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na wstępie
Szanowni Państwo!
To najważniejsza wiadomość ostatnich dni: w naszej Gminie 
powstanie centrum dystrybucyjne amerykańskiego giganta handlu 
internetowego – firmy AMAZON. Pojawią się nowe miejsca pracy, 
wzrośnie prestiż Gminy jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów. 
Korzyści związane z tą inwestycją stanowią również punkt 
wyjścia do rozmowy z Wójtem Tadeuszem Czajką na temat 
podejmowanych strategicznych decyzji, optymalizujących wydatki 
budżetu gminnego. 
Zapraszamy również na wspólne obchody Święta Niepodległości. 
Pamiętajmy o wywieszeniu flagi tego dnia!

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

Dzieci z rocznika 2011, 
zamieszkałe na terenie 
Gminy Tarnowo Podgór-

ne można zaszczepić przeciwko 
zakażeniom pneumokokowym. 
Program szczepień finansowa-
nych z budżetu Gminy rusza 20 
października. 

Szczepienia będą się w Przy-
chodni Lekarzy Rodzinnych SA-
LUBER s.c. Aneta Nienarto-
wicz-Ptak, Grzegorz Ptak przy ul 
Sportowej 1 w Tarnowie Podgór-
nym.

Szczepieniu mogą zostać pod-
dane dzieci urodzone w 2011 r. 
zamieszkałe na terenie Gminy 
Tarnowo Podgórne. Dla potwier-
dzenia faktu zamieszkania rodzi-
ce lub opiekunowie prawni przed-
stawiają odpowiedni dokument, 
którym jest potwierdzenie zamel-
dowania, dowód osobisty, PIT lub 
ZAP-3.

Dla ułatwienia kontaktu Przy-
chodnia Lekarzy Rodzinnych 
„SALUBER” uruchomiła dodat-
kowy numer telefonu 787 625 
189 pod którym odbywać będzie 
się rejestracja oraz udzielane będą 
wszystkie niezbędne informacje 
dotyczące szczepień. Zapisy ru-
szają 20 października.

Warto wiedzieć, że w tym sa-
mym czasie w Przychodni Leka-
rzy Rodzinnych „VITA LONGA” 
Małgorzata Napierała. Leszek 
Obałek w Przeźmierowie przy 
ul. Ogrodowej 13 odbywać się 
bezpłatne szczepienia przeciwko 
pneumokokom finansowane ze 
środków budżetowych Powiatu 
Poznańskiego. Tym programem 
objęte są dzieci w wieku od 24 do 
59 miesięcy. W tym przypadku in-
formacje udzielane są pod nume-
rem telefonu 61 814 20 41.

~ ARz

Trwa profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla miesz-
kańców zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego, którzy ukoń-
czyli 45 rok życia.

 
Na terenie Gminy Tarnowo Podgórne szczepienia odbywają się w 

Przychodni Lekarzy Rodzinnych VITA LONGA przy ul. Ogrodowej 13 
w Przeźmierowie, tel. 61 814 20 41.

Program zdrowotny finansowany ze środków budżetowych Powiatu 
Poznańskiego potrwa do końca 2013 roku.

Szczepienie to najskuteczniejsza metoda zapobiegania zachorowa-
niom na grypę i jej ciężkim powikłaniom.

~ARz

Szczepienia przeciwko grypie

Zaszczep dziecko 
przeciwko pneumokokom
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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

Co z biletami dla gimnazjalistów?  
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Jestem rodzicem dwóch gimnazjalistek. Proszę 
o informację, jak ostatecznie została rozwiązana 
kwestia organizacji dowozów uczniów do szkoły. 

Co dalej z ulicą Szkolną w Tarnowie Podgórnym? W poprzednim numerze „Sąsiadki-Czytaj” informowaliśmy 
o odstąpieniu przez Gminę od umowy z firmą Pol-Dróg na 
budowę ulicy Szkolnej w Tarnowie Podgórnym. Powodem 

było niewystarczające zaawansowanie prac oraz brak kontynuacji ro-
bót.   

Mam świadomość uciążliwości, dlatego traktujemy ulicę Szkolną 
jako sprawę najpilniejszą do rozwiązania. Przeprowadzone zostały 
pomiary wykonanych prac, przygotowujemy procedurę przetargową 
w trybie przetargu nieograniczonego na dokończenie prac. 

Doraźnie, by poprawić bezpieczeństwo dojścia do Szkoły Podstawo-
wej w Tarnowie Podgórnym, zlecono firmie STRABAG prowadzenie 
budowy w niezbędnym zakresie, tzn. wykonanie chodników i położenie 
nawierzchni na odcinku od ul. 23 Października do ul. Sportowej. Zakoń-
czenie doraźnych prac planowane jest na 15 listopada.

Na gminach spoczywa obowiązek dowozu dzieci i młodzieży do 
szkół podstawowych i gimnazjów. Dotyczy to odległości po-
wyżej trzech kilometrów w przypadku szkół podstawowych 

i powyżej czterech kilometrów w przypadku gimnazjów. 
Najważniejsza zmiana w organizacji dowozu polegała na zlikwido-

waniu bardzo kosztownych dla budżetu Gminy autobusów tzw. szkol-
nych. Ich funkcje przejęły kursy liniowe. Aby było to możliwe, zmie-
nione zostały trasy poszczególnych linii oraz wprowadzono nową linię 
09.  

Obecnie 90 % przewozów szkolnych realizowanych jest autobusami 
liniowymi. 

Uczniowie obu naszych gimnazjów otrzymali darmowe bilety upraw-
niające do korzystania z autobusów TPBUS na terenie całej Gminy.  
Koszty zakupu biletów pokrywane są z budżetu Gminy. 

Z punktu widzenia ucznia to rozwiązanie jest zdecydowanie korzyst-
niejsze od stosowanego dotychczas. Teraz bilet jest ważny nie tylko na 
trasie dom – szkoła, ale na terenie całej Gminy, przez wszystkie dni ty-
godnia, czyli również w soboty, niedziele i dni świąteczne. 

Jestem przekonany, że powyższe rozwiązanie zostanie dobrze przyję-
te przez gimnazjalistów.  
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aktualności 

Baranowo

 Trwa opracowanie projektu kanalizacji 
deszczowej na ul. Rolnej

 Trwa przebudowa ul. Pogodnej i Klono-
wej

 Trwa rozbudowa świetlicy 

Batorowo

 Trwa budowa ścieżki w ulicy St. Batore-
go

 Zakończono opracowanie projektu ul. 
Batorowskiej

Chyby

 Zakończono przebudowę ul. Parkowej

 Trwa opracowanie dokumentacji projek-
towej na molo.

 Trwa przygotowanie procedury przetar-
gowej na budowę kanalizacji deszczowej 
w ul. Szkolnej

Jankowice

 Trwa II etap budowy ogrodzenia przy Ze-
spole Pałacowo-Parkowym

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

Kokoszczyn

 Podpisano umowę z wykonawcą przebu-
dowy ul. Krętej (połączenie z Tarnowem 
Podgórnym)

Lusowo

 Trwa budowa remizy i biblioteki 

 Rozpoczęto procedurę przetargową na 
wykonanie instalacji wewn. gaz i co.i in-
stal. elektr.na poddaszu  w Muzeum

Lusówko 

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

 Rozpoczęto procedurę przetargową na 
projekt przebudowy świetlicy.

Przeźmierowo

 Trwa przebudowa ul. Morelowej

 Otwarto oferty w przetargu na przebu-
dowę ul. Krótkiej

 Rozpoczęto rewitalizację zieleni przy 
Rynkowej.

 Podpisano umowę z wykonawcą budowy 
Centrum Kultury Przeźmierowo
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości Do Tarnowa Podgórnego przyjechało blisko 50 osób - uczest-

ników II Spotkania Sołtysów Powiatu Poznańskiego. – 6 paź-
dziernika spotkaliśmy się na strzelnicy, gdzie rozegraliśmy to-

warzyskie zawody do tarcz okolicznościowych ufundowanych przez 
Wójta Tadeusza Czajkę, Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji 
Arkadiusza Błachowiaka oraz Zarząd Powiatowy Stowarzyszenia Sołty-
sów. – powiedział Piotr Owczarz, sołtys Tarnowa Podgórnego, członek 
zarządu Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, or-
ganizatora akcji. Spotkanie odbyło się pod patronatem Wójta Tadeusza 
Czajki. ~ ARz

Zjazd Stowarzyszenia Sołtysów

1 września tego roku otwo-
rzyło swoje podwoje nowe 
/ stare przedszkole w Prze-

źmierowie przy ul. Leśnej. W tym 
historycznym budynku dzieci 
były od zawsze. Najpierw była to 
pierwsza podstawówka w Prze-
źmierowie. A od roku 1969 przed-
szkole. Dwa lata temu, po wy-
budowaniu nowego obiektu dla 
najmłodszych przy ul. Folwarcz-
nej, stary miał być przeznaczony 
pod usługi medyczne. Niestety 
nic z tych planów nie wyszło. Zo-
stała podjęta decyzja o reaktywa-
cji przedszkola, ponieważ małych 
mieszkańców nieustannie przyby-
wa. 

Wójt oraz Rada Gminy zdecy-
dowali, że będzie to forma inna 
niż dotychczas. Zarówno remont 
jak i prowadzenie przedszkola po-
stanowiono oddać w drodze prze-
targu w ręce prywatne. Przetarg 
wygrała firma SMARTPLANET, 
prowadząca już podobne placów-
ki. Czas realizacji był bardzo krót-
ki, a zadanie szerokie. Dziś trudno 
rozpoznać wnętrza. Wygospoda-

rowano dodatkowe pomieszcze-
nia. Powstały 4 tematyczne sale 
i coś, co to przedszkole wyróż-
nia: sala sensoryczna wyposażona 
w fascynujący dla dzieci sprzęt. 
Dzisiaj w przedszkolu bawi się 
i uczy 90 najmłodszych miesz-
kańców Gminy.

Inauguracja obiektu odbyła się 
2 października. Były występy, 
atrakcje dla dzieci i ogromny tort.

Sądząc z uśmiechów dzieci i ro-
dziców powstało miejsce, do któ-
rego przychodzi się z ochotą i ra-
dością. 

Dla przypomnienia – to pierw-
sze w Gminie przedszkole pu-
bliczne prowadzone przez ope-
ratora prywatnego. Obowiązują 
w nim zasady takie jak w przed-
szkolach prowadzonych przez 
Gminę, a jednocześnie stanowi 
mniejsze niż nasze przedszkola 
obciążenie gminnego budżetu. 

Dla włodarzy Tarnowa Podgór-
nego to nowe doświadczenie, my-
ślę, że warte kontynuacji.

~ Ewa Noszczyńska-Szkurat
I Zastępca Wójta

Czarodziejski Zamek
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aktualności

7 października, w Minister-
stwie Gospodarki w Warsza-
wie odbyła się konferencja 

prasowa, zwołana przez Wicepre-
miera, Ministra Gospodarki Janu-
sza Piechocińskiego i Tima Col-
linsa, Dyrektora Operacyjnego 
Amazon na Europę. Specjalne za-
proszenie na to wydarzenie otrzy-
mał Wójt Tadeusz Czajka. 

Najważniejszą informacją prze-
kazaną na konferencji była decy-
zja firmy Amazon o utworzeniu 
w Polsce trzech centrów logistycz-
nych, w tym jednego w Sadach. To 
bez wątpienia największa inwesty-
cja w Europie w 2013 r. 

Amazon to amerykańskie 
przedsiębiorstwo, największy 
sklep handlu internetowego. 
Otwarcie centrum na terenie na-
szej Gminy planuje się na sierpień 
przyszłego roku. Na terenie przy 

w naszej Gminie!

Kimball Electronics zabudowa-
nych zostanie 95 tys. m2.  Powsta-
nie wiadukt nad drogą krajową nr 
92. Docelowo na stałe znajdzie 
tu pracę dwa tysiące osób, nato-
miast w okresie przedświątecz-

nym potrzebne będą dodatkowe 
nawet trzy tysiące pracowników. 
Informacja o warunkach rekruta-
cji znajdzie się wkrótce na gmin-
nej stronie internetowej. 

~ ARz 

Klimat sprzyjający przedsiębiorczości w Gminie Tarnowo Podgórne – te liczby warto znać:
-  4.500 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 
- ponad 220 spółek z kapitałem zagranicznym, 
-  miliard dolarów zainwestowanych dotychczas przez inwestorów,
-  30.000 miejsc pracy (największy rynek pracy w poznańskiej strefie podmiejskiej),
-  450 ha przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą,
-  ponad 32 mln zł podatku od nieruchomości od przedsiębiorców w 2012 r. ,
-  prowadzenie inwestycji wspólnie z przedsiębiorcami (np. przebudowa ulicy Przemysłowej 

w Tarnowie Podgórnym, przebudowa ulicy Kamiennej i ulicy Szparagowej w Wysogotowie).

przyszłego roku. Na terenie przy 

A MA Z O N
Świecko

Poznań

Wicepremier Ja-
nusz Piechociń-
ski informuje o 
inwestycji firmy 
Amazon.
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 aktualności

Sady

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

 Przygotowanie procedury przetargowej 
na budowę oświetlenia drogowego ulic 
Limbowej i Jaworowej w Sadach - etap II

Tarnowo Podgórne

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

 Zlecono wykonanie części ul. Szkolnej w 
trybie doraźnym. 

 Otwarto oferty w przetargu na przebu-
dowę  ul. Łąkowej

 Trwa przebudowa skrzyżowania ul. 
Szkolnej i 23 Października 

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

II Niepodległościowy 
Turniej w kopa

9 listopada 2013 r. w Sali OSiR-u  w Tarnowie 
Podgórnym odbędzie się II Niepodległościo-
wy Turniej w Kopa o Puchar Wójta Gminy 

Tarnowo Podgórne Tadeusza Czajki. Turniej roze-
grany zostanie w kategorii „As-trzy dychy”. Począ-
tek turnieju o godzinie 15.00. Zgłoszenia uczest-
nictwa dokonać można od 28 października pod 
numerem telefonu 61 8959 231. ~ A.W.

W dniach 20-22 wrze-
śnia odbyła się wy-
cieczka mieszkańców 

Baranowa na Kaszuby.
Po raz drugi wybraliśmy się 

odwiedzić ten ciekawy obszar 
Polski. Pierwszego dnia zwie-
dziliśmy Kaszubski Park Et-
nograficzny w Wdzydzach Ki-
szewskich. Znajdują się tu liczne 
obiekty architektoniczne z Ka-
szub i Kociewia. Kolejnymi atrak-
cjami było podziwianie pięknych 
krajobrazów z wieży widoko-
wej oraz rejs statkiem po jeziorze 
Wdzyckim. Wieczorem przyszedł 
czas na wspaniałą zabawę z ka-
pelą kaszubską, która wspaniale 
przygrywała nam do tańca i zaba-
wiała licznymi kawałami. Następ-
nego dnia udaliśmy się do portu 
w Gdyni, skąd popłynęliśmy stat-

kiem na Hel.Zwiedziliśmy tu Ko-
piec Kaszubów i latarnię morską.

W fokarium zobaczyliśmy kar-
mienie i tresurę fok. Ostatni dzień 
rozpoczęliśmy od zwiedzania So-
potu. Oczywiście był też spacer 
po sopockim molo. W katedrze 
w Oliwie uczestniczyliśmy we 
mszy świętej, po której obejrze-
liśmy słynne organy i wysłuchali-
śmy krótkiego koncertu.

Ostatnim etapem było zapo-
znanie się z zabytkami i historią 
Gdańska. Wycieczka zorganizo-
wana dzięki Radzie Sołeckiej Ba-
ranowa, dostarczyła uczestnikom 
wielu wrażeń i zadowolenia z wy-
jazdu. Myślę, że wszyscy nie ża-
łują tych trzech dni i czekają  na 
następny wyjazd w kolejne cieka-
we regiony naszej Ojczyzny.

~M .S.

Baranowo na Kaszubach

W Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie trwają inten-
sywne prace nad przystosowaniem poddasza do potrzeb wysta-
wienniczych. Prace biegną dwutorowo: jedną sprawą jest przy-

stosowanie górnego piętra i uzbrojenie go w wymagane instalacje, drugą 
– przygotowanie odpowiedniej wystawy tak, by gdy tylko to będzie możli-
we w pełni zainstalować ją w przygotowanych gablotach i stolikach. 

Nie zdradzimy oczywiście wszystkich szczegółów nowej ekspozycji 
niemniej jednak jesteśmy przekonani, że będzie bardzo interesująca.

~ Muzeum 

W muzeum na poddaszu...

Pomysł na prezent

Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia 
ukaże się drugi tom monografii „Dzieje Gmi-
ny Tarnowo Podgórne”. Będzie on dostęp-

ny księgarniach: w Tarnowie Podgórnym przy ul. 
Szkolnej oraz w Przeźmierowie przy ul. Rynkowej  
(uwaga: w tych księgarniach dostępne są jeszcze 
pojedyncze egzemplarze pierwszego tomu). Cena 
drugiego tomu - ok. 50 zł.  ~ARz
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Za nami I Przeglad Twór-
czości Artystycznej Osób 
Niepełnosprawnych „Zlot 

Talentów” w Puszczykowie, któ-
ry odbył 27 września w Puszczy-
kowie.

Pomysłodawcą i organizatorem 
tej imprezy była Fundacja Pol-
skich Kawalerów Maltańskich 
przy współpracy z Powiatem Po-
znańskim.

W imprezie udział wzię-
li uczestnicy wszystkich WTZ 
z Powiatu, m.in. nasz ROKTAR. 
Uczestniczyłam w tej imprezie 
w ramach komisji oceniającej. 
Była to bardzo trudna praca. Na-
leżało ocenić małą formę teatral-
ną, teledysk, taniec, prezentacje 
wokalne, wiersze, plakaty itp. 

Trudno opisać emocje, które 
towarzyszyły prezentacjom ta-

Mamy Talenty lentów: radość, łzy wzruszenie 
i podziw mieszały się wzajem-
nie. ROKTAR wrócił z wieloma 
nagrodami – podopieczni zdobyli 
I miejsce za „Stół łączy ludzi” – 
w przedstawieniu wystąpiła cała 
grupa, która  swą grą zauroczyła 
wszystkich. Piotr Iwański i Krzy-
siu Sadek wyśpiewali I miejsce 
„Niebieską piosenką” (orygi-
nalny głos Piotra!). W kategorii  
„Mój niepowtarzalny instrument” 
Małgosia Mruk, Marzena Demb-
ska i Krzysiu Stempniak uzyska-
li I miejsce. II miejsce w konkur-
sie plastycznym zdobył Mateusz 
Szymański. Wykonaniem wła-
snego wiersza pt. „Oda do ko-
biety” Krzysiu Sadek zawładnął 
wszystkimi sercami niewieści-
mi  i zdobył II miejsce, lepszy od 
niego o trochę był Michał z WTZ 
Otusz, który recytował wiersz 
Bolesława Leśmiana „Dziewczy-
na” (sprawdźcie Państwo jego 

długość! z jego opanowaniem pa-
mięciowym niejeden z nas miałby 
kłopoty). Gratulujemy artystom 
tak bogatych talentów. Gratulacje 
i wielkie uznanie dla opiekunów 
ROKTARU, to również sukces 
Waszej trudnej pracy. 

Szanowni Państwo! Jeżeli jesz-
cze gdzieś w domach są osoby 
niepełnosprawne, to koniecznie 
proszę je zapisać do WTZ. Tam 
mogą rozwijać swoje pasje. 

Warto pomagać, powinniśmy 
pomagać Warsztatom Terapii Za-
jęciowej przekazując 1 % nasze-
go podatku. Pamiętajmy przy roz-
liczeniach. Tam każdy grosz jest 
dobrze spożytkowany, dając ra-
dość  tym, którzy tej pomocy po-
trzebują.

Przewodnicząca Powiatowej 
Społecznej Rady  

ds. Osób Niepełnosprawnych
 Krystyna Semba

Dwadzieścia dwie pary 
świętują w tym roku Złote 
Gody. 16 września jubilaci 

przybyli na uroczyste  spotkanie do 
sali widowiskowej GOK SEZAM. 
Wszyscy zostali odznaczeni meda-
lem za długoletnie pożycie małżeń-
skie, przyznanym przez Prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego, 
a wręczanym przez Wójta Tadeusza 
Czajkę. Spotkanie zakończyły miłe 
rozmowy i wspomnienia.  

Jubilatom składamy serdeczne 
gratulacje i życzymy wielu rado-
snych, wspólnie przeżytych dni.

