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na wstępie
Szanowni Państwo!
Od początku roku szkolnego zewsząd dobiega pytanie rodziców 
przedszkolaków o to, czy (i na jakich zasadach) dzieci będą miały 
rytmikę, angielski, gimnastykę itp.? Uspokajamy – w naszych 
gminnych przedszkolach zajęcia dodatkowe będą. Szczegóły – 
poniżej.

Warto również przeczytać, dlaczego Wójt odstąpił od umowy z 
wykonawcą budowy ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórnym. Piszemy 
o tym na łamach gazety. 

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

Nowelizacja ustawy o sys-
temie oświaty przynio-
sła zmiany w funkcjono-

waniu przedszkoli publicznych. 
Głównym celem tzw. ustawy 
przedszkolnej jest zniesienie ba-
rier w upowszechnianiu wycho-
wania przedszkolnego. Jedną z 
nich jest bariera ekonomiczna. 
Dlatego ustawa wprowadziła od 
1 września 2013 roku ogranicze-
nie opłat pobieranych przez gmi-
nę od rodziców do maksymalnie 
1 zł (wcześniej w naszej gminie 
było to 1,50 zł) za każdą dodatko-
wą godzinę, ponad obowiązkowe 
5 bezpłatnych godzin. 

Kolejną istotną zmianą jest to, 
że ustawa pozbawiła rodziców 
możliwości dopłaty do dodatko-
wych, „ponadprogramowych” za-
jęć przedszkolnych. Do tej pory to 
właśnie rodzice opłacali tego typu 
zajęcia. Obecnie, zgodnie ze sta-
nowiskiem MEN, finansowanie 

zajęć dodatkowych leży po stro-
nie samorządu. Na utrzymanie 
dziecka w przedszkolu, w tym do-
datkowe zajęcia, ministerstwo od 
1 września 2013 r., przyznało sa-
morządom dotacje. 

W przypadku naszej Gminy 
dotacja, za okres od września do 
grudzień 2013 r. wyniesie 534 tys. 
zł. W ramach tych środków - poza 
refundacją zmniejszonych wpłat 
od rodziców - w naszych przed-
szkolach będą się odbywały: obo-
wiązkowe zajęcia z języka angiel-
skiego w grupach pięciolatków 
oraz gimnastyka korekcyjna dla 
dzieci z orzeczeniem lekarskim.

Ponadto przeznaczymy 30 zł/
miesiąc na każde dziecko na do-
datkowe zajęcia. O wyborze zajęć 
dodatkowych zadecydują Rady 
Rodziców w porozumieniu z dy-
rektorami placówek.

~ Ewa Noszczyńska-Szkurat
I Zastępca Wójta

Z ostatniej chwili...
Będą zajęcia dodatkowe  
w naszych przedszkolach !!!

W 2012 r. miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w gmin-
nym przedszkolu wyniósł 806 zł, co w skali roku daje sumę 
6 535 037 zł. Dotacja do pobytu dziecka w niepublicznym przed-
szkolu w Gminie Tarnowo Podgórne wyniosła 2 150 245,64 zł,

Gmina dopłaciła również do pobytu naszych dzieci w przed-
szkolach w innych gminach i Poznaniu – 620 596,12 zł.

Od 1 września 2013 r. do gminnych przedszkoli uczęszcza 
765 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka to już 
829,88 zł. A dotacja na każde dziecko do niepublicznego przed-
szkola to 622,41zł/m-c. Należy jednak pamiętać, że Gmina nie 
ma wpływu na wysokość opłat pobieranych od rodziców za pobyt 
dziecka niepublicznym przedszkolu.
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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

Dlaczego od września jeździ mniej autobusów?  
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Dlaczego od września jeździ mniej autobusów 
liniowych 01 niż przed wakacjami? Dzieci muszą 

jeździć do szkoły czasami 1,5 godz. wcześniej. Mam świadomość, że nastąpiło pewne zakłócenie w korzysta-
niu z gminnej komunikacji. To jest wynik zmniejszenia licz-
by kursów. 

Już w styczniu br., podczas zebrań wiejskich sygnalizowałem, że ze 
względu na wysokie i nadal rosnące koszty trzeba dokonać szczegóło-
wej analizy poszczególnych kursów i wyłączyć te o znikomym obłoże-
niu. Warto wiedzieć, że w 2012 roku dopłata do komunikacji z budżetu 
wyniosła aż 6,5 mln złotych! Dla porównania dodam, że w Dopiewie 
taka dopłata wynosi 1,2 mln, Rokietnicy – 2,2 mln, a w Komornikach 
– 3,2 mln zł.

Przychody z biletów pokrywają koszty tych kursów, które są obło-
żone w co najmniej 70 %. Im mniej pasażerów, tym wyższa dopłata. 
Jednocześnie z  podsumowania ubiegłego roku wynika, że przychody 
z biletów pokryły jedynie 30 % kosztów komunikacji. Czy nie sądzą 
Państwo, że jest niegospodarnością finansowanie przejazdu autobusu 
dla 2-3 osób za publiczne pieniądze?

Od 1 września zmiany objęły linię 01, pozostałe linie taka reforma 
obejmie od 1 października br. Wraz z optymalizacją dowozów do szkół 
szacuje się, że oszczędności przyniosą kwotę ok. 2,0 mln złotych rocz-
nie. Za takie pieniądze można wybudować 1 km jezdni wraz z chodni-
kiem. Co roku!

Myślę, że w sytuacji, kiedy ciągle mamy potrzeby w zakresie budo-
wy nowych dróg, warto stale szukać dodatkowych źródeł finansowania. 
Jednocześnie pragnę zapewnić, że z dużym zaangażowaniem monito-
rujemy sytuację po zmianach rozkładu jazdy. Analizujemy także uwa-
gi zgłaszane przez użytkowników komunikacji gminnej. W uzasadnio-
nych przypadkach, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, rozkład jazdy 
będzie modyfikowany.
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aktualności 

Baranowo

 Trwa opracowanie projektu kanalizacji 
deszczowej na ul. Rolnej

 Podpisano umowę z wykonawcą prze-
budowy ul. Pogodnej i Klonowej

 Trwa rozbudowa świetlicy: wykonano 
kontenery, trwa przygotowanie funda-
mentów pod kontenery.  

Batorowo

 Trwa budowa ścieżki w ulicy St. Bato-
rego

 Trwa opracowanie projektu ul. Batorow-
skiej

Chyby

 Trwa przebudowa ul. Parkowej

 Trwa opracowanie dokumentacji projek-
towej na molo.

Jankowice

 Rozpoczęto II etap budowy ogrodzenia 
przy Zespole Pałacowo-Parkowym

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

Kokoszczyn

 Podpisano umowę z wykonawcą prze-
budowy ul. Krętej (połączenie z Tarno-
wem Podgórnym)

Lusowo

 Rozpoczęto budowę remizy i biblioteki 

Wykonano projekt instalacji wewn. gaz i 
co.i instal. elektr. w Muzeum

Lusówko 

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

 Trwa przygotowanie dokumentacji prze-
targowej na projekt przebudowy świe-
tlicy.

Przeźmierowo

 Rozpoczęto przebudowę ul. Morelowej

 Ogłoszono przetarg na przebudowę ul. 
Krótkiej

 Otwarto oferty przetargowe na rewitali-
zację zieleni przy Rynkowej.

 Otwarto oferty przetargowe na budowę 
Centrum Kultury Przeźmierowo
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Wójt Tadeusz Czajka uczestniczył w Zjeździe Wójtów, Burmi-
strzów, Prezydentów Miast i Starostów. W dniach 12-13 września 
w Tarnowie Podgórnym ponad 120 samorządowców gościło w Ho-
telu 500. Organizatorem był Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i 
Studiów Samorządowych.

POL-DRÓG wyrzucony 
z budowy ulicy Szkolnej 
w Tarnowie Podgórnym.

Niskie zaawansowanie prac 
oraz brak kontynuacji robót na 
ulicy Szkolnej w Tarnowie Pod-
górnym  – to najważniejsze po-
wody, jakie przesądziły o odstą-
pieniu Gminy od umowy z firmą 
POL-DRÓG ze skutkiem natych-
miastowym. 

Według umowy zadanie było 
podzielone na dwa etapy. Pierw-
szy: od ulicy Sportowej w kierun-
ku północnym z terminem zakoń-
czenia 31 maja, drugi – odcinek 
pomiędzy ulicami Sportową i 23 
Października z czasem realizacji 
1 czerwca – 15 sierpnia br. Umo-
wa została podpisana 21 grudnia 
2012 r., a pierwsze prace firma 
podjęła w maju. Przez cały czas 

trwania budowy zaangażowanie 
było bardzo słabe, przeplatane 
okresami całkowitego zaniecha-
nia prac. 

Nie pomagały częste ponagle-
nia, łącznie z ostrzeżeniami co do 
wypowiedzenia umowy. Wobec 
powyższego, w sytuacji kolejne-
go zaniechania prac, Wójt wypo-
wiedział umowę ze skutkiem na-
tychmiastowym.

 Zgodnie z zapisami umowy 
w ciągu 7 dni zostanie sporządzo-
ny protokół inwentaryzacyjny ro-
bót. To pozwoli na przygotowanie 
nowej specyfikacji przetargowej 
w celu wyłonienia nowego wyko-
nawcy. Rozumiejąc obecną uciąż-
liwość dla mieszkańców jest de-
terminacja, aby roboty dokończyć 
jeszcze w tym roku.

~ARz

POL-DRÓG wyrzucony  
z budowy ulicy Szkolnej
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aktualności

Gmina Tarnowo Podgór-
ne włączyła się w akcję 
„Narodowe Czytanie”. 

W sobotę, 7 września, dzięki 
uprzejmości Auchan Swadzim, 
zachęcaliśmy do głośnego czyta-
nia dzieł Aleksandra Fredry. Chęt-
nych nie brakowało!  

Dziękujemy  młodzieży z Li-
ceum Ogólnokształcącego w Tar-

Czytanie w Auchanie nowie Podgórnym przygoto-
wanych przez panią Grażynę 
Smolibocką za pomoc w przepro-
wadzeniu akcji. 

Akcja „Narodowe Czytanie od-
bywała się w wielu miejscach na 
terenie Polski. Patronat nad nią 
roztoczył Prezydent RP Broni-
sław Komorowski. 

~ARz

Dożynki parafii Tarnowo 
Podgórne połączone ze 
106 rocznicą powstania 

Kółka Rolniczego w Tarnowie 
Podgórnym odbyły się 15 sierp-
nia. Po mszy św. odprawionej 
w intencji dziękczynnej za tego-
roczne zbiory zebrani przeszli 
pod tablicę pamiątkową.

Tu prezes Kółka Rolniczego 
Stanisław Leitgeber powitał ze-
branych, w tym Wójta Tadeusza 
Czajkę oraz prezesa Wojewódz-
kiego Związku Kół i Organiza-
cji Rolniczych Ryszarda Napie-
ralę. Przypomniał, że działalność 
Koła w znaczący sposób przyczy-
niła się do rozwoju kultury rolnej 
w naszej Gminie. – Nasi człon-

kowie poprzez wspólne działania 
mogli konkurować z obcym kapi-
tałem, zakładając banki spółdziel-
cze, kupując nowoczesne i wy-
dajne maszyny rolnicze. Jesteśmy 
dumni z naszych przodków, któ-
rzy zapisali się na kartach historii 
uczestnicząc w walkach powstań-
czych 1918 r. i działaniach wo-
jennych II wojny światowej.  Dzi-
siaj z nadzieją patrzymy w polską 
przyszłość: wieś zmienia się, wi-
dać nowe możliwości, nowocze-
sne działania, dynamiczne i mą-
dre zarządzanie. – powiedział 
Stanisław Leitgeber.

Kółko Rolnicze w Tarnowie 
Podgórnym

W podziękowaniu   
za zbiory

Podczas konferencji prasowej na placu budowy  
ulicy Sowiej i Tarnowskiej w Tarnowie Pod-
górnym, która odbyła się 10 września,  oficjal-

nie zainaugurowano realizację Programu „Biznes-In-
westycje-Rozwój”. To inicjatywa Gminy Tarnowo 
Podgórne, World Trade Center Poznań i Uniwersy-
tetem Skutecznego Biznesu, działającego w ramach 
WTC. Celem Programu jest promowanie klimatu 
sprzyjającego rozwijaniu przedsiębiorczości oraz 
promocja naszych terenów inwestycyjnych. 

Jednym z elementów Programu jest cykl szkoleń 
dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność 
na terenie Gminy. Tematyka obejmuje najważniejsze 
obszary zarządzania przedsiębiorstwem: od umów 
w obrocie gospodarczym, przez controlling do re-
krutacji i motywacji pracowników. 10-ciodniowy 
cykl całodniowych szkoleń  jest w całości finanso-
wane przez Gminę – to wkład gminy w zacieśnianie 
współpracy na linii samorząd-biznes. Szkolenia roz-
poczęły się 13 września i cieszą się bardzo dużym 
zainteresowaniem. 

Z kolei World Trade Center wspólnie z Międzyna-
rodowymi Targami Poznańskimi będzie organizować 
spotkania z potencjalnymi inwestorami, którzy szu-
kają w Polsce możliwości ulokowania Firmy. Przy-
pomnijmy: na terenie naszej Gminy mamy ponad 
400 ha przeznaczonych pod aktywizację gospodar-
czą. 

~ARz

Konferencja  
na początek

Uroczystości rocznicowe przy tablicy pamiątkowej

Utwory Fredry czytali  
duzi i mali...

fot. archiwum
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 aktualności

Sady

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

 Zakończono budowę budynku gospodar-
czego przy świetlicy

Tarnowo Podgórne

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

 Odstąpiono od umowy z wykonawcą 
przebudowy ul. Szkolnej (czytaj str 4)

 Ogłoszono przetarg na przebudowę  ul. 
Łąkowej

Wysogotowo

 Ogłoszono przetarg na przebudowę ul. 
Wierzbowej (od ul. Bukowskiej do ul. 
Długiej)

Pozostałe

 Trwają prace remontowe w komunal-
nych budynkach mieszkalnych Gminy
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Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

Gmina Tarnowo Podgórne przystąpiła do 
Konkursu Zdrowa Gmina. Jego ideą jest 
podkreślenie wagi badań profilaktycznych, 

a główne zadanie to zachęcanie ludzi do zgłaszania 
się na badania mające na celu wczesne wykrycie 
między innymi raka piersi, szyjki macicy czy jelita 
grubego. Mammografia, cytologia i kolonoskopia 
to jedne z podstawowych badań umożliwiających 
rozpoznanie choroby. Dzięki takim działaniom, po 
wczesnym zdiagnozowaniu nowotworu, pacjent 
otrzymuje szansę na całkowity powrót do zdrowia. 

Zgłosić się może każdy, a w szczególności:
– jeśli jesteś w wieku 50-69 i 
 -  w ciągu ostatnich 2 lat nie miałaś wyko-

nywanej mammografii w ramach NFZ

Bądźmy zdrowi – badajmy się profilaktycznie
 -  otrzymałaś w 2012 r. pisemne wskazanie do wykonania po-

nownej mammografii po 12 miesiącach
 -  nie miałaś wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej 

piersi
  zgłoś się na bezpłatne badania mammograficzne w ramach 

populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi.
–   jeśli jesteś w wieku 25-29 lat i nie miałaś wykonywanej cytolo-

gii w ciągu ostatnich 3 lat w ramach NFZ zgłoś się na bezpłat-
ne badania cytologiczne w ramach populacyjnego programu 
profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.

–  jeśli jesteś w wieku 50-65 lat i zgłoś się na bezpłatne badania 
kolonoskopowe w ramach programu badań przesiewowych 
dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Szczegóły 
dotyczące możliwości korzystania z programu i adresy ośrod-
ków dostępne są na stronie www.pbp.org.pl. 

Więcej www.konkurszdrowagmina.pl  ~ Małgorzata Mleczak

Za nami 53. Akcja Honoro-
wego Krwiodawstwa, zor-
ganizowana przez Stowa-

rzyszenie Dar Serc, która odbyła 
się 31 sierpnia w Tarnowie Pod-
górnym. Tym razem można ja 
śmiało nazwać rekordową. Dla-
czego?  – Na nasze zaproszenie 
odpowiedziało ponad 160 osób, z 
czego aż 153 się zarejestrowały! 
Po badaniach lekarskich krew od-
dało 137 osób, w tym 41 kobiet. 
To absolutny rekord! – cieszy się 
Wojciech Janczewski, wiceprze-
wodniczący Rady Gminy i prezes 

Stowarzyszenia. Mile zaskocze-
ni byli także pracownicy poznań-
skiego Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa, którzy byli na akcji.

Na zakończenie lata zebraliśmy 
61, 65 litra krwi (na naszym kon-
cie w Centrum Krwiodawstwa 
jest 3 385,7l). 

Tradycyjnie na zakończenie ak-
cji odbyło się losowanie upomin-
ków – rower wygrał Rafał Gołdyn 
z Grzebieniska. Następna akcja 
odbędzie się23 listopada. Już dziś 
zapraszamy! ~ ARz

Rekordowa Akcja 

Sobota upłynęła pod hasłem honorowego  
krwiodawstwa

fot. archiwum
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Policjanci w przedszkolu!

W dniach  4 i 5 września 
do wybranych przed-
szkoli na terenie Gminy 

Tarnowo Podgórne zawitali Poli-
cjanci z Zespołu Prewencji Krymi-
nalnej Nieletnich i Patologii: sierż. 
sztab. Joanna Tecław oraz sierż. 
Mateusz Gerwazik. Tym razem 
rozmawiali z rodzicami o tym,  
aby przedszkolak był bezpieczny. 
Rozmowy toczyły się w szatniach 
w przedszkolach, ponieważ rodzi-
ce strasznie się spieszą: rano do 
pracy, a popołudniu do domu. Za-
interesowanie było niemałe. Wiele 
czasu poświęcono kwestii przewo-
zu dzieci w fotelikach ochronnych, 
to zawsze przysparza wielu pytań 
i wątpliwości. Pamiętajcie kochani 
rodzice! Fotelik to bezpieczeństwo 
waszego malucha. Bez zapiętych 
pasów na pewno nie zadziała! 

Warto wiedzieć:
ñ	Dziecko w wieku lat 12 nie-

przekraczające wzrostem 150 cm 
należy przewozić w foteliku lub 
innym urządzeniu do przewoże-
nia dzieci.

ñ	Zabrania się przewożenia 
dziecka w foteliku ochronnym ty-
łem do kierunku jazdy na przed-
nim siedzeniu pojazdu osobowe-
go, wyposażonego w poduszkę 
powietrzną dla pasażera.
ñ	Na przednim siedzeniu po-

jazdu samochodowego można 
przewozić dziecko tylko w fote-
liku ochronnym, nie może to być 
inne urządzenie niż fotelik.

ñ	Dziecko do lat 15 porusza-
jące się po drodze po zmierzchu 
poza obszarem zabudowanym jest 
zobowiązane do nosić elementy 
odblaskowe np. kamizelkę odbla-
skową. 
ñ	Dziecko do lat 7 może być 

przewożone na rowerze, pod wa-
runkiem, że jest ono umieszczone 
na dodatkowym siodełku.
ñ	Dziecko do ukończenia 7 

roku życia może bawić się na po-
dwórku, placu zabaw tylko pod 
opieką odpowiedzialnych osób 
dorosłych! Dziecko do ukończe-
nia 7 roku życia nie powinno zo-
stawać samo w domu (art. 106 
Kodeksu Wykroczeń, art.160 Ko-
deksu Karnego).

Rodzice otrzymali poradniki 
„Bezpieczne Dziecko”, a przed-
szkolaki światełka odblaskowe. 
Policjanci ZPKNiP życzą wszyst-
kiego dobrego w nowym roku 
szkolnym (i przedszkolnym). Do 
zobaczenia!

~ sierż. sztab. Joanna Tecław

Podstawy prawne:
Art. 39 ustawy prawo o ruchu 

drogowym, art. 43 ustawy prd, 
art.45. ustawy pord,

Festyn rodzinny na zakończenie lata odbył się  
24 sierpnia w Górze. Atrakcji nie brakowało. Atmos-
fera była tak rodzinna, że do tańca dała się porwać 
92-letnia Leokadia Robak, najstarsza mieszkanka 
Góry!

Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych w czerwcu ubie-
głego roku uruchomił Plat-

formę Usług Elektronicznych 
– pierwszy polski e-urząd umoż-
liwiający załatwienie większości 
spraw z ZUS poprzez internet. 

