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na wstępie
Szanowni Państwo!
Podczas Święta Niepodległości w naszej Gminie był czas 
i na zadumę, i na sportowy wysiłek, i na kulturalne przeżycia. 
Najważniejsze jest jednak to, że świętowaliśmy wspólnie, godnie 
i z radością. 
Zakończyła się najważniejsza inwestycja drogowa od czasu budowy 
obwodnicy Tarnowa Podgórnego. Mieszkańcy Lusówka i Jankowic 
zyskali bardziej komfortowy przejazd do drogi krajowej nr 92. 
Przedsiębiorcy – dzięki lepszemu dojazdowi do firm – mają lepsze 
warunki rozwijania biznesu. To również inwestycja w przyszłość 
– mamy nadzieję, że znajdujące się w tym rejonie sto hektarów 
wolnych terenów inwestycyjnych zwróci uwagę przedsiębiorców.

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 Podg. 61 818 08 32
Urząd Pocztowy nr 3 w Tarnowie Podg. 61 818 08 34
Urząd Pocztowy w Przeźmierowie 
ul. Modrzewiowa 12

61 651 21 12 
61 652 39 59

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie ul. Rynkowa 75 C

61 652 41  92 

Agencja Pocztowa w Przeźmierowie, 
ul. Ogrodowa 14

61 651 41 51

Agencja Pocztowa w Baranowie,  
ul. Przemysłowa 13

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

Nowe godziny pracy 
Urzędu Gminy

Od 1 stycznia 2014 roku zmienione zostaną godziny pracy Urzę-
du Gminy.

 poniedziałek 9.00 – 18.00
   wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
   piątek 7.30 – 14.00
- Wydłużenie godzin pracy w poniedziałek to odpowiedź na potrzeby 

naszych klientów, przede wszystkim tych pracujących – mówi Wójt Ta-
deusz Czajka. – Stwarzamy możliwość spokojnego załatwienia urzędo-
wych spraw, bez konieczności brania urlopu.  ~ARz
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pytania do wójta

Co powstanie przy Pasażu w Przeźmierowie?  
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Co powstaje przy pasażu w Przeźmierowie? 
Od kilku tygodni teren jest ogrodzony i trwają 

prace budowlane.

Czy jest planowane odnowienie schodów na 
wiadukcie przeźmierowskim. Są one w strasznym 

stanie, podobnie jak ścieżka prowadząca na 
przystanek autobusowy w kierunku Tarnowa. 

Jest tam coś w rodzaju asfaltu, ścieżka ma dziury… 
Gdy jest ciemno, to można sobie nogi połamać.

W bezpośrednim sąsiedztwie Pasażu powstaną obiekty handlo-
wo-usługowo-mieszkalne. Pierzeje tej zabudowy stworzą 
formę rynku, którego charakter zostanie podkreślony dzięki 

wyglądowi budynków – będą w formie kamieniczek.  
Płyta rynku będzie służyć przede wszystkim pieszym, ponieważ pod 

całością zaprojektowany został parking podziemny. Warto wiedzieć, że 
przewidziano również przestrzeń dla funkcji publicznych. To do tego 
budynku przeniesiony zostanie Rewir Policji z Baranowa.  

Inwestycję prowadzi firma Agrobex, a jej zakończenie przewidziane 
jest na wiosnę 2015 roku. 

Wymienione urządzenia należą do drogi krajowej nr 92. Jej 
zarządcą nie jest Gmina Tarnowo Podgórne, ale Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 

Według informacji przekazanych przez Dyrektora Oddziału Poznań-
skiego GDDKiA odcinek drogi krajowej nr 92 od granicy Poznania do 
węzła S-11 jest przewidziany do modernizacji, która powinna rozpo-
cząć się już w przyszłym roku. Zakres zaplanowanych prac powinien 
również objąć remont wskazanych w pytaniu urządzeń. 

Szanowni Państwo!

Serdeczne dziękuję za udział w gminnych obchodach Święta 
Niepodległości. 

Jestem pod ogromnym wrażeniem kazania wygłoszonego 
przez Księdza Adama Przewoźnego, który podczas mszy od-
prawionej w intencji Polski mówił o patriotyzmie i miłości do 
Ojczyzny. 

Później, zgromadzeni przy pomniku w Parku im. Wojkiewi-
cza, oddaliśmy hołd tym, którzy oddali życie w walce o wol-
ną i niepodległą Polskę. Szczególną rangę uroczystości pod-
kreśliły warta honorowa pełniona przez Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie oraz udział pocztów sztandarowych wystawio-
nych wyjątkowo licznie przez gminne organizacje, instytucje 
i stowarzyszenia. Powagi dodały również utwory patriotycz-
ne w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dęta Gminy Tarnowo 
Podgórne oraz Koła Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego. 

Składam podziękowania wszystkim, którzy u stóp pomnika 
złożyli kwiaty. Szczególnie dziękuję dzieciom z naszych szkół 
i przedszkoli, dla których udział w obchodach był z pewnością 
lekcją patriotyzmu. 

Cieszę się także, że uczestniczyli Państwo w wydarzeniach 
kulturalnych i sportowych, przygotowanych w ramach gmin-
nych obchodów Święta Niepodległości. Pokazaliśmy w ten spo-
sób, iż można radośnie i bez uprzedzeń świętować tę najważ-
niejszą polską rocznicę. 

Dziękuję za wywieszenie biało-czerwonych flag!
Tadeusz Czajka

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
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aktualności 

Baranowo

 Trwa opracowanie projektu kanalizacji 
deszczowej na ul. Rolnej

 Zakończono przebudowę ul. Pogodnej i 
Klonowej

 Trwa rozbudowa świetlicy 

 Podpisano umowę na rozbiórkę budynku 
komunalnego przy ul. Szamotulskiej

Batorowo

 Zakończono budowę ścieżki w ulicy St. 
Batorego

 Zakończono opracowanie projektu ul. 
Batorowskiej

Ceradz Kościelny

Wykonano nawierzchnię asfaltową na ul. 
Więckowickiej

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

 Zakończono II etap budowy ogrodzenia 
przy Zespole Pałacowo-Parkowym

 Zakończono przebudowę ul. Przemy-
słowej (Narodowy Program Przebudowy 
Dróg Lokalnych)

Kokoszczyn

 Trwa przebudowa ul. Krętej (połączenie z 
Tarnowem Podgórnym)

Lusowo

 Trwa budowa remizy i biblioteki 

 Podpisano umowę z wykonawcą instalacji 
wewn. gaz i co na poddaszu  w Muzeum

 Rozpoczęto budowę ścieżki pieszo-ro-
werowej na ul. Wierzbowej

Lusówko 

 Zakończono budowę ul. Tarnowskiej 
(Narodowy Program Przebudowy Dróg 
Lokalnych)

Wybrano wykonawcę projektu przebu-
dowy świetlicy.

Przeźmierowo

 Trwa budowa ul. Morelowej

 Trwa budowa ul. Krótkiej

 Trwa rewitalizacja zieleni przy Rynkowej.





 In
w

es
ty

cj
a 

za
ko

ńc
zo

na
   

  /
   

  





 In
w

es
ty

cj
a 

re
al

iz
ow

an
a 

   
 / 

   
 





 Z
ak

oń
cz

en
ie

 p
rz

et
ar

gu
, w

yb
ór

 w
yk

on
aw

cy
   

  /
   

  





 P
rz

et
ar

g 
tr

w
a 

   
 / 

   
 





 P
rz

yg
ot

ow
yw

an
ie

 d
ok

um
en

ta
cj

i

Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości Czy wiesz ile reniferów cią-

gnie sanie świętego Mi-
kołaja? Albo dlaczego na 

wigilijnym stole zawsze jest dwa-
naście potraw, a z wieczerzą cze-
ka się do pierwszej gwiazdki? Je-
śli znasz odpowiedź na te i inne 
pytania to przyjdź w sobotę, 7 
grudnia, do Pasażu w Przeźmie-
rowie. Weź udział w rodzinnych 
rozgrywkach i pokaż jak dobrze 
przygotowany jesteś do Świąt.

Już po raz drugi wszyscy od-
wiedzający Pasaż w Przeźmiero-
wie będą mogli wspólnie zaba-
wić się w świątecznej atmosferze. 
Podobnie jak w ubiegłym roku na 
wszystkich Klientów i ich pocie-
chy czekać będą m. in. plastycz-
ne warsztaty rodem z fabryki Św. 

Mikołaja, w których najmłod-
si pod okiem Śnieżynek stwo-
rzą własne wersje choinkowych 
ozdóbek. Artystycznych wrażeń 
dopełnią także występy dzieci 
z chóru ze Szkoły Podstawowej 
im. Arkadego Fiedlera w Prze-
źmierowie pod batutą Pani Jadwi-
gi Jaskólskiej, a także uczestnicy 
zajęć plastycznych w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Przeźmiero-
wie prowadzonych przez Annę 
Marcinowską-Lenartowicz i Zu-
zannę Lenartowicz-Malcher. Mi-
łośnicy gier w rozmiarach XXL 
będą mogli zagrać w partyjkę 
ogromnymi klockami domino. 
Na parkingu przed Pasażem jeź-
dzić będzie prawdziwa kolejka na 
szynach, która zabierze małych 
podróżników być może na sam 
biegun północny, a dla tych naj-
bardziej zorientowanych w świą-
tecznych zwyczajach i tradycjach, 
którzy zdecydują się wziąć udział 
w rodzinnych konkursach, cze-
kać będą liczne nagrody. Na mi-
kołajkowe spotkanie pełne atrak-
cji i niespodzianek, w sobotę, 7 
grudnia (godzina 10.00-14.00) za-
prasza Pasaż Przeźmierowo przy 
wsparciu Gminy Tarnowo Pod-
górne oraz Radia ZET Gold.  ~na

Mikołajkowa sobota

Ekipa szkoły podstawowej 
w Lusówku wystartowała 
w tegorocznym konkursie 

Tesco dla Szkół. 
Uczniowie nagrali film „Po-

gromcy Rogali”. Aktorzy dali 
z siebie wszystko, teraz pora na 
nas. 

Prosimy, by codziennie odda-
wać głos na www.tescodlaszkol.pl 
(aby wyszukać film, należy w wy-
szukiwarce wpisać ‘pogromcy”), 
bo walka jest naprawdę ostra. In-
ternetowe głosowanie potrwa do 
16 grudnia.

Wyniki poznamy na początku 
stycznia 2014. Najlepsze szkoły 
otrzymają pracownie multime-
dialne i inne równie atrakcyjne 
nagrody. 

Głosujmy dla dzieciaków z Lu-
sówka!

~ARz

Pomóż  
Pogromcom Rogali

Spotkajmy się 

w świątecznej 

atmosferze
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aktualności

18 października na budo-
wie Tarnowskich Term 
wmurowano kamień 

węgielny. Jako pierwsi podpisy 
na akcie erekcyjnym złożyli Wójt 
Tadeusz Czajka i Prezes Spółki 
Tarnowskie Termy Anita Stellma-
szyk. 

Przypomnijmy – otwarcie Par-
ku Wodnego Tarnowskie Termy 
zaplanowano na jesień 2014 roku. 
Przestrzeń Parku Wodnego zo-
stała podzielona na trzy wyraźne 
strefy: rekreacyjną (tu powsta-
nie m. in. duży basen z licznymi 
atrakcjami), sportową  (sześcioto-
rowy basen sportowy) oraz sau-
narium. Ponadto w kompleksie 
znajdzie się fitness i zaplecze ga-
stronomiczne.  W basenach wyko-
rzystane będą wody geotermalne 
o temperaturze 45,7 oC, czerpa-
ne z głębokości 1.200 m (odwiert 
wykonano w 2011 r.).

Kamień wmurowany, mury rosną w górę!

W sąsiedztwie znajdują się tereny przeznaczone pod aktywizację go-
spodarczą – 10 ha. Tu w niedalekiej przyszłości powstanie Park Zdro-
wia – kompleks obiektów, gdzie świadczone będą nowoczesne usługi 
zdrowotne, SPA i kosmetologii, również z wykorzystaniem wód geo-
termalnych. 

Na liście erekcyjnym zawarto najważniejsze dane o inwestycji:
•		Powierzchnia zabudowy budynku: 5 266,93 m2

•	Kubatura obiektu: 63 800 m3

•		Powierzchnie netto budynku 10 700,22 m2, w tym:
 o  Kondygnacja podziemna: 3 924,71 m2

 o Parter: 4 731,33 m2

 o Piętro: 1 984,16 m2

Całkowity koszt inwestycji: 58 826 800,00 zł brutto.  ~ARz

Przypominamy, że dzieci 
z rocznika 2011 zamieszka-
łe na terenie  Gminy Tarno-

wo Podgórne można bezpłatnie 
zaszczepić przeciwko zakaże-
niom pneumokokowym. 

Przeciw pneumokokom
Szczepienia odbywają się w Przychodni Lekarzy Rodzinnych SALU-

BER s.c. Aneta Nienartowicz-Ptak, Grzegorz Ptak przy ul. Sportowej 1 
w Tarnowie Podgórnym. Zapisy i informacje dostępne pod nr tel. 787 
625 189.

Akcja jest w całości finansowana z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne.
 ~ ARz

Moment wmuro-
wania kamienia 
węgielnego
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 aktualności
 Trwa budowa Centrum Kultury Prze-

źmierowo

Sady

 Zakończono budowę chodnika przy ul. 
Kwiatowej (odcinek od ul. Kobylnickiej 
do ul. Ludowej)

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

Sierosław

 Trwa budowa oświetlenia w Parku i przy. 
ul. Bukowskiej

Wykonano nawierzchnię asfaltową na ul. 
Kasztanowej (zakręt)

Swadzim

 Trwa realizacja przyłącza wody do bu-
dynku świetlicy 

Tarnowo Podgórne

 Zakończono budowę ul. Sowiej (Narodo-
wy Program Przebudowy Dróg Lokalnych)

 Ogłoszono ponowny przetarg na dokoń-
czenie przebudowy ul. Szkolnej 

 Rozpoczęto przebudowę ul. Łąkowej

 Zakończono przebudowę skrzyżowania 
ul. Szkolnej i 23 Października 

Wysogotowo

 Rozpoczęto 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

Wydział Finansowy przypomina, że 15 listopada 2013 r. mija 
termin płatności:

 - IV raty podatku od nieruchomości,
   - IV raty podatku rolnego.

