wyniku
której powstaną rurociągi tłoczne, kolekto-
ry oraz przepompownie ścieków.

J.Z.

Inwestycje gminne

Reaktory biologiczne na oczyszczalni w Witoblu

Termomodernizacja Urzędu Gminy trwa
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Stęszewski Dom Kultury obchodził jubile-
usz 30-lecia działalności. Z tej okazji,
8 września, zorganizowany został koncert

na rynku. Poprowadziła go oczywiście dyrektor
Domu Kultury Barbara Bawer, a udział w nim

wzięływszystkiegminnezespołyorazprzedsta-
wiciele innych, zaprzyjaźnionych gmin.

Imprezę rozpoczęła Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta z Tarnowa Podgórnego wraz
z manżoretkami. Po ich występie, zgroma-
dzonych powitała dyrektor Domu Kultury.
Następnie przyjęła ona podziękowanie i list
gratulacyjny od burmistrza gminy – Wło-
dzimierza Pinczaka. Po nim, gratulacje zło-
żyli dyrektorzy zaprzyjaźnionych domów
kultury oraz osoby współpracujące. Barbara
Bawer przyjęła życzenia z Murowanej Gośli-
ny, Kuślina, Buku itd.

Po tym wzruszającym momencie, rozpo-
częła się kolejna część programu artystycz-
nego. Jako pierwszy wystąpił Dziecięcy Ze-
spół Pieśni i Tańca Ludowego „Modraki”
z Ośrodka Kultury w Tarnowie Podgórnym.
Członkami zespołu są dzieci w różnych gru-
pach wiekowych, wykonujące tradycyjne
tańce z różnych regionów Polski.

Po tancerzach, na scenie pojawili się
młodzi artyści z Gminnego Ośrodka Kultury
z Kuślina, którzy wykonali dwie scenki ka-
baretowe: „Wizyta księdza” i „U lekarza”.
Ich program rozbawił widownię do łez.

Ośrodek Kultury z Kuślina przygotował tak-
że występ zespołu śpiewaczego.

Następnie przyszła pora na program arty-
styczny przygotowany przez zespoły działa-
jące na terenie gminy Stęszew. Jako pierwsza

wystąpiła młodzież z Zespołu Tańca Współ-
czesnego ze stęszewskiego Gimnazjum.

Po nich na scenie pojawiły się „Modrzan-
ki”, „Wesoła Gromada” oraz Kapela Du-
dziarska „Koźlary”. Młodzież z zespołu „Ar-

hed” również zaśpiewała na imprezie i jak
zawsze zrobiła duże wrażenie na widowni.

Podczas imprezy wystąpił także Zespół
Instrumentalno-Wokalny „Cudne Manow-
ce” z Obornik.

Chociaż pogoda nie dopisała, na stęszew-
skim rynku zgromadziło się wiele osób.
Wszyscy bawili się świetnie, świętując jubi-
leusz 30-lecia Domu Kultury.

J.Z.

30-lecie Domu Kultury

Burmistrz składa gratulacje

Dzieci z zespołu „Modraki” „Modrzanki” „Cudne Manowce” z Obornik

List gratulacyjny przekazali m.in. harcerze Młodzi artyści z KuślinaManżoretki z Tarnowa
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W Stęszewie otwarty został nowy
klub „Siódemka”. Mieści się on
na ul. Poznańskiej 7. Powstał z ini-

cjatywy władz gminy. Uroczyste jego
otwarcie nastąpiło 16 sierpnia br.

Celem było stworzenie miejsca spotkań
dla mieszkańców gminy, w różnych gru-
pach wiekowych. Dlatego też, w klubie orga-
nizowane są spotkania zarówno dla senio-
rów, młodzieży jak i zajęcia dla dzieci.
Wstępny plan zajęć został już ustalony
przez dyrektor Domu Kultury Barbarę Ba-

wer. Odbywać się tam będą m. in.: spotka-
nia klubu seniora, zajęcia plastyczne dla
dzieci oraz muzyczne dla młodzieży.

Szczególnie ważne jest, aby klub stał się
miejscem spotkań ludzi młodych. Mogliby
oni spędzać w nim swój wolny czas twórczo
i bezpiecznie. Miejmy nadzieję, że działal-
ność klubu „Siódemka” spotka się z dużym
zainteresowaniem mieszkańców, a plan or-
ganizowanych w nim zajęć będzie coraz cie-
kawszy.

J.Z.

15 sierpnia br. obchodziliśmy
87 rocznicę „Cudu nad Wisłą”
oraz święto Wojska Polskiego.

Z tej okazji, w środę 14 sierpnia odbyła się
w Stęszewie uroczystość upamiętniająca
bohaterów walk wyzwoleńczych. Przybyli
na nią m. in.: burmistrz gminy Stęszew, rad-
ni, wicewojewoda wielkopolski, przedstawi-
ciele organizacji kombatanckich itd.