Dzięki portalowi pue.zus.
pl można uzyskać informacje 
o ubezpieczeniach, świadczeniach 
i płatnościach, sprawdzić wszel-
kie swoje dane zamieszczone na 
koncie w ZUS, ale także złożyć 
i odebrać niezbędne dokumenty 
oraz rozliczyć składki. Dla przed-
siębiorców przeznaczono także 
moduł ePłatnik - internetowy od-
powiednik programu Płatnik.

– To kolejne ułatwienie dla 
drobnych przedsiębiorców – in-

formuje Maria Nowak, dyrektor 
I Oddziału ZUS w Poznaniu – To 
alternatywa dla płatnego podpisu 
kwalifikowanego. Pozwala pod-
miotom zobowiązanym do elektro-
nicznego przekazu dokumentów 
do ZUS na zmniejszenie kosztów. 

8 października, godz. 10.00-
14.00, Przeźmierowo PASAŻ 
przy ul. Rynkowej.

9 października, godz. 9.00-
13.00, Tarnowo Podgórne, Urząd 
Gminy, sala 100.

Uruchomiony zostanie PUE-
-Room, w którym pracownicy 
I Oddziału ZUS w Poznaniu będą 
przybliżać zasady działania Plat-
formy oraz zakładać osobom za-
interesowanym profil PUE.

~na

e-ZUS w Przeźmierowie 
i w Tarnowie Podgórnym

Policjanci informowali jak bez-
piecznie przewozić dzieci 

fot. archiwum
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52 sesja Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne 
odbyła się 27 sierp-

nia. Przed radnymi postawiłem 
nie lada wyzwanie: prace nad 27 
projektami uchwał. Zanim jed-
nak Rada przystąpiła do swo-
ich podstawowych obowiązków 
wzięliśmy udział w uroczystości 
wręczenia Złotej Statuetki Wo-
lontariatu Powiatu Poznańskiego 
Małgorzacie Prętkiej. Wręczenia 
nagrody dokonał Przewodniczą-
cy Powiatu Poznańskiego Piotr 
Burdajewicz w asyście radnej 
Krystyny Semby. Wszyscy zabie-
rający głos przy tej okazji: wrę-
czający, Wójt Tadeusz Czajka, 
Wiceprzewodniczący Rady Gmi-
ny Wojciech Janczewski, a także 
piszący te słowa podkreślali jak 
ważna jest bezinteresowna pomoc 
niesiona przez wolontariuszy oso-
bom jej potrzebującym. Wszyscy 
mówcy wyrażali dumę, że jedna 
z tak uhonorowanych osób była 
tego dnia wśród nas. 

W dalszej części sesji przeszli-
śmy do podejmowania uchwał. 
Mimo że było ich wiele, obra-
dy przebiegały niezwykle spraw-
nie. Zaczęliśmy od zmian w Wie-

Na sesji wręczono 

Złotą Statuetkę 

Wolontariatu 

Małgorzacie Prętkiej

Z prac 
Rady Gminy

Sesja z 27 sierpnia

loletniej Prognozie Finansowej 
i Budżecie Gminy na rok 2013. 
Podstawowa nowelizacja w tym 
zakresie dotyczyła wzrostu do-
chodów Gminy z tytułu dota-
cji celowych z budżetu państwa, 
przeznaczonych na realizację za-
dań Gminy w dziedzinie pomocy 
społecznej. Zmiany w wydatkach 
dotyczyły również tej pozycji. 
Zaakceptowano też kilka niewiel-
kich przesunięć w tym załączniku 
budżetu. Blok uchwał o tematyce 
związanej z zagospodarowaniem 
przestrzennym rozpoczęliśmy od 
uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go w Chybach pomiędzy ul. Sza-
motulską a Jeziorem Kierskim 
oraz w Baranowie w rejonie ulic 
Kasztanowej i Wierzbowej. Plan 
dotyczący całego wymienionego 
obszaru jest z różnych względów 
niezwykle skomplikowany i trud-
ny w procedowaniu. W związ-
ku z tym teren planu podzielono 
na trzy części. Ta uchwalona na 
opisywanej sesji dotyczyła naj-
mniej kontrowersyjnej części C 
przedmiotowego planu. Następ-
nie Rada Gminy podjęła uchwa-
łę o zmianie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go obszarów chronionego krajo-
brazu i terenów przyległych dla 
jednej z działek w Lusowie. Ko-
lejne osiem uchwał dotyczyło 
wniosków w sprawie wezwania 
do usunięcia rzekomego narusze-
nia prawa przy uchwalaniu miej-
scowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego. Wnioski te 
dotyczyły różnych planów oraz 
różnych okresów ich uchwalania. 
Jedno, co je łączyło to, to, że zło-
żyli je Hanna, Stefan oraz Tomasz 
Wielądkowie. Ustawa o samorzą-
dzie gminnym z dnia 08.03.1990r. 
daje każdemu możliwość wystą-

pienia do Rady Gminy z wezwa-
niem, o którym mowa powyżej. 
Żeby przedmiotowa uchwała mo-
gła uznana za nieważną trzeba 
wykazać przede wszystkim istot-
ne naruszenie interesu prawnego 
wnioskodawcy w związku z jej 
podjęciem. Po wnikliwej analizie 
Rada oddaliła wnioski zawarte we 
wszystkich uchwałach tego typu. 
Kolejne dwanaście uchwał doty-
czyło problematyki obrotu nie-
ruchomościami. Treścią dwóch 
z nich było zezwolenie na kup-
no działek, a 10-ciu przedłużenie 
umów dzierżawy z dotychczaso-
wymi dzierżawcami. Jedną z waż-
nych uchwał dla zdrowia naszych 
najmłodszych mieszkańców było 
przyjęcie przez Radę programu 
profilaktycznego przeciwko zaka-
żeniom pneumokokowym wśród 
dzieci po 2. roku życia na terenie 
Gminy Tarnowo Podgórne. Po za-
kończeniu podejmowania uchwał 
Rada przystąpiła do wypełniania 
dalszego programu obrad. Naj-
istotniejszym punktem w tej czę-
ści była ożywiona dyskusja na 
temat sprawozdania z wykona-
nia budżetu Gminy za I półrocze 
2013r. Dokument ten poddano 
wszechstronnej i profesjonalnej 
analizie. Wytknięto kilka drob-
nych mankamentów, jednak ogól-
na ocena przedmiotowego wyko-
nania wypadła nader pomyślnie. 
To niezwykle dobra wiadomość, 
bo panujący kryzys gospodarczy 
rodził obawy o wykonanie docho-
dów gminy. Kolejna sesja Rady 
Gminy już 24 września. Moje co-
miesięczne zaproszenie Państwa 
do udziału w niej jest ciągle ak-
tualne. Będzie nam niezmiennie 
miło gościć na sesji Rady Gminy 
wszystkich zainteresowanych. 

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy
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Członkowie Stowarzysze-
nia ROKTAR wyruszyli 
26 sierpnia na 5-dniową 

wycieczkę rekreacyjno-integra-
cyjną nad nasze piękne polskie 
morze. W drodze do Rewala, 
wycieczkowicze odwiedzili Dzi-
ki Zachód w Zieleniewie. Było 
wiele atrakcji: przejazd na koniu,  
na wielbłądzie, przejazd brycz-
ką, strzelanie z łuku, spotkanie z 
Indianką, pokazy kaskaderskie, 
scenki westernowe, nauka tań-
ca kowbojskiego i indiańskiego 
oraz zwiedzanie Mini Zoo. Kolej-
nego dnia czekała nas wycieczka 
do Niechorza. Jej głównym celem 
było zwiedzanie latarni morskiej. 
Nie zabrakło śmiałków do poko-
nania 210 schodów, aby podzi-
wiać piękną panoramę Niecho-
rza. Następnego ranka poszliśmy 
na spacer do Trzęsacza. Szliśmy 
trasą wzdłuż klifu, gdzie startują 
paralotniarze. Byliśmy w Multi-
medialnym Muzeum na 15. po-
łudniku gdzie obejrzeliśmy i wy-
słuchaliśmy historii Trzęsacza. 
Kolejnego dnia już autokarem wy-
braliśmy się do krainy 44 wysp, 
czyli do Świnoujścia. Mieliśmy 
okazję zobaczyć forty, piękną pla-
żę oraz promenadę. W drodze po-
wrotnej zwiedzaliśmy Muzeum 

ROKTAR na wakacjach…

Przyrodnicze Wolińskiego Par-
ku Narodowego w Międzyzdro-
jach, gdzie widzieliśmy zwierzęta  
w ich naturalnych środowiskach, 
m. in. ptaki i ssaki żyjące w la-
sach parku oraz ptactwo wodne. 
Duże wrażenie zrobiły wypchane 
dziki, lisy i inne zwierzęta. Obok 
Muzeum w Parku podziwialiśmy 
i poznaliśmy historię Orła Bieli-
ka o imieniu „Kuba”. Wieczorem 
czekała na nas kolejna atrakcja, 
pieczenie kiełbasek przy ognisku 
i zabawa taneczna. Wracając do 
domu zwiedzaliśmy Kołobrzeg, 
spacerowaliśmy promenadą, pły-

nęliśmy statkiem „MONIKA III”. 
Podczas rejsu każdy miał okazję 
zrobić sobie zdjęcie w kapitań-
skiej czapce w towarzystwie ka-
pitana. Plan wyjazdu był bardzo 
wypełniony, ale nie zabrakło cza-
su na kąpiele słoneczne, morskie 
i podziwianie pięknych zachodów 
słońca. 

Wyjazd został współfinanso-
wany przez Stowarzyszenie oraz 
przez Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Poznaniu.

~Elżbieta Kram

Chciałbym podać informa-
cję o letnich wydarzeniach 
w Klubie Seniora w Tar-

nowie Podgórnym.

Żegnaj lato Oprócz naszych cotygodnio-
wych spotkań organizowaliśmy 
wyjazdy turystyczno-rekreacyj-
ne. Pierwszy wyjazd to 5-dnio-
wy pobyt wypoczynkowy w Mię-
dzyzdrojach. Ponadto byliśmy 
współuczestnikiem Festynu Spor-
towo-Rekreacyjnego organizowa-
nego przez Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Tarnowie Podgórnym. 

W sierpniu odbyliśmy jedno-
dniowy wyjazd szlakiem dwor-
ków i pałaców zachodniej Wiel-
kopolski. Zwiedziliśmy m.in. 
Zbąszyń, Zbąszynek (miasto du-
dziarzy i kolejarzy) i Nowy To-
myśl.

21 sierpnia w godzinach popo-
łudniowych zaopatrzeni w pełne 
kosze biesiadne wyjechaliśmy na 
polanę leśną udostępnioną przez 

Ośrodek Szkoleniowy nadleśnic-
twa Porażyn. Tam ubrani w nasze 
klubowe stroje, przy dobrym je-
dzeniu i wspaniałej muzyce przy 
ognisku żegnaliśmy mijające lato.

Każdy może zostać człon-
kiem naszego Klubu – wystar-
czy przyjść na spotkania, które 
odbywają się w każdy czwartek, 
o 18.00. Pragnę podziękować 
wszystkim członkom, którzy po-
magają organizować nasze impre-
zy. 

Z przyjacielskim pozdrowie-
niem

Zenon Troszczyński
Prezes Klubu Seniora  

w Tarnowie Podgórnym
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Z prac 
Rady Powiatu

Rada Powiatu po przerwie 
wakacyjnej na XXX se-
sji wznowiła swoje obra-

dy 28 sierpnia. Przed rozpatry-
waniem uchwał Rada wysłuchała 
informacji o rynku pracy w Po-
wiecie Poznańskim, którą omó-
wiła dyrektor Urzędu Pracy 
Maria Sowińska. Przedstawiła 
skalę bezrobocia: w Polsce wy-
nosi ona 14,7%, Wielkopolsce: 
10%, a w Powiecie Poznańskim: 
5,1%. Młodzi bezrobotni do lat 25 
to 13% w Powiecie Poznańskim, 
w kraju 22%, w Europie 23%. 
Długotrwale bezrobotni powyżej 
roku to 33% w powiecie, w ska-
li kraju 56%. Niepełnosprawni to 
5 do 6% (to najniższy poziom). 
Z początkiem roku zarejestrowa-
nych bezrobotnych w powiecie 
poznańskim to 3 789 osób, w tym 

POselskie wieści

412 w Gminie Tarnowo Podgór-
ne. 

Oferty pracy w I połowie 2013 
to 1242 (w analogicznym okresie 
2012 było ich 1069). Środki zaan-
gażowane w aktywizację działal-
ności gospodarczej to 16,5 mln zł, 
z tego 44% na uruchomienie wła-
snej firmy, a pozostałe na staże dla 
młodych ludzi. Dyr. Maria Sowiń-
ska bardzo szczegółowo omówiła 
różne projekty aktywizacji zawo-
dowej prowadzone przez Powia-
towy Urząd Pracy w Poznaniu. 
Zachęcam osoby zainteresowane 
na stronę internetową Urzędu Pra-
cy w Poznaniu. 

Rada rozpatrzyła m.in. uchwały 
w sprawach:

- udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Dopiewo z przeznacze-
niem na dofinansowanie w 2013 

r. połączenia autobusowego do 
Domu Pomocy Społecznej w Li-
sówkach,

- powierzenia Gminie Mosina 
zarządzania drogą powiatową nr 
2465P na odcinku ul. Leszczyń-
skiej w Mosinie, dotyczy współ-
finansowania sygnalizacji świetl-
nej, co poprawi bezpieczeństwo 
dzieci do zlokalizowanej tam 
szkoły (Powiat sfinansuje 50%, 
lecz nie więcej niż 11 000,00zł)

- dokonania zmian w budżecie 
Powiatu Poznańskiego i Wielolet-
niej Prognozie Finansowej na lata 
2013-2017.

Przewodnicząca Powiatowej 
Społecznej Rady  

ds. Osób Niepełnosprawnych 
Krystyna Semba

Wybory na przewodni-
czącego partii, które 
wygrał Donald Tusk, 

rozpoczęły cykl wyborczy we 
wszystkich organach statutowych 
partii. 

6 sierpnia odbyło się zebranie 
wyborcze koła PO w Tarnowie 
Podgórnym, najliczniejszego koła 
powiatu poznańskiego i macie-
rzystego koła posła Waldy Dzi-
kowskiego. 

Przewodniczący Piotr Reiter 
podsumował działania zarządu 
w minionej kadencji i podzięko-
wał zebranym za trzy lata wspól-
nej, skutecznej pracy. Członkowie 
koła pozytywnie ocenili jego styl 
pracy i zgodzili się ze sprawoz-
daniem z działalności zarządu. 

Szczególnie pozytywnie oceniono 
wzrost liczebności koła w czasie 
spadających notowań Platformy. 
W głosowaniu tajnym członko-
wie koła ponownie wybrali Piotra 
Reitera na funkcję Przewodniczą-
cego Koła. Potem wybrano:  Wi-
ceprzewodniczącego – Andrze-
ja Nowaczewskiego, Skarbnika 
– Halinę Kwiecińską-Leiss, Se-
kretarza – Agatę Gutorską oraz 
członków zarządu: Dariusza Jóź-
wika, Władysława Makowskiego 
i przedstawiciela młodego poko-
lenia, studenta Jana Skowrońskie-
go. Następnie wybrano delega-
tów na Powiatowy Zjazd PO, na 
którym wybrane zostaną władze 
szczebla powiatowego oraz dele-
gaci na zjazd regionalny. Tu zo-

stanie wybrany przewodniczą-
cy PO w Wielkopolsce - jednym 
z kandydatów jest poseł Waldy 
Dzikowski. Wyniki kampanii we-
wnętrznej poznamy Zjeździe 27 
października.  

Biuro Poselskie 
Waldy Dzikowskiego 
ul. Zwierzyniecka 13 

60-813 Poznań 
tel. 61 842 72 23 

61 842 72 38

Sesja z 28 sierpnia
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bezpieczeństwo

Z notatnika Gminnego Strażnika

Sierpień drugi miesiąc wa-
kacji dobiegł końca, przez 
cały miesiąc strażnicy stra-

ży gminnej  we współpracy z poli-
cjantami kontrolowali miejsca wy-
poczynku na terenie Gminy. Obyło 
się bez wydarzeń, które miałyby 
konsekwencje prawne. 

Początek roku szkolnego  
2013/2014 został poprzedzony 
kontrolą rejonów szkół na terenie 
Gminy Tarnowo Podgórne. W kon-
troli uczestniczyli przedstawiciele 
szkół, straży gminnej, zarządców 
dróg oraz TPBUS. Zadaniem tych 
kontroli było sprawdzenie co moż-
na jeszcze poprawić w zakresie 
bezpieczeństwa w rejonach obiek-
tów szkolnych. Większość stwier-
dzonych uchybień zostało usunię-
tych przed rozpoczęciem nowego 
roku szkolnego.

Czy Straż Gminna lub Policja 
może być mniej rygorystyczna 
w egzekwowaniu prawa o ruchu 
drogowym?

Obie służby na terenie Gminy 
Tarnowo Podgórne wspólnie dzia-
łają na rzecz poprawy porządku pu-
blicznego. Jednym z jego elemen-
tów jest kontrola stosowania się do 
przepisów ruchu drogowego (po-

stój i zatrzymanie pojazdów). War-
to kolejny raz przypomnieć ustawo-
we wyjaśnienia tych określeń: 
ü	postój pojazdu to unieru-

chomienie pojazdu niewynikające 
z warunków lub przepisów ruchu 
drogowego, trwające dłużej niż 1 
minutę;
ü	zatrzymanie pojazdu to  

unieruchomienie pojazdu niewyni-
kające z warunków lub przepisów 
ruchu drogowego, trwające nie dłu-
żej niż 1 minutę oraz każde unie-
ruchomienie pojazdu wynikające 
z tych warunków lub przepisów.

Zabrania się zatrzymania pojaz-
du m. in:
ü	na przejściu dla pieszych, na 

przejeździe dla rowerzystów oraz 
w odległości mniejszej niż 10 m 
przed tym przejściem lub przejaz-
dem; na drodze dwukierunkowej 
o dwóch pasach ruchu zakaz ten 
obowiązuje także za tym przej-
ściem lub przejazdem;
ü	na jezdni wzdłuż linii ciągłej 

oraz w pobliżu jej punktów krań-
cowych, jeżeli zmusiłoby to in-
nych kierujących pojazdami wie-
lośladowymi do najeżdżania na tę 
linię;
ü	w odległości mniejszej niż 15 

m od słupka lub tablicy oznacza-
jącej przystanek, a na przystanku 
z zatoką - na całej jej długości;
ü	w odległości mniejszej niż 15 

m od punktów krańcowych wysep-
ki, jeżeli jezdnia z prawej jej stro-
ny ma tylko jeden pas ruchu;

ü	na drodze dla rowerów, pasie 
ruchu dla rowerów oraz w śluzie 
rowerowej, z wyjątkiem roweru.

 Zabrania się postoju m.in:
ü	w miejscu utrudniającym 

wjazd lub wyjazd, w szczególno-
ści do i z bramy, garażu, parkingu 
lub wnęki postojowej;
ü	w miejscu utrudniającym do-

stęp do innego prawidłowo za-
parkowanego pojazdu lub wyjazd 
tego pojazdu;
ü	w strefie zamieszkania w in-

nym miejscu niż wyznaczone 
w tym celu.

Warto wskazać, że zgodnie 
z prawem o ruchu drogowym 
przepisy te mają zastosowanie na 
drogach publicznych, w strefach 
zamieszkania oraz w strefach ru-
chu. Natomiast na drogach we-
wnętrznych niezaliczonych do 
dróg publicznych tylko w zakresie 
koniecznym dla uniknięcia zagro-
żenia bezpieczeństwa osób, a tak-
że wynikających ze znaków i sy-
gnałów drogowych.

Żadne ze służb nie wydają zgo-
dy na niestosowanie się do przepi-
sów ruchu drogowego. Jedynym 
przypadkiem jest posiadanie ze-
zwolenia wydanego przez właści-
wego zarządcę drogi. Dlatego też 
kierowcy muszą zastosować się 
do obowiązującego oznakowania 
oraz przepisów prawa o ruchu dro-
gowym.

~ Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

Straż Gminna sprawdza 
bezpieczeństwo wokół 
szkół i przedszkoli

Na szkolnych zebraniach ro-
dziców często powtarza się temat 
konieczności zapewnienia bez-
pieczeństwa. W tym samym cza-
sie nieomal w drzwiach szkoły 
stoją zaparkowane auta, którymi 
rodzice przyjechali… właśnie na 
zebrania! A nieopodal, kilkadzie-
siąt metrów dalej, są wyznaczone 
miejsca parkowania. Puste… Na 
zdjęciu miejsca parkingowe nie-
opodal Szkoły w Lusowie podczas 
wrześniowych zebrań, a przy bu-
dynku – istny młyn! I tak się dzieje 
w przypadku każdej szkoły.
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Od pewnego czasu spotykamy się pogłoskami, 
iż Stowarzyszenie Przyjaciół Przeźmierowa 
i Baranowa „Nasze Małe Ojczyzny” zaprze-

stało swojej działalności. Plotka ta jest przez nie-
przychylne nam osoby, organy, instytucje powiela-
na i usilnie podsycana. Celem tego jest zniechęcenie 
społeczeństwa do walki o należne im prawa, w tym 
w szczególności dochodzenia odszkodowań od Por-
tu-Lotniczego Poznań-Ławica. Nadto wszelkimi ka-
nałami próbuje się wmawiać społeczeństwu, iż hałas 
z operacji lotniczych zmalał lub wręcz nie występu-
je, a odszkodowania w związku z tym są nienależne. 
Również analiza prowadzonych postępowań koncy-
liacyjnych proponowanych przez lotnisko oraz od-
powiedzi lotniska na wnoszone przez mieszkańców 
pozwy potwierdza, iż zostały podjęte szerokie dzia-
łania zmierzające do zasiania niepokoju, zniechęce-
nia i odstraszenia mieszkańców od dochodzenia na-
leżnych im odszkodowań. Trzeba też stwierdzić, że 
wszelkie rozstrzygnięcia od wnoszonych przez Sto-
warzyszenie skarg i zażaleń na szczeblu wojewódz-
twa wielkopolskiego są rozpatrywane negatywnie. 
To wszystko pokazuje w jak nieprzychylnej atmos-
ferze przyszło nam działać.

Jaki jest hałas i czy on zmalał pozostawiamy do 
oceny poszczególnym mieszkańcom. My ze swej 
strony słyszymy, czujemy co potwierdzają bada-
nia: operacje lotnicze i nasilenie hałasu, szcze-
gólnie w nocy jest ogromne, pomimo faktycznie 
zmniejszenia liczby pasażerów, spowodowane-
go kryzysem i wewnętrznymi problemami Portu 
Lotniczego.

Pragniemy poinformować, iż Stowarzyszenie działa 
i pragnie działać dalej, próbując skutecznie walczyć 
o należne mieszkańcom prawa do spokojnego, god-
nego zamieszkania i wypoczynku. Wielokrotnie infor-
mowaliśmy, iż walka ta będzie trudna i długa. Zwraca-
liśmy uwagę, iż nie należy zaprzestać tej walki przed 
wyczerpaniem wszelkich możliwych środków, w tym 
drogi skarg do organów Unii Europejskiej. Taka droga 
może okazać się konieczna, lecz może być podejmo-
wana dopiero po wyczerpaniu postępowań w kraju. 
Determinacji i woli prowadzenia postępowań nam nie 
zabraknie. Niestety takie postępowania wymagają cza-
su i środków finansowych na opłacenie wpisów sądo-
wych, opłat administracyjnych, opłat pocztowych itp. 
Czy będziemy mogli skutecznie prowadzić takie po-
stępowania zależy od członków Stowarzyszenia. Dla-
tego w tym miejscu apelujemy o wsparcie finansowe 
poprzez opłacenie składek członkowskich. Pragniemy 
poinformować, iż trwają postępowania przed Sądami 
Administracyjnymi o zmianę lub uchylenie wszelkich 
decyzji związanych z rozbudową Portu Lotniczego 
Ławica, w tym decyzji środowiskowej, lokalizacyj-
nej, o pozwoleniu na budowę. Żadne z postępowań 

Walka z hałasem z Ławicy i Toru Samochodowego
Kolejny termin zebrania członków Stowarzyszenia

nie zostało zakończone. Stowarzy-
szenie poprzez organy Wojewody 
Wielkopolskiego zostało wyeli-
minowanie z postępowań poprzez 
odmowę uznania go za stronę po-
stępowania administracyjnego, 
dopiero po przeprowadzeniu całej 
procedury odwoławczej (poprzez 
Wojewodę Wielkopolskiego, Mi-
nistra Infrastruktury, Wojewódzki 
Sąd Administracyjny) - Naczelny 
Sąd Administracyjny uchylając 
wszystkie uprzednie decyzje uznał 
Stowarzyszenie jako pełnopraw-
nego uczestnika postępowania 
i nakazał przeprowadzić ponownie 
postępowania przy udziale Stowa-
rzyszenia. To pokazuje jak długa 
i trudna droga nas czeka.

Trwa też postępowanie o zmia-
nę zapisów Uchwały o Obsza-
rze Ograniczonego użytkowania, 
gdzie dążymy o poszerzenie stre-
fy i zmianę ograniczeń zarówno 
w strefie zewnętrznej jaki i w we-
wnętrznej. W tej sprawie, po wy-
czerpaniu drogi odwoławczej, 
złożyliśmy skargę kasacyjną do 
Naczelnego Sądu Administracyj-
nego w Warszawie.

Niezależnie od podejmowa-
nych przez Stowarzyszenie po-
stępowań administracyjnych 
i sądowo-administracyjnych, po-
szczególni mieszkańcy powinni 
wystąpić z odpowiednimi wnio-
skami i rozpocząć postępowanie 
odszkodowawcze od Portu Lotni-
czego. Termin na te postępowa-
nia kończy się w lutym 2014 r., 
zatem czasu pozostało już bar-
dzo mało.

Czy odszkodowania są należ-
ne? Jak wykazały postępowania 
w Krzesinach i Warszawie cierpli-
we, uparte, konsekwentne i wła-
ściwie prowadzone postępowania 
zakończyły się pełnymi sukcesa-
mi. Przykłady podajemy na stro-
nie internetowej Stowarzyszenia 
- www.przezmierowo.org.

Informujemy również, iż pro-
wadzimy działania w celu elimi-
nacji hałas z toru wyścigowego. 
Nasze odwołania doprowadziły 

do przeprowadzenia kontroli ha-
łasu z toru. Kontrola wykazała 
przekroczenie norm środowisko-
wych oraz niespełnienie norm bu-
dowlanych i zakończyła się wy-
daniem decyzji środowiskowej 
zakazującej nadmiernej emisji ha-
łasu i karą finansową. Od tych de-
cyzji odwołał się Automobilklub 
Wielkopolski. Obecnie oczeku-
jemy na rozpatrzenie odwołania 
przez Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze, po tym podejmie-
my dalsze kroki prawne.

Jak wynika z tej krótkiej in-
formacji, Stowarzyszenie istnie-
je, jest zaangażowane w szereg 
postępowań dotyczących walki 
o poprawę jakości życia miesz-
kańców. Niestety postępowania 
administracyjne prowadzone są 
opieszale, na co nie mamy żad-
nego wpływu (jednak to problem 
ogólnospołeczny o czym często 
słyszymy z różnych informacji 
medialnych).

W naszym przekonaniu wszę-
dzie tam, gdzie mieszkańcy po-
trafili się zjednoczyć, wzajemnie 
wspierać i wspólnie działać osią-
gnięto sukces. Niestety wszędzie 
tam, gdzie zabrakło jedności, roz-
bito jednomyślność, zniechęcono 
czy wręcz zasiano niepokój bądź 
skłócono mieszkańców, ponie-
siono klęskę. Wierzymy, iż bę-
dziemy mądrzy mądrością nas 
wszystkich, zwarci i zjednoczeni, 
będziemy mogli skutecznie osią-
gnąć cele do jakich zmierzamy.

Informujemy iż Ogólne 
Zebranie Członków Stowa-
rzyszenia odbędzie się 12 
października 2013 r. w Sali 
Domu Kultury w Przeźmie-
rowie przy ul. Ogrodowej 13 
o godz. 16. 00. Wszystkich 
członków i osoby zaintere-
sowane przystąpieniem ser-
decznie zapraszamy.

Przewodniczący  
Stowarzyszenia

Leszek Wardeński
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Jak co roku w okresie wakacyjnym skorzystali-
śmy z wczasów nad Morzem Bałtyckim i na Ka-
szubach. Nad Morze pojechaliśmy autokarem 

do Rewala.  Była wspaniała pogoda. Chodziliśmy na 
spacery i na Taras Widokowy.

We wrześniu wybieramy się na winobranie do Zie-
lonej Góry, a 5 października obchodzimy uroczyście 
10-lecie Koła Seniora.

Kronikarz Koła Seniora

Nasze bractwo uczestni-
czyło 15 sierpnia w trady-
cyjnych dożynkach para-

fialnych w Tarnowie Podgórnym, 
połączonych z obchodami 106. 
rocznicy powstania tarnowskiego 
Kółka Rolniczego. 

31 sierpnia zorganizowaliśmy 
także strzelanie wiatrówkowe w 
Sadach. Dzieci, młodzież i dorośli 
rywalizowali z dużym zacięciem 
sportowym. Zwycięzcy otrzymali 
nagrody. W zabawie uczestniczy-
ły całe rodziny. 

31 sierpnia uczestniczyliśmy 
w uroczystościach 20-lecia reak-
tywowania najstarszego bractwa, 
jakie powstało na ziemiach pol-
skich. Mowa o Kurkowym Brac-
twie w Poznaniu, które zapocząt-
kowało działalność w 1253 roku. 
Dodatkowej satysfakcji z udziału 
w uroczystościach przysporzył 
fakt zdobycia tarczy przez nasze-
go brata Krzysztofa Cieślika w 
zawodach Prezydenta Poznania 
Ryszarda Grobelnego.

Dużym wyróżnieniem dla na-
szego Bractwa Kurkowego jest 
przyznanie nam organizacji Zjaz-

Wiadomości brackie

du Zjednoczenia Kurkowych 
Bractw Strzeleckich RP. Zjazd 
odbędzie się w kwietniu lub maju 
2014 r. Wtedy do Tarnowa zjadą 
siostry i bracia z 116 bractw z ca-
łej Polski. Będzie to niezapomnia-
ne i barwnie spotkanie strzelec-
kiej braci.

Informujemy, że strzelnica jest 
otwarta w każdy wtorek i czwar-
tek godz. 16.00-20.00. Zaprasza-
my! Szczegółowych informa-
cji udziela brat Leszek Jerzak pod 
numerem tel. 880 584 242. 

Z brackim pozdrowieniem 
St. Bączyk

Co słychać w Kole 
Seniora z Przeźmierowa Zarząd Koła PZW w Tarno-

wie Podgórnym zaprasza 
swoich członków do wzię-

cia udziału w zawodach spinnin-
gowych, które rozegrane zostaną 
na rzece Warta. Zbiórka: 15 wrze-
śnia o 7.00 w Obrzycku przy tar-
taku.

Informujemy również, że kolej-
ne zawody spinningowe zostaną 
rozegrane 6 października 2013 r. 
Zbiórka w miejscowości Tuchola 
koło Sierakowa o 7.00. Zawody 
są zaliczane do punktacji Grand 
Prix Koła na 2103 r.

22 września zapraszamy człon-
ków Koła do wzięcia udziału 
w akcji sprzątania brzegów Jezio-
ra Lusowskiego . Zbiórka o 10.00 
przy  barze Wodnik w Lusowie.

25 sierpnia zostały rozegrane 
zawody wędkarskie w Lusowie 
o Puchar Przewodniczącego Rady 
Gminy. Oto wyniki:

Seniorzy: I – Michał Szatkow-
ski (Swadzim); II – Rafał Sikorski 
(Sady); III – Michal Wieruszew-
ski (Tarnowo Podg.)

Juniorzy: I – Dawid Braniewicz 
(Tarnowo Podg.); II – Łukasz  
Kasprzak (Tarnowo Podg.); III – 
Oskar Pazgrat (Ceradz Kośc.)

Puchar za największą rybę za-
wodów rybę zawodów otrzymał 
Zbigniew Walkowiak (Przeźmie-
rowo).

Rybę Sierpnia złowił Mirosław 
Rusinek z Baranowa. Było to karp 
o wadze ok. 7,5 kg. 

Gratulujemy!

Wiadomości wędkarskie

Uczestniczyliśmy w święcie Kurkowego Bractwa z Poznania
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Lato, jak wiadomo, jest porą 
urlopów i wypoczynku. Na 
uniwersytetach również. 

Aktywnie spędzała ten czas sekcja 
turystyczna Uniwersytetu III Wie-
ku w Tarnowie Podgórnym, po-
nieważ ta pora roku sprzyja tury-
styce. W czym uczestniczyliśmy? 

6 lipca uczestniczyliśmy w jed-
nodniowej wycieczce autoka-
rowej do Bornego Sulinowa. W 
1936 r. zakończono tu budowę 
nienieckiego miasteczka militar-
nego dla szkoły artylerii Wehr-
machtu. Był tutaj klub oficerski z 
kasynem, restauracją, salą balową 
i innymi luksusowymi pomiesz-
czeniami. W Gross Born posiada-
li swoje domy gen. Romml, Heinz 
Guderian oraz Ewa Braun. Pozo-
stałości tych budynków mogliśmy 
obejrzeć. Szczególnie przykre 
wrażenie zrobił na nas dom gene-
rała, a raczej to, co z niego pozo-
stało. Po pożarze w 2010 r. został 
on doszczętnie rozgrabiony i zde-
wastowany. Zwiedziliśmy kościół 

Wakacje dobiegają końca. Przed słuchacza-
mi UTW nowy rok akademicki. Uroczy-
sta inauguracja odbędzie się w sobo-

tę, 5 października 2013 roku o godzinie 15 w sali 
GOK SEZAM w Tarnowie Podgórnym, przy ul. 
Ogrodowej. Wykład inauguracyjny „Paradoksy 
współczesnego życia” wygłosi prof. dr hab. Alek-
sander Zandecki, a oprawę artystyczną zapewni 
młodzież z naszej szkoły muzycznej.

Prosimy o zarezerwowanie również dnia na wy-
jazd na grzyby. Jedziemy tam, gdzie zawsze. Plano-
wany termin: środa 9 październik, wysyp grzybów 
zapewniony.  

Planujemy uruchomić sekcje języka niemieckiego 
i angielskiego w Baranowie lub Przeźmierowie pod 

Lato turystycznych ludzi
p.w. Brata Alberta. Złożyliśmy w 
lesie hołd poległym żołnierzom i 
pomordowanym jeńcom z Ofla-
gu oraz odwiedziliśmy radziecki 
Cmentarz Wojskowy. 

20 lipca wybraliśmy się na 
spacer po Cytadeli Poznańskiej. 
Poznaliśmy historię nieudane-
go zamachu z 1953 r. na gwiaz-
dę sowiecką na obelisku uznawa-
nym za pomnik Armii Czerwonej. 
Obejrzeliśmy dwa muzea: Armii 
Poznań oraz Uzbrojenia wraz 
z plenerowym parkiem sprzętu 
wojskowego (pojazdy wojsko-
we, 9 samolotów, 5 helikopterów, 
radzieckie czołgi, armaty, dzia-
ła i moździerz z okresu II wojny 
światowej.

10 sierpnia pojechaliśmy na 
kolejną autokarową, jednodnio-
wą wycieczkę na trasie Między-
rzecz, Łagów, Paradyż i Świebo-
dzin. Duże wrażenie wywarły na 
nas fortyfikacje międzyrzeckie 
(ze śpiącymi gdzieniegdzie nieto-
perzami). Podobał nam się Łagów 

wraz z klasztorem joannitów. In-
teresujący był klasztor w Parady-
żu. W Świebodzinie zwiedziliśmy 
Rynek wraz z ławeczką Niemena, 
wysłuchaliśmy opowieści o życiu 
sławnego piosenkarza, odwiedzi-
liśmy miejsce z olbrzymią figu-
rą Chrystusa Króla oraz kościół 
Opatrzności Bożej. 

22 sierpnia udaliśmy się sa-
mochodami do miejscowości 
Brzoza obejrzeć ślady grodziska 
pierścieniowatego z IX wieku i 
poznać fragment jego historii, jak 
również podziwiać oglądaną ze 
wzgórza okolicę. Krajobraz psuła 
usadowiona w bezpośrednim są-
siedztwie grodu żwirownia. 

Kończąc tę krótką relację na-
leży złożyć podziękowania kie-
rownikowi sekcji Edwardowi 
Gajewemu, za perfekcyjną orga-
nizację wszystkich dotychcza-
sowych spotkań i wypraw. Nasz 
kolega bowiem nie tylko przy-
gotowuje i opracowuje wszystkie 
programy wycieczek, ale czyni to 
z wyjątkową pasją, zaangażowa-
niem i talentem.

~ Maria Kaniewska

Aktualności UTW warunkiem, że znajdzie się kilka-
naście chętnych osób.

Jeśli będzie taka potrzeba po-
wstanie sekcja strzelecka z możli-
wością korzystania z tarnowskiej 
strzelnicy.

Zainteresowanych prosimy 
o możliwie szybki kontakt: e-
-mail utw@tarnowo-podgorne.pl 
lub tel. biurowy 618 959294 (we 
wtorki godz.10.00-12.00)

Zarząd UTW serdecznie za-
prasza na wykłady, które odby-
wają się w tarnowskim liceum. 
Proponujemy różnorodną, cieka-
wą  tematykę i zapewniamy pro-
fesjonalnych wykładowców. Wy-
kłady są bezpłatne i mają formułę 

otwartą. Oczekujemy członków 
UTW oraz wszystkich, którym 
chce się wyjść z domu; napraw-
dę warto! Sygnalizujemy, że trzy 
wykłady z cyklu „Zdrowie dla 
wszystkich” wygłosi dr Wojciech 
Pieczkowski. Informacje na temat 
wykładów i zajęć można znaleźć 
na naszej stronie internetowej 
www.utw.tarnowo-podgorne.edu.
pl

Prężnie działająca sekcja tury-
styczna cykl najbliższych wyjaz-
dów przeznaczy na poznawanie  
SZLAKU PIASTOWSKIEGO. 
Planuje się jednodniowe wyjazdy 
raz w miesiącu.

~ UTW

II Integracyjny Turniej Tańca Sportowego
5 i 6 października 2013, godz. 11.00-20.00

Hala OSiR, ul. Kościelna 46, Przeźmierowo
Dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne wstęp wolny
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stowarzyszenia

Już po raz trzeci odbył się fe-
styn zorganizowany na poże-
gnanie lata przez Fundację 

„Otoczmy Troską Życie”. Tym ra-
zem gościliśmy na terenie Szkoły 
Podstawowej w Ceradzu Kościel-
nym. Piękna, słoneczna pogoda 
zachęciła dzieci i rodziców do 
licznego przybycia na teren szko-
ły. Można było wziąć udział 
w licznych konkursach, wykazać 
się zręcznością, zdolnościami pla-
stycznymi oraz logicznym myśle-
niem na poziomie dostosowanym 
do swojego wieku. Starsze dzieci 
jako uzupełnienie konkursowych 
zmagań zapoznawały się z zasa-
dami pierwszej pomocy. 

Dla wszystkich uczestników 
festynu wystąpił chór VIVACEA 
Zespołu Szkół z Pamiątkowa. 
Dzieci zachwyciły nas pięknym 
śpiewem, którego efekt został 
wzmocniony przez naturalną sce-
nografię – piękny, krajobraz oko-
licy. Mogliśmy również posłu-
chać muzyki na żywo, granej na 
akordeonie i wspólnie odpłynąć 
„Parostatkiem”. Nie zabrakło 
również akcentów tanecznych 
w egzotycznych rytmach i zaba-
wach ruchowych.

Otoczyliśmy Troską Dzieci

Było również poetycko, mu-
zycznie i tanecznie. Przed mały-
mi i dużymi widzami otworzył 
się zaczarowany świat za sprawą 
teatru „Droga” im. Jana Pawła II. 
Zobaczyliśmy spektakl „Historie” 
na motywach opowiadań Bruna 
Ferrero według scenariusza i re-
żyserii Moniki Jarmark. Udało się 
połączyć zabawę z edukacją.

Rodzice i dzieci skorzystali 
z konsultacji ortopedycznych i lo-
gopedycznych.

