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na wstępie
Szanowni Państwo!
Wśród wielu wyróżnień to należy do najważniejszych i najbardziej 
rozpoznawalnych – Gmina Tarnowo Podgórne zajęła pierwsze 
miejsce w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej. Warto poznać, 
jakie kryteria brano pod uwagę – szczegóły wewnątrz numeru. 

Szczególnie serdecznie zapraszam Państwa do Lusowa na 
Festiwal BLUSOWO (tu zagra m.in. Kasa Chorych) oraz na 
Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych w wyjątkowo 
międzynarodowej obsadzie. Na zakończenie – wydarzenie 
niezwykłe: Pop-Oratorium Miłosierdzie Boże (wykonanie 
plenerowe).

Zapraszam do lektury!
 ~Agnieszka Rzeźnik – Redaktor naczelna

URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE
62-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
tel. 61 814 62 21, fax 61 814 61 18
e-mail: ug@tarnowo-podgorne.pl
www.tarnowo-podgorne.pl

Konto: ING Bank Śląski O/Poznań
62 1050 1520 1000 0005 0265 1383

Przyjmuje interesantów:
   w poniedziałki  7.30-17.00; wt., śr., czw., pt.,  7.30-15.30

Wójt Gminy Tadeusz Czajka przyjmuje:
   w poniedziałki  14.00-16.30;  w czwartki  14.00-15.15

Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard 
przyjmuje: w pon. 15.00-17.00, w czw. 10.00-12.00

W SOBOTY URZĄD NIECZYNNY

Telefony alarmowe
Pogotowie ratunkowe 999
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie weterynaryjne 983
Komisariat Policji Tarnowo Podgórne 61 81 46 997
Komenda Miejska Policji (Poznań) 61 841 56 11
Straż Gminna  
Tarnowo Podgórne

61 814 79 86 

Komenda Miejska Straży Pożarnej 61 821 53 00
Ochotnicza Straż Pożarna  
Tarnowo Podgórne

61 814 69 98
502 34 50 80

Przychodnia Lekarska SALUBER  
Tarnowo Podgórne

61 814 62 62

Przychodnia Lekarska 
MED-LUX - Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska 
VITA-LONGA - Przeźmierowo

61 814 20 41

Spółka Pielęgniarska Przeźmierowo 61 652 41 17
Posterunek energetyczny: Kiekrz 61 848 28 62
Posterunek energetyczny:  
Tarnowo Podgórne

61 814 63 80

Komunikacja TPBUS 61 814 67 93
Tarnowska Gospodarka Komunalna 
TP KOM Tarnowo Podgórne

61 814 64 30

Serwis wod-kan 507 024 054
Pogotowie gazowe G.EN. GAZ ENER-
GIA  (numer całodobowy)

800 909 909

Starostwo Powiatu Poznańskiego 61 841 05 00
Urząd Pocztowy  
w Tarnowie Podgórnym

61 818 08 32

Urząd Pocztowy nr 3  
w Tarnowie Podgórnym

61 818 08 34

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie ul. Rynkowa 75 C

61 652 41  92 - 93
fax 61 652 41 94

Urząd Pocztowy w Przeźmierowie 
ul. Modrzewiowa 12

61 651 21 12 
61 652 39 59

fax 61 652 40 93
Schronisko dla zwierząt w Jędrzejewie 
Vet Agro Service
                                                       po 15

67 216 57 50
67 216 45 97

67  255 48 81
Muzeum Powstańców Wielkopolskich 61 814 69 52

Osoby zamieszkujące na 
terenach Rodzinnych 
Ogródków Działko-

wych ponoszące opłaty z tytułu 
odbioru odpadów komunalnych 
na podstawie deklaracji złożonej 
bezpośrednio do Związku SE-
LEKT muszą wystawiać swój 
pojemnik na odpady komunal-
ne i worki do segregacji w miej-
scach zbiorowego magazynowa-
nia odpadów komunalnych ROD 

w dniu wywozu (zgodnie z har-
monogramem).

Osobom, które nie otrzymały 
od przedstawiciela SELEKTU 
numeru indywidualnego kon-
ta, ani nie odebrały go osobiście, 
Związek prześle numer drogą 
pocztową. 

Przypominamy, że zgodnie 
z uchwałą Związku, zmienił się 
termin regulowania płatności: 
do końca każdego miesiąca. 

~ARz

Ustawa śmieciowa - 
najnowsze informacje

Zapraszamy

Sołtys i Rada Sołecka Tarnowo Podgórne oraz Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji zapraszają na RODZINNY RAJD ROWEROWY. 
Start w sobotę, 24 sierpnia, o godz. 15.00 z parkingu przy księgar-

ni w Tarnowie Podgórnym (ul. Szkolna). Koszt uczestnictwa wynosi 5 
zł i obejmuje: ubezpieczenie, przypinkę oraz poczęstunek na mecie za 
strzelnicą w Tarnowie Podgórnym.

Akcja krew
Akcja honorowego krwiodawstwa
31 sierpnia (sobota), w godz. 8.00 – 16.00
GKS Tarnovia, ul. 23 Października 34
(możliwość zapisania się do bazy dawców szpiku)

zaprasza Stowarzyszenie Dar Serc
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pytania do wójta

Ty też możesz zadać pytanie!
Masz problem ?
Chcesz się nim z nami podzielić ?
Denerwuje Cię coś ?
Chcesz wyrazić swoją opinię ?
Nie wahaj się !
Nasze łamy stoją dla wszystkich otworem.
Napisz na adres redakcja@tarnowo-podgorne.pl  
lub skorzystaj z www.tarnowo-podgorne.pl

Kiedy zakończy się przebudowa Szkolnej?  
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Czy nie obawia się Pan niedotrzymania terminu 
realizacji przebudowy ul. Szkolnej w Tarnowie  

Podgórnym? W takim tempie wątpię,  
aby wykonawcy udało się zdążyć na czas.

Faktycznie, przebieg prac na ulicy Szkolnej jest niezadawalający. 
W trakcie robót drogowych prowadzonych w tak szerokim zakre-
sie mogą się zdarzyć opóźnienia. Najczęściej spowodowane ko-

niecznością wykonania prac dodatkowych wynikających z kolizji. Ulica 
Szkolna to jedna z najwcześniej utwardzonych ulic w Tarnowie Pod-
górnym. Nie wszystko było zinwentaryzowane. Dziś skutkuje to wie-
loma niespodziankami, na które napotyka wykonawca. Jednak nie ma 
usprawiedliwienia dla opieszałości. Obserwujemy słabe zaangażowa-
nie osobowe. Monitujemy, wzywamy do przyspieszenia, jednak odzew 
nie jest satysfakcjonujący. Zapewne nie obejdzie się bez naliczania kar 
umownych. 

Niestety nie ma szans na to, by prace zakończyły się przed 1 września. 
Wystąpią utrudnienia w docieraniu uczniów Szkoły Podstawowej na za-
jęcia szkolne. Proszę zatem o zwrócenie szczególnej uwagi dzieciom na 
zachowanie maksymalnej ostrożności oraz korzystanie wyłącznie z wy-
znaczonych dróg dla pieszych. Z naszej strony podejmiemy wszelkie 
działania, aby dojście do szkoły było bezpieczne.

Rodziców przywożących dzieci samochodami prosimy o korzystanie 
z parkingu przy ul. Szkolnej przy pawilonie. Podwożenie dzieci pod 
samą szkołę będzie bardzo utrudnione.

Proszę o wyrozumiałość. Jestem przekonany że po zakończeniu prze-
budowy będziemy się wspólnie cieszyć z wygodnej i bezpiecznej ulicy. 
Mam nadzieję, że prace zostaną zakończone do końca września.
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aktualności 

Baranowo

 Trwa opracowanie projektu kanalizacji 
deszczowej na ul. Rolnej

 Przygotowano procedurę przetargową 
na przebudowę ul. Pogodnej i Klonowej

 Trwa opracowanie projektu rozbudowy 
świetlicy 

Batorowo

Wybrano wykonawcę na budowę ścieżki 
Lusowo - Przeźmierowo

 Trwa opracowanie projektu ul. Batorow-
skiej

Chyby

Wybrano wykonawcę przebudowy ul. 
Parkowej

 Zatwierdzono koncepcję mola. Trwa 
opracowanie dokumentacji projektowej.

Jankowice

 Zakończono budowę ogrodzenia przy Ze-
spole Pałacowo-Parkowym

 Trwa przebudowa ul. Przemysłowej (Na-
rodowy Program Przebudowy Dróg Lo-
kalnych)

Kokoszczyn

Wybrano wykonawcę przebudowy ul. 
Krętej (połączenie z Tarnowem Podgór-
nym)

Lusowo

 Rozstrzygnięto przetargi na budowę 
remizy i biblioteki oraz na nadzór inwe-
storski  

 Trwa opracowanie projektu instalacji 
wewn. gaz i co w Muzeum

Lusówko 

 Trwa budowa ul. Tarnowskiej (Narodowy 
Program Przebudowy Dróg Lokalnych)

Wykonano koncepcję świetlicy

Przeźmierowo

Wybrano wykonawcę na przebudowę ul. 
Morelowej

 Ogłoszono przetarg na przebudowę ul. 
Krótkiej

 Ogłoszono przetargi na budowę Cen-
trum Kultury i nadzór inwestorski 

 Ogłoszono przetarg na rewitalizację zie-
leni przy Rynkowej.
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne uzyskał tytuł Lidera Programu 
Kompleksowego Zarządzania Jakością oraz wyróżnienie zna-
kiem Wielkopolska Jakość, otrzymując tym samym Certyfikat 

Europejskiego Systemu Wyróżnień i Nagród Jakości. Nagrodę przy-
znano za osiągnięcia w doskonaleniu zarządzania zgodnie z modelem 
EFQM. Certyfikat odebrał Wójt Tadeusz Czajka.

„Wielkopolska Jakość” to jedno z najstarszych w Polsce wyróżnień 
dla firm i organizacji. Stanowi gwarancję dobrego zarządzania i rzetel-
nego podejścia do klienta bądź konsumenta. Otrzymanie znaku poprze-
dzone jest audytem, podczas którego oceniane są działania w zakresie 
przywództwa, polityki i strategii, zarządzania ludźmi, satysfakcji klien-
tów oraz wpływu na otoczenie. 

Nagroda przyznawana jest przez Wielkopolski Instytut Jakości. ~ARz

Wielkopolska Jakość 
w Urzędzie

Zwrot podatku akcyzowego
Od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. producenci rolni będą 

mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wnioski, na no-
wym wzorze, należy składać do wójta gminy właściwego ze względu na 
miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu 
tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy). Do wniosku należy dołą-
czyć faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowe-
go do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. 

Stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2013 r. od oleju napędowego 
zużywanego do produkcji rolnej określono w wysokości 0,95 zł od 1 
litra oleju (Dz. U. z 2012 r. poz. 1380). Kwota zwrotu podatku akcyzo-
wego na 1 ha użytków rolnych w 2013 r. wynosi 81,70 zł.

Zwrot podatku akcyzowego nastąpi od 1 do 31 października 2013 r.
~WF

Certyfikat odebrał Wójt Tadeusz Czajka fot. archiwum
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aktualności

Gmina Tarnowo Podgórne 
zajęła pierwsze miejsce w 
dziewiątej edycji Rankin-

gu Samorządów Rzeczpospolitej. 
Nagrodę dla Tarnowa Podgórne-
go odebrał Wójt Tadeusz Czajka. 

Samorządy oceniano w trzech 
kategoriach: miasta na prawach 
powiatu, pozostałe gminy miej-
skie i miejsko-wiejskie oraz gmi-
ny wiejskie. Ranking powstał w 
dwóch etapach. Najpierw prze-
analizowano dane dotyczące 
wszystkich miast i gmin, któ-
re udostępnione są przez Mini-
sterstwo Finansów. Oceniano 
m.in. dynamikę wzrostu docho-
dów własnych i wydatków ma-
jątkowych,  nadwyżkę operacyjną 
transport i łączność  oraz ochronę 
środowiska. 

Do drugiego etapu zakwalifiko-
wano 564 samorządy, w tym 250 
gmin wiejskich. Do nich zostały 
wysłane ankiety, w których pyta-
no o współpracę z organizacjami 
pozarządowymi, wydatki miesz-
kaniowe, wydatki na promocję, 
a nawet o wyniki testu szóstokla-
sistów i gimnazjalistów. Ocenio-
no liczbę nowych podmiotów go-
spodarczych, wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości, współpracę z 
lokalnymi stowarzyszeniami oraz  
plany zagospodarowania prze-
strzennego. 

Zebrane dane oceniała kapitu-
ła konkursowa, której przewod-
niczył Jerzy Buzek, były pre-
mier, europoseł, przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego w la-
tach 2009-2012. Wyniki zapre-
zentowano 17 lipca podczas gali 
w Warszawie, a 18 lipca w na ła-
mach dziennika „Rzeczpospoli-
tej”. 

Najlepsi wg Rzeczpospolitej!

Oto liderzy w poszczególnych 
kategoriach: 

Gminy wiejskie: 
I Tarnowo Podgórne 
II Stepnica (zachodniopomorskie) 
III Słupski (pomorskie) 
 
Gminy miejskie i miejsko-wiejskie: 
I Krynica Morska (pomorskie) 
II Dzierżoniów (dolnosląkie) 
III Kórnik (wielkopolskie) 
 
Miasta na prawach powiatu: 
I Sopot 
II Gdańsk 
III Poznań 

ARz (foto: Ireneusz REK,  
I.Rek Studio Promotions)

Laureaci rankingu

Za docenienie Gminy podziękował Wójt Tadeusz Czajka

Przewodniczący Kapituły Konkursowej - Jerzy 
Buzek

Jesteśmy liderem 

Złotej Setki 

Samorządów
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 aktualności

Sady

 Trwa budowa chodnika przy ul. Kwiato-
wej (odcinek od ul. Kobylnickiej do ul. 
Ludowej)

 Trwa budowa budynku gospodarczego 
przy świetlicy

Tarnowo Podgórne

 Trwa opracowanie projektu węzła po po-
łudniowej stronie drogi krajowej nr 92

 Zakończono renowację boiska przy ul. 
Nowej

 Trwa budowa ul. Sowiej (Narodowy Pro-
gram Przebudowy Dróg Lokalnych)

 Trwa przebudowa ul. Szkolnej

 Przygotowano procedurę przetargową 
na przebudowę  ul. Łąkowej

Wysogotowo

 Trwa opracowanie projektu ul. Wierzbo-
wej (od ul. Bukowskiej do ul. Długiej)

 Trwają prace remontowe w budynkach 
komunalnych Gminy
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Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

W sali strzelnicy sportowej, 29 lipca, od-
było się spotkanie z mieszkańcami po-
sesji sąsiadujących z budową Tarnow-

skich Term. W spotkaniu wzięli udział pracownicy 
spółki Tarnowskie Termy (inwestor), kierownik 
budowy z firmy Kornas Development (wykonaw-
ca), inspektor nadzorujący oraz II Zastępca Wójta 
Piotr Kaczmarek i funkcjonariusz tarnowskiej Stra-
ży Gminnej. Przybyli mieszkańcy posesji zlokali-
zowanych najbliżej prowadzonej budowy, tj. w re-
jonie ul. Nowej. 

Inwestor przedstawił zakres obecnie prowadzo-
nych prac oraz kolejne planowane etapy budowy 
zapewniając, że roboty ziemne i drogowe, czyli te 
najbardziej uciążliwe dla mieszkańców, dobiega-
ją końca. Zakończono przyłącza większości sieci, 
obecnie budowane są parkingi i drogi wewnętrz-
ne. Rozpoczęły się prace zbrojeniowe pod funda-
menty. Nad przebiegiem prowadzonej inwestycji 
czuwają doświadczeni inspektorzy branżowi, któ-
rzy zapewnili, że wszystkie prace prowadzone są 
zgodnie ze sztuką budowlaną. Mając jednak na 
względzie skalę i wysoki stopień zawansowania  
procesów tej  inwestycji mieszkańcy Tarnowa Pod-

Po sąsiedzku z wielką budową

Mieszkańcy naszych Jan-
kowic uczestniczyli w 
Ogólnopolskim Zjeź-

dzie Jankowiczan, który pod ko-
niec czerwca odbył się (a jakże!) 
w Jankowicach, ale leżących koło 
Pszczyny. Warto wiedzieć, że ta-
kie spotkania odbywają się co 
dwa lata – pierwsze miało miejsce 
w 2005 roku. Na tegoroczny zjazd 
przyjechali również przedstawi-
ciele z miejscowości w gminach: 
Jedlińsk, Chłopice, Krośniewice, 
Kuźnia Raciborksa, Świerklany, 
Szydłowiec i  Babice. 

Zjazd rozpoczął się mszą św., 
a po niej nastąpił uroczysty prze-
marsz ulicami wsi. Potem przy-
szedł czas na wspólną zabawę, 
rozmowy, prezentacje lokalnych 
grup artystycznych. Wszyscy 
podkreślali, że choć czasem trze-
ba długo jechać (nasza grupa je-
chała 7 godzin), to warto się spo-
tkać, warto wspólnie spędzić czas.

Następny zjazd – w 2015 roku 
odbędzie się u nas. Takie zapro-
szenie przekazał uczestnikom 
spotkania Wójt  Tadeusz Czajka 
(również Jankowiczanin). ~ARz.

Jankowice w Jankowicach

górnego muszą liczyć się z przej-
ściowymi niedogodnościami, wy-
nikającymi z ruchu samochodów 
uczestniczących w budowie.

Wszelkie niedogodności wy-
nagrodzi jednak efekt końcowy 
w postaci nowoczesnego kom-
pleksu, który ma być gotowy już 
pod koniec przyszłego roku. Spo-

tkanie było także okazją do roz-
mowy. Zapytania z sali dotyczy-
ły cen biletów i organizacji ruchu 
już po otwarciu Term. 

Aby ułatwić kontakt z miesz-
kańcami Tarnowskie Termy utwo-
rzyły specjalny adres mailowy: 
kontakt@tarnowskie-termy.pl 

~TT

Na budowie Tarnowskich Term praca wre fot. archiwum
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 aktualności

Masters Grooming Show, 
czyli Międzynarodo-
we Mistrzostwa Polski 

w Strzyżeniu Psów, po raz drugi 
zagościły do Tarnowa Podgór-
nego. W Polsce była to czwarta 
tego typu impreza zorganizowa-
na przez Polskie Stowarzyszenie 
Groomerów. 