Uroczyste spotkanie rozpoczęło się
od złożenia kwiatów na grobie Andrzeja

Gmerka – zasłużonego w walkach wo-
jennych mieszkańca gminy. Kwiaty zło-
żono też pod pomnikiem na stęszewskim
Rynku.

Wszyscy zgromadzeni przeszli następ-
nie do Muzeum Regionalnego w Stęszewie,
gdzie powitał ich dyrektor Bogdan Czer-
wiński. Powiedział on, że szczególnym „bo-
haterem” tej uroczystości jest Andrzej Gme-
rek, który był jednym z najbardziej zasłu-
żonych mieszkańców gminy Stęszew.

Wszystkim, którzy
go nie znali, dyrek-
tor przedstawił hi-
storię życia porucz-
nika Gmerka. Skło-
niła ona do refleksji
i wspomnień.

Glos zabrał także
wicewojewoda wiel-
kopolski Paweł Ro-
żyński. Przeczytał on
list przekazany przez
wojewodę oraz wrę-
czył srebrny medal
dla burmistrza gmi-
ny. Został on przy-
znany przez Radę
Ochrony Pamięci

Walk i Męczeństwa – dla „Opiekuna Miejsc
Pamięci Narodowej”.

Prezes stęszewskiego Koła Kombatantów
Marceli Szała, przekazał natomiast specjal-
nie przygotowane dyplomy, wszystkim
tym, którzy wspierają działalność Koła.

J.Z.

Klub „Siódemka”
otwarty

W 87. rocznicę
Klub „Siódemka” przy ul. Poznańskiej

Burmistrz otrzymuje medal dla Opiekuna Miejsc Pamięci Na-
rodowej

Kwiaty złożone na grobie porucznika Gmerka



WIEŚCI
STĘSZEWSKIE

113/2007

10 września obchodziliśmy 2 rocz-
nicę ogłoszenia Najświętszej
Maryi Panny Patronką Miasta

Stęszewa. Z tej okazji, podobnie jak w roku
ubiegłym zorganizowane zostały obchody
rocznicowe. Rozpoczęły się one Mszą Świę-
tą odprawioną w Kościele pw. Św. Trójcy.

Została ona uświetniona śpiewami chóral-
nymi.

Po mszy, wszyscy zgromadzeni,
przy dźwiękach orkiestry udali się na stę-
szewski Rynek, gdzie pod kapliczką Matki
Boskiej złożono kwiaty. Wśród delegacji by-
li przedstawiciele władz gminy, duchowni,

nauczyciele, kombatanci itd. Przed kaplicz-
ką wartę pełnili harcerze oraz poczty sztan-
darowe.

Ostatnim punktem uroczystości była
procesja z figurą Matki Boskiej Stęszewskiej,
która zakończyła się w Sanktuarium.

J.Z.

B ogdan Cieślarek ze stęszewskiego ko-
misariatu policji został uznany
za najlepszego dzielnicowego w ca-

łym powiecie poznańskim!
25 lipca w Starostwie Powiatowym

w Poznaniu odbyło się uroczyste spotkanie
w związku z obchodzonym Świętem Policji.
Wzięli w nim udział m. in.: przedstawiciele
Wojewody Wielkopolskiego, Komend Woje-
wódzkiej i Miejskiej Policji, Miasta Poznania,
wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu po-
znańskiego itd. W tym dniu przyznano no-
minacje, odznaczenia i nagrody stróżom
prawa, działającym na terenie powiatu po-
znańskiego. Rozstrzygnięty został także
konkurs na „Dzielnicowego Roku Powiatu
Poznańskiego”. Ten zaszczytny tytuł przy-
padł w tym roku mł. aspirantowi Bogdano-
wi Cieślarkowi.

Konkurs na najlepszego dzielnicowego
zorganizowany został już po raz siódmy
przez Starostwo Powiatowe oraz Komendę
Miejską Policji w Poznaniu. Ma on zawsze
na celu wyróżnienie tych policjantów, któ-
rzy odznaczają się aktywnością, sumienno-
ścią i zaangażowaniem w służbę na rzecz
mieszkańców danej gminy. Prawo zgłasza-
nia kandydatów ma wójt lub burmistrz
gminy w porozumieniu z komendantem
miejscowego komisariatu. To właśnie z ich
inicjatywy do konkursu wytypowany zo-
stał Bogdan Cieślarek, który pokonał aż
czternastu innych policjantów.

Uzyskany tytuł „Dzielnicowego Roku”
jest ogromnym powodem do dumy. To wy-
raz zaufania i szacunku przekazany od całej
lokalnej społeczności. Gratulujemy!

J.Z.

Wrześniowa uroczystość
rocznicowa

Bogdan Cieślarek – dzielnicowym roku!