Fundacja częstowała dzieci 
soczkami i słodyczami, a rodzi-
ców kawą, dzięki życzliwości fir-
my Strauss Caffe Poland. Dzieci 
zostały obdarowane upominkami 

dzięki życzliwości firm: Nowa 
France, Baron, Herliz, DER-
FORM, Lorenz Bahlsen Snack-
-World, Osram Polska, Jowat oraz 
Kukardka. 

Na zakończenie festynu odby-
ło się losowanie głównej nagrody 
– Wielkiego Białego Misia, który 
trafił do Michałka z Ceradza Ko-
ścielnego (na zdjęciu).

Festyn został zrealizowany 
w ramach zadania publicznego 
„Organizacja festynu Otoczmy 
Troską Dzieci z Gminą Tarnowo 
Podgórne”. Chociaż szkoła w Ce-
radzu nie należy do największych 
w Gminie, to zgodnie z złożenia-
mi fundacji, festyn odbywa się 
co roku w innej miejscowości. 
Ta idea zyskała również uznanie 
Wójta, który przybył na otwarcie 
imprezy. 

Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy pomogli w organizacji festy-
nu, Dyrektorowi i pracownikom 
szkoły. Szczególne podziękowa-
nia należą się licznym wolonta-
riuszom, którzy niedzielne po-
południe poświecili by sprawić 
dzieciom radość

DZIĘKUJEMY
Zarząd Fundacji  

„Otoczmy Troską Życie”
Barbara Nowak i 

 Violetta Ciesielska

Po wakacyjnej przerwie 
Tarnowskie Stowarzy-
szenie Przedsiębiorców 

TSP wznawia swoje spotkania. 
Najbliższy rok będzie dla nas 
szczególny – czeka nas szereg 
ciekawych wydarzeń. Pierwsze  – 
wrześniowe odbędzie 18 września 
w restauracji Vectoria w Tarno-
wie Podgórnym o 18.00. Na tym 
spotkaniu zamierzamy omówić 
aktualną sytuację ekonomiczną 
w naszych firmach, porozmawiać 
o możliwości uzyskania bardzo 
atrakcyjnych środków na sfinan-
sowanie inwestycji oraz o tym, że 
czasem warto podejmować bar-
dzo odważne decyzje w naszym 
życiu…

W październiku mamy zapla-
nowane mniej formalne spotka-
nie połączone z turniejem krę-
glarskim. Będzie to dobra okazja 
do aktywności i świetnej zabawy, 
a także pogłębienia relacji i mię-
dzy członkami TSP.

Na listopad przygotowali-
śmy bardzo interesujące spotka-
nie z Maciejem Relugą – Głów-
nym Ekonomistą BZ WBK. Jest 
on uważany za jednego z najlep-
szych ekonomistów i analityków 
zjawisk makroekonomicznych 
w Polsce.  Spotkanie będzie mia-
ło charakter otwarty i odbędzie się 
w Urzędzie Gminy w Tarnowie 
Podgórnym. Już dziś zapraszamy 
wszystkich chętnych – także nie-
zrzeszonych w TSP.

W okresie zimowym planujemy 
dwa wydarzenia. Jedno w grud-
niu, będzie to Spotkanie Świą-

teczne oraz w styczniu BAL TSP 
2014, połączony z obchodami 
10-lecia naszego stowarzyszenia.

Jak co roku wznawiamy także 
konkurs „Mój pomysł na biznes”, 
skierowany do młodzieży szkół 
ponadpodstawowych naszej Gmi-
ny. Będzie to także wyjątkowa, bo 
już 10-ta edycja.

Wszystkich zainteresowanych 
naszą działalnością zaprasza-
my do kontaktu info@tsp.pl lub 
przybycie na nasze spotkania.  
Więcej informacji na www.tsp.pl 

Szymon Horowski 
Prezes Zarządu TSP 

TSP ma plany!

Główna nagroda 
powędrowała do 
Michałka z Ce-
radza Kościel-
nego

….z potrzeby serca…
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 zabytek

Ratujmy nasz najstarszy zabytek 
    Część XXIII

Ks. CZESŁAW NIKLEWICZ – patron ulicy 
w Tarnowie Podgórnym.

W ramach cyklu „Ratujmy nasz najstarszy zaby-
tek” poznajemy również sylwetki zasłużonych pro-
boszczów naszej parafii. Trzech z nich to patroni ulic 
w Tarnowie Podgórnym. Po już przedstawionych: 
księdzu Józefie Bryzie i księdzu Zbigniewie Sasie – 
dzisiaj wspominamy trzeciego z tego grona, księdza 
Czesława Niklewicza - ostatniego przedwojennego 
proboszcza w Tarnowie Podgórnym.

Czesław Stanisław Niklewicz urodził się w Po-
znaniu, w domu rodzinnym przy ul. Jeżyce nr 36 (ów-
czesny adres) dnia 14.07.1876 roku. Święcenia ka-
płańskie otrzymał 25 listopada 1900 r. w Gnieźnie. 

Miejsca jego kapłańskiej pracy to: Bydgoszcz, 
Niepart, Jutrosin, Kołaczkowice, Poniec, Solec nad 
Wartą, Tarnowo Podgórne. Ostatnia parafia była za-
mianą; proboszcz tarnowski – ks. Ludwik Jarosz po 23 
latach pracy w Tarnowie Podgórnym został przeniesio-
ny do Solca nad Wartą, a tamtejszy proboszcz ks. Cze-
sław Niklewicz po 18 latach proboszczowania w Solcu 
przeszedł do Tarnowa. 

Ksiądz Niklewicz z energią rozszerzał i rozbudzał 
życie parafialne. Organizował uroczyste obchody świąt 
kościelnych i nowego typu imprezy okolicznościowe, 
np. nieznany dotychczas w parafii Dzień Katolicki. We 
współpracy z parafianami starał się uaktywnić miejsco-
we stowarzyszenia katolickie, w tym Katolickie Stowa-
rzyszenie Rodzin, Żywy Różaniec, Bractwo Czcicieli 
Matki Bożej. Powołał oddział terenowy Akcji Kato-
lickiej, gdzie działała grupa 123 członków. Działał też 
poza parafią. W lutym 1931 roku został dziekanem De-
kanatu Bukowskiego. Od 1932 roku za zgodą Kurii był 
członkiem Zarządu Banku Ludowego w Tarnowie Pod-
górnym. Ksiądz Czesław Niklewicz wniósł duży udział 
w dbałość o budynek kościoła. 

Dzwon
Jego staraniem zakupiony został dzwon do kościo-

ła, który do tej pory miał pustą dzwonnicę, ogołoconą 
przez Prusaków podczas I wojny światowej. Dzwon 
został wykonany w Kałuszu (dawniej Polska, dzisiaj 
Ukraina) w odlewni Braci Felczyńskich i zawieszony 
w 1936 roku. Jest to dzwon o tonacji durowej (rado-
snej) o średnicy 830 mm i wadze 350 kg. W latach 
siedemdziesiątych kościół parafialny będąc długo nie-
czynny został w końcu zamknięty (wymagał remon-
tu). Wtedy dzwon z jego wieży przeniesiono na dru-
gą stronę ulicy, na wieżę kościoła poewangelickiego 
i jest tam do  dziś. Dzwon ten ma inskrypcję: STARA-
NIEM KS. CZESŁAWA NIKLEWICZA DZIEKA-
NA I PROBOSZCZA – OFIARNOŚCIĄ PARAFIAN 
– TARNOWO PODGÓRNE - P.R. 1936. 

Remont kościoła w latach 80’tych.
Jak nas zapewniali najstarsi mieszkańcy ksiądz Ni-

klewicz zbierał od parafian środki finansowe na re-

mont wnętrza kościoła. Wybuch 
II wojny światowej, zamknięcie 
przez Niemców kościoła i aresz-
towanie proboszcza zniweczyły 
te plany. Zebrane pieniądze ukryte 
przed okupantem, udało się w cu-
downy sposób odnaleźć w 1985 
roku. Remont kościoła w latach 
1985-1990 został w całości prze-
prowadzony z tamtych funduszy. 
Wykonano renowację ołtarza, 
wszystkich obrazów i drogi krzy-
żowej, odsłonięto gotycki strop, 
wydobyto spod farby freski i je od-
restaurowano, pomalowano wnę-
trze i drewniany balkon chóru, wy-
konano nowe ławki i kratę boczną 
do kościoła, przeprowadzono re-
mont organów i wykonano dla 
nich elektryczną dmuchawę, ko-
ściół na zewnątrz otynkowano. 

Traktowaliśmy wówczas realiza-
cję tych prac jako wypełnienie po-
śmiertne planów księdza Czesława 
Niklewicza.

U kresu życia
Podczas akcji zamykania ko-

ściołów katolickich i ograniczania 
do minimum życia religijnego Po-
laków w Wielkopolsce, hitlerow-
cy zamknęli kościół w Tarnowie, 
a 65-letniego księdza Czesława 
Niklewicza aresztowali 5 paź-
dziernika 1941 roku. Uwięzili go, 
wraz z innymi księżmi w obozie 
w Bojanowie koło Leszna. Stam-
tąd został wysiedlony do Warsza-
wy. Na tym kończy się nasza wie-
dza o losach księdza.

Nie znamy daty jego śmierci ani 
miejsca pochówku. Mamy jedynie 
informacje przekazane przez miesz-
kańca Tarnowa pana Szulczew-
skiego, który interesował się losa-
mi ks. Niklewicza ze względu na 
powiązania rodzinne. Przez znajo-
mych dotarł do miejsca pobytu księ-
dza w Warszawie, przy ul. Miodo-
wej. Stamtąd otrzymał wiadomość 
o śmierci ks. Niklewicza podczas 
Powstania Warszawskiego w wal-
kach przy ul. Miodowej, albo jak 
głosi inna wersja wydarzeń, pod-
czas bombardowania Starego Mia-
sta w sierpniu 1944 roku. Czesław 
Niklewicz miałby wtedy 68 lat.

Zasłużony dla naszej parafii pro-
boszcz nie ma grobu, ale ma „swo-
ją ulicę”. Cześć Jego pamięci.

Opracował: Kazimierz Szulc

Korzystałem z materiałów Ar-
chiwum Archidiecezjalnego w Po-
znaniu oraz z opracowania Jerze-
go Przybylskiego.
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stowarzyszenie

W tym roku, w dniach 
27 lipca do 2 sierpnia 
w Tarnowie Podgór-

nym miało miejsce 27. spotkanie 
członków stowarzyszeń partner-
skich gmin Fronreute – Tarnowo 
Podgórne. Niemieckiej grupie 
przewodniczył burmistrz Oliver 
Spieß.

Gości powitaliśmy w sobotę, 27 
lipca. Na życzenie gości zorgani-
zowaliśmy całodniową wyciecz-
kę z przewodnikiem po Poznaniu. 
Potem nastąpiło zakwaterowanie: 
młodzież zamieszkała w OSiR, 
a dorośli gościli w polskich rodzi-
nach. Wieczorem miało miejsce 
uroczyste powitanie gości przez 
zarząd Stowarzyszenia i Wójta 
Tadeusza Czajkę.  

Niedzielę zapoczątkowa-
ła  msza św. podczas której mo-
dlitwy i kazanie czytane były 
w dwóch językach. Potem udali-
śmy się na miejscowy cmentarz, 
aby zapalić znicze i pomodlić się 
na grobach tych, co odeszli. Na-
stępnie udaliśmy się na wspólny 
obiad do lokalu OAZA Państwa 
Ignyś. Serdeczne przyjęcie przez 
gospodarzy, piękny wystrój sali 
oraz doskonała kuchnia pozosta-
ną uczestnikom w głębokiej pa-
mięci. Wieczorem gościliśmy 
na plenerowym spotkaniu inte-
gracyjnym w ogrodach Państwa 
Tomaszewskich. Gospodarze 
przygotowali piękne dekoracje 
kwiatowe w barwach narodowych 
obu państw, flagi oraz dwujęzycz-
ne powitalne napisy i hasła. Miła 
atmosfera, śpiewy, tańce, smacz-
ne jedzenie towarzyszyły temu 
spotkaniu. Młodzież wymieniła 
się upominkami, w dużej mierze 
własnoręcznie przygotowanymi. 
Widać było talent i serce włożone 
w ich przygotowanie. 

W ramach pobytu obie grupy 
przebywały przez 3 dni w Ośrod-
ku-Hotelu „Energetyk” w Ślesi-
nie. Wspaniałe położenie w lesie, 
bliskość jeziora, bardzo dobre wa-
runki lokalowe, doskonała i obfita 
kuchnia, życzliwe kierownictwo 
i personel sprawiły, że byliśmy 

bardzo zadowoleni z wybranego 
miejsca. 

29 lipca po obiedzie część osób 
korzystała przy upalnej pogo-
dzie z uroków jeziora, natomiast 
30-osobowa grupa udała się auto-
karem do Sanktuarium w Liche-
niu. Wieczór spędziliśmy wspól-
nie przy grillu ćwicząc język 
polski i niemiecki przy wspólnym 
śpiewie i długich rozmowach.

30 lipca udaliśmy się do Krusz-
wicyi Inowrocławia. Zwiedzili-
smy Mysią Wieże oraz Kolegiatę 
romańską z XII w. (jedna z naj-
starszych świątyń w Polsce) oraz 
inne zabytki Kruszwicy. Nato-
miast w uzdrowisku Inowrocław 
obejrzeliśmy piękny park zdrojo-
wy, pijalnię wód i na dłuższy czas 
zatrzymaliśmy się pod tężniami 
wdychając wspaniałe solankowe 
powietrze. Obie wycieczki cie-
szyły się dużym zainteresowa-
niem. 

Wieczorem była uroczysta ko-
lacja, którą poprzedziła ożywiona 
dyskusja na temat formuły dalszej 
współpracy między naszymi gmi-
nami i stowarzyszeniami. 

Wieczór uświetnił występ mło-
dzieży polskiej z JAST-OSIR, 
która dwukrotnie dawała po-
kaz tańca nowoczesnego. W od-
powiedzi chłopcy z niemieckiej 
grupy dali popis swoich umiejęt-
ności kabaretowo-taneczno-saty-
rycznych wzbudzając ogromny 
śmiech wszystkich zebranych. 

Jednak największe wrażenie na 
gościach zrobił polonez odtań-
czony do muzyki Wojciecha Ki-
lara przez polską grupę, w któ-
rym pary prowadzące wystąpiły 
w strojach z epoki. 

Na zakończenie pobytu 
w Ośrodku odbyła się dyskusja na 
temat „Problemy ludzi starszych 
w Polsce i w Niemczech w kon-
tekście współczesnego kultu mło-
dości i piękna. Rodziny wielo-
pokoleniowe – jak młodzież to 
postrzega.” Wśród wielu zdań na 
ten temat padły i takie: „starość 
to już często nie autorytet i szacu-
nek, ale wstydliwy problem”, albo 
sędziwy wiek był kiedyś gwaran-
cją mądrości i doświadczenia, 
dzisiaj – Internet”.

1 sierpnia młodzież spędziła 
nad Jeziorem Lusowskim na tzw. 
dniu sportu, a popołudnie i wie-
czór w „Michałówce” Michała 
Przybeckiego: przejażdżki konne, 
gry towarzyskie, rozmowy…

Dorośli uczestniczyli w tzw. 
Dniu Gminnym, przygotowa-
nym przez Urząd Gminy. Zwie-
dziliśmy siedzibę Biblioteki Pu-
blicznej, siedzibę Straży Gminnej 

i Ochotniczej Straż Pożarnej, Za-
kłady Mechaniczne Kazimieruk 
oraz Osiedle mieszkaniowe Ro-
zalin. Objazd zakończyliśmy na 
strzelnicy Bractwa Strzelectwa.

Czwartkowy wieczór i piątko-
we przedpołudnie rodziny gosz-
czące zorganizowały własny 
program. W godzinach popołu-
dniowych pożegnaliśmy gości.

Zrealizowanie programu było 
możliwe dzięki wsparciu finan-
sowemu Gminy Tarnowo pod-
górne oraz PNWM w Poczdamie. 
Dziękujemy Wójtowi Tadeuszo-
wi Czajce oraz Radzie Gminy za 
wspieranie naszych działań.

~ Renata Brońska
Prezes

Spotkanie 2013
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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
„Zręczne rączki” - wystawa prac dzieci z przedszkola „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie
od środy, 18.09, Galeria w Rotundzie, Tarnowo Podgórne. Wstęp wolny.

„Święto Latawca” - impreza plenerowa (współorganizacja)
sobota, 21.09, Park w Przeźmierowie. Wstęp wolny.

Z cyklu „Podwieczorki wokalne u Maestra” - koncert pt: „Gwiazdy na wybiegu”
sobota, 21.09 godz. 17, Dom Kultury w Przeźmierowie. Wstęp wolny.

Kino Zielone Oko zaprasza: „Gangster”
piątek, 27.09 godz. 18, Dom Kultury w Przeźmierowie. Bilety: 5 zł.

Recital ŁUKASZA DŁUGOSZA (flet) 
z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki
piątek, 4.10 godz. 18 

Samorządowa Szkoła Muzyczna w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny.

Kino Zielone Oko zaprasza (szczegóły w TarNowej Kulturze i na www.goksezam.pl)
piątek, 11.10 godz. 18, Dom Kultury w Przeźmierowie. Bilety: 5 zł.

Festiwal Młodego Tancerza z udziałem Teatru Tańca „Sortownia” (współorganizacja)
sobota, 12.10, Teatr Wielki w Poznaniu - Malarnia

Lusowskie Poranki Muzyczne - koncert 88:
ŁUKASZ KUROPACZEWSKI (gitara)
niedziela, 6.10 godz. 13

Kościół w Lusowie. Wstęp wolny.

Wrześniowe atrakcje w 
Bibliotece czyli inte-
resujące NOWOŚCI 

WYDAWNICZE dla wszystkich 
od lat 5 do 105.       

Dla tych, którzy rozpoczynają 
rok szkolny i chcą nadążyć za roz-
wijającym się światem i dla tych, 
którzy lata nauki mają za sobą, ale 
nawyk czytania pozostał im na 
całe życie. To tendencja świato-
wa. Czytanie książek jest dzisiaj 
w modzie i może ta moda zawita 
również do Polski. 

Zapraszamy do naszych Filii w 
Baranowie, Lusowie i Przeźmie-
rowie.

Ciekawostki ze świata książki:
• Szwecja: powszechne czy-

telnictwo w tym kraju i wielka 
miłość Szwedów do książki za-

We wrześniu / 24.09. godz. 17.00 / zapraszamy na spotkanie z MAGDĄ UMER - dziennikarką,piosenkarką, 
autorką spektakli i książek, scenarzystką, reżyserką, – jednym słowem artystyczną duszą.

Również we wrześniu na zaproszenie Biblioteki z najmłodszymi czytelnikami spotka się jeden z najpopu-
larniejszych współczesnych autorów książek dla dzieci Grzegorz Kasdepke. Więcej na stronie www.biblio-
tekatp.pl 

owocowały światową karierą lite-
ratury szwedzkiej. Duża sprzedaż 
książek w Szwecji, zainteresowa-
nie i sukces czytelniczy spowo-
dowały, że przetłumaczono je na 
inne języki, a rekordowa sprze-
daż takich autorów jak S. Lars-
son, L. Marklund, H. Mankell, A. 
Edwardson, P. Petterson to efekt 
wzrastającego zainteresowaniem 
literaturą szwedzką.

• Stany Zjednoczone: ostatnie 
badania naukowe pokazują, że 
czytanie książek z tabletów, iPo-
dów i innych urządzeń zaopa-

trzonych w podświetlane ekrany 
może prowadzić do bezsenności.

• Dzieci nadal wolą czytać tra-
dycyjne książki – to wynik naj-
nowszych badań, oczywiście 
amerykańskich. 

• Zalety książki „ANALOGO-
WEJ”: Nie psuje się, gdy upadnie, 
jest odporna na wszelkie wirusy, 
nigdy nie utraci pamięci, nie po-
trzebna jest jej bateria i ładowar-
ka, kompatybilna z każdą ręką.

Zapraszamy - w naszej Biblio-
tece duży wybór.

Najsłynniejszy polski ze-
spół wokalny – „Affabre 
– The Chamber Singers” 

zaśpiewał w Lusowie. Występ od-
był się w niedzielę, 1 września 
i był 87. koncertem z cyklu „Lu-
sowskie Poranki Muzyczne”.