Niezapłacenie podatku lokalnego w ustawowym terminie jest zale-
głością podatkową i podlega egzekucji wraz z należnymi odsetkami. 
Stawka odsetek od zaległości podatkowych w stosunku rocznym  wyno-
si  od 4 lipca 2013 r. – 10,00 % kwoty zaległości w skali roku.

 W przypadku otrzymania upomnienia, do zapłaty pozostaje – poza 
zaległością podatkową – kwota odsetek od zaległości podatkowych oraz 
koszty upomnienia, wynoszące obecnie 8,80 zł.

 Wpłat z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego (łącz-
nego zobowiązania pieniężnego) dokonywać można u sołtysa danej 
miejscowości. Ponadto w  budynku Urzędu Gminy czynny jest codzien-
nie w godz. 11.00 – 15.00  Punkt Kasowy Banku Śląskiego Oddział w 
Tarnowie Podgórnym. 

 ~ A.W.

Jedziemy 
na termy do 
Uniejowa

Rada Sołecka Przeźmierowa organizuje wy-
cieczkę do Term Uniejowskich.

Wyjazd 7 grudnia o godz. 8.00 z parkin-
gu przy Pasażu w Przeźmierowie. Powrót w godzi-
nach wieczornych. Koszt wycieczki 50 zł. Zapisy 
przyjmuje sołtys Przeźmierowa Jacek Stypiński 
oraz radny Henry Witkowski - 696 024 479.

Wiemy już na pewno:  
– XXII Finał odbę-

dzie się 12 stycznia 
2014 r., 

– zbieramy środki na zakup spe-
cjalistycznego sprzętu dla dziecię-
cej medycyny ratunkowej i god-
nej opieki medycznej seniorów, 

– w naszej Gminie zagra-
my w sali sportowej OSIR przy  
ul. Nowej w Tarnowie Podgór-
nym, 

– zaczynamy zbierać gadżety 
przeznaczone na licytację i loterię 
(duże i małe, poważne i z przy-
mrużeniem oka) - w tej sprawie 
prosimy o kontakt z Agnieszką 
Rzeźnik, tel. 61 8959 264, 

– jesteśmy otwarci na Państwa 
wszelkie propozycje, które zbiera 
szef tarnowskiego sztabu Barbara 
Wypuszcz, tel. 61 8959 303. 

Dalsze informacje już wkrótce!
~ ARz

Ruszyły prace w Sztabie

54 Akcja Honorowego Krwiodawstwa pod patronatem 
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne

23 listopada 2013 (sobota), godz. 8.00 – 16.00

Budynek OSIR w Tarnowie Podgórnym, 
ul. 23 Października 34 

Zapraszamy! Stowarzyszenie Dar Serc.

Akcja KREW!

Zapłać IV ratę
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 aktualności

Symboliczne przecięcie 
wstęgi oficjalnie zakończy-
ło realizację zadania pod 

nazwą „Poprawa dostępności 
komunikacyjnej terenów prze-
mysłowych i mieszkaniowych 
w Tarnowie Podgórnym, Lusów-
ku i Jankowicach”. 

Uroczystość odbyła się 6 li-
stopada, na skrzyżowaniu ulic 
Tarnowskiej i Grabowej w Lu-
sówku, a na zaproszenie Wój-
ta uczestniczyli w niej Starosta 
Jan Grabkowski, przedstawiciele 
Wykonawcy firmy Strabag oraz 
przedsiębiorstw, które zlokalizo-
wane są w rejonie ulic Przemy-
słowa, Poznańska i Sowia i finan-
sowo przyłączyły się do realizacji 
inwestycji. 

- To bez wątpienia najważniej-
sza gminna inwestycja drogowa 
od czasu wybudowania obwodni-
cy Tarnowa Podgórnego. Ułatwi 
uruchomienie przygotowanych 
planistycznie terenów aktywizacji 
gospodarczej o powierzchni po-
nad 150 ha. – powiedział w cza-
sie uroczystości Wójt Tadeusz 
Czajka. – Jednocześnie mieszkań-
com Gminy, a zwłaszcza Lusów-
ka, pozwoli szybciej, bezpieczniej 
i bardziej komfortowo włączać się 
w ruch na drodze krajowej nr 92.  

Inwestycja została podzielona 
na dwa zadania, na które otrzy-
maliśmy osobne dofinansowania 

Oficjalnie otwarta!

z Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych.

Na pierwsze dotację dostała 
Gmina Tarnowo Podgórne (otrzy-
mując maksymalną kwotę – 3 mln 
zł). Zmodernizowane zostały uli-
ce w rejonie wyznaczonym przez 
ulicę Sowią w Tarnowie Podgór-
nym (z sięgaczem w ulicę Szu-
min), ul. Tarnowską w Lusówku 
oraz ul. Przemysłową i Poznańską 
(chodnik) w Jankowicach. Łącz-
nie blisko 5,5 km. Tu do sfinan-
sowania inwestycji przyłączyły 
się firmy, zlokalizowane w rejo-
nie ulic: Przemysłowa, Poznańska 
i Sowia,  przeznaczając na ten cel 
ok. 800 tys. zł.  Całkowita war-

tość inwestycji wyniosła 9.400 
tys. złotych.

Natomiast Powiat Poznański 
otrzymał dotację na przebudo-
wę ponadpółkilometrowego od-
cinka drogi powiatowej nr 2419P 
Lusówko – Sady w Lusówku 
w ciągu ulicy Tarnowskiej od ul. 
Jankowickiej do ul. Grabowej. In-
westycję prowadziła nasza Gmina 
na podstawie porozumienia z Po-
wiatem Poznańskim. Wartość tego 
zadania to 1.600 tys. złotych. Po-
wiat Poznański otrzymał 730 tys. 
zł dotacji z Narodowego Progra-
mu. Pozostałą kwotę pokryły po 
połowie Powiat Poznański i Gmi-
na Tarnowo Podgórne.  ~ ARz

Poczta Polska wprowadziła następujące zmia-
ny w organizacji pracy placówek pocztowych 
w Przeźmierowie i Baranowie:

• Urząd Pocztowy w Przeźmierowie, ul. Modrze-
wiowa 12 - urząd macierzysty i siedziba listonoszy, 
placówka obsługuje tylko klientów masowych (na 
umowę), telefon: 61 651 21 12, 61 652 39 59 

• Filia Urzędu Pocztowego w Przeźmierowie,  
ul. Rynkowa 75 c - placówka obsługuje klientów in-
dywidualnych w godzinach: pn - pt 8:00 - 19:00, sob. 
8:00 - 13:00, telefon: 61 652 41 92 

• Agencja Pocztowa w Przeźmierowie, ul. Ogrodowa 14 - placówka 
obsługuje klientów indywidualnych w godzinach: pn - pt 9:00 - 18:00, 
sob. nieczynne, telefon: 61 651 41 51

• Agencja Pocztowa w Baranowie, ul. Przemysłowa 13 - placówka 
obsługuje klientów indywidualnych w godzinach: pn - pt 8:30 - 17:00, 
sob. nieczynne. ~PP

Gdzie Twoja Poczta?

Uroczyste  
przecięcie  
wstęgi
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Znamy już wyniki rankingu 
najdynamiczniej rozwija-
jących się gmin w Polsce.

Zostały one ogłoszone podczas 
konferencji „Zrównoważony 
rozwój społeczno-gospodarczy 
jednostek samorządu terytorial-
nego”, która odbyła się 4 i 5 listo-
pada w Warszawie w Sali Kolum-
nowej Sejmu. 

Gmina Tarnowo Podgórne 
zajęła czwarte miejsce w kate-
gorii gmin wiejskich. 

Podstawą rankingu, opracowa-
nego pod kierunkiem prof. Euge-
niusza Sobczaka z Wydziału Ad-
ministracji i Nauk Społecznych 
Politechniki Warszawskiej, jest 
16 wskaźników obejmujących 
trzy obszary rozwoju: gospodar-
czy, społeczny i ochrony środo-
wiska. Wyniki rankingu są przed-
stawiane w podziale na gminy 
wiejskie, miejsko-wiejskie, miej-
skie oraz miasta na prawach po-
wiatu. 

Prezentując wyniki naszej 
Gminy prof. Eugeniusz Sobczak 
zwrócił szczególną uwagę na 
bardzo wysoki udział dochodów 
własnych Gminy (81 %) oraz bar-
dzo wysoką liczbę pracujących 
820 osób na 1000 mieszkańców. 
Wyróżnia nas także wysoki i sys-
tematycznie rosnący wskaźnik 
przedsiębiorczości (prawie 200 
na 1000 mieszkańców), a także 
saldo migracji: 18 osób na 1000 
mieszkańców. 

Wysokie czwarte miejsce

Warto wiedzieć, że zrównoważony rozwój to taki, w którym poszcze-
gólne rodzaje zasobów gminnych (w tym zasobów naturalnych) są wy-
korzystywane racjonalnie, przez co rozwój gminy jest trwały i odbywa 
się bez szkody dla przyszłych pokoleń. 

Oto wskaźniki, jakie zostały wzięte pod uwagę: 
– wydatki majątkowe inwestycyjne per capita, 
– wydatki na transport i łączność per capita, 
– udział wydatków majątkowych inwestycyjnych, 
– udział wydatków na transport i łączność, 
– udział dochodów własnych w budżecie, 
– liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców, 
– liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców, 
– liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, 
– udział radnych z wyższym wykształceniem, 
– napływ/odpływ ludności na 1000 mieszkańców (saldo migracji), 
– liczba komputerów w szkołach z dostępem do Internetu, 
– liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców, 
– odsetek ludności objętej usługami oczyszczalni ścieków, 
– odsetek ludności objętej usługami kanalizacji ścieków komunalnych, 
– odsetek ludności objętej usługami wodociągowymi, 
– w przypadku badań nad rozwojem województw: PKB per capita 

~ ARz

Listopad to czas, gdy w na-
szym liceum trzecioklasi-
ści piszą pierwsze prób-

ne matury, przygotowując się do 
tych „prawdziwych” egzaminów 
w maju. W 2005 r., gdy pierw-
si absolwenci z LO TP wybiera-
li studia, nie mieli łatwo – nowa 
matura, nowe zasady rekrutacji 
na studia. Obecnie po kilku latach 
zbierania informacji o naszych ab-
solwentach wiemy, które uczelnie 
i które kierunki są najchętniej wy-
bierane. Kolejny raz widać, że naj-

Najlepsze gminy w kategorii  
gminy wiejskie:

Miejsce Gmina
1   Kleszczów (łódzkie)
2   Kobierzyce (dolnośląskie)
3   Puchaczów (lubelskie)
4   Tarnowo Podgórne
5   Rewal (zachodniopomorskie)
6   Komorniki (wielkopolskie)
7   Ornontowice (śląskie)
8   Suchy Las (wielkopolskie)
9   Lesznowola (mazowieckie)
10   Pawłowice (śląskie)

Absolwenci Liceum w Tarnowie Podgórnym
większym zaufaniem abiturienci 
darzą uczelnie państwowe. Wśród 
naszych (byłych już) uczniów tyl-
ko kilka osób (9 %) zdecydowało 
się kontynuować naukę w szko-
łach prywatnych, większość (75 
%) woli Uniwersytet Adama Mic-
kiewicza (30 %), Politechnikę Po-
znańską (14 %), Akademię Wy-
chowania Fizycznego (12 %), 
Uniwersytet Przyrodniczy (12 %), 
Uniwersytet Ekonomiczny (7 %). 
W poszukiwaniu wymarzonych 
studiów nasi uczniowie wyjeżdża-

ją też innych miast (Uniwersytet 
Warszawski, Politechnika War-
szawska), a nawet za granicę.

Niestety są też osoby, które pomi-
mo świetnie zdanej matury, muszą 
podjąć pracę, a decyzję o studiach 
odłożyć na przyszłość. Na szczę-
ście w duchu powiedzenia: „czło-
wiek uczy się całe życie” żyjemy 
w czasach, w których powrót do na-
uki jest możliwy w każdym wieku.

~ Bartosz Kaniewski 
psycholog – doradca zawodowy  

w Liceum Ogólnokształcącym  
w Tarnowie Podgórnym 
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28 października zmarł 
Tadeusz Mazowiecki, 
pierwszy po II wojnie 

światowej niekomunistyczny pre-
mier polskiego rządu.

To właśnie rząd pod jego kie-
runkiem w latach 1989-90 stwo-
rzył fundamenty pod budowę 
demokratycznego państwa pol-
skiego. W ramach gruntownych 
reform nastąpiło odrodzenie sa-
morządności lokalnej uwieńczo-
ne pierwszymi wyborami do sa-
morządu terytorialnego 27 maja 
1990 r. 

Upodmiotowienie lokalnych 
społeczności stało się motorem 
ich rozwoju zarówno gospodar-
czego jak i społecznego. Nasza 
Gmina – Gmina Tarnowo Podgór-
ne – stawiana jest jako przykład 
sukcesu tej reformy. 

Tadeusz Mazowiecki był zwo-
lennikiem decentralizacji pań-
stwa, orędownikiem samorządno-
ści lokalnej, przyjacielem Gminy 
Tarnowo Podgórne. 