Dzielnicowy Roku odbiera list gratulacyjny z rąk burmistrza

Procesja do Sanktuarium Pod kapliczką złożono kwiaty
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J eszcze kilka tygodni temu korytarze
Urzędu Gminy w Stęszewie „pełne by-
ły” osób chcących wymienić stare do-

wody osobiste. Wszystko dlatego, że termin
naglił – stare dowody miały stracić waż-
ność 1 stycznia 2008 r. A bez nowego nie-
możliwe byłoby np. wzięcie kredytu. Dzien-
nie, pracownicy urzędu gminy przyjmowa-
li nawet 30–40 wniosków. Sytuacja ta
uległa jednak zmianie w ciągu kilku dni.
Wystarczyła tylko informacja mediów

o przedłużeniu terminu wymiany dowo-
dów. Szef MSWiA wydłużył ten termin
o trzy miesiące. Od tego momentu koryta-
rze urzędu świecą pustkami, bo ludzie po-
stanowili odłożyć wymianę na ostatnią
chwilę.

Nikt z nich nie wziął chyba pod uwagę
faktu, że przedłużenie terminu wymiany
dowodów niczego nie zmieni, a fala tłoków
przy okienkach przesunie się tylko na luty
i marzec. Zielonych książeczek wciąż używa

jeszcze osiem mln Polaków, a w gminie Stę-
szew – 2500 osób.

Apelujemy więc do wszystkich mieszkań-
ców gminy, aby nie tracili czasu i złożyli
wniosek o wymianę dowodu jak najszybciej!
Warto wykorzystać fakt, że kolejki w urzędzie
zmalały, co wpłynie niewątpliwie na szyb-
kość załatwienia sprawy. Ci, którzy odłożą
na później wizytę w urzędzie muszą liczyć się
z ryzykiem, że nie zdążą wymienić dowodu.

J.Z.

W dniach 20–22 lipca 2007 odbywał
się w Goleniowie II Hanzeatycki Fe-
stiwal. Hanza to związek miast

z tradycjami i z przyszłością. Od XIII wieku
kupcy z ziem północnoniemieckich skupili
się we wspólnej organizacji „Hanza” co
oznaczało „grupę”, „rój”. Ponad 400 lat
„Hanza” była liczącym się podmiotem w eu-
ropejskiej polityce i gospodarce. Znaczenie
straciła dopiero w XVII wieku. Teraz sku-
pia 163 miasta Europy. Skąd „Hanza” w Go-
leniowie? Goleniowscy historycy znaleźli
wspólne źródła i obecne władze samorządo-
we aktywizują ten związek.

Jedną z płaszczyzn imprezy w Golenio-
wie były XII Międzynarodowe Spotkania
Folklorystyczne „Nad Iną”. Nasze zespoły:
„Modrzanki” i „Wesoła Gromada” zaprezen-
towały się razem pod szyldem „Wiaruch-
na od Stęszewa”. Na akordeonie zagrał pan
Kazimierz Gibczyński. Przygotowany spe-

cjalnie repertuar z elementami gwary wiel-
kopolskiej i miejskim stęszewskim klima-
tem podobał się innym. Program Kapeli Du-
dziarskiej „Koźlary” z naszej gminy działa-
jącej pod patronatem Starostwa
Poznańskiego wzbogacony został tańcami
ludowymi i przyśpiewkami w wykonaniu
dzieci i młodzieży w strojach wielkopol-
skich.

Pierwszego dnia w piątek, wszyscy
uczestnicy wzięli udział w oryginalnym po-
chodzie: „Świat na głowie – PRL w Golenio-
wie”. Nie zabrakło Syrenki, transparentów,
milicji i trybuny, na której stanęli organiza-
torzy z wielu krajów. Cieszy wielkopolski
stęszewski akcent z tradycyjną muzyką du-
dziarską w wykonaniu młodzieży, której
przewodził instruktor, pan Romuald Jędra-
szak.

Zespoły z Gminy Stęszew po raz pierw-
szy brały czynny udział w tak dużej między-

narodowej imprezie. Poznaliśmy zespoły
z Rosji, Niemiec, Białorusi, Kanady, Chorwa-
cji, Estonii, Litwy. Trzy sceny w różnych
punktach miasta pozwalały na różnorakie
prezentacje. Od znanych kabaretów po bicie
rekordu Guinessa „Pospolite Golenie z Gillet-
te”. Wśród zespołów polskich spotkaliśmy
jeden znajomy – Zespół Tańca Ludowego
„Krajna” ze Strzelc Krajeńskich.

Gorąco oklaskiwaliśmy „Pomorzan”
z Przybiernowa, grupę rockową „Crazy Tra-
in” z Goleniowa, zespół „And Many More”
z Nowogardu, Chór Seniora „Cas” z Torunia.

Najwięcej publiczności gromadziło się
podczas nocych koncertów gwiazd przy sce-
nie głównej. I my tam byliśmy: Marylę Rodo-
wicz oraz zespół BONEY M oklaskiwaliśmy
– i watę cukrową zajadaliśmy.