Do kościoła pw. św. Jadwi-
gi Śląskiej i św. Jakuba Aposto-
ła przyszło ponad 200 osób. Pu-
bliczność wysłuchała godzinnego 
zestawu klasycznych utworów, m. 
in. Thomasa Morleya, Wolfganga 
Amadeusza Mozarta, Antonio Vi-
valdiego, Jana Sebastiana Bacha, 
Fryderyka Chopina i Stanisława 
Moniuszki. Grupa potwierdziła 
swoją klasę, do której przez lata 
przyzwyczaiła nie tylko polską 
publiczność.  Światowy poziom 
koncertu nagrodzony został owa-
cją na stojąco, a na bis zespół wy-
konał zestaw nieco luźniejszych, 
rozrywkowych utworów. 

~ Jarek Krawczyk

Trzecia edycja festiwalu 
BLusowo cieszyła się naj-
większym z dotychczaso-

wych zainteresowaniem. Wpływ 
na to miała z pewnością znako-
mita pogoda, ale i gwiazdy. 24 
sierpnia w Lusowie zagrała legen-
da polskiego bluesa – „Kasa Cho-
rych”, najlepszy czeski zespół 
bluesowy – „The Cell”, a także” 
Jaw Raw”, „20 mil od miasta” 
i czterech finalistów konkursu.

W konkursie, który rozpoczął 
się o godz. 15 zagrały zespoły 
„Niebieska sowa”, „Mean Ma-
chine”, „Indianer” i „Old Wave”. 
Choć poziom był bardzo wysoki 
i wyrównany, jury pod przewod-
nictwem Ryszarda Glogera mu-
siało postawić na jednego wyko-
nawcę, który otrzymał główną 
nagrodę. A był nim śląski zespół 
„Old Wave”, który – pomimo że 
tworzony przez doświadczonych 

muzyków – swoją energią mógł-
by obdzielić kilka młodych ze-
społów.

Po 18 przyszedł czas na za-
proszonych gości. Ubiegłorocz-
ni laureaci z „20 mil od miasta” 
zaczarowali publiczność znacznie 
dojrzalszym, niż rok temu wystę-
pem. „Jaw Raw” dał pokaz solid-
nego bluesa i potwierdził, że znaj-
duje się w czołówce wykonawców 
gatunku. Prawdziwą furorę zrobili 
Czesi z „The Cell”, którzy swoim 
energetycznym bluesem wprowa-
dzili znakomitą atmosferę. Fe-
stiwal zwieńczył niezapomniany 
występ „Kasy chorych”, o którym 
najlepiej świadczą aż trzy wyko-
nane przez zespół bisy.

Tegoroczna edycja festiwalu 
była prawdziwym świętem blu-
esa. Oby podobnie było za rok!

~ Jarek Krawczyk

„Affabre” zachwycili To było święto bluesa!
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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
„Zręczne rączki” - wystawa prac dzieci z przedszkola „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie
od środy, 18.09, Galeria w Rotundzie, Tarnowo Podgórne. Wstęp wolny.

„Święto Latawca” - impreza plenerowa (współorganizacja)
sobota, 21.09, Park w Przeźmierowie. Wstęp wolny.

Z cyklu „Podwieczorki wokalne u Maestra” - koncert pt: „Gwiazdy na wybiegu”
sobota, 21.09 godz. 17, Dom Kultury w Przeźmierowie. Wstęp wolny.

Kino Zielone Oko zaprasza: „Gangster”
piątek, 27.09 godz. 18, Dom Kultury w Przeźmierowie. Bilety: 5 zł.

Recital ŁUKASZA DŁUGOSZA (flet) 
z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki
piątek, 4.10 godz. 18 

Samorządowa Szkoła Muzyczna w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny.

Kino Zielone Oko zaprasza (szczegóły w TarNowej Kulturze i na www.goksezam.pl)
piątek, 11.10 godz. 18, Dom Kultury w Przeźmierowie. Bilety: 5 zł.

Festiwal Młodego Tancerza z udziałem Teatru Tańca „Sortownia” (współorganizacja)
sobota, 12.10, Teatr Wielki w Poznaniu - Malarnia

Lusowskie Poranki Muzyczne - koncert 88:
ŁUKASZ KUROPACZEWSKI (gitara)
niedziela, 6.10 godz. 13

Kościół w Lusowie. Wstęp wolny.
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Początek października jest 
zawsze świetną okazją, by 
posłuchać muzyki na naj-

wyższym poziomie. Pretekstem 
do tego jest oczywiście, przypa-
dający na pierwszy dzień mie-
siąca, Międzynarodowy Dzień 
Muzyki. W pierwszy weekend 
października w gminie Tarnowo 
Podgórne zagrają dwaj wybitni 
instrumentaliści – znakomity fle-
cista Łukasz Długosz oraz naj-
słynniejszy obecnie polski gita-
rzysta Łukasz Kuropaczewski.

Spotkania z muzyką klasycz-
ną rozpoczniemy w piątek, 4 
października o godz. 18. W Sa-
morządowej Szkole Muzycznej 
w Tarnowie Podgórnym swój 
recital zaprezentuje wówczas 
Łukasz Długosz. 

Artysta ten studiował w Niem-
czech, we Francji i USA. Jest 
laureatem wielu prestiżowych 
konkursów fletowych, m. in. we 
Francji, w Niemczech, w Rumu-
nii i oczywiście w Polsce. Dając 
około 100 występów rocznie od-
wiedził niemal całą Europę, a tak-
że Stany Zjednoczone i Japonię. 
Oprócz solowych występów ka-
meralnych grał z najbardziej pre-
stiżowymi orkiestrami z Polski 

Wirtuozi uświetnią  
Międzynarodowy Dzień Muzyki

(m. in. „Amadeus”, „Sinfonia Varsovia”, Narodowa 
Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia) i Europy 
(NDR Sinfonieorchester, Bamberger Symphoniker, 
Deutsches Symphonie Orchester Berlin, Orchestre 
de Paris, London Symphony Orchestra i wiele in-
nych). Za swe osiągnięcia artystyczne otrzymał wie-
le nagród I odznaczeń, m. in. Brązowy Medal „Za-
służony Kulturze Gloria Artis”.

Kolejne wydarzenie, które nie może umknąć mi-
łośnikom muzyki, to koncert najwybitniejszego 
polskiego gitarzysty – Łukasza Kuropaczewskie-
go. Uświetni on 88 już koncert z cyklu „Lusow-
skie Poranki Muzyczne”, 6 października o godz. 
13 w kościele w Lusowie.

Kuropaczewski, który miał już okazję występo-
wać w Lusowie, grał recitale w najbardziej presti-
żowych salach koncertowych świata, m. in. Royal 
Festival Hall w Londynie, Carnegie Hall w Nowym 
Jorku, czy Concertgebouw w Amsterdamie. Jego 
koncertów słuchano w wielu krajach Europy, a tak-
że w Japonii, Kanadzie, USA, Meksyku i Panamie. 
Poza licznymi recitalami występuje również jako ka-
meralista (m. in. ze wspomnianym wcześniej Łuka-
szem Długoszem). Współpracuje z najważniejszymi 
polskimi orkiestrami – Narodową Orkiestrą Symfo-
niczną Polskiego Radia, Orkiestrą „Amadeus”, czy 
Orkiestrą „Aukso”. Nagrał sześć płyt, a trzy ostatnie 
były nominowane do nagrody „Fryderyk”.

Początek października przyniesie nam więc dwie 
okazję, by posłuchać muzyki wykonanej na najwyż-
szym, światowym poziomie. Warto obie wykorzy-
stać. Wstęp wolny, polecam!

~ Jarek Krawczyk

Zaczęło się od „Dożynek u księdza za płotem”. 
Później oglądaliśmy barwne występy wyko-
nawców z całej Europy w ramach XIV Po-

wiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych. 
A na końcu uczta dla ucha i dla ducha – pierwsze 
plenerowe wykonanie pop-oratorium „Miłosierdzie 
Boże”. Bez wątpienia, 25 sierpnia był w Lusowie 
dniem pełnym atrakcji.

Dożynki rozpoczęły się uroczystą mszą w koście-
le pw. św. Jadwigi Śląskiej i św. Jakuba Apostoła. 
Po niej licznie zebrani mieszkańcy podziwiać mogli 
korowód i obrzęd dożynkowy przygotowany przez 
Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy”.

Od 12.30 na scenie co pół godziny pojawiał się ko-
lejny zespół. Wśród wykonawców znaleźli się: „By-
stry Potok” z Kacwina, „Aurora” z Malty, „Chlu-
dowianie”, „Zemplin”  ze Słowacji, „Sveti Sava”  z 

Dzień pełen atrakcji
Bośni i Hercegowiny, „Lusowia-
cy”, „Aristotelis  z Grecja, „I Bran-
zoli” z Wloch, „Opicuta” z Moł-
dawii i Łotysze z zespołu „Ligo”. 
Fascynujące pokazy lokalnych tra-
dycji uzupełniała kapela podwór-
kowa „Wiarusy” ze Śmigla.

A na zakończenie, od 19.30, oko-
ło 1200 osób podziwiało pierwsze 
w historii plenerowe wykonanie 
pop-oratorium „Miłosierdzie Boże” 
– kompozycji Zbigniewa Małko-
wicza do słów zaczerpniętych z 
„Dzienniczka” św. Siostry Fausty-
ny. Pod batutą Szymona Melosi-
ka wystąpili zespół „Lumen”, ze-
spół instrumentów smyczkowych, 

chóry: Koło Śpiewu im. Feliksa 
Nowowiejskiego, Chór Samorzą-
dowej Szkoły Muzycznej w Tarno-
wie Podgórnym, „Soli Deo”, „Con 
Brio” i Chór „Maria Victoria” z 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Poznaniu. Jako soliści zaśpiewa-
li Marzena Małkowicz, Aleksandra 
Małkowicz – Figaj, Jacek Kotlarski 
i Janusz Szrom. 

Dzieło, które wykonywane było 
dotąd na kilku kontynentach, w 
pięknej, lusowskiej scenerii za-
brzmiało niezwykle doniośle, a fi-
nałową frazę artyści śpiewali ra-
zem z poruszoną publicznością.

~ Jarek Krawczyk

Łukasz Długosz

Łukasz Kuropaczewski
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Pożegnanie lata, święto patrona szkoły Arkade-
go Fiedlera pod hasłem „Te, co skaczą i fru-
wają na nasz festyn zapraszają”, a także Dzień 

Latawca - to wszystko czeka gości, którzy pojawią 
się 21 września w Parku im. Kanikowskiego w Prze-
źmierowie.

W programie m. in. gry i konkursy, zawody spor-
towe, estradowe animacje dla dzieci przygotowane 
przez Teatr „Frajda”, konkursy na najwyżej szybu-
jący latawiec, a także latawcowe pokazy. Podczas 
imprezy na terenie parku będą czynne stragany 
z artykułami spożywczymi, karuzela i zjeżdżalnia. 
Szczegółowy program publikujemy obok.

Przeźmierowo 
poświętuje

Kolejna gratka dla miłośników opery. Tym razem w cyklu „Podwieczorki wokalne u Maestra” program zatytułowany 
„Gwiazdy na wybiegu”. Usłyszymy w nim wielkie przeboje światowej opery.

Koncert odbędzie się w sobotę, 21 września o godz. 17 w Domu Kultury w Przeźmierowie. Wstęp wolny.
 ~ JK

Gwiazdy na wybiegu

PROGRAM
10.45 Zbiórka w szkole
11.00 Rozpoczęcie festynu
11.00 - 12.30 Gry i konkursy dla uczniów klas 0-III
11.00 - 12.30 Zawody sportowe dla klas IV-VI
12.30 - 13.30 Estradowe animacje dla dzieci w wykonaniu Teatru „Frajda”
13.00 - 13.10 Konkurs na najwyżej szybujący gotowy latawiec - klasy 0-I
13.10 - 13.20 Konkurs na najwyżej szybujący gotowy latawiec - klasy II-III
13.20 - 13.30 Konkurs na najwyżej szybujący gotowy latawiec - klasy IV-VI
13.45  Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród  

„ŚWIĘTO LATAWCA”
14.00 - 14.30 Przyjmnowanie zgłoszeń do konkursów z latawcami
14.30 - 15.30 Pokazy latawców - konkursy
15.45  Ogłoszenie wynikw konkursów i wręczenie nagród

21 września, Park im. Kanikowskiego w Przeźmierowie. Orga-
nizatorzy: Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera, Rada Sołecka 
Przeźmierowa, GOK „SEZAM” ~ Jarek Krawczyk

„Choć wczoraj było tu cicho,
dziś miły gwar jest przed szkołą.
Wróciły dzieci z wakacji
i rozprawiają wesoło.”       

Już zabrzmiał dzwonek ob-
wieszczający nowy – 
2013/2014 – rok szkolny. 

Po dwumiesięcznej przerwie 
uczniowie, pełni  niezapomnia-
nych wrażeń i promiennego 
uśmiechu, powrócili ze słonecz-
nych wakacji. Powrócili do wy-
remontowanej szkoły. Młodsi wy-
chowankowie rozpoczną zajęcia 
w odnowionych salach (pomalo-
wane okna, zamontowane umy-
walki).

Cieszy nas niezmiernie fakt, że 
do placówki przybywa coraz wię-
cej uczniów. W tym roku szkol-
nym naukę rozpocznie 750 dzie-
ci w 31 oddziałach I-VI i czterech 
oddziałach przedszkolnych. Fa-
chową opieką otoczy ich 68 wy-
soko wykwalifikowanych na-
uczycieli. Dzieci mogą liczyć 
na pomoc pedagogiczno – psy-

Szkoła Podstawowa Przeźmierowo

Szkoła wyjątkowa
chologiczną, logopedyczną, te-
rapeutyczną. Do wychowanków 
kierujemy także bogatą ofertę 
kół zainteresowań. W ten spo-
sób otwieramy naszym uczniom 
i serca, i umysły.  Koła języko-
we, sportowe, artystyczne, przed-
miotowe to tylko namiastka tego, 
w czym można wybierać. Warto 
również zaznaczyć, że w szko-
le  działa świetlica „Hałasówka”, 
która zapewnia bezpieczne wa-
runki nauki, wychowania i opieki. 
W nowoczesnym stylu utrzyma-
na jest też biblioteka szkolna. Tu, 
drogi uczniu, znajdziesz nowości 
wydawnicze dla dzieci i młodzie-
ży i przygotujesz się do lekcji „in-
ternetowo”. 

„Z nami zrozumiesz świat, sta-
niesz się twórcą własnej przy-
szłości”. Tak brzmi motto na-
szej szkoły, która jest przyjazna 
dla uczniów. Dlatego staramy się 
w niej tworzyć życzliwą i bez-
pieczną atmosferę opartą na kul-
turze osobistej nauczycieli, dzieci 
i rodziców, wzajemnym szacun-
ku i akceptacji, pomocy i współ-
pracy, pomagać w kształtowaniu 
osobowości poprzez rozbudza-
nie ciekawości świata, kształce-

nie umiejętności samodzielnego 
rozwiązywania problemów, od-
krywanie w każdym dobra i cech 
indywidualnych oraz  uczenie od-
powiedzialności za słowa i czy-
ny, a także wspierać dziecko 
w przygotowaniu do uczestnictwa 
w przyszłym życiu rodzinnym, 
zawodowym i kulturalnym.

Z okazji rozpoczęcia roku 
szkolnego 2013/2014 wszystkim 
uczniom pragniemy złożyć ser-
deczne życzenia, wytrwałości, ra-
dości i sukcesów w szkole. Niech 
te dziesięć miesięcy będzie dla 
Was czasem poznawania otacza-
jącego świata, rozwijania zain-
teresowań i poszukiwania drogi 
dalszego rozwoju. Ciepłe słowa 
wsparcia kierujmy w szczególno-
ści do tych, którzy dopiero roz-
poczynają przygodę z edukacją. 
Mamy nadzieję, że czas spędzony 
w szkole będziecie dobrze wspo-
minać.

Wszystkim Nauczycielom i Pra-
cownikom życzymy wszelkiej po-
myślności, sukcesów i satysfakcji 
z pracy. Liczymy także na owocną 
i miłą współpracę z Rodzicami na-
szych podopiecznych. 

~ Dyrekcja Szkoły
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Drugiego września pożegna-
liśmy wakacje i rozpoczęli-
śmy nowy rok szkolny. 

W sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej w Lusowie uroczy-
stość „prowadzili” nowi człon-
kowie szkolnej społeczności 
- pierwszoklasiści, którzy z  ple-
cakiem pełnym słońca wsiedli do 
„szkolnego pociągu”,  by odbyć 
swoją sześcioletnią podróż. Po 

uroczystym ślubowaniu oraz pa-
sowaniu na pierwszoklasistę głos 
zabrała Dyrektor Aleksandra Ko-
lendo, życząc wszystkim roku 
aktywnej pracy, dobrej zabawy  
i niezapomnianych przeżyć. Je-
steśmy pewni, że taki będzie rok 
szkolny 2013/14.

w imieniu społeczności szkolnej 
Gabriela Polak 

uczennica klasy VIa

Szkoła Podstawowa Lusowo

Stacja: szkoła Lusowo

Na ostatniej sesji (27 sierp-
nia 2013 r.) Rada Gminy 
Tarnowo Podgórne pod-

jęła uchwałę w sprawie przyjęcia 
„Programu profilaktycznego prze-
ciw zakażeniom pneumokoko-
wym wśród dzieci po 2 roku życia 
na terenie Gminy Tarnowo Pod-
górne”. Na tej podstawie zostanie 
w najbliższym czasie ogłoszony 
konkurs ofert na realizację tego 
programu w latach 2013 – 2016. 
Z programu będą mogły skorzy-
stać dzieci w wieku powyżej 2 lat 
do 5 roku życia zamieszkałe na te-
renie Gminy Tarnowo Podgórne. 

Więcej informacji dotyczą-
cych szczepień uzyskać można 
pod numerem telefonu 61 8959 
204. Na stronie Gminy www.tar-
nowo-podgorne.pl oraz w lokal-
nej prasie na bieżąco będziemy 
umieszczać informacje dotyczące 
realizacji programu. 

~ Małgorzata Mleczak - WSO

Przeciw 
pneumokokom

Akordeon to bardzo popu-
larny instrument, znany 
niemal przez każdego, 

odnaleźć go można w wielu do-
mach. Jest on tak popularny, że 
nie wszyscy zdają sobie sprawę, 
iż został on wynaleziony zaled-
wie 200 lat temu. Dzięki swoim 
walorom brzmieniowym i wyko-
nawczym, takim jak granie wie-
lu głosów jednocześnie, możli-
wość dowolnego kształtowania 
dynamiki , a do tego łatwość 
w jego transportowaniu, sprawi-
ły, iż  bardzo szybko się rozpo-
wszechnił. Przykładem może być  
historia pewnego Austriaka piel-
grzymującego do Rzymu z har-
monią – prototypem akordeonu. 
Kiedy przybył na nocleg do jed-
nej z miejscowości we Włoszech, 
tamtejszy rzemieślnik zachwycił 
się do tego stopnia ów wynalaz-
kiem, że postanowił osobiście do-
wiedzieć się jak jest zbudowany. 

Akordeon wcale nie jest taki straszny!
Kiedy strudzony pielgrzym spał, 
rozkręcił całą jego harmonię, by 
dokładnie poznać jej konstrukcję. 
W ten oto sposób zaczęto produ-
kować te instrumenty również na 
Półwyspie Apenińskim. Do dzi-
siaj akordeony z tego regionu 
cieszą się bardzo dobrą renomą 
i najwyższą jakością wykonania. 
W podobny sposób instrument 
ten rozpowszechnił się w innych 
krajach. Przechodząc różne prze-
obrażenia powstało wiele typów 
i modeli harmonii. Różnią się one 
wielkością, wyglądem, brzmie-
niem, a także systemem ułożenia 
dźwięków. Na pierwszy rzut oka 
akordeony wyglądają bardzo po-
dobnie, jednak muzycy we Fran-
cji przeważnie grają na systemie 
nieco innym niż muzycy w Ro-
sji, a jeszcze odmienny system 
używany jest w Finlandii. Istnie-
je także bardzo wiele rodzajów 

harmonii, które występują tylko 
w określonych regionach. 

W naszej  Gminie od roku gry 
na akordeonie można uczyć się 
w Gminnym Ośrodku Kultury.  
Nauczycielem jest Wojciech Mi-
chalik, absolwent poznańskiej 
Akademii Muzycznej i studiów 
podyplomowych w Darmstadt 
w Niemczech.  Na zajęcia moż-
na zapisywać się przez cały rok. 
Nauka przeznaczona jest dla osób 
w każdym wieku: dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Lekcje prowa-
dzone są indywidualnie lub w for-
mie zespołu akordeonowego - dla 
osób znających już podstawy gry 
na akordeonie. Wszystkie infor-
macje na ten temat można uzyskać 
pod numerem telefonu:  607 721 
544, bądź w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Tarnowie Podgórnym. 
Serdecznie zapraszamy!