Trzy lata temu miałem szczę-
ście i przyjemność odwiedzić 
Pana Premiera w jego niewiel-
kim, skromnie urządzonym 
warszawskim mieszkaniu. Cie-
szył się z tej wizyty, wypytując 
o szczegóły działalności tarnow-
skiego samorządu. W rozmowie, 
dzieląc się troską o przyszłość  

Tadeusz Mazowiecki (18.04.1927 – 28.10.2013)

Wielki autorytet, skromny człowiek
Polski i Polaków, mówił o swo-
ich obawach i potencjalnych za-
grożeniach dla rozwoju Rzecz-
pospolitej. 

Jego otwartość, ciepłe spojrze-
nie i serdeczność ośmielała do 
szczerej i emocjonującej dyskusji.

Tadeusz Mazowiecki w swo-
jej działalności politycznej umiał 
wyrażać szacunek nie tylko wo-
bec swoich zwolenników, ale 
także w relacjach z przeciwnika-
mi politycznymi. W życiu pry-
watnym nie przywiązywał wagi 
do wartości materialnych. Żył 
skromnie i spoczął na niewiel-
kim cmentarzu w skromnej mo-
gile, z brzozowym krzyżem. 

Odszedł wielki autorytet pu-
bliczny. Niech na zawsze pozo-
stanie w naszej pamięci. 

~ Tadeusz Czajka, WójtW imieniu mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne 
Wójt złożył wiązankę na grobie Premiera Tadeusza 
Mazowieckiego.

W mieszkaniu 
Premiera – War-
szawa, czerwiec 
2010 r.

Przypominamy: przed Świę-
tami Bożego Narodzenia 
ukaże się drugi tom mo-

nografii „Dzieje Gminy Tarnowo 
Podgórne”. To z pewnością cie-
kawy pomysł na prezent pod cho-
inkę! Książka będzie dostępna w 
dwóch księgarniach: w Tarnowie 
Podgórnym przy ul. Szkolnej oraz 
w Przeźmierowie przy ul. Rynko-
wej . Cena drugiego tomu - ok. 50 
zł. ~ ARz

Założenia programu współpracy w 2014 roku były tematem spo-
tkania Wójta z przedstawicielami 15 organizacji pozarządowych, 
które odbyło się 28 października w Urzędzie Gminy. Najwięk-

szą dyskusję wywołał projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie zmian w sposobie rozliczania dotacji na realiza-
cje zadań publicznych. Na spotkaniu wskazano również kandydatów do 
Komisji Konkursowych, którzy reprezentować będą organizacje poza-
rządowe w procesie wyboru ofert w otwartych konkursach na realizację 
zadań publicznych. Ogłoszenie konkursów nastąpi po uchwaleniu Pro-
gramu współpracy przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne.

~ ARz

Historia jeszcze 
przed Świętami

Spotkanie z organizacjami 
pozarządowymi
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W październiku zaplano-
wałem aż 2 sesje Rady 
Gminy. Poprzedziły 

je jak zwykle liczne posiedzenia 
komisji Rady. Łącznie odbyło się 
w tym miesiącu aż 9 posiedzeń 
różnych komisji tematycznych! 
Stwierdzenie, że organ stanowią-
cy jakim jest Rada Gminy pra-
cował w październiku niezwykle 
intensywnie jest więc w tym kon-
tekście wysoce uprawnione. 

Teraz przed Radą przede wszyst-
kim perspektywa pracochłonnej 
procedury uchwalania budże-
tu Gminy na 2014 rok. Koniec 
roku – co trudno sobie wyobra-
zić – zapowiada się w związku 
z tym jeszcze bardziej pracowi-
cie! Październikowe sesje odby-
ły się w dniach: 8 i 29.X.2013 r. 
Obie połączył wspólny wątek. 
Rozpoczęły się one omawianiem 
założeń do przyszłego miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów położo-
nych w Baranowie w rejonie ulic: 

Szamotulskiej, Wypoczynkowej 
i Parkowej. Na terenie tym bę-
dącym obecnie własnością PUH 
AGROBEX obowiązuje plan 
uchwalony jeszcze w 2000 r. 
Ustalenia tego planu, powsta-

Uchwalono 

miejscowy plan 

zagospodarowania  

w Chybach

Z prac 
Rady Gminy

Sesja z 8 i 29 października

łego jeszcze pod rządami „sta-
rej” ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym z 1997 r., dopro-
wadziły do możliwości zabudo-
wy tego terenu w formie bloko-
wiska co skwapliwie acz zgodnie 
z prawem wykorzystał inwestor. 
Teren ten od lat traktowany jest 
przez wszystkich jako swoisty 
wypadek przy pracy planistycz-
nej i sztandarowy przykład prze-
strzennej dysharmonii zwłaszcza 
w porównaniu z okoliczną zabu-
dową. Władze Gminy przez wiele 
lat poszukiwały takiego rozwią-
zania, które byłoby możliwe do 
zaakceptowania przez wszystkie 
zainteresowane strony. W kolo-
kwialnym skrócie obecne stano-
wisko Gminy można streścić jako 
stanowcze „nie dla bloków i tak 
dla budownictwa willowego”. 
Ostatnio pojawiła się całkiem re-
alna perspektywa osiągnięcia tak 
sformułowanego celu. Jakakol-
wiek byłaby przyczyna diametral-
nej zmiany stanowiska inwestora, 
to Rada niewielką większością 
głosów postanowiła je zaakcepto-
wać. Gmina wykorzystując przy-
należne jej władztwo planistycz-
ne podyktuje teraz warunki, które 
pozwolą „uruchomić” przedmio-
towy teren w formie daleko bar-
dziej przystającej do charakteru 
miejscowości. Uzgodnienie gene-
ralnych, pryncypialnych ustaleń 
pozwoli na sprawniejsze uszcze-
gółowienie założeń przyszłego 
planu. Mimo że to zaledwie po-
czątek procedury planistycznej to 
sprawa ta wywołała na sali spore 
emocje. W gorącej dyskusji swoje 
zdecydowane lecz różne stanowi-
ska wyrażali oprócz radnych tak-
że przedstawiciele inwestora oraz 
stowarzyszeń działających na te-
renie Baranowa i Przeźmierowa, 
a także najbliższych sąsiadów 
planowanej inwestycji. Szczegó-
ły dyskusji dostępne są w proto-
kółach z obrad sesji. Na pierwszej 
z opisywanych sesji poddaliśmy 
procedurze 12 projektów uchwał. 
Najważniejsze z nich również do-
tyczyły tematyki związanej z za-
gospodarowaniem przestrzen-
nym, Uchwaliliśmy niewielką acz 
istotną zmianę miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-

nego w Lusówku dla działek 
o numerach: 379/2, 379/4 i 379/5, 
a także zaakceptowaliśmy przy-
stąpienie do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania w rejo-
nie ulicy Wypoczynkowej w Ba-
ranowie (teren hotelu Edison). 

Program drugiej z październi-
kowych sesji obejmował 11 pro-
jektów uchwał. Jedna spośród 
nich miała znaczenie szczególne, 
gdyż dotyczyła uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w Chybach 
pomiędzy ulicą Szamotulską i Je-
ziorem Kierskim oraz w Barano-
wie w rejonie ulic Kasztanowej 
i Wierzbowej. To trzecia i ostat-
nia część planu dotyczącego tego 
kontrowersyjnego i niezwykle 
trudnego do uporządkowania pod 
względem urbanistycznym ob-
szaru. Z innych ważnych projek-
tów uchwał wspomnieć należy 
o nowelizacji Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej na lata 2013-
2020. Warto o tym wspomnieć, 
gdyż dokument ten stanowić bę-
dzie podstawę do konstrukcji bu-
dżetu Gminy na 2014 r. Kolejny 
projekt z dziedziny finansów do-
tyczył zmian w tegorocznym bu-
dżecie Gminy. Koniec roku to 
czas, w którym występuje znacz-
na dynamika zjawisk o charakte-
rze finansowym, a co za tym idzie 
konieczność częstego dostoso-
wywania planu jakim jest budżet 
do rzeczywistości. Z tą proble-
matyką wiązała się też przedsta-
wiona przez Wójta informacja 
o wykonaniu budżetu Gminy za 
3 kwartały 2013 r. Radni pozy-
tywnie ocenili na tej podstawie 
stan gminnych finansów. Spo-
re zainteresowanie i autentyczny 
podziw wśród uczestników sesji 
wywołała informacja o stanie re-
alizacji zadań oświatowych wy-
konywanych przez Gminę w roku 
szkolnym 2013/2014. Kolejna se-
sja Rady Gminy odbędzie się 19 
listopada. Jednym z najważniej-
szych punktów w porządku ob-
rad będzie przedstawienie przez 
Wójta projektu budżetu Gminy na 
2014 r. 

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy
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Diagnoza Liczba dzieci

Śledziona dodatkowa 6

Powiększona śledziona 1

Powiększone węzły chłonne szyi, pachwinowe 16

Powiększone węzły chłonne jamy brzusznej  2

Powiększenie tarczycy 1

Zmiany ogniskowe w tarczycy 7

Nieprawidłowe położenie jąder  8

Mikrozwapnienia w jądrach 1

Wodniak jądra 6

Powiększenie jajników 1

Duplikacja nerki 5

Nieprawidłowa ściana pęcherza moczowego 1

Poszerzenie układu kielichowo miedniczkowego 2

Nieprawidłowa różnica wielkości nerek 1

Brak nerki 2

Torbiel nerki 1

Najmłodsi na badaniu USG

Przez dwa dni, 15 i 16 paź-
dziernika, na terenie Gminy 
Tarnowo Podgórne Funda-

cja Ronalda McDonalda  przeba-
dała ponad 230 małych pacjen-
tów w wieku 6 miesięcy  do 6 lat. 
Dzieci trzeba było zapisać wcze-
śniej telefonicznie – listy chęt-
nych szybko się zapełniły.

Lekarze przyjechali specjal-
nym ambulansem mieszczącym 
dwa gabinety lekarskie i małą 
poczekalnię. Dzięki pomocy 
wolontariuszy z Liceum Ogól-
nokształcącego w Tarnowie 
Podgórnym badania przebiegały 
bardzo szybko i sprawnie. Nie-
które maluchy wchodziły do ga-
binetów lekko przestraszone. 
Szybko jednak przełamywały 
strach i bez większych oporów 
poddawały się badaniom. 

Wyniki pokazały, jak po-
trzebny był przyjazd Fundacji. 
U najmłodszych mieszkańców 
Gminy zdiagnozowano kilka-
naście przypadków powiększo-
nych węzłów chłonnych, niepra-
widłowości w pracy nerek czy 
tarczycy. Rodzicom zalecono 
skonsultować wyniki z pediatra-
mi, endokrynologami czy chi-
rurgami.

Mamy nadzieję, że współpra-
ca z Fundacją Rolanda McDo-
nalda zaowocuje w niedalekiej 
przyszłości podobną akcją ba-
dań. 

~ ARz

Za nami spotkanie 

sąsiedzkie mieszkańców 

Wysogotowa. Pogoda 

dopisała, było doskonałe 

jedzenie, świetna zabawa 

przy ognisku i muzyce i...

pieczonych ziemniakach.
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 sprawozdania

Z prac 
Rady Powiatu

W dniu 23 październi-
ka 2013 r. odbyła się 
XXXIII sesja Rady 

Powiatu w Poznaniu. Początek se-
sji był bardzo uroczysty – zostały 
wręczone stypendia Rady Powia-
tu w Poznaniu dla najzdolniej-
szych uczniów szkół ponad gim-
nazjalnych prowadzonych przez 
Powiat Poznański.

Uroczystego wręczenia stypen-
diów dokonał Starosta Jan Grab-
kowski i Przewodniczący Rady 
Powiatu Piotr Burdajewicz. Ogó-
łem rozdano 53 stypendia (o 20 
więcej niż 2012). Najwięcej sty-
pendiów zebrał Zespół Szkół 

POselskie wieści

w Puszczykowie – 15. Wszyst-
kich uczniów nagrodzono grom-
kimi brawami, a szczególnie 
uczennicę z Owińsk , która przy 
swojej niepełnosprawności uzy-
skała średnią 5,4!

Następnie Rada rozpatrzyła  
uchwały m.in. w sprawie: 

- zmiany uchwały nr XXX/289/
IV/2013 Rady Powiatu w sprawie 
udzielenia gminie Dopiewo po-
mocy finansowej w formie dotacji 
celowej na wykonanie nasadzeń 
w ramach Programu zwiększania 
lesistości Powiatu Poznańskiego,

- przystąpienia do zmiany Pro-
gramu ochrony środowiska dla 
Powiatu Poznańskiego na lata 
2012 - 2015 z perspektywą na 
lata 2016-2019, dotyczącej roz-
szerzenia jego zakresu o działa-
nia zmierzające do opracowania 
i wdrażania Planu gospodarki ni-
skoemisyjnej. Dokonywana przez 
Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska w Poznaniu 
ocena jakości powietrza dla stre-

fy obejmującej powiat poznański 
wskazuje, że terenie powiatu wy-
stąpiły przekroczenia poziomów 
dopuszczalnych w zakresie emisji 
pyłów i ozonu. Stąd konieczność 
odpowiednich działań. Ponieważ 
gospodarka niskoemisyjna jest 
jednym z kluczowych progra-
mów Unii Europejskiej, a znaczą-
ca część funduszy przeznaczona 
dla samorządów w latach 2014 
-2020 będzie skierowana na reali-
zacje tego celu, postanowiono, że 
Stowarzyszenie Metropolia Po-
znań, którego członkiem jest Po-
wiat Poznański, ubiegać się bę-
dzie o przyznanie środków na ten 
cel. Niezbędne będzie posiadanie 
przez samorządy Planu gospodar-
ki emisyjnej. Rada Stowarzysze-
nia Metropolia Poznań postano-
wiła przystąpić do opracowania 
wspólnego dla całego obszaru jej 
działania Planu gospodarki nisko-
emisyjnej.