Barbara Bawer
dyrektor Domu Kultury w Stęszewie

pomysłodawca, organizator

J eszcze kilka tygodni temu korytarze
Urzędu Gminy w Stęszewie „pełne by-
ły” osób chcących wymienić stare do-

wody osobiste. Wszystko dlatego, że termin
naglił – stare dowody miały stracić waż-
ność 1 stycznia 2008 r. A bez nowego nie-
możliwe byłoby np. wzięcie kredytu. Dzien-
nie, pracownicy urzędu gminy przyjmowa-
li nawet 30–40 wniosków. Sytuacja ta
uległa jednak zmianie w ciągu kilku dni.
Wystarczyła tylko informacja mediów

o przedłużeniu terminu wymiany dowo-
dów. Szef MSWiA wydłużył ten termin
o trzy miesiące. Od tego momentu koryta-
rze urzędu świecą pustkami, bo ludzie po-
stanowili odłożyć wymianę na ostatnią
chwilę.

Nikt z nich nie wziął chyba pod uwagę
faktu, że przedłużenie terminu wymiany
dowodów niczego nie zmieni, a fala tłoków
przy okienkach przesunie się tylko na luty
i marzec. Zielonych książeczek wciąż używa

jeszcze osiem mln Polaków, a w gminie Stę-
szew – 2500 osób.

Apelujemy więc do wszystkich mieszkań-
ców gminy, aby nie tracili czasu i złożyli
wniosek o wymianę dowodu jak najszybciej!
Warto wykorzystać fakt, że kolejki w urzędzie
zmalały, co wpłynie niewątpliwie na szyb-
kość załatwienia sprawy. Ci, którzy odłożą
na później wizytę w urzędzie muszą liczyć się
z ryzykiem, że nie zdążą wymienić dowodu.

J.Z.

Kto zdąży wymienić dowód osobisty…

Nasze zespoły w Goleniowie

Kolorowy pochód Wiaruchna ze Stęszewa
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15września, w Trzebawiu odbyła
się uroczystość nadania tamtej-
szej Szkole Podstawowej imienia

„Małych Przyrodników”. Wydarzenie to po-
łączone zostało z obchodami 125 rocznicy
powstania szkoły. Z tej okazji, do Trzebawia
przybyło wiele osób. Byli wśród nich m.in.:

burmistrz gminy Stęszew, przewodniczący
Rady Miejskiej, radni, przedstawicielka ku-
ratorium, dyrektorzy gminnych szkół, ab-
solwenci trzebawskiej szkoły, byli i obecni
nauczyciele szkoły, uczniowie, ich rodzice
oraz inni mieszkańcy wsi. Obchody rozpo-
częły się uroczystą mszą odprawioną

w trzebawskim ko-
ściele, po której
wszyscy zgromadze-
ni przeszli na boisko
sportowe, gdzie roz-
poczęła się dalsza
część obchodów.

Przybyłych gości
powitała dyrektor
szkoły-Karolina Róg.
Następnie przedsta-
wiona została histo-
ria szkoły oraz syl-
wetki jej dyrektorów
i nauczycieli.

Po tej prezentacji,
głos zabrali niektórzy

z gości. Burmistrz Włodzimierz Pinczak złożył
gratulacje na ręce Pani dyrektor Karoliny Róg,
przekazał jej też pamiątkowy dyplom oraz bu-
kiet kwiatów. Odczytał także uchwałę podjętą
przez Radę Miejską Gminy Stęszew, dotyczącą
nadania Szkole Podstawowej imienia „Małych
Przyrodników”. Uchwała ta została następnie
wręczona pani dyrektor przez przewodniczą-
cego Rady Miejskiej – Mirosława Potrawiaka.
Gratulacje i kwiaty przekazali także: przedsta-
wicielka Kuratorium Oświaty, dyrektorzy po-
zostałych gminnych szkół, przedstawiciel
Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Bardzo uroczystym momentem było
przekazanie nowego sztandaru. Pani dyrek-
tor przyjęła go od fundatorów, a następnie
przekazała uczniom wchodzącym w skład
pocztu sztandarowego.

Następnie rozpoczęła się część artystycz-
na, przygotowana przez uczniów i nauczy-
cieli trzebawskiej szkoły. Goście obejrzeli
przedstawienie, które dotyczyło oczywiście
tematyki ochrony środowiska.

J.Z.

Szkoła Podstawowa w Trzebawiu
im. Małych Przyrodników

Dyrektorzy gminnych szkół składają gratulacje

Przedstawienie przygotowane przez uczniówPrzekazanie sztandaru

Wszystkim mieszkańcom gminy przypominamy raz jeszcze
nr tel. komórkowego stęszewskiej policji:

0660 907 885
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Zestawienie przetargów
Poniżej prezentujemy zestawienie przetargów, jakie odbyły się w okresie od stycznia do sierpnia 2007 roku. Kwoty przedstawione w zestawieniu zostały podane w złotych.