13 i 14 lipca na hali sportowej 
OSiR swoje umiejętności zapre-
zentowali najlepsi psi styliści 
z Niemiec, Belgii, Włoch, Fran-
cji, Czech, Słowacji i Polski. Ra-
zem 39 osób, 59 psów, 9 katego-
rii (Pudle, Spaniele, Inne Czyste 
Rasy, Trymowanie, Model Dog 
Junior, Model Dog, Intermediate, 
Beginers) oraz dwie klasy (cham-
pion i open). Pierwszego dnia 
uczestnicy wzięli udział w semi-
nariach poświęconych tematyce 
preparatów kosmetycznych i pie-
lęgnacyjnych dla zwierząt firm 
Laboratorium DermaPharm i Bo-
taniqa oraz w zajęciach z czytania 
etykiet. Poza tym odbył się wy-
kład psychologa zwierząt Rafała 
Adamczaka – omówiono kwestię 
charakterystycznych cech i po-
staw psa, interpretacji jego zacho-
wania, podporządkowania i relak-
su, radzenia sobie w sytuacjach 
konfliktowych i pielęgnacji. 
W zajęciach wzięło udział trzyna-

Mistrzowskie strzyżenie psów 

stu zawodników i jedenaście osób 
poza konkursem. Poza tym w so-
botę odbyły się konkursy dla kat. 
Spaniele i Setery,  Intermedia-
te, Model Dog oraz Model Dog 
Junior oraz profesjonalny pokaz 
mody  z udziałem psich mode-
li. Niedzielne strzyżenie rozpo-
częli Początkujący i Inne Czyste 
Rasy, a o godz. 14.00 kategorie: 
Trymowanie, Pudle i Commer-
cial. Prace zawodników oceniało 
międzynarodowe jury w składzie: 
Romana Kania (Czechy), Umber-
to Lehmann (Włochy) oraz De-
nys Lorrain (Francja). Głównym 
celem zawodów było wyłonienie 
mistrzów kunsztu fryzjerskiego. 
Groomerem roku oraz zwycięz-
cą Best in Show, który w nagro-
dę otrzymał puchar oraz tytuł 
Mistrza Polski 2013 i 500 euro, 
została Małgorzata Świstek.

~Ania Lis

Wyniki

SPANIELE I SETERY
Klasa championów
Anke Schafer (Niemcy)
Tanja Istvan (Niemcy)
Ilse Vermeiren (Belgia)
Klasa otwarta
Aleksandra Sulska (Polska)
Małgorzata Świstek (Polska)
Anna Bardysheva (Rosja)
Intermediate
Kim Kiechle (Niemcy)
Adam Ptaszek (Polska)
Patricia Zinser (Niemcy) 
Model Dog

Wiesława Latoś (Polska)
Judyta Rzemieniec (Polska) 
Model Dog Junior
Natalia Palka (Polska)

Inne czyste rasy
1. Małgorzata Świstek (Polska)
Corinna Verschuren (Belgia)
Anna Bardysheva  (Rosja) 

Początkujący
Magdalena Olczak (Polska)
Paulina Orzeł (Polska)
Emilia Bęczkowska (Polska) 

Trymowanie
Renata Kozłowska (Polska)
Michael Kiechle  (Niemcy)
Anke Schafer (Niemcy) 

Pudle
Anna Bardysheva (Rosja)
Corinna Verschuren (Belgia)
Melanie Gohl-Kiechle (Niem-

cy) 
Commercial
Paulina Orzeł (Polska)
Anna Krauze Anna (Polska)
Katarzyna Palka (Polska) 

Nagrody główne
BEST POODLE IMAGE - 

Anna Bardysheva (Rosja)

GROOMER ROKU 2013 - 
Małgorzata Świstek (Polska)

BEST IN SHOW - MISTRZ 
POLSKI - Małgorzata Świstek 
(Polska)

Groomer Roku 
2013
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Od wielu lat w pracach 
Rady Gminy funkcjonu-
je niepisana zasada, że li-

piec jest miesiącem wakacyjnym 
i nie planuje się w nim organizo-
wania sesji plenarnych. Niestety 
to tylko teoria, bo w praktyce już 
od kilkunastu lat nie udaje się tej 
zasady wprowadzić w życie. Nie 
udało się i w tym roku. Czas wa-
kacji jest w funkcjonowaniu sa-
morządu okresem szczególnym. 
Rozstrzyga się wtedy wiele prze-
targów na gminne inwestycje, 
których realizacja ruszy wczesną 
jesienią. Zdarza się, że niektóre 
zadania w planie budżetu gminy 
są niedoszacowane lub też prze-
szacowane pod względem ich fak-
tycznej, zweryfikowanej w proce-
durze przetargowej wartości. Rada 
Gminy na wniosek Wójta ma wy-
łączne kompetencje do podejmo-
wania uchwał w sprawie noweli-
zacji budżetu tak, aby dostosować 

ilość zaplanowanych środków do 
faktycznych potrzeb w tym zakre-
sie. Bez tego rodzaju formalnych 
decyzji Rady Gminy niemożli-
we jest skuteczne rozstrzygnięcie 

Podjęto uchwałę 

niezbędną  

do rozpoczęcia 

działalności nowego 

przedszkola  

w Przeźmierowie

Z prac 
Rady Gminy

Sesja z 23 lipca

przedmiotowych przetargów. Li-
sta konkretnych przesunięć w bu-
dżecie gminy na 2013 r. proce-
dowanych i zaakceptowanych na 
opisywanej sesji jest dość długa 
i dostępna na stronie interneto-
wej. W okresie o którym piszę za-
szła też konieczność ostatecznego 
rozliczania tzw. wydatków nie-
wygasających. Są to wydatki na 
cele inwestycyjne, których z róż-
nych względów nie dało się zre-
alizować w roku ubiegłym i któ-
rych wykonanie przeniesiono na 
rok bieżący. 30 czerwca to wyma-
gany przez obowiązującą ustawę 
o finansach publicznych termin, 
do którego wydatki takie muszą 
być rozliczone. Do podjęcia de-
cyzji w tej sprawie niezbędna jest 
również uchwała Rady Gminy. 
Każda zmiana w planie budżetu 
gminy musi mieć swoje odzwier-
ciedlenie w zmianie tzw. Wielo-
letniej Prognozy Finansowej na 
lata 2013 – 2020. I tego rodzaju 
uchwałę również podjęto na opi-
sywanej sesji. Kolejną z przyczyn 
zwołania sesji poza planowanym 
harmonogramem rocznym to ko-
nieczność nadania nowego statu-
tu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji 
w Tarnowie Podgórnym. Pozosta-
łe projekty uchwał dotyczyły:

- zezwolenia na sprzedaż nieru-
chomości w Jankowicach,

- trybu udzielania i rozlicza-
nia dotacji na rzecz publicznych 
przedszkoli i szkół prowadzonych 
przez osoby prawne inne niż jed-
nostka samorządu terytorialne-
go lub osoby fizyczne oraz trybu 
i zakresu rozliczania i kontroli 
prawidłowości ich wykorzysta-
nia. Uchwała ta była niezbędna 
dla podjęcia działalności nowego 
przedszkola w Przeźmierowie.

- zmiany uchwały Nr 
XXXIX/473/2012 z dnia 20 listo-

pada 2012 roku dotyczącej ustale-
nia stawki opłaty targowej na rok 
2013. W uchwale tej Rada Gminy 
obniżyła przedmiotowe stawki na 
targowiskach w Przeźmierowie 
i Tarnowie Podgórnym umożli-
wiając w ten sposób lepsze wyko-
rzystanie substancji na którą wy-
dano środki publiczne.

Czas, jaki pozostał do koń-
ca sesji, upłynął na rozpatrywa-
niu sprawozdania z działalności 
Wójta oraz na wolnych głosach 
i wnioskach. Ze spraw najprzy-
jemniejszych w tym punkcie po-
rządku obrad omawiano zwycię-
stwo Gminy Tarnowo Podgórne 
w rankingu „Złota Setka Samo-
rządów” w kategorii gmin wiej-
skich w rankingu dziennika 
„Rzeczpospolita”. To zdecydo-
wanie najbardziej prestiżowa ze 
wszystkich rywalizacja samorzą-
dów w Polsce! Wiele gratulacji 
skierowano również pod adre-
sem radnej Ewy Jurasz w związ-
ku z jej zwycięstwem w konkursie 
„Super Sołtys” zorganizowanym 
przez redakcję „Głosu Wielkopol-
skiego”.

Mimo okresu wakacyjnego na 
sesję przybyło aż 17 radnych. 
Z przyjemnością obserwowałem 
ich entuzjazm związany z udzia-
łem w tej nadprogramowej sesji. 
Oznak dezaprobaty związanych 
z koniecznością przerwania przez 
niektórych wakacji nie zauważy-
łem. Pomimo niewielkiej ilości 
projektów uchwał i stosunkowo 
krótkiej przerwy pomiędzy opi-
sywaną a czerwcową sesją obrady 
plenarne trwały ponad 2 godziny. 
Następna sesja Rady Gminy od-
będzie się 27 sierpnia. Jak zwykle 
wszystkich zainteresowanych już 
teraz na nią zapraszam. 

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy
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aktualności

Z początkiem lipca minęły 4 lata od kiedy posłu-
gę proboszcza parafii w Tarnowie Podgórnym 
pełni prezbiter Adam Prozorowski. Jak przy-

stało na radosną rocznicę, prezbiter Adam zadbał o 
swoistą atrakcję, rocznicowy prezent specjalny dla 
parafian. 8 lipca, po mszy św. wieczornej, zaśpiewał 
w naszym kościele John Gaughan – były gitarzysta 
i wokalista angielskiej grupy rock and roll’owej z lat 
60. „Herman’s Hermits”.

Spotkanie to było wyjątkowe z kilku względów. 
Było muzycznym świadectwem życia człowieka, 
który podźwignął się z życiowego upadku chwyta-
jąc za rękę Jezusa Chrystusa. Było również szansą 
na usłyszenie słów, które słyszymy może zbyt rzad-
ko: „Bóg Cię kocha! Bardziej niż możesz sobie wy-
obrazić!”

Wszyscy zebrani dali się unieść łagodnym, lecz 
płynącym z serca pieśniom Johna, wszyscy poczu-
li wspólnotę chrześcijan, dla których Jezus Chrystus 
jest jedyną drogą. Oto co powiedziała po koncercie 
Jowita, 12 lat:

„Jestem pełna podziwu dla tego człowieka. Będę 
go ceniła za to, iż jest niepodważalnym dowodem, że 
osoba z wieloma ciężkimi problemami, może stawić im 

Jubileuszowy koncert w parafii Tarnowo Podgórne

czoła, za umiejętność mówienia o 
tym. Kiedy przeplatał swoją histo-
rię pieśniami uwielbienia, w moim 
oku nie raz pojawiała się łezka 
wzruszenia. Cieszyło mnie również 
udzielenie błogosławieństwa przez 
pastora, uścisk jego dłoni i piękna 

lekcja na temat miłosierdzia Pana. 
Było jak w niebie.”

Dziękujemy Prezbiterze Ada-
mie za ten kawałek nieba! A cytu-
jąc słowa piosenki Johna Gaugha-
na: „Uuu, thank your very much!”

Katarzyna Trawińska-Jakubiak
Fot.: prezbiter Adam Prozorowski

W poniedziałek, 15 lip-
ca, Wójt Tadeusz Czaj-
ka wręczył klucze do 

mieszkań komunalnych w drugim 
budynku w Sadach. W uroczysto-
ści udział wziął także Przewod-
niczący Rady Gminy Grzegorz 
Leonhard oraz sołtys Sadów Elż-
bieta Nowaczyk. 

Budowa budynku rozpoczęła 
się we wrześniu 2012, a zakoń-
czyła w czerwcu tego roku. Obok 
stoi bliźniaczo podobny, który zo-
stał oddany do użytku w lutym 
2013. 

W budynku znajdują się miesz-
kania jedno- dwu- i trzypokojo-
we: 

-  3 mieszkania jednopokojowe 
– każde o powierzchni 25 m2, 

-  9 mieszkań dwupokojowych 
– każde o powierzchni 38-40 m2, 

-  3 mieszkania trzypokojowe – 
każde o powierzchni 48 m2. 

Do każdego mieszkania przy-
należy komórka o powierzchni 
3,5 m2. 

Klucze przekazane!

Ponadto w budynku można ko-
rzystać z pomieszczeń wspól-

nych: wózkarni i suszarni. 
~ARz 

John Gaughan
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 sprawozdania

Z prac 
Rady Powiatu

Powiat Poznański to 17 
gmin w których zamiesz-
kuje ogółem 335 712 (na 

31.12.2012 r.) W 2012 r. z po-
mocy i wsparcia udzielono łącz-
nie 674 osobom. Struktura rodzin 
zastępczych w 2012 kształtowała 
się następująco: 168 rodzin spo-
krewnionych, w których przeby-
wało 205 dzieci, 114 rodzin nieza-
wodowych – 154 dzieci, 7 rodzin 
zawodowych – 24 dzieci, w tym 
dwie rodziny zawodowe pełnią-
ce funkcje pogotowia rodzinne-
go (4 dzieci). Na terenie Powiatu 
Poznańskiego funkcjonują 3 pla-
cówki opiekuńczo-wychowaw-
cze: 

• Dom Dziecka w Kórniku-Bni-
nie – placówka socjalizacyjna (30 
miejsc, w ramach których funk-

POselskie wieści

cjonują mieszkania chronione – 6 
miejsc), 

• Ośrodek Wspomagania Ro-
dziny w Kobylnicy- placówka 
wielofunkcyjna w skład której 
wchodziły: grupa interwencyjna 
(10 miejsc), grupa socjalizacyjna 
(20 miejsc), ośrodek interwencji 
kryzysowej (16 miejsc), mieszka-
nia chronione (4 miejsca), 

• Ośrodek Interwencji Kryzyso-
wej (w 2013 r. został wyłączony 
jako odrębna jednostka organiza-
cyjna ze struktur Ośrodka Wspo-
magania Rodziny w Kobylnicy). 

W Puszczykowie funkcjonu-
je Środowiskowy Dom Samo-
pomocowy. Dysponuje 25 miej-
scami dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, zapewnia osobom 
wsparcie psychologiczne, tera-
peutyczne i usługi w zakresie re-
habilitacji społecznej. W Lisów-
kach funkcjonuje Dom Pomocy 
Społecznej przeznaczony dla 100 
osób w wieku podeszłym. 

Przypominam trwa realizacja 
pilotażowego programu „Aktyw-
ny Samorząd” – środki przezna-
czone na rok 2013 wynoszą ogó-
łem 735 276 zł. Od roku 2008 

przez PCPR realizowane są pro-
jekty w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, m.in. 
projekt systemowy „Pokonać wy-
kluczenie. Wszechstronna akty-
wizacja osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym powiatu 
poznańskiego”. W 2012 udział 
wzięło w nim udział 126 osób, 
w tym 95 osób niepełnospraw-
nych. Realizowano m.in. treningi 
i kursy umiejętności społecznych 
i aktywnego poszukiwania pracy, 
szkolenia podnoszące kwalifika-
cje zawodowe beneficjentów. Po-
nadto Powiat Poznański realizuje 
projekt „Wykluczamy wyklucze-
nie” w zakresie podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych i społecz-
nych osób niepełnosprawnych.

Zaplanowane środki finansowe 
na 2013r. na realizację zadań z za-
kresu pomocy społecznej i pieczy 
zastępczej w/g. wiedzy na koniec 
kwartału br. nie pozwolą na reali-
zację wszystkich zadań. 

Przewodnicząca Powiatowej 
Społecznej Rady  

ds. Osób Niepełnosprawnych 
Krystyna Semba

W dniu 26 lipca zakoń-
czyło się 46. posiedze-
nie Sejmu RP. Kolejne 

zaplanowane jest na 27 sierpnia. 
Przerwa wakacyjna do dobry czas 
na podsumowania. Poseł Wal-
dy Dzikowski aktywnie działa w 
dwóch komisjach – Komisji Sa-
morządu Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej, w której jest zastęp-
cą przewodniczącego oraz Ko-
misji Administracji i Cyfryzacji. 
Wyróżnia się wysoką frekwencją 
udziału w posiedzeniach – na po-
ziomie 95%. Waldy Dzikowski 
złożył w obecnej kadencji Sej-
mu 32 interpelacje dotyczących 
usprawnienia działań administra-
cji publicznej, poprawy funkcjo-
nowania służby zdrowia, a przede 
wszystkim aktywizacji osób bez-
robotnych. 

Poseł zaangażował się rów-
nież w kwestie dotyczące budże-
tu unijnego na lata 2014–2020. 
Na jednym z ostatnich posiedzeń 
Waldy Dzikowski zaznaczył, 
że negocjacje przyniosły Polsce 
kwotę 72,9 mld euro w ramach 
polityki spójności. Polska jako 
strategiczny element polityki w 
ramach Unii Europejskiej stwo-
rzyła, także dzięki swojej inicja-
tywie, klub przyjaciół polityki 
spójności. Spotkania popierające 
polską strategię w negocjacjach 
w Radzie Europejskiej m.in. od-
bywały się także w parlamencie 
polskim. Poseł uczestniczył we 
wspólnych posiedzeniach kluczo-
wych komisji, które odpowiada-
ją m.in. za strategiczne kwestie 
związane z administrowaniem 
krajem, a później także z reali-

zacją polityki spójności, m.in. z 
udziałem odpowiednich komisji 
z Węgier, Słowacji, Czech, Sło-
wenii, a także Chorwacji. Poseł 
podkreślił, iż mimo tendencji do 
obniżania budżetu unijnego, dla 
Polska otrzymała kwotę większą 
niż w poprzedniej perspektywie.

Według Posła, w kontekście 
nowego budżetu unijnego Pol-
ska powinna się skoncentrować 
przede wszystkim na inwesto-
waniu, tworzeniu nowych miejsc 
pracy, tak aby te inwestycje dały 
zrównoważony i spójny wzrost. 
Dlatego środki unijne nie powin-
ny być przeznaczone na bieżące 
wydatki, bo po to jest budżet sa-
morządów oraz budżet państwa, 
aby te potrzeby zaspokajać.

Biuro prasowe PO 
tel. 61 842 72 23
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2 lipca, Przeźmierowo:  w oko-
licach kiermaszu części, w jednej 
z firm notorycznie załączał się 
system alarmowy; strażnicy skon-
taktowali się z firmą monitorującą 
obiekt, która powiadomiła właści-
ciela; 

3 lipca, Lusówko: strażnicy 
wylegitymowali kierującego mo-
torowerem, który nie posiadał ka-
sku. Za to wykroczenie został po-
uczony (kierujący motocyklem, 
czterokołowcem lub motorowe-
rem oraz osoba przewożona ta-
kimi pojazdami są obowiązani 
używać w czasie jazdy kasków 
ochronnych odpowiadających 
właściwym warunkom technicz-
nym - art. 40 ust 1 ustawy prawo 
o ruchu drogowym);

8 lipca, Sady: strażnicy otrzy-
mali zgłoszenie, iż na drodze 
K-92 na pasie ruchu leży opona 
od pojazdu ciężarowego.  Strażni-
cy usunęli ją na pobocze, po czym 
przekazali informację do podmio-
tu odpowiedzialnego za dalsze jej 
usunięcie;

10 lipca, Przeźmierowo: straż-
nicy otrzymali zgłoszenie doty-
czące niezachowania środków 
ostrożności przy trzymaniu psa. 
W ramach przeprowadzonych 
czynności w sprawie wykrocze-
nia, właściciel został ukarany 
maksymalnym mandatem;

13 lipca, Baranowo: strażni-
cy interweniowali wobec osób 
spożywających alkohol w miej-
scu publicznym, wobec spraw-
ców zastosowano pouczenie (za-
brania się spożywania napojów 
alkoholowych między innymi 
na ulicach, placach i w parkach, 
z wyjątkiem miejsc przeznaczo-
nych do ich spożycia na miejscu, 
w punktach sprzedaży tych napo-
jów - art. 14 ust. 2a ustawy o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi);

18 lipca, Ceradz Kościelny: 
strażnicy interweniowali w spra-
wie spalania odpadów na terenie 
nieruchomości. Po przeprowa-
dzonej kontroli okazało się,  iż 
spalane są suche odpady roślinne 

(warto przypomnieć, że dopusz-
cza się spalanie suchych odpa-
dów roślinnych poza instalacjami 
i urządzeniami, jeżeli nie narusza 
to odrębnych przepisów np. prze-
ciwpożarowych oraz nie powo-
duje uciążliwości dla sąsiadów 
i zadymiania dróg - §4 Regulami-
nu o utrzymaniu porządku i czy-
stości na terenie Gminy Tarnowo 
Podgórne); 

23 lipca, Rumianek: strażnicy 
otrzymali zgłoszenie dotyczące 
wylewania nieczystości ciekłych 
do przydrożnego rowu. Po przy-
byciu na miejsce strażnicy ustali-
li, że na polu leżącym na granicy 
Gminy Tarnowo Podgórne i Gmi-
ny Kaźmierz wylewana jest gno-
jówka. Sprawa została przekazana 
według właściwości wydziałowi 
Urzędu Gminy w Kaźmierzu;

29 lipca, Baranowo: pracow-
nicy OSiRu znaleźli na boisku 
sportowym żółwia i powiadomi-
li o tym strażników, którzy  ode-
brali zwierzę i oddali pod opie-
kę jednemu z mieszkańców. Po 
kilku dniach skontaktował się ze 

strażnikami gminnymi właściciel 
żółwia, który po przeanalizowa-
niu sposobu w jaki zwierzę ucie-
kło, postanowił, by żółw pozostał 
u nowego opiekuna.