Z wyrazami szacunku  
Radna Powiatu  Krystyna Semba

Wiele emocji wzbudzi-
ła uchwalona niedaw-
no w Sejmie ustawa, 

która obniża wiek rozpoczęcia 
edukacji podstawowej. Zgodnie 
z nowymi przepisami w przy-
szłym roku obowiązek szkolny 
objął wszystkie dzieci 7-letnie 
(rocznik 2007) oraz dzieci 6-let-
nie, urodzone w okresie 1 stycz-
nia - 30 czerwca 2008 r. Ponadto 
spełnianie obowiązku szkolnego 
mogły rozpocząć również dzieci 
urodzone w okresie od 1 lipca do 
31 grudnia 2008 r., jeśli taka bę-
dzie wola ich rodziców.

W roku szkolnym 2014/15, 
gdy obowiązkiem szkolnym zo-
staną objęte dzieci urodzone 
w pierwszej połowie 2008 r., we-
dług wstępnych szacunków, licz-
ba uczniów szkół podstawowych 
wyniesie 2,33 mln uczniów. Czy-
li niemal o 300 tys. mniej niż 
w roku 2006.

Obniżanie wieku, w którym 
posyłamy nasze dzieci do szko-
ły to trend nie tylko europejski. 
Obecnie w 134 krajach na świe-
cie dzieci 6 letnie uczęszczają już 
do szkoły. Ostatnio zdecydowały 
się ta taką reformę między innymi 
Norwegia i Słowenia.

Warto zaznaczyć, że przygo-
towywanie tej reformy zosta-
ło poparte wieloma inwestycja-
mi, które miały zmodernizować 
i przystosować placówki szkolne 
do przyjęcia w swoje progi 6 lat-
ków. Od 2009 roku na stworzenie 
odpowiednich warunków w szko-
łach zostało przeznaczone ponad 
2,5 mld zł z budżetu państwa oraz 
funduszy UE. Zostały one prze-
znaczone między innymi na re-
monty, wyposażenie sal lekcyj-
nych i gimnastycznych. Powstał 
również program „Radosna szko-
ła”, przeznaczający pieniądze na 
2024 place zabaw i wyposażenie 

prawie 12 tys. szkół podstawo-
wych świetlice.

Przystosowanie szkół do przy-
jęcia w swoje progi 6-latków ba-
dał Główny Inspektorat Sanitar-
ny. Okazało się, że 99,5 procenta 
szkół spełnia odpowiednie warun-
ki techniczne i higieniczno-sani-
tarne. Również kontrole NIK nie 
wykazują większych uchybień.

Z badania Instytutu Badań Edu-
kacyjnych wynika, że 89% rodzi-
ców sześciolatków, którzy posłali 
swoje dzieci wcześniej do szkoły 
w zeszłym roku, jest zadowolo-
nych ze swojej decyzji.

Biuro Poselskie 
Waldy Dzikowskiego 
ul. Zwierzyniecka 13 

60-813 Poznań 
tel. 61 842 72 23 

61 842 72 38

Sesja z 23 października
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bezpieczeństwo

Wizyta w szkole 
w Lusówku

Z notatnika Gminnego Strażnika...

W październiku strażni-
cy odwiedzili uczniów 
szkół podstawowych 

oraz przedszkoli z terenu Gminy 
Tarnowo Podgórne. Rozmawiali 
z dziećmi na temat bezpieczeń-
stwa na drodze w ramach progra-
mu „Widoczny pierwszoklasista” 
organizowanego przez Powiato-
wą Komisję Bezpieczeństwa i Po-
rządku.    

Uroczyste przekazanie odbla-
skowych elementów nastąpiło 
w Szkole Podstawowej w Lusów-
ku. Uczniowie wysłuchali rad Po-
licjantki i Strażaka na temat bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym 
i przepisów przeciwpożarowych. 
W spotkaniu uczestniczył także 
Lew Tarnuś (gminna maskotka). 
W pozostałych szkołach i przed-
szkolach dzieci również spotkały 
się z strażnikami gminnymi. Każde 
otrzymało element odblaskowy.

Wraz z nadejściem jesiennych 
chłodów strażnicy w czasie wyko-
nywania obowiązków służbowych 
spotykają się z osobami nietrzeź-
wymi. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa strażnicy są zo-
bowiązani do doprowadzania osób 
nietrzeźwych do izby wytrzeźwień 
lub miejsca ich zamieszkania, je-
żeli osoby te zachowaniem swoim 
dają powód do zgorszenia w miej-
scu publicznym, znajdują się 
w okolicznościach zagrażających 
ich życiu lub zdrowiu albo zagra-
żają życiu i zdrowiu innych osób. 
Każdy przypadek traktowany jest 
indywidualnie, jednak zawsze na 
miejsce zdarzenia wzywane jest 
Pogotowie Ratunkowe, którego 
przedstawiciel podejmuje decyzję 
czy dana osoba może być przewie-
ziona do izby wytrzeźwień.

Wybrane zdarzenia z paździer-
nika:

4 października, Przeźmiero-
wo: strażnicy podjęli interwencję 
w związku ze spożywaniem al-
koholu w miejscu zabronionym, 
sprawcę wykroczenia pouczono 
(zabronione jest spożywanie alko-
holu na ulicach, placach i w par-
kach, z wyjątkiem miejsc prze-

znaczonych do ich spożycia na 
miejscu, w punktach sprzedaży 
tych napojów);

7 października, Wysogotowo: 
strażnicy w ramach patrolu kon-
trolowali miejsce podrzucania 
śmieci, tym razem nie stwierdzi-
li osób zaśmiecających miejsco-
wość, ale ujawnili nieuprawnio-
ny wjazd do lasu, za co kierowca 
pojazdu został ukarany mandatem 
karnym;

14 października, Tarnowo 
Podgórne: strażnicy otrzyma-
li interwencję dotyczącą leżące-
go na chodniku mężczyzny, po 
przybyciu na miejsce okazało się 
że mężczyzna jest nietrzeźwy. Po 
uzyskaniu dokumentu z pogo-
towia ratunkowego, mężczyznę 
przewieziono do izby wytrzeź-
wień;

16 października, Lusowo, 
Lusówko: strażnicy otrzyma-
li interwencję dotyczącą leżące-
go na poboczu drogi mężczyzny, 
na miejsce wezwano pogotowie 
ratunkowe, które po przybyciu 
stwierdziło, że mężczyzna jest 
nietrzeźwy, udało się ustalić dane 

mężczyzny oraz to, że leżał w tym 
miejscu kilkanaście godzin, męż-
czyznę przewieziono do miejsca 
zamieszkania;

18 października, Rumia-
nek: strażnicy interweniowali 
w związku z podejrzeniem niesto-
sowania się do przepisów ustawy 
o ochronie zwierząt przez właści-
ciela psa (zabronione jest trzyma-
nie psa na uwięzi w sposób stały 
nie dłużej niż 12 godzin, a dłu-
gość łańcucha czy linki nie może 
być krótsza niż 3 metry);

22 października, Sady: straż-
nicy otrzymali interwencję doty-
czącą nadmiernego hałasu dobie-
gającego z jednej z firm, strażnicy 
ustalili, że doszło do awarii, zosta-
ła ona usunięta w krótkim czasie;

24 października, Przeźmiero-
wo: strażnicy otrzymali interwen-
cję dotyczącą niezachowania środ-
ków ostrożności przy trzymaniu 
psa, w wyniku zdarzenia ucierpiała 
kobieta, a jej pies został zagryzio-
ny przez innego psa. W tej sprawie 
trwają czynności wyjaśniające wo-
bec właścicielki psa.

31 października i 1 listopada 
strażnicy gminni wzięli udział 
w Akcji Znicz. 

Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

Dziękujemy mieszkańcom Lu-
sówka, którzy zainteresowali się 
leżącym w polu mężczyzną i po-
wiadomili Straż Gminną. To dzię-
ki Państwa wrażliwości i czujno-
ści nie doszło do tragedii.
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reportaż

Slackline jest balansowaniem 
na taśmie zawieszonej mię-
dzy dwoma stałymi punkta-

mi np. między drzewami. Można 
spotkać kilka odmian tej dyscy-
pliny. Mnie najbardziej wciągnął 
high line, czyli gdy taśma wisi 
wysoko nad ziemią. Dla bezpie-
czeństwa taśma jest podwójna, 
a slackliner ma na sobie uprząż 
z lonżą przymocowaną do taśmy. 

Skąd to się wzięło? Slackline 
narodził się w dolinie Yosemite 
na Camp 4, gdzie wspinacze pod-
czas dnia restowego (odpoczynku 
od wspinania) zaczęli chodzić po 
taśmach wspinaczkowych. Tam 
też rozwieszono pierwszego gór-
skiego highline’a, między turnią 
Lost Arrow Spire o długości 17 m 
i wysokości prawie 1000 m!

Z tą dyscypliną zetknęłam się 
po raz pierwszy w Górach Soko-
lich, gdzie uprawiałam wspinacz-
kę skalną. Tam zaobserwowałam 
Jana Gałka (najlepszego slackli-
nera w Polsce), chodzącego po 
taśmie między dwoma skałami. 
Wywarło to na mnie niesamowi-
te wrażenie. Od tego momentu 
postanowiłam nauczyć się „slac-
kować”. W maju 2012 roku po-
konałam pierwszą wysoką taśmę 
o długości 15 m. Od tego czasu 
udało mi się przejść kilka dłuż-
szych odcinków 18 m, 20 m, 22 
m. W tym roku przeszłam high-
line o długości 40 m i wysokości 
30 m, podczas jednego z meetin-
gów highline’owych w Czechach, 
ustanawiając kobiecy rekord Pol-
ski. Przejście w obie strony ma 

większą wartość i jest swego ro-
dzaju całkowitym jej pokona-
niem. 

Marzeniem każdego slackline-
ra jest odwiedzenie Doliny Yose-
mite, gdzie wszystko się zaczęło 
oraz przejście historycznego już 
Lost Arrow Spire, tego pierw-
szego highline’a. Postanowiłam 
je spełnić i jako pierwsza Polka 
pokonać LAS. Nie tylko historia, 
ale także ekspozycja i widok roz-
taczający się wokół turni sprawia, 
że jest on wyjątkowy. 

Dzięki wsparciu Gminy Tarno-
wo Podgórne udało mi się zreali-
zować to marzenie. 22 październi-
ka jako pierwsza Polka pokonałam 
w obie strony „Lost Arrow Spire 
Highline” w Parku Narodowym 
Yosemite w Kalifornii. Mimo iż 
jest to krótka odległość to prze-
strzeń wokół turni powoduje ciar-
ki i pewien niepokój. Z dołu doli-
ny wieje silny wiatr, który mocno 
szarpie taśmą. Nie był to najła-
twiejszy highline jaki pokonałam. 
Mogę szczerze przyznać, że czu-
łam ogromny respekt przed jego 
przejściem. Z pewnością był to 

mój najwyżej zawieszony highli-
ne do tej pory. Aby dostać się do 
taśmy trzeba zjechać na linie 10 m 
do stanowiska, na którym jest za-
mocowany. 

Obrałam sobie miejsce zacze-
pienia taśmy jako punkt odniesie-
nia (jak to zazwyczaj robię) i na 
nim skupiłam swój wzrok. Pierw-
sze kroki jakie postawiłam były 
bardzo nerwowe i wybijały mnie 
z równowagi. Głośny oddech 
uspokoił moje ciało i już swo-
bodniej stawiałam kolejne kroki. 
Nie myślałam o niczym, po pro-
stu szłam do przodu głośno wy-
dychając powietrze, bo taki jest 
mój sposób na uspokojenie. Sta-
nęłam na turni po kilku minutach 
i czułam jak moje nogi trzęsą się 
z wrażenia. Radość, jaka dopada 
mnie po przejściu, jest zawsze nie 
do opisania. Z pewnością usłysza-
ła mnie cała dolina, gdy krzycza-
łam radosne: „TAAK!”. 

Powrót jest zawsze łatwiejszy, bo 
znasz już taśmę, wiesz jak pracuje 
pod stopami, jak jest napięta i jak 
elastyczna. Po pierwszym przejściu 
pokonałam ją jeszcze kilkakrotnie 
dla własnej satysfakcji i po to, by 
nacieszyć się jej pięknem.

Składam ogromne podziękowa-
nia dla Gminy Tarnowo Podgórne 
za wsparcie mojego projektu. Po-
dziękowania również dla Pyrland 
Parku Linowego w Poznaniu, fir-
mie CAMP Polska za wyposaże-
nie sprzętowe oraz wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego 
sukcesu. 

~ Barbara Sobańska

LAS 1000 m nad ziemią

Barbara Sobań-
ska
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 dolina samy~prawo

Początek listopada 2013 
roku zapisał się w kalenda-
rium Stowarzyszenia LGD 

Dolina Samy jako czas podsumo-
wania jego 4-letniej działalności 
w latach 2009 – 2013. Stało się 
tak za sprawą upływającej kaden-
cji Zarządu, który przez ostatnie 
lata inspirował i kreował szereg 
działań związanych z wdraża-
niem Lokalnej Strategii Rozwoju 
oraz rozwojem obszarów wiej-
skich skupionych na terenie gmin 
Kaźmierz, Rokietnica, Szamotuły 
i Tarnowo Podgórne. 

Miejscem przedstawienia sto-
sownego sprawozdania i dyskusji 
z tym związanej, a także wyboru 
nowych władz Stowarzyszenia 
stało się Walne Zebranie Człon-

wadzone głosowanie doprowa-
dziło do wyboru „nowego – sta-
rego” Zarządu, w którym znaleźli 
się Maciej Adamski, wybrany po-
nownie na Prezesa Zarządu, Anna 
Skrzyniarz – Wiceprezes, Ryszard 
Lubka – Skarbnik, Ewa Nosz-
czyńska – Szkurat, Izabela Fręś-
ko, Wiesław Kramm – Członko-
wie Zarządu.  