03.01. Remont cząstkowy dróg i ulic na terenie gminy Stęszew w 2007 roku.
Przetarg wygrała oferta Zakładu Remontowo Budowlanego ze Stęszewa
03.01. Praca równiarki i walca, profilowanie dróg na terenie gminy Stęszew w 2007 roku.
1. Usługi Budowlano Drogowe ze Słupii wg stawek
2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlano Drogowych z Poznania wg stawek
3. PPHU „SPEC” z Błażejewa wg stawek
Przetarg wygrała oferta firmy nr 1.
03.01. Remont cząstkowy chodników na terenie gminy Stęszew w 2007 roku.
1 Roboty Brukarskie, Posadzkarskie, Ziemne ze Stęszewa wg stawek
2 bjj BETON z Dębienka wg stawek
3 Zakład Remontowo Budowlany ze Stęszewa wg stawek
Przetarg wygrała oferta firmy nr 2, proponującej najkorzystniejsze stawki.
07.02. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie budowy i remontu chodników.
1 Zakład Remontowo Budowlany ze Stęszewa do 100 tys. 1,7% powyżej 1,4%
2 ZUBID z Krosna do 100 tys. 1,5% powyżej 1,3%
Przetarg wygrała oferta nr 2.
07.02. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie budowy i remontu dróg.
1 Projektowanie i Nadzory w Budow. Drog. z Poznania do 100 tys. 1,8% powyżej 1,5%
2. Zakład Remontowo Budowlany ze Stęszewa do 100 tys. 1,6% powyżej 1,3%
3 ZUBID z Krosna do 100 tys. 1,65% powyżej 1,4%
07.02. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie: branża budowlana.
1 ZUBID z Krosna do 100 tys. 1,5% powyżej 1,3%
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93.1.2 – wpłynęła tylko jedna ważna oferta.
07.02. Projekt na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Strykowie.
1 ORGANICA POLSKA Wrocław Wrocławia 177 534,00
2 ESKO z Zielonej Góry 53 070,00
3 MEKOR Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej z Gniezna 40 870,00
4 PROJ – EKO z Piły 176 900,00
Przetarg wygrała oferta firmy nr 3.
21.02. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie: kan. sanit. wod. kan. i c.o.
1 Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór z Poznania do 100 tys. 1,59% powyżej 1,44%
2 Hydrobudomel z Przeźmierowa 1,80% 1,60%
Przetarg wygrała oferta nr 1.
21.02. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie: branża elektryczna.
1 EL-INVEST z Rokietnicy do 100 tys. 3,0% powyżej 2,5%
2 Zakład Usług Inwestycyjnych z Poznania 2,44% 1,83%
Przetarg wygrała firma z Poznania
21.02 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dębno i fragmentu miejscowości Dębienko
1 Pracownia Proj. Usługowa z Wrocławia 42 090,00
2 Akwadrat z Gorzowa Wlkp. 164 000,00
3 Projektplan z Poznania 89 000,00
4 Teren z Łodzi 97 600,00
Przetarg wygrała oferta nr 1.
01.03. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru – branża budowlana.
1 ZUBID z Krosna do 100 tys. 1,5% powyżej 1,3%
2 Zakład Remontowo Budowlany ze Stęszewa do 100 tys. 1,8% powyżej 1,6%
Przetarg wygrała oferta firmy z Krosna
01.03. Dostawa 500 ton tłucznia, 500 ton żuzla na drogi gminne.
1 Spółdzielnia Kółek Rolniczych ze Stęszewa 75 520,00
2 Spółdzielnia Usługowa „Rolnik” z Granowa 78 080,00
Przetarg wygrała oferta spółdzielni ze Stęszewa.
11.04. Projekt drogi Słupia – Piekary.
1. Inwestor z Konina 68 320,00
2. Ardanuy Polska z Warszawy 115 000,00
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3. Augmen Consulting Group z Zielonej Góry 79 727,00
4. Zakład Remontowo Budowlany ze Stęszewa 39 040,00
Przetarg wygrała oferta nr 4.
11.04. Projekt drogi Rybojedzko – Słupia.
1. Inwestor z Konina 67 100,00
2. Eska Projekt z Poznania 69 540,00
3. Augmen Consulting Group z Zielonej Góry 79 727,00
4. Projektowanie i Nadzory w Bud. Drogowym z Poznania 48 800,00
5. Ardanuy Polska z Warszawy 115 000,00
Przetarg wygrała oferta nr 4.
11.04. Projekt drogi Sapowice – Stęszew.
1. Augmen Consulting Group z Zielonej Góry 138 226,00
2. Projektowanie i Nadzory w Bud. Drogowym z Poznania 58 560,00
3. Inwestor z Konina 87 840,00
4. Eska Projekt z Poznania 89 670,00
Przetarg wygrała oferta nr 2.
11.04. Projekt drogi Będlewo – Trzebaw
1. Augmen Consulting Group z Zielonej Góry 138 226,00
2. Eska Projekt z Poznania 109 190,00
3. Zakład Remontowo Budowlany ze Stęszewa 61 000,00
Przetarg wygrała oferta firmy ze Stęszewa
11.04. Projekt drogi Tomiczki – Tomice.
Przetarg wygrała oferta Zakładu Remontowo Budowlanego ze Stęszewa kwotą 31 720,00
15.05. Termomodernizacja budynku UMG Stęszew.
1. Lepiko ze Skórzewa 393 210,64 odrzucona
2. IZO-BUD z Dopiewa 344 057,04 odrzucona
3. PUT TECHNUS z Poznania 377 297,11 odrzucona
4. Ciepłownik z Poznania 370 883,95 odrzucona
5. Zakład Murarski z Szamotuł 366 087,52 odrzucona
Wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia (błędy w kosztorysie ofertowym). Dlatego też przetarg został unieważniony.
23.05. Remont chodnika na ul. Narutowicza w Stęszewie.
1. bjj BETON z Dębienka 90 649,42
2. ZRB ze Stęszewa 89 926,37
Przetarg wygrała oferta nr 2.
23.05. Remont ulicy Norwida w Stęszewie z kostki brukowej.
1. ZRB ze Stęszewa 119 259,65
2. bjj BETON z Dębienka 120 598,46
3. MATT z Tarnowa Podgórnego 126 418,34
Przetarg wygrała oferta firmy ze Stęszewa
23.05. Połączenie istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków przy ul. Kanałowej oraz ww. przepompowni