Minął lipiec, praktycznie mamy 
połowę sierpnia, wakacje zbliża-
ją się ku końcowi. W tym czasie 
strażnicy szczególnie często pa-
trolowali miejsca wypoczynku 
na terenie Gminy. Patrole wie-
lokrotnie odwiedzały place za-
baw, boiska sportowe oraz par-
ki sprawdzając czy osoby w nich 
przebywające stosują się do regu-
laminów, obowiązujących na tych 
obiektach. We wszystkie lipcowe 
weekendy strażnicy podejmowali 
działania zmierzające do stosowa-
nia się do przepisów ruchu drogo-
wego nad Jeziorem Lusowskim.  
Wzmożone kontrole będziemy 
z pewnością stosować do końca 
sierpnia i dłużej, jeśli będzie taka 
potrzeba.

~Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

Z notatnika Gminnego Strażnika

Zanim zaczniesz plażować w Lusowie - zadbaj o zgodne z przepisami 
miejsce do parkowania samochodu!

fot. archiwum
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informacje

W ślad za pierwszą informacją na temat 
funkcjonowania gminnej komunikacji, 
która ukazała się w lutowym wydaniu 

„Sąsiadki” chcemy poinformować o podjętych dzia-
łaniach, których celem jest optymalizacja rozkładu 
jazdy linii 01, a w niedalekiej przyszłości linii 02, 
04 i 07.  

Na przełomie lutego i marca, przez 4 tygodnie zo-
stały precyzyjnie policzone potoki pasażerskie linii 
01. Po przetworzeniu i przeanalizowaniu uzyska-
nych wyników poznano dokładnie stan wykorzysta-
nia autobusów i kierunki zmian (prezentacja dostęp-
na na stronie internetowej TPBUS). Z obszernego 
materiału, który zaprezentowano podczas czerwco-
wego posiedzenia Rady Gminy, najważniejsza jest 
tabela prezentowana obok.

Obraz wyraźnie wskazuje obszary, w których na-
stąpią największe zmiany rozkładu jazdy. Będą one 
dotyczyły ograniczenia liczby kursów autobusów we 
wszystkich miejscowościach obsługiwanych przez 
linię 01 oraz  wprowadzenia w zachodniej części 
gminy modyfikacji tras autobusowych.

Do tej pory funkcjonują przystanki „do Poznania” 
i „z Poznania”. Zmiana będzie polegała na tym,  że 
z przystanku, który tradycyjnie był „z Poznania” bę-
dzie można do Poznania dojechać. 

Dla przykładu: autobus jadący z Ogrodów przez 
Tarnowo, Rumianek, Jankowice, Ceradz Kościelny 
do Lusówka, w niektórych przypadkach, dla miesz-
kańca Rumianka będzie również autobusem do Po-
znania, ponieważ po zakończeniu trasy w Lusówku 
autobus najkrótszą trasą przez rondo będzie jechał do 
Poznania. 

Spółka TPBUS przekaże wszystkim sołtysom 
miejscowości zachodniej części gminy pełną infor-
mację o wprowadzanych zmianach ze szczególnym 
uwzględnieniem zmodyfikowanych – łączonych 
kursów autobusów. Taka informacja będzie rów-

Zmiana rozkładu jazdy linii 01

nież dostępna na rozkładach jaz-
dy umieszczonych na poszczegól-
nych przystankach. Zwyczajowo 
nowy rozkład jazdy będzie do-
stępny w autobusach i na naszej 
stronie internetowej. W połowie 
sierpnia trafi on również do punk-
tów sprzedaży biletów. 

Optymalizacja rozkładu jazdy 
poza dostosowaniem oferty prze-
wozowej do aktualnych potrzeb 
ma również swój efekt ekono-
miczny.  Przewidywane zmia-
ny przyniosą redukcję kosztów 
o kwotę blisko 700 tys. złotych. 
Ma to bezpośrednie przełożenie 
na gminny budżet, który w znacz-
nej części finansuje transport pu-
bliczny. W powiecie poznańskim 
to właśnie tarnowski samorząd 
wydaje najwięcej na gminne prze-
wozy pasażerskie.

Kolejnym powodem zmian jest 
dostosowanie oferty przewozowej 
do przyszłej integracji transportu 
osób w ramach aglomeracji po-
znańskiej, która będzie znacznie 
korzystniejsza dla naszych klien-
tów – wspólna i niższa taryfa bile-
towa (jednak tę różnicę będzie mu-
siał sfinansować gminny budżet).

Zapraszamy wszystkich za-
interesowanych do odwiedza-
nia naszej strony internetowej 
(www.tpbus.com.pl), gdzie znaj-
dą Państwo wszystkie informa-
cje dotyczące obecnych i pla-
nowanych zmian. Będą one 
systematycznie umieszczane na 
stronie w zakładce „aktualności”. 
Od połowy sierpnia można uzyskać 
telefoniczną informację dzwoniąc 
na numery telefonów  TPBUS:  
61 81 46 792, 793.

Wójt Tadeusz Czajka wystartował w lipcu w Ogólnopolskim Biegu 
Samorządowym „Bursztyn Jarosławca”. Po pokonaniu 2 km ulica-
mi Jarosławca zajął drugie miejsce w swojej kategorii wiekowej. 
Gratulujemy!

                                                                                                  

 

  
 

        

28 sierpnia (środa) 

godzina 17.00 

ul. Ogrodowa 3, Przeźmierowo 
 

Maluchy pobawią się na zaczarowanym, kolorowym Placu Zabaw, wezmą udział w konkursach i innych przygotowanych dla 
nich atrakcjach. Zapewniamy, że i dorośli nie będą się nudzić 

Aby mieć siły na zabawy na każdego czekać będzie kiełbaska z grilla i inne pyszności 
 

Serdecznie zapraszamy zarówno naszych małych podopiecznych i ich rodziców jak również wszystkich tych, 
którzy chcą pobawić się w gronie „Tęczowiaków” 

Zapraszamy wszystkich rodziców  
z dziećmi do 3 lat na wyjątkowy  

Piknik Rodzinny w żłobku „Tęcza”
28 sierpnia (środa)

Godzina 17.00
ul. Ogrodowa 3, Przeźmierowo

Maluchy pobawią się na zaczarowanym, kolorowym Placu 
Zabaw, wezmą udział w konkursach i innych atrakcjach. 
Dorośli też nie będą się nudzić. Na każdego czekać będzie 
kiełbaska z grilla i inne pyszności. 
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informacje

Spółka TPBUS informuje, że decyzją Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne na podstawie uchwały Nr L/632/2013, od 1 wrze-
śnia 2013 r. zmieniają się ceny biletów jednorazowych. Ceny 
biletów miesięcznych pozostaną na niezmienionym poziomie.

Taryfa opłat obowiązująca od 1 września 2013r.
Bilety jednorazowe  

- kupowane w punktach sprzedaży
Bilety jednorazowe  

- kupowane w autobusach
Normalne Ulgowe 50% Normalne Ulgowe 50%

Bilet „A” 4,00 zł 2,00 zł 4,60 zł 2,30 zł
Bilet „B” 5,50 zł 2,75 zł 6,00 zł 3,00 zł
BILETY MIESIĘCZNE
Normalne
Bilet „A” 100,00 zł Bilet na jedną strefę
Bilet „B” 136,00 zł Bilet na dwie strefy
Ulgowe: Ulgowe 51% Ulgowe 50% Ulgowe 49% Ulgowe 37%
Bilet „A” 49,00 zł 50,00 zł 51,00 zł 63,00 zł
Bilet „B” 66,64 zł 68,00 zł 69,36 zł 85,68 zł

Bilet „A” - na jedną strefę obowiązuje dla przejazdu w obrębie tylko i wy-
łącznie jednej strefy - I lub II
Bilet „B” - na dwie strefy obowiązuje dla przejazdu między strefą I a strefą 
II lub odwrotnie

BILET NOCNY „N” - kupowany wyłącznie u kierowcy - 10,00 zł 
Opłaty dodatkowe

Opłata za psa (nie dotyczy małego psa trzymanego na 
kolanach)

Bilet normalny 
„A”

Opłata za bagaż przekraczający chociaż jeden z wymia-
rów: 120 x 70 x 30 cm

Bilet normalny 
„A”

Opłata dodatkowa za brak ważnego biletu na przejazd:
Opłata karna zapłacona w terminie do 7 dni po jej nałożeniu ulega 
obniżeniu o 30%.

175,00 zł

OPŁATA MANIPULACYJNA - 
za brak dokumentu uprawniającego do ulgi 
oraz za brak podpisu na bilecie miesięcznym

20,00 zł   po okazaniu dokumen-
tu w firmie kontrolującej w ciagu 7 
dni od dnia kontroli, po podpisaniu 
biletu miesięcznego w obecności 
kontrolera.

W niedzielę, 8 września, 
w godz. 15.00-18.00 
na terenie Szkoły Pod-

stawowej w Ceradzu Kościel-
nym organizujemy trzeci festyn 
z cyklu „Otoczmy Troską Dzie-
ci”. Będziemy żegnać lato śpie-
wem, tańcem i zabawami. Razem 
z rodzicami będzie można wziąć 
udział w zajęciach ruchowych 
i plastycznych, pobudzić wy-
obraźnię, W tym roku proponuje-
my spotkania z teatrem „Droga” 
im. Jana Pawła II. Zapraszamy na 
spektakl „Historie” na motywach 
opowiadań Bruna Ferrero we-
dług scenariusza i reżyserii Moni-
ki Jarmark. Będą to 3 opowieści 
(Dlaczego na świecie są pustynie 
i kamienie? Miasto kwiatów. Żół-

 To będzie niedziela pełna wrażeń 
ty parasol.), które „pobudzają cie-
kawość, nawiązują do historii, po-
magają zapamiętywać, pobudzają 
umysł i wyobraźnię, są drogą wy-
chowania.”(Bruno Ferrero)

Proponujemy zabawy i kon-
kursy, które będą prowadzone 
w trzech grupach wiekowych: 
najmłodsi i przedszkolaki, po-
ziom nauczania początkowego 
oraz klasy 4-6 pod kierunkiem 
doświadczonych animatorów. Bę-
dzie można m. in. posłuchać pięk-
nych dziecięcych głosów chóru 
VIVACEA z Pamiątkowa, wspól-
nie pośpiewać piosenki biesiadne, 
wziąć udział w pląsach oraz pod-
szkolić się pod kierownictwem 
harcerzy w ratownictwie.

Wychodząc na przeciw zabiega-
nym rodzicom proponujemy kon-
sultacje w zakresie profilaktyki 
zdrowotnej i wychowawczej. Bę-
dzie można porozmawiać z ortopedą 
oraz z psychologiem o problemach 
rodzinnych i wychowawczych. Ro-
dziców poczęstujemy kawą dzięki 
życzliwości firmy Strauss Caffe Po-
land, a dzieci obdarujemy upomin-
kami z firmy Nowa France – Prze-
źmierowo, Baron –Przeźmierowo, 
Herliz – Baranowo, DERFORM 
– Sady, Lorenz Bahlsen Snack – 
World – Sady, Osram, Philips.

Festyn realizujemy z Gminą Tar-
nowo Podgórne w ramach zadania 
publicznego: Organizacja festynu 
„Otoczmy Troską Dzieci”.

 Zarząd Fundacji  
,,Otoczmy Troską Życie” 

 www. troska-zycie.pl

….z potrzeby serca…

W poprzednim numerze 
„sąsiadki~czytaj” pi-
saliśmy o kradzieży 

pamiątkowych tablic na cmen-
tarzu ewangelickim w Tarnowie 
Podgórnym. 

Miło nam poinformować, że 
dzięki zaangażowaniu Kazimie-
rza Szulca pod koniec lipca zo-
stały zamontowane nowe płyty, 
wykonane z grafitu, również z na-
pisami w języku polskim i nie-
mieckim. Wykonanie nowych 
tablic oraz ich montaż został sfi-
nansowany przez Stowarzyszenie 
Niemców - byłych mieszkańców 
Tarnowa Podgórnego.

~ARz

Nowe tablice

Montaż no-
wych tablic

fot. archiwum



14       / sąsiadka~czytaj / sierpień 2013

wywiad

- rozmowa z Hanną Barełkowską, mamą 11-letniego, 
chorego na autyzm Jerzyka, mieszkanką naszej Gminy, 
uczestniczką akcji „Nie mażę się, ale marzę o…”

Pani Hanno, jak Pani mocno zakorzenione są 
w nas stereotypy? 

Ogólnopolskie badania socjologiczne wskazują, że 
prawie połowa społeczeństwa nie ma żadnych bezpo-
średnich kontaktów z niepełnosprawnością. W od-
biorze społecznym jednak funkcjonują utarte wzor-
ce, stereotypy, dotyczące niepełnosprawnych osób, 
dzieci i ich rodziców. Zdrowi przeważnie starają się 
za wszelką cenę nie dostrzegać choroby i cierpienia. 
Łatwiej być z boku, daleko od problemów, wyprzeć 
z głowy nieładne obrazy. To zasmucające w społe-
czeństwie, które tak masowo stawia na pierwszym 
miejscu dobro człowieka, rodziny czy tzw. wartości 
chrześcijańskie. Z drugiej strony to bardzo ludzkie, 
nacechowane egoizmem i wygodnictwem, ale także 
słabością, zagubieniem i niewiedzą. 

A jak jest naprawdę?
Okazuje się wcale nie takie straszne. Świat ludzi 

niepełnosprawnych reprezentuje inne wartości od 
tego z pozoru normalnego i zdrowego, w którym 
zmuszeni jesteśmy do ciągłego udawania kogoś, 
kim wcale nie jesteśmy, do ścigania się i ciągłego 
udowadniania, że jesteśmy wystarczająco dobrzy, 
bardziej atrakcyjni od innych. W świecie ludzi z nie-
pełnosprawnością ze zdziwieniem odkryjemy „pier-
wotną” autentyczność i całkowitą, aż „krępującą” 
szczerość, niekłamany uśmiech, prawdziwe naturalne 
reakcje i odruchy. Ci ludzie są wolni od zazdrości czy 
fałszu, i mogą nas tej wolności uczyć.

Jednak pojawienie się w miejscach publicznych 
z niepełnosprawnym dzieckiem nie zawsze budzi 
pozytywne emocje...

Każda matka niepełnosprawnego dziecka przeży-
ła w bardzo wiele trudnych sytuacji na ulicy, pla-
cu zabaw, w sklepie, w tramwaju, w urzędzie albo 
w restauracji. Dziecko wygląda lub zachowuje się 
inaczej, nie tak jak powinno się zachowywać dziec-
ko kulturalnych ludzi i odpowiedzialnych rodziców. 
Jest brzydkie i zdeformowane, ślini się, bełkocze, 
krzyczy, pluje, gryzie siebie lub matkę, szarpie za 
włosy, wyrywa obcemu dziecku lizaka albo robi kupę 
w majtki. Nie wystarcza wyobraźni, by przewidzieć, 
co może zrobić i jak się zachować. Na przykład 
nieustannie ucieka, nie umie poczekać 20 sekund 
przy kasie w sklepie, z całej siły kopie w fotel osoby 
siedzącej przed nim w autobusie, na plaży uporczy-
wie zdejmuje kąpielówki, podskakuje albo kręci się 
w kółko godzinami, śmieje się histerycznie, siedzi 
ponad godzinę na chodniku i płacze aż do wymiotów. 
W restauracji wkłada komuś obcemu rękę do zupy, 
w samochodzie wypina się z pasów, błyskawicznie 
rozbiera do naga i przechodzi z siedzenia na siedze-
nie. Nie ma możliwości, by wszystkiemu zapobiec. 
A czasami nie ma już sił. 

Wyrozumiałości !

A otoczenie stale oczekuje „od-
powiedniej” reakcji rodziców.

Oczywiście, a rodzice bywają 
całkiem bezradni. Dziecko ściąga 
na siebie wiele spojrzeń. I ko-
mentarzy. „Rozwydrzony bachor” 
to chyba najczęstsze, jakie ja 
słyszałam. Wiele razy zbierałam 
komentarze na temat moich rodzi-
cielskich kompetencji, o „bezstre-
sowym wychowaniu”. Dostałam 
też wiele „dobrych rad”, głównie 
o „porządnym przyłożeniu na ty-
łek” jako najlepszym lekarstwie 
na wszelkie wychowawcze trud-
ności. Niektóre z chorych dzieci 
wyglądają tak, że nie ma żadnych 
wątpliwości co do ich choroby. 
Wtedy ściągają na siebie ciekaw-
skie i pełne litości spojrzenia, 
krótkie, bo zaraz potem następuje 
odwrócenie głowy ze wstrętem. 
Niektóre z naszych dzieci wyglą-
dają zupełnie zwyczajnie, a nawet 
są wyjątkowo urodziwe. To czasa-
mi ułatwia wiele sytuacji, czasami 
jednak powoduje dodatkowe za-
mieszanie. A przecież wystarczy 
uświadomić sobie, że nie wszyst-
kie dzieci są zdrowe, nawet jeśli 
na takie wyglądają. 

Wiem, że wiele osób myśli: 
„to po co w ogóle przychodzić 
w miejsca publiczne z niepełno-
sprawnym dzieckiem?”. Co odpo-
wiedzieć na takie pytanie? A dla-
czego by nie przychodzić? A jak 
żyć bez wychodzenia z domu? 
Kto potrafi?

Na szczęście doświadczamy też 
bardzo wielu pozytywnych reakcji 
ze strony przypadkowych ludzi, 
odruchów pomocy, słów wsparcia. 
To bardzo pomaga i jest ważne nie 
tylko dla rodziców, bowiem nasze 
dzieci, choć często nie porozumie-
wają się werbalnie – czują dosko-

nale, czy są akceptowane czy nie. 
Nawet jeśli dezaprobata otoczenia 
nie powstrzymuje ich od niepo-
żądanych zachowań (lub nawet je 
wzmaga!) dla niepełnosprawnych, 
„innych”, nie jest bez znaczenia 
w jaki sposób są odbierane czy 
traktowane. To dzieci – barometry, 
wyczuwają i przejmują od otocze-
nia całe napięcie, złość czy odrzu-
cenie, ale przejmują (i oddają!) też 
wszystko, co dobre – akceptację, 
spokój, uśmiech i serce...