~ Szkoła Muzyczna
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 ogłoszenia

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie 
w rejonie ulic Wierzbowej, Grzybowej i Szparagowej - dla dz. 
58/24, 58/29, 59/5, 59/28

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 
Dz.U.2012.647) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)  zawiadamiam o wy-
łożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie w rejonie ulic 
Wierzbowej, Grzybowej i Szparagowej - dla dz. 58/24, 58/29, 59/5, 
59/28 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 
24.09.2013 r. do 23.10.2013 r., w godzinach pracy urzędu, pokój 14.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu 
miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 02.10.2013 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 14:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na 
piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska  lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzi-
bie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.14 oraz składać uwagi do 
wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
08.11.2013 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tar-
nowo Podgórne.

12 października
Kokoszczyn 
od  900 do 915 – przy świetlicy wiejskiej
Góra od 9 25 do 940 – przy świetlicy wiejskiej
Tarnowo Podgórne
–  od 9 50 do 10 05 – Zielony Gród ul. Sasankowa
–  od 10 10 do 10 25 – parking   ul. Szkolna  przy 

pawilonie handlowym
–  od 1030 do 1045 – ul. Rokietnicka przy ba-

zie TP-Bus
–  od 1050 do 1105 – ul. Owocowa parking przy 

blokach
Rumianek od 1115 do 1130 – ul. Szkolna 
przy świetlicy wiejskiej
Ceradz Kościelny 
–  od 1140 do 1155 – przy świetlicy wiejskiej
–  od 1200 do 1215 – ul. Kalwowska przy ul. 

Za Ogrodami
Jankowice 
–  od 1225 do 1240 – przy świetlicy wiejskiej
–  od 1245 do 1300 – Edmundowo ul. Edmun-

dowska przy ul. Leśnej
Lusówko 
–  od 1310 do 1325 –  ul. Jankowicka przy ul. 

Tarnowskiej -sklep spożywczy
–  od 1330 do 1345 – pętla autobusowa ul. 

Otowska przy ul. Sierosławskiej

Lusowo 
–  od 1355 do 1410 – parking przy kościele
–  od 1415 do 1430 – ul. Wierzbowa przy ul. 

Skośnej
–  od 1435 do 1450 – ul. Nowa przy domu sołtysa
–  od 1455 do 1510 – Przylesie, ul. Przylesie 

19 października
Baranowo  
–  od 900 do 915 – ul. Budowlanych parking 

przy Intermotelu
–  od 920 do 935 – os.Rubinowe ul. Perłowa
–  od 940 do 955 – ul. Przemysława przy sklepach
–  od 1000 do 1015 – ul. Pogodna przy kościele
–  od 1020 do 1035 – ul. Szamotulska wjazd na 

teren Akademii Rolniczej
Chyby 
– od 1045 do 1100 – przy świetlicy wiejskiej
–  od 1105 do 1120 – Zielone Osiedle wjazd ul. 

Różana
–  od 1125 do 1140 – ul. Szkolna przy ul. Ogro-

dowej

26 października
Sierosław 
–  od  900 do 915 – przy domu sołtysa ul. Kasz-

tanowa

–  od  920 do 935 –parking ul. Bukowska przy 
ul. Leśnej

Wysogotowo 
–  od 945 do 1000 – przy świetlicy wiejskiej
–  od  1005 do 1020 – ul. Wierzbowa przy ul. 

Zbożowej
Przeźmierowo 
–  od 1030 do 1045 – ul. Rynkowa przy ul. Lot-

niczej
–  od 1050 do 1105 – ul. Wysogotowska przy 

ul. Kościelnej
–  od 1110 do 1125 – ul. Rynkowa teren byłego 

targowiska przy Pasażu
–  od 1130 do 1205 – ul. Ogrodowa przy domu 

kultury
Batorowo  od 1215 do 1230 – przy świetlicy 
wiejskiej
Sady 
– od 1240 do 1255 – przy świetlicy wiejskiej
–  od 1300 do 1315 – ul. Kobylnicka przy ul. 

Kwiatowej
–  od 1320 do 1335 – ul. Szkolna przy ul. Ja-

godowej
Swadzim - od 1345 do 1400 – przy świetlicy 
wiejskiej

Zachęcamy wszystkich do korzystania 
z mobilnej zbiórki odpadów.

~Marek Ratajczak 

Nieodpłatne zbiórki odpadów problemowych

Zgodnie z poniżej przedstawionym harmonogramem 
na terenie Gminy pojawi się Mobilny Punkt Zbierania 
Odpadów Problemowych. Jest to specjalny samochód, 

który w określoną sobotę odbierze od mieszkańców nieodpłat-
nie odpady problemowe. Przypominamy , że do Mobilnego 
Punktu Zbierania Odpadów każdy mieszkaniec naszej Gminy 
może dostarczyć wytworzone w domu odpady problemowe, 
do których zaliczamy min :

• wyłącznie drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
(drobny sprzęt RTV, komputery, suszarki, żelazka, itp.)

• baterie i akumulatory

• telefony 
• lampy fluorescencyjne oświetleniowe
• odpady zawierające rtęć (np. termometry)
• przeterminowane leki
• opakowania po farbach i rozpuszczalnikach
• resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach
•  zużyty olej silnikowy, przekładniowy oraz hydrauliczny 

w opakowaniach
• zużyte filtry olejowe
• zaolejone szmaty i ścierki



24       / sąsiadka~czytaj / wrzesień 2013

  ogłoszenia
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 z później-

szymi zmianami) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004r. poz. 2108 z późniejszymi zmianami) 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości poł. w Przeźmierowie ul. Składowa

Lp. obręb działka pow. 
w m2

księga wieczysta cena wywoławcza 
w tym 23% VAT

wadium postąpienie 
minimalne

1. Przeźmierowo 371/4 (RV) 515 PO1P/00170008/2 113.300,00 zł 5.665,00 zł 1.133,00 zł
2. Przeźmierowo 371/5 (RV) 515 PO1P/00170008/2 113.300,00 zł 5.665,00 zł 1.133,00 zł
3. Przeźmierowo 371/3 (RV) 373/5 (RVI) 515 PO1P/00170008/2 113.300,00 zł 5.665,00 zł 1.133,00 zł
4. Przeźmierowo 373/4 (RVI) 371/2 (RV) 515 PO1P/00170008/2 113.300,00 zł 5.665,00 zł 1.133,00 zł
5. Przeźmierowo 373/3 (RVI) 512 PO1P/00170008/2 112.640,00 zł 5.632,00 zł 1.126,00 zł
6. Przeźmierowo 373/2 (RVI) 512 PO1P/00170008/2 112.640,00 zł 5.632,00 zł 1.126,00 zł
7. Przeźmierowo 377/6 (RVI) 523 PO1P/00170008/2 115.060,00 zł 5.753,00 zł 1.151,00 zł
8. Przeźmierowo 377/7 (RVI) 523 PO1P/00170008/2 115.060,00 zł 5.753,00 zł 1.151,00 zł
9. Przeźmierowo 378/3 (RVI) 377/3 (RVI) 938 PO1P/00181243/1, 

PO1P/00170008/2
206.360,00 zł 10.318,00 zł 2.064,00 zł

10. Przeźmierowo 378/4 (RVI) 377/4 (RVI) 938 PO1P/00181243/1, 
PO1P/00170008/2

206.360,00 zł 10.318,00 zł 2.064,00 zł

przeznaczenie nierucho-
mości

zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w obrębie ul. Ryn-
kowa w Przeźmierowie zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/231/2008 z dnia 26 lutego 2008r. opubl. w Dz. Urz. 
Woj. Wlkp. z 2008r. Nr 107 poz. 1987, działki nr: 371/4, 371/5, 371/3, 373/5, 373/4, 371/2, 373/2, 373/3, 377/6, 377/7, 377/3, 
378/3, 377/4, 378/4 znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług - symbol 5MN/U, 
19MN/U. 
w/wym. działki położone są w strefie wewnętrznej ograniczonego użytkowania lotniska - nowo budowane budynki mieszkalne 
wymagają zapewnienia właściwego komfortu akustycznego w pomieszczeniach wymagających ochrony akustycznej.

opis nieruchomości działki nr: 371/4, 371/5, 371/3 i 373/5, 373/4 i 371/2, 373/2, 373/3, 377/6, 377/7, 378/3 i 377/3, 378/4 i 377/4 są niezabudowa-
ne, niezagospodarowane, posiadają kształt prostokąta

przetarg na sprzedaż nieruchomości w/wym. nieruchomości odbędzie się 9 października 2013r. (środa) o godz. 11oo - w sali nr 100 Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115. 

Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargo-
wej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu. W przypadku małżonków do dokonania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawiera-
jącym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. 

W przetargach na sprzedaż w/wym. nieruchomości mogą brać podmioty, jeżeli wniosą wadium w  pieniądzu w wyżej określonej wysokości, 
nie później niż do dnia 2 października 2013r. (środa), na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Po-
znań nr 48 1050 1520 1000 000 50265 1441.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Dowód wpłaty wadium winien wskazy-
wać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać 
nieruchomość, której wpłata dotyczy.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, 
który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed 
upływem 3 dni od; odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywny.   

Termin do złożenia wniosków przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 30 lipca 2013r. W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający 
może odstąpić od przetargu. 

Mapy ewidencyjne nieruchomości dostępne są na stronie internetowej: www.podgik.poznan.pl/, tekst planów dostępne są na stronie inter-
netowej: www.tarnowo-podgorne.pl/. 

Informacje: o przetargu - Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok. 12, tel. 
61-89-59-261.   

OGŁOSZENIE:

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 10 
września 2013 r.  wywiesił w siedzibie urzędu Gminy Tarno-
wo Podgórne, ul. Poznańska 115, do publicznej wiadomości, 
na okres 21 dni, wykaz nieruchomości gminnych przeznaczo-
nych do najmu i dzierżawy:

• Tarnowo Podgórne  – część działki o nr geod. 221 dzier-
żawa  1 m2 powierzchni dachu budynku Ośrodka Zdrowia.

• Przeźmierowo - część działki o nr geod. 207/1 o po-
wierzchni: 56 m2  z przeznaczeniem pod zieleń. 

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

Tytuł Górskiego Mistrza 
Polski juniorów w kolar-
stwie szosowym wywal-

czył Gracjan Szeląg (pierwsze 
z prawej). Zawodnik KK Tarnovia 
Tarnowo Podgórne pokonał o 4 
sekundy Mateusza Kazimiercza-
ka z GKK Opty-Mazowsze Gro-
dzisk Mazowiecki. Na trzecim 
miejscu finiszował drugi jego klu-
bowy kolega Wojciech Wilgus. 
W zawodach, które odbyły się 24 
i 25 sierpnia w Jeleniej Górze ry-
walizowało ponad stu dwudzie-
stu juniorów. Kolejny dobry start 
Gracjan Szeląg odnotował w 37. 

edycji Grand Prix Rüebliland,  
która rozpoczęła się 30 sierpnia 
i trwała do 1 września. 

Reprezentant kadry Polski junio-
rów pierwszy etap (115,7 km) za-

Bryluje na szosie kończył na szóstym miejscu, dru-
gi (62,8) na piątym, a na trzecim (9 
km) był dwudziesty drugi. Czwar-
ty etap świeżo upieczony górski 
Mistrz Polski zakończył na tym sa-
mym miejscu co trzeci, co w klasy-
fikacji generalnej dało mu czwartą 
lokatę. Dla porównania dodam, że 
w ubiegłym roku najlepszy z pol-
skich juniorów startujących w tym 
wyścigu zajął siódme miejsce. Za-
wodnikiem tym był Przemysław 
Kasperkiewicz z teamu Etixx-Ih-
ned. Dla Gracjana Szeląga był to 
ostatni sprawdzian  przed Mistrzo-
stwami Świata we Florencji, gdzie 
wystartuje w barwach Polski. 

~ Ania Lis
fot. Agnieszka Małgorzata Torba

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 z później-
szymi zmianami) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004r. poz. 2108 z późniejszymi zmianami) 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości poł. w Tarnowie Podgórnym  

ul. 27 Grudnia i w Lusowie ul. Poznańska 
Lp. obręb działka pow. w m2 księga wieczysta cena wywoławcza w tym 

23% VAT
wadium postąpienie minimalne

1. Tarnowo Podgórne 1378/3 (RIVa) 800 PO1P/00106066/7 160.000,00 zł 8.000,00 zł 1.600,00 zł

2. Tarnowo Podgórne 1378/11 (RIVa) 826 PO1P/00106066/7 165.200,00 zł 8.260,00 zł 1.652,00 zł.

przeznaczenie nierucho-
mości

zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tarnowo Podgórne i Góra, zatwierdzonym 
uchwałą Rady Gminy Nr IX/101/2011 z dnia 17 maja 2011r. opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011r. Nr 212 poz. 3307, działki nr: 
1378/3, 1378/11 znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - symbol 28MN, 40MN

opis nieruchomości działki nr: 1378/3, 1378/11 są niezabudowane, niezagospodarowane, posiadają kształt prostokąta,  posiadają dostęp do drogi 
publicznej

3. Lusowo 238/8 (RIVa, RV), 
233/19 (RIVa)

1541 PO1P/00213467/1 218.000,00 zł 10.900,00 zł 2.180,00 zł

przeznaczenie nierucho-
mości

zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Lusowie, zatwier-
dzoną uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXXV/421/2012 z dnia 11 września 2012r. opubl. Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 4795 z 
dnia 5 listopada 2012r, działki nr 238/8, 233/19 znajdują się terenie przeznaczonym pod zabudowę usługową – symbol U.

opis nieruchomości nieruchomość położona jest sąsiedztwie krytego basenu i gruntów zabudowanych zabudową jednorodzinną. Działka 238/8 sta-
nowi całość gospodarcza łącznie z działkę 233/19. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej - ul. 
Poznańska. Kształt działek prostokątny. Teren równiny niezabudowany, ogrodzony od strony sąsiedniej działki zabudowanej.

przetargi na sprzedaż nieruchomości w/wym. nieruchomości odbę-
dzie się 9 października 2013r. (środa) od godz. 9oo tj. Tarnowo Podgór-
ne ul. 27 Grudnia - godz. 9oo, Lusowo, ul. Poznańska - godz. 10oo - w 
sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115. 

Każdy przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed 
przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji prze-
targowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości 
przez uczestnika przetargu. W przypadku małżonków do dokonania 
czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków 
lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżon-
ka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. 

W przetargach na sprzedaż w/wym. nieruchomości mogą brać pod-
mioty, jeżeli wniosą wadium w  pieniądzu w wyżej określonej wysoko-
ści, nie później niż do dnia 2 października 2013r. (środa), na rachunek 
bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/
Poznań nr 48 1050 1520 1000 000 50265 1441.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na 
wskazany rachunek bankowy. Dowód wpłaty wadium winien wskazy-
wać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest 

do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać 
nieruchomość, której wpłata dotyczy.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet 
ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestni-
ka, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium pozostałych 
uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż 
przed upływem 3 dni od; odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, 
unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywny.   

Termin do złożenia wniosków przez osoby którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo-
ściami upłynął w dniu 30 lipca 2013r. 

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od 
przetargu. 

Mapy ewidencyjne nieruchomości dostępne są na stronie interneto-
wej: www.podgik.poznan.pl/, tekst planów dostępne są na stronie inter-
netowej: www.tarnowo-podgorne.pl/. 

Informacje: o przetargu - Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok. 12, 
tel. 61-89-59-261.   
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Start kolarki KK Tarnovia 
Tarnowo Podgórne w XIX 
Ogólnopolskiej Olimpia-

dzie Młodzieży w sportach let-
nich ŁÓDZKIE 2013 zakończył 
się zdobyciem dwóch złotych me-
dali oraz srebrnego i brązowego. 
Zawody w kolarstwie torowym 
i szosowym kat. junior i juniorka 
młodsza trwały od 5 do 7 sierpnia 
w Bartoszewicach i Strykowie. 
Medale z najcenniejszego krusz-
cu Julita Jagodzińska zdobyła 
w konkurencjach 200 m ze startu 

Tegoroczny letni obóz ta-
neczno – rekreacyjny 
OSiR Jast Tarnowo Pod-

górne spędził w Pakostane na 
Chorwacji. Od 25 lipca do 5 sierp-
nia br. tancerze doskonalili swój 
warsztat i korzystali z uroków ja-
kie oferuje przebywanie nad mo-
rzem. Wieczorami organizowane 
były atrakcje tj.: karaoke, podcho-
dy, czy wycieczka do miasta Za-
dar. Grupa wzięła również udział 
w tradycyjnej paradzie, która  w 
tym roku odbyła się pod hasłem 
„Polak w Chorwacji”. W jej trak-
cie można było podziwiać m.in. 

barwny korowód, który przeszedł 
ulicami miasta. Uczestnicy obo-
zu zaprezentowali się również 
w tanecznym show, które zosta-
ło przez publiczność  nagrodzo-
ne gromkimi brawami. Nieste-
ty wszystko co dobre szybko się 
kończy. Jeśli ktoś chciałby do-
łączyć do najmłodszej grupy to 
jest jeszcze kilka miejsc wolnych 
miejsc. Szczególnie mile widziani 
są chłopcy z rocznika 2003-2005. 
Więcej informacji można uzyskać 
dzwoniąc pod nr telefonu Szkoły 
Tańca JAST - 726 566 726.

~ Ania Lis

Cztery medale Julity
lotnego i 500 m ze startu zatrzy-
manego. Srebro w keirinie, a brąz 
w wyścigu na 2000m. Poza tym 
w wyścigu ze startu wspólnego 
na dystansie 65 km zajęła czwarte 
miejsce (na 40 zawodniczek) oraz 
16. w jeździe na czas na dystansie 
10 km. W klasyfikacji drużyno-
wej na szosie Klub Kolarski Tar-
novia Tarnowo Podgórne zajął 21. 
miejsce na 54 startujące.

~ Ania Lis
fot. Weronika Misterek

PAKOSTANE 2013

Jest wiele różnych konku-
rencji biegowych. Do typo-
wych należą: biegi rodzinne, 

z psem, na dystansach krótkich (5 
czy 10 km), półmaratony, marato-
ny (42,2 km),  ultramaratony pła-
skie i górskie (dystans powyżej 50 
km). Większość z tych dystansów 
pokonują również nieliczni rodzi-
ce - biegacze, pchając trzykołowy 
wózek ze znajdującym się w nim 
potomkiem. Istnieją też bardziej 
szalone zawody, takie jak: biegi 
24 godzinne (często rozgrywa-
ne na krótkiej pętli) czy bieg od 
zmierzchu do świtu (zaczynamy 
gdy słoneczko zachodzi, a koń-
czymy, gdy wschodzi).  

Łącząc te wszystkie koncepcje 
w jedną stworzyliśmy nową ja-
kość -  JANKOWICKA PĘTLA.

Trening Zabiegnych 100 km + w Jankowicach

Miejsce treningu : park w Jankowicach, aleja szu-
trowa wokół stawu. Trasa o wysokich walorach przy-
rodniczo- estetycznych położona w pobliżu pałacu. 

Rozpoczęcie treningu – niedziela 29.09, jak już 
słonko wstanie,  około 8 rano.

Koniec treningu  -  uzależniony od chęci i możli-
wości biegaczy z naszego klubu, na pewno nie wcze-
śniej niż o 12.00.

Dystans : długość jednej pętli 1 km lub raczej jej 
wielokrotna wielokrotność.

Udział w treningu : wyłącznie 
na własne ryzyko i z uśmiechem na 
twarzy, można rozmawiać podczas 
biegu, ale tylko na ciekawe tematy.

Pomiar pokonanego dystansu: 
każdy biegacz liczy sam ilość po-
konanych pętli, stosujemy zasady 
savoir vivre.

Ku uciesze psychicznie osza-
lałych z pokonywania niekoń-
czących się pętli zawodników,  
co najmniej jeden z zaprzyjaź-
nionych pierwszoklasistów pod-
da się pasji tworzenia – motyw 
przewodni pracy „Jak szczęśliwie 
przebiec przez życie oraz przyro-
da wokół mnie”.   