Już dziś wiadomo, że przed 
nowo wybranym Zarządem 
szereg wyzwań związanych  
z zakończeniem procesu wdra-
żania obecnie obowiązującej Lo-
kalnej Strategii Rozwoju oraz 
podjęciem działań przygotowu-
jących Stowarzyszenie do nowej 
perspektywy finansowej 2014 – 
2020.  ~Dolina Samy

ków zorganizowane 6 listopada 
2013 roku w Cerekwicy. Zebrani 
w tym dniu Członkowie Stowa-
rzyszenia stanęli przed wyzwa-
niem wyboru nowych władz, któ-
re przez kolejne lata będą stać na 
czele Stowarzyszenia. Przepro-

Nowy zarząd Doliny Samy

Pytanie:
Do mojego mieszkania przy-

szedł domokrążca i sprzedał mi 
przenośny czujnik badania pozio-
mu gazu w mieszkaniu. Zapewnił 
o wyjątkowych właściwościach 
tego urządzenia, m.in., że wystar-
czy jeden na mieszkanie, i jeżeli 
gdziekolwiek poziom gazu będzie 
za wysoki, to czujnik to wykaże. 
Przez to, że wystarczy jeden, kosz-
tował on 1000 zł. Czujnik był opa-
kowany i oklejony informacjami 
potwierdzającymi to, co powie-
dział sprzedawca. Okazało się to 
nieprawdą – mój syn sprawdził, 
że na internecie takie same urzą-
dzenia kosztują 50 zł oraz że po-
trzeba takiego czujnika w każdym 
pomieszczeniu. Dodam, że od mo-
mentu zakupu minęło dwa tygo-
dnie. Co zrobić?

Odpowiedź.
Nie ulega wątpliwości, że pa-

dła Pani ofiarą oszustwa. Sprawa 
byłaby prosta, gdyby nie minął 
dziesięciodniowy termin na od-
stąpienie stosownym pismem od 
umowy bez podania przyczyn. 
Uprawnienie to określono w usta-
wie o ochronie niektórych praw 

Zapytaj prawnika konsumentów oraz o odpowie-
dzialności za szkodę wyrządzo-
ną przez produkt niebezpieczny. 
Upływ tego terminu komplikuje 
sytuację.

Nie oznacza to jednak, iż nie 
ma szans na rozwiązanie Pani 
problemu.

W Pani przypadku – żeby na-
prawić zaistniałą sytuację – zasto-
sowanie znajdą przepisy ustawy o 
szczególnych warunkach sprzeda-
ży konsumenckiej oraz o zmianie 
Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z tą ustawą, sprzedaw-
ca odpowiada wobec kupujące-
go, jeżeli towar konsumpcyjny w 
chwili jego wydania jest niezgod-
ny z umową. Niezgodność towaru 
z umową ma miejsce m.in. jeżeli 
nazwa towaru i jego główne ce-
chy użytkowe nie są zgodne z rze-
czywistością. Jeżeli więc podano 
Pani, iż czujnik posiada konkret-
ne cechy, takie jak wydajność, 
których w rzeczywistości nie ma, 
to oznacza, że towar ten jest nie-
zgodny z umową.

Dodatkowym atutem jest fakt, 
iż przez pierwsze sześć miesięcy 
od zakupu istnieje domniemanie, 
iż niezgodność towaru z umową 
istniała w chwili zakupu, tzn. nie 
wynikała z Pani nieprawidłowego 
działania. 

W niniejszej sprawie najwłaściw-
szym rozwiązaniem byłoby wy-
słanie oświadczenia sprzedawcy,  
iż odstępuje Pani od umowy sprze-
daży lub żąda obniżenia ceny 
przedmiotu do jej rynkowej warto-
ści 50 zł. Jest to najbardziej radykal-
ne rozwiązanie problemu możliwe 
wyłącznie wtedy, kiedy nie może 
Pani żądać naprawy przedmiotu lub 
jego naprawa byłaby niecelowa. W 
Pani przypadku żądanie naprawy 
jest niemożliwe oraz niecelowe z 
uwagi na to, że sam przedmiot nie 
jest zepsuty, a po prostu nie posiada 
cech, którymi został opisany przez 
sprzedawcę. 

Istotne jest, aby zawiadomienie 
wysłać sprzedawcy za potwier-
dzeniem nadania przed upływem 
dwóch miesięcy od stwierdzenia 
niezgodności towaru konsump-
cyjnego z umową, nie później niż 
dwa lata po sprzedaży.

W wypadku, kiedy sprzedawca 
nie uwzględni żądania, pozostaje 
droga sądowa – sprawa o zapłatę od-
powiednio całości ceny (przy odstą-
pieniu od umowy), lub części ceny 
(przy żądaniu obniżenia ceny).

Robert Jakubiec  
– radca prawny

Masz pytanie do prawnika? 
Napisz na adres:  

redakcja@tarnowo-podgorne.pl 

Nowy kącik 
porad
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Program dla niewidomych
Wśród uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej 

Roktar mamy osoby niewidome. Do niedawna miały 
kłopoty w obsługiwaniu i korzystaniu z komputera w 
WTZ.  Przez wiele miesięcy przymierzaliśmy się do 
zakupu programu dla niewidomych, jednak zawsze 
brakowało na to pieniędzy. Jest to wydatek niemały, 
a organizacja nie może korzystać z dotacji PEFRON. 
O naszych marzeniach  dowiedziało się tarnowskie 
Stowarzyszenie DAR SERC, które zaproponowało 
sfinansowanie programu.  Od dzisiaj mamy zakupio-
ny i zainstalowany program udźwiękawiający system 
Windows.  Jest to program JAWS, który wypowiada 
komunikaty przez syntezator mowy. Dzięki niemu 
użytkownik „widzi” zarówno system operacyjny, jak 
i pracujące pod jego kontrolą aplikacje. Z dużą ra-

dością nasi niewidomi uczestnicy 
przystąpili do nauki obsługi kom-
putera z tym wspaniałym udogod-
nieniem.  Stowarzyszeniu DAR 
SERC składamy gorące podzię-
kowanie za ten hojny dar.

Mityng Pływacki
Sekcja Olimpiad Specjalnych 

przy Stowarzyszeniu Roktar wy-
stawiła  10 zawodników  na XVII 
Regionalny Mityng Pływacki 
Olimpiad Specjalnych, który od-
był się w Szamotułach 6 listopada. 
Mityng zgromadził 120 pływa-
ków – uczestników wielu stowa-
rzyszeń osób niepełnosprawnych. 
Konkurencje sportowe adoptowa-
ne odbywały się na małym base-
nie na dystansie 15 metrów, nato-
miast zacięte zmagania sportowe 
miały miejsce na dużym basenie 
na dystansie 25 metrów. Startując 
w dużej konkurencji, w kilku dys-
cyplinach pływackich, na kilku 
dystansach - nasi sportowcy za-
jęli znaczące miejsca. Złoty me-
dal uzyskała  Małgorzata Mruk.  
Srebrne medale zdobyli: Marzena 
Dębska, Tomasz Miśko, Krzysz-

tof Sadek, Krzysztof Stępniak, 
Wojciech Wiśniewski. Brązowe 
medale wywalczyli: Przemysław 
Bieniewski i Weronika Szulc. W 
pierwszej piątce znaleźli się: Iza-
bela Michalak i Mateusz Tom-
czak.  Stowarzyszenie nasze brało 
udział w tych zawodach pierwszy 
raz i z tego tytułu zostało wyróż-
nione specjalnym powitaniem. 
Gratulujemy sportowcom, zaś  
serdeczne słowa podziękowania 
kierujemy do trenera naszej sekcji 
– Edyty Łuckiewicz-Laskowskiej. 
Pani Edyta jest rehabilitantem 
w naszym Warsztacie. Od kilku 
miesięcy przygotowywała ekipę 
do zawodów, prowadząc zajęcia   
w wodzie w gościnnych progach 
basenu „Lusowski Zdrój”.  Me-
dale są efektem tej pracy. Orga-
nizatorem Mityngu Pływackiego 
był Oddział Regionalny OLIM-
PIADY SPECJALNE POLSKA 
w Poznaniu. 

~ Kazimierz Szulc

Zapraszamy do naszego Stowa-
rzyszenia Zadzwoń: 502631137

ROKTAR  dziękuje i zaprasza

W tym tytule zawiera się 
kwintesencja kolejne-
go, październikowego 

spotkania przedsiębiorców, tym 
razem na kręgielni Vector.

Tradycyjnie w październiku 
odbył się turniej kręglarski TSP.  
Pierwsze miejsce zajął Szymon 
Górecki, następne Piotr Nowak 
i Marek Różewski. 

Rywalizację na torach po-
przedziło wystąpienie nasze-
go gościa – Moniki Górskiej. 
Twórczyni „Fabryki Opowie-
ści” swoją prezentacją i prze-
prowadzonymi mini warsztata-
mi wzbudziła  zainteresowanie 
i emocje. Storytellig, bo o nim 
mowa, to świadoma opowieść, 
która wpływa na słuchacza 
i jego emocje. To historia, któ-
ra powoduje, że zwracamy uwa-
gę na osobę, firmę lub markę. To 
nowoczesny sposób autopromo-

Fabryka Opowieści na kręgielni

cji, metoda podboju rynku. Jed-
ną z kluczowych myśli jest: „Je-
śli opowiem znajomym o Twojej 
marce, to nie dlatego, że lubię 
Twoją markę, ale dlatego, że lu-
bię moich znajomych.”

Zainteresowanych głębszym 
poznaniem tematu zapraszamy na 
stronę Fabryki Opowieści.

~ Katarzyna Wojtkowiak

fot. Zbigniew Polaczyk
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Wiadomości brackie

Wszystkich słuchaczy 
zapraszamy na za-
jęcia w wybranych 

sekcjach, a chętnych, nie tylko 
zrzeszonych w UTW, na interesu-
jące wykłady, które są bezpłatne 
i mają formę otwartą. Tematyka 
wykładów podana na naszej stro-
nie internetowej. Każdy znajdzie 
tam dla siebie coś interesującego. 
Warto wyjść z domu!

9 października odbyło się wiel-
kie grzybobranie. Wyjechaliśmy 
skoro świt i pełni optymizmu ro-

Za nami VII edycja zawodów o Puchar Prze-
chodni Prezesa Zjednoczenia Kurkowych 
Bractw Strzeleckich RP, która odbyła się w 

Tarnowie Podgórnym 12 października. Zawody 
otworzył Prezes Zjednoczenia brat Adam Gołem-
bowski. Do rywalizacji stanęli członkowie bractw 
z Dolska, Wrześni, Swarzędza, Budzynia, Jarocina, 
Piły, Grodu Przemysława, Sierakowa, Grzebieniska, 
Wronek, Poznań 1253, Bractwo Poznańskie. Po za-
ciętej walce puchar zdobył brat Aleksander Mitkow-
ski z KBS Września, któremu składamy serdeczne 
gratulacje. W sumie rywalizowano w ośmiu, konku-
rencjach, oto wyniki: 

Puchar Przechodni Prezesa Zjednoczenia KBS RP: 
1. Aleksander Mitkowski –KBS Września,
2. Sławomir Śniegowski –KBS Wronki ,
3. Jan Ciszewicz – KBS Dolsk,
Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Tade-

usza Czajki: 
1. Waldemar Kubiak – KBS  Tarnowo Podgórne,
2. Czesław Kucharski – KBS Sieraków,
3. Jerzy Nowak – Września,
Tarcza Bracka 
1. Józef Dudzik – KBS Grzebienisko,
2. Sławomir Śniegowski – KBS Wronki,
3. Aleksander Mitkowski –KBS Września,
Tarcza Pistoletowa 
1. Grzegorz Jaskuła – KBS Sieraków,
2. Jerzy Nowak – Września,
3. Kaczmarek Zdzisław – KBS Swarzędz,
Tarcza Piwna 
1. Waldemar Kubiak –KBS Tarnowo Podgórne,
2. Aleksander Mitkowski – KBS Września,
3. Zdzisław Kaczmarek- KBS Swarzędz,
Zapadki 
1. Jan Ciszewicz –KBS Dolsk,
2. Grzegorz Jaskuła –KBS Sieraków,
3. Krzysztof Cieślik – KBS Tarnowo Podgórne,

Tarcza Punktowa (pneumatyk dla młodzieży)
1. Mróz Bartosz , 2.Kamil Bączyk
Kur 
1. Renata Maciejewska – Swarzędz,
2. Sławomir Śniegowski –KBS Wronki,
3. Zdzisław Kaczmarek–KBS.Swarzędz. 
Dodatkową super nagrodę losowaną wśród wszystkich strzelających 

o puchar Prezesa Zjednoczenia KBS RP odebrał brat Sławomir Śnie-
gowski z Wronek, który szczęśliwy wrócił do domu z nowym telewizo-
rem. Nagrody wręczali Prezes Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strze-
leckich RP Adam Gołembowski i Wójt Tadeusz Czajka. Gratulujemy. 
Kolejne zawody odbędą się za rok, 11 października. Już teraz wszyst-
kich chętnych serdecznie zapraszamy. 

19 października w Grzebienisku siostry i bracia Okręgu Szamotul-
skiego rywalizowali o puchar marszałka okręgu. Zdobył go brat Krzysz-
tof Cieślik KBS Tarnowo Podg. Za rok tzw. strzelanie nocne odbędzie 
się na naszej strzelnicy. 

27 października na strzelnicy w Wronkach odbyła się rywalizacja o 
tytuł Króla Żniwnego Okręgu Szamotulskiego, Królem Żniwnym został 
brat Edwin Krzyżagórski - starszy KBS Pniewy. 

Już teraz wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy na zawody 
kończące sezon strzelecki, które odbędą się 8 grudnia. 

 Nasza strzelnica otwarta jest w każdy wtorek i czwartek od 16.00-20.00. 
Zapraszamy do sprawdzenia swoich umiejętności i sprawności oka. 

Z brackim pozdrowieniem  
Stanisław Bączyk – prezes KBS Tarnowo Podgórne.