Wzięła Pani udział w akcji 
„Nie mażę się, ale marzę o…”. 
Dlaczego?

Chciałam pokazać, że nie jest 
tak, że oczekujemy tylko pomocy, 
że nasza postawa jest roszczenio-
wa wobec państwa i wszystkich 
wokół. Nie musisz robić niczego 
szczególnego, nie musisz zosta-
wać wolontariuszem, nie musisz 
ofiarowywać datków. Wystarczy, 
że powstrzymasz się od złośliwego 
komentarza, czasem się uśmiech-
niesz, zagadasz. Jeśli chcesz po-
móc, ale nie wiesz, jak to zrobić 
– po prostu zapytaj. Opowiedz 
własnemu dziecku, że nie wszy-
scy są zdrowi i tacy sami, ale to nie 
znaczy, że nie zasługują na szacu-
nek i zrozumienie. Naucz swoje 
dziecko, by nigdy nie dokuczało 
niepełnosprawnemu, nie naśmie-
wało się z czyjejś „inności”. My 
nie zarażamy – ani chorobą ani 
nieszczęściem. Staramy się żyć 
i postępować z naszymi dziećmi 
najlepiej jak potrafimy i jak to jest 
możliwe. Na zawsze dotknięci nie-
zawinionym nieszczęściem, próbu-
jemy zachować poczucie przyna-
leżności do zwyczajnego świata 
i po prostu chcemy być wśród Was. 

Dziękuję za rozmowę!
~ ARz

Hania (42 l.) jest mamą Jurka. Chłopak 
choruje na autyzm, jest nadruchliwy 
i nieprzewidywalny. Hania, pilnując jego 
bezpieczeństwa jest w ciągłym ruchu.
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stowarzyszenia

Uczestnicy Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej ROKTAR 
tworzą wyjątkowe prace 

artystyczne. Są to obrazy i rysunki, 
ale też dzieła przestrzenne, jak cho-
ciażby wiatrak z wikliny – wierna 
replika wiatraka z pobliskiego Ro-
gierowka. Sztuka uprawiana przez 
naszych podopiecznych, uznana w 
świecie artystycznym, przyjęła na-
zwę sztuki prymitywnej lub sztu-
ki naiwnej, zwanej też Art Brut. 
Są to obrazy, rzeźby i przedmioty 
rzemiosła artystycznego tworzone 
przez artystów nieprofesjonalnych, 
przez osoby niepełnosprawne inte-
lektualnie. Zainteresowanie sztu-
ką naiwną pojawiło się we Fran-
cji pod koniec XIX wieku, dotarło 
wszędzie i trwa do dziś. „Obrazy 
prymitywne” przypominają często 
malunki dzieci, charakteryzują się 
deformacją przestrzeni i perspek-
tywy lub jej brakiem, skrajnie su-
biektywnym punktem widzenia, 
prostymi technikami oraz bardzo 
często olbrzymim przywiązaniem 
do szczegółu. Często odwołują się 
do świata magicznego i symbolicz-
nego, lecz także do życia codzien-
nego. 

W naszych kolekcjach znajdują 
się prace bogate w barwy, tryska-
jące radością. Są wolne od sztyw-

Lipiec jest dla naszych 
Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej okresem przerwy 

w zajęciach, a dla personelu cza-
sem urlopów. Wykorzystaliśmy 
ten czas, by zaproponować oso-
bom niepełnosprawnym atrak-
cję wakacyjną. Jak co roku (od 5 
lat) ROKTAR zorganizował  za-
jęcia z hipoterapii. Tym razem 
odbywały się w Klubie Jeździec-
kim HUBERTUS w Lusowie pod 
okiem wyspecjalizowanych tre-
nerów. Przez cały lipiec, mieli-
śmy do dyspozycji trzy konie; w 
każdy wtorek, środę i czwartek, 
od godziny 9.00 do 11.00. Zajęcia 
były dedykowane osobom niepeł-
nosprawnym z naszych dwóch 

ROKTAR – Galeria obrazów w Banku
nych kanonów i przyjętych schematów. U widza 
wprowadzają spokój, lekkość w odbiorze i łatwość 
rozumienia intencji artysty. Stają się wspaniałą de-
koracją wnętrza. Nasze prace znajdują coraz więk-
sze grono nabywców. Dzieła artystów naiwnych 
prezentowane są na przeróżnych wystawach, w tym 
największej w Europie triennale w Bratysławie. Naj-
słynniejszym polskim malarzami prymitywistą był 
Nikifor Krynicki. 

Kolekcja prac uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej ROKTAR przez półtora miesiąca (15.06. 
– 31.07) prezentowana była w gościnnych progach 
Banku Zachodniego WBK S. A. w Oddziale w Tar-
nowie Podgórnym, przy ul. Poznańskiej 74. Bank 
zamienił się dla nas w Galerię Obrazów. Każda z 
prac została opatrzona notą o autorze (z jego zdję-
ciem) oraz opisem pracy, były plansze informacyj-
ne o wystawie oraz baner reklamowy Stowarzysze-
nia. Dzięki przychylności Banku, prace artystyczne 
jak i działalność naszego Stowarzyszenia ROKTAR 
została przybliżona liczniejszej grupie mieszkańców 
– klientom Banku Zachodniego. Kilka prac znalazło 
swoich nowych właścicieli. Bardzo dziękujemy pra-
cownikom Banku, za inicjatywę, za życzliwość oraz 
„bankowy nadzór” nad dziełami sztuki. 

~Kazimierz Szulc

Hipoterapia w Hubertusie

gmin: Rokietnicy i Tarnowa Pod-
górnego, dla których działa Sto-
warzyszenie. Na zakończenie, 
każdy uczestnik miał zrobione 
pamiątkowe zdjęcie „na koniu”, 
było ognisko i pieczone kiełbaski. 

Projekt został sfinansowany przez 
Gminę Tarnowo Podgórne. 

Zapraszamy do naszego Stowa-
rzyszenia: tel. 502 631 137 (podaj 
dalej).

 ~Kazimierz Szulc

Nabór nadal trwa 
Stowarzyszenie ROKTAR zorganizowało popołudniowe bezpłatne zajęcia terapeu-

tyczne oraz rehabilitację dla osób niepełnosprawnych z gmin Tarnowo Podgórne i Ro-
kietnica. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i wtorki od 16.00 do 19.00 w siedzibie 
Warsztatów Terapii Zajęciowej ROKTAR w Baranowie, przy ul. Wspólnej 5.  Zaprasza-
my osoby niepełnosprawne w wieku od 9 do 46 lat. Dodatkowe informacje – tel. 502 63 
11 37. Projekt jest finansowany przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.



16       / sąsiadka~czytaj / sierpień 2013

 zabytek

Ratujmy nasz najstarszy zabytek 
    Część XXII

Krzyż na kościele

Nie mamy dokumentacji 
o budowie wieży nasze-
go parafialnego kościoła, 

tym bardziej o krzyżu jaki na niej 
postawiono. Znamy jednak rok 
budowy wieży – 1787 r. Wieża 
została dobudowana do powsta-
łego 323 lata wcześniej kościoła 
(1464). Coraz bardziej jesteśmy 
pewni, że krzyż jaki na niej wte-
dy postawiono był tam stale, aż do 
dzisiaj, czyli według nas ma (jak 
i wieża) 226 lat. Świadczy o jego 
wieku technika wykonania. 

Krzyż jest wykuty przez kowa-
la w tradycyjnej kuźni. Wymia-
ry krzyża to: wysokość - 220 cm, 
szerokość ramion - 145 cm, śred-
nica promieni - 90 cm. Ramio-
na krzyża są połączone nitami. 
Ozdobne elementy umieszczone 
w centrum w formie słonecznych 
promieni są wykute, dekoracyj-
nie spiralnie skręcone, ścieniane, 
a do całości również połączone 
po kowalsku - nitami. Połączenie 
promieni słonecznych w centrum, 
zakryte jest z obu stron krzyża 
puklerzem – kołem o średnicy 
12 cm. Zakończenia ramion krzy-
ża mają ozdoby w formie liścia 
kończyny. Elementy te są wyko-
nane z oddzielnych kawałków 
metalu, rozkute na płasko i po-
przez ząbkowe nacięcia na nich 
oraz na ramionach krzyża połą-
czone w całość poprzez kowal-
skie zakucie na gorąco. 

Krzyż ten (co pokazują ślady 
na nim) był kilkakrotnie inaczej 
mocowany do konstrukcji kościo-
ła. Ostatnio wbity był w drew-
niany pal centralny wieży i do-
datkowo przykręcony do niego, 
wtórnie przyspawanymi czteroma 
obejmami. Podczas obecnego re-
montu przeszedł kolejną zmianę 
mocowania. Wykonano ją w tar-
nowskiej firmie TARMET Jerze-
go Piaskowskiego. Została tam 
przyspawana u dołu krzyża okrą-
gła tarcza wzmocniona wsporni-

kami, która skręcona będzie sze-
ścioma śrubami z zamontowaną 
na wieży specjalną metalową gło-
wicą (na centralnym słupie więź-
by dachowej). Dodatkowo firma 
Tarmet oczyściła krzyż i pod-
dała go piaskowaniu (na zdjęciu 
krzyż w hali Tarmet po piaskowa-
niu). Całość prac wykonana zo-
stała przez Jerzego Piaskowskie-
go społecznie. Na naszą prośbę 
zostawiono na wsporniku krzyża 
znak mówiący o renowacji – REN 
2013 TARMET. 

Następnie krzyż przewieziono 
do pracowni głównego wykonaw-
cy remontu kościoła (Firma Seba-
stian Domaniecki), gdzie został 
pomalowany i gdzie wyzłocono 
płatkami złota promienie słonecz-
ne. Na zdjęciu widzimy w całej 
okazałości krzyż po renowacji, ze 
stojącą ekipą cieśli wykonujących 
remont dachu. Za pomocą dźwi-
gu z wysięgnikiem koszowym (na 
zdjęciu) 1 sierpnia 2013, krzyż na 
powrót stanął na naszej świątyni.

~ Kazimierz Szulc
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Absolwent Szkoły Pod-
stawowej w Przeźmiero-
wie Wojtek Włódarczak 

(uczeń Katarzyny Chojnickiej, 
obecnie uczeń gimnazjum Sióstr 
Urszulanek w Poznaniu) został 
laureatem XVIII edycji Ogólno-
polskiego Konkursu i Olimpia-
dy Historycznej „Losy żołnierza 
i dzieje oręża polskiego – o nie-
podległość i granice Rzeczypo-
spolitej”. 

Eliminacje do finału przebie-
gały w czterech etapach: szkol-
nym rejonowym, wojewódzkim  
i ogólnopolskim. Do konkur-
su przystąpiło ponad 20 tysięcy 
uczniów z całej Polski, z których 
117 finalistów walczyło w czerw-
cu o najwyższe laury. Finał od-
bywał się na terenie Centralnego 
Muzeum Wojska Polskiego oraz 
Cytadeli w 7 konkurencjach: eks-
ponat muzealny, geografia mili-

Nasz olimpijczyk tarna, broń, barwa, malarstwo, 
pieśń, literatura i poezja oraz za-
bytki i obiekty historyczne. Mło-
dzież m.in.  rozwiązywała testy, 
omawiała wylosowany eksponat, 
oprowadzała po wybranym loso-
wo warszawskim obiekcie histo-
rycznym. 

Patronat honorowy nad kon-
kursem objął prof. dr hab. Grze-
gorz Nowik i prof. nadzw. dr hab. 
Aleksandra Skrabacz z Uniwersy-
tetu im. Kardynała Wyszyńskiego 
i Wojskowego Centrum Edukacji  
Obywatelskiej. 

Organizatorzy przygotowali dla 
finalistów wiele niespodzianek: 
wizytę w Belwederze oraz udział 
w uroczystej odprawie wart przy 
Grobie Nieznanego Żołnierza. 

Uroczyste zakończenie i wrę-
czenie nagród i dyplomów odbyło 
się w Sali Wielkiej Zamku Kró-
lewskiego. 

Gratulujemy Wojtkowi i życzy-
my kolejnych sukcesów!

W wiadomościach brac-
kich garść informacji 
o naszej utalentowanej 

młodzieży. Okazją ku temu są do-
bre wyniki uzyskiwane w zawo-
dach organizowanych przez Pol-
ski Związek Strzelectwa Okręg 
Leszczyński (w jego ramach na-
sze bractwo działa jako sekcja 
strzelecka). 

Młodzież strzela w konkurencji 
k.d.w 20. Jest to pozycja leżąca, 
odległość 50 m do tarczy papiero-
wej, z karabinka sportowego ka-
liber 5,6mm. W zawodach, które 
odbyły się 23 czerwca na strzel-
nicy Lizawka w Poznaniu, nasz 
junior Mariusz Walas zajął dru-
gie miejsce, a na trzecim zawo-
dy ukończył Bartosz Spychała. 
14 lipca na strzelnicy w Tarnowie 
Podgórnym wspomniani juniorzy 
zajęli takie same miejsca. 

30 czerwca młodzież wystarto-
wała również w zawodach zorga-
nizowanych przez Zjednoczenie 
Kurkowych Bractw Strzeleckich 
RP w Pleszewie w rywaliza-

Wiadomości brackie
cji o tytuł Młodzieżowego Króla 
Zjednoczenia. W zawodach brac-
kich zawodnicy strzelają z pozy-
cji stojącej do ,,Kura”, zestrzele-
nie ,,Kura” wyłania zwycięzcę. 
Gratulujemy zawodnikom uda-
nych startów i życzymy, aby dalej 
z sukcesami reprezentowali naszą 
Gminę oraz Bractwo Kurkowe.

Informujemy, że strzelnica jest 
otwarta w każdy wtorek i czwar-
tek, w godz. 16.00-20.00. Zapra-
szamy! 

Szczegółowych informacji 
udziela brat Leszek Jerzak pod 
numerem tel. 880 584 242. 

Z brackim pozdrowieniem 
St. Bączyk

Wojtek Włódarczak fot. archiwum

Najlepsi młodzi strzelcy

fot. archiwum
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Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej

M iesiące letnie to dobry i sprzyjający czas 
na kontakt z książką. Kultura się liczy – to 
modne i propagowane dzisiaj hasło, a więc 

warto czytać – warto zaczytać się latem. Biblioteka 
Publiczna w Tarnowie Podgórnym czynna jest co-
dziennie.

Zapewniamy bogaty i ciekawy księgozbiór przez 
cały rok, a urlop to dobry moment na przypomnienie 
co to jest książka. W Bibliotece duży wybór nowości 
wydawniczych, książek, które błyskawicznie znikają 
z półek w księgarni, bo wzbudzają duże zaintereso-
wanie. 

Wbrew pozorom czytamy książki, a czy młodzież 
i dzieci będą czytać zależy tylko od rodziców. Świat 
wartości intelektualnych zaprasza wszystkich nieza-
leżnie od wieku.

Na urlopowy czas każdy znajdzie coś interesują-
cego i pozwalającego choć na chwilę oderwać się od 

Sezon koncertów z cyklu 
„Lusowskie Poranki Mu-
zyczne” w pełni, czas więc 

zaprosić na kolejne wydarzenie. 
I słowo to absolutnie nie jest uży-
te na wyrost. Do Lusowa zawita 
bowiem słynny zespół „Affabre – 
The Polish Chamber Singers”.

Męski zespół znany wcześniej 
jako „Affabre Concinui” założo-
ny został w roku 1983 w Pozna-
niu przez członków Poznańskie-
go Chóru Chłopięcego Jerzego 
Kurczewskiego oraz Poznańskich 
Słowików Stefana Stuligro-
sza. Śpiewają a capella zarówno 
utwory ludowe, dawną muzykę 
religijną i świecką, kolędy polskie 
i światowe, utwory orkiestrowe, 
żarty muzyczne, standardy jazzo-
we, przeboje pop. 
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„Afisz” zawiera wybrane imprezy. Pełna informacja o imprezach kulturalnych 
dostępna w miesięczniku TarNowa Kultura oraz na stronie internetowej www.goksezam.pl

Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym, Galeria w Rotundzie - Tarnowo Podgórne, ul. Ogrodowa 14
Dom Kultury w Przeźmierowie, Kino Zielone Oko - Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 13

Bilety i zaproszenia dostępne w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym, Domu Kultury w Przeźmierowie 
i biurze GOK „SEZAM” (Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96). Informacja telefoniczna: 61 895 92 28

Afisz
Międzynarodowy
Festiwal Bluesowy „BLusowo 2013”
W PROGRAMIE M. IN. KASA CHORYCH, THE CELL, JAW RAW,
20 MIL OD MIASTA, FINAŁ KONKURSU

24.08 (sobota) godz. 15, 

Plac „U księdza za płotem” w Lusowie. Wstęp wolny.

Pop-oratorium „Miłosierdzie Boże”
SŁOWA ŚW. S. FAUSTYNA KOWALSKA,
MUZYKA: ZBIGNIEW MAŁKOWICZ, DYRYGENT: SZYMON MELOSIK
25.08 (niedziela) godz. 19.30, „U księdza za płotem” w Lusowie. 

Wstęp wolny. 

Dożynki „U księdza za płotem”
i XIV Powiatowy Przegląd
Zespołów Folklorystycznych

25.08 (niedziela) godz. 10.30

Plac „U księdza za płotem” w Lusowie. Wstęp wolny.

W PROGRAMIE ZESPOŁY FOLKLORYSTYCZNE Z 8 KRAJÓW!

Lusowskie Poranki Muzyczne:
„Affabre - The Chamber Singers”
LEGENDARNY ZESPÓŁ ZNANY JAKO „AFFABRE CONCINUI”
1.09 (niedziela) godz. 13, Kościół w Lusowie. Wstęp wolny

Słynne głosy w Lusowie

Oprócz doskonałej techniki 
śpiewu, wokaliści do perfekcji 
opanowali także imitację instru-
mentów muzycznych. Od 1991 
roku grupa nagrała 16 płyt i świę-
ci triumfy nie tylko w Polsce,  ale 
na całym świecie (występowała 
w wielu krajach w Europie, Afry-

ce, Azji i Ameryce). Co przygotu-
ją na koncert w Lusowie? O tym 
przekonamy się  1 września 
o godz. 13 w Kościele pw. Św. Ja-
dwigi Śląskiej i św. Jakuba Apo-
stoła w Lusowie. Wstęp wolny!

~Jarek Krawczyk

otaczającej nas rzeczywistości. 
Polecamy książki z różnych pó-
łek, a wśród nich, modną dzisiaj 
literaturę skandynawską, szcze-
gólnie cieszącą się dużym zainte-
resowaniem „Czarną serię” kry-
minałów i sensacji.

Na stronach internetowych Bi-
blioteki można znaleźć infor-

macje o książkach dostępnych 
w naszych placówkach, a kata-
log on-line ułatwia zapoznanie się 
z księgozbiorem. Polecamy tak-
że dostępną u nas literaturę obco-
języczną, tak dla dorosłych jaki 
i dla dzieci i młodzieży. Więcej na 
stronie www.bibliotekatp.pl. 

 ~ I.B. 