~ ARz

Złote Gody! 1. Zofia i Stefan Bendlewscy z Przeźmierowa, 
2.  Danuta i Jacek Dobrzenieccy z Tarnowa Pod-

górnego
3. Helena i Henryk Drozdowscy z Lusówka
4.  Teresa i Wojciech Hellwingowie z Przeźmie-

rowa
5. Czesława i Bronisław Januszewscy z Sadów
6. Róża i Józef Jaryszowie z Baranowa
7. Natalia i Leon Jerzewscy z Przeźmierowa
8.  Pelagia i Edmund Kassnerowie z Przeźmie-

rowa
9.  Krystyna i January Klemczak z Przeźmiero-

wa
10.  Kazimiera i Antoni Kubiakowie z Tarnowa 

Podgórnego 
11. Janina i Kazimierz Lenarscy z Baranowa
12. Krystyna i Wojciech Lipko z Baranowa

13.  Halina i Zygmunt Marianowscy z Prze-
źmierowa

14. Zofia i Zygmunt Marrasowie z Baranowa
15.  Apolonia i Edmund Nowakowie z Barano-

wa
16.  Janina i Aleksander Piechoccy z Przeźmie-

rowa
17.  Zdzisława i Kazimierz Starzonkowie z Tar-

nowa Podgórnego
18.  Teresa i Czesław Świerczyńscy z Przeźmie-

rowa
19.  Kazimiera i Czesław Tomaszewscy z Tar-

nowa Podgórnego 
20.  Teresa i Józef Walkowiakowie z Przeźmie-

rowa
21. Gabriela i Jan Wasiakowie z Przeźmierowa
22.  Krystyna i Edward Winterowie z Barano-

wa
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Inwestycja firmy Amazon 
w Sadach to z pewnością sukces 
Gminy Tarnowo Podgórne. Co 
sprawiło, że Amerykanie wy-
brali lokalizację właśnie w na-
szej Gminie?

Tim Collins, dyrektor Amazon 
na Europę, podczas konferencji 
prasowej w Warszawie szeroko 
uzasadniał swoją decyzję. Jego 
zdaniem Aglomeracja Poznańska 
to dynamicznie rozwijający się 
region, z nowoczesnym poten-
cjałem infrastrukturalnym (drogi, 
lotnisko, media). Mówiąc o loka-
lizacji w Gminie Tarnowo Pod-
górne zwrócił uwagę na wysoką 
jakość warunków życia w otocze-
niu inwestycji. Podkreślił także, 

że na podjęcie ostatecznej decy-
zji wpływ miało zaangażowanie 
władz lokalnych.

Jakie korzyści dla Gminy 
przyniesie ta inwestycja?

Najważniejszą korzyścią dla 
mieszkańców są nowe miejsca 
pracy. Wprawdzie bezrobocie 
w Gminie jest niskie, ale jednak 
jest. Zatem dla ludzi szukających 
pracy będzie to niewątpliwie 
szansa. Ponadto co roku moż-
liwości zatrudnienia poszukują 
absolwenci szkół i to również 
z myślą o tych młodych ludziach 
czynimy starania, by przyciągnąć 
kolejnych inwestorów. Warto 
podkreślić, że oferta pracy firmy 
Amazon zawiera szerokie spek-
trum zawodów, w większości 
zawodów technicznych, ale też 
około 300 miejsc to stanowiska 
kierownicze.

W ramach inwestycji inwestor 
wybuduje pełen węzeł drogo-
wy na drodze krajowej nr 92. To 
ważne, bo będzie on służyć nie 
tylko do obsługi otoczenia plano-
wanej inwestycji, ale również od-
ciąży istniejący węzeł w Sadach.

Nie bez znaczenia dla gminne-
go budżetu będą dochody z tytułu 
podatków. Tylko sam podatek od 
nieruchomości wyniesie około 
3 mln złotych rocznie. I to nie 
będzie jedyny dochód z tej inwe-
stycji. 

Same dobre wiadomości dla 
budżetu. Czyli nie musimy już 
oszczędzać?

Musimy. I teraz, i w przyszło-
ści. Warto posłużyć się przykła-
dem samorządów w zamożnych 
krajach Europy Zachodniej. 
Oszczędzają bardziej od nas. 
Ograniczają na przykład zatrud-
nienie przy obsłudze obiektów 
sportowo-rekreacyjno-kultural-
nych, wyłączają oświetlenie ulic 
w godzinach 23.00-5.00. Nagro-
madzili tak wiele dóbr, że obec-
nie nie wystarcza im pieniędzy 
w budżecie, żeby to wszystko 
utrzymać. Zatem nasze oszczę-
dzanie, cięcia czy po prostu ra-
cjonalizowanie wydatków, to my-
ślenie o przyszłości Gminy. 

To dlatego została zubożona 
oferta gminnej komunikacji, 
a także zweryfikowany system 
dowozu do szkół?

Rzeczywiście tutaj ma miej-
sce racjonalizowanie wydat-
ków, Korekta kursów autobusów 
nie objęła godzin szczytowych. 
Natomiast poza szczytami oraz 

w soboty i niedziele autobusy 
jeździły dotychczas z niewielką 
liczbą pasażerów. Zdarzało się, 
że na całej trasie autobus zabie-
rał 3-4 osoby. Mówiąc praktycz-
nie: za te kilkadziesiąt wolnych 
miejsc trzeba było zapłacić 
z pieniędzy podatników. Czy tak 
powinno być? Uważam, że nie. 
Podobnie było w przypadku do-
wozów do szkół. 

Chcę, aby wygospodarowane 
środki przeznaczyć na coś trwa-
łego. Taką wartością może być 
powszechna i bezpłatna nauka 
pływania dla dzieci i młodzieży.

Są też cięcia w Ośrodku 
Sportu i Rekreacji?

Dokonałem analizy zatrud-
nienia OSiR. Uzgodniliśmy 
z Dyrektorem, że bez szkody 
dla jakości świadczonych przez 
Ośrodek usług,  zatrudnienie 
można zmniejszyć o 6 etatów. To 
– zdaniem Dyrektora – nie osłabi 
funkcjonalności obiektów. Jed-
nocześnie cena wynajęć hal spor-
towych  czy boisk pozostaje na 
dotychczasowym poziomie.

Dla korzystających nic się za-
tem nie zmieni, natomiast będą 
oszczędności w gminnym budże-
cie. 

Czy oszczędzimy coś na kul-
turze?

W tym i przyszłym roku ponie-
siemy duże koszty na kulturę. To 
w związku z inwestycją w Prze-
źmierowie – Centrum Kultury 
Przeźmierowo wraz z urządze-
niem otoczenia będzie kosztować 
blisko 8 mln złotych. 

W wydatkach bieżących trudno 
będzie coś uszczknąć. Analiza 
zatrudnienia nie wykazała prze-
rostu. Niemniej jednak, w ramach 
racjonalizacji wydatków, uczest-
nicy zespołów czy członkowie 
kół będą wnosić miesięczną opła-
tę w wysokości 10 zł. Niektórzy 
już wnoszą, a  o tym, kogo jesz-
cze obejmie ta zasada, zadecydu-
je Dyrektor GOK SEZAM. 

Oferta pracy firmy Amazon 
zawiera szerokie spektrum 
zawodów, w większości 
zawodów technicznych, 
ale też około 300 miejsc to 
stanowiska kierownicze.

Nasze oszczędzanie, 
cięcia czy po prostu 
racjonalizowanie wydatków, 
to myślenie o przyszłości 
Gminy.

Gospodarujemy oszczędnie 
– rozmowa z Wójtem Tadeuszem Czajką
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Niewielką odpłatność trzeba 
będzie wnosić za seanse filmo-
we (dotychczas były za darmo). 
Natomiast kontrakty z artystami 
będą zawierane w powiązaniu 
z dochodami ze sprzedaży bile-
tów, subwencjonowanie będzie 
dotyczyło tylko nielicznych kon-
certów. Taka zasada nie dotyczy 
imprez plenerowych.

Czy zatem obecnie istnieje 
realne zagrożenie dla gminnych 
finansów? 

Obecne finanse Gminy są  
w dobrej formie. Nasz budżet 
został zweryfikowany przez 
Ministerstwo Finansów, a wy-
nik tej weryfikacji był istotnym 
elementem rankingu dziennika 
„Rzeczpospolita”, w którym – 
przypomnę – zajęliśmy I miej-
sce. Wskaźnik zadłużenia wynosi 
mniej niż 40%, co jest przecięt-
nym zadłużeniem gmin i wśród 
najbardziej zadłużonych w kate-
gorii gmin wiejskich lokuje nas 
dopiero w piątej setce! 

W tym roku, po zabezpiecze-
niu środków na koszty stałe oraz 
na spłatę kredytu, pozostało nam 
30 mln złotych wolnych środków, 
które przeznaczyliśmy na inwe-
stycje. W tej kwocie nie ma kosz-
tów inwestycji, prowadzonych 
przez spółki: Tarnowskie Termy 
(Aquapark) oraz TP-KOM (kana-
lizacja i wodociągi), bo one mają 
własne budżety. Podkreślam, że 
oszczędne gospodarowanie pie-
niędzmi budżetowymi w zakresie 
kosztów stałych oraz ich racjo-
nalne wydawanie ma na celu 
stworzenie w latach przyszłych 

większych możliwości inwesto-
wania w nowe drogi, przedszko-
la, szkoły czy ścieżki rowerowe.

Trwa budowa Aquaparku 
Tarnowskie Termy. Przez jed-
nych ta inwestycja jest bardzo 
oczekiwana, wśród innych wy-
wołuje niepokój.

Przed podjęciem ostatecznej 
decyzji w sprawie tej inwesty-
cji wykonaliśmy badania opinii 
mieszkańców w 2010 i 2011 

roku.  Ponad 80 % respondentów 
odpowiedziało, że ta inwestycja 
jest potrzebna. Tylko kilkanaście 
procent było innego zdania. Są-
dzę, że dziś jest podobnie. 

Ten obiekt będzie dużą szansą 
rozwojową dla Gminy Tarno-
wo Podgórne. Z jednej strony 
poprzez szeroką ofertę stworzy 
nowe możliwości spędzenia wol-
nego czasu, rozwoju fizycznego 
i poprawy zdrowia. Z drugiej zaś 
stanowi mocny atut Gminy, pod-
nosząc jej prestiż w oczach inwe-
storów poszukujących dobrej lo-
kalizacji.  Jestem przekonany, że 
Aquapark Tarnowskie Termy to 

najważniejszy obiekt sportowo-
-rekreacyjny naszej Gminy. 

Ponadto Aquapark to początek 
realizacji idei tworzenia Par-
ku Zdrowia. Ta idea zrodziła się 
w 2008 roku, kiedy wyznacza-
jąc przebieg obwodnicy Tarnowa 
Podgórnego wykupiliśmy teren 
przylegający do niej. W sumie 
z posiadanymi wcześniej grun-
tami powstał kompleks o po-
wierzchni ok. 13 ha terenów 
gotowych do zainwestowania. 
Aquapark zajmie obszar 4 ha, 
natomiast pozostałe 9 ha przezna-
cza się pod realizację obiektów, 
w których będą świadczone usłu-
gi dla zdrowia. Inwestorem tutaj 
będą prywatne spółki, zajmujące 
się wykonywaniem usług z za-
kresu ochrony zdrowia. 

Argumentem inspirującym dla 
takiego inwestowania są odkryte 
wody termalne, ale również bę-
dący w budowie Aquapark. Tar-
nowskie Termy w ofercie usług 
dla zdrowia będą spójne z plano-
wanym Centrum Medyczno-Re-
habilitacyjnym i innymi rozważa-
nymi ofertami inwestycyjnymi. 

To bardzo interesujące! Kie-
dy dowiemy się czegoś konkret-
nego na ten temat?

Jesteśmy w trakcie uzgodnień. 
Więcej szczegółów odnośnie Par-
ku Zdrowia, a także opis innych 
działań pobudzających rozwój 
Gminy zamierzam przedstawić 
mieszkańcom w specjalnie opra-
cowanej publikacji. Jej wydanie 
nastąpi jeszcze w tym roku, przed 
świętami Bożego Narodzenia.

Dziękuję za rozmowę.

Tarnowskie Termy w ofercie 
usług dla zdrowia będą 
spójne z planowanym 
Centrum Medyczno-
Rehabilitacyjnym i innymi 
rozważanymi ofertami 
inwestycyjnymi. 
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 sprawozdanie

Sesja, jaką zwołałem na 24 
września, dość nieocze-
kiwanie okazała się jedną 

z najważniejszych w bieżącej ka-
dencji Rady Gminy. Wszystko to 
za sprawą przedstawienia przez 
Wójta „Raportu o przedsięwzię-
ciach Gminy Tarnowo Podgór-
ne’’. 

Było to zapowiedziane i bar-
dzo oczekiwane przez wszystkich 
wystąpienie. W pierwszej części 
zawierało ono watek retrospek-
tywny, traktujący kompleksowo 
o stanie realizacji gminnych in-
westycji w 2013 r. Szczególne za-
interesowanie wśród licznie zgro-
madzonych z tej okazji słuchaczy 
– kadry kierowniczej Urzędu, sze-
fów gminnych instytucji i spółek, 
przedstawicieli mediów – wzbu-
dziło jednak przedstawienie przy-
szłych działań Gminy w czasie 
obowiązywania nowej perspek-
tywy finansowej UE w latach 
2014-2020, a także określenie 
najważniejszych celów rozwo-

jowych Gminy w tym okresie. 
Wójt przedstawił też zagadnienie 
optymalizacji funkcjonowania in-
stytucji gminnych. Właśnie ten 
wątek wystąpienia wszyscy zgod-

Na sesji Wójt 

przedstawił „Raport 

o przedsięwzięciach 

Gminy Tarnowo 

Podgórne”

Z prac 
Rady Gminy

Sesja z 24 września

nie uznali za najbardziej ambit-
ny i innowacyjny. Choć w wielu 
aspektach trudny do zrealizowa-
nia czy wręcz kontrowersyjny, to 
w efekcie prowadzący do znacz-
nej obniżki kosztów funkcjono-
wania szeroko pojętej administra-
cji gminnej. To bardzo pożądany 
kierunek i Wójt zawsze może li-
czyć na przychylność Rady pod-
czas realizacji nawet daleko 
idących zamierzeń tego typu. Na-
pięty program sesji nie pozwolił 
odbiorcom raportu na formuło-
wanie indywidualnych ocen, lecz 
perfekcyjne przygotowanie tego 
dokumentu widoczne było w każ-
dym z poruszanych aspektów. Pi-
szącemu te słowa zaimponowała 
rzucająca się w oczy determina-
cja Wójta dla przeprowadzenia 
zmian po to, by Gmina jako sys-
tem funkcjonowała jeszcze lepiej, 
a co najważniejsze taniej! 

Opisywany dokument zapew-
ne dotrze do każdego mieszkań-
ca Gminy. Będą Państwo mieli 
okazję sami wyrobić sobie opi-
nię na jego temat. Po regulami-
nowej przerwie, którą niemal 
w całości wypełniły komenta-
rze na powyższy temat, na Rad-
nych czekała spora dawka (20) 
różnorodnych jak zwykle projek-
tów uchwał. Rozpoczęliśmy od 
projektów o charakterze finanso-
wym. Przyjemnie było podejmo-
wać uchwałę o wzroście docho-
dów Gminy. Wzrost tym razem 
spowodowany był głównie prze-
kazaniem środków na zadania 
zlecone. W związku ze znacznym 
przyspieszeniem procesów inwe-
stycyjnych niezbędne okazało się 
dokonanie korekt w zakresie za-
dań już zrealizowanych oraz tych, 
na które ogłoszono i rozstrzygnię-
to przetargi. Zaplanowane środ-
ki dla realizacji tych ostatnich 
z oczywistych przyczyn nie są do-
kładne i muszą być weryfikowa-
ne. Kolejne 2 uchwały z opisywa-
nego zakresu dotyczyły pomocy 
finansowej dla Powiatu Poznań-
skiego (niewielkie wsparcie dla 
szpitala w Puszczykowie oraz re-
alizacji drogi na granicy z Gminą 
Rokietnica). Rada zaakceptowała 
też projekt w sprawie przyznania 
dotacji na prace konserwatorskie 

i restauratorskie przy „starym” 
kościele w Tarnowie Podgórnym. 
Kolejny blok uchwał dotyczył 
spraw z zakresu zagospodarowa-
nia przestrzennego. W trakcie re-
alizacji tego rodzaju uchwał nie 
doszło do uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenów 
działalności gospodarczej w Tar-
nowie Podgórnym dla terenów 
w rejonie ul. Działkowej. Rada 
zadecydowała o ponowieniu pro-
cedury w niezbędnym zakresie 
w związku ze stwierdzoną ko-
niecznością dokonania uzgodnień 
z GDDKiA w sprawie fizyczne-
go i planistycznego zabezpie-
czenia terenów pod ewentualną 
kładkę dla pieszych i komunika-
cję wzdłuż drogi krajowej nr 92. 
Realizując kolejny projekt tego 
rodzaju Rada podjęła uchwałę 
o przystąpieniu do opracowania 
mpzp terenów zabudowy miesz-
kaniowej w Chybach „Zielo-
ne Osiedle”. Ostatnimi z uchwał 
z opisywanego zakresu tematycz-
nego były te dotyczące odmowy 
Rady Gminy w sprawie wezwań 
do usunięcia domniemanego na-
ruszenia prawa podczas uchwa-
lania różnych planów przestrzen-
nego zagospodarowania w latach 
2003-2013. 

Z ciekawszych projektów Rada 
wyraziła wolę przystąpienia Gmi-
ny do opracowania i wdrażania 
Planu Gospodarki Niskoemisyj-
nej. Pozostałe projekty uchwał, 
a także szczegóły tych przeze 
mnie opisanych dostępne są na 
stronie internetowej Gminy. Przed 
Wójtem, a później Radą Gminy 
niezwykle pracowity okres. Trwa-
ją już prace nad budżetem Gminy 
na 2014 r. i niebawem lawinowo 
wzrośnie ilość obowiązków obu 
tych organów. IV kwartał roku 
to także znaczne przyspieszenie 
w zakresie realizacji inwestycji 
a także intensywny okres w stano-
wieniu prawa lokalnego na 2014r. 
Kolejna sesja Rady Gminy prze-
widziana jest na 29 października. 
Będzie nam niezmiernie miło go-
ścić na niej wszystkich zaintere-
sowanych.

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy
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Pod takim hasłem Szkoła 
Podstawowa w Przeźmie-
rowie świętowała w sobotę 

21 września Dzień Patrona. Prze-
brani za zwierzęta rodem z ksią-
żek Arkadego Fiedlera, ucznio-
wie zgromadzili się pod szkołą 
i barwnym korowodem przeszli 
do Parku im. Kanikowskiego. Po-
chód otwierały motylki z zeró-
wek, za nimi szły papużki, dzikie 
koty, małpki oraz rozmaite pta-
ki i owady. W parku uczniowie 
wzięli udział w zawodach sporto-
wych o tak ciekawych nazwach, 
jak np. „skok kangura”, „slalom 
ptasich kelnerów”, „uciekający 
legwan zielony” czy „wiewiórka 
w akcji”, które były nagradzane 
słodkimi wypiekami. Obejrzeli 
także muzyczne przedstawienie.

 Co roku równocześnie z Dniem 
Patrona odbywa się Święto La-
tawca, czyli wielki konkurs, 
w którym startują drużynowo 

Te, co skaczą i fruwają na nasz festyn zapraszają
wszystkie klasy, a następnie indy-
widualni śmiałkowie. W tym roku 
pogoda sprawdziła się znakomi-
cie, było słonecznie i wiatr wiał 
z idealną prędkością. W swoich 
kategoriach wiekowych najwy-
żej w niebo posłały swoje lataw-
ce klasy Ia, II b oraz IV d. Prze-
jęci zwycięzcy odebrali puchary 
i wspaniałe nagrody dla swoich 
klas z rąk Wójta Tadeusza Czajki, 
Przewodniczącego Rady Gminy 
Grzegorza Leonharda oraz pomy-
słodawcy imprezy radnego Hen-
ryka Witkowskiego. 

Serdecznie dziękujemy za po-
moc w organizacji tego sym-
patycznego święta Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury, Ośrodkowi 
Sportu i Rekreacji, Radzie Sołec-
kiej Przeźmierowa oraz Rodzi-
com naszych uczniów za ich za-
angażowanie, pomysły i pyszne 
ciasta.

~ Anna Bacik

Obchody Święta Niepodległości 
w Gminie Tarnowo Podgórne

9 listopada
II Niepodległościowy Turniej w Kopa o Puchar Wójta, sala OSIR Tarnowo Podgórne 

10 listopada
Samochodowy Rajd Niepodległościowy 

11 listopada:
kościół pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym:
10.00 wykład prof. Hanny Koćka-Krenz nt. badań archeologicznych miejsca chrztu Polski  
10.45 koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Koła Śpiewu im. F. Nowowiejskiego
11.00 Msza św. w intencji Ojczyzny  
12.00 przemarsz do Parku, złożenie kwiatów 
14.00  Niepodległościowy Bieg i Nordic Walking w Baranowie,  

start przy hali sportowej Gimnazjum, ul. Wypoczynkowa 3 
14.00  Strzelanie Niepodległościowe o Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne,  

Strzelnica, ul. Zachodniej 3, Tarnowo Podgórne
17.00  występ Teatru Tańca „Sortownia” i koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Lusowiacy”  

na hali OSIR, ul. Nowa 15, Tarnowo Podgórne 

PAMIĘTAJMY O WYWIESZENIU BIAŁO-CZERWONYCH FLAG!
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 sprawozdania

Z prac 
Rady Powiatu

We wrześniu odbyły się 
dwie sesje Rady Po-
wiatu. Jedna z nich 

odbyła się na terenie Szpita-
la w Puszczykowie. Stan służ-
by zdrowia w Powiecie Poznań-
skim przedstawił Starosta Jan 
Grabkowski. Poinformował tak-
że o aktualnej sytuacji szpitala: 
zakończony został pierwszy etap 
termomodernizacji m.in. wymia-
na okien, docieplanie, moderni-
zacja kotłowni, solary. Drugi to 
wymiana do maja 2014 r. okien, 
ok. 6 200 m rur ciepłej i zimnej 
wody, kanalizacji i CO, łącznie 
z 800 grzejnikami CO, 5000 m 
instalacji przeciwpożarowej hy-

POselskie wieści

drantowej. Natomiast moderni-
zacja oddziałów szpitalnych ma 
zakończyć się do 2016 r. Polegać 
ona będzie na utworzeniu łazie-
nek w salach chorych, wymianie 
instalacji, podłóg, drzwi, syste-
mów przesyłowych oraz informa-
tycznych. Do końca 2016 r. mu-
simy mieć nowy blok operacyjny, 
wykonany zgodnie z właściwymi 
standardami: 6 sal na powierzchni 
kondygnacyjnej 1 300 m2 (koszt 
tego przedsięwzięcia około 30 
mln zł). Powstają różne koncep-
cje finansowania tych planów. 
Budowa bloku operacyjnego jest 
najważniejszym elementem, by 
szpital funkcjonował we właści-
wy sposób i był konkurencyjny 
na rynku medycznym. Wokół jest 
wiele podmiotów świadczących 
takie usłgi i nie jest łatwo pozy-
skać pacjentów i dobry kontrakt. 