Rozpoczął się rok akademicki 2013/2014
zeszliśmy się po lesie, z nadzieją 
zapełnienia ogromnych koszyków. 
Zamiary prawie zostały zrealizo-
wane. Wszyscy grzybiarze mieli 
zapewnioną kolację, niektórzy jesz-
cze trochę grzybów do suszenia. 
Najwięcej czasu zajęło nam szuka-
nie trzech czarnych  (a właściwie si-
wych) łebków, ale za to mamy co 
wspominać. Należy jeszcze wspo-
mnieć o ognisku, pysznej kiełbasce, 
śpiewach i przemiłym leśniczym, 
który podejmował nas w swej le-
śniczówce już po raz trzeci.

W sobotę, 23 listopada, w świe-
tlicy w Lusowie odbędzie się za-
bawa andrzejkowa. Zapewniamy 
doborowe towarzystwo, odpo-
wiednio dobraną muzykę, coś dla 
podniebienia i wiele atrakcji. Wię-
cej informacji i zapisy w biurze, 
we wtorki, godz. 10.00 – 12.00 
(można się również kontaktować 
z członkami Zarządu). Liczba 
miejsc ograniczona, kto pierwszy, 
ten lepszy.

~UTW
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Zasady odpowiedzialno-
ści za wyrządzoną szko-
dę w rozumieniu prawa 

cywilnego wskazuje art. 361 § 1 
Kc – sprawca ponosi odpowie-
dzialność za szkodę wyrządzoną 
wskutek zdarzenia, dla przyjęcia 
jego odpowiedzialności musi ist-
nieć związek przyczynowy po-
między zdarzeniem a powstałą 
szkodą. Szkodą jest uszczerbek 
w prawnie chronionych dobrach 
poszkodowanego, uszczerbek po-
wstały wbrew woli poszkodowa-
nego.

Pojęcie czynu niedozwolone-
go rozumie się w sposób spe-
cyficzny dla prawa cywilnego 
– chodzi tu nie tylko o czyn za-
broniony pod groźbą kary przez 
prawo karne lub prawo admini-
stracyjne, lecz o każdy czyn na-
ruszający porządek prawny. Tak 
więc nie każdy czyn niedozwo-
lony jest przestępstwem (wykro-
czeniem).

Ponownie w bieżącym roku 
Wydział Infrastruktury Ku-
baturowej i Ochrony Środo-

wiska przeprowadza nieodpłatną 
zbiórkę odpadów niebezpiecznych, 
do których zaliczmy opakowania 
po nawozach i środkach ochrony 
roślin. Objazdowa zbiórka odbę-
dzie się w poszczególnych sołec-
twach wg zamieszczonego obok 
harmonogramu odbioru.

W przypadku posiadania więk-
szej ilości (powyżej 50 kg) odpa-
dów, prosimy o zgłoszenie tego 
faktu bezpośrednio do Przedsię-
biorstwa Wielobranżowego „IRK” 
Ryszard Klimaszewski tel. 61 663-
49-91 lub tel. kom. 605-108-099 w 
celu odbioru bezpośrednio z pose-
sji.

~ Marek Ratajczak 
Inspektor d/s ochrony środowiska

Nieodpłatna zbiórka opakowań 
po nawozach i środkach ochrony roślin

Odpowiedzialność odszkodowawcza za kradzież płodów 
rolnych w kodeksie cywilnym Cz. II

Aby można było sprawcy czynu 
niedozwolonego przypisać czyn, 
należy wykazać istnienie związ-
ku przyczynowego między bez-
prawnością czynu a spowodowa-
ną przezeń szkodą. Należy przede 
wszystkim sprawdzić, czy po-
zostają one w relacji następstwa 
(czyn – szkoda) oraz ustalić ade-
kwatność  związku między nimi, 
to znaczy, ustalić, czy zaistniała 
szkoda jest normalnym następ-
stwem czynu.

Wina to personalna zarzucal-
ność popełnionego czynu; to 
pojęcie odnosi się do zjawisk 
psychicznych sprawcy. Jednak-
że dopiero czyn uznany za bez-
prawny może być rozważany 
w kategoriach winy.       Przez 
winę rozumie się naganną decy-
zję człowieka, odnoszącą się do 
podjętego przez niego bezpraw-
nego czynu. Istotą pojęcia winy 
jest więc możliwość postawienia 
sprawcy czynu zarzutu niewłaści-

wego zachowania wobec szeroko 
rozumianych norm, prawa zwy-
czajowego itp.

Należy nadmienić, że zgodnie 
z art. 123 § 1 kodeksu wykroczeń 
ten,  kto z nienależącego do niego 
ogrodu bezprawnie zabiera w nie-
znacznej ilości owoce, warzywa 
lub kwiaty, popełnia wykroczenie 
podlegające ściganiu na wniosek 
pokrzywdzonego. Podobnie spra-
wa wygląda w przypadku uszka-
dzania nienależącego do danej 
osoby ogrodu warzywnego, owo-
cowego lub kwiatowego, drzewa 
owocowego lub krzewu owoco-
wego (art. 150 § 1 kodeksu wy-
kroczeń). Jeżeli mamy do czy-
nienia z większą niż nieznaczna 
ilością owoców, może mieć za-
stosowanie przepis dotyczący 
kradzieży gdy wartość jest poni-
żej 250 złotych jest to wykrocze-
niem, natomiast powyżej 250 zło-
tych przestępstwem.

Opracował: ~ Wiesław Biały

1. 27 listopada 2013
Ø	Kokoszczyn od 900 do 930 – przy świetlicy wiejskiej
Ø Góra od 945 do 1015 – przy świetlicy wiejskiej
Ø Tarnowo Podgórne od 1030 do 1100 – parking ul. Szkolna przy Polo-Markecie
Ø Rumianek od 1115 do 1145 – ul. Szkolna przy starej świetlicy wiejskiej
Ø Ceradz Kościelny od 1200 do 1230 – przy świetlicy wiejskiej
Ø Jankowice od 12 45 do 1315 – przy świetlicy wiejskiej
Ø Lusówko od 1330 do 1400 wjazd do pałacu
Ø Lusowo od 1415 do 1445 – parking przy kościele

2. 28 listopada  2013
Ø Sierosław od  900 do 930 – przy domu sołtysa
Ø Wysogotowo od 945 do 1015 – przy świetlicy wiejskiej
Ø Batorowo od 1030 do 1100 – przy świetlicy wiejskiej
Ø Przeźmierowo od 1115 do 1145 – teren przy Pasażu ( stare targowisko) 
Ø Sady od 1200 do 1230 – przy świetlicy wiejskiej
Ø Swadzim od 1245 do 1315 – przy świetlicy wiejskiej
Ø Baranowo  od 1330 do 1400 – ul. Szamotulska 28  wjazd na teren Uniwersytetu Przyrodniczego
Ø Chyby od 1415 do 1445 – przy świetlicy wiejskiej
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 zabytek

Ratujmy nasz najstarszy zabytek 
    Część XXV

Stojące od kilku miesięcy 
rusztowania zostały zde-
montowane i naszym oczom 

ukazał się piękny widok remon-
towanego kościoła. W ostatnich 
dniach października został do-
konany odbiór prac finansowa-
nych przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego; za-
danie pt. „Renowacja i konserwa-
cja Kościoła i Wieży z zewnątrz”. 
Zakończone prace to: naprawa, 
renowacja i wymiana konstruk-
cji dachowej, obróbki blachar-
skie opierzenia, rynny, pokrycie 
dachów, przykrycia parapetów, 
gzymsów i przypór piaskowcem, 
elewacja (w tym ściany drewnia-
ne wieży oraz naprawa murów, 
nowe tynki i malowanie ścian), 
instalacja odgromowa. Powyższe 
wyszczególnienie, takie krótkie, 
tak mało w nim wyrazów, które to 
zadanie opisują a… tak dużo pra-
cy rzemieślników, trwającej wiele 
miesięcy. Kusi, by napisać więcej 
ciekawych szczegółów, ale łamy 
naszej gazety są ograniczone.

Co przed nami
Słyszymy liczne głosy miesz-

kańców – jaki piękny mamy teraz 
kościół. Cieszy nas wszystkich 
bardzo to co już widać. Trudno 
przejść obok, by nie podziwiać. 
To wielka radość. Przed nami 
jednak jeszcze ogrom zadań, dla 
przechodnia obecnie niewidocz-
nych. Trwają prace wewnątrz ko-
ścioła. Rozpoczęto montaż no-
wych okien, mamy ich razem 
13. Na wieży do zamontowania 
pozostały żaluzje akustyczne, na 
potrzeby dzwonu. Kładziona jest 
nowa instalacja elektryczna, na-
głośnienia, sterowania, zabezpie-
czenia i p.poż. Czeka nas renowa-
cja odkrytych i odrestaurowanych 
25 lat temu fresków. Do zabezpie-
czenia i odnowienia są tynki ścian 
i sklepienia. Myślimy już o wy-
mianie posadzki i założeniu insta-
lacji ogrzewania kościoła. Czeka-
ją na renowację średniowieczne 
drzwi do zakrystii i drzwi ze-
wnętrzne do wejścia bocznego. 
Jest przed nami zakup i montaż 

nowych opraw oświetleniowych. 
Wykonywane są nowe drzwi 
główne do kościoła. Wyposaże-
nie kościoła - obrazy, zabytkowy 
ołtarz, chrzcielnica i konfesjonał 
czekają na renowację i ponowny 
montaż. Będzie nowy ołtarz poso-
borowy na nowym podium w pre-
zbiterium i nowe tabernakulum. 

Trwa zakładanie instalacji od-
prowadzającej wody deszczo-
we z dachów na zewnątrz terenu 
przykościelnego. Czeka nas wy-
konanie drenażu przy ścianach 
wokół kościoła.  Na koniec, wy-
konane będzie zagospodarowanie 
terenu i oświetlenie zewnętrzne 
kościoła.

Kostnica 
Aktualnie trwają prace remon-

towe ścian, stojącej obok kostni-
cy z 1911r. Będzie na niej wymie-
niona dachówka, zamontowane 
zostaną nowe okna, wyremonto-
wane będą drzwi, założona zosta-
nie nowa instalacja elektryczna, 
przeprowadzony będzie remont 
wewnętrzny ścian, sufitu, podło-
gi. Wykonany będzie remont za-
bytkowego muru – parkanu przy 
kostnicy.

W górę serca
Jak widać lista prac, które nas 

czekają jest dłuższa niż wymie-
nionych powyżej prac zakoń-
czonych w październiku. Jednak 
niech duch nie słabnie. Dwa lata 
temu mało kto by uwierzył, że 
tyle zostanie zrobione, co jest już 
za nami. Zatem - Sursum Corda.

Opracował
~ Kazimierz Szulc

Tablica MKiDN

Elewacja

Elewacja dalszy plan

Instalacja odgromowa i rynny



20       / sąsiadka~czytaj / listopad 2013

biblioteka~gok

Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej

Propozycje Biblioteki na długie, deszczowe, je-
sienne wieczory. NOWOŚCI LISTOPADA:

•	 	Grażyna Jagielska - „MAIŁOŚĆ Z KAMIENIA”
•	 Ewa Wysocka - „Diagnostyka pedagogiczna”
•	 	Marta Sztokfisz - „CHWILE, KTÓRYCH JESZ-

CZE NIE ZNAMY”
•	 	Krystyna Kofta - „KOBIETA ZBUNTOWANA. 

Autobiografia”
•	 	Beata Pawlikowska - „W DŻUNGLI PODŚWIA-

DOMOŚCI”
•	 	Małgorzata Potocka, Krystyna Pytlakowska - 

„OBYWATEL I MAŁGORZATA”
•	 	Mirosław Nowak - „TETETKA. WSPOMNIE-

NIA o Teresie Tuszyńskiej”
•	 Ignacy Karpowicz - „OŚCI”
•	 Paweł Potoroczyn - „LUDZKA RZECZ”
•	 Asne Seierstad - „KSIĘGARZ Z KABULU”
•	 	John O’Farrell - „MĘŹCZYZNA, który zapo-

mniał o swojej żonie”
•	 	Maria Nurowska, Tatiana Raczyńska – „MATKA 

I CÓRKA w rozmowie z Martą Mizuro”
•	 Ayad Akhtar - „AMERYKAŃSKI DERWISZ”

To tylko kilka sygnalnych nowości, więcej na półkach w naszych pla-
cówkach. W Bibliotece duży wybór książek z różnych dziedzin wiedzy: 
socjologii, astronomii, psychologii, ekonomii, antropologii medycyny, 
metafizyki, logiki, turystyki, genetyki i wielu, wielu innych… lista jest 
bardzo długa. Z badań przeprowadzonych przez jedną z fundacji w 2011 
roku wynika, że Polacy są na jednym z ostatnich miejsc, jeśli chodzi o po-
ziom wiedzy naukowej. „Do dzieł Prousta / nie dodają w księgarni pilo-
ta / nie można się przełączyć / na mecz piłki nożnej / albo na kwiz gdzie 
do wygrania jest volvo./ Żyjemy dłużej/ ale mniej dokładnie/ i krótszy-
mi zdaniami. /Podróżujemy szybciej, częściej, dalej / choć zamiast wspo-
mnień przywozimy slajdy …/ W.Szymborska .

Polecamy duży wybór nowości na wszystkie interesujące tematy i dla 
wszystkich. Zapraszamy do naszych FILII w Baranowie, Lusowie i Prze-
źmierowie. Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.biblio-
tekatp.pl            ~ I.B.

Jesień to w naszej Gminie 
tradycyjnie dobry czas dla 
śpiewaków i miłośników 

muzyki chóralnej. A to za spra-
wą „Jesiennego Święta Pieśni”, 
które w tym roku odbędzie się 
w sobotę, 16 listopada w Tar-
nowie Podgórnym. Dzień 
później w Przeźmierowie – 
gminne eliminacje konkursu 
recytatorskiego „Jesienna za-
duma”. 