Delegacja oficjalna Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, 
której przewodniczył Se-

kretarz Gminy Oskar Cierpiszew-
ski, wzięła udział w lipcowych 
obchodach Święta Miasta Livani 
(naszej partnerskiej gminy na Ło-
twie). Z tej samej okazji na Łotwę 
pojechała także młodzież z Te-

atru Tańca Sortownia (na zdję-
ciu). Tancerze wystąpili dwa razy: 
pierwszy w Domu Kultury, a dru-
gi podczas festynu. Oba pokazy 
zostały bardzo gorąco przyjęte 
przez widownię. Zaproszenia dla 
delegacji i dla Sortowni to kolejny 
przykład partnerskiej współpracy.

~ARz

U łotewskich przyjaciół



 sierpień 2013 \ sąsiadka~czytaj \      19

  edukacja

 styczeń 2013 \ sąsiadka~czytaj \      1

 gok
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1.09 (niedziela) godz. 13, Kościół w Lusowie. Wstęp wolny
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Legendarna grupa „Kasa Chorych” zakoń-
czy tegoroczny festiwal „BLusowo”.  Po raz 
pierwszy w festiwalu weźmie udział grupa 

zagraniczna – „The Cell”. Atrakcji będzie jednak 
znacznie więcej!

Wszystko rozpocznie się o godz. 15. Wtedy na 
scenie pojawi się pierwszy wykonawca konkurso-
wy. Tegoroczny przegląd, sądząc po zgłoszeniach 
nadesłanych przez wykonawców, będzie stał na bar-
dzo wysokim poziomie, dlatego warto pojawić się na 
lusowskim placu „U księdza za płotem” już od po-
czątku. O Grand Prix ubiegać się będą zespoły: „In-
dianer”, „Mean Machine”, „Niebieska Sowa” i „Old 
Wave”.

Po nich zagra laureat ubiegłorocznej edycji festi-
walu. „20 mil od miasta” to jeden z bardziej cha-
ryzmatycznych młodych zespołów polskiego blu-
esa. Zespół powstał w Warszawie i Otwocku w 2011 
roku. Inspiracje czerpie z tradycji polskiego i zagra-
nicznego bluesa, funka, rocka i psychodelii. Od nie-
dawna w swoje występy wplata elementy koncertu 
akustycznego, próbującego nawiązać do tzw. bluesa 
tradycyjnego wprost z Delty. Supportowali m.in.  Ar-
round The Blues, Gerry Jablonski and The Electric 
Band, Big Fat Mama, Kayah.

Kolejnym wykonawcą będzie szczeciński Jaw 
Raw. Grający od 16 lat zespół nie ogranicza się do 
bluesa, eksperymentując także z jazzem, funnky 
i rockiem. Podczas swojej kariery wystąpili na nie-
mal wszystkich festiwalach bluesowych w kraju, 
grali także u boku takich artystów jak Rick Estrin 
(&The Nightcats), Chris „The Kid” Andersen, David 
Byrnes . Jaw Raw jako jeden z nielicznych zespo-

BLusowo i międzynarodowo

łów z Polski regularnie koncertu-
je poza granicami, przede wszyst-
kim w Niemczech, ale mając za 
sobą także np. dwutygodniowe to-
urnée na Wyspach Kanaryjskich.

Po raz pierwszy festiwal BLu-
sowo uświetni gwiazda zza gra-
nicy. Grupa „The Cell” została 
założona przez  czeskiego perku-
sistę Milana Milatę i pochodzące-
go z USA wokalistę Davida Gore-
’a w 2002 roku. Pierwszą  płytę pt: 
„Are You Ready?” wydała cztery 
lata później. W roku 2009 dotych-
czasowego wokalistę zastąpił ko-
lejny Amerykanin – David Kan-
gas, a z obecnym frontmanem, 
Michalem Cermanem, grupa gra 
od 2010 roku.  To z nim w 2011 
roku zespół wydał album „Ke-
epin‘ On, Rollin‘ Hard“. Zespół 
koncertował w Czechach,  Hisz-
panii, Holandii, Niemczech, USA 
i Polsce. Otwierał także koncerty 
takich gwiazd, jak John Mayall 
And The Bluesbreakers, Tito & 
Tarantula, oraz ZZ Top.

Imprezę zakończy legenda pol-
skiego bluesa „Kasa Chorych”. 
Założona została w 1975 roku 
w Białymstoku przez nieżyjącego 
już Ryszarda Skibińskiego i Jaro-
sława Tioskowa. Pierwszym zna-
czącym sukcesem zespołu było III 
miejsce w jarocińskich „Rytmach 
młodych” w 1978 roku oraz entu-
zjastyczne przyjęcie publiczności 
podczas „Folk Blues Meetingu” 
w Poznaniu. Rok 1979 przyniósł 

grupie tytuł „Talentu rokującego 
największe nadzieje” miesięczni-
ka „Non Stop” oraz występ w te-
lewizyjnym programie „Studio 
2” u boku grupy „Krzak” oraz 
Wojciecha Karolaka. W 1980 
roku ukazał się też pierwszy sin-
gel zespołu. Ciekawostką jest, 
że płyta przedostała się do USA, 
gdzie w dorocznej ankiecie ra-
dia WJRC-FM zajęła III miejsce, 
ustępując jedynie płytom Alberta 
Collinsa i Muddy’ego Watersa, 
a dystansując samego B.B. Kinga. 
Kolejne lata przynosiły dalsze na-
grania i sukcesy, aż do momentu, 
gdy w 1982 roku Ryszard Skibiń-
ski postanowił przejść do grupy 
„Krzak”. Po jego odejściu gru-
pa kontynuowała działalność do 
końca roku 1984. Rok wcześniej  
zmarł wspomniany współzałoży-
ciel grupy, Ryszard Skibiński.

Zespół powrócił na estradę 
w 1992  roku, a rok później  na-
grał płytę „Blues Band” i od tego 
czasu jest stale obecny na scenie 
bluesowej. Grupa była pierwszą 
w historii, która otrzymała nagro-
dę „Fryderyk” w kategorii „Blu-
es” (w 1998 roku za płytę „Kon-
certowo”). W ciągu całej kariery 
zespół nagrał 10 płyt i wystąpił 
na wszystkich największych pol-
skich festiwalach. Bez wątpienia, 
w Lusowie usłyszymy żywą hi-
storię polskiego bluesa. Zaprasza-
my, wstęp wolny!

~ Jarek Krawczyk

FESTIWAL BLUSOWO 2013:

15.00 – 17.00  FINAŁ III  
edycji przeglądu: 
Indianer 
Mean Machine 
Niebieska Sowa 
Old Wave

17.50  OGŁOSZENIE WYNIKÓW

18.00  20 MIL OD MIASTA

19. 00  JAW RAW

20.00 THE CELL (CZECHY)

21.00 KASA CHORYCH

Prowadzenie: Mariusz Kwaśniewski

Kasa Chorych fot. Krzysztof Szafraniec 
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Ostatnia niedziela sierpnia szykuje się emo-
cjonująco. Na placu „U księdza za płotem” 
w Lusowie będzie można zobaczyć obrzęd 

dożynkowy, występy zespołów folklorystycznych 
z całej Europy, a na koniec wysłuchać wielkiego 
koncertu – pop oratorium „Miłosierdzie Boże”.

 Obrzęd dożynkowy tradycyjnie przedstawi Zespół 
Pieśni i Tańca „Lusowiacy”. Wszyscy, którzy nie 
mieli jeszcze okazji przekonać się, jak on wygląda 
powinni pojawić się na placu o godz. 11.30. A warto, 
o czym świadczy fakt, że „Lusowiacy” regularnie za-
praszani są do innych miejscowości.

Od godz. 12.30 na scenie zaczną prezentować się 
wykonawcy XIV Powiatowego Przeglądu Zespołów 
Folklorystycznych. Rozpocznie zespół „Bystry Po-
tok” z Kacwina, który pokaże widzom nieco trady-
cji góralskich. Później zmienimy klimat: na scenie 
wystąpi zespół „Aurora” z Malty, którego historia 
sięga roku 1973 i Zespół Pieśni i Tańca „Chludo-
wianie” z Chludowa – dobrze znany w Lusowie ze-
spół, który na koncie ma występy w Niemczech, we 
Francji, Hiszpanii, Turcji, Włoszech, na Węgrzech, 
Litwie i Białorusi. Podczas Powiatowego Przeglądu 
Zespołów Folklorystycznych zobaczymy także Sło-
waków. Istniejąca od 1957 roku, grupa „Zemplin” 
w swym repertuarze ma wiele ludowych pieśni, 
utworów tanecznych, muzyki i zwyczajów. Ze Sło-
wacji powrócimy w niedalekie okolice – na występ 
Zespołu Folklorystycznego „Szamotuły”, niezwykle 
utytułowanej grupy, której tradycja sięga roku 1945. 
Kolejnym wykonawcą będzie pochodząca z Bośni 
i Hercegowiny „Sveti Sava”. Grupa ta bierze udział 
w popularnych programach telewizyjnych, a także 
w licznych krajowych i zagranicznych festiwalach. 
Może pochwalić się I miejscem na Międzynarodo-
wym Festiwalu Folkloru w Macedonii, Nikoljadan-
skim Festiwalu w Dervencie (Bośnia i Hercegowi-
na), a także na zawodach w Istambule, Grecji i na 
Węgrzech. „Sveti Sava” jest laureatem „Third Order 
of St. Sava” – jednego z najważniejszych odznaczeń 
w swoim kraju. O godz. 15.30 na scenie pojawią się 
gospodarze – Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy”. 
Tego zespołu nie trzeba reklamować: grupa każdego 
roku przyciąga pod scenę tłumy widzów. Nad Mo-

Cały dzień pełen wrażeń

rze Śródziemne zabierze nas ze-
spół „Aristotelis” z Grecji, który 
zaprezentuje lokalne i narodowe 
pieśni, a także włoski  zespół 
„I Branzoli”.  Specjalizuje się on 
w kultywowaniu tradycji rejonu 
Brianza. Oprócz śpiewu i tańca, 
podziwiać będziemy brzmienie 
tradycyjnego instrumentu – filir-
linfeu, który przeniesie widzów 
w świat sprzed 400 lat. Przed-
ostatnim wykonawcą przeglądu 
będzie zespół „Opicuta” z Moł-
dawii, powstały w 1990 roku. 
Część folklorystyczną zakończy 
zespół „Ligo” z Mołdawii, któ-
rego tradycja sięga roku 1945. To 
jedna z najstarszych i najbardziej 
utytułowanych grup tanecznych 
na Łotwie. 

I choć można pomyśleć, że na 
jeden dzień atrakcji jest aż nadto, 
wytrwałych widzów czekać bę-
dzie jeszcze jedno wydarzenie. Po 
wielkim sukcesie pop-oratorium 
„Miłosierdzie Boże” na Litwie, 
po olbrzymim zainteresowaniu 
koncertem w kościele w Lusowie, 
będziemy mieli okazję usłyszeć 
monumentalne dzieło Zbignie-
wa Małkowicza do słów św. S. 
Faustyny Kowalskiej raz jeszcze. 
Tym razem, pod batutą Szymo-
na Melosika, odbędzie się praw-
dopodobnie pierwsze plenerowe 
wykonanie dzieła, które sprzedało 
się w liczbie ponad 250 000 eg-
zemplarzy. Zapraszamy, wstęp 
wolny!

~Jarek Krawczyk

W PROGRAMIE: 
10.30  Msza święta koncelebrowana w Kościele pw. św. Jadwigi 

Śląskiej i św. Jakuba Apostoła 
11.30  Korowód i Obrzęd Dożynkowy - Zespół Pieśni i Tańca Lu-

sowiacy 

12.30  XIII Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych 
w ramach Festiwalu Sztuki Ludowej: 

12.30 Bystry Potok z Kacwina (Polska) 
13.00 Aurora (Malta) 
13.30 ZPiT Chludowianie (Polska) 
14.00 Zemplin (Słowacja) 
14.30 ZF Szamotuły (Polska) 
15.00 Sveti Sava (Bośnia i Hercegowina) 
15.30 ZPiT Lusowiacy (Polska) 
16.00 Aristotelis (Grecja) 
16.30 I Branzoli (Włochy) 
17.00 Opicuta (Mołdawia) 
17.30 Ligo (Łotwa) 

19.30 Koncert: POP-ORATORIUM „MIŁOSIERDZIE BOŻE” 
słowa: św. Siostra Faustyna Kowalska, 
muzyka: Zbigniew Małkowicz, dyrygent: Szymon Melosik
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 edukacja

Przedszkole „Pod Weso-
łą Chmurką” propaguje 
i kształtuje zdrowy styl ży-

cia, tworzymy warunki do zrów-
noważonego i harmonijnego roz-
woju małego człowieka. 

Dużą rolę przywiązujemy do 
zdrowego żywienia oraz szeroko 
rozumianej aktywności fizycznej. 
Świadomi faktu, że zdrowie tworzy 
się we wzajemnym oddziaływaniu 
pomiędzy ludźmi, a ich środowi-
skiem nasze przedszkole stanowi 
formę wsparcia dla rodziny w pro-
pagowaniu prozdrowotnego stylu 
życia, utrzymaniu i poprawie zdro-
wia oraz ustaleniu kierunków dzia-
łań w ramach promocji zdrowia 
i profilaktyki zaburzeń. 

Wzajemna współpraca obydwu 
środowisk sprzyja dobremu samo-
poczuciu i przekładu się na suk-
ces ewaluacyjny dziecka. Rodzice 
i nauczyciele stanowią w okresie 
przedszkolnym niekwestiono-
wany autorytet. Reguły i zasady 
przez nich ustalone przyjmowa-
ne są przez dzieci, co pozytywnie 
koreluje z edukacją zdrowotną 
i procentuje w dalszym życiu.  

Już drugi rok w Przedszkolu 
‚Pod Wesołą Chmurką” są kon-
tynuowane działania mające na 
celu przystąpienie do „Sieci Szkół 
Promujących Zdrowie”. W roku 
przedszkolnym odbyły się „Dni 
Białe”, podczas których gościli-

Przedszkole „Pod Wesołą Chmurką”

W zdrowym ciele 
zję wykazać się zdobytymi wia-
domościami z zakresu dbania 
o higienę jamy ustnej poprzez od-
powiednie odżywianie. 

Praktycznych umiejętności do-
tyczących udzielania pierwszej po-
mocy oraz właściwego reagowania 
w sytuacjach zagrożenia (ukąsze-
nie pszczoły lub osy, wypadek ro-
werowy, skaleczenie) uczuły pielę-
gniarki z Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Poznaniu. 

Przedszkolaki wiedzą od daw-
na jak ważne jest dbanie o nasze 
środowisko naturalne. Podczas ko-
lejnego spotkania z nauczycielką 
biologii dzieci przeprowadzały do-
świadczenia i samodzielnie wysu-
wały wnioski na temat wpływu po-
wietrza na stan naszego zdrowia.  

Również rodzice poszerza-
li swoją wiedzę i dzielili się swo-
im doświadczeniem w ramach 
warsztatów z udziałem dietetyka 
pt. „Żeby zdrowym być, wiem co 
jeść”. Rozmawialiśmy o tym, jak 
zachęcić dziecko do jedzenia owo-
ców i warzyw, zaproponowaliśmy 
zdrowe przekąski zamiast batonów 
i chipsów, przedstawiliśmy „Złote 
zasady” żywienia dla całej rodziny 
warunkujące prawidłowy rozwój 
małego i dużego człowieka. 

Poprzez wszystkie działania 
z zakresu „Promocji Zdrowia” 
dzieci będą świadomymi ludźmi, 
którzy już od najmłodszych lat 
troszczą się o swoje zdrowie.

 
Sylwia Szeszuła 

Małgorzata Szymczak

śmy w przedszkolu niezwykłych 
gości. W ramach współpracy z Me-
dycznym Studium Zawodowym 
w Poznaniu dzieci spotkały się ze 
studentami o specjalności – masa-
żysta. Poznawały anatomię czło-
wieka, techniki masażu z wyko-
rzystaniem różnych akcesoriów 
oraz uczyły się jak należy maso-
wać swoje ciało, aby poprawić stan 
swojego zdrowia i samopoczucia. 

Na kolejnym już spotkaniu ze 
stomatologiem dzieci miały oka-

Zarząd Koła PZW w Tarnowie Podgórnym za-
prasza swoich członków do wzięcia udziału 
w zawodach wędkarskich, które rozegramy 25 

sierpnia  na Jez. Lusowskim. Do wygrania jest Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
Grzegorza Leonharda. Zbiórka zawodników o 7.00 
w Lusówku. Łowienie: 1 wędka spławikowa, w ka-
tegoriach seniorów i juniorów. Zawody zaliczone do 
konkursu Grand Prix Koła na 2013 rok. 

Natomiast 15 września zapraszamy na zawody spin-
ningowe. Zbiórka o 7.00 przy tartaku w Obrzycku.

14 lipca zostały rozegrane zawody drużynowe kół 
rejonu Powiatu Poznańskiego na stawach w Bara-
nowie. Najlepszą drużyną była drużyna z Tarnowa 

Podgórnego – zdobyła  I miejsce 
i Puchar Przewodniczącego Rady 
Powiatu Poznańskiego Piotra Bur-
dajewicza.

20 lipca zostały rozegrane zawo-
dy wędkarskie towarzysko-inte-
gracyjne na stawach w Baranowie, 
w których udział wzięli członkowie 
koła wędkarzy z Bardo oraz delega-
cje z zaprzyjaźnionych kół. Puchary 
wręczał Wójt Gminy Tadeusz Czaj-
ka. Pierwsze miejsce zajęło Koło 
Dalkia, a Puchar Posła na Sejm RP 
Waldy Dzikowskiego za największą 
rybę otrzymało koło Stęszew.

21 lipca na stawach w Barano-
wie rozegraliśmy kolejne zawody 

o Puchar Wójta Gminy Tarnowo 
Podgórne Tadeusza Czajki. Naj-
lepszymi zawodnikami okaza-
li się: wśród senior ów: I miejsce 
Piotr Lima, II – Daniel Szymański, 
III – Bartosz Brachaczek, a wśród 
juniorów: I miejsce Daniel Bra-
niewicz, II – Łukasz Kasprzak, III 
– Sławomir Sitkowiak. Puchary 
i medale osobiście wręczał Wójt 
Tadeusz Czajka. Puchar Bardo 
zdobył Dawid Braniewicz, a Pu-
char Wójta za największą rybę Ja-
cek Michalski. Zwycięzcom gratu-
lujemy!

Marek Perz - Prezes Koła

U wędkarzy
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OGŁOSZENIE:
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że 

w dniu 7 sierpnia 2013 r.  wywiesił w siedzibie urzę-
du Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 
do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz 
nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzier-
żawy:
•	 Sady  – działka o nr geod. 113/10 - dzierżawa 

pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 14,66 
m2; dzierżawa  2 m2 powierzchni dachu budynku 
komunalnego
•	 Sady - części działki o nr geod. 156/53 o łącznej 

powierzchni 542 m2 z przeznaczeniem pod zieleń
•	 Przeźmierowo - część działki o nr geod. 1323/5 

o powierzchni: 565 m2  z przeznaczeniem pod zieleń 

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy 
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami– pok. nr 12 tel.(061) 89-59-289.