Prezes Ewa Wieja przedstawiła 
informację dotyczącą komplekso-
wej opieki świadczonej w szpita-
lu. MEDIKOR sp. z o.o. świadczy 
usługi lekarza rodzinnego, pielę-

gniarki środowiskowej, położnej 
środowiskowej oraz opieki spe-
cjalistycznej w poradniach: aler-
gologicznej, chirurgicznej, dia-
betologicznej, dermatologicznej, 
kardiologicznej, neurologicznej, 
neurochirurgicznej, okulistycznej, 
ortopedycznej, otolaryngologicz-
nej, położniczo-ginekologicznej, 
stomatologicznej, urologicznej, 
psychiatrycznej medycyny prac. 
NZOZ Szpital w Puszczykowie 
świadczy usługi w zakresie lecz-
nictwa szpitalnego, rehabilitacji 
opieki paliatywnej, diagnostyki 
AŚDK. Pani Prezes bardzo szcze-
gółowo przedstawiła aktualną 
strukturę szpitala. 

Po wystąpieniach Rada rozpa-
trzyła m.in. uchwałę w sprawie 
powierzenia Gminie Tarnowo 
Podgórne zarządzania drogami 
powiatowymi 2418P i 2392P (bu-
dowa chodników Batorowo, Wi-
śniowa - Jankowice) 

Z wyrazami szacunku Radna 
Powiatu Krystyna Semba

W ostatnim miesiącu kil-
kukrotnie mieliśmy 
przyjemność gościć 

w Wielkopolsce Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego oraz 
Pierwszą Damę RP Annę Komo-
rowską. 

12 września miało miejsce 
otwarcie Sceny Wspólnej Teatru 
Łejery i Centrum Sztuki Dziec-
ka w Poznaniu. Uroczystość swo-
ją obecnością zaszczyciła Anna 
Komorowska. Scena Wspólna 
jest przestrzenią, która pozwo-
li prezentować talenty młodych 
aktorów ze szkoły Łejery.  Teatr 
pomieści 200 widzów. Koszt in-
westycji wyniósł 6 mln zł.

Tego samego dnia Pierwsza 
Dama RP uczestniczyła rów-
nież w otwarciu Wielkopolskie-
go Centrum Ekonomii Solidarnej 
im. Cyryla Ratajskiego, które bę-
dzie służyło tworzeniu warunków 

dla spójnego rozwoju społeczno-
-gospodarczego gmin i powiatów, 
nie tylko Wielkopolski. Inwestycja 
umożliwia kształcenie społeczno-
-zawodowe osób długotrwale bez-
robotnych oraz edukację środowisk 
lokalnych w dziedzinie przedsię-
biorczości społecznej.  Współtwór-
cą projektu jest fundacja BARKA. 
Koszt budowy centrum wyniósł po-
nad 5 mln zł i został współfinanso-
wany z funduszy unijnych.

1 października na terenie Mię-
dzynarodowych Targów Poznań-
skich odbyła się wspólna in-
auguracja roku akademickiego 
wszystkich publicznych uczel-
ni w Poznaniu: Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza, Uniwersyte-
tu Ekonomicznego, Uniwersytetu 
Artystycznego, Uniwersytetu Me-
dycznego, Politechniki Poznań-
skiej, Akademii Wychowania Fi-
zycznego, Akademii Muzycznej 

i Uniwersytetu Przyrodniczego. 
Wydarzenie uświetnił swoją obec-
nością Bronisław Komorowski, 
który objął nad nim patronat. Pre-
zydent wyraził nadzieję, że to wy-
darzenie da impuls do pogłębienia 
integracji całego środowiska aka-
demickiego w Poznaniu.  

Wizyty Pary Prezydenckiej są 
za każdym razem okazją do roz-
mowy na temat lokalnych proble-
mów Wielkopolski. Nie od dziś 
wiadomo, że Prezydent Komo-
rowski darzy nasz „fyrtel” dużą 
sympatią i w wielu kwestiach mo-
żemy liczyć na jego wsparcie i za-
angażowanie.

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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W tym roku Międzynaro-
dowy Dzień Muzyki 
uświetnił wyjątkowy 

koncert  zrealizowany wspólnie 
przez GOK SEZAM oraz Samo-
rządową Szkołę Muzyczną. 4 paź-
dziernika wystąpili znakomici fle-
ciści -  Agata Kielar-Długosz oraz 
Łukasz Długosz z towarzysze-
niem Andrzeja Jungiewicza przy 
fortepianie. Koncert prowadziła 
Alina Kurczewska. Uroczystość 
swoją obecnością zaszczyciły 
władze Gminy, liczni goście oraz 
niezawodnie społeczność szkoły. 
W sumie około 250 osób wysłu-
chało mistrzowskich interpreta-
cji kameralnych i ucieszyło ucho 
pięknym brzmieniem fletu.

~ SSM

Blisko 150 osób z 50 przed-
siębiorstw wzięło udział 
w warsztatach bizneso-

wych organizowanych przez Gmi-
nę Tarnowo Podgórne i poznański 
oddział World Trade Center w ra-
mach projektu „Biznes – Inwesty-
cje – Rozwój”.   Szkolenia  kiero-
wane były bezpośrednio do kadry 
zarządzającej przedsiębiorstw 
z terenu Gminy oraz – dzięki 
współpracy z Tarnowskim Stowa-
rzyszeniem Przedsiębiorców – do 
członków Stowarzyszenia.  

Szkolenia, które odbywały się 
przez 10 dni we wrześniu, były 
ukierunkowane na rozwój kompe-

tencji w zakresie zarządzania ze-
społem, motywowania pracowni-
ków czy prowadzenia skutecznej 
rekrutacji. Uczestnicy mogli także 
rozszerzyć wiedzę w zakresie con-
trolingu i prawa gospodarczego. 

Idea zaproszenia lokalnych 
przedsiębiorców na warsztaty 
w pełni finansowane przez Gmi-
nę Tarnowo Podgórne spotka-
ła się z niezwykle pozytywnym 
odbiorem zainteresowanych. To 
kolejny przykład rozwijania do-
brej współpracy na linii biznes 
– samorząd i tworzenia klimatu 
sprzyjającego rozwijaniu przed-
siębiorczości.  ~ ARzW dniach 15-20 września w Hotelu 500 

przebywali samorządowcy z Francji z re-
gionu Bretania, z Niemiec i z Ukrainy. 

W ramach projektu „20 lat współpracy samorządów 
Wielkopolski i Bretanii” dyskutowano o dalszym 
kształcie współpracy międzynarodowej. 

Samorządowcy zostali przyjęci również przez 
Wójta Tadeusza Czajkę, który zaznajomił uczestni-
ków z osiągnięciami tarnowskiego samorządu. Na 
zakończenie spotkania w Urzędzie wystąpił zespół 
„Modraki”, wzbudzając zachwyt zgromadzonych 
gości. Następnie grupa udała się na zwiedzanie Gmi-
ny, m.in. zobaczyli tarnowskie przedszkole i gimna-
zjum w Baranowie oraz firmę KORBANEK. ~ARz

Przedsiębiorcy na warsztatachDzień Muzyki  
w Muzycznej

Wizyta zagranicznych 
samorządowców
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 bezpieczeństwo

Z notatnika Gminnego Strażnika
2 września – patrol uczest-

niczył w zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia podczas czynności 
związanych z usuwaniem po-
walonego drzewa na trasie K-92 
w miejscowości Sady. 

3 września – w Tarnowie Pod-
górnym strażnicy ujawnili wykro-
czenie polegające na rozklejaniu 
ogłoszeń w miejscu zabronionym. 
Sprawca został ukarany manda-
tem karnym. 

5 września – mieszkaniec 
Sierosławia poinformował, że 
w kontenerze na śmieci w plasti-
kowej torbie znalazł żywe kocię-
ta. Niestety nie udało się ustalić 
sprawcy. Kotki zostały przewie-
zione do schroniska dla zwierząt 
w Jędrzejewie.

10 września – mieszkaniec Ba-
ranowa powiadomił straż, że na 
osiedlu od kilku dni stoi podej-
rzany pojazd. Funkcjonariusze 
podczas wykonywania rutyno-
wych czynności ujawnili, że po-
jazd został skradziony kilka dni 
wcześniej z Poznania. Sprawę 
przekazano na Komisariat Policji 
w Tarnowie Podgórnym.

12 września – do strażników 
wpłynęło zgłoszenie o kłusow-
niczym połowie ryb na jeziorze 
Lusowskim. Sprawa została prze-
kazano do Państwowej Straży Ry-
backiej.

12 września – mieszkaniec 
Chyb zgłosił, że na jednej z ulic 
zostały pomalowane znaki drogo-
we. Nie ustalono sprawcy. Powia-
domiono zarządcę drogi. Przypo-
minamy, że działanie takie jest 
wykroczeniem i w przypadku za-
uważenia osób malujących bądź 
uszkadzających oznakowanie na-
leży powiadomić straż lub Poli-
cję. 

20 września – w Sierosławiu 
uczestniczyliśmy w zabezpiecze-
niu miejsca wybuchu butli z ga-
zem Prawdopodobnie przez nie-
uwagę właścicieli posesji doszło 
do wybuchu – budynek mieszkal-
ny uległ poważnemu uszkodze-
niu. 

21-23 września – do straży oraz 
na Komisariat Policji wpłynęły ko-

lejne zgłoszenia dotyczące psów 
biegających bez opieki. Trzy psy 
po schwytaniu zostały przewiezio-
ne do Jędrzejewa. Na szczęście we 
wszystkich przypadkach odnaleźli 
się właściciele czworonogów, któ-
rzy po załatwieniu spraw formal-
nych mogli odebrać swoich pupili 
ze schroniska.

25 września – kierowca prze-
jeżdżający drogą krajową 92 
przez Rumianek poinformował, 
że na polu leży padlina jelenia. 
Kiedy patrol przybył na miej-
sce okazało się, że zwierzę miało 
już odcięty łeb. Na tuszy nie było 
żadnych obrażeń. Obok widocz-
ne byłu ślady świeżej krwi. O sy-
tuacji powiadomiono Państwo-
wą Straż Łowiecką, która podjęła 
dalsze czynności zmierzające do 
ustalenia czy było to działanie 
kłusownika.

26 września – patrol straży zo-
stał poinformowany, że w parku 
w Przeźmierowie leży mężczy-
zna. Po przybyciu na miejsce oka-
zało się, że jest on pod wpływem 
alkoholu. Strażnicy na miejsce 
wezwali Pogotowie Ratunkowe, 
które udzieliło niezbędnej pomo-
cy medycznej. Następnie mężczy-
znę przewieziono do Ośrodka dla 
Osób Nietrzeźwych.

~Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

Na prośbę Pani Zofii Pośpiesz-
nej składamy serdeczne podzię-
kowania mieszkańcowi Tarnowa 
Podgórnego, który 30 września 
znalazł portfel z dokumentami 
i przyniósł go na posterunek stra-
ży. Szybko udało się ustalić wła-
ściciela i przekazać zgubę. 
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 wywiad

Od września jest ksiądz wika-
riuszem w parafii  w Lusowie. 
Ale ma ksiądz specjalne zada-
nie – utworzenie nowej parafii 
w Lusówku.

Rzeczywiście. Dostałem misje 
utworzenia nowej parafii w Lu-
sówku. Jej ostateczne granice nie 
są jeszcze do końca wyznaczone, 
ale pewno włączone do niej bę-
dzie Lusówko. 

Jakie będą pierwsze Księdza 
działania jako nowego probosz-
cza?

Proboszczem jeszcze nie je-
stem, ale to kwestia czasu. Bo 
jest to związane z powołaniem 
do istnienia nowej parafii. Ale 
już działam na rzecz mojej przy-
szłej parafii. Przede wszystkim 
mam lekcje katechezy w Szko-
le Podstawowej w Lusówku. To 
pozwala mi dotrzeć bezpośrednio 
do najmłodszych, którym chcę 
pokazać, że kościół to miejsce 
przyjazne. Dlatego byliśmy już 
na meczach Lecha na poznań-
skim stadionie. Zaprosiłem też 
dzieci na Noc Filmową w Domu 
Parafialnym w Lusowie. Przez 
całą noc oglądaliśmy filmy, a dla 
chętnych były piłkarzyki, bilard 
i X-Box, który cieszył się rzecz 
jasna największym zainteresowa-
niem.  Przyszło blisko 40 dzieci, 
nie tylko z Lusówka. Praca dusz-
pasterska dotyczy na razie całej 
parafii w Lusowie, więc propozy-
cje, z którymi wychodzę, dotyczą 
całej parafii lusowskiej. 

Jako kapłan cieszę się również, 
że dorośli dostrzegają moje dzia-
łania. Na razie spotykamy się na 
świetlicy wiejskiej. I tak z moż-
liwości pierwszopiątkowej spo-
wiedzi we wrześniu skorzystało  
4 mieszkańców, a w październiku 
już 14. W niedzielę, 13 paździer-
nika, odprawiłem pierwszą mszę 
świętą w Lusówku. Było 147 
osób. Dla mnie to wielka radość. 
Mamy też adres internetowej 
strony: www.parafialusowko.pl, 
a to tylko kwestia czasu, by ją 
napisać. Chcę tworzyć wspólno-

Mury bez człowieka nie są potrzebne
- rozmowa z księdzem Adamem Przewoźnym

tę parafialną najpierw złożoną 
z ludzi, bo po co nam świątynia, 
jeśli miałaby być pusta. Mury bez 
człowieka nie są potrzebne. 

 Widocznym znakiem po-
wstania nowej parafii jest wy-
budowanie kościoła. 

Oczywiście, ale w Lusów-
ku najpierw postawiony zosta-
nie krzyż i to już 17 listopada. 
Poświecenia dokona ks. Arcybi-
skup Stanisław Gądecki. Naj-
pierw Eucharystia w sali wiej-
skiej, a później przejście na 
plac, gdzie powstanie widzialne 
miejsce obecności Boga. Później 
powstanie budynek, w którym 
będzie kaplica, salki przezna-
czone na spotkania grup para-
fialnych. W lutym pojedziemy 
z pielgrzymką do Ziemi Świętej 
po kamień węgielny – do tego 
czasu chcę uzyskać wszystkie 
wymagane zgody i pozwolenia. 
Prace budowlane powinny ru-
szyć wiosną, a zakończyć jeszcze 
w 2014 roku. Późniejszą budo-
wę kościoła uzależniam od tego, 
czy parafianie będą go potrzebo-
wać, czy zgodzą się podjąć taki 
wysiłek, najpierw modlitewny, 

a później finansowy. Budynek 
parafialny, połączony w przy-
szłości z kościołem powstanie na 
działce przy gminnym przedszko-
lu i szkole. Na pewno będzie to 
miejsce otwarte dla wszystkich. 

A pod jakim wezwaniem bę-
dzie nowa parafia?

Od początku było dla mnie ja-
sne, że będzie to święta Rita. To 
wspaniała święta, o bardzo cie-
kawym życiorysie. Jest patronką 
spraw trudnych i beznadziejnych, 
kobiet, matek. Jej opiece poleca-
ne są także inicjatywy charyta-
tywne. W Polsce jest kilkanaście 
kaplic poświęconych kultowi tej 
świętej, ale nasza parafia będzie 
pierwszą pod jej wezwaniem 
w Polsce. Jestem przekonany, 
że oddając się w opiekę św. Rity 
zrealizujemy plan stworzenia 
nowej parafii. Już dzisiaj zapra-
szam wszystkich, którzy chcieli-
by w jakikolwiek sposób włączyć 
się w te działania do kontaktu 
ze mną, osobiście na wikariacie 
w Lusowie lub mailowo na adres: 
adamks@wp.pl.

Dziękuję za rozmowę. 

Pierwsza msza 
w Lusówku
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W pracy doradczej zdarzają się często py-
tania zahaczające o szeroko rozumiane 
przepisy prawne, regulujące relacje jed-

nostki ze społeczeństwem. Ponieważ doradca rolni-
czy nie jest omnibusem ani człowiekiem renesansu, 
przy udzielaniu odpowiedzi musi korzystać z wiedzy 
innych osób 

W naszej Gminie koegzystują rolnicy i mieszkań-
cy terenów wiejskich (Gmina Tarnowo Podgórne ma 
status gminy wiejskiej). Pojęcia „rolnik” używam 
tu w znaczeniu osoby, która utrzymuje się wyłącz-
nie lub głównie z pracy na roli; mieszkaniec terenów 
wiejskich to osoba, której dochód pochodzi z pracy 
poza rolnictwem.  Relacje rolnicy – mieszkańcy te-
renów wiejskich nie zawsze układają się poprawnie. 
Osobom napływowym często przeszkadzają zapachy 
nawozów naturalnych, określane eufeministycznie 
„zapachem technologicznym schabowego”, hałasy 
podczas zbioru ziemiopłodów czy nawet gołębie rol-
ników, które mogą skubać wypielęgnowany trawnik.

Odpowiedzialność za kradzież płodów rolnych 
w kodeksie cywilnym  – część I

Z drugiej strony zdarzają się 
czyny mające charakter zwykłej 
kradzieży płodów rolnych z plan-
tacji (krzewy jagodowe, warzy-
wa, owoce). Ponieważ pola rolni-
ków zazwyczaj są nieogrodzone, 
dla uniknięcia nieporozumień od 
strony głównej drogi właściciel 
plantacji powinien ustawić tabli-
cę informacyjną „Teren prywat-
ny. Zakaz wstępu”, „Zakaz zbioru 
owoców”.

Szkoda, jaką niewątpliwie 
jest zabór mienia, powinna zo-
stać naprawiona. W polskim pra-
wie cywilnym odpowiedzialność 
cywilną z tytułu czynów niedo-
zwolonych regulują przepisy art. 
415 – 449 Kodeksu cywilnego. 
Przepisem fundamentalnym jest 

art. 415 Kodeksu cywilnego: Kto 
z winy swej wyrządził drugiemu 
szkodę, obowiązany jest do jej 
naprawienia. 

Przesłankami odpowiedzialno-
ści deliktowej (z czynu niedozwo-
lonego) są:

• powstanie szkody,
•  popełnienie przez sprawcę czy-

nu niedozwolonego,
•  związek przyczynowy między 

szkodą  a czynem zabronio-
nym,

• wina sprawcy.
Brak którejkolwiek z tych prze-

słanek wyłącza odpowiedzialność 
sprawcy czynu. 

Opracował: Wiesław Biały
Ciąg dalszy za miesiąc.

Od kilku lat żyje i mieszka 
wśród nas ksiądz kano-
nik Zdzisław Potrawiak. 

Swoje życie w stanie spoczynku 
związał ze środowiskiem Tarno-
wa Podgórnego. Myliłby się jed-
nak ten, kto sadzi, że jako eme-
ryt wiedzie spokojne, niezmącone 
troskami, dostatnie życie człowie-
ka odpoczywającego po trudach 
pracy. Tak nie jest!

Bystry obserwator życia w na-
szym miasteczku dostrzeże jego 
postać przemykającą na rowerze 
wśród innych pojazdów. Wypa-
trzy wyprostowaną sylwetkę spa-
cerowicza z życzliwością witają-
cego się ze współmieszkańcami, 
ze współczuciem i troską pochy-
lającego się nad ludźmi samotny-
mi, skrzywdzonymi i potrzebują-
cymi pomocy. 

To On, człowiek żyjący wśród 
nas, jeden z nas, taki sam, a jednak 
inny. Zapytamy – dlaczego inny? 
Otóż nadal postrzega swoje życie 
jako służbę wobec Boga i ludzi. 
To bowiem Bóg przed ponad 46 
laty powołał Go do służby kapłań-

skiej i służy Bogu całym sercem i 
wielkim zaangażowaniem. 