Podczas „Jesiennego Święta 
Pieśni” wystąpi aż pięć zespo-
łów: Chór „Halka” z Dusznik, 
Chór Mieszany im. Stanisława 
Moniuszki z Kaźmierza, Chór 
im. I. J. Paderewskiego z Sza-
mocina, Chór „Lira” z Pniew 
oraz oczywiście gospodarze – 
Koło Śpiewu im. F. Nowowiej-
skiego. 

Po sobotnim spotkaniu z mu-
zyką, w niedzielę przyjdzie czas 
na poezję. Tegoroczne elimina-

Zaśpiewają, wyrecytują

Chór „Halka”, Duszniki

Chór mieszany im. St. Moniuszki , Kaźmierz

Chór im. I. J. Padarewskiego ,Szamocin

Chór „Lira” ,Pniewy

Chór Samorządowej Szkoły Muzycznej ,
Tarnowo Podgórne

Chór im. F. Nowowiejskiego ,
Tarnowo Podgórne

16 listopada (sobota) 2013, godz. 15
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym
WSTĘP WOLNY

cje gminne konkursu recytator-
skiego „Jesienna zaduma” będą 
otwarte dla publiczności. Wystę-
pujący w nim laureaci szkolnych 
eliminacji będą więc dopingo-
wani przez rodziny i znajomych. 
Najlepsi – zdaniem fachowego 
jury – będą reprezentować naszą 
gminę podczas finału w Czerwo-
naku.

Obie imprezy rozpoczną się 
o godz. 15. Wstęp wolny, za-
praszamy!  

    ~ 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

Bilety na wybrane imprezy dostępne także online na stronie www.goksezam.pl i www.biletomat.pl

Afisz

Jesienne Święto Pieśni
sobota, 16.11 godz. 15, dom kultury w Tarnowie Podgórnym. 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

Kabaret „Czesuaf”
w programie pt: „Nie w kij dmuchał”
sobota, 23 listopada godz. 16 - dom kultury w Przeźmierowie
godz. 18.30 - dom kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 15 zł

Mikołajkowe kino dla dzieci - szczegóły w „TarNowej Kulturze” i na www.goksezam.pl
czwartek, 5.12 godz. 11 i 17, dom kultury w Przeźmierowie. Wstęp wolny.

Cykl kulinarny „Kuchnie świata” - spotkanie pt: „Świąteczne potrawy rodem z Europy”
czwartek, 12.12 godz. 17, dom kultury w Przeźmierowie. Zaproszenia płatne: 10 zł.

Kino Zielone Oko zaprasza - szczegóły w „TarNowej Kulturze” i na www.goksezam.pl
piątek, 13.12 godz. 18, dom kultury w Przeźmierowie. Bilety: 5 zł.

Edyta Geppert - recital
niedziela, 15.12 godz. 18

hala OSiR w Tarnowie Podgórnym (ul. Nowa 15)

bilety: 40 zł

Konkurs recytatorski „Jesienna zaduma” - eliminacje gminne
niedziela, 17.11 godz. 15, dom kultury w Przeźmierowie. Wstęp wolny.
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Jesienne Święto Pieśni
sobota, 16.11 godz. 15, dom kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny.
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- Janusz Szrom, Zbigniew Wrombel i inni
piątek, 15.11 godz. 19
dom kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 20 zł

Kabaret „Czesuaf”
w programie pt: „Nie w kij dmuchał”
sobota, 23 listopada godz. 16 - dom kultury w Przeźmierowie
godz. 18.30 - dom kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 15 zł

Mikołajkowe kino dla dzieci - szczegóły w „TarNowej Kulturze” i na www.goksezam.pl
czwartek, 5.12 godz. 11 i 17, dom kultury w Przeźmierowie. Wstęp wolny.

Cykl kulinarny „Kuchnie świata” - spotkanie pt: „Świąteczne potrawy rodem z Europy”
czwartek, 12.12 godz. 17, dom kultury w Przeźmierowie. Zaproszenia płatne: 10 zł.

Kino Zielone Oko zaprasza - szczegóły w „TarNowej Kulturze” i na www.goksezam.pl
piątek, 13.12 godz. 18, dom kultury w Przeźmierowie. Bilety: 5 zł.

Edyta Geppert - recital
niedziela, 15.12 godz. 18

hala OSiR w Tarnowie Podgórnym (ul. Nowa 15)

bilety: 40 zł

Konkurs recytatorski „Jesienna zaduma” - eliminacje gminne
niedziela, 17.11 godz. 15, dom kultury w Przeźmierowie. Wstęp wolny.
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Czesuaf to „nie w kij dmuchał”
Niedawno gościliśmy w Ba-

ranowie legendę polskiego 
kabaretu – Zenona Lasko-

wika. Dwa jego spektakle szczel-
nie wypełniły aulę Gimnazjum 
w Baranowie. Tym razem zapra-
szamy na dwa występy poznania-
ków z młodszego pokolenia ka-
baretowego. W Przeźmierowie 
i Tarnowie Podgórnym wystąpi 
kabaret „Czesuaf”.

„Zapomnijcie o Ani MruMru, 
Łowcach.B i Moralnym Niepoko-
ju. Nowy program kabaretu Czesu-
af jest jak sygnał do koronacji no-
wych królów polskiego kabaretu” 
– tak program „Nie w kij dmuchał” 
poznaniaków recenzował w „Gło-
sie Wielkopolskim” Marcin Kosz-
taszuk. Wszystkie wymienione ze-
społy gościły już w naszej Gminie, 
będzie więc okazja do porównań.

„Czesuaf” powstał w 2002 roku 
w Poznaniu. Już dwa lata póź-
niej zebrał pokaźną liczbę nagród 
(m.in. I nagroda na „XX Jubile-
uszowych Ogólnopolskich Spo-
tkaniach z Piosenką Kabaretową 
OSPA”, I miejsce na przeglądzie 
„Studencka Wiosna”, I miejsce na 

Kinowy hit w Przeźmierowie

To chyba najgłośniejszy film 
ostatnich miesięcy. Mistrz 
polskiego kina, Andrzej 

Wajda, tym razem wyreżyserował 
biograficzny dramat o ikonie „So-
lidarności” – Lechu Wałęsie. Dwie 
okazje, by go zobaczyć, nadarzą 
się na początku grudnia w Prze-
źmierowie.

W filmie reżyser zastanawia się, 
jak to się stało, że jednemu czło-
wiekowi udało się zmienić otacza-
jącą go rzeczywistość. Wdziera się 

w jego prywatność i próbuje uchwy-
cić fenomen przemiany skupionego 
na codzienności robotnika w chary-
zmatycznego przywódcę. Perypetie 
głównego bohatera przeplatają się tu 
z historią Polski i jej drogą do demo-
kratycznych przemian, a także wiel-
ką światową polityką. Dokładny ter-
min projekcji podamy pod koniec 
listopada na stronie www.gokse-
zam.pl oraz w grudniowym nume-
rze miesięcznika „TarNowa Kultu-
ra”. ~ Jarek Krawczyk

regionalny przeglądzie „FAMA 
2004”, wyróżnienie na „I Ogól-
nopolskim Festiwalu Piosenki Ka-
baretowej O.B.O.R.A.” i  I miej-
sce na festiwalu „Zostań Gwiazdą 
Kabaretu”). W kolekcji wyróżnień 
znajdują się także laury zdobyte 
na słynnym przeglądzie „PaKA” 
w Krakowie, „Lidzbarskich Wie-
czorach Humoru i Satyry” i wielu 
innych imprezach. Występy kaba-
retu „Czesuaf” wielokrotnie trans-
mitowały ogólnopolskie telewizje 
– TVP1, TVP2, Polsat i TVN7. 

Wojtek Kowalczyk, Maciek 
Morze i Tomek Nowaczyk przy-
gotowali dotychczas 10 progra-
mów. Najnowszy zaprezentują 
w sobotę, 23 listopada o godz. 16 
w domu kultury w Przeźmiero-
wie i o godz. 18.30 w domu kul-
tury w Tarnowie Podgórnym. 
Bilety w cenie 15 zł dostępne są 
w domach kultury w Przeźmiero-
wie (w godz. 9-15) i Tarnowie Pod-
górnym (15-20),  siedzibie GOK 
„SEZAM” (8-15), a także online 
w serwisie Biletomat.pl i na stronie 
www.goksezam.pl. Polecam!

   ~Jarek Krawczyk

Bilety  
GOK „SEZAM”  
także online!

Dobra wiadomość dla osób, które cenią so-
bie wygodę zakupów przez internet. Bilety 
na nasze wydarzenia można kupować także 

w serwisie Biletomat.pl. Odnośnik do niego znajduje 
się na naszej stronie internetowej – www.goksezam.
pl.

Aby kupić bilet na wybrane wydarzenie wystarczy 
zamówić go i opłacić online. Może on być wysła-
ny albo w pliku PDF do wydruku, albo przez SMS 
na telefon komórkowy. Uwaga! Cena zakupionych 
w ten sposób wejściówek powiększona jest o prowi-
zję w wysokości 10% podstawowej ceny biletu.

Oczywiście nadal można kupować bilety w tra-
dycyjnych punktach dystrybucji – domu kultury 
w Przeźmierowie (w godz. 9-15) i Tarnowie Pod-
górnym (w godz. 15-20) oraz w siedzibie GOK „SE-
ZAM” (w godz. 8-15). Jarek Krawczyk
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Edyta Geppert i jej „teatr piosenki”

Nie lubi, gdy się mówi o niej 
„wokalistka”, ani określe-
nia tego, co robi słowami 

„poezja śpiewana”. Po prostu śpie-
wa piosenki. Ale jakie! „Jaka róża, 
taki cierń”, czy „Och życie, ko-
cham cię nad życie” – któż nie zna 
tych przebojów z jej repertuaru? 
Edyta Geppert wystąpi 15 grudnia 
w Tarnowie Podgórnym.

Cała Polska poznała ją w 1984 
roku, gdy zdobyła I nagrodę na 
Przeglądzie Piosenki Aktorskiej 
we Wrocławiu i Grand Prix na fe-
stiwalu w Opolu. Jest zresztą jedy-
ną piosenkarką, która opolską na-
grodę otrzymała aż trzykrotnie. 

Choć artystka śpiewa nie tyl-
ko spokojne i nastrojowe piosen-
ki, zawsze przykłada wielką wagę 
do słowa. Wśród autorów jej tek-
stów odnaleźć można nazwi-
ska m. in. Jacka Cygana, Wojcie-
cha Młynarskiego czy Agnieszki 
Osieckiej. Jej recitale są zawsze 
starannie wyreżyserowanym, mu-

zycznym spektaklem, określanym 
przez artystkę jako „teatr piosen-
ki”. Piosenki liryczne są zderzane 
z dramatycznymi, a dramatyczne – 
z kabaretowymi. Każdy jej występ 
jest niezwykłą okazją do przeżycia 
emocji, jakich dostarczają publicz-
ności tylko nieliczni, obdarzeni 
prawdziwa charyzmą artyści.

Gminny Ośrodek Kultury „SE-
ZAM” zaprasza na recital Edyty 

Geppert 15 grudnia, na godz. 18 
do hali OSiR (ul. Nowa 15). Bile-
ty do nabycia w cenie 40 zł w do-
mach kultury w Przeźmierowie 
(w godz. 9-15) i Tarnowie Pod-
górnym (15-20), siedzibie GOK 
„SEZAM” (8-15), a także online 
w serwisie Biletomat.pl i na stro-
nie www.goksezam.pl.

~Jarek Krawczyk

Ostatnie dni konkursu!

W czwartej edycji kon-
kursu GOK „SEZAM” 
na kartkę świątecz-

ną zasady pozostają niezmienne: 
swoje prace nadsyłać mogą dzie-
ci, młodzież i dorośli. Jury w kon-
kursie premiować będzie przede 
wszystkim ciekawe pomysły. 
Zwycięska kartka zostanie wydru-
kowana i stanie się oficjalną kartką 
świąteczną GOK „SEZAM”.

W konkursie mogą brać udział 
projekty wykonane dowolną tech-
niką, w rozmiarze nieprzekracza-
jącym formatu A4 (297x210). Go-
towe propozycje należy przesłać 
lub dostarczyć do siedziby GOK 
„SEZAM” na ul. Poznańską 96 
w Tarnowie Podgórnym. Termin 
nadsyłania prac: 18 listopada.

~ GOK

Smaki Świąt nie tylko z Polski

Boże Narodzenie to czas, 
dla którego rezerwujemy 
kilka przepisów kulinar-

nych. Co roku powracają na nasze 
stoły właśnie w okresie świątecz-
nym. Jak się jednak mają polskie 
tradycje do tych rodem z Rosji, 
Niemiec, Francji, czy Szwecji? 
Dowiemy się podczas najbliższe-

go spotkania z cyklu „Kuchnie 
świata”.

Odbędzie się ono 12 grud-
nia o godz. 17 w domu kultury 
w Przeźmierowie. Wykład, pod-
czas którego nie zabraknie degu-
stacji, poprowadzi doświadczo-
ny kucharz i znawca kulinariów 
– Wojciech Lisowski. Na spo-

tkanie obowiązują płatne wej-
ściówki, które można kupować 
w domu kultury w Przeźmierowie 
(w godz. 9-15) i siedzibie GOK 
„SEZAM”  w Tarnowie Podgór-
nym (8-15) od 18 listopada w ce-
nie 10 zł.

     ~ Jarek Krawczyk



24       / sąsiadka~czytaj / listopad 2013

 edukacja
Przedszkole w Przeźmierowie 

Podróże kształcą

Dla dzieci z Przedszkola „Leśne Skrzaty” 
w Przeźmierowie październik był czasem 
podróżowania i zwiedzania. Jedną z jesien-

nych atrakcji dla dzieci z grup Misie i Jeżyki był 
wyjazd  do Gospodarstwa Agroturystycznego „Kids 
Farm” w Przecławiu. Dzieci zwiedziły stajnię i jej 
mieszkańców, zaczarowany ogród zamieszkały przez 
najróżniejsze zwierzęta, jednak najwięcej radości 
dostarczył dzieciom udział w… wykopkach! Przed-
szkolaki mogły zobaczyć jak wykopuje się ziemnia-
ki, no i oczywiście je pozbierać. Zapał i zaangażowa-
nie dzieci w pracę zaskoczył wszystkich, a zbieranie 
ziemniaków okazało się nie tylko pracą, ale i dobrą 
zabawą. Za swoją pracę dzieci dostały wynagrodze-
nie – worek ziemniaków.