UKS ATLAS 
w Tarnowie Podgórnym

zapisy dziewcząt i chłopców do sekcji piłki siatkowej
Zapraszamy wszystkie dzieci z roczników 2001 - 2005  

do udziału w zajęciach treningowych.
Naszym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży 
do udziału w sportowej rywalizacji  w mini siatkówce 

dziewcząt i chłopców. Poprzez treningi dążymy również 
do podniesienie sprawności ogólnej, siły, koordynacji 
i wytrzymałości. Uczymy współdziałania w grupie oraz 

kształtowania własnego charakteru.   
 

Spotkanie informacyjne odbędzie się  
w piątek 30 sierpnia i w poniedziałek 2 września o godzinie 

18.00  w hali OSiR w Tarnowie Podgórnym ul. Nowa 15
Serdecznie zapraszamy

Prezes UKS ATLAS 
Paweł Kapłon

Dodatkowe informacje na stronie www.uksatlas.pl  lub pod 
nr tel. 602637951

UKS ATLAS 
w Tarnowie Podgórnym

zapisy dziewcząt i chłopców do sekcji szermierczej
Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 8 lat i starsze do udziału 

w treningach szermierczych.
Naszym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do 

udziału w sportowej rywalizacji w tej pięknej dyscyplinie 
sportu. Poprzez treningi dążymy również do podniesienie 

sprawności ogólnej, siły, koordynacji i wytrzymałości. Uczymy 
współdziałania w grupie oraz kształtowania własnego 

charakteru.   Szkolona przez nas młodzież, bierze udział w 
zawodach krajowych i międzynarodowych. Broń w której 
prowadzimy zajęcia to szpada. Klub nasz jest zrzeszony w 

Polskim Związku Szermierczym, trener i zawodnicy posiadają 
licencje dające prawo startu w zawodach w kraju i zagranicą. 

Spotkanie informacyjne odbędzie się  
w piątek 30 sierpnia i w poniedziałek 2 września o godzinie 

18.00  w hali OSiR w Tarnowie Podgórnym ul. Nowa 15
Serdecznie zapraszamy

Prezes UKS ATLAS 
Paweł Kapłon

Dodatkowe informacje na stronie www.uksatlas.pl  lub pod nr 
tel. 602637951

16 września 2013 r. mija termin 
płatności:

- III raty podatku od nierucho-
mości,

- III raty podatku rolnego,
- II raty podatku od posiadania 

środków transportowych .

Niezapłacenie podatku lokal-
nego w ustawowym terminie jest 
zaległością podatkową i podlega 
egzekucji wraz z należnymi od-
setkami. Stawka odsetek od zale-
głości podatkowych w stosunku 
rocznym wynosi od dnia 6 czerw-
ca 2013 r. – 10,50 % kwoty zale-
głości w skali roku.

W przypadku otrzymania upo-
mnienia, do zapłaty pozosta-
je, poza zaległością podatkową, 
kwota odsetek od zaległości po-
datkowych oraz koszty upomnie-
nia wynoszące obecnie 8,80 zł.

Wpłat z tytułu podatku od 
nieruchomości oraz podatku 
rolnego (łącznego zobowiązania 
pieniężnego) dokonywać można 
również u sołtysa danej miej-
scowości.

W budynku Urzędu Gminy 
czynny jest codziennie w godz. 
11.00 – 15.00 Punkt Kasowy Ban-
ku Śląskiego Oddział w Tarnowie 
Podgórnym. ~WF 

Wydział Finansowy przypomina

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom biorącym czynny udział  
w rozgrywkach sołeckich. To dzięki Waszemu zaangażowaniu nasza miejscowość  

zajęła II miejsce w Rankingu Sołectw wygrywając 2.000 zł,

    Elżbieta Nowaczyk
    Sołtys Sadów
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  sport

Było gorąco i w tym stwier-
dzeniu nie chodzi mi wy-
łącznie o aurę. 27 lipca 

na plaży w Lusowie odbył się III 
Powiatowy Turniej siatkówki pla-
żowej dwuosobowej, w którym 
zagrało trzynaście zespołów. Za-
wody w kategorii open rozegra-
no systemem „każdy z każdym” 
do wyłonienia najlepszej drużyny 
w grupie, a następnie systemem 
pucharowym. Wygrali bracia Ar-
kadiusz i Patryk Thomas z Góry, 
pokonując w finale Mariusza Ku-

Zmagania najlepszych pol-
skich triathlonistów od-
były się w ramach Mi-

strzostwach Polski TriMan nad 
Jeziorem Mietkowskim k. Wrocła-
wia. 21 lipca. Na dystansie długim 
oraz standardowym (olimpijskim) 
rywalizowało ponad trzystu „ludzi 
z żelaza”. Wśród nich znalazł się 
również Tomasz Kosicki z Lusów-
ka. Dwudziestoczterolatek wystar-
tował na dystansie olimpijskim, 
pokonując 1,5 km pływania, 40 

Pamiątkowe medale z rąk Minister Sportu i Tu-
rystyki Joanny Muchy odebrali medaliści Ha-
lowych Mistrzostw Europy w San Sebastian 

i Mistrzostw Europy w Upicach w lekkiej atletyce 
weteranów. Poza szefową resortu sportu w spotka-
niu, które odbyło się 22 lipca w Warszawie, udział 
wzięli Wiceprezydent Europejskiego Związku We-
teranów Lekkiej Atletyki Jerzy Krauze oraz Prezes 
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Jerzy Skucha. 
W gronie nagrodzonych znalazł się Zbigniew Kwita, 
który powiedział: – Pani Minister z podziwem odnio-
sła się do naszych osiągnięć, mając na uwadze to, że 
Ministerstwo Sportu i Turystyki w żaden sposób nie 
wspiera nas finansowo. Poprosiła nas o to, abyśmy 
nadal propagowali tę dyscyplinę sportu, szczególnie 
wśród dzieci i młodzieży. Było mi miło, gdy otrzyma-
łem imienne zaproszenie, a następnie mogłem odebrać 
tę nagrodę z rąk Minister Muchy. Docenienie przez 
władze centralne jest dla mnie motywujące do konty-
nuowania treningów i kolejnych startów w barwach 
reprezentacji Polski. Możliwość spotkania i poroz-
mawiania przy kawie z Panią Minister była dla mnie 
niewątpliwie dużym przeżyciem i sukcesem osobistym.
 ~Ania Lis

Plażowy Turniej Siatkówki
charskiego i Michała Czekańskie-
go (obaj z Przeźmierowa) 21:19. 
Trzecie miejsce zajęła Monika 
Żuchowska z Przeźmierowa i Mi-
rosław Zgoła ze Swadzim. Orga-
nizatorami rozgrywek byli Powiat 
Poznańśki i KK Tarnovia Tarno-
wo Podgórne.

~Ania Lis

TRIMAN TRIATHLON km jazdy na rowerze oraz 10 km 
biegu. Z łącznym 02:34:12 zajął 
siedemdziesiąte miejsce na 215. 
startujących. Przepłynięcie 1,5 
km odcinka zajęło mu 00:29:48, 
jazda na rowerze 01:08:32, a bieg 
00:52:03.Tomasz Kosicki repre-
zentuje SportowoAktywne Lu-
sówko, które jest nową inicjaty-
wą skierowaną dla mieszkańców 
Gminy Tarnowo Podgórne. Więcej 
informacji o tym przedsięwzięciu 
można znaleźć na stronie www.
sportowoaktywni.pl

~Ania Lis
Fot. Dorota Kosicka

U minister Muchy
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  wywiad

Wywiad z Wojciechem Stacho-
wiakiem - sekretarzem i kierow-
nikiem sekcji juniorów GKS Tar-
novia Tarnowo Podgórne, a także 
spikerem meczowym i zagorzałym 
kibicem tarnowskiej piłki nożnej.

Ania Lis: Piłkarze GKS Tar-
novia Tarnowo Podgórne za-
jęli na koniec sezonu 2012/13 
czwarte miejsce w tabeli wielko-
polskiej IV ligi. Satysfakcjonuje 
Pana taki wynik? 

Wojciech Stachowiak: Tak. 
Śmiem twierdzić, że trener Ry-
bak zrobił coś więcej. W sezo-
nie 2012/13 naszym celem było 
zajęcie miejsca 1-5, czyli nie 
gorszego niż w ubiegłym sezonie. 
Ten obfitował w wiele sukcesów. 
Zajęliśmy wysokie czwarte miej-
sce i zaliczyliśmy bardzo dobry 
występ w Pucharze Polski zdoby-
wając Puchar Okręgu. Przy odro-
binie szczęścia w meczu z Ostro-
vią (pierwszy mecz na szczeblu 
Wielkopolskiego Związku Piłki 
Nożnej - przyp. aut.) moglibyśmy 
zajść jeszcze wyżej. Na trzydzie-
ści ligowych meczów wygraliśmy 
17, przegraliśmy 8 i zremisowali-
śmy 5. Udało nam się to osiągnąć 
bez wzmocnień. W okresie zimo-
wym uzupełniliśmy jedynie skład 
o jednego zawodnika - Jakuba 
Kopydłowskiego, ale odszedł Pa-
weł Kowal.

Po cichu liczyłam, że powal-
czymy o awans.

O awansie nie myśleliśmy 
i jeszcze nie myślimy. Niestety 
przy takim budżecie, jaki mamy 
teraz, nie ma co liczyć na grę w III 
lidze. Automatycznie wzrastają 
koszty m. in.: opłaty sędziowskie, 
koszty meczów wyjazdowych czy 
opłaty związkowe.

Mówi się: trudno i gra się da-
lej. Jakie są założenia na nowy 
sezon?

W sezonie 2013/14 chcemy być 
w pierwszej czwórce. 

W składzie Tarnovii nastąpią 
zmiany? 
Do grupy seniorów przeszli za-
wodnicy grający dotąd w kat. 
Junior starszy. Wśród nich m. in. 
Mateusz Niemczyk, który miał 

wcześniej styczność z grą na po-
ziomie IV ligi oraz Bartosz Dy-
lewski z Lidera Swarzędz. Miał 
on dołączyć do nas już pod koniec 
rundy jesiennej ubiegłego sezonu, 
ale działacze Lidera poprosili nas 
o wstrzymanie transferu, gdyż 
chcieli utrzymać się w rozgryw-
kach. Możliwe, że po wylecze-
niu kontuzji do czwartoligowców 
dołączą nasi wychowankowie: 
Bartosz Przybylski i Michał Bry-
gier. Jeśli im się nie uda „dostać” 
do pierwszej drużyny, będziemy 
mogli oglądać ich w A - klasie. 
W składzie na sezon 2013/14 za-
grają głównie nasi zawodnicy, na 
których stawiamy od kilku lat. Są 
też zawodnicy nowi, wspomnia-
ny Bartosz Dylewski oraz Maciej 
Czarnecki. 

Drążąc temat Juniorów star-
szych. Dla mnie grają jak z nut 
i stanowią przyszłość dla tar-
nowskiej piłki nożnej. Dobrze 
myślę?

Dobrze. W tym sezonie jesz-
cze nie wszyscy, ale w przyszłym 
do kadry seniorskiej dołączą ci, 
którzy w Tarnovii grają od 10 lat: 
Damian Szurgot, Kamil Krzyżan, 
Bogusz Duda, Dominik Będlew-
ski, bracia Kornel i Tomek Derda 
oraz Dawid Herman i Łukasz Sta-
chowiak. Dwaj ostatni będą mieli 
dylemat, gdyż od kilku miesięcy 

Chcemy być w pierwszej czwórce są sędziami piłkarskimi i będą 
musieli dokonać wyboru pomię-
dzy sędziowaniem a grą. W wol-
nych chwilach będą mogli wes-
przeć  A – klasę. Poza tym cieszę 
się, że zrobili kurs sędziowski, 
bo dzięki nim Tarnowo Podgórne 
w światku sędziowskim nie jest 
traktowane obojętnie.

Czy w A-klasie i Juniorach 
stawiane są równie ambitne cele 
jak w IV lidze?

A - klasa to grupa rekreacyj-
na i zaplecze pierwszej drużyny, 
gdzie grają zawodnicy po kon-
tuzjach, chcący wypełnić wol-
ny czas oraz zachować dobrą 
kondycje. Dla tych zawodników 
gra w piłkę jest przede wszyst-
kim zabawą i przygotowaniem 
do powrotu do pierwszej druży-
ny. Prawda jest taka, że trener 
Tadeusz Dorna prowadzący drugą 
drużynę Tarnovii niezależnie od 
składu drużyny stara się osiągnąć 
jak najlepszy wynik i wymaga jak 
najlepszej gry do ostatniej minuty 
meczu.  
Jeśli chodzi o Juniorów starszych, 
to oni mają ponownie wywalczyć 
grupę mistrzowską. Mamy silną 
grupę wychowanków tzn. taką, 
która może walczyć z każdym 
przeciwnikiem z naszego regionu. 

Pozostali jeszcze kibice. Czy 
jest Pan zadowolony z frekwen-
cji na trybunach?

Nasi kibice są wybredni. Mam 
na myśli to, że jeśli mecz teore-
tycznie zapowiada się niecieka-
wie, albo jest brzydka pogoda, 
to na trybunach jest ich jak na 
lekarstwo. A szkoda. W prakty-
ce pozornie nieciekawe mecze 
okazywały się zacięte do ostat-
nich minut. Oczywiście zachęcam 
wszystkich do kibicowania. Wstęp 
na wszystkie mecze jest wolny, 
a o terminie ich rozegrania można 
dowiedzieć się ze stron interneto-
wych oraz plakatów. Najbliższe 
mecze nowego sezonu IV ligi na 
własnym boisku (ul. 23 Paździer-
nika 34 w Tarnowie Podgórnym – 
przyp. aut.) zostaną rozegrane: 17 
sierpnia z Huraganem Pobiedzi-
ska, 31 sierpnia z KS 1920 Mosi-
na i 7 września z Iskrą Szydłowo. 
Wszystkie o godz. 17:00.



26       / sąsiadka~czytaj / sierpień 2013

 i na koniec...

Wydawca:  Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Zespół Redakcyjny: Agnieszka Rzeźnik (red. 
naczelna), Kazimierz Szulc, Anna Lis, Krystyna 
Semba, Ewa Noszczyńska-Szkurat, Grzegorz Leon-
hard, Artur Szeląg.

Redakcja zastrzega sobie prawo skrótu i adjustacji 
tekstów, za treść ogłoszeń nie odpowiada. Redakcja 
nie zwraca dostarczonych materiałów!

Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115 
(budynek Urzędu Gminy) tel. 61 8959 264,  
redakcja@tarnowo-podgorne.pl

Skład i druk: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl
Pismo roznoszone jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle 
poszerza swój zasięg.
Nakład: 7800 egz.; Numer zamknięto: 07.08.2013 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują: 
Wydawnictwo - studioPROJEKT - Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, tel. 61 8161 159, biuro@pwprojekt.pl
Biuro Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17, tel. 61 652 50 69, biuro.ogloszen.reso@wp.pl
Sklep „Dobre Okna” - Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A

Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. Dzieci roznoszące gazetkę dziękują wszystkim Państwu,  
od których dostały na lody, lizaka lub inne swoje wydatki.
Okładka: fot. archiwum.

Rodzinie i najbliższym wyrazy 
serdecznego współczucia z powodu 

śmierci naszego kolegi 
 

Antoniego Szewczyka  

składają Zarząd  
oraz Członkowie Klubu Seniora  

w Tarnowie Podgórnym

Wszystkim, którzy  
brali udział w pogrzebie 

śp. 
Anieli Przybylskiej 

serdeczne podziękowania  
składa rodzina

Do tej historii Pan Stanisław Leitgeber przymierzał 
się długo. Zbierał informacje, rozmawiał z miesz-
kańcami, aż powstał tekst, który jest wspomnieniem 
o rozstrzelanych chłopcach z Kokoszczyna. Zbliża się 
1 września – rocznica wybuchu II wojny światowej. 
Warto przeczytać. 

Pamiętnik Janka Czapary:
Moimi kolegami byli Edmund Szlaps, Stani-

sław Bamber, Wiktor Szczechowiak i jeszcze jeden 
o nazwisku Strzypczak. Należeliśmy do organizacji 
młodzieży wiejskiej Zielona Koniczynka. W czasie 
wojny był nakaz wieczorem zasłaniać okna. Polacy 
z Kokoszczyna zasłaniali, a Niemcy z naszej wioski 
tego nie robili. Któreś nocy powybijaliśmy im szy-
by w oknach i śpiewaliśmy piosenki patriotyczne. Po 
tym incydencie byliśmy poszukiwani, trzech z nas 
złapano i osadzono na Młyńskiej w Poznaniu - tam 
śledztwo prowadzili Niemcy. Polacy z Kokoszczyna 
zimą wozami jeździli jako świadkowie, ale mimo to 
moi koledzy zostali osądzeni jak mordercy – wyrok: 
kara  śmierci. Gdy szli na stracenie, żegnali się z ro-
dzinami, to była rozpacz, jęk i krzyk. 

O Janku Czapara i jego kolegach
Dalsze losy Jana Czapary opi-

sała jego bratanica.
 Jan ukrywał się przez dwa lata. 

Najpierw był w Poznaniu u bra-
ta, potem wyjechał z transpor-
tem wywożących ludzi na robo-
ty do Niemiec. Po krótkim czasie 
wrócił jednak do kraju do rodzin-
nej wsi Przybrody. Ukrywał się 
w zagajnikach, w stogach, pod 
mostkami. Przychodził do brata 
Stanisława Czapary po żywność 
i odzież. A Niemcy codziennie 
robili obławę, rewidowali nasz 
dom, czasem nocą. 

Urodziłam się w kwietniu 
1940 roku, mój ojciec był wtedy 
w niewoli. Kiedyś Jan przyszedł 
w nocy, by zobaczyć mnie – swo-
ją bratanicę. Potem została mi tyl-
ko modlitwa za niego. 

Wiem, że zimą, gdy uciekał 
przed Niemcami, to tylko rowa-
mi, po śniegu, żeby nie szli po 
jego śladach. Na końcu ukry-
wał się w Przybrodzie, na mająt-
ku zarządzanym przez Niemca 
Moryca. Mieszkańcy wioski po-
magali mu jak tylko mogli – on 
w zamian pomagał jak tylko było 
to możliwe: nocami doił krowy, 
a wiaderka z mlekiem ustawiał 

na ganku, by dziewczyny rano 
miały bliżej. 

Po dwuletniej tułaczce nerwy 
mu zawiodły: wyszedł i się ujaw-
nił. Został przez Niemców po-
strzelony, wrzucony jak zwierzę 
na wóz. Zmarł w szpitalu w Po-
znaniu w 1942 roku mając 29 lat. 
Tam został pochowany. 

W latach 1972-73 przewod-
niczący ZBOWiDu w Tarnowie 
Podgórnym dotarł do akt śled-
czych w czasie wojny, złożył 
wniosek o odnowienie sprawy 
rozstrzelanych mieszkańców Ko-
koszczyna. Świadkiem w tej spra-
wie był brat Jana Antoni. Wszyscy 
zostali uniewinnieni z fałszywego  
oskarżenia. 

Z tej grupy przeżył tylko jeden 
Wiktor Szczechowiak (na zdję-
ciu), któremu załatwiono papiery 
na przymusowe roboty do Nie-
miec (papiery załatwił mu Piechu 
Matysiak i Antoni Leitgeber). Na-
zwiska tych straconych są wyryte 
na pomniku pamięci pomordowa-
nych w czasie II wojny świato-
wej, który stoi w Parku im. Woj-
kiewicza w Tarnowie Podgórnym. 
Cześć ich pamięci! 