 O wykorzystaniu tego dzieła 
konsylium klubowe podejmie de-
cyzję w terminie późniejszym. 

~ Zabiegani Lusówko
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Międzywojewódzkie Mi-
strzostwa Młodzików 
w kolarstwie torowym, 

które odbyły się 24 i 25 sierpnia 
w Kaliszu zaowocowały dziewię-
cioma medalami KK Tarnovia 
Tarnowo Podgórne.

Drużyna w składzie Krystian 
Ruta, bracia Jakub i Norbert 
Śmieszek oraz Kamil Kowalczyk 
zajęła pierwsze miejsce. W wy-
ścigu po złoto wyprzedziła eki-
py KLTC Konin (drugie miej-
sce) oraz KTK Kalisz. Miejsca 
za podium zajęły kolejno Jedyn-
ka Kórnik i KKS Gostyń. W wy-

KK TARNOVIA w Kaliszu szek. Pierwszy z nich triumfował 
również w wyścigu na 500 m. W 
wyścigu punktowym pudło w 2/3 
należało do braci Śmieszek. Jakub 
zajął pierwsze miejsce, a Norbert 
drugie. W wyścigu australijskim 
Jakub Śmieszek zdobył złoty 
medal, a Norbert zakończył wy-
ścig na czwartym miejscu. W ka-
tegorii młodziczek dwa srebrne 
medale na 200 m i w sprincie zdo-
była Zuzanna Garczarek. W bie-
gu indywidualnym na dystansie 1 
km podopieczna trenera Konrada 
Błaszczyka i Zbigniewa Szymań-
skiego była czwarta.

~ Ania Lis 
Fot. Jakub Śmieszek

W ramach przygoto-
wań do Górskich 
Mistrzostw Polski 

w kolarstwie szosowym 2013 
„Karkonoski Klasyk” BGŻ Pro 
Liga, które odbędą się 24 i 25 
sierpnia w Jeleniej Górze kolarze 
KK Tarnovia Tarnowo Podgórne 
szlifowali formę na zgrupowa-
niu we Francji.  Od 2 do 20 sierp-
nia podopieczni trenera Piotra 
Brońskiego trenowali siłę i wy-
trzymałość, a także wystartowa-
li w sześciu międzynarodowych 
wyścigach. Pierwszym z nich 
była jedenasta edycja trzyetapo-
wego wyścigu Juniorów Ceven-
nes – Garrigues. 

Pierwszy, którego dystans wy-
nosił 110 km najszybciej z ekipy 
Tarnovii pokonał Gracjan Szeląg. 
Linię mety w Sommieres przeje-
chał jako piąty spośród 91. startu-
jących. Dwudziestą czwartą loka-
tę zajął Szymon Zygarłowski. Na 
drugim etapie o długości 9,15 km 
ze startem i meta w Logrin Szeląg 
był szósty, a jego klubowy kole-
ga Marcin Karbowy ósmy. Ostatni 
etap wyścigu odbył się w Lassal-
le na dystansie 84km. Najlepszym 
juniorem z ekipy Tarnovii po raz 
kolejny został Gracjan Szeląg, któ-
ry zajął czwarte miejsce, a dwu-
dzieste drugie Wojciech Wilgus. 
W klasyfikacji generalnej Szeląg 
zajął wysoką trzecią lokatę. 

Zgrupowanie we Francji

Szczęśliwego 13 sierpnia odbył 
się drugi start tarnowskich kolarzy. 
Tym razem w kryterium ulicznym 
o dystansie czterdziestu okrążeń 
po 2,5km w St. Romain le Puy. 
Myślę, że nie powinno nikogo 
zdziwić to, że najszybciej wyścig 
ukończył Gracjan Szeląg, który za-
jął siódme miejsce. Dziesiąty był 
Jakub Hercog, a wysoką aktywno-
ścią na premiach specjalnych wy-
kazali się Borys Korczyński i Mar-
cin Karbowy. Kolejne kryterium 
nazwane nocnym odbyło się 15 
sierpnia w Montelimar. W zawo-
dach, które rozpoczęły się o 21:00 
wzięło udział osiemdziesięciu za-
wodników, którzy mieli do prze-
jechania 80 okrążeń po 850m. Na 
płaskiej trasie brylowali najszybsi 
z nich. Wszystkie premie specjal-
ne, których było osiem padły łu-
pem najaktywniejszych zawodni-

ków KK  Tarnovia czyli: Borysa 
Korczyńskiego , Marcina Karbo-
wego i Jakuba Hercog. Poza tym 
w połowie wyścigu zaatakował 
z peletonu duet Marcin Karbowy 
i Gracjan Szeląg, którzy dojechali 
do mety z 45. sek. przewagą. Ko-
lejne wyścigi francuskich wojaży 
rozpoczęły się 17, a zakończyły 
19 sierpnia. W sobotę w Montrond 
Les Bains na dystansie 80km  dzię-
ki solowej akcji triumfował Woj-
ciech Sykała. Szóste miejsce za-
jął Kacper Kistowski, a dwunaste 
Gracjan Szeląg. Sykała i Kistow-
ski startowali w „podwójnych 
barwach” tzn. obaj są zawodni-
kami Tarnovii na stażu w klubie 
kolarskim Charvieu. W niedzie-
lę w Marcigny też na solo zwy-
cięstwo odniósł Wojciech Sykała, 
drugi był Szeląg oraz siódmy Ki-
stowski, ósmy Hercog i dwunasty 
Wilgus, którzy popisali się dużą 
aktywnością przekładającą się na 
liczbę premii. Najwięcej, bo aż 
pięć zgarnął Borys Korczyński. 
Po raz ostatni w trakcie tego zgru-
powania zawodnicy KK Tarnovia 
Tarnowo Podgórne wystartowali 
na zaproszenie Mera miejscowo-
ści Villapourcon. W profesjonal-
nym wyścigu z dwunastoma okrą-
żeniami po 7,5km – w tym 3,5 km 
podjazd, Gracjan Szeląg w swojej 
kategorii był pierwszy, Wojciech 
Wilgus czwarty, a Szymon Zygar-
łowski piąty. W kat. open Szeląg 
zajął trzynaste miejsce.

~ Ania Lis

ścigu młodzików rocznik 1999-
2000 złoty medal zdobył Krystian 
Ruta, a brązowy Norbert Śmie-
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W finałowym turnieju II 
Grand Prix Wielkopol-
ski w koszykówce 3x3 

wystąpiło dwanaście drużyn. Ro-
zegrano go 31 sierpnia na parkin-
gu przy firmie Vector w Tarnowie 
Podgórnym.  Zwyciężył zespół 

W sezonie 2013/14  ko-
szykarze GKS Tarno-
via Tarnowo Podgórne 

zagrają po raz kolejny na trzecio-
ligowych parkietach. O tym co 
było, jest i może będzie zapyta-
łam Pawła Eicherta, wiceprezesa 
klubu.

„Znów się zepsułeś i wiem co 
zrobię, zamienię ciebie na lepszy 
model” - śpiewa Kasia Klich, a 
mi ten tekst pasuję do opisania 
zakończenia współpracy z trene-
rem Markiem Łodygą.

Wiceprezesem GKS Tarno-
via Tarnowo Podgórne zostałem 
w połowie ubiegłego sezonu. W 
mojej ocenie już wtedy zachodzi-
ła konieczność zmiany oblicza tej 
drużyny. Marek Łodyga pracował 
z drużyną przez dwa sezony. W 
maju dokonałem oceny efektów 
jego pracy co w połączeniu z pla-
nami zmiany stylu gry drużyny 
oraz koniecznością wprowadze-
nia do drużyny nowego, świeżego 
spojrzenia szkoleniowego zade-
cydowało o zakończeniu współ-
pracy.  Przez trzy lata ta drużyna 
była za dobra na trzecią ligę i za 
słaba na drugą. Chcę, żeby grali 
w niej zawodnicy młodzi, którzy 
mogą w niej rozwinąć skrzydła, a 
nie przygodnie zebrani w połowie 
września. 

Przygodnie? 
Tymczasowo, przejściowo, na 

chwilę. Bo nie znaleźli się w skła-
dzie drużyn, w których chcieli 
grać i Tarnovia jest dla nich miej-
scem na przeczekanie sezonu. Te 
czasy już się skończyły. Razem z 
trenerem chcemy stworzyć druży-
nę, w której będą grać zawodnicy 
głodni sukcesu, co niewątpliwie 

Czas na zmiany

wpłynie na widowiskowość me-
czów. Już w maju określiłem się, 
że treningi rozpoczną się pod ko-
niec lipca i chcę na nich widzieć 
zawodników, którzy myślą o grze 
w Tarnovii poważnie.

Z nieoficjalnego źródła wiem, 
że wielkich zmian kadrowych 
nie było.

Zmieniliśmy graczy obwodo-
wych, bo należało zmienić styl ich 
gry. Do składu dołączyli Paweł 
Mowlik, Piotr Gacek i Sebastian 
Walczak. Nie zagrają Paweł Mu-
rza, Mateusz Wasiński oraz Alan i 
Rafał Urbaniak. Reszta bez zmian. 
Z trenerem uzgodniliśmy, że 
wszyscy mają takie same szanse. 
Kości zostały rzucone. 

A kadra trenerska?
Szkoleniowcem został Marek 

Lebiedziński, a  trenerem  przy-
gotowania fizycznego Andrzej 
Penconek.

Dlaczego pan Lebiedziński zo-
stał trenerem?

Ponieważ szukałem trenera z 
Poznania, który podziela mój spo-
sób postrzegania koszykówki oraz 
będzie w stanie dokonać zmia-
ny stylu gry drużyny na bardziej 
dynamiczny i widowiskowy z 
uwzględnieniem aktualnie obo-
wiązujących w koszykówce tren-

dów. Trenera młodego, ambitnego 
i głodnego sukcesów. 

A  trener przygotowania fi-
zycznego? 

Aby wprowadzić nowy styl gry 
drużyny potrzebny jest odpowied-
ni fundament. Tym fundamentem 
jest właśnie odpowiednie przy-
gotowanie fizyczne zawodników. 
Pan Andrzej jest wysokiej klasy 
specjalistą współpracującym od 
wielu lat z drużynami koszykar-
skimi Pracuje również z wybitny-
mi tenisistami. To wysokiej klasy 
fachowiec gwarantujący odpo-
wiednie przygotowanie drużyny 
pod względem fizycznym. 

 Myśli Pan, że dzięki tym 
zmianom Tarnovii uda się 
awansować?

Za wcześnie na tego typu dekla-
rację. O awansie będziemy dopiero 
myśleć po pierwszej rundzie. Teraz 
naszym celem jest przebudowa 
drużyny i zmiana jej stylu gry, na 
taki który przyciągnie na trybuny 
rzeszę kibiców, bo w końcu gra-
my dla nich. 29 sierpnia od meczu 
z drugoligowym Basketem Piła 
rozpoczęliśmy okres sparingowy. 
7 września zagraliśmy mecz z Ba-
sketem Junior Suchy Las, podczas 
którego odbyła się  prezentacją dru-
żyny. Chcę, żeby ta inicjatywa była 
cykliczna. Poza tym przed meczem 
odbyło się spotkanie organizacyj-
ne nowego tworu, którego jestem 
pomysłodawcą. Tarnovia Business 
Club, bo o nim mowa, ma funk-
cjonować przy drużynie i zrzeszać 
przedsiębiorców, widzących możli-
wość wykorzystania potencjału jaki 
niesie ze sobą drużyna koszykarska 
i przełożenie tego na działalność 
biznesową. Ten twór ma rządzić 
się własnymi prawami. Zapra-
szam wszystkich zainteresowanych 
współpracą do dołączenia do Tar-
novia Business Club.

STREETBALL DA Buenin Banana z Wrocławia. 
Drugie  miejsce zajęła drużyna 
Kejry z Ostrowa Wielkopolskie-
go, a trzecie Rezerwowi z Kut-
na. Miejsce tuż za podium zajęła 
Crew of Street Włocławek, a 5-7: 
Airballers Poznań, Pingwiny Kut-
no i Pyk Pyk Koło.

~ Ania Lis, fot. Ania Lis

Paweł 
Eichert
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 i na koniec...

Zawodnicy sekcji Taekwondo olimpijskiego 
UKS Atlas Tarnowo Podgórne wystartowa-
li w najstarszych międzynarodowych zawo-

dach taekwondo w Polsce. Polish Open-Warsaw 
Cup 2013, bo o nich mowa zostały zorganizowa-
ne przez Polish Taekwondo Federation i trwał od 
31 sierpnia do 1 września. W sportowej rywaliza-
cji wzięły udział ekipy z Azji i Europy, a patronat 
nad nią objęli Prezydent Miasta st. Warszawy Han-
na Gronkiewicz-Waltz, Minister Sportu i Turystyki 
Joanna Mucha, Ambasador Korei w Polsce Young 
Sun Paek, Rektor AWF Warszawa Andrzej Masta-
lerz oraz Prezes PKol Andrzej Kraśnicki. 

Złoty medal Polish Open w kat. 42 kg wywalczyła 
Zuzanna Roszkiewicz. Zwyciężyła dzięki wygranym 

Dwie wygrane i medal Piąte miejsce w kat. 49 kg zajął 
Mateusz Bartkowiak, a w kat. 45 
kg Filip Kubacki. Zachęcam do 
wstąpienia w szeregi sekcji Ta-
ekwondo olimpijskiego chłopców 
i dziewczynki w wieku od 4 lat 
oraz młodzież. Zajęcia odbywa-
ją się w każdy wtorek i czwartek 
na sali przy strzelnicy sportowej 
w Tarnowie Podgórnym (ul. Za-
chodnia 3). Dla dzieci odbywa-
ją się w godz. 16.00-17.00, a dla 
młodzieży – 17.00-18.00. Więcej 
informacji można uzyskać dzwo-
niąc do trenera pod nr tel. 669 180 
861.

~ Ania Lis
fot. Marta Jeżewska

walką 30:2 i 8:9 nad zawodnicz-
ką kadry narodowej Hiszpanii. 
– Wynik wróży sukces na Mi-
strzostwach Europy w Portugalii, 
w których Zuzanna będzie star-
tować pod koniec września – po-
wiedział trener Tomasz Gorwa. 

Wydawca:  Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Zespół Redakcyjny: Agnieszka Rzeźnik (red. 
naczelna), Kazimierz Szulc, Anna Lis, Krystyna 
Semba, Ewa Noszczyńska-Szkurat, Grzegorz Leon-
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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: 10.09.2013 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: ul. Szkolna, Tarnowo Podgórne, fot. archiwum.

DAM PRACĘ
•  ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ W RUCHU 
MIĘDZYNARODOWYM KAT.B, pra-
cę na nowym busie Fiat DUCATO Maxi 
Firana, umowę o pracę na czas nie-
określony, wynagrodzenie stałe + do-
datki; Wymagania: prawo jazdy kat. 
B, doświadczenie w kierowaniu pojaz-
dami, zaświadczenie o niekaralności.  
Proszę o przesłanie CV i Li-
stu Motywacyjnego na ad-
res e-mail: biuro@eurofracht.eu.  
PRACA JUŻ OD WRZEŚNIA 2013r
• Pracownik Produkcji – praca przy pa-
kowaniu. Wymagana gotowość do pra-
cy I KSIĄŻECZKA SANEPIDU. Miejsce 
pracy: Jankowice. Kontakt: tel. 669 655 
955 ; e-mail: b.wozniak@pl.randstad.
com (Randstad Agencja Pracy Tymcza-
sowej nr rej 47)

• Potrzebna osoba do pomocy w domu 1 
do 2 razy w tygodniu -duży dom w Tar-
nowie Podgórnym. 509-749-163
• Zatrudnię opiekunkę do 6-miesięczne-
go dziecka, praca w Baranowie, od zaraz; 
mile widziane referencje. Tel. 512788050
• Centrum Terapii Manualnej w Siero-
sławiu zatrudni osobę do sprzątania na 
umowę - pełen etat. Tel. 61 8147 415, e-
-mail: biuro@ctmrakowski.pl
• Zatrudnimy od zaraz kierowce w ruchu 
miedzynarodowym , kat C+E . Trasy DE 
> CH > IT - system pracy 3/1. Kontakt : 
Rafał Grzegorzewski   kom. 603 611 408, 
e-mail: nevada-trans@wp.pl
• Fryzjerkę, fryzjera zatrudnię. Przeźmie-
rowo. Wysokie zarobki. 607-448-642
• Szukam osoby, która zajmie się starszą 
panią, codziennie po godz. 17.00 przez 
3-4 godz. czasem w weekendy. Kontakt: 
anna@firmaadams.pl lub 502660118
• Poszukuję pomocy domowej do duże-
go domu. Zakres obowiązków - sprzą-

tanie, odkurzanie, prasowanie, mycie 
okien, gotowanie tip... Praca w okoli-
cach Tarnowa Podgórnego, Ceradza, 
Dusznik Wielkopolskich. Wymagane do-
świadczenie (mile widziane referencje) 
i czynne prawo jazdy. Wynagrodzenie 
do uzgodnienia. Osoby zainteresowane 
ofertą proszę o kontakt 730 038 030
• Do Auto Myjni (BP Tarnowo Podg.) za-
trudnię pracownika. Mile widziane pra-
wo jazdy kat. B 509 493 440
• Zatrudnię Panią (najchętniej student-
kę) do sprzątania domu w Lusowie. Tel 
605 077 088
• Hotel Orange Przeźmierowo poszukuje 
na pół etatu pracownika gospodarczego. 
Zainteresowane osoby prosimy o prze-
słanie CV na adres: hotel@hotelorange.
pl lub złożenie dokumentów osobiście w 
Recepcji
• Szukam osoby do Biura Rachunkowe-
go na kilka dni w tygodniu. Mile widzia-
na własna działalność gospodarcza oraz 

znajmomość obsługi programów księgo-
wych DGCS oraz Płatnik (ZUS), tel. 607 
288 671
• Potrzebna osoba z okolic Baranowa, 
Przeźmierowa do opieki - chłopiec 6 lat. 
tel. 605 373 410
• Emerytowanej nauczycielki zmotory-
zowanej do opieki nad 2 dzieci poszuku-
ję. tel. 695 610 976
• Firma medyczna z Przezmierowa za-
trudni mezczyzne do prac magazy-
nowo- biurowych. Praca od ponie-
dzialku do piatku, w godz. 8- 16.  
Wymagania: obsluga komputera (Offi-
ce, Excel, internet), prawo jazdy kat. B, 
umiejetnosc pracy w zespoleOsoby za-
interesowane prosimy o przesylanie CV 
na adres e-mail: stokmed@tlen.pl”
• Nauczycielki do udzielania korepetycji 
(zakres Szkoła Podstawowa) poszukuję. 
tel. 501 499 590

Państwu  
Barbarze i Romanowi Pukowiczom

Wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci 
Mamy i Teściowej

Składa
Zarząd i Członkowie  
Klubu Seniora Sady

Naszemu Koledze
Przemysławowi Łuczak

wyrazy szczerego i głębokiego 
współczucia z powodu śmierci  

Mamy

składają Członkowie Stowarzyszenia  
Orkiestra Dęta „Da Capo”  
w Tarnowie Podgórnym

Naszym drogim kolegom  
Grzegorzowi i Annie Kotlarczykom 

wyrazy szczerego współczucia i słowa 
otuchy z powodu śmierci  

Mamy i Teściowej 

Składa Dyrekcja oraz koleżanki i koledzy 
ze Szkoły Podstawowej

 im. A. Fiedlera w Przeźmierowie
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czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
Posiadamy w sprzedaży nasiona zbóż.

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

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

w Sadach na samodzielnej działce
z miejscami parkingowymi.