z rurociągiem tłocznym.
Przetarg wygrała oferta firmy ATA TECHNIK z Budzenia, kwotą 340 367,37
30.05. Adaptacja pomieszczeń na mieszkania w hotelu w Strykowie.
Przetarg unieważniono, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.
14.06. Adaptacja pomieszczeń na mieszkania w hotelu w Strykowie.
Przetarg unieważniono, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta
01.08. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Stęszewie.
1. Zakład Instalacji Sanitarnych „Smolgaz” z Kórnika 948 694,31
2. Przedsiębiorstwo Delta-plus z Leszna 674 404,41
3. Instal-Izol z Ruchocic 1 605 328,06
4. Zakład Inst. Sanit. ze Strykowa 876 048,86
5. Zakład Budowlany z Nowego Tomyśla 840 035,54
Przetarg wygrała oferta firmy z Leszna.
06.08 Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew.
1. GEMAT ze Stęszewa 361 231,26
2. Firma Ogólnobudowlana Izo-Bud z Dopiewa 335 728,72
Przetarg wygrała oferta nr 2.
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Ogłoszenia

BURMISTRZ STĘSZEWA
OGŁASZA

nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w Strykowie, stanowiącej
działkę nr 612/4 o pow. 1,0001 ha, KW 49129, przeznaczonej w planie zagospodaro-
wania przestrzennego na cele aktywizacji gospodarczej.

Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi – 863 000,– zł
Wadium – 86 300,– zł
Minimalne postąpienie – 8700,– zł

Do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznowienie
granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.

Warunki przetargu:
Przetarg odbędzie się w piątek 09 listopada 2007 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu
Miejskiego Gminy Stęszew ul. Poznańska 11.

Wadium należy wpłacić do dnia 06 listopada 2007 r. na konto Urzędu
nr 10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O. Stęszew.

Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu na jego konto w ciągu 3 dni od dnia zamknię-
cia lub odwołania przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny
nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepa-
da na rzecz sprzedającego.

Wylicytowana cena nieruchomości winna być wpłacona najpóźniej 7 dni przed wyzna-
czoną datą zawarcia aktu notarialnego.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany o czym niezwłocznie poinformuje się
w formie właściwej do ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul. Poznań-
ska 11 pokój nr 1 tel. 061 819 71 49.
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Group 4 Securicor
firma ochrony osób i mienia

zatrudni
osoby z licencją I i II stopnia

oraz osoby bez licencji
na terenie Poznania i Komornik.

Zgłoszenia pod numerem
061 657 11 20

P R A C A ! !
Poszukujemy pracowników

do Zakładu Produkcyjnego DALPO – Rosnowo.
Atrakcyjne wynagrodzenie,

dodatek za dojazdy powyżej 5 km.
Możliwość zatrudnienia od zaraz,

umowa o pracę.
Kontakt: Dalpo Sp. z o.o. Rosnowo
ul. Jarzębinowa 4, tel. 061 810 71 62

Firma Nordenia Polska Poznań Sp. z o.o., należąca do koncernu Nordenia International AG, działającego
w wielu krajach świata producenta opakowań foliowych, zatrudniającego około 3000 pracowników, w związ-
ku z dalszym rozwojem działalności poszukuje do swojego zakładu w Dopiewie osób na stanowiska:

Pracownik Mieszalni i magazynu farb (nr refer. mf/hr)
od kandydatów oczekujemy:

– wykształcenia min. Zawodowego, preferowane średnie (techniczne lub szkoła poligraficzna)
– umiejętności rozpoznawania kolorów
– podstawowej znajomości obsługi komputera
– uprawnień na wózek widłowy
– umiejętności pracy w zespole
– mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
– uregulowanego stosunku do służby wojskowej
– gotowości do pracy w systemie zmianowym