Przede wszystkim spotykamy 
Go w kościele. Dzięki wspaniałej 
życzliwości księży z tarnowskiego 
kościoła ma możliwość celebro-
wania mszy świętych, wygłaszania 
kazań, spowiadania. Spieszy z po-
sługą kapłańską. Służy więc Bogu 
i nam gorliwie i chętnie. Jego miły, 
pogodny, wzbudzający sympa-
tię sposób bycia wywołuje szcze-
rą życzliwość u tych ludzi, którzy 
zechcieli zbliżyć się do Niego, po-
znać bliżej. Dostrzegli emanującą 

od księdza Zdzisława harmonię 
wewnętrzną i zewnętrzną, cieka-
wość świata i ludzi. Zobaczyli, jak 
wiele jeszcze do ofiarowania ma 
ten nietuzinkowy człowiek. 

Ktoś pomyśli – czy to osoba 
bez wad i słabości? To przecież 
człowiek, a nie chodzący ideał. 
To prawda, dopatrzymy się może 
i tychże, ale o tym sza! Dziś laur-
ka słowna na Jubileusz! Mając 
świadomość, że tak szybko mi-
jają chwile, tak prędko upływa 
czas, dziękujemy Dostojny Ju-
bilacie za całe dobro, którym się 
z nami dzielisz, za to,  że jesteś, 
że wybrałeś Tarnowo, by stało 
się Twoim magicznym miejscem. 
Żyj tu szczęśliwie, niech zdrowie 
Ci służy i otacza ludzka życzli-
wość, przyjaźń i szacunek. Wie-
my, że zmagasz się ze słabościami 
starzejącego się organizmu, wal-
czysz dzielnie, bo tak trzeba.

Mówimy Tobie słowami, które 
słyszeliśmy podczas niejednego 
kazania. Alleluja i do przodu! My, 
którym służyłeś i nadal służysz 
polecamy Twoje życie i zdrowie 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 
przez Niepokalane Serce Maryi.

~ Parafianka

Ksiądz kanonik
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Wiadomości brackie

W dniu 7 września w na-
szym bractwie odbyło 
się strzelanie o tytuł 

,,Króla Żniwnego”. Mam przy-
jemność ogłosić wszem i wobec, 
iż po przeprowadzeniu regulami-
nem przewidzianych ćwiczeń za-
szczytny tytuł Króla Żniwnego 
2013 zdobył brat Marek Czajka. 
Pierwszym rycerzem został brat 
Bernard Mazantowicz, drugim ry-
cerzem została siostra Małgorzata 
Kubiak. Marek Czajka współza-
łożyciel i pierwszy prezes nasze-
go bractwa po 17 latach zdobył 
tak wysoki laur – serdecznie gra-
tulujemy.

Dzień 14 września siostry i bra-
cia oraz sympatycy bractwa spę-
dzili w Bolewicach, na grzy-
bobraniu. Tym razem wspólnie 

z członkami stowarzyszenia ,,Ro-
dzina Policyjna 1939 r.” i człon-
kami Związku Zawodowego 
Pracowników Policji. Razem spę-
dzony czas to nie tylko kosze peł-
ne grzybów, ale również okazja 
do nawiązania nowych znajomo-
ści. Udany wyjazd zakończył się 
późnym wieczorem, a ponieważ 
pogoda dopisała, to wszyscy wra-
cali w dobrych humorach. 

 Informujemy, że strzelnica jest 
otwarta w każdy wtorek i czwar-
tek w godz. 16.00 - 20.00. ZA-
PRASZAMY MŁODZIEŻ ZA-
INTERESOWANĄ SPORTEM 
STRZELECKIM. 

Szczegółowych informacje 
udzieli brat Leszek Jerzak pod nu-
merem tel. 880 584 242. 

Z brackim pozdrowieniem 
St. Bączyk

W październiku na tere-
nie Gminy Tarnowo 
Podgórne rozpoczyna 

działalność pierwsza wielobran-
żowa Spółdzielnia Socjalna „Bli-
skoWas.pl”. Spółdzielnia została 
objęta patronatem Wójta Gminy 
Tarnowo Podgórne. 

Misją spółdzielni jest stworze-
nie i prowadzenie rentownego 
przedsiębiorstwa, dającego po-
czucie stabilności życiowej dla 
współpracowników i ich rodzin. 
Pomoc osobom w wieku 50+, 
zagrożonym wykluczeniem spo-
łecznym, z powodu braku pra-
cy oraz pomoc osobom młodym 
– absolwentom szkół, zagrożo-
nych największym bezrobociem, 
w wejściu na rynek pracy i zdo-
byciu dobrego doświadczenia. 
Utrzymanie kompleksowej ob-
sługi nieruchomości i ich wła-
ścicieli w najwyższym standar-
dzie, po konkurencyjnych cenach. 
Konkurencyjne ceny będą wyni-
kać, przede wszystkim z formy 
prawnej prowadzonej działalno-
ści gospodarczej oraz dobrej or-

Nowy podmiot ekonomii społecznej: 

CENTRUM CZYSTOŚCI w Tarnowie Podgórnym

ganizacji pracy, a nie z wyzysku 
ekonomicznego i fizycznego pra-
cownika, jak często się to odby-
wa w dzisiejszych realiach. Praca 
w Spółdzielni ma dawać jej człon-
kom, nie tylko satysfakcję finan-
sową, ale również moralną.

Celem 1 Spółdzielni Socjal-
nej w Tarnowie Podgórnym „Bli-
skoWas.pl” jest udzielanie war-
tościowych usług i zaspokajanie 
nabywców w zakresie komplek-
sowej obsługi nieruchomości i ich 
właścicieli: od doradztwa i wyce-
ny (np. dla banku), po sprzątanie, 
pranie, maglowanie i prasowanie 
koszul itp. w naszej pralni wodnej 
na terenie Tarnowa Podgórnego. 
Będziemy wykonywać usługi bu-
dowlane od A do Z -  od projektu, 
po stan pod klucz. Projektować, 
zakładać i pielęgnować ogrody. 
Sprzątać: domy, mieszkania i inne 
obiekty. Opiekować się dziećmi 
oraz osobami starszymi, w miej-
scach ich zamieszkania.

Do czasu zakończenia budo-
wy firmowej strony interneto-
wej, osoby i firmy zainteresowa-
ne współpracą, prosimy o kontakt 
pod bezpośrednie nr tel.: 505 043 
197, 721 848 578, 783 807 151 lub 
mail: rzeczoznawca3974@wp.pl . 
Zapraszamy do Centrum Czysto-
ści w Tarnowie Podgórnym, przy 
ul. 23 Października 19. 

Założyciele 
pierwszej Spół-
dzielni Socjalnej 
z Wójtem
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W dniach 4-7 września 
odbyła się piąta edy-
cja Forum III Wie-

ku w Nowym Sączu, będąca 
integralną częścią Forum Ekono-
micznego w Krynicy Zdrój. Przy-
jechało blisko 200 przedstawi-
cieli UTW z kraju i z zagranicy, 
by wziąć udział w debatach, pa-
nelach i dyskusjach. Nasz UTW 
reprezentowały Irena Szewczyk 
i Maria Machowina.

Gośćmi Forum byli między 
innymi: Jacek Michałowski – 
Szef Kancelarii Prezydenta RP, 
Małgorzata Marcińska – Pod-
sekretarz Stanu w Min. Pracy 
i Polityki Społecznej, Agniesz-
ka Kozłowska-Rajewicz – Peł-
nomocnik Rządu ds. Równego 
Traktowania. Wśród problemów 

Uroczystą inauguracją w sobotę 5 październi-
ka 2013 roku rozpoczął się rok akademicki 
2013/2014. Wykład inauguracyjny „Para-

doksy współczesnego życia” wygłosił prof. dr hab. 
Aleksander Zandecki, a oprawę artystyczną zapew-
niła młodzież z naszej szkoły muzycznej, za co ser-
decznie dziękujemy.

Podczas inauguracji roku akademickiego 
2013/2014 nadano tytuł CZŁONKA HONOROWE-
GO dr Jadwidze Kwiek, współzałożycielce i pierw-
szemu prezesowi naszego stowarzyszenia.

Ponownie serdecznie zapraszamy na wykłady, 
które odbywają się w tarnowskim liceum. Proponu-
jemy różnorodną, ciekawą  tematykę i zapewniamy 
profesjonalnych wykładowców. Wykłady są bez-
płatne i mają formułę otwartą. Oczekujemy człon-
ków UTW oraz wszystkich, którym chce się wyjść 
z domu; naprawdę warto! Informacje na temat wy-
kładów i zajęć można znaleźć na naszej stronie in-
ternetowej www.utw.tarnowo-podgorne.edu.pl

Słuchaczom przypominamy, że po opłaceniu skła-
dek mogą korzystać z różnego rodzaju zniżek (ich 
wykaz jest na stronie internetowej). Przyjmujemy 
jeszcze deklaracje nowych członków UTW.

Kilkunastu naszych słuchaczy odpoczywało 
w ostatnich dniach września na Lazurowym Wy-
brzeżu we Francji. Gorące dni zachęcały do morskiej 
kąpieli i plażowania, a dech w piersiach zapierały 
przepiękne widoki. Warto było przedłużyć sobie lato 
o dziesięć dni.

Przypominamy, że biuro czynne jest w każdy wto-
rek w godz. 10.00 – 12.00, tel. 618 959 294 ~UTW

Forum III Wieku - Nowy Sącz
jakie były poruszane podczas 
tegorocznego Forum III Wieku 
w Nowym Sączu i Krynicy Zdrój 
znalazły m.in. założenia długo-
falowej polityki senioralnej pań-
stwa w latach 2014-2020, prawa 
obywateli – seniorów w związku 
z Europejskim Rokiem Obywa-
teli, edukacja ekonomiczna osób 
starszych oraz standardy działa-
nia UTW w Polsce.

5 września liderzy UTW 
uczestniczyli w obradach ple-
narnych XXIII Forum Ekono-
micznego w Krynicy Zdroju, 
w tym w dwóch panelach or-
ganizowanych przez Sądec-
ki UTW oraz Ogólnopolską 
Federację Stowarzyszeń UTW, 
„Obywatel Senior Europej-
ski Rok Obywateli 2013 ” oraz 

„Ekonomia Przyjazna Senio-
rom”.

6 września w Miasteczku Gali-
cyjskim w Nowym Sączu zapre-
zentowały swoją działalność po-
lonijne UTW z Litwy, Ukrainy, 
Białorusi, Austrii i Niemiec. Naj-
bardziej oczekiwanym punktem 
obrad Forum III Wieku było pod-
pisanie porozumienia o wzajem-
nej współpracy realizacji dzia-
łań edukacyjnych na rzecz osób 
starszych w kraju i zagranicą, 
przez przedstawicieli polonijnych 
UTW za granicą z Ogólnopolską 
Federacją Stowarzyszeń UTW.  
W drugiej części odbyła się dys-
kusja o „Profesjonalizacji sektora 
UTW w Polsce”.

~ Irena Szewczyk

Aktualności UTW Wiadomości Wędkarskie

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie Pod-
górnym organizuje otwarte zawody wędkarskie spinningowe 
z łodzi na Jeziorze Lusowskim w dniu 9 listopada 2013. W zawo-

dach mogą wziąć udział wędkarze zrzeszeni i niezrzeszeni – warunkiem 
uczestnictwa jest posiadanie karty wędkarskiej i własnej łodzi wyposa-
żonej zgodnie z przepisami bezpieczeństwa. Dopuszcza się stosowanie 
silników elektrycznych.  ~ Marek Perz Prezes Koła

Regulamin
Na łodzi 2 zawodników stanowiących załogę (załoga łowi 

ryby do jednej siatki, a następnie żywe ryby dostarcza do 
wagi. Po zważeniu ryby wracają do jeziora. 

Załoga dobiera się samodzielnie w pary i otrzymuje numer 
startowy.

Opłata startowa wynosi 30 zł od jednej osoby, płatna na 
miejscu zbiórki. 

Zbiórka o 8.00 na plaży w Lusowie.
Zgłaszanie załóg do udziału do 4 listopada 2013 r.
Liczba łodzi ograniczona
Czas trwania zawodów: 9.00 – 13.00.
Wręczenie pucharów nastąpi o 14.00 - na zakończenie za-

wodów przewidziano biesiadę. 
Patronat zawodów: 
– Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
– Poseł na Sejm RP Waldy Dzikowski
– Starosta Poznański Jan Grabkowski
Patronat medialny:
– Sąsiadka-czytaj
– Polska Głos Wielkopolski
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Spotkaniem w dniu 18 wrze-
śnia rozpoczęliśmy kolejny 
rok Tarnowskiego Stowa-

rzyszenia Przedsiębiorców. 
Pierwszy punkt programu to 

prezentacja Polskiej Fundacji 
Przedsiębiorczości, która przed-
stawiła interesującą ofertę dla 
przedsiębiorców z zakresu wspar-
cia pożyczkowego z UE. Infor-
macje dotyczyły sposobów pozy-
skania i celowości pożyczek na 
innowacyjne inwestycje, a także 
na wdrożenie rozwiązań, które 
są już stosowane na świecie, jed-
nak nie dłużej niż 3 lata. Fundacja 
przedstawiła również swoją ofertę 
z zakresu bezpłatnych usług szko-
leniowych.

Następny temat omawiany na 
spotkaniu wywołał wśród słucha-
czy uśmiech i tęsknotę za czymś 
nieznanym. Inne formy wypo-
czynku, jaką są podróże alter-

Nowy sezon w TSP

natywne, dają nam możliwość 
autentycznego kontaktu z miesz-
kańcami odwiedzanego kra-
ju, pobudzają w nas aktywność 
i zwiększony wysiłek fizyczny. 

Poznajemy lokalny biznes, prze-
żywamy przygodę jaką jest choć-
by podróż lokalnymi środkami 
transportu. „Dzika Baba” to biuro 
podróży, które zachęca do takiej 
formy wypoczynku jako realizacji 
swoich pasji.

Mamy je w zasięgu ręki bo sie-
dziba biura jest w Tarnowie Pod-
górnym.

Przy poczęstunku w restaura-
cji Vectoria toczyły się rozmo-
wy o sytuacji gospodarczej i jej 
wpływie na kondycję naszych 
firm. Dyskutowane były także 
plany wyjazdowe w nietypowe 
miejsca.

Następne spotkanie już 16 paź-
dziernika 2013 na Kręgielni Vec-
tor o godz. 18:00. 

Zachęcamy naszych członków 
do wzięcia udziały w turnieju krę-
glarskim.

~ Katarzyna Wojtkowiak

Kolejny raz 31 sierpnia od-
był się Wielki Festyn Ro-
dzinny pt. ,,Bezpieczny 

powrót do szkoły”.
Dla najmłodszych i dla ciut 

starszych mieszkańców Sadów 
przygotowano wiele atrakcji. 
Można było pojechać na kucyku, 
bryczką, gokartem. Pozjeżdżać, 
poskakać na dmuchawcach, za-
mczyskach, trampolinie. 

Można było chwycić ,,byka za 
rogi’’ i spróbować go dosiąść. Tu 
uśmiechu było co nie miara, bo 
wiele osób nie umiało nawet na 
moment się na nim utrzymać.

Bractwo kurkowe wyłoniło za-
równo najmłodszych jak i starszych 
strzelców prawie wyborowych…

Opiekunowie mogli odpocząć 
przy kawie, pysznym cieście, gril-
lu, posmakować chleba ze smal-
cem i ogórkiem, a najmłodszych 
porwali Indianie…

Największą chyba furorę zrobi-
ła jednak Ochotnicza Straż Pożar-
na i Policja z Tarnowo Podgórne-
go. Dorośli przekonali się jak to 

jest, gdy ma się 1,5 promila alko-
holu we krwi, jak wygląda ude-
rzenie w zapiętych pasach przy 
prędkości 7 km/h, a OSP odpo-
wiedziała na najważniejsze pyta-
nia, pokazała tajniki sprzętu ratu-
jącego. Można było polać trawnik 
lub kolegów z armatki wodnej. 

Atrakcją dla dzieci był policjant 
Pyrek, który przyszedł rozdać im 
nagrody.

Na koniec słuchaliśmy koncer-
tu zespołu BLUE WAVE. Bawili-
śmy się do późnych godzin noc-
nych.

Sołtys i Rada Sołecka dziękuje 
wszystkim osobom, które pomo-
gły w przygotowaniu tak pięknej 
imprezy. 

WIELKIE DZIĘKI I DO ZO-
BACZENIA ZA ROK.

~na

Tak się bawią, tak się bawią Sadowiacy!!!
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 informacje

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Samy
informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowa-
rzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania  Dolina  Samy  wniosków 
o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:

1)	 operacje,	które	odpowiadają	warunkom	przyznania	po-
mocy	w	ramach	działania	„Odnowa i rozwój wsi”

-	 termin	 składania	 wniosków:	 od  24.10.2013r.  do 
07.11.2013r.,

-	 limit	dostępnych	środków:	284.481,92 zł,
-	 minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbęd-

ne do wyboru operacji przez LGD: zgodność z LSR-em, 
uzyskanie minimum 50 punktów w ramach oceny ope-
racji, 

2)	 operacje,	które	nie	odpowiadają	warunkom	przyznania	
pomocy	w	 ramach	Osi	3,	 ale	przyczyniają	 się	do	osią-
gnięcia	celów	tej	osi,	tzw. „Małych projektów”

-	 termin	 składania	 wniosków:	 od  24.10.2013r.  do 
07.11.2013r.,

-	 limit	dostępnych	środków:	379.305,44 zł,
-	 minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbęd-

ne do wyboru operacji przez LGD: zgodność z LSR-em, 
uzyskanie minimum 30 punktów w ramach oceny ope-
racji,

3)	 operacje,	które	odpowiadają	warunkom	przyznania	po-
mocy	w	ramach	działania			„Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej”

-	 termin	 składania	 wniosków:	 od  24.10.2013r.  do 
07.11.2013r.,

-	 limit	dostępnych	środków	39 828,00 zł,
-	 minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbęd-

ne do wyboru operacji przez LGD: zgodność z LSR-em, 
uzyskanie minimum 30 punktów w ramach oceny ope-
racji, 

4)	 operacje,	które	odpowiadają	warunkom	przyznania	po-
mocy	w	 ramach	działania	 „Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw”

-	 termin	 składania	 wniosków:	 od  24.10.2013r.  do 
07.11.2013r.,

-	 limit	dostępnych	środków:	594.638,63 zł
-	 minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbęd-

ne do wyboru operacji przez LGD: zgodność z LSR-em, 
uzyskanie minimum 30 punktów w ramach oceny ope-
racji, 

Miejsce  i  tryb  składania wniosków:	wnioski	 (3	egzempla-
rze	w	formie	papierowej	oraz	wersję	elektroniczną	wniosku	
-	płyta	CD	lub	pendrive)	wraz	z	załącznikami	należy	składać	
bezpośrednio	 w	 siedzibie	 Stowarzyszenia	 Lokalna	 Grupa	
Działania	Dolina	Samy,	ul.	Szamotulska	7,	62-090	Cerekwica	
w	dniach	od 24.10.2013r. do 07.11.2013r.,	od	poniedziałku	
do	piątku	w	godz.	09.00 – 14.00.

Szczegółowe  informacje	 dotyczące	 naboru,	 w	 tym	 wzory	
formularzy	wniosków	o	przyznanie	pomocy	wraz	z	instruk-
cjami	wypełnienia,	kryteria	wyboru	operacji	przez	Lokalną	
Grupę	Działania	 (LGD)	określone	w	 Lokalnej	 Strategii	 Roz-
woju	(LSR),	w	tym	kryteria,	na	podstawie	których	ocenia	się	
uzasadnienie	realizacji	operacji	w	ramach	LSR,	wykaz	doku-
mentów	 niezbędnych	 do	 weryfikacji	 spełniania	 kryteriów	
wyboru	operacji	określonych	w	LSR	oraz	minimalne	wyma-
gania,	których	spełnienie	jest	niezbędne	do	wyboru	operacji	
przez	 LGD,	dostępne  są w biurze Stowarzyszenia  Lokalna 
Grupa  Działania  Dolina  Samy  i  na stronie  internetowej: 
www.dolinasamy.pl, a	także:
-	 na	 stronie	 internetowej	 Agencji	 Restrukturyzacji	 i	Mo-

dernizacji	 Rolnictwa:	 www.arimr.gov.pl,	 w	 przypadku	
operacji,	o	których	mowa	w pkt 3 i 4,

-	 na	stronie	 internetowej	Departamentu	Programów	Roz-
woju	Obszarów	Wiejskich	Urzędu	Marszałkowskiego	Wo-
jewództwa	Wielkopolskiego:	www.prow.umww.pl.

Wnioskodawcy	zainteresowani	złożeniem	wniosku	powinni	
zapoznać	 się,	 także	 z	 Lokalną	Strategią	Rozwoju	Stowarzy-
szenia	 Lokalna	 Grupa	 Działania	 Dolina	 Samy	 dostępną	 na	
stronie	internetowej	Stowarzyszenia	www.dolinasamy.pl.

Dodatkowo	informacji	udzielają:

Radosław	Kowerko,	Ilona	Draszczyk	–	tel.	(61)	814	47	71,	
723 636 381.

„Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. „Europejski Fun-
dusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca 
PROW 2007 – 2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia – Urząd Mar-
szałkowski Województwa Wielkopolskiego”.
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 zabytek

Ratujmy nasz najstarszy zabytek 
    Część XXIV

To już 24-ta comiesięczna 
informacja w gazecie „Są-
siadka-Czytaj”, o remoncie 

naszego zabytkowego kościoła; 
mijają zatem 2 lata od rozpoczęcia 
prac. Przełom września i paździer-
nika zintensyfikował mozolne ro-
boty budowlane i już cieszy oczy 
przykryty dachówką dach kościo-
ła. Widzimy na nim instalację od-
gromową, której zakładanie w tych 
dniach ukończono. Są wykona-
nie metalowe opierzenia gzym-
sów i założone rynny. Rozpoczę-
to montaż wykonanych z jasnego 
piaskowca parapetów okiennych 
i czap na przyporach i zwieńcze-
niach murów. Dość długo trwały 
prace niewidoczne dla przechod-
nia, a jednak bardzo istotne dla 
konstrukcji dachu. Było to łącze-
nie ze sobą specjalnymi metalowy-
mi ściągami, starych (pod spodem) 
i nowych (nad nimi) krokwi więź-
by dachowej. Tym sposobem zo-
stała zachowana dla potomnych 
stara zabytkowa, średniowieczna 
konstrukcja dachowa. Była ona 
osłabiona przez stulecia przez kor-
niki, zbutwienie drewna, braki nie-
których belek, rozluźnienie wiązań 
drewnianych i nie spełniała obec-
nych wymogów wytrzymałościo-
wych. Możemy ją podziwiać jako 
zabytek techniki ciesielskiej. Na 
każdej starej belce nacięty jest kil-
kaset lat temu dłutem jej numer 
i znak ciesielski ówczesnego maj-
stra. Zdemontowane zostały drzwi 
w wejściu głównym do kościo-
ła i wykonywane są w warsztacie 
stolarskim drzwi nowe.

Do końca roku mamy w planach 
zamknięcie prac na zewnątrz ko-
ścioła w tym: dokończenie elewa-
cji, wykonanie i montaż nowych 
okien, drenaż i kanalizację desz-
czową. W listopadzie rozpocz-
niemy prace wewnątrz kościoła. 
Zadaniem na ten rok jest również 
remont elewacji kaplicy (kostni-
cy). Pamiętamy, że w przyszłym 
roku będziemy obchodzić 550-le-
cie (1464-2014) naszej świątyni. 
Mamy co robić, by zdążyć na czas. 

Opracował: Kazimierz Szulc

Stare krokwie

Parapety

Nowa dachówka



22       / sąsiadka~czytaj / październik 2013

 stowarzyszenie

W grudniu będziemy ob-
chodzić drugą roczni-
cę istnienia placówki 

przeznaczonej dla 20 osób nie-
pełnosprawnych, mieszkańców 
gmin: Rokietnicy i Tarnowa Pod-
górnego. Jest to jedyny na tym te-
renie Warsztat Terapii Zajęciowej.

Uważamy, że jesteśmy w czo-
łówce najlepiej  wyposażonych 
Warsztatów w powiecie poznań-
skim. Pracuje tutaj codziennie 
siedmiu wykwalifikowanych te-
rapeutów. Zajęcia są prowadzo-
ne bardzo  aktywnie i ciekawie. 
U osób niepełnosprawnych od-
krywają niepoznanie jeszcze 
zdolności,  pobudzają do ćwi-
czeń, utrwalają nabyte umiejętno-
ści, przygotowują do samodziel-
nego w miarę możliwości życia 
a co najmniej do radzenia sobie 
z niektórymi jego obszarami. Są 
też, o czym warto przypominać,  
pomocą i nadzieją dla  rodziców. 

Pracujemy w dużym zespole.
Pracownicy etatowi wspomaga-

ni są przez społecznie pracujący 
zarząd stowarzyszenia oraz chęt-
nych do pomocy rodziców. W tej 
dobrze układającej się współpra-
cy pracowników i wolontariu-
szy szanse na uzyskanie efektów 
poprawy życia osoby niepełno-
sprawnej  są wielokrotnie większe 
niż pozostawionej samej w domu, 
nawet przy najserdeczniejszej 
opiece bliskich. Zajęcia zespo-
łowe WTZ są też dla nas matek 
i ojców okazją do nauki liczenia 
na pomoc innych i znajdowania 
solidarności  u rodziców będą-
cych w takim samym położeniu. 
W zmaganiach z rzeczywistością 
wielu z nas  jest niepogodzonych 
ze swoim losem; tutaj niektórzy 
znajdują zrozumienie i wsparcie. 
Warsztat jest finansowany przez 
PFRON, Powiat Poznański oraz 
wspierany z budżetu rodzimych 
Gmin – Rokietnicy i Tarnowa 
Podgórnego.

Codzienne zajęcia odbywa-
ją się od poniedziałku do piątku, 
7 godzin dziennie (między 7.00 

Warsztat Terapii Zajęciowej 
zaprasza 

a 16.00) w czterech pracowniach: Gospodarstwa Do-
mowego, Plecionkarstwa, Artystycznych Technik 
Różnych, Komputerowo - Fotograficznej. Uczestni-
cy pracują w grupach 5-cioosobowych, co miesiąc 
w innej pracowni. Codziennie prowadzone są zajęcia 
rehabilitacji fizycznej w bogato uzbrojonej w sprzęt 
sali gimnastycznej. Zajęcia rehabilitacyjne prowa-
dzone są również na świeżym powietrzu. Mamy za-
kupiony specjalny rower trójkołowy, rower – tandem, 
kijki do chodzenia. Dwa razy w tygodniu odbywają 
się  zajęcia rehabilitacyjne w wodzie, pod okiem wy-
kwalifikowanego trenera. Zajęcia te są sponsorowa-
ne przez Firmę „Lusowski Zdrój”. Latem organizu-
jemy zajęcia z hipoterapii. Codziennie do dyspozycji 
uczestników i ich rodziców jest psycholog. Raz w ty-
godniu prowadzone są zajęcia z muzykoterapii.

Uczestnicy biorą udział w przeróżnych imprezach 
sportowych, turystycznych czy artystycznych, w wy-
stawach i konkursach organizowanych przez Powiat 
Poznański, inne Warsztaty, organizacje działające na 

rzecz osób niepełnosprawnych 
oraz przez własne Stowarzysze-
nie. Prawie nie ma tygodnia by-
śmy nie uczestniczyli w  imprezie 
zewnętrznej.  

W ostatnim miesiącu wykona-
liśmy podjazd do WTZ dla „wóz-
kowiczów”. Zadanie to udało się 
zrobić przy pomocy finansowej 
Fundacji AMICIS  z Wronek. Dla 
osób, które nie mogą same doje-
chać na zajęcia, mamy zorganizo-
wany codzienny transport wyna-
jętym mikrobusem. 

Jesteśmy stąd. Myślę, że nie 
do przecenienia dla rodziców 
i ich dzieci jest  fakt, że jesteśmy 
na miejscu, na naszym terenie, 
blisko domu, a Warsztat absolut-
nie w niczym nie ustępuje miej-
skim placówkom.  Wiemy, że są 
osoby z naszych gmin, które jadą 
do „obcego” Warsztatu na dru-
gi koniec Poznania, pokonując 
dziennie naście kilometrów i tra-
cąc co najmniej 2 godziny w au-
tobusie. Do nas jest szybciej i bli-
żej, a WTZ ROKTAR jest nasz,  
„miejscowy”. 

Świetlica terapeutyczna - Do-
datkowo, w każdy poniedziałek 
i wtorek, od godz. 16.00 do 19.00, 
prowadzimy zajęcia terapeutycz-
ne dla wszystkich chętnych osób 
niepełnosprawnych,  w  tych sa-
mych pomieszczeniach WTZ 
w Baranowie. 

Zapraszamy serdecznie i za-
chęcamy do odwiedzenia naszych  
warsztatów. Przyjdź, zobacz, po-
rozmawiaj, poradź się, sprawdź. 
Na początek możesz spróbować 
zajęć w popołudniowej Świetli-
cy Terapeutycznej, a być może 
przekonasz się i zapiszesz swoje  
dziecko do naszego Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej ROKTAR. 

Oczywiście wszystkie zajęcia 
są bezpłatne.

Adres WTZ: 
Baranowo, ulica Wspólna 5. 
Dla bliższej informacji i pytań 

tel.: 502 631 137
~ Kazimierz Szulc
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 biblioteka~gok

Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej

Jesienne wieczory tylko z książką, bo …KAŻDA 
KSIĄŻKA POSZERZA NASZĄ WIEDZĘ.

Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach ży-
ciowych, jak zagospodarować czas wolny, co wie-
my o świecie, czy historia i dawne obyczaje mogą 
nas dzisiaj zainteresować, dlaczego biografie wybit-
nych osób cieszą się dużym zainteresowaniem, jak 
żyją kobiety w innych kulturach, czy historia wojen 
to temat, który interesuje tylko mężczyzn. Polecamy 
książki wszystkim zainteresowanym niezależnie od 
wieku:

•	 NOWOŚCI WYDAWNICZE
•	 	LITERATURĘ NA WSZYSTKIE INTERESU-

JĄCE TEMATY
•	 BELETRYSYKĘ POLSKĄ I OBCĄ
•	 Klasykę literatury
•	 PORADNIKI - PRZEWODNIKI
•	 AUDIOBOOKI
•	 Literaturę dla dzieci i młodzieży
•	 	Literaturę obcojęzyczną także dla dzieci i mło-

dzieży.
A także książki, które pokazują jak nauczyć dziec-

ko odpowiedzialności, jak zaprogramować mu zaję-

cia nie ulegając modzie, że bez wysiłku można osiągną dobre wyniki 
i to w każdej dziedzinie. Propozycje dla młodszych to książki lekkie, 
łatwe i przyjemne. Dzieci zachęcone do czytania wykazują się lepszą 
znajomością języka, lepszą pamięcią, bogatszym słownictwem, większą 
umiejętnością skupienia i bardziej rozwiniętą wyobraźnią.

Warto sięgnąć po różne książki, te grubsze, te lżejsze, te o te-
matyce filozoficznej albo rozrywkowej, jako „antidotum” na 
różne niedoskonałości dnia codziennego, bo książka to moż-
liwość przeniesienia w świat przyjazny, to podróż bez potrzeby wy-
ruszania z domu dla wszystkich zmęczonych codzienną rutyną. 
Polecamy świat daleki i bliski na kartkach książek we wszystkich 4 na-
szych placówkach – Tarnowie Podgórnym oraz Filiach w Baranowie, 
Lusowie i Przeźmierowie.

Katalog on-line i nowości wydawnicze dostępne na naszej stronie 
www.bibliotekatp.pl 

~ I.B.

„Chity” Laskowika w Baranowie

Chity dla prosperity – to tytuł 
najnowszego programu Ka-
bareciarni Zenona Laskowi-

ka. Artysta pokaże go także w naszej 
gminie – wystąpi w sobotę, 26 paź-
dziernika o godz. 16 i 19 w gimna-
zjum w Baranowie. 

Największą popularność przynio-
sły Laskowikowi występy w kabare-
cie „Tey”, założonym z Krzysztofem 
Jaślarem i Aleksandrem Gołębiow-
skim. W zespole, którego skecze 
w latach  siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych śmieszyły całą Polskę, 
występowali także Janusz Rewiński, 
Bohdan Smoleń, Rudi Schuberth, 
Zbigniew Górny. Skecze „Mamuś-
ka”, „Pani Pelagia”, „Maluch”, 
mimo upływu lat, bawią nie tylko pu-
bliczność sprzed lat, ale i, za sprawą 
archiwalnych programów telewizyj-
nych, kolejne pokolenia.

Bilety rozeszły się jak ciepłe bułecz-
ki.

 ~ Jarek Krawczyk
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Zaduszki w Teatrze Animacji

Tradycyjne zaduszki projektu „Teatr w każdej wiosce” w tym roku przybiorą nową formę. Dzieci ze 
wszystkich grup teatralnych 9 listopada pojadą na spektakl „Och, Emil” do poznańskiego Teatru Ani-
macji. Po przedstawieniu, które bazuje na tekście Astrid Lindgren wezmą także udział w specjalnie dla 

nich przygotowanych warsztatach aktorskich. 
~ Jarek Krawczyk

Niezapomniane przeboje na jazzowo

Niezapomniane przeboje polskiej muzyki roz-
rywkowej lat ’60, ’70 i ’80 w jazzowych 
aranżacjach czołowych muzyków. Koncert 

„Śpiewnik” zespołu Janusza Szroma i Zbigniewa 
Wrombla zapowiada się znakomicie.

„Wspomnienie” i „Płonąca stodoła” z repertuaru 
Czesława Niemena, „Byłaś serca biciem” z repertu-
aru Andrzeja Zauchy, czy przebój Tadeusza Nalepy 
– „Kiedy byłem małym chłopcem” to tylko niektóre 
utwory, jakie usłyszymy podczas koncertu w Tarno-
wie Podgórnym. Wszystkie wykonane zostaną w jaz-
zowych aranżacjach przygotowanych przez czoło-
wych polskich jazzmenów. 

Janusz Szrom jest wielokrotnym zdobywcą na-
grody „Jazzowy Wokalista Roku” miesięcznika 

„Jazz Forum”. W gminie Tarno-
wo Podgórne mieliśmy okazję 
słuchać go podczas sierpniowe-
go wykonania pop-oratorium 
„Miłosierdzie Boże” w Lusowie, 
a wcześniej – choćby podczas 
koncertu jego zespołu „Straszni 
Panowie Trzej”. Drugi z liderów 
projektu „Śpiewnik”,  Zbigniew 
Wrombel , to ceniony poznań-
ski basista, kompozytor i aran-
żer. W swej karierze współpra-
cował z takimi muzykami jak Jan 
Ptaszyn Wróblewski, Krzesimir 
Dębski, Henryk Miśkiewicz, Ja-

rek Śmietana, Tomasz Szukalski 
i wieloma innymi.

Świetni muzycy wykonają naj-
wybitniejsze polskie piosenki. 
Tego koncertu nie można przega-
pić. Początek koncertu 15 listo-
pada o godz. 19, bilety w cenie 
20 zł do nabycia w domach kul-
tury w Przeźmierowie (w godz. 
9-15) i Tarnowie Podgórnym 
(w godz. 15-20) oraz w siedzi-
bie GOK „SEZAM” (w godz. 8 
– 15). Polecam!

~Jarek Krawczyk
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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
„Kolorowe i mięciutkie” - wystawa prac z filcu członków kół plastycznych
od poniedziałku, 14.10, Galeria w Rotundzie, Tarnowo Podgórne. Wstęp wolny.

Kino Zielone Oko zaprasza: „Siostra twojej siostry”
piątek, 25.10 godz. 18, dom kultury w Przeźmierowie. Bilety: 5 zł.

Kino Zielone Oko zaprasza (szczegóły w TarNowej Kulturze i na www.goksezam.pl)
piątek, 8.11 godz. 18, dom kultury w Przeźmierowie. Bilety: 5 zł.

Narodowe Święto Niepodległości:
- występy „Lusowiaków” i „Sortowni”
poniedziałek, 11.11 godz. 17
hala OSiR w Tarnowie Podgórnym (ul. Nowa 15). Wstęp wolny.

Scena Jazzowa Sezamu: „Śpiewnik”
- Janusz Szrom, Zbigniew Wrombel i inni
piątek, 15.11 godz. 19
dom kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 20 zł

Kino Zielone Oko zaprasza (szczegóły w TarNowej Kulturze i na www.goksezam.pl)
piątek, 15.11 godz. 18, dom kultury w Przeźmierowie. Bilety: 5 zł.

„Chity dla prosperity”
- program kabaretowy Zenona Laskowika
sobota, 26.10 godz. 16 oraz 19
aula gimnazjum w Baranowie (ul. Wypoczynkowa 93). Bilety: 30 zł 

gok 
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To już drugi projekt realizo-
wany przez nasze Przed-
szkole „Mali Odkrywcy” 

w Baranowie w ramach Programu 
„Uczenie się przez całe życie”. 
Poprzedni zakończony pełnym 
sukcesem, zmotywował nauczy-
cieli do prób udziału w następ-
nych edycjach. Po weryfikacji i 
uzyskaniu wysokiej ilości punk-
tów przyznanych przez ekspertów 
Narodowej Agencji zostaliśmy 
partnerami projektu Comenius 
„Kuchnia tak wielka jak Europa”. 

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

„Mali Odkrywcy” w projekcie Comeniusa
Wspólnie z placówkami oświato-
wymi z Francji, Grecji, Hiszpanii, 
Rumunii i Turcji przystąpiliśmy 
do realizacji projektu. 

Będziemy poznawać Europę 
„od kuchni”, wspólnie przyrzą-
dzać europejskie dania w praw-
dziwej przedszkolnej kuchni dla 
dzieci, doskonalić umiejętności 
językowe oraz rozmawiać ko-
rzystając z internetowych ko-
munikatorów i wideokonferen-
cji. Nauczyciele podczas wizyt 
partnerskich wzbogacą wiedzę w 

zakresie dydaktyki przedmioto-
wej oraz pracy wychowawczej, 
będą mieli możliwość konfron-
tacji własnych metod pracy i na-
uczania z nowo poznanymi w pla-
cówkach europejskich. Projekt 
„Kuchnia tak wielka jak Europa” 
umożliwi wszystkim partnerom 
dzielenie się własnym dziedzic-
twem kulturowym, ale też poka-
że, że mimo różnic jesteśmy do 
siebie podobni.

~ Ewa Zbierska

Dwa zespoły artystyczne 
GOK „SEZAM” zapre-
zentują się w hali OSiR 

z okazji Święta Niepodległości. 
Będzie to doskonała okazja, by 
doświadczyć całkowicie różnych 
wymiarów artystycznych rozwa-
żań o wolności.

Artystyczne obchody narodo-
wego święta rozpocznie Teatr 
Tańca „Sortownia”. Zaprezen-
tuje on „E-go”, pełen metafor 
i odniesień historycznych spek-
takl o wolności, manipulacji, 
szczęściu. Jego bohaterowie, 
przekonani że sterują własnym 
życiem, tak naprawdę są jedy-
nie elementami toczącej się nie-

Kontrasty na Święto Niepodległości

zależnie historii i przedmiotem 
manipulacji.

Zupełnie inny repertuar za-
prezentuje Zespół Pieśni i Tań-
ca „Lusowiacy”. Z okazji Święta 
Niepodległości przedstawią oni 
repertuar patriotyczny. Widzowie 
będą mieli okazję zobaczyć dłu-
go oczekiwaną premierę mazura. 
Nie zabraknie poloneza, walca 
i oczywiście pieśni i tańców lu-
dowych.

Na ciekawe zestawienie dwóch 
kontrastujących zespołów zapra-
szamy w świąteczne popołudnie, 
11 listopada o godz. 17 do hali 
OSiR w Tarnowie Podgórnym. 
Wstęp wolny. ~ Jarek Krawczyk
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Pewnego wrześniowego po-
południa, a dokładniej 24 
września, przedszkole „Le-

śne Skrzaty” w Przeźmierowie 
zamieniło się w ziemniaczane 
królestwo. Wszystko to z powo-
du obchodzonego święta – Dnia 
Pyry. Na rozpoczęcie całej uro-
czystości dzieci zaśpiewały hymn 
przedszkola oraz powitały swoich 
rodziców piosenką „Pyry z ogni-
ska”. Wkrótce po tym dyrektor 
zaprosiła wszystkich do wspólnej 
zabawy i świętowania. 

Przedszkole zachęca dzie-
ci i rodziców do aktywnego try-
bu życia, dlatego przedszkolacy 
i ich bliscy mieli okazję zmierzyć 
się w kilku konkurencjach spor-
towych: rzut pyrą do celu, skoki 
w workach, spacer z nartami czy 
slalom z ziemniakiem. Po wyko-
naniu wszystkich zadań na dzie-
ci czekały pamiątkowe medale, 

Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Baranowie

Bo najlepsze są pyry z gzikiem!

o które wszyscy z zaangażowa-
niem i przejęciem walczyli. Sko-
ki na dmuchanej zjeżdżalni, zam-
ku czy w kulkach, cieszyły się 
wielkim zainteresowaniem, tak 
jak puszczanie ogromnych ba-
niek mydlanych czy zabawy z ba-
lonowymi zwierzętami. W czasie 
festynu można było skosztować 
specjałów przedszkolnej kawia-
renki, która serwowała wyśmie-

nite potrawy, wśród nich tytułowe 
pyry z gzikiem. Przybyli goście 
mieli również szansę zbadać swój 
poziom cholesterolu oraz cukru 
we krwi, z czego chętnie korzy-
stali w trakcie imprezy. Wszyst-
kim sponsorom, bez których nasz 
festyn nie byłby tak atrakcyjny, 
serdecznie dziękujemy!

~ Agata Kulawiak

W ramach współpra-
cy pomiędzy Przed-
szkolem „Pod Wesołą 

Chmurką” w Tarnowie Podgór-
nym a Uniwersytetem Przyrodni-
czym w Poznaniu powstał projekt 
ogrodu przedszkolnego o po-
wierzchni 1 680 m2, w którym 
przewidziano nasadzenie 33 ga-
tunków krzewów i drzew. Założe-
niem projektu „Kolorowe liście” 
było uzyskanie jak największej 
wielobarwności.

Realizacją marzeń o koloro-
wym ogrodzie zajęła się Joanna 
Wojnarska, mama jednej z wy-
chowanek przedszkola, związana 
zawodowo z firmą DB Schenker. 

Pozyskała sponsorów pisząc 
projekt „Zielony Czas Pomagania” 
oraz uzyskując finansowe wspar-
cie lokalnych przedsiębiorców.