Opisał Stanisław Leitgeber, na 
podstawie pamiętnika Stanisławy 
Czapara-Janeczek oraz konsulta-
cji z Kaziem Heckert-Piechowiak. Wiktor Szczechowiak z żoną Elizabeth

Pani Teresie Mysior  
oraz jej rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia  
oraz słowa otuchy z powodu śmierci

Mamy 

składa  Zarząd i pracownicy
Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej

TP – KOM Sp. z o.o.
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DAM PRACĘ
•  Fryzjera, fryzjerkę zatrudnię, Przeźmie-
rowo, tel. 607 448 642.
• Do malarni proszkowej doświadczonego 
malarza. Praca - Bytkowo, rejon Rokietni-
ca, tel. 693 485 558.
• Hotel Orange w Przeźmierowie zatrud-
ni recepcjonistkę na pół etatu do pracy w 
Hotelu. Osoby zainteresowane prosimy 
o przesyłanie CV na adres: hotel@hote-
lorange.pl, bądź o złożenie dokumentów 
aplikacyjnych osobiście w recepcji.
• Uczciwą i pracowitą Panią do sprzątania 
i prasowania (mile widziane gotowanie) 
przyjmę do pracy w Lusówku 3-4 razy w 
tygodniu w godzinach 8-13, gdy domow-
nicy przebywają w pracy lub w szkole. Do-
bre warunki pracy. tel. 606-942-308
• Poszukujemy osoby na stanowisko 
sprzątacz / sprzątaczka na terenie Mon-
delez Jankowice – umowa o pracę. Kon-
takt pod numerem  662 272 781
• Poszukuję od września opiekunki do 
rocznego dziecka w niepełnym wymia-

rze godzin (w Lusówku). Tel. 502283655; 
email: szania1@interia.pl
• Poszukuję opieki do 6-miesięcznego 
dziecka w Baranowie (początkowo 1/2 
etatu), tel. 506 190 605.
• Drukarnia w Wysogotowie zatrudni do 
prac w introligatorni. Preferowane osoby z 
orzeczeniem. Kontakt: praca@poligrafia-
-jn.pl, 616262220
• Pania do sprzątania domu w Chybach za-
trudnię. Tel. 513 103 882
• Hotel Orange Przeźmierowo poszukuje 
na pół etatu pracownika gospodarczego. 
Zainteresowane osoby prosimy o przesła-
nie CV na adres: hotel@hotelorange.pl lub 
złożenie dokumentów osobiście w recepcji.
• Opiekunke do 7 letniej dziewczynki zatrud-
nię-Chyby. tel. 513 103 882

SZUKAM PRACY
• Młody, 29 średnie, szuka pracy - upr. 
wózek widłowy, angielski, niemiecki, 
komputer, prawo jazdy B+E - 604 695 514
• Odpowiedzialna i dyspozycyjna Pani 
posprząta dom. tel. 665-617-908

• Pani (47)- wykształcenie wyższe - szu-
ka pracy- najchętniej opieka nad dziećmi 
(w wieku przedszkolnym i szkolnym) + 
pomoc w nauce lub sama nauka - język 
angielski i matematyka - na każdym po-
ziomie. tel. 728-510-846
• Mężczyzna 23 lata, ambitny, poszukuje 
pracy. Magazyn, ochrona, II grupa niepeł-
nosprawności, tel. 502 388 800.
• Zaopiekuję się  dzieckiem u siebie w 
domu, doświadczenie, bez nałogów. tel. 
693 401 820.
• Młody 29, średnie szuka pracy. Upraw-
nienia na wózek widłowy, angielski, nie-
miecki, komputer, prawo jazdy B+E, tel. 
604 695 514.
• Szukam pracy: posprzątam dom, miesz-
kanie, biura, umyję okna. Cena do uzgod-
nienia. tel. 504-672-691 lub 729-636-
583
• Posprzątam dom, mieszkanie, biura, 
umyję okna. Cena do uzgodnienia. tel. 
504-672-691 lub 729-636-583
• Mężczyzna lat 33 szuka pracy w ogrod-
nictwie, tel. 787 768 677.

• Studentka, rzetelna, uczciwa ze znajo-
mością j. angielskiego i rosyjskiego poszu-
kuje pracy. Tylko poważne oferty - 664 
083 393
• Założę trawnik, wykoszę trawę, przytnę 
drzewka, krzewy, wykonam opryski. Po-
tnę drewno do kominka, tel. 782 785 462
• Posiadam sam. dostawczy, przyczepę re-
klamową - szukam pracy 792 426 077
• Od zaraz zaopiekuję się dzieckiem u sie-
bie w domu w Tarnowie Podgórnym. Mam 
dom z ogrodem. tel. 504-163-311
• Młody, pracowity licealista poszuku-
je pracy - posprzątam garaże, obejścia, 
pomaluję płoty, prace ogrodnicze - 698 
729 869
• Posprzątam teren, pomieszczenia i 
ogrody. Wywiozę niepotrzebne rzeczy na 
gratowisko. Posiadam Żuka - 698 729 
869
• Wykwalifikowana i doświadczona nia-
nia z referencjami chętnie zaopiekuje się 
dzieckiem tel. 501560113.
• Opiekunka do dziecka - solidna, dyspo-
zycyjna, doświadczona (referencje) szuka 
pracy od zaraz - 512 845 407

rok zał. 2005

w Przeźmierowie
ZAPRASZA NA:

ANGIELSKI             NIEMIECKI           HISZPAŃSKI           WŁOSKI
   • kursy stacjonarne dla każdej grupy wiekowej,
   • konwersacje ONE to ONE,
   • kursy i audyty dla fi rm,
   • kursy z dojazdem do domu,
   •  program autorski "CKJOwa szkoła"

-  pozalekcyjne zajęcia na terenie 
szkół podstawowych oraz zajęcia 
w przedszkolach,

   • tłumaczenia stron www,
   • egzaminy TOEiC.

INFO I ZAPISY: 691 735 035, E- MAIL: ckjo@op.pl, Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 125

w trakcie zajęć wykorzystujemy
tablice interaktywne

renomowanej fi rmy SMART

www.ckjo.pl

OŚRODEK AKREDYTOWANY Educational Testing Service

Rabaty przy zapisach do końca sierpnia!
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HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA 
ul. Rynkowa 30, Przeźmierowo 

tel: 61-814-25-53 
ul. Poznańska 151, Tarnowo Podgórne 
tel/fax: 61-814-85-51 tel: 61-814-73-89 

www.elmar.pl

PROMOCJA:
ŻARÓWKA LED 3W
270lm GU 10 ciepła

ŻARÓWKA LED 5,5W
380lm GU 10 ciepła/zimna

TAŚMA LED 24W/5mb
IP 20 300 led

TAŚMA LED RGB 72W/5mb
IP 20 300 led

9,99 z∏
netto/1szt.

15,99 z∏
netto/1szt.

25,00 z∏
netto/1szt.

80,00 z∏
netto/1szt.

czyszczenie odzie˝y
równie˝ skóry i ko˝uchy
czyszczenie odzie˝y
równie˝ skóry i ko˝uchy

PRALNIA
CHEMICZNA NATANATA

pranie r´czników, poÊcieli
magiel

61 670 39 37, 608 70 19 51

POZNA¡ - ¸AWICA
ul. Brzechwy/przy NETTO

(w pobli˝u lotniska)

GALERIA MALWOWA
ul. Malwowa 162, Skórzewo
61 670 32 24, 881 92 33 22

ZAPRASZAMY!

• urodziny
• stypy
• catering Êwiàteczny

Organizujemy:
• wesela 
• jubileusze
• komunie
• chrzciny

ul. Zachodnia 3, tel.605 320 413
e-mail: krzysztofmizera-mrow@wp.pl

Tarnowo
Sala na 100 osób

Podgórne

Sala Bankietowa „Strzelnica”

10-ta kawa gratis!

ul. Pocztowa 1, Tarnowo Podgórne 
(galeria handlowa, wejście od ul. Poznańskiej)

‘Lou Lou’ cafe&lunch

ZAPRASZAMY!
CHYBY

Oddam w dzierżawę
2ha

tel. 794 700 252

DO WYNAJ¢CIA
Plac (250 m2) •Pawilon (50 m2)

Przeźmierowo, Rynkowa
tel. 501 232 195

MALARNIA PROSZKOWA
PIASKOWANIE, OBRÓBKA CHEMICZNA

CHROMOWANIE ŻÓŁTE
693 485 558Obornicka 1B, Bytkowo

MIESZKANIE
DO WYNAJ¢CIA

Przeźmierowo
607 669 532

TANIO
i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

UKŁADANIE
BRUKOWEJ
KOSTKI

Wielkopolski Cech Rzemiosł Budowlanych
WYNAJMIE NA KORZYSTYCH WARUNKACH

2 obiekty z 42 pokojami gościnnymi i salami konferencyjnymi wraz z przyległym terenem 
rekreacyjnym nad rzeką Wartą w Puszczykowie. Obiekt doskonale spełniający wymagania 

dla organizacji imprez okolicznościowych, konferencji, wesel, spotkań biznesowych, szkoleń i innych.
Możliwość oględzin oraz szczegółowe informacje po kontakcie z biurem Cechu w Poznaniu, Al. Niepodległości 2

tel.: 61 / 851 79 36
oraz tel. kom. 600 231 272 i 506 324 788
e-mail: biuro@rzembud.icech.pl
www.rzembud.icech.pl
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Baranowo k.Poznania, ul.Poznañska 20

www.budmar.pl
tel./fax +48   61 814 23 08

LIDER W SPRZEDA¯Y CEGIE£ 

KLINKIEROWYCH i DACHÓWEK CERAMICZNYCH 

NA RYNKU WIELKOPOLSKIM 

CENTRUM KLINKIERU

 I DACHÓWEK

KLIMATYZACJA
montaż, serwis

wentylacja
tel.  602 22 58 46

602 517 084
www.jbklima.pl

Mieszkanie do wynajęcia
Sierosław (2 pok 50 m2)

od zaraz
605-106-131

Osuszanie budynków,
drenaże, izolacje, injekcja 

krystaliczna, wentylacja
609 270 132

Producent łóżek
z drewna litego
• Wymiary na życzenie
• Ceny producenta
• Wyprzedaż końcówek
  serii

Ceny promocyjne
Sady, ul. Ludowa 11

www.helak.poznet.pl
602 628 588

•  kompleksowa
obs∏uga ksi´gowoÊci

•  ksi´gi rachunkowe, 
podatkowe, VAT

• kadry, p∏ace, ZUS
• rozliczenia roczne PITY

tel. 607 76 76 72
www.anna.kandula.org

biuro@kandula.org

( 531 449 889, 530 284 222
GEODETA
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PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)

Częściowe: tworzywo różowe, przeźroczyste - przeciw alergiczne, klamrowe, bezklamrowe

Szkieletowe: podniebienie sztuczne zredukowane do minimum, lekki metal i tworzywa

Protezy na miękkim podłożu: na dziąsła wrażliwe lub zanikłe, zmniejszają ucisk, 
polepszają przyssanie

Mikroprotezy (do 2 zębów)

Naprawy protez

Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77, tel. 61 848 88 37
tel. 888 737 815 (po 16 00)

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

Sklepy z zabawkami:
1) ul.Szkółkarska 25, Suchy Las

  2) ul.Św. Marcin 47, Poznań
tel.61 624 2000

w w w . b e r p o . p l

Berpos.c.

Kancelaria Radcy Prawnego
Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

§

OGRODY
W I E L K O P O L S K I E

• PROJEKTOWANIE
• ZAKŁADANIE
• PIELĘGNACJA
• KOSZENIE
• INST.NAWADNIANIA

664 033 881
www.ogrody-w.pl

SK¸AD OPA¸U
Batorowo,

ul. Stefana Batorego 46
tel. 507 013 325, 602 573 144

WYSOKA JAKOÂå, NISKIE CENY
W¢GIEL POLSKI

– od 1 tony transport gratis! do 20 km – 602-117-719

NOCLEGI
Lusowo

Przeźmierowo

tel. 884 874 963

mieszkanie 50m2

ODDAM W NAJEM
(wysoki satndard)
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INSTALACJE
WOD., KAN., GAZ., C.O.

kom. 505 805 204

• nowe instalacje •
• przeróbki •
• remonty •

Agencja

Ubezpieczenia:

Mieczys∏aw Paczkowski
Wspólna 5, Baranowo
tel. 61 814 13 80
tel. 661 590 360

Dojazd

do klienta

na telefon

Ochrona zni˝ek w OC i AC
Zni˝ki bran˝owe
Warunki specjalne

FIRM-BIUR-DOMÓW-MIESZKAŃ
SPRZEDAŻ PROFESJONALNEGO 

SPRZĘTU I ŚRODKÓW DO CZYSZCZENIA

SPRZĄTANIE

F-VAT  TEL. 608 635 758

Z tym ogłoszeniem - 5%
na oprawki z całej kolekcji!

Liceum 
wykształcenie średnie w 1 rok
Egzaminy bezstresowe
Świadectwo państwowe

Liceum 
wykształcenie średnie w 1 rok
Egzaminy bezstresowe
Świadectwo państwowe

504 724 637

Posprzątam
ogród, budowę,

wywożę gruz i złom
696 476 239

Panele od 10zł/m2 • Płytki od 20zł/m2

Uk∏adanie paneli i p∏ytek
w Poznaniu i okolicach

Tel. 694 863 664



32       / sąsiadka~czytaj / sierpień 2013

 reklama

MATERIAŁY
BUDOWLANE

LUSOWO

cement, wapno, siporex, ceg∏a,
styropian, we∏na, kleje, pianki,

p∏yty G-K, profile, gwoêdzie

ul. Poznaƒska 50
606 988 783, 697 830 647
www.lusowo.republika.pl

kolbo1@wp.pl

ALTAMURAALTAMURAKAMIENIARSTWO
NAGROBKI GRANITOWE

ul. WSPÓLNA 55, BARANOWO, 61 814 19 39, 504 199 811, www.altamura.pl, altamura@skrzynka.pl

NAPRAWA POMNIKÓW GRANIT/LASTRIKO
LITERNICTWO

DEMONTA˚ / MONTA˚ DO POGRZEBU
UK¸ADANIE KOSTKI PRZY NAGROBKU

CZYSZCZENIE NAGROBKÓW

FONTANNY, ÂCIANY WODNE, KOMINKI, BLATY, PARAPETY, SCHODY

USŁUGI KOMPUTEROWE
PARTKOM

tel. 501 44 87 85
www.partkom.pl
serwis@partkom.pl

świadczymy profesjonalne usługi,
oferujemy fachową pomoc oraz konkurencyjne ceny
Poznań i okolice - odbiór i dowóz sprzętu do klienta
SZYBKO, FACHOWO I TANIO

serwis
naprawa

doradztwo
modernizacja
sieci i internet

komputer zastępczy
na czas naprawy

MATKEX.PL
60-256 Poznań

ul. Chociszewskiego 43a
tel. 61 861 00 87; 61 865 10 50firma od 1996 roku

Salon, Serwis Rainbow
- nowe i u˝ywane,
skup, sprzeda˝, zamiana
stare na nowe
Filtry do wody
- uzdatnianie, zmi´kczanie,
odêelazianie wody

czynne w godz. 11.00 - 17.00

Architekt
arx.org.pl

601 726 802

DJwesela, zabawy
18-tki

782 785 462

Tarnowo Podgórne, Pl. Margaretek 17/1 (Os. Zielony Gród) 
61 670 77 49;  502 525 816

- manicure zwyk∏y
- manicure HYBRYDOWY
- zag´szczanie i przed∏u˝anie rz´s
- oczyszczanie; depilacja
- pedicure i manicure
- mikrodermabrazja diamentowa
- odm∏adzanie skóry twarzy

SALON URODY ZDROWIE i URODA

Profesjonalnie i w przyst´pnej – sprawdê!!!

SALON URODY ZDROWIE i URODA
Produkty aloesowe

KAMIENIARSTWO TRAWOL
TYLKO U NAS UBEZPIECZENIE NAGROBKA GRATIS!

NAGROBKI
JUŻ OD 1499 ZŁ

www.trawol.pl
ŁĘCZYCA K/LUBONIA, UL. CMENTARNA 2, TEL. 515 272 534 , 513 073 260
SWARZĘDZ, UL. SADOWA 24/26, TEL. 517 845 811        www.trawol.pl

Z TÑ
 REKLAMÑ

RABAT 5%*

*promocje nie łączą się
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Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41
61 814 24 93
501 662 042

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

Drzewa
i krzewy ozdobne
Artykuły ogrodnicze

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 61 814 69 79

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

61 8146 979
Lusowo, Nowa 45

KAZBET® Rok zał. 1979
A i P. Balcerzak

Kaêmierz, ul. Nowowiejska 11
tel. 291 77 80, 601 77 10 43
www.kazbet.pl

PRODUKCJA I UKŁADANIE

KOSTKI BRUKOWE
Starobruk classic, Holland - grub. 4 i 6 cm
koÊç, kraw´˝niki, Êcieki - grub. 6 cm

P
R
O
M
O
C
J
A

US¸UGI
TAPICERSKIE
• zmiana tapicerek
• modernizacja
  i naprawa mebli
• transport gratis
tel. 508 610 256
oraz KÄRCHER

US¸UGI
KOPARKO¸ADOWARKÑ

CAT
doświadczony operator • dobra cena

502 320 647

SKŁAD
W¢GLAW¢GLAW¢GLA

DOWÓZ DO 20  km GRATIS
Baranowo, ul. Budowlanych 5
tel. (61) 814-22-73
kom. 797-986-878

ZAPRASZAMY

W
YSOKA JA

KOŚĆ

NISKIE CENY

płatność gotówką
501 355 133

KUPI¢ KA˚DÑ PRZYCZEP¢
KEMPINGOWÑ

NAUKA
JAZDY

PRZEèMIEROWO
66 44 99 032

OKRĘGOWA
STACJA

KONTROLI
POJAZDÓW
przeglądy

rejestracyjne
wszystkich
pojazdów

SERWIS
TACHOGRAFÓW

CYFROWYCH62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 171, tel. 61 652 08 23, tel./fax 61 8146 530

USŁUGI

TANIO I FACHOWO

BUDOWLANO
- WYKOŃCZENIOWE
• elewacje
• docieplanie poddaszy
• docieplanie domów
• zabudowa Nida-Gips
• układanie pozbruku
• montaż paneli
i inne

600 45 37 27
Kobylniki, ul. Szkolna 8B

Badania geologiczne gruntu pod:
· domy jednorodzinne
· hale, magazyny
Badania wykonywane przez uprawnione-
go Geologa. 
Kontakt: 782-859-311, geotechnika@gmail.
com, www.geotechnikapoznan.pl
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ROLETKI
MATERIAŁOWE

MOSKITIERY

139

BRAMY GARAŻOWE

ZAMÓW BEZPŁATNY POMIAR!

Profil 6-komorowy
w cenie 3-komorowego!

biuro@dobreokna.poznan.pl, kom. 602 150 364, www.dobreokna.poznan.pl

PROMOCJA!