Pracownik w dziale przygotowania cylindrów (nr refer. c/hr)
od kandydatów oczekujemy:

– wykształcenia min. zawodowego
– podstawowej znajomości obsługi komputera
– uprawnień na wózek widłowy
– umiejętności pracy w zespole
– uregulowanego stosunku do służby wojskowej
– gotowości do pracy w systemie zmianowym

Elektromechanik w dziale utrzymania ruchu (nr refer. HR/UR/E)
od kandydatów oczekujemy:

– Wykształcenia min. średniego technicznego (automatyka, elektromechanika lub podobne)
– Minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego
– Uprawnień SEP do 1kV
– Samodzielności i komunikatywności
– Dyspozycyjności
– Mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

List motywacyjny i CV prosimy dostarczyć do firmy lub przesłać (z dopiskiem na kopercie „Dział Personalny
+ numer referencyjny”) na poniższy adres:
NORDENIA POLSKA POZNAŃ Sp. z o.o., 62-070 Dopiewo ul. Wyzwolenia 34/36
lub e-mail: justyna.adamczak@nordenia.com
Informacje o firmie są dostępne na stronie: www.nordenia.pl
Prosimy o dołączenie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
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W związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej w Stęszewie – ulice:
Kościańska, Polna, Lipowa, Krótka, Kręta, Błonie, Kórnicka, Kościelna, Szkolna, Kuśnierska,
na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach oraz zgodnie z zapisami Uchwały nr XXXVI/390/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 28 września 2006 r.,

Burmistrz Gminy Stęszew informuje

o obowiązku wykonania podłączenia urządzeń sanitarnych znajdujących się w budynku do ww. ka-
nalizacji, w zalecanym terminie DO 30 LISTOPADA 2007 ROKU.

W celu podłączenia posesji do kanalizacji sanitarnej należy wystąpić do Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej, ul. Mosińska 15, 62-060 Stęszew (tel. 061 813 41 82), który określi wa-
runki techniczne podłączenia oraz dokona odbioru końcowego.

Wolsztyńskie Meble sp. z o.o. producent mebli
tapicerowanych oferuje pracę na stanowiskach
tapicer, krojczy oraz poszukuje innych pracow-
ników produkcyjnych. Możliwość przeszkolenia.
Firma zapewnia dowóz.
Kontakt: Wolsztyńskie Meble sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10, 64-200 Wolsztyn.
Osoba do kontaktu: Piotr Michalak
tel. 0668 278 714

Manpower dla jednego ze swoich Klientów po-
szukuje Kandydatów na stanowisko:

Pracownik montażu
Magazynier z uprawnieniami

na wózki widłowe
Miejsce pracy: Opalenica

Kontakt: Manpower
ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań
tel. +48 61 865 42 18, fax +48 61 86542 19

e-mail: agnieszka.blaszka@manpower.waw.pl
www.manpower.waw.pl

Opis stanowiska:
• pracownik montażu
• praca manualna
• sprawdzanie jakości
• praca dla kobiet i mężczyzn

Wymagania:
• gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym
• zaangażowanie
• dobre zdolności manualne
• uprawnienia na wózki widłowe przy stanowisku

magazynier

Oferujemy:
• zatrudnienie na umowę o pracę z pełnym za-

kresem świadczeń
• organizujemy transport pracowniczy
• premię pracownicze

Zatrudnimy Krojczego – operatora maszyny.
Mężczyzna do przyuczenia, praca 3-zmianowa,
atrakcyjne wynagrodzenie za prace + dodatki.
Możliwość zatrudnienia: od zaraz
Dokumenty (CV) proszę dostarczyć na adres:
Dalpo Sp. z o.o., ul. Jarzębinowa 4,
62-052 Rosnowo
lub mailem na adres: praca@dalpo.pl
Telefon kontaktowy: 061 810 71 59

Szukam mieszkania
do wynajęcia

do 40 m²
przy trasie

Grodzisk–Poznań.

tel. 0600 925 141

Kupię dom

powyżej 100 m²

z ogrodem

tel. 0509 909 328
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Urząd Miejski Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11
czynny: pon. 8.00–16.00, wt.–pt. 7.00–15.00
centrala – 061 819 71 20, 061 813 40 11
sekretariat – 061 819 71 22
fax – 061 813 42 87
www.steszew.pl
urzadgminy@steszew.pl
burmistrz@steszew.pl
Geodezja – 061 819 71 49
Unia europejska – 061 819 71 25
Leśnictwo, Ochrona Środowiska,
Rolnictwo – 061 819 71 25
Budownictwo – 061 819 71 26
Zamówienia Publiczne – 061 819 71 41
Drogi – 061 819 71 41
Obrona Cywilna – 061 819 71 35
Obsługa Informatyczna – 061 819 71 35
Skarbnik – 061 819 71 28
Księgowość Budżetowa – 061 819 71 31
Księgowość Podatkowa – 061 819 71 39
Podatki – 061 819 71 30
Komputerowa Ewidencja Ludności – 061 819 71 33
Urząd Stanu Cywilnego – 061 819 71 29
Działalność Gospodarcza – 061 819 71 33
Obsługa Rady – 061 819 71 36
Promocja Gminy – 061 819 71 36
Komunikacja i Opłata
Transportowa – 061 819 71 32
Radca Prawny i Gł. Specjalista
ds. Administracyjno-Prawnych – 061 819 71 42
Ubezpieczenie Społeczne Rolników – 061 819 71 40