W dniu realizacji projektu ze-
spół pracowników firmy DB 
Schenker wraz z pracownikami 
przedszkola zajął się nasadzenia-
mi ponad 130 drzew i krzewów.

Przedszkole w Tarnowie Podgórnym

Kolorowe liście

Dzięki zaangażowaniu wielu osób 
ogród przedszkolny wypiękniał cie-
sząc zmysły barwami i zapachami.

Wraz ze zbliżającymi się obcho-
dami Dnia Drzewa dzieci z przed-
szkola „Pod Wesołą Chmurką” 
rozpoczynają całoroczną obser-
wację i pielęgnację wybranych 
przez siebie krzewów i drzew.

Cieszymy się, że powyższa re-
alizacja przyczyni się do rozbu-
dzania zainteresowań przyrodni-
czych, wrażliwości ekologicznej 
i troski o otaczającą nas przyrodę.

~Joanna Bystroń,  
Agnieszka Kaczmarek
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Jak co roku, 20 września uczniowie szkoły w Ce-
radzu Kościelnym wzięli udział w akcji Sprząta-
nie Świata. Już od samego rana wykonywaliśmy 

najróżniejsze prace z wykorzystaniem odpadów: re-
cyklingowe kwiaty, wesołe kosze na śmieci, plakaty 
pod hasłem „Ziemia jako miejsce, na którym żyjemy 
i które niszczymy”. 

Wszystkie prace zostały zaprezentowane w holu 
szkoły. Następnie zaopatrzeni w foliowe worki i rę-
kawice ochronne wyruszyliśmy, by posprzątać oko-
lice szkoły. Bardzo cieszy nas fakt, iż każdego roku 
napełniamy odpadami coraz mniej worków. Ucznio-
wie z klas 0 – III zwiedzali także oczyszczalnię ście-
ków w Tarnowie Podgórnym, gdzie poznali kolejne 
etapy oczyszczania i zobaczyli jej główne elemen-
ty: pompownie ścieków, budynek techniczny, reaktor 
biologiczny i osadnik wtórny. Jesteśmy przekonani, 
że takie akcje owocują chęcią dbania o środowisko, 
zachęcają do działania, pobudzają inicjatywę i po-
mysłowość młodych ludzi. ~na

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Dzieci sprzątają świat!

Od kilku lat uczniowie na-
szej szkoły biorą udział 
w ogólnopolskiej Kam-

panii Profilaktycznej „ Zachowaj 
Trzeźwy Umysł”  dotyczącej pro-
filaktyki uzależnień od alkoholu, 
narkotyków, dopalaczy. W tym 
roku dla uczniów szkoły pod-
stawowej zaproponowano kon-
kurs  plastyczno-literacki pt. NA 
TROPIE UŚMIECHU . Zadaniem 

W czwartek, 19 wrze-
śnia, uczniowie klas 
pierwszych i drugich 

wzięli udział w sympatycznej 
akcji „sprawdzania” kierowców. 
Akcję „ Cytrynka” przeprowadzi-
li z dziećmi policjanci z Komi-
sariatu Policji w Tarnowie Pod-
górnym. Dzieci sprawdzały czy  
kierowca i pasażerowie  mieli 
zapięte pasy, czy dzieci siedziały 
w odpowiednich fotelikach oraz 

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Cytryna czy cukierek?
czy kierowca jechał z dozwoloną 
prędkością. Przepisowi kierowcy 
otrzymywali od dzieci pochwałę 
w formie „orderu uśmiechniętej 
cytrynki” i cukierek. W przypad-
ku przewinienia zamiast mandatu 
była smutna cytrynka i do wypicia 
sok z cytryny. 

Akcja była ciekawym doświad-
czeniem dla dzieci, a i wśród za-
trzymanych kierowców cieszyła 
się życzliwością. Ci, zaś  którym 
przypadło wypić sok z cytryny na 
pewno na długo zapamiętają  jak 
ważna jest jazda zgodnie z prze-
pisami. 

K. Bera, D. Bukowska

Szkoła Podstawowa w Lusowie

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” – nagrodzono trzech uczniów !
uczestników było narysowanie 
lub opisanie pięknego miejsca w 
swojej okolicy. Uczennica klasy 
IV – Nina Dębowska otrzymała w 
tym konkursie nagrodę za swoją  
piękną pracę. Drugi konkurs tzw. 
ulotkowy pt. MAŁY ODKRYW-
CA polegał na tym, że uczniowie 
musieli odpowiedzieć na 5 pytań 
dotyczących polskich atrakcji tu-
rystycznych. Tym razem nagro-

dy trafiły do uczniów: Oliwiera 
Gawrońskiego i Mariusza Danie-
lewskiego, również z klasy IV. 

Nagrodzonym uczniom gratu-
lujemy, a wszystkich zachęcamy 
do brania udziału w tej i podob-
nych akcjach. 

~ Karolina Bera,  
D. Bukowska
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Wybory do Samorządu 
Uczniowskiego na rok 
szkolny 2013/14 za-

kończone. Chętnych, jak zawsze 
nie brakowało. Kandydaci  prze-
konywali wyborców prezentując 
ciekawe programy, w których za-
mieścili swoje pomysły na  naj-
bliższych 10 miesięcy. Wybory 
były emocjonujące, każdy glo-
sujący miał swojego faworyta, 
którego widziałby w Prezydium 
Samorządu Uczniowskiego. Po 
podsumowaniu wyników, w skład 

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Szczęśliwa dziesiątka!
Samorządu Uczniowskiego we-
szło 10 uczniów z największą ilo-
ścią głosów :

1. Julia Mróz kl. V
2. Weronika Bochnak kl. VI
3. Małgorzata Linkowska kl. V
4. Amelia Sapalska kl. IV
5. Karolina Rackowiak kl. V
6. Liliana Prager kl. V
7. Mikołaj Bera kl. IV
8. Mariusz Danielewski  kl. IV
9. Mateusz Bąk kl. V
10. Antoni Woźniak kl. IV
Dziękujemy wszystkim, którzy 

startowali w tegorocznych wy-
borach. Skorzystamy z waszych 
programów. Zwycięzcom gratulu-
jemy i życzymy realizacji swoich 
pomysłów. ~ K. B., D. B.

2  września uroczyście powi-
taliśmy nowy rok szkolny 
żałując, że tak szybko mi-

nęły wakacje. Na korytarzach jest 
gwarno i radośnie, a to z tego po-
wodu, że nasza szkoła rozrasta 
się w szybkim tempie. Jest już 
nas ponad 200 uczniów. Przywi-
taliśmy serdecznie „zerówkowi-
czów” oraz nowych nauczycieli. 
Obiecujemy, że w rozpoczynają-

Szkoła Podstawowa w Lusówku

W naszej szkole w Lusówku
cym się nowym roku szkolnym 
będziemy radośnie witać każdy 
dzień, aktywnie pracować, a to 
na pewno pozwoli nam odnosić 
szkolne sukcesy. 

Tego życzymy sobie oraz 
wszystkim koleżankom i kole-
gom ze szkół w gminie Tarnowo 
Podgórne.

Uczniowie klasy VI Szkoły  
Podstawowej w Lusówku

20 września pojechali-
śmy do Domu kultury 
w Przeźmierowie na 

spektakl teatralny pt. „Szufladko-
wo”. Był to nasz pierwszy szkol-
ny wyjazd z nowymi koleżankami 
i kolegami oraz naszymi paniami. 
Z zaciekawieniem i w ciszy oglą-
daliśmy przedstawienie, które 
uczyło nas żyć w przyjaźni i mi-
łości z ludźmi. Bardzo podobała 
nam się scenografia i gra aktorów. 
Przy okazji wyjazdu uczyliśmy 
się jak bezpiecznie zachowywać 
się podczas wycieczek. Wyjazd 
bardzo nam się podobał i mamy 
nadzieję, że będzie jeszcze wiele 
innych, równie ciekawych.

Klasa „0”A i „0”B

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Nasz pierwszy wyjazd
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W dniu 16 września 
pierwszoklasiści ze 
Szkoły Podstawowej 

w Lusówku przeżyli niecodzienną 
przygodę. Otóż, wspólnie z Policją 
przeprowadzali kontrolę drogową 
wśród kierowców przejeżdżają-
cych w okolicy szkoły. Wszystko 
w ramach akcji „Cytrynka”.  

Za pomocą prawdziwego radaru 
sprawdzali prędkość z jaką porusza-
ją się pojazdy, kontrolowali czy po-
dróżujący samochodem mają zapię-
te pasy bezpieczeństwa, a także czy 
posiadają ważne ubezpieczenie. 

Obecność na drodze dzieci, któ-
re pracowały wspólnie z prawdzi-

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Akcja „Cytrynka” w Lusówku
otrzymywali upomnienie i smutną 
cytrynkę od dzieci, a także musie-
li wypić sok z cytryny i szeroko 
się uśmiechnąć. Na szczęście byli 
też tacy kierowcy, którzy zasłuży-
li na wesołą cytrynkę i gromkie 
brawa. Choć niestety, trzeba przy-
znać, że byli oni w mniejszości…

Cała akcja była bardzo ważną 
lekcją dla dzieci, które świetnie się 
bawiły, a przy tym nauczyły jak 
ważne jest przestrzeganie przepi-
sów drogowych. Wszyscy obieca-
li, że po powrocie do domu, pouczą 
też swoich Rodziców jak bezpiecz-
nie poruszać się po drodzeJ

Dziękujemy Policji za zapro-
szenie do udziału w akcji i pole-
camy się na przyszłośćJ

~Uczniowie klas Ia i Ib  
wraz z wychowawcami

wymi policjantami, wywoływa-
ła zdziwienie i niejednokrotnie 
uśmiech na twarzach zatrzymy-
wanych do kontroli.

Wyjątkowo w tym dniu kierow-
cy, którzy łamali przepisy kodek-
su drogowego, zamiast mandatu, 

W dniach 15-18 sierpnia członkinie zespołu 
muzycznego Antośki (z klas III –VI na-
szej szkoły) wzięły udział w XVII Mię-

dzynarodowy Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Go-
spel w Gniewie. 

W tym roku po raz drugi na warsztaty wokalne zo-
stały zaproszone dzieci ze szkół podstawowych i gim-
nazjum. Zajęcia prowadzili: Piotr Pawlicki – autor 
piosenek, dyrygent, laureat festiwali muzycznych oraz 
Gabriela Gąsior – absolwentka wydziału jazzu i mu-
zyki rozrywkowej, wokalistka, kompozytorka, aran-
żer wokalny i dyrygentka. Grupę młodzieżową nato-
miast prowadził Salomon Facey – jeden z najbardziej 

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Śpiewem i tańcem chwalmy Boga
dynamicznych dyrygentów Lon-
dyńskiego Gospel Choir.

Na zakończenie, na wzgórzu 
zamkowym, odbył się koncert 
chórów łączonych. 

W festiwalu brali udział również 
zaproszeni goście, m.in. Gospel 
Rain, Donna Brown and Golden 
Gospel Pearls, Zbigniew Wodec-
ki, Golec uOrkiestra, Arka Noego 
i inni. Do domu wróciliśmy pełni 
wrażeń i niezapomnianych emocji.

~ Hanna Rydlewska - Mueller

W środę, 18 września, uczniowie klas III i V 
naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z 
przedstawicielką Stowarzyszenia Pomocy 

Królikom, które zajmuje się propagowaniem wiedzy 
na temat prawidłowej opieki nad tymi sympatycznymi 
zwierzątkami. Zgromadzonym zaprezentowano kilka 
podstawowych zasad dotyczących żywienia oraz hi-
gieny królików, przypomniano też o zapewnieniu im 
klatki w odpowiednim rozmiarze, stałego dostępu do 
wody i siana. Króliki powinny być otoczone opieką 
weterynarza. Te zwierzątka są bardzo wrażliwe i nie 
lubią być noszone, dlatego nie nadają się dla małych 
dzieci! Prowadząca spotkanie ostrzegła, że króliki w 
żadnym przypadku nie powinny być trzymane jedynie 
za kark lub uszy; istnieje wiele innych bezpiecznych 
metod przenoszenia królików. Szamotanie królikiem 
i/lub trzymanie go wiszącego może doprowadzić do 

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Pomagamy zwierzętom!

złamania jego kręgosłupa. Stowa-
rzyszenie prowadzi również adop-
cje królików, które są często zwie-
rzątkami porzuconymi przez ludzi 
i potrzebującymi pomocy. 

Osoby,  które chciałyby adop-
tować królika, powinny zgłosić 

się do organizacji (kontakt: ad-
opcje@kroliki.net lub nr telefonu 
606-398-130). 

Zainteresowanych życiem, ho-
dowlą, adopcja królików prosimy 
do obejrzenia strony www.kroliki.
net.  ~ Monika Janiec
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W dniach 25 – 27 wrze-
śnia szkoły podstawo-
we w naszej gminie 

gościły trzech przedstawicieli ho-
lenderskiej oświaty – dyrektorów 
szkół gminy partnerskiej w Ho-
landii. Gościem Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Tar-
nowie Podgórnym był Richard 
Gerding, dyrektor Nassau Colle-
ge. Jako osoba niezwykle otwar-
ta, pogodna i spontaniczna, nie 
miał najmniejszych trudności  
z nawiązaniem kontaktu z ucznia-
mi, którzy bez obaw zasypywali 
go różnymi pytaniami. 

W trakcie wizyty gość mógł za-
poznać się z pracą świetlicy szkol-
nej, z nowoczesnymi metodami 
pracy logopedy, wykorzystują-
cego specjalistyczne programy 
komputerowe do ćwiczeń wymo-
wy oraz odwiedził Izbę Pamięci 
i Izbę Patrona. Następnie wspól-
nie z Danutą Leśniewską prze-
prowadził lekcję języka angiel-
skiego, podczas której uczniowie 
dowiedzieli się, jak funkcjonuje  

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Przedstawiciele holenderskiej oświaty  
– w naszej szkole

i wygląda szkoła kierowana przez 
pana Gerding’a. Dzieciaki na-
uczyły się też kilku słów po ho-
lendersku, ale przede wszystkim 
przekonały się, że język angielski 
jest znakomitym narzędziem ko-
munikacji z obcokrajowcem. Na 
pamiątkę każdy uczeń uczestni-
czący w lekcji otrzymał prezent 
– worek, notesik oraz długopis z 
logo szkoły. Następnie dyrektor 
Gerding obserwował lekcję an-
gielskiego w klasie pierwszej – 
prowadzoną przez Annę Cieślak-

-Głodkowską, by zapoznać się z 
metodami nauczania angielskiego 
w klasach 1-3. 

Ponieważ w tym dniu w naszej 
szkole obchodzony był Światowy 
Dzień Tabliczki Mnożenia zorga-
nizowany przez Magdalenę Po-
lińską i Grzegorza Sochę, gość 
z chęcią sprawdził swoje umie-
jętności i otrzymał odznakę Eks-
perta Tabliczki Mnożenia. Bardzo 
podobały mu się również gazet-
ki przygotowane prze naszych 
uczniów, na których pojawiły się 
podstawowe zwroty w języku ho-
lenderskim i polskim. 

Wizyta okazała się świetną oka-
zją do wymiany doświadczeń do-
tyczących nauki języków obcych 
w szkole oraz do rozmów o moż-
liwościach i sposobach dalszego 
kontaktu – na początek interne-
towego – żeby dzieci z naszych 
szkół mogły się bliżej poznać. 

~ Danuta Leśniewska  
i Justyna Piwecka

X BIEG I NORDIC WALKING 
Z OKAZJI ŚWIĘTA  
NIEPODLEGŁOŚCI 

11 listopada 2013 r. godz. 14:00 
- hala OSiR Gimnazjum w Baranowie

PROGRAM
 12:00/13:45  - przyjmowanie zgłoszeń 
 14:00  - start 
 15:30/16:45  -  ciepły poczęstunek  

i wręczenie nagród
 17:00  - zakończenie 

Regulamin dostępny na stronach www.uks-
sprint.pl, www.osir.pl i www.poziom-wyzej.pl.  
Zapisy on-line na stronie www.ukssprint.pl oraz 
w dniu biegu. Honorowy patronat: Gimnazjum 
im. Polskich Noblistów w Baranowie. Organiza-
torzy: Gmina Tarnowo Podgórne, OSiR Tarnowo 
Podgórne oraz UKS SPRINT Przeźmierowo.

Otwarte mistrzostwa powiatu poznańskiego i Gminy Tarnowo 
Podgórne dla szkół podstawowych i gimnazjów w kolarstwie 
MTB odbyły się  20 września w Parku 700-lecia w Tarnowie 

Podgórnym. W zawodach wzięło udział ponad stu zawodników z pięt-
nastu szkół, wśród których znalazły się podstawówki: nr 1 i 4 z Lubo-
nia, Lusowo, Lusówko, nr 60 z Poznania, Przeźmierowo, nr 6 ze Śremu 
i Tarnowo Podgórne oraz gimnazjum: nr 2 z Lubonia, Kościan, nr 5, 12 
i 58 z Poznania, Skórzewo i Tarnowo Podgórne. Szczegółowe wyniki 
dostępne są na stronie www.osir.pl ~ Ania Lis

Szkolne MTB

Richard Ger-
ding z uczniami 
tarnowskiej 
podstawówki



32       / sąsiadka~czytaj / październik 2013

 ogłoszenia

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodar-

czej w Sadach, po zachodniej stronie S11.

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 udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Sadach, po zachodniej stronie S11 wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25.10.2013 r. do 29.11.2013 r., w godzinach pracy urzędu, pokój 14.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 04.11.2013 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 14:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 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 or-
ganizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą 
zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.14 oraz składać uwagi do wyżej wymie-
nionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2013 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 594), art. 
34 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1, ust. 1a i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. tj. z 2010r. Nr 
102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXIII/178/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie 
określenia trybu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, (zmienionej uchwałą Nr LXXIV/717/2010 Rady Gminy Tarnowo Pod-
górne z dnia 29.06.2010r.) oraz uchwały Nr LXXIX/808/2010 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19.10.2010r. w sprawie wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2011-2015, przeznaczam do zbycia nieruchomość sta-
nowiącą własność Gminy Tarnowo Podgórne

WYKAZ

adres nieruchomości Sierosław, ul. Kasztanowa 4A

oznaczenie geodezyjne obręb Sierosław; arkusz mapy 1; działka nr 69

powierzchnia nieruchomości 848 m2 

księga wieczysta KW PO1P/00200557/5 – właściciel Gmina Tarnowo Podgórne 

opis nieruchomości nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o trzech lokalach

Lokal nr 1
powierzchnia lokalu mieszkalnego
powierzchnia przynależna 
udział w gruncie i częściach wspólnych 

47,57 m2 

40,36 m2

8793/22630

cena lokalu* nr 1 (zwolnienie z podatku VAT) 56.367,00 zł 

Lokal nr 2
powierzchnia lokalu mieszkalnego 
powierzchnia przynależna  
udział w gruncie i częściach wspólnych 

48,82 m2 

41,01 m2

8983/22630

cena lokalu* nr 2 (zwolnienie z VAT) 61.993,00 zł

Lokal nr 3
powierzchnia lokalu mieszkalnego 
powierzchnia przynależna  
udział w gruncie i częściach wspólnych 

48,54 m2 

-
4854/22630

cena lokalu* nr 3 (zwolnienie z podatku VAT) 61.637,00 zł 

forma i tryb zbycia sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

informacja dodatkowa nabywcy ponoszą koszty notarialne i sądowe

* od podanej ceny najemcom lokali przysługuje się bonifikata zgodnie z uchwałą Nr XXIII/178/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 grudnia 2007r. 
(zmienionej uchwałą Nr LXXIV/717/2010 z dnia 29.06.2010r.)

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/wym. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się do dnia 19 listopada 2013r. włącznie.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 8 października 2013r. na okres 21 dni, tj. do dnia 29 października 2013r. włącznie.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
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WZP. 6721.17.2013                                                                 

OGŁOSZENIE
O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA ZMIANY MIEJ-

SCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN-
NEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ „ZIELONE 
OSIEDLA” W CHYBACH

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podję-
ciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr LIII/672/2013 
z dnia 24 września 2013 roku o przystąpieniu do opracowania zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy mieszkaniowej „Zielone Osiedla” w Chybach.

Niniejsza uchwała obejmuje teren o łącznej powierzchni około 
2,28 ha położony w Chybach, w obrębie tzw. „Zielonych Osiedli” 
i składa się z 3 obszarów:
-	 	obszar  dz. nr 515/1, 615/3 i 615/4 o łącznej pow. 8509 m2; 
-	 obszar dz. nr 8/52, 388-część o pow. ok. 4250 m2;
-	 obszar projektowanej drogi serwisowej wzdłuż ulicy Szamotul-

skiej oraz dz. nr 10/24 i 10/28 o łącznej pow. ok. 1,0 ha.
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 

r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszy-
mi zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o przy-
stąpieniu do opracowania ww. projektu dokumentu wymagających 
udziału społeczeństwa. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz 
składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na pi-
śmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-
080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 8 listopada 2013 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, któ-
rej dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

WZP. 6721.18.2013
OGŁOSZENIE

O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA MIEJSCO-
WEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN-
NEGO TERENÓW USŁUG W REJONIE ULICY WYPO-
CZYNKOWEJ W BARANOWIE – CZĘŚĆ PÓŁNOCNA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgór-
ne uchwały nr LIV/688/2013 z dnia 8 października 2013 roku 
o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenów usług w rejonie ulicy Wy-
poczynkowej w Baranowie – część północna.