PRODUCENT
CIEPŁYCH OKIEN

Okna drewniane
Drzwi zewnętrzne
Drzwi wewnętrzne DRE

 

606 782 143
www.vertidecor.pl

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

ROLLETIC W DOMU
ZREDUKUJESZ WAGĘ

WYMODELUJESZ SYLWETKĘ
ZREDUKUJESZ CELLULIT I ROZSTĘPY

UJĘDRNISZ SKÓRĘ
WZMOCNISZ MIĘŚNIE
USUNIESZ TOKSYNY

ZREDUKUJESZ STRES
WYPOŻYCZ
ROLLETIC:

250 ZŁ
ZA 1 MIESIĄC

DOWÓZ SPRZĘTU
GRATIS!!!

TEL: 602 340 028
PORADY

DIETETYCZNE

kom. 602 659 208tel. 666 745 777

ELEWACJE,
DOCIEPLENIA DOMÓW

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace
Również w j. angielskim • Rozliczenie roczne PIT

ul. Parkowa 2, Baranowo, tel. (61) 896 30 42
www.welten.pl, e-mail: biuro@welten.pl

WELTENWELTEN

• Reportaże
• Kursy fotografii

605 188 010
kxrx@wp.pl

FOTOGRAFIA ŚLUBNA

Gabinet
Psiej Urody

ul. Kościerzyńska 9, Smochowice
tel. 796 127 287
www.vadera.com.pl

Profesjonalne studio
dla psów i kotów
oraz butik z akcesoriami

ZAPISYTELEFONICZNE

dołącz do nas
na facebooku:
vadera.poznan

Tarnowo Podg., ul. Łakowa 41
Tel. 814 6761, kom. 690286076

T¸UMACZ
PRZYSI¢G Y̧

J¢ZYKA ANGIELSKIEGO
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061 814 27 12 

tel. 61 8 142 712
      663 316 539
ul. Akacjowa 41
62-081 Przeźmierowo
www.ogrodzenie-poznan.pl

adiunkt ze szpitala
przy ul. Polnej w Poznaniu

SPECJALISTA GINEKOLOG-POŁOŻNIK

SPECJALISTA
GINEKOLOG-POŁOŻNIK

przyjmuje w każdą środę, od godz. 14-stej,
w NZOZ  „MED LUX” ul. Rynkowa 63

tel. rej. 61-816-39-10
oraz w każdy poniedziałek, od godz. 15-stej

w NZOZ przy ul. Dalemińskiej 6a/6, w Poznaniu
tel. rej. 600-11-66-76 

dr Karolina
Chmaj-Wierzchowska

USG 3D
dopochwowe

piersi
GINEKOLOG
POŁOŻNIK

dr EWA CIEŚLAK

601 71 00 55

Poznań, ul. Szronowa 14 (Świt)
Pn, śr, czw, pt 17.00 - 18.30

godz. otwarcia: pn-pt 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00

JULKA

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 130  500 085 703

OFERTA:
- strzyżenie
- kąpiel
- zabiegi  pielęgnacyjne
- trymowanie

SPA DLA PSA

NOWAMEB
MEBLE

KUCHENNE I ŁAZIENKOWE
NA ZAMÓWIENIE

• SZAFY WN¢KOWE
• BOGATY WYBÓR FRONTÓW, BLATÓW
• SPRZ¢T DO ZABUDOWY
• WYMIANA FRONTÓW I BLATÓW
• INNE MEBLE NA WYMIAR

EKSPEDYCJA: SADY, ul. Szkolna 14, tel. 61 814 71 24, 609 66 28 40

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

Przeêmierowo, ul. Go∏´bia 11, tel. 61 814 27 76, 609 131 749 

specjalista protetyk

Laboratorium czynne w soboty od godz. 8.00 - 11.00

Przychodnia Lekarska MED-LUX
62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 63, tel. 61 8163-900, 910

PRYWATNA POMOC LEKARSKA
DLA DZIECI W SOBOTY

przyjmują lekarze specjaliści pediatrii
w godz. 9:00 – 14:00

OD 7 WRZEŚNIA 2013 r.

Bardzo szybkie terminy.
Bezpłatnie w ramach NFZ.

Przy pierwszej wizycie
konieczne skierowanie.

Kaźmierz, ul. Orzeszkowej 6
tel. 61 291-81-28, 782-859-310

Poradnia
Urologiczna,

Laryngologiczna

UNILINGUA
ANGIELSKI, NIEMIECKI, WŁOSKI, HISZPAŃSKI

Przeźmierowo, ul. Leśna 7tel. 506 929 653
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czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
Posiadamy w sprzedaży nasiona rzepaku.

Skup złomu i makulatury: gruby, mieszany - cena dnia
ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV

GMINNA SPÓ¸DZIELNIA SCh
Tarnowo Podgórne, ul. Rokietnicka 25

tel. 61 814 63 61, 61 814 63 62

MATERIAŁY
BUDOWLANE

W¢GIEL
W¢GIEL BRUNATNY 345,-

MIA¸
ECO GROSZEK

PALIWO

• dowóz bezpłatny
   od 1 tony na terenie gminy
• również węgiel w workach, 
   drewno i brykiet na rozpałkę

SK¸AD OPA¸U
GÓRA

(k.Tarnowa Podgórnego)
ul.Szkolna, tel. 602 728 145

Wegiel krajowy oraz importowany
Skupujemy złom

Sprawdź naszą ofertę na

www.condor-polska.pl

Najlepsze Ceny!

US¸UGI POGRZEBOWE

Tarnowo Podg., ul. Poznańska 91
tel. 61 814 66 65, 503 053 585
http://uslugipogrzebowe-oaza.pl/uslugi.html

TRUMNY, URNY
KREMACJE, EKSHUMACJE
KRZY˚E, NAPISY, TABLICZKI
OBUDOWY DO GROBU
ZASI¸KI POGRZEBOWE
NAGROBKI
CH¸ODNIA

PRZEWÓZ ZMARŁYCH 
W KRAJU I ZAGRANICĄ

ORGANIZACJA CEREMONII POGRZEBOWYCH
 NA WSZYSTKICH CMENTARZACH

KOSTKA BRUKOWA

Ceny producenta
TRANSPORT GRATIS!*

Przeêmierowo, ul. Rynkowa 71
tel. 61 816 14 31
tel. 696 427 436

www.wibet-bruk.pl
* strefa dowozu ograniczona

P¸OTY BETONOWE
KOSTKA GRANITOWA

GRYSY

RA
TY

HOTEL 
DLA PSÓW
506-777-719

TRANSPORT

ROBOTY ZIEMNE + HDS
KAMI¡SKI

601 76 25 84

• ROZBIÓRKI, KARCZOWANIA
• PODWYŻSZANIE TERENU
• ZAŁADUNEK,
   WYWÓZ GRUZU
• KOPARKO ŁADOWARKA CAT
• MŁOT WYBURZENIOWY
• ZIEMIA, ŻWIR, PIASEK
• KONTENERY 1m3, 1,5m3

   NA GRUZ
• KRĘGI BETONOWE USŁUGI

BRUKARSKIE
KOMPLEKSOWO
501 617 969

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par •

• Konsultacje psychologiczne
i seksuologiczne •
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US¸UGI ELEKTRYCZNE - SYSTEMY ALARMOWE

504 136 906 602 216 118

- AWARIE
- INSTALACJE NOWE, MODERNIZACJA
- POMIARY ELEKTRYCZNE
- SIECI KOMPUTEROWE
- NAPRAWA ELEKTRONARZĘDZI

- SYSTEMY ALARMOWE
- TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA (MONITORING)
- SYGNALIZACJA POŻARU
- KONTROLA DOSTĘPU
- DOMOFONY

COSMETICS

515 528 609, 725 118 570 www.gkcosmetics.pl
Przeźmierowo, Leśna 19, pon - pt 9.00 - 18.00

HURT - DETAL

Sklep
przeniesiono

na Leśną 19

Tarnowo Podgórne, Plac Margaretek 16/1

GWARANCJA JAKOÂCI I NAJNI˚SZE CENY!!
TYLKO U NAS SUCHY W¢GIEL

788 080 953

MIAŁ Z GROSZKIEM 560 zł/tona
ORZECH I 750 zł/tona
EKO GROSZEK (luz) 725 zł/tona
KOSTKA 760 zł/tona

Zakrzewo, ul. Gajowa 38
koło kościołaDREWNO KOMINKOWE

SKUP ZŁOMU

DOWÓZ DO 10 KM OD 1 TONY GRATIS!!

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

607 568 308
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

OGRODY
• OPRYSKI
• ZAKŁADANIE
• PIELĘGNACJA
• KOSZENIE
• WYWÓZ TRAWY
• ŚCINANIE DRZEW

782-785-462

E  ROMETAL
KOWALSTWO  i  AUTOMATYKA  BRAM

ul. Laskowa 7, 62-081 PrzeŸmierowo
tel. 61 814 23 79, kom. 502 710 740

www.eurometal.net.pl

do bram przesuwnych, skrzyd³owych, gara¿owych

OGRODZENIA OZDOBNE kute i nowoczesne
BALUSTRADY wewnêtrzne i zewnêtrzne
BRAMY GARA¯OWE segmentowe Nice
SPRZEDA¯, MONTA¯ i SERWIS AUTOMATYKI

NOVA STAL Sp. z o. o. 

HUTROWNIA STALI
w ofercie:

Stal budowlana AIII, A0, ciągniona, kształtowniki,
rury, blachy, druty, CIĘCIE i TRANSPORT

 
pn-pt 7-16.00, w soboty 7-12.00

Poznań, ul. Lutycka 105,
tel. 61 847 7243, 606 439767

62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Różana 33

PARKIETY
PAWLACZYK I SYNOWIE
tel. 504 202 143

Okna i drzwi z PCV
PRODUKCJA, MONTA˚, ATESTY

OBRÓBKA WYKO¡CZENIA OÂCIE˚Y

Firma WIST
PRZEèMIEROWO

ul. RzemieÊlnicza 41
tel. (061) 814 29 74,
fax (061) 652 37 89
www.wist.poznan.pl

NOWOÂå -  ekskluzywne, bezo∏owiowe okna 5-komorowe
 pakiet 3 szybowy k = 0,6 DO

BR
E 

O
KN

A 
- D

O
BR

A 
CE

NA

promocja kolorów

Rok za∏o˝enia 1992

TECHNIKA
GRZEWCZA

ul. Przecławska 3a, Żydowo
tel. 888 416 521

troszak.ryszard@gmail.com

Instalacje wod-kan-gaz-co., gaz
Profesjonalne Systemy Nawadniające

Instalacje solarne z certy�katem
oraz dotacją do 45%

www.tani-kurier.net
• SZYBKA I TANIA WYSYŁKA
• BEZ UMÓW I DEKLARACJI ILOŚCI
• ODBIÓR PRZESYŁEK NA TERENIE CAŁEGO KRAJU
• PALETY, GABARYTY, PACZKI NIESTANDARDOWE
• PROFESJONALNA OBSŁUGA

PACZKA JUŻ OD 16 ZŁ
ZAPRASZAMY PON-PT  9.00-16.30

ODDZIAŁ PRZEŹMIEROWO
UL. RYNKOWA 113 (WJAZD OD UL. KRAŃCOWEJ)

62-081 PRZEŹMIEROWO

☎  881-511-050

 biuro@tani-kurier.net

ODDZIAŁ SMOCHOWICE
UL. KOŚCIERZYŃSKA 10

60-446 POZNAŃ

☎  881-511-040



38       / sąsiadka~czytaj / sierpień 2013

 reklama

USŁUGI
MINIKOPARKĄ

INSTALACJE
CO-WOD-KAN-GAZ

KLIMATYZACJE
ŚLUSARSTWO

tel. 603 869 195

- DREWNO KOMINKOWE LUZEM I PACZKOWANE

- ROZPAŁKA
- BRYKIET DRZEWNY PACZKOWANY PO 10 KG

Tanio, możliwość dowozu lub odbiór na miejscu
w godz. 10.30 – 16.30

DREWPAL s.c.
Przeźmierowo, ul. Rynkowa 117
tel. 692 384 100/ 604 892 340
e-mail: barnas56@poczta.onet.pl

tel. 601 708 391

Kupi´ dzia∏k´ budowlanà
ok. 600 m2

Lusówko-okolice cena  70 zł/m2

STOMATOLOGIA

WIZYTY DOMOWE

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „LORWET”

lek. wet. Cezary Lorkiewicz
tel. 602 608 892

lek. wet. Łukasz Lorkiewicz
tel. 694 064 288

Gabinet Weterynaryjny
Tarnowo Podgórne, ul. Szkolna 6B

Czynne: pon - pt. 16.00 - 19.00, sobota 10.00 - 12.00

Napachanie, ul. Poznańska 10 (koło szkoły)
Czynne: pon - pt. 10.00 - 20.00, sobota 10.00 - 15.00 Zapisy pod tel. 501 495 002

www.reha-clinic.pl

REHABILITACJA I MASAŻ
Kaźmierz, ul. Nowowiejska 31/8

WIZYTY DOMOWE

TAD-MAR

PODRĘCZNIKI SZKOLNE DLA CAŁEJ GMINY
TARNOWO PODGÓRNE ORAZ KSIĄŻKI DLA SZKÓŁ

PONADGIMNAZJALNYCH NA ZAMÓWIENIE

PRZYJDŹ Z GAZETKĄ A OTRZYMASZ 5% RABATU!
Polecamy także artykuły szkolne oraz okładki na każdą książkę

ZAPRASZAMY!
Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 111, tel. 61 814 17 87, 515 100 890

Od 29 lipca: pn-pt 10.00 - 18.00, sobota 10.00 - 14.00

KAWALERKA
DO WYNAJĘCIA
Lusowo - osobne wejście

504 045 147

SPRZEDAM
DZIAŁKĘ
Grzebienisko

3145 m2 100 tys.
DO NEGOCJACJI 

tel. 601 780 380

CENTRUM OGRODNICZE

64-500 SZAMOTUŁY, GĄSAWSKA 18, TEL./FAX  61 / 29-26-477
www.werimax.pl

Święto Dyni
15.09.2013 r. 

Drzewa, krzewy ozdobne i owocowe
Projektujemy, zakładamy ogrody i systemy 

nawadniające.
Zapraszamy 7 dni w tygodniu w godz. od 8.00 do 20.00

Tarnowo Podgórne, ul. Łąkowa 41
Tel. 61 814 6761, kom. 696 397 030

Ju˝ wkrótce LINGWEST w nowej odsłonie!
Profesjonalny ANGIELSKI w grupach i indywidualnie.

Zarezerwuj miejsce ju˝ TERAZ!

ŁUBIN paszowy
i poplonowy

504 29 44 77
SPRZEDAM

Już otwarte!

UK¸ADANIE
KOSTKI
BRUKOWEJ
I GRANITOWEJ
510 973 555

DOB-KAN
AWARIE 24h

us∏ugi instalacyjne wod kan, co, gaz

CENY KONKURENCYJNE
665 949 178

INSTALACJE 

ELEKTRYCZNE

601 780 274
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USŁUGI
BRUKARSKIE

604 403 593

USŁUGI REMONTOWO
- BUDOWLANE

NAWIERZCHNIE, PODJAZDY,
CHODNIKI, PARKINGI,

RENOWACJA

GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek-piątek

9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14

- chirurg -

wizyty domowe
62-081 Przeźmierowo
ul. Kwiatowa 23

tel. 61 814 11 62, 609 330 204

Gabinet weterynaryjny

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,
DORADZTWO KREDYTOWE

LICENCJA ZAWODOWA NR 7225 

62-080 SWADZIM UL. POZNAŃSKA 22
TEL. 601 822 228    

TEL./FAX  61 814 63 13
www.dobrzenieccynieruchomosci.gratka.pl

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY: 

DOMY - PRZEŹMIEROWO 620 TYS.
DZIAŁKI BUDOWLANE - KOBYLNIKI,

GÓRA, KIEKRZ, ROZALIN, 
TARNOWO, RUMIANEK, CERADZ
KLUB FITNESS 660 M2 Z NAJEMCĄ

NAJEM PRZEŹMIEROWO - MIESZKANIE

tel. 664-755-281 (po godz. 20.00)

J. niemiecki
nauka i korepetycje dla dzieci i młodzieży

Liceum 
wykształcenie średnie w 1 rok
Egzaminy bezstresowe
Świadectwo państwowe

Liceum 
wykształcenie średnie w 1 rok
Egzaminy bezstresowe
Świadectwo państwowe

504 724 637

Malowanie, szpachlowanie,
montaż płyt G.K.

Układanie płytek, paneli

Wykonujemy prace
remontowo - budowlane

tel. 531-855-293

SPRZEDAM
warsztat, zaplecze

garaż = 100 m2

na cichej działce 994 m

(pod budowę domu)

Przeźmierowo
tel. 516 433 475

AEROBIC
Szkoła Przeêmierowo
poniedzia∏ek, Êroda - godz. 20.00

Pierwsze zajęcia 2.IX

tel. 606 298 098

Biuro Rachunkowe
„INFINITUM“

Oferuje kompleksowe
usługi rachunkowe po

konkurencyjnych cenach!!

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 30
tel: 721-691-251

www.biuroin�nitum.pl
obsługujemy �rmy z okolic:

Szamotuł, Rokietnicy, T.Podgórnego,
Komornik, Dopiewa, oraz Piątkowo,

Ogrody, Os. Bajkowe, Plewiska

Zespół muzyczny

wesela - biesiady rodzinne
firmowe w plenerze

„MAGOS”

605 889 818

biuro@modrzew-ogrody.pl  www.modrzew-ogrody.pl
tel. 502 32 05 59

OGRODY:
• projektowanie i zak∏adanie ogrodów
• piel´gnacja ogrodów
• projekt gratis przy naszym wykonawstwie

GEODETA
509 553 381

Wiedza, Doświadczenie,
Solidność i Punktualność.

Nadzory, kosztorysy, 
adaptacje.

tel. 500 276 010

Kierownik Budowy
z uprawnieniami

AEROBIK

tel. 514 096 982

Przeźmierowo, pon., śr. - godz. 19.00
Tarnowo Podgórne, wt., czw. - godz. 20.22



Ostrzeżenia

Informacje

Alarmy!

Serwis informacyjny
kod                  

rejestrujący
kod

 wyrejestrowujący

Komunikaty  
dla Mieszkańców Gminy Tak.pz17 Nie.pz17

Oświata i Zdrowie Tak.pz17oz Nie.pz17oz

Przetargi Tak.pz17p Nie.pz17p

Wydarzenia  
Kulturalne i Sportowe Tak.pz17wk Nie.pz17wk

Batorowo Tak.pz17bat Nie.pz17bat

Ceradz Kościelny Tak.pz17ck Nie.pz17ck

Chyby Tak.pz17ch Nie.pz17ch

Góra Tak.pz17go Nie.pz17go

Jankowice Tak.pz17ja Nie.pz17ja

Kokoszczyn Tak.pz17ko Nie.pz17ko

Lusowo Tak.pz17lu Nie.pz17lu

Lusówko Tak.pz17lus Nie.pz17lus

Przeźmierowo Tak.pz17pr Nie.pz17pr

Rumianek Tak.pz17ru Nie.pz17ru

Sady Tak.pz17sa Nie.pz17sa

Sierosław Tak.pz17si Nie.pz17si

Sołectwo Baranowo Tak.pz17ba Nie.pz17ba

Swadzim Tak.pz17sw Nie.pz17sw

Tarnowo Podgórne Tak.pz17tp Nie.pz17tp

Wysogotowo Tak.pz17wy Nie.pz17wy