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

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

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

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

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

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

Policja – nr kom. 0660 907 885
ul. Poznańska 19, 62-060 Stęszew
tel. 061 813 43 97 lub 061 813 59 97
Przez całą dobę można dzwonić do Komendy
Miejskiej w Poznaniu pod bezpłatny nr tel. 997
R. Urbanek – kierownik rewirów dzielnicowych:
0605 192 906
P. Pawlak – asystent ds. nieletnich: 0605 192 910
J. Konieczny – rejon nr 1: 0605 192 908
B. Cieślarek – rejon nr 2: 0605 192 907
P. Lasecki – rejon nr 3: 0605 192 909

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

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

BIBLIOTEKI

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

ZDROWIE

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

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

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

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

Gabinet Podstawowej Opieki Zdrowotnej
„PROMED” Piotr Roguszczak
Stęszew, ul. Reya 6
tel. 061 813 56 03, kom. 0606 892 161
Gabinet czynny:
pon.–pt. 8.00–18.00
Lekarz przyjmuje pon.–śr.
Gabinet: 8.00–12.00
Wizyty domowe: 14.00–15.30
Gabinet: 16.00–18.00
czwartek:
gabinet: 8.00–12.00
wizyty domowe: 14.00–15.30
dzieci zdrowe (szczepienia): 16.00–18.00
piątek:
gabinet: 8.00–14.00
wizyty domowe: 14.00–15.30
Nagłe zachorowania: Dział Pomocy Doraźniej,
Poznań, ul. Kasprzaka 16, tel. 061 866 25 35

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

NZOZ Przychodnia Specjalistyczna
„JAKUBOWSKA – MEDICA”
ul. Kościańska 22, 62-060 Stęszew.
W związku z ograniczonym limitem porad,
należy dokonać wcześniejszej rejestracji
telefonicznej pod nr tel. 061 813 50 19

Informator miejski
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dr med. Jadwiga Rejmaniak specjalista
laryngolog i foniatra
ul. Narutowicza 19, 62-060 Stęszew,
tel. 061 813 41 59
kom. 0603 599 016

Gabinet Lekarski Medycyny Pracy
lek. med. Renata Turbańska
ul. Ślusarska 2, 62-060 Stęszew
Gabinet czynny:
wt. 15.30–17.30
czw. 16.00–18.00
Rejestracja: tel. 061 813 44 38
kom. 0606 629 783

„Zdrowie” Praktyka Pielęgniarska
i Położnej – Czaplińska, Ignasiak,
Niedźwiedź, Sikorska, Kowalska s.c.
ul. Piotra Skargi 22, 62-060 Stęszew
tel. 061 819 54 39
Mariola Czaplińska – położna środowiskowa:
tel. 0693 743 875,
Agnieszka Ignasiak – pielęgniarka środowiskowa:
tel. 0605 951 205,
Halina Kowalska – pielęgniarka środowiskowa:
tel. 0600 971 102,
Anna Niedźwiedź – pielęgniarka środowiskowa:
tel. 0600 631 917,
Barbara Sikorska – pielęgniarka środowiskowa:
tel. 0504 821 566.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
„DIAGMED”
ul. Reya 2/4, 62-060 Stęszew
tel./fax 061 819 51 06
Gabinet czynny:
pon.–pt. 7.00–15.00
sob. 9.00–11.00

Lekarz Stomatolog
Iwona Zantkiewicz-Bajerlein
ul. Poznańska 4a, 62-060 Stęszew
Gabinet czynny:
pon.–pt. 10.00–20.00
sob. 10.00–13.00

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

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

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

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

Gabinet Rehabilitacyjny „Revita”
Stęszew ul. Mosińska 8,
tel. 0694 147 575
Gabinet czynny:
pon.–pt. 9.30–17.00
Prywatny Gabinet Lekarski – przyjmują:
lekarz specjalista ortopedii i chirurgii urazowej
tel. 0600 448 418
lekarz specjalista rehabilitacji medycznej
tel. 0608 626 439
porady i zabiegi lekarskie, także wizyty domowe.

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

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

APTEKI

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

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

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

Punkt apteczny „Melisana”
Jeziorki, Pl. Parkowy 7 (obok szkoły)
czynna: pon.–pt. 8.00–17.00
sob. 9.00–12.00

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

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

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

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

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

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