Niniejsza uchwała obejmuje dz. nr 10/14, 10/15, 10/17, 
11/7, 11/25, 12/90 o łącznej pow. 1,7896 ha położone w Ba-
ranowie pomiędzy ulicą Wypoczynkową a granicą administra-
cyjną miasta Poznania. Celem opracowania planu jest przezna-
czenie terenu zgodnie z polityką Gminy wyrażoną w Studium 
tj. pod usługi turystyki i rekreacji oraz zgodnie z zasadami ładu 
przestrzennego, przy zachowaniu parametrów i wskaźników 
zabudowy nawiązujących do otoczenia.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wia-
domości informację o przystąpieniu do opracowania ww. pro-
jektu dokumentu wymagających udziału społeczeństwa. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumen-
tacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, 
pok. 13 oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu 
oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnio-
ski można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Pod-
górne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w termi-
nie do dnia 8 listopada 2013 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia 
wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 594), art. 
34 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. tj. z 2010r. Nr 102, poz. 
651 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr L/625/2013 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zezwolenia 
na sprzedaż nieruchomości, przeznaczam do zbycia nieruchomość stanowiącą własność Gminy Tarnowo Podgórne

WYKAZ
adres nieruchomości Rumianek, rej. ul. Szkolnej
oznaczenie geodezyjne obręb Rumianek; arkusz mapy 1; działka nr 60/19 (RIVa)
powierzchnia nieruchomości 99 m2 
księga wieczysta KW PO1P/00269792/5 – właściciel Gmina Tarnowo Podgórne 
opis nieruchomości teren niezabudowany, nieogrodzony, nieuzbrojony 
 przeznaczenie nieruchomości  
w mpzp

dla działki 60/19 nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwier-

dzonym uchwałą Rady Gminy Nr XII/134/2011 z dnia 21 czerwca 2011r. działka 69/19 znajduje się na 
terenie oznaczonym symbolem M.1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej indywidualnej 
i zabudowy zagrodowej (funkcja dominująca). 

forma i tryb zbycia sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości (działka 61/12)  
cena sprzedaży w zł 13.858,41 zł (zawiera wartość, koszty związane ze sprzedażą i podatek VAT)
informacja dodatkowa nabywcy ponoszą koszty notarialne i sądowe

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/wym. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się do dnia 19 listopada 2013r. włącznie.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 8 października 2013r. na okres 21 dni, tj. do dnia 29 października 2013r. włącznie.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
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OGŁOSZENIE:

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

•	 	Baranowo – działka o nr geod. 188/34 o powierzchni: 61 m2  z przezna-
czeniem pod zieleń.

•	 	Przeźmierowo  -  działki  o  nr  geod.  358/17,  358/19,  358/29,  358/31, 
358/35, 368/4, 369/6, 372/6, 379/8 i część działki 1709 - o łącznej po-
wierzchni: 4713 m2  z przeznaczeniem pod zaplecze budowy. 

•	 	Przeźmierowo - działki o nr geod. 646/1 i 646/2 - o łącznej powierzchni: 
1536 m2  z przeznaczeniem mieszkaniowym i pod zieleń.

•	 	Przeźmierowo - część działki o nr geod. 1266/40 - o powierzchni: 6982 m2  
z przeznaczeniem pod działalność parkingową i usługi.

•	 	Rumianek - działki o nr geod. 2/11 i 2/13 - o łącznej powierzchni: 5,0082 
ha z przeznaczeniem pod pola uprawne.

•	 	Tarnowo Podgórne - część działki o nr geod. 953 - o powierzchni: 24 m2  
z przeznaczeniem pod garaż.

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

Zespół seniorów GKS Tar-
novii wygrywając we 
wrześniu cztery mecze z 

rzędu awansował na fotel lide-
ra IV ligi grupa północna. Pod-
opieczni trenera Ryszarda Rybaka 
pokonali kolejno Iskrę Szydłowo 
6:3, Spartę Oborniki 2:1, Sokół 
Pniewy 2:1 oraz Pogoń Lwówek 
2:0. Szczególnie istotne było wy-
jazdowe zwycięstwo nad Spar-
tą Oborniki, która w dniu meczu 
była liderem rozgrywek. Przed 
drużyną seniorów kolejne mecze:

TARNOVIA Tarnowo Podgór-
ne - Lubuszanin Trzcianka (2013-
10-19) g.15:00

TARNOVIA Tarnowo Podgór-
ne - ŚWIT Piotrowo (2013-11-02) 
g.13:00

Klub GKS Tarnovia Tarnowo 
Podgórne dba również o sukce-
sy młodych sportowców. Junio-
rzy młodsi znajdują się dziś na 3. 
miejscu w grupie, a juniorzy star-
si zajmują 2. pozycję w grupowej 
klasyfikacji. Ich też czekają ko-
lejne w tym sezonie spotkania, te 

Po komplecie zwycięstw we wrześniu GKS 
Tarnovia Tarnowo Podgórne liderem IV ligi!

rozgrywane na boisku w Tarno-
wie Podgórnym poniżej:

JUNIORZY MŁODSI B1-B2 gr.5
TARNOVIA Tarnowo Podgór-

ne - WEŁNA Rogoźno (2013-10-20)  
g. 11:00

TARNOVIA Tarnowo Podgórne 
- ORKAN OBJEZIERZE (2013-11-
10) g. 11:00

JUNIORZY STARSI A1-A2 gr.3
TARNOVIA Tarnowo Podgór-

ne - SOKÓŁ Duszniki (2013-10-19)  
g. 11:00

TARNOVIA Tarnowo Podgór-
ne -  LKS Baborówko (2013-11-03)  
g. 11:00

Gratulujemy wszystkim zespo-
łom sukcesów i liczymy na kon-
tynuacje zwycięskiej passy. Ki-
biców natomiast zapraszamy do 
kibicowania!

Sekcja piłki nożnej GKS Tar-
novia Tarnowo Podgórne

Tekst i foto:  
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne
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W tegorocznych VI 
Otwartych Mistrzo-
stwach Polski Dzieci, 

Kadetów, Juniorów oraz Senio-
rów w karate JKA wzięło udział 
170. zawodników z 21. klubów 
z Czech, Niemiec i Polski. Ich ce-
lem było wyłonienie kadry JKA 
Polska na Mistrzostwa Europy Ju-
niorów i Seniorów JKA oraz na 
Mistrzostwa Europy Dzieci, Ka-
detów i Juniorów JKA w 2014 
roku. Zawody odbyły się 29 
września na hali sportowej OSiR 
w Przeźmierowie. Gminę Tar-
nowo Podgórne reprezentował 
Klub Karate Samuraj, którego 
zawodniczki i zawodnicy zdoby-
li siedem medali. Złoty zdobyła 
Kamila Bracikowska (kata indy-
widualne dziewcząt 13-15 lat), 
srebrne: Adriana Skuliniec (kata 
indywidualne dziewcząt 13-15 

Mistrzowskie Karate JKA

Gracjan Szeląg (KK Tar-
novia Tarnowo Podgór-
ne) zajął dwunaste miej-

sce w kolarskich Mistrzostwach 
Świata w wyścigu juniorów. Do 
najlepszej dziesiątki zabrakło 
niewiele. Niestety przez zmęcze-
nie, które dało się we znaki, ra-
zem z Tomaszem Konwą stracili 
do czołówki wyścigu. Na sztyw-
nym podjeździe na Via Salvia-
ti uciekła im na tyle, że nie włą-
czyli się do rywalizacji o miejsce 
w najlepszej dziesiątce. Do walki 
o tytuł Mistrza Świata stanęło po-
nad 190. zawodników. Na dystans 
140 kilometrów, który mieli do 
pokonania składał się: dojazd ze 
startu w Montecatini Terme i pięć 
rund we Florencji. 

Dwunaste miejsce Szeląga za-
liczane jest się do najlepszych 
wyników biało – czerwonych 
w tych zawodach. 

- Swój start oceniam bardzo do-
brze. Pojechałem na 100%. Mo-
gło być trochę lepiej, ale na dwie 
rundy przed końcem zaczęły łapać 
mnie skurcze i jazda nie była już 

lat), Justyna Gralak (kata indy-
widualne kobiet 16-20 lat) oraz 
Konrad Taczak (kumite indywi-
dualne mężczyzn 18-20 lat), któ-
ry zdobył również brąz w kata in-

dywidualne mężczyzn 16-20 lat. 
Poza nim brązowe medale zdo-
była Katarzyna Kasprzak w kata 
i  kumite indywidualne dziewcząt 
9-11 lat.  ~Ania Lis 

Dwunasty junior świata
taka jak powinna. Mimo to uda-
ło mi sie przyjechać w pierwszej 
grupie z największymi faworytami 
i z tego jestem niezmiernie zado-
wolony. Ten wynik motywuje mnie 
do dalszej pracy. W przyszłym se-
zonie zamierzam ścigać się i tre-
nować we Włoszech, ale jak na 
razie nic nie jest pewne. Muszę to 
jeszcze przemyśleć i skonsultować 
z trenerem. Uważam, że ściganie 

we Włoszech jest na wyższym po-
ziomie niż w Polsce i to jest dla 
mnie jedyne wyjście – skomento-
wał sam zainteresowany. Tego-
roczne 86. Mistrzostwa Świata 
w kolarstwie szosowym rozegra-
no we włoskiej Florencji od 22 do 
29 września.  

~ Ania Lis
Fot. Patrycja SzelągGracjan Szeląg
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Pod koniec września dru-
żyny piłkarskie grające 
w barwach GKS Tarnovia 

Tarnowo Podgórne w rozgryw-
kach Wielkopolskiego Związku 
Piłki Nożnej sezonu 2013/2014 
rozegrały łącznie 24 mecze. 
Dziewięć – IV liga, siedem – A. 
klasa i po cztery klasa Juniorów 
Starszych i Młodszych. Czwar-
toligowa Tarnovia w tabeli zaj-
muje pierwsze miejsce. Jak do-
tąd podopieczni trenera Ryszarda 
Rybaka pokonali Czarnych Wró-
blewo 7:0, Huragan Pobiedziska  
3:0, Iskrę Skrzydłowo 6:3, Spar-
tę Oborniki 2:1, Sokoła Pniewy 
2:1 i Pogoń Lwówek 2:0. Zremi-

Przegląd Lig Piłkarskich

Po raz kolejny mocy w no-
gach nie zabrakło mło-
dziczkom i młodzikom 

Klubu Kolarskiego Tarnovia 
Tarnowo Podgórne, którzy 7 i 8 
września br. wystartowali w Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików na szosie w Darłowie. 
W wyścigach wystąpiły repre-
zentacje klubów z województwa 
wielkopolskiego i zachodniopo-
morskiego rywalizujące w ka-
tegoriach młodzik, młodziczka 
i żak. W sobotę odbyła się jazda 
na czas indywidualnie i dwójka-
mi. W kat. młodziczka na dystan-
sie 5 km Zuzanna Kasprzyk zajęła 
siódme miejsce, a Zuzanna Gar-
czarek dwunaste. 

W jeździe parami na 10 km były 
czwarte. Czasówkę indywidualną 
młodzików (5km) z ekipy Tarno-
vii najszybciej ukończył Norbert 
Śmieszek. Linię mety przekroczył 
jako drugi. Tuż za nim finiszował 
Jakub Śmieszek, a czwarty był 
Krystian Ruta. Dwudziesty ósmy 
do mety dojechał Kamil Kowal-
czyk, a czterdziesty trzeci Hubert 
Zellner. W parach na dystansie 10 
km bracia Śmieszek zajęli pierw-
sze miejsce, a Ruta i Kowalczyk 
dziewiąte. W niedzielnym wyści-
gu ze startu wspólnego (42,4 km) 

Kolarski makroregion 

młodzicy zdobyli dwa medale. 
Krystian Ruta złoty,  a Norbert 
Śmieszek brązowy. Pozostali za-
wodnicy KK Tarnovia zajęli ko-
lejno: 13. miejsce – Kamil Kowal-
czyk, 20. Norbert Śmieszek i 24. 
Hubert Zellner. W rywalizacji 
młodziczek (21,2) dziesiąte miej-
sce zajęła Zuzanna Garczarek, 
a jedenaste Zuzanna Kasprzyk. 

Poza nimi w sobotę triumfował 
również Borys Korczyński. Pod-

opieczny trenera Piotra Brońskie-
go wystartował  w Wyścigu Mło-
dości 2013. Impreza, która była 
finałem Pucharu Polski odby-
ła się w ten sam weekend w Go-
dzieszach Wielkich. W kat. junior 
nie miał sobie równych i z cza-
sem 25:36:952 wykręcił pierwsze 
miejsce.

~ Ania Lis
fot. Jagoda Garczarek

sowali jedno spotkanie 1:1 z Le-
chią Kostrzyn i przegrali dwa 
z Wartą Międzychód 2:4 oraz 
KS 1920 Mosina 1:2. Drugi ze-
spół grający w A. klasie zajmuje 
szczęśliwe siódme miejsce na 14. 

Podopieczni trenera Tadeusza 
Dorny najwyższą wygraną od-
notowali z Bykami Obrowo. Na 
własnym boisku pokonali ich 
11:3. Poza tym wygrali ze Sztur-
mem Junikowo Poznań 3:2 i KS 
Sarbia 2:0. Remisem 1:1 zakoń-
czył się mecz z Czarnymi Kaź-
mierz, a przegranymi 0:3 z Rze-
mieślnikiem Kwilcz i Różnovią 
Rożnowo oraz 0:5 z Zielonymi 
Lubosz. Juniorzy starsi i młodsi 

rozegrali cztery ligowe kolejki, 
po których zajmują kolejno dru-
gie i trzecie miejsce w tabelach 
swoich rozgrywek. W lidze Ju-
niora starszego Tarnovia wygra-
ła trzy spotkania z: LKS Babo-
rówko 6:0, Czarnymi Kaźmierz 
4:1 oraz Sokołem Duszniki 2:0. 
Przegrali tylko ze Spartą Szamo-
tuły 2:4. 

Natomiast Juniorzy młodsi 
wygrali dwa mecze z: Mawitem 
Lwówek 8:0 i Świtem Piotrowo 
7:1, zremisowali 1:1 z Wełną Ro-
goźno, a przegrali z Lechem III 
Poznań 0:6.

~ Ania Lis 
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Przez dwa dni na hali OSiR 
w Przeźmierowie królował 
taniec. A wszystko za spra-

wą Grand Prix Polski Senior oraz 
integracyjnego i jesiennego tur-
nieju tańca sportowego, które od-
były się  5 i 6 października. 

- W tegorocznej czwartej edycji 
padł rekord frekwencji. Wystąpiła 
czołówka polskich tancerzy. W so-
botę zatańczyły sto pięćdziesiąt 
trzy pary seniorskiej, a w niedzie-
lę sto dwadzieścia sześć par ama-
torów w tańcu sportowym.  Swój 
premierowy występ dał zespół ta-
neczny Promyk, który tworzy mło-
dzież z zespołem Downa. Na wóz-
kach zatańczyły wszystkie pary 
zaliczane do polskiej czołówki. 

Taneczna jesień

Impreza przerosła moje najśmiel-
sze oczekiwania. Na przyszły rok 
planujemy organizację jubile-
uszowej piątej edycji  – powie-

dział organizator imprezy Krzysz-
tof Czapliński. 

 ~ Ania Lis

Ranek 29 września przywi-
tał nas silnym zamgleniem 
i chłodem. Nie ostudziło 

to jednak żadnego z uczestników 
treningu przed podjęciem wyzwa-
nia – pokonać wspólnie dystans 
powyżej 100 km.

W parku Jankowickim rozłożyli-
śmy bazę w miejscu piknikowym. 
Już po 10 minutach baner klubowy 
był rozłożony, a 4 reklamówki pu-
stych butelek po tzw. wodzie ogni-
stej ajuści innych śmieci zebrane. 
O 8.15 czwórka zawodników za-
częła bieganie jednokilmetrowych 
kółek w alei parkowej wokół sta-
wu. Około 9. 30 dotarło dwoje go-
ści z Poznania oraz następuje emo-
cjonalny atak grupy pod nazwą 
„matki z dziećmi”. Pogoda zrobiła 
się pięknie słoneczna. Inni zawod-
nicy dołączają lub kończą bieganie 
w międzyczasie.

W zabawie biegowej udział 
wzięli: Agnieszka, Marcin, Jola, 
Radek Junior, Jasiu, Krystyna, 
Tadeusz z synem, Klaudia, Goś-
ka, Alicja, Mati, Julia, Radek, Mi-
chał, Hubert i Marek. 

Wspónie wykręcilismy 165 ki-
lometrów z czego 6, spacerując 
pokonała bliska mi dwójka senio-
rów.

Jankowicka Pętla zdobyta

Klasyfikacja.
Najspokojnieszy zawodnik: 

prawie jednoroczny syn Radka. 
Cały trening przespał w pchanym 
przez rodziców wózku co wzbu-
dziło ich prawdziwe zdziwienie 
– dość często siła jego głosu nie 
schodzi poniżej 80 decybeli.

Najładniejszy rysunek: jedno-
głośnie, wszystkie prace I miej-
sce.

Najszybszy zawodnik grupy 
Zabiegani Lusówko: brak da-
nych - rezygnacja wszystkich za-
wodników z klasyfikacji.

Najaktywniejszy samorządo-
wiec: Wójt naszej Gminy.

Najambitniejszy biegacz: 
Marcin z grupy „Zabieganeros” 
i Jola - pokonali biegiem dodatko-
wo dystans blisko 20 km z Luso-
wa do Jankowic i z powrotem. 

Dzień minął tak miło, że pla-
nujemy już drugą edycję trenin-
gu „Jankowicka Pętla” w zbli-
żającym się sezonie zimowym.  
Z dodatkowych atrakcji chcemy 
wdrożyć lepienie bałwana oraz 
rzucanie śnieżkami. 

~Marek
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Sezon 2013/14 rozpoczę-
li również kręglarze klubu 
OSiR Vector Tarnowo Pod-

górne. 21 i 22 września wzięli 
udział w Ogólnopolskim Turnieju 
„Wielkopolska zaprasza”. Zawo-
dy rozegrano na kręgielni Czarnej 
Kuli w Poznaniu. Ich występ sko-
mentował trener Marek Torka:

- Kręgielnia „Czarnej Kuli” jest 
wymagająca, dlatego postanowi-
łem, żeby zawodnicy w głównej 
mierze skoncentrowali się na tech-
nice rzutu. Udało to się osiągnąć, 
a wyniki mówią same za siebie. 

W kategorii dzieci triumfo-
wał Krzysztof Bartkowiak gra-
jąc zdecydowanie dwa równe 
i wysokie wyniki. Wysokie piąte 
miejsce zajęła Marta Stachowiak 
poprawiając swój rekord życio-

Wielkopolska na start wali się odpowiednio na trzecim 
miejscu - Jędrzej Dmowski, 4. 
Mateusz Gromadecki, 6. Mateusz 
Bartkowiak, 7. Łukasz Kasprzak, 
8. Patryk Skorczyk i 9. Tomasz 
Byliński. W kat. juniorki młod-
sze zadebiutowała Anita Szponar, 
która zajęła 15. miejsce, a wśród 
juniorów młodszych ósmy był Pa-
tryk Mrowiec, który przy odrobi-
nie spokoju i koncentracji mógł 
zdobyć miejsce na podium. Pozo-
stali zawodnicy zdobyli następu-
jące miejsca: 19. Maciej Kozłow-
ski, a 23. Wiktor Mazur. Bardzo 
dobry występ zawodników za-
owocował wysokim trzecim miej-
scem w klasyfikacji klubów.

Poza tym 22 września Marek 
Torka został powołany na stano-
wisko trenera kadry narodowej 
juniorek i juniorów młodszych.

~ Ania Lis
Fot. Izabela Cwojdzińska

wy. Pozostali zawodnicy zaję-
li: 10. miejsce - Marcin Byliński 
oraz 14. Filip Gromadecki. W kat. 
młodziczek zadebiutowała San-
dra Mrowiec, która uplasowała 
się na dobrym siódmym miejscu. 
Kategorię młodzik zdominowa-
li nasi zawodnicy, którzy uplaso-

Podczas tegorocznych Mi-
strzostw Polski w jeździe 
parami i drużynowo roze-

granych w Warlubiu k/Grudzią-
dza juniorzy Klubu Kolarskiego 
Tarnovia Tarnowo Podgórne wy-
walczyli srebrny i brązowy medal. 