Dom w pełni wyposażony, wysoki standard.
Tel. 601 706 157

Wynajmę domek 60m2

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
BRUKARSKIE

604 403 593

USŁUGI REMONTOWO
- BUDOWLANE

NAWIERZCHNIE, PODJAZDY,
CHODNIKI, PARKINGI,

RENOWACJA

507 946 733

NIEMIECKI
KOREPETYCJE

płatność gotówką
501 355 133

KUPI¢ KA˚DÑ PRZYCZEP¢
KEMPINGOWÑ Certy� kat nr 49

Oferujemy pracę w Tarnowie Podgórnym na stanowiskach:
- operator maszyn produkcyjnych (wym: doświadczenie)

- pracownik produkcji - monter (wym: doświadczenie na produkcji)
- pracownik magazynu (wym: upr. na wozki widł. + doświadczenie)

Kontakt: M-Serwis, ul. Mickiewicza 27/2, Poznań
tel.: 61 846 07 23, 669 996 401

e-mail: rekrutacja@m-serwis.com.pl

SZUKAM PRACY
• Młody, 29 średnie, szuka pracy - upr. wózek widłowy, 
angielski, niemiecki, komputer, prawo jazdy B+E - 604 
695 514
• Mężczyzna lat 33 szuka pracy w ogrodnictwie, tel. 
516 239 877
• Posprzątam dom, mieszkanie w Tarnowie Podgórnym 
lub okolicy. tel. 515-517-864
• Od zaraz zaopiekuję się dzieckiem u siebie w domu w 
Tarnowie Podgórnym. Mam dom z ogrodem. tel. 504-
163-311
• Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w domu. tel. 693-
401-820
• Zaopiekuję się dzieckiem w Tarnowie Podgórnym lub 
okolicy. Doświadczenie w opiece nad dziećmi. Bez na-
łogów. tel. 515-517-864
• Posprzątam dom, mieszkanie w Tarnowie Podgórnym 
lub okolicy. tel. 515-517-864
• Studentka, rzetelna, uczciwa ze znajomością j. an-
gielskiego i rosyjskiego poszukuje pracy. Tylko poważne 
oferty - 664 083 393
• Posiadam sam. dostawczy, przyczepę reklamową - szu-
kam pracy 792 426 077

• Posprzątam teren, pomieszczenia i ogrody. Wywio-
zę niepotrzebne rzeczy na gratowisko. Posiadam Żuka 
- 698 729 869
• Założę trawnik, wykoszę trawę, przytnę drzewka, 
krzewy, wykonam opryski. Potnę drewno do kominka, 
tel. 782 785 462
• Studentka IV roku pedagogiki z językiem angielskim, 
udzieli korepetycji z języka angielskiego. Kontakt 602-
664-613.
• Emerytka lat 54 dyspozycyjna podejmię pracę chałupniczą 
i nie tylko, tel. 601 171 291.
• Odpowiedzialna i dyspozycyjna Pani posprząta dom. 
tel. 665-617-908
• Pani szuka pracy jako pomoc księgowa, biurowa, tel. 
727 588 057.
• Student pomoże odrobić lekcje z chemii, fizyki, mate-
matyki, angielskiego. tel. 785 164 595.
• Liście dokładnie zbiorę do worków. tel. 886 273 544.
• Pani (47)- wykształcenie wyższe - szuka pracy- naj-
chętniej opieka nad dziećmi (w wieku przedszkolnym 
i szkolnym) + pomoc w nauce lub sama nauka - język 
angielski i matematyka - na każdym poziomie. tel. 728-
510-846
• Magister fizjoterapii szuka pracy tel. 601 324 426
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KAWALERKA
DO WYNAJĘCIA

tel. 663 689 481
Chyby

KOREPETYCJE
MATEMATYKA
608 635 785

PRZYGOTOWANIE DO MATUR

JĘZYK POLSKI
KOREPETYCJE

518 549 824

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

T¸UMACZ
PRZYSI¢G Y̧

J¢ZYKA ANGIELSKIEGO

KOWALSTWO - ŚLUSARSTWO
bramy, płoty, kraty, meble

Zakrzewo, ul. Poznańska 9 | www.kowalstwoart.pl | 61 8 143 389

Cyklinowanie
malowanie parkietów

uk∏adanie parkietów, paneli
609 211 977

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

ATRAKCYJNE  CENY !!!

A N G I E L S K I
Mgr filologii angielskiej, doktor nauk humanistycznych w zakresie 
literaturoznawstwa angielskiego oferuje lekcje języka angielskiego 

ogólnego i biznesowego (wszystkie poziomy nauczania) oraz tłumaczenia 
i korektę tekstów (po polsku i angielsku). Wolne terminy od rana.  

Faktury VAT. Kontakt: 604 525 232 (Lusówko)
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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!

DO WYNAJ¢CIA
PRZEèMIEROWO

mieszkanie 70m
lokal           75m

884 874 963

TANIO
i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

UKŁADANIE
BRUKOWEJ
KOSTKI

SPRZEDAM
• dom • warsztat • biuro •

• zaplecze socjalne •
• garaż dwustanowiskowy •
na cichej zagospodarowanej

działce 1047 m2

Przeźmierowo
tel. 537 1111 45

506 197 406

ANGIELSKI

606 116 336

doświadczony nauczyciel mgr anglistyki
skutecznie, fachowo: wszystkie poziomy nauczania
również matura, egzaminy gimnazjalne, certyfikaty Bufet Szkolny

Poleca obiady dla dzieci wydawane
w godz. od 11.30 - 14.30
- tanie kanapki, napoje itp.
Organizujemy imprezy okolicznościowe.
Przeźmierowo BUFET OSiR w Szkole Podstawowej
ul. Kościelna (nad salą gimnastyczną), tel. 607 840 705

Od 15 września OBNIŻKA OD 10 DO 40%Od 15 września OBNIŻKA OD 10 DO 40%

UNILINGUA
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

NIEMIECKI • WŁOSKI
HISZPAŃSKI

ANGIELSKI

Przeźmierowo, ul. Leśna 7
tel. 506 929 653

JĘZYK ANGIELSKI
NAUKA, KOREPETYCJE
tel. 665-239-982

NOWO OTWARTY SKLEP

• ODZIE˚ M¢SKA • M¸ODZIE˚OWA • PERFUMY •
• ZEGARKI • DODATKI •

• WIELE INNYCH ARTYKU¸ÓW •

MĘSKI STYL NISKIE

CEN
Y

Przeźmierowo, ul. Kościelna 24

606 302 780
(obok sklepu dziecięcego „Pati i Sofi”)

Tel. 887 123 888
Możliwy dojazd do Klienta

Profesjonalne Indywidualne
Korepetycje z przedmiotów
ścisłych i humanistycznych

oraz terapia dla wszystkich dzieci,
także z problemami w adaptacji
oraz z przyswajaniem wiedzy.

Prowadzi dyplomowana
zawodowa terapeutka pedagog

z bogatym doświadczeniem.
Wiek dzieci od 3 lat. Szkoła Montesorii.

Wybór odpowiedniej metody
i Opracowanie indywidualnej terapii.Student udziela

KOREPETYCJI
z chemii, fizyki i matematyki

785 164 595

tel. 601 822 228

SZACOWANIE
SZKÓD ¸OWIECKICH
BIEG Y̧ SÑDU OKR¢GOWEGO

2002-2007

US¸UGI
OGÓLNOBUDOWLANE

506 183 806
godz. 20.00 - 21.00

• płoty z klinkieru
• izolacje termiczne
• płytki, zabudowa NIDA GIPS
• malowanie

LECZENIE UZALE˚NIE¡
- alkohol, hazard, leki, 

narkotyki, uzależnienia mieszane

Interwencje kryzysowe
Pomoc w dostaniu się do ośrodka
Terapia rodzin osób uzależnionych

Terapia DDA
Certy�kowany psychoterapeuta uzależnień

501 958 513

BRYKIET
D¢BOWY

502 317 966

KOMINKOWY (bez kleju)

1t - 720 zł transport GRATIS
w workach 25 kg

MUROWANIE
budynków i ogrodzeń

Z CEGŁY KLINKIEROWEJ
UKŁADANIE

KOSTKI
brukowej, granitowej
Posiadam referencje

tel. 608 270 421
Malowanie • Szpachlowanie

Nida Gips • Płytki

669 95 96 95
satysfakcja gwarantowana

- dochodzenie odszkodowań za hałas 
  w związku z ustanowieniem OOU
- kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych
- prawo cywilne, rodzinne, karne

Kontakt: adw. Magdalena Sobaszkiewicz, tel. 602 738 646
www.sobaszkiewicz.pl, e-mail:magda.sobaszkiewicz@op.pl
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BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13

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

TRANSPORT
BUS - do 1 t

tel. 604 994 130

Jazdy Zakrzewo, Poznań i okolice
Odbieramy kursantów!

tel. 601-25-79-78

KURSY PRAWO JAZDY
23 lata doświadczenia na rynku!

US¸UGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

512 072 602

netypowe zabudowy,
NG, szpachlowanie,
malowanie, panele,

p∏ytki, inne

MONTA˚ ANTEN
TV+SAT + internet

bezprzewodowy

509 156 005

JOGA 
 Tarnowo Podgórne 

www.joajoga.pl    508 460 203 
 

PRZYGOTUJ SIĘ Z NAMI! www.saksa.pl
tel. 883 64 00 33, saksa@saksa.pl

Centrum Językowe SAKSA
NIEMIECKI • ANGIELSKI

kursy • szkolenia językowe • nauczanie indywidualne
intensywna nauka • wyszkolona kadra

Baranowo

Angielski
Hiszpaƒski
691 596 057



34       / sąsiadka~czytaj / wrzesień 2013

 reklama

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

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 –

• kursy dla firm, Business English
• kursy dla doros∏ych, m∏odzie˝y i dzieci

ul. ks.Niklewicza 1/2, Tarnowo Centrum
tel. 603 093 436, 61 22 45 112, www.english-first.pl

• przygotowanie do matury i egzaminów
• konwersacje
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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

PRALKI
SUSZARKI

ZMYWARKI
i inny duży sprzęt AGD

601 717 690
601 853 323
ROK ZAŁOŻENIA 1982 

NAPRAWA

Kancelaria Radcy Prawnego
Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

§

SKANMA

Marcin Mazurkiewicz
62-080 Swadzim, ul. Poznaƒska 28
tel. kom. 506 379 430, e-mail: mar215@op.pl

Skanowanie negatywów,
slajdów i zdj´ç,
wykonywanie odbitek
Przegrywanie z VHS,
fimów 8 mm na DVD
Ksero, Wizytówki,
Laminowanie, Bindowanie

TELEFON: 500 20 27 28

Restauracja
La Siesta

ZAPRASZA
NA WSPANIAŁĄ PIZZĘ Z PIECA

ORAZ WYŚMIENITE OBIADY

DUŻY WYBÓR ATRAKCYJNE CENY
RÓWNIEŻ Z DOWOZEM

tel. 691 14 14 09

J¢ZYK ANGIELSKI
t∏umaczenia techniczne
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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

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

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

61 8146 979
Lusowo, Nowa 45

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

DREWNO DO KOMINKA 
BRYKIET  (buk+sosna) do pieców i kominków
Dowóz gratis w promieniu 15km od � rmy przy zakupie pow. 3mp

Drewno Budowlane:
• Łaty  40x60
• Kontrałaty  20x60 / 25x50
• Tarcica szalunkowa 25mm
• Tarcica obrzynana 25mm impreg.

• Kantówka konstrukcyjna biała
• Kantówka konstrukcyjna impreg.
• Przy ilości pow.20m3 dowóz gratis

PRZEŹMIEROWO  ul. RYNKOWA 117  (przy stacji Orlen)
tel. 692 384 100, tel. 61 8161645
e-mail: barnas56@poczta.onet.pl

SPRZEDAŻ  DETALICZNA  I HURTOWA
czynne od pon.-piątku w godz. 10.30 – 16.30
SKLEP  FIRMOWY DREWPAL  S.C.

ZAPRASZA NA WIECZORKI TANECZNE
W KAŻDĄ SOBOTE PAŻDZIENIERNIKA.

GWARANTUJEMY WSPANIAŁĄ KUCHNIE,
SUPER PIZZE

Restauracja
La Siesta
w Tarnowie Podgórnym

ul. Poznańska 82A

REZERWACJA TELEFON: 500 202 628

WWW.DOBREOLEJE.EU
WWW.ALCOFILTRY.PL

DLA MOTORYZACJI, ROLNICTWA I PRZEMYSŁU

FILTRY:
•	 OLEJU
•	 POWIETRZA
•	 PALIWA
•	 KABINOWE
•	 HYDRAULIKI

STELLMAR- ALCO	Filtry	
ul.	Rynkowa	130,	62-081	Przeźmierowo	

tel.	(61)	652	36	93	
pon.-pt.:	9:00	-	17:00

NAPRZECIW	RESTAURACJI	„DROMADER”

•	 OLEJE	SILNIKOWE
•	 OLEJE	PRZEKŁADNIOWE
•	 PŁYNY	HAMULCOWE
•	 PŁYNY	HYDRAULICZNE
•	 PŁYNY	DO	CHŁODNIC
•	 CHEMIA	WARSZTATOWA

JĘZYK ANGIELSKI
Doświadczony nauczyciel, egzaminator gimnazjalny i maturalny.

- przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
i maturalnego, lekcje w zakładzie pracy, dzieci.

tel: 691 14 14 09
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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

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

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

NAUKA
JAZDY

PRZEèMIEROWO
66 44 99 032

MECHANIKA POJAZDOWA
M.W. SERWIS

507 406 572
Poznańska 17, Przeźmierowo

www.mwserwisaut.pl

PW NOWA STAL
A. Nowak

OFERUJE W DOBRYCH CENACH
Akcesoria do bram przesuwnych

- szyny, wózki, rolki, listwy itp.
Automatyka Nice

Elementy kute do ogrodzeń
pn - pt 7.00 - 16.00, soboty 7.00 - 12.00

Poznań, ul. Lutycka 105
tel. 61 65 67 490, 692 928 142
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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

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

Mieszkanie do wynajęcia 
w Wysogotowie

tel. 605 638 008

• 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

® MIESZKANIE ®
dwupokojowe do wynajęcia

centrum Tarnowa Podg.
tel. 510 129 217

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

STOP - PRZEMOCY

www.kobietanowegoczasu.pl

POMOC:
psycholog:

600 725 541
prawnik:

603 313 071
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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

PEDIATRA
lek. med. Irena Pietrzykowska
Przeêmierowo, ul. Brzozowa 1
tel. 61 814 16 61, 602 11 95 71

DZIAŁKI BUDOWLANE, UZBROJONE

NA SPRZEDAŻ
TARNOWO PODGÓRNE, UL. WIŚNIOWY SAD

Wielkość działek: od 657m2 do 871m2

Cena: 195zł/m2

Michał Dolata, tel.: 600 372 800
e-mail: m.dolata@area-poznan.pl

• urodziny
• stypy
• catering Êwiàteczny

Organizujemy:
• wesela 
• jubileusze
• komunie
• chrzciny

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

Tarnowo
Podgórne

Sala na 100 osób
Sala Bankietowa „Strzelnica”

www.przyjecia-mizera.pl

PSYCHOLOG

TEL. 696 574 873

• TERAPIA INDYWIDUALNA
• PSYCHOONKOLOGIA
• PROFESJONALNA POMOC PSYCHOLOGICZNA

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

PEDIATRA  
- PULMONOLOG

SPECJALISTA  
MED. RODZINNEJ

LUSÓWKO
ul. Wiązowa 16

Przyjęcia w gabinecie  
i wizyty domowe  

- codziennie  
(również sob. i niedz.)

tel. 603-137-270
61 8147-826

www.drstankiewicz.pl Zapisy pod tel. 501 495 002
www.reha-clinic.pl

REHABILITACJA I MASAŻ

WIZYTY DOMOWE
Tarnowo Podg, ul. 23 Października 19
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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

AEROBIK

tel. 514 069 982

Przeźmierowo
pon., śr. – godz. 19.00

Tarnowo Podgórne
wt., czw. – godz. 20.00

MIAŁEŚ WYPADEK Z OC SPRAWCY
W OSTATNICH 3 LATACH?

ZADZWOŃ 733 348 623

kom. 602 659 208

Badanie wzroku  
u optometrysty 

GRATIS!*
  * przy zakupie okularów

REJESTRACJA na badanie  
i kontakt: 61 816 44 03

ul. Pocztowa 1 (w nowym Centrum Handlowym)

Tarnowo Podgórne  pon.-pt 10-18, sobota 10-14

OKULARY NA KAŻDĄ 
KIESZEŃ!

TERAZ CAŁE  
OKULARY JUŻ OD 99 ZŁ

OPTYK OKULISTA
TwojeOko

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

FIRM-BIUR-DOMÓW-MIESZKAŃ
SPRZEDAŻ PROFESJONALNEGO 

SPRZĘTU I ŚRODKÓW DO CZYSZCZENIA

SPRZĄTANIE

F-VAT  TEL. 608 635 758

Wiedza, Doświadczenie,
Solidność i Punktualność.

Nadzory, kosztorysy, 
adaptacje.

tel. 500 276 010

Kierownik Budowy
z uprawnieniami

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

tel. 666 745 777

ELEWACJE,
DOCIEPLENIA DOMÓW

STOMATOLOGIAJuż 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
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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

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

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 
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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%

Plac Margaretek 16/1
Tarnowo Podgórne (Zielony Gród)

WRZESIEŃ
miesiącem bezpłatnych
przeglądów  jamy ustnej

z użyciem kamery

•  5 przęseł ocynkowanych 
2,5m x 0,9 m x 0,8 m - po 90 zł

• Opryskiwacz plecakowy spalinowy - 600 zł
• Akordeon Weltmeister 80 b. - 700 zł
• Nożyce do żywopłotu elektryczne - 80 zł

Telefon: 661 429 053

SPRZEDAM

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par •

• Konsultacje psychologiczne
i seksuologiczne •

Korepetycje

MOBILNI LEKTORZY, NAUKA U CIEBIE

Biuro Tłumaczeƒ

Kursy J´zykowe

Certyfi katy

www.global-lang.euwww.global-lang.eu

PROMOCJA

pierwszy miesiàc

50% taniej

CENTRUM NAUCZANIA
J¢ZYKÓW OBCYCH

Tarnowo Podgórne, ul. Władysława Jeszke 3/3B

    tel. 515 841 711, 503 732 088
mail:biuro@global-lang.eu
    tel. 515 841 711, 503 732 088
mail:biuro@global-lang.eu

teraz równie˝
w Tarnowie Podgornym

ODZIEŻ UŻYWANA
damska - do XXL

męska, dziecięca, robocza
Zakrzewo, ul. Poznańska 9
pon., wt., czw., pt., 11-17

śr. 11-18, sob. 10-14

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisów!
Pierwsze spotkanie już pod koniec września!

Zajęcia popołudniowe
w WidziMisiach

Zajęcia z plastyki
Sprzyjają rozwojowi indywidualnej ekspresji, dzięki różnym technikom: poza kartkę A4. Na prace plastyczne dzieci nie 
należy potrzeć jedynie pod kątem artystycznym, gdyż są one sposobem komunikowania się i wyrażania siebie – kon-
struowania pojęciowej reprezentacji świata. Zajęcia będą celowały w eksterioryzację wewnętrznych obrazów i dosko-
nalenie reprezentacji pojęciowej za pomocą szerokiej gamy technik i środków wyrazu.

Celem ogólnorozwojowych zajęć artystycznych dla dzieci jest wszechstronny rozwój młodego człowieka i wzbudze-
nie w nim wrażliwości i kreatywności. Zarówno lekcje tańca jak i plastyki, poprzez zabawę  mają służyć pobudzaniu 
ciekawości u dziecka do nauki i sztuki, same w sobie nie mają pro� lować dziecka a stanowić impuls do późniejszego 
świadomego rozwoju.

Zajęcia z klasyki – baletu
Poprzez taniec dzieci mają poprawić koordynację i świadomość poczucia 
własnego ciała, a także kształtować prawidłową postawę, oraz nauczyć się 
pracy w grupie. Lekcje będą składały się z ćwiczeń i techniki tańca, cyklu 
choreogra� i docelowo tworzących spektakl w obsadzie małych tancerzy.

www.widzimisiedladzieci.pl
Tarnowo Podgórne, ul. Ogrodowa 3

tel. 73 13 13 911 (zapisy po godz. 16)

DWUPOKOJOWE
PRZEèMIEROWO

DO WYNAJĘCIA
(osobne wejście)

787 924 178
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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

MIESZKANIE
DO WYNAJĘCIA

w Lusowie
504 045 147

SPRZEDAM
DZIAŁKĘ
Grzebienisko

3145 m2 100 tys.
DO NEGOCJACJI 

tel. 601 780 380

INSTALACJE 

ELEKTRYCZNE

601 780 274

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

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,
DORADZTWO KREDYTOWE

FINANCE TEAM

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  

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

USŁUGI
BRUKARSKIE
KOMPLEKSOWO
501 617 969

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

ZAPRASZAMY!

tel. 606 298 098

GEODETA
509 553 381
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Dożynki 2013

Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych

BLusowo 2013

Lusowiacy

Dzielmy się chlebem

Obrzęd dożynkowy

Pop Oratorium - 
Miłosierdzie Boże