Srebro i brąz juniorów KK Tarnovia 
Zawody odbyły się 13 i 15 wrze-
śnia br. Srebrny medal w jeździe 
parami zdobyli Gracjan Szeląg 
i Borys Korczyński. Dystans 30 
km pokonali w 37 min. 4 s. Druży-
nowo podopieczni trenera Piotra 
Brońskiego wywalczyli brązowy 

medal. Drużyna w składzie: Gra-
cjan Szeląg, Borys Korczyński, 
Szymon Zygarłowski i Wojciech 
Wilgus zdobyła brązowy medal. 
Podopieczni trenera Piotra Broń-
skiego dystans 40 km pokonali 
z czasem 49:47,12. ~ Ania Lis

Trzecie zwycięstwo z rzędu w turnieju o Pu-
char Ligi Vector odnotowała drużyna Karcher 
Sady w składzie Jacek i Piotr Kowalak. W fi-

nale turnieju inaugurującym sezon 2013/2014 poko-
nali drużynę TP Bus. Zawody rozegrane w systemie 
sprintów drużynowych odbyły się 21 września br. na 
kręgielni Vector w Tarnowie Podgórnym. Na starcie 
zawodów, które rozpoczęły się od eliminacji stanę-
ło osiem zespołów. Następnie rozegrano pierwszą 
rundę. Wyłoniła ona półfinalistów w gronie, których 
znalazły się zespoły: OSIR Urzędasy, TP Bus, Vec-
tor i Karcher Sady pokonując odpowiednio: Tarno-
wo Park, Przyjaciół Vectora, ETT oraz Czarną Owcę.

W półfinałach grający w nowym składzie TP Bus 
pokonał OSIR Urzędasy 2:0, a Karcher Sady po do-
grywce Vectora - 1:1 i 17:15. W finale Karcher Sady 
wygrał z drużyną TP Bus po remisie w pojedynkach 
1:1, a w dogrywce 22:20. Puchar Ligi Vector tra-
dycyjnie wręczył Marian Kostencki z firmy Vector, 
fundator i pomysłodawca turnieju. ~ Ania Lis

Puchar dla Karchera
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DAM PRACĘ
•  Zatrudnię osoby z okolic Wysogotowa 
do sprzątania zakładu farmaceutyczne-
go. Praca 2-zmianowa na umowę zle-
cenie. 607 434 734 lub a.sypniewska@
hectas.com
• Kierowcę kat C+E zatrudnię. tel. 609 
659 932
• Szukam pracownic do firmy sprzątają-
cej. tel.514-639-612 
• Potrzebna uczciwa, lubiąca sprzątać 
osoba do pomocy w domu. Lusówko mo-
nia100m@wp.pl
• Hotel 500 w Tarnowie Podg. zatrudni 
kelnera. Kontakt: Hotel 500 Poznańska 
139, Tarnowo Podg., 61 8962 400/500 
lub tarnowo@hotel500.com.pl

• Nawiążemy współpracę z  doświad-
czoną i aktywną zawodowo Kosmetycz-
ką. Przeźmierowo, ul.Rynkowa, tel.kont. 
533- 310-728, 533-310-729

SZUKAM PRACY
• Posprzątam teren, pomieszczenia 
i  ogrody. Wywiozę niepotrzebne rzeczy 
na gratowisko. Posiadam Żuka - 698 729 
869
• Studentka, rzetelna, uczciwa ze zna-
jomością j. angielskiego i  rosyjskiego 
poszukuje pracy. Tylko poważne oferty - 
664 083 393
• Młody, pracowity licealista poszuku-
je pracy - posprzątam garaże, obejścia, 
pomaluję płoty, prace ogrodnicze - 698 
729 869

• Mężczyzna lat 33 szuka pracy w ogrod-
nictwie, tel. 516 239 877
• Zaopiekuję się dzieckiem w  moim 
domu. Przeźmierowo 669 838 185
• Dziewczyna lat 21 poszukuje pracy - 
sprzątanie, gotowanie, prasowanie, opie-
ka nad starszą osobą - 787 207 577
• Liście dokładnie zbiorę do worków. tel. 
886 273 544
• Młody, 29 średnie, szuka pracy - upr. 
wózek widłowy, angielski, niemiecki, 
komputer, prawo jazdy B+E - 604 695 
514
• Pomoc biurowa, pomoc księgowa. Pani 
szuka pracy 691 471 560
• Pani w  średnim wieku,wykształcenie 
wyższe, j.angielski, doświadczenie w pra-
cy biurowej, obsłudze klienta poszukuje 
pracy. Tel.603-635-878.

• Mężczyzna 48 l, 15 lat praktyki 
w ochronie, grupa inw. 3 - szuka pracy 
690 136 497
• Podejmę pracę biurową. Baranowo 
i okolice - 603 84 77 78
• Szukam pracy. Opiekunka osoby star-
szej, 49 lat, dyspozycyjna - 886 312 099
• Zaopiekuję się dzieckiem w sytuacjach 
awaryjnych, kilka godzin dziennie. Tarno-
wo Podgórne tel. 61 8146- 853
• Podejmę się różnych prac budowla-
nych, malarskich, potnę drewno i  inne.. 
tel. 515-336-526
• Szukam dodatkowej pracy. Posiadam 
uprawnienia do prowadzenia wózka jez-
dniowego  podnoszącego, wózka widło-
wego unoszącego oraz ciągnącego spali-
nowych i elektrycznych. Poza  tym mam 
prawo jazdy kat. A, B i C. Nr tel. 794 712 
952
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Pismo roznoszone jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle 
poszerza swój zasięg.
Nakład: 7800 egz.; Numer zamknięto: 10.10.2013 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują: 
Wydawnictwo - studioPROJEKT - Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, tel. 61 8161 159, biuro@pwprojekt.pl
Biuro Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17, tel. 61 652 50 69, biuro.ogloszen.reso@wp.pl
Sklep „Dobre Okna” - Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A

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

Serdeczne podziękowania  
dla Księdza Proboszcza  

z parafii w Baranowie, Rodziny, Przyjaciół, Sąsiadów oraz 
wszystkich,  

którzy uczestniczyli w ostatniej drodze ukochanego 
Tatusia, Teścia i Dziadka 

śp. Mariana Bukowskiego 
składa córka Iza z Zenkiem i Agnieszką 

Naszemu Przyjacielowi Zbyszkowi Trawce,
Prezesowi GKS TARNOVIA z powodu śmierci

siostry Ewy
wyrazy szczerego współczucia składają

Zarząd i Zawodnicy Sekcji Piłki Nożnej i Koszykówki
GKS TARNOVIA Tarnowo Podgórne.

Kawalerka 
do wynajęcia 

Lusowo - osobne wejście
tel. 535 544 113

Poszukuję do wynajęcia 
mieszkanie lub domek 

w Lusowie i najbliższej okolicy.
Tel. 502 526 221

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

ZAPRASZAMY!

tel. 606 298 098
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• 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

30.11 – sobota

ZAPRASZA NA 
WIECZORKI TANECZNE

W KAŻDĄ SOBOTĘ PAŹDZIERNIKA.

Restauracja
La Siesta

w Tarnowie Podgórnym
ul. Poznańska 82A

REZERWACJA: 500 202 728

GWARANTUJEMY WSPANIAŁĄ
KUCHNIĘ, SUPER PIZZĘ!

• Reportaże
• Kursy fotografii

605 188 010
kxrx@wp.pl

FOTOGRAFIA ŚLUBNA

ANGIELSKI

606 116 336

doświadczony nauczyciel mgr anglistyki
skutecznie, fachowo: wszystkie poziomy nauczania
również matura, egzaminy gimnazjalne, certyfikaty
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Osuszanie budynków,
drenaże, izolacje, injekcja 

krystaliczna, wentylacja
609 270 132

JOGA 
 Tarnowo Podgórne 

www.joajoga.pl    508 460 203 
 

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

Pracownia renowacji mebli
• renowacja antyków • artystyczne malowanie mebli • skup/sprzedaż mebli •

• wyrób mebli stylizowanych • indywidualne projekty •
telefon: 604 617 886 mail: art.offici@gmail.com

Możliwy dojazd do ucznia

CHEMIA
KOREPETYCJE

tel. 504 829 491

www.kwiatylusowo.cal.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 509 879 621

Kompozycje nagrobne
Stroiki Świąteczne
z kwiatów żywych
i sztucznych
Duży wybór Chryzantem

DZIAŁKI BUDOWLANE, UZBROJONE

NA SPRZEDAŻ
TARNOWO PODGÓRNE, UL. WIŚNIOWY SAD

Wielkość działek: od 657m2 do 871m2

Cena: 195zł/m2

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

EDWARD SZAMREJ
ZAKRZEWO, UL. NIEZŁOMNYCH 7

TEL. 693-160-316

OBUWIE ORTOPEDYCZNE
NAPRAWA OBUWIA

FLEKI, WYMIANA
OBCASÓW ITP.
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TRANSPORT
BUS - do 1 t

tel. 604 994 130

TANIO
i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

UKŁADANIE
BRUKOWEJ
KOSTKI

i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

KOSTKI

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

NOWO OTWARTY SKLEP

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

NISKIE

CEN
Y

Przeźmierowo, ul. Kościelna 24

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

tel. 601 822 228

SZACOWANIE
SZKÓD ¸OWIECKICH
BIEG Y̧ SÑDU OKR¢GOWEGO

2002-2007

MONTA˚ ANTEN
TV+SAT + internet

bezprzewodowy

509 156 005

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

ANGIELSKI
HISZPAŃSKI

691 596 057
Baranowo

TOREBKI
OBUWIE
Nowo otwarty sklep
Rynkowa 75 (w Pasażu)

Czynne
930 - 1800

sob. 930 - 1400

Czynne

Zawsze

dobre
dobre

CENY!!Zawsze

dobre

CENY!!

Zapraszamy!

Przeźmierowo

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

USŁUGI
BRUKARSKIE

604 403 593

USŁUGI REMONTOWO
- BUDOWLANE

NAWIERZCHNIE, PODJAZDY,
CHODNIKI, PARKINGI,

RENOWACJA
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

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

MIA¸
ECO GROSZEK

PALIWO

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

507 946 733

NIEMIECKI
KOREPETYCJE

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

) 601 822 228

ZAGRODA WIEJSKA
CERADZ KOÂCIELNY

SPRZEDAM BON
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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

Kancelaria Radcy Prawnego
Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

§

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

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

664 033 881
www.ogrody-w.pl

SK¸AD OPA¸U
Batorowo,

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

WYSOKA JAKOÂå, NISKIE CENY
W¢GIEL POLSKI

– od 1 tony transport gratis! do 20 km –

W¢GIEL
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 kościoła

SKUP ZŁOMU  • DOWÓZ DO 10 KM OD 1 TONY GRATIS!!

PORADNIA DIETETYCZNA
przy przychodni VITA LONGA, Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 13

•  Analiza obecnego 
sposobu odżywiania

• Dieta w nadwadze
• Dieta w niedowadze
• Żywienie w chorobach
• Zalecenia żywieniowe
•  Zdrowy styl życia

• Żywienie w chorobach
• Zalecenia żywieniowe

Zadzwoń!    tel.: 692 482 585

Dieta?

Dasz rad´!

Dasz rad´!Dieta?

Dasz rad´!

Nie masz czasu pójść do fryzjera? Zadzwoń!
Profesjonalne strzyżenie, farbowanie i ułożenie włosów

Dojazd do Klientki

POGOTOWIE FRYZJERSKIE

Zadzwoń!      tel. 691-636-202

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

604 994 130

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

782-785-462

FIRM-BIUR-DOMÓW-MIESZKAŃ
SPRZEDAŻ PROFESJONALNEGO 

SPRZĘTU I ŚRODKÓW DO CZYSZCZENIA

SPRZĄTANIE

F-VAT  TEL. 608 635 758 tel. 666 745 777

ELEWACJE,
DOCIEPLENIA DOMÓW
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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
- uzdatnianie, zmi´kczanie,

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

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

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. 518 268 039 (po 16 00)

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

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

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

Sprzedam pług zawieszany obrotowy 
3-skibowy + „IBIS” typu 4S ze zmienną 

szerokością orki, zabezpieczenie resorowe 
non-stop, koło gumowe. Rok prod. 2007.

Cena do uzgodnienia.
tel. 660-198-994

USŁUGI 
GEODEZYJNE

661-374-516

Malowanie • Szpachlowanie
Nida Gips • Płytki

669 95 96 95
satysfakcja gwarantowana

Sprzedam 
rury stalowe 
różnej grubości

tel. 61 8147- 722

POGOTOWIE
KRAWIECKIE

SZPULK A
504 262 322

www.szpulkalusowo.republika.pl

otwar te do godzin wieczornych

Lusówko, ul. Niecała 6

Nawiążemy współpracę  
z doświadczoną i aktywną  
zawodowo Kosmetyczką.  
Przeźmierowo, ul.Rynkowa

tel.kont. 533- 310-728, 533-310-729
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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

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

NAUKA
JAZDY

PRZEèMIEROWO
66 44 99 032

OKRĘGOWA
STACJA

KONTROLI
POJAZDÓW
przeglądy

rejestracyjne
wszystkich
pojazdów

SERWIS
TACHOGRAFÓW

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

MECHANIKA POJAZDOWA
M.W. SERWIS

507 406 572
Poznańska 17, Przeźmierowo

www.mwserwisaut.pl

Cyklinowanie
Malowanie scian

malowanie parkietów
uk∏adanie parkietów, paneli

609 211 977

US¸UGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

512 072 602

netypowe zabudowy,
NG, szpachlowanie,
malowanie, panele,

p∏ytki, inne

AUTO SERWIS • WULKANIZACJA
• NAPRAWY BIE˚ÑCE
• WYMIANA OLEJU
• HAMULCE
• ZAWIESZENIA
• KOMPUTEROWE WYWA˚ANIE KÓŁ
• OPONY NOWE I U˚YWANE
•  PROSTOWANIE FELG

Przeêmierowo, ul. Rynkowa 107 604 553 920

Wymiana opon 
z wyważaniem 

– już od 60zł/kpl.
pn - pt  9 - 18
sob.  9 - 15

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
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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

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

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

Gabinet
Psiej Urody

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

Profesjonalne studio
dla psów i kotów
oraz butik z akcesoriamioraz butik z akcesoriami

ZAPISYTELEFONICZNE

dołącz do nas
na facebooku:
vadera.poznan

Sprzedam 2 działki budowlane 1000 m
położone w miejscowości Zgierzynka 50 km

od Poznania, 6 km od Pniew dojazd drogą asfaltową,
spokój, cisza, bliskie sąsiedztwo lasu,

w przyszłości zbiornika wody

cena 20 zł/m2         tel. 604 632 219

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



październik 2013 \ sąsiadka~czytaj \      47

 reklama

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

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

• urodziny
• stypy
• catering Êwiàteczny

Organizujemy:
• wesela 
• jubileusze
• komunie
• chrzciny

Organizujemy:
•
• jubileusze
• komunie
• ch

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

Tarnowo Podgórne

Sala na 100 osób

ANDRZEJKI

30.XI

SalaBankietowaStrzelnica

www.przyjecia-mizera.pl

www.kobietanowegoczasu.org
POMOC

STOP
PRZEMOCY

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

REHABILITACJA I MASAŻ

WIZYTY DOMOWE
Tarnowo Podg, ul. 23 Października 19

Ogrodnictwo
poleca

Duży wybór kolorów
i odmian. Również
stroiki i kompozycje

świąteczne.

Batorowo, ul. Widok 32
Tel. 0501 413 631

chryzantemy
doniczkowe

Gabinet Medycyny Estetycznej
Ann Estetyka 

ul. Ratajczaka 18, (Pasaż Apollo)
Poznań

tel. 721 155 198
www.annestetyka.pl

• Laser Frakcyjny •
• Botox •

• Wype∏niacze
- kwas hialuronowy •

• Mezoterapia •
• Peelingi •

Atrakcyjne ceny

TELEFON: 500 20 27 28

Restauracja
La Siesta

ZAPRASZA
NA WSPANIAŁĄ PIZZĘ Z PIECA

ORAZ WYŚMIENITE OBIADY

DUŻY WYBÓR, ATRAKCYJNE CENY
RÓWNIEŻ Z DOWOZEM
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US¸UGI WIELOBRAN˚OWE EL-SPEC

504 136 906 797 250 019

- AWARIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE
- POMIARY ELEKTRYCZNE
- SYSTEMY ALARMOWE
- SYSTEMY MONITORINGU
- SIECI KOMPUTEROWE

- SERWIS SPAWALNICZY
- SPAWANIE: ALUMINIUM
 KONSTRUKCJI STALOWYCH
 STALI NIERDZEWNEJ
- PRZYGOTOWANIE, MONTAŻ - PŁOTÓW,
   OGRODZEŃ, BALUSTRAD, itp.

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

kom. 602 659 208

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

STOMATOLOGIA

DOB-KAN
AWARIE 24h

us∏ugi instalacyjne wod kan, co, gaz

CENY KONKURENCYJNE
665 949 178

 

606 782 143
www.vertidecor.pl

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

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
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Tarnowo Podgórne, Plac Margaretek 16/1

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

607 568 308
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

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
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E 
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NA

promocja kolorów

Rok za∏o˝enia 1992

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par •

• Konsultacje psychologiczne
i seksuologiczne •

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisów!

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.

Tarnowo Podgórne, ul. Ogrodowa 3
tel. 73 13 13 911 (zapisy po godz. 16)

www.widzimisiedladzieci.pl

Sklepy z zabawkami:
ul.Szkółkarska 25, Suchy Las

ul.Św. Marcin 47, Poznań
 tel.61 624 2000       facebook.pl/Berpo

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

Berpos.c.

KOREPETYCJE
MATEMATYKA
608 635 758

PRZYGOTOWANIE DO MATUR

JĘZYK POLSKI
KOREPETYCJE

518 549 824

ZAPRASZAMY 
NA ZAJĘCIA!
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SPRZEDAM
DZIAŁKĘ
Grzebienisko

3145 m2 100 tys.
DO NEGOCJACJI 

tel. 601 780 380

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

USŁUGI
BRUKARSKIE
KOMPLEKSOWO
501 617 969FIZJOTERAPIA

KOSMETOLOGIA
DIETETYKA

mgr Agnieszka Kaźmierska
specjalista �zjoterapii,
odnowy biologicznej,
dietetyk, kosmetolog

ul. Sianowska 104, Poznań-Smochowice
tel. 61 848 96 82, 513 097 779
e-mail: biuro@anies.com.pl

TRANSPORT

ROBOTY ZIEMNE + HDS
KAMI¡SKI

601 76 25 84

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

   NA GRUZ
• KRĘGI BETONOWE

PLAN ZAJ¢å

Zapraszamy codziennie od 7.00 - 23.00

Instytut Glamour • ul. Łanowa 4 • tel.61 8141 535 • www.instytut-glamour.pl

h o t e l   r e s t a u r a c j a   s p a

GODZ. PN WT ŚR CZ PT SO

9.00
ABT +40

ADA
(gr. zamknięta)

ZUMBA
MONIKA

10.00

16.00
ABT 

KAROLINA
(gr. zamknięta)

17.00 FUSION
KAROL

ZDROWY KREGOSŁUP
KAROL

ZUMBA
MONIKA

18.00 TBC
KAROL

ABT
KAROLINA

DANCE AEROBIK
RAFAŁ

ABT
RENATA

TANIEC BRZUCHA
RABIYA

19.00 HI-LOW
MAGDA

PILATES
KAROLINA

HI-LOW
MAGDA

PILATES
RENATA

20.00 ZUMBA
JULIA

ZUMBA
JULIA

JOGA
IWONA

21.00 ZUMBA
MONIKA

TAI CHI
JACEK

Joga - zaj´cia 90 min.

A-Z

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
języka angielskiego

kom. 503 311 518
www.tlumaczenia-poznan.eu
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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

INSTALACJE 

ELEKTRYCZNE

601 780 274

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,
DORADZTWO KREDYTOWE

LICENCJA ZAWODOWA NR 7225 

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

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

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY:

DOMY- PRZEŹMIEROWO 620 TYS. , 
DZIAŁKI BUDOWLANE-KOBYLNIKI,

GÓRA, KIEKRZ, ROZALIN, TARNOWO,
RUMIANEK, CERADZ

GRUNT ROLNY 2,15 HA JANKOWICE
SIEDLISKO O,5HA CERADZ KOŚCIELNY  

GEODETA
509 553 381

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. 61-847-72-43, 606-439-767

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



Ostrzeżenia

Informacje

Alarmy!

Serwis informacyjny
kod                 

rejestrujący
kod

 wyrejestrowujący

Komunikaty  
dla Mieszkańców Gminy Tak.pz17 Nie.pz17

Oświata i Zdrowie Tak.pz17oz Nie.pz17oz

Przetargi Tak.pz17p Nie.pz17p

Wydarzenia  
Kulturalne i Sportowe Tak.pz17wk Nie.pz17wk

Batorowo Tak.pz17bat Nie.pz17bat

Ceradz Kościelny Tak.pz17ck Nie.pz17ck

Chyby Tak.pz17ch Nie.pz17ch

Góra Tak.pz17go Nie.pz17go

Jankowice Tak.pz17ja Nie.pz17ja

Kokoszczyn Tak.pz17ko Nie.pz17ko

Lusowo Tak.pz17lu Nie.pz17lu

Lusówko Tak.pz17lus Nie.pz17lus

Przeźmierowo Tak.pz17pr Nie.pz17pr

Rumianek Tak.pz17ru Nie.pz17ru

Sady Tak.pz17sa Nie.pz17sa

Sierosław Tak.pz17si Nie.pz17si

Sołectwo Baranowo Tak.pz17ba Nie.pz17ba

Swadzim Tak.pz17sw Nie.pz17sw

Tarnowo Podgórne Tak.pz17tp Nie.pz17tp

Wysogotowo Tak.pz17wy Nie.pz17wy

 wyrejestrowujący wyrejestrowujący
kod

rejestrującyrejestrującyrejestrującyrejestrujący
kod                 

Serwis informacyjnySerwis informacyjny