Z kolei dzieci z grup Muchomorki i Zajączki wzięły 
udział w zajęciach muzealnych w Muzeum Narodo-
wym w Poznaniu. Pięciolatki zapoznały się z muzeum 
oraz podstawowymi tematami obrazów: portretem, 
martwą naturą i pejzażem. Poprzez zabawę mogły 
oswoić się z przestrzeniami galerii malarstwa polskie-
go i obcego. Ponadto dzieci uczestniczyły w warszta-
tach plastycznych i natchnięci sztuką przemielili się 
w małych artystów, którzy wyczarowali istne arcy-
dzieła.

Dzieci z grup Jagódki i Wiewiórki odwiedziły Pań-
stwową Straż Pożarną w Poznaniu. Czterolatki mogły 
z bliska przyjrzeć się pracy strażaka. Ogromne wra-

żenie na przedszkolakach wywar-
ły piękne wozy strażackie, a pokaz 
zjazdu po rurze do pożaru wszyst-
kich wprawił w podziw. Dzieci 
wysłuchały opowieści o trudnej, 
odpowiedzialnej i niebezpiecznej 
pracy strażaka oraz o akcjach ra-
towniczo-gaśniczych. Niebywałą 
atrakcją dla dzieci było wejście do 
wozu strażackiego oraz możliwość 
przymierzenia stroju strażaka. 
Może niejeden chłopiec zainspiro-
wany wycieczką zostanie w przy-
szłości strażakiem?

Wszystkie wycieczki choć róż-
ne to kształcące, pobudzające do 
aktywności i dostarczające dużo 
radości i miłych wrażeń. Przed-
szkolakom na pewno na długo 
w pamięci zapadną te wyjazdy.  

  ~ Monika Królak

W poprzednim numerze błędnie 
podaliśmy, że Przedszkole „Leśne 
Skrzaty jest w Baranowie a nie 
w Przeźmierowie. Za pomyłkę 
przepraszamy.

~ Redakcja

11 września odbyły się 
w naszej szkole lek-
cje europejskie. Na 

zaproszenie Agnieszki Łopaty 
oraz Beaty Zygmańskiej przyje-
chała przedstawicielka Punktu 
Informacji Europejskiej Euro-
pe Direct z Poznania, aby odbyć 
z uczniami klas 0, I, III i IV „Wy-
cieczkę po Europie”. Dzieci po-
znały podstawowe zagadnienia 
związane z Unią Europejską oraz 
wybranymi krajami członkow-
skimi. Rozmawiały o charakte-
rystycznych budowlach, flagach, 
osobach, miejscach, języku, kul-
turze, potrawach UE. Odgady-
wały bajkowe zagadki i łączy-
ły bohaterów książek dla dzieci 

Szkoła w Ceradzu Kościelnym

Lekcje europejskie  
oraz potyczki z Tuwimem

z krajem, z którego pochodzą. 
Na zakończenie spotkania każ-
dy otrzymał kolorowe książeczki 

i kolorowanki, a najbardziej ak-
tywni gadżety ED – Poznań.

30 września pierwszoklasi-
ści ze SP w Ceradzu Kościel-
nym wybrali się na wycieczkę 
do zaprzyjaźnionej z naszą szko-
łą Biblioteki Publicznej w Kaź-
mierzu, aby tam uczestniczyć 
w „Potyczkach z Tuwimem”. 
Dzieci nie tylko słuchały czyta-
nych wierszy: Okulary, Rzepka, 
Warzywa, Lokomotywa, Pta-
sie Radio, ale też zamieniały się 
w warzywa, szukały okularów 
Hilarego, ozdabiały drzewo dla 
ptaków, odgadywały wiele zaga-
dek. Atrakcją dla dzieci była po-
dróż lokomotywą, która zawio-
zła je na scenę w kinie, by tam 
wspólnie deklamować wiersz 
Rzepka. Po ciężkiej ale bardzo 
miłej pracy dzieci uczestniczyły 
w pikniku.

~na
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Przedszkole w Tarnowie Podgórnym

Z zieloną flagą
Działania ekologiczne Przedszkola ,,Pod We-

sołą Chmurką” zostały docenione i nagro-
dzone najbardziej prestiżowym wyróżnie-

niem ekologicznym dla szkół i przedszkoli na całym 
świecie! 

13 września Kapituła Programu Szkoły Dla Eko-
rozwoju zadecydowała o przyznaniu naszej placów-
ce certyfikatu Zielonej Flagi. 

Nad jakością realizacji Programu w Polsce oraz 
oceną aplikacji o certyfikat Zielonej Flagi czuwa ka-
pituła, w skład której wchodzą m. in. przedstawicie-
le Ministerstwa Edukacji Ministerstwa Środowiska 
czy firm zaangażowanych w promowanie zrówno-
ważonego rozwoju.

Ten sukces to zasługa całej społeczności przed-
szkola i środowiska lokalnego. Szczególnie dzięku-
jemy wszystkim rodzicom zaangażowanym w dzia-
łania proekologiczne. To dzięki ich pomysłom 
i propozycjom odbyło się tak dużo akcji promują-
cych ekologiczny styl życia. Angażowali się w trak-
cie ramowego rozkładu zajęć, wspierając naszą 
ofertę edukacyjno-ekologiczną. Byli również dyspo-
zycyjni popołudniami prowadząc warsztaty i uczest-
nicząc w różnych akcjach.

Współpraca z rodzicami związanymi zawodowo 
z Uniwersytetem Przyrodniczym sprzyjała zrów-
noważonemu rozwojowi. Dzięki wielkiemu zaan-
gażowaniu dr inż. Marcina Kolasińskiego, który od 
wielu lat wspomaga nasze działania, powstał projekt 
przedszkolnego ogrodu. Dzieci zostały zapoznane ze 
ścieżką edukacyjną Ogrodu Botanicznego w Pozna-
niu, a niezastąpiona pomoc podczas koordynacji na-
sadzeń drzew i krzewów w naszym ogrodzie przy-
czyniła się do efektu, który cieszy teraz nasze oczy.

Pasje przyrodnicze naszych dzieci rozbudził dr 
inż. Roman Wąsala pokazując jak prowadzić ho-
dowlę patyczaków.

Wiedzę przedszkolaków na 
temat postępowania ze zużytym 
sprzętem elektronicznym wzbo-
gacili swoimi pogadankami spe-
cjaliści: Hanna Bobyk z Gospo-
darki Komunalnej i  inspektor 
ds. Ochrony Środowiska Ma-
rek Ratajczak z Wydziału Infra-
struktury Kubaturowej i Ochro-
ny Środowiska. 

Dużym sukcesem zakończy-
ła się akcja zbiórki elektrośmie-
ci, skierowana do wszystkich 
mieszkańców Tarnowa Pod-
górnego. Dzięki pomocy Stani-
sława Bączyka Tarnowska Go-
spodarka Komunalna TP-KOM 
udostępniła nam kosze, pomo-

gła w segregacji i wywozie prawie 
600 kg elektroodpadów- zużytych 
telewizorów, drukarek, wzmac-
niaczy, komputerów, odkurzaczy 
itp. Wspólnie cieszyliśmy się, że 
mogliśmy pomóc oczyścić nasze 
środowisko z zalegających odpa-
dów.

Po cyklu pogadanek i warszta-
tach dietetyczki Agaty Jaskólskiej 
dzieci i rodzice dowiedzieli się 
jak ważne w diecie są warzywa 
i owoce, zapoznali się z zasadą re-
gularnych posiłków spożywanych 
w dobrej, spokojnej atmosferze.

Bardzo wartościowe okazało 
się spotkanie z Katarzyną Brze-
ską, która uświadomiła dzieciom 
zależność między spożywaniem 
nadmiernej ilości słodyczy a sta-
nem zębów. Zachęciła dzieci do 
częstego mycia zębów i jednego 
dnia słodkiego.

Spotkanie z farmaceutą Małgo-
rzatą Majdak 
było pomocne 
w wyjaśnie-
niu dzieciom 
jaka jest róż-
nica pomiędzy 
w i t a m i n a m i 
naturalnymi, 
a tymi w piguł-
kach. Spotka-
nie uatrakcyj-
niły ciekawe 
doświadcze -
nia.

Ws pó łp ra -
ca z firmą DB 
Schenker i Jo-
anną Wojnar-
ską zaowoco-

wała realizacją pięknych nasadzeń 
roślin w naszym ogrodzie . 

Z naszymi działaniami ekolo-
gicznymi wychodziliśmy poza 
naszą miejscowość. 

 Na łamach miesięcznika ,,Bli-
żej Przedszkola’’ ogłosiliśmy 
konkurs kulinarno-fotograficzny, 
który zachęcił nauczycieli i ro-
dziców z całej Polski do ukazania 
różnorodnych możliwości este-
tycznego podania dzieciom zdro-
wych, kolorowych potraw.

Podczas naszych działań zdo-
byliśmy nagrodę w ogólnopol-
skim konkursie na ,,Fotoreportaż 
z kampanii edukacyjnej dotyczą-
cej elektroodpadów”.

Relację z naszych działań pro-
mujących naszą aktywność eko-
logiczną zamieszczono na stronie 
,,Fundacji Partnerstwo Dla Środo-
wiska”.

Mamy nadzieję, że te wszystkie 
działania wzbudziły w naszych 
przedszkolakach pragnienie czy-
stej ziemi wolnej od elektrośmie-
ci, które wyrzucone bez kontroli 
stwarzają ogromne zagrożenie, 
skażając ziemię, wodę i powie-
trze. Pragniemy, aby nasze dzie-
ci wrażliwie reagowały na każdy 
przejaw złej ingerencji człowieka 
w środowisko naturalne.

Promując w naszym przedszko-
lu zdrowe odżywianie, szczegól-
nie zależało nam, aby świadomie 
kształtować nawyki żywieniowe 
w środowisku rodzinnym dziec-
ka. Jest o co zabiegać, bo przecież 
zdrowie dziecka to duża wartość.

~ Joanna Bystroń 
koordynator programu
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11 października pojecha-
łyśmy do Mosiny na 
VIII Powiatowy Tur-

niej Rzeźbiarski. W Mosińskim 
Domu Kultury spotkało się 81 
uczestników, z czego połowa to 
byli uczniowie szkół podstawo-
wych z 8 gmin powiatu poznań-
skiego. Byłyśmy pełne obaw, 
gdyż przed konkursem nieznane 
było  hasło zadania rzeźbiarskie-
go. Po ogłoszeniu tematu „Fan-
tastyczne zwierzę” odetchnęły-
śmy z ulgą. „Ale super! Zrobię 
jednorożca!”- pomyślała Joasia. 
W tym momencie pełne pomy-
słów były też Karolina i Zuza. 
Przez dwie godziny każda  
z nas lepiła z gliny fantastycznego 
zwierzaka własnego pomysłu. 

Podczas narady jury razem 
z wszystkimi uczestnikami tur-
nieju zostałyśmy zaproszone na 
smaczny poczęstunek. Po godzi-
nie obrad werdykt był gotowy. 

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Wyróżniono fantastyczne zwierzęta

Szkoła Podstawowa w Lusowie

W SP Lusowo jest wesoło

Jury w składzie Anna Słonka-
-Moskwa prezes Wielkopolskie-
go Związku Artystów Rzeźbia-
rzy, Emilia Bogucka rzeźbiarka, 
Joanna Janecka-Rembowska se-
kretarz, przyznało  trzy nagro-
dy i sześć wyróżnień w  katego-
rii uczniów szkół podstawowych. 
Joasi i Karolinie udało się  znaleźć 
w gronie wyróżnionych uczestni-
ków! 

Cieszymy się z  naszego udane-
go startu w turnieju rzeźbiarskim. 
Atmosfera zmagań konkurso-
wych była wyjątkowo miła. Za-
chęcamy koleżanki i kolegów do 
udziału w następnej edycji mosiń-
skiego turnieju za rok.

Joanna Czekalska, Karoli-
na Molenda, Zuzanna Zaciera 

uczennice klasy 6a

Dzień Edukacji Narodowej nazywany jest 
również potocznie Dniem Nauczyciela. 

Mimo że dzień ten jest obchodzony od 
wielu lat, we wszystkich szkołach w Polsce, to dla 
całej społeczności Szkoły Podstawowej w Lusowie  
był dniem wyjątkowym. 

Były tradycyjne podziękowania i kwiaty. Dzieci 
odwiedzały swych nauczycieli składając im życzenia 
na różne sposoby. Były śpiewy, a nawet towarzyszące 
im  układy choreograficzne. Z twarzy ani na chwilę 
nie znikały nam wszystkim uśmiechy, a nawet gdzie 
niegdzie pojawiały się chwile wzruszenia. Jako, że 
dzień ten jest wolny od zajęć dydaktycznych, spędzi-
liśmy go w atmosferze wspólnej zabawy.

Uczniowie przygotowali dla nauczycieli i pracow-
ników szkoły niezwykły pokaz mody. Można było na 
nim  zobaczyć stroje bardzo oryginalne, wykonane 
z przeróżnych materiałów. Każda klasa przygotowy-
wała kreację dla innego pracownika np.: sekretarki,  
Pani Dyrektor, nauczyciela religii, nauczyciela ma-
tematyki czy konserwatora. Wszystko było zrobione  
z przymrużeniem oka, a jednocześnie świetnie od-
dawały wyobrażenie dzieci. W trakcie pokazu głów-
nie zaangażowani byli modele, którzy przedstawiali 

z gracją stroje, jednak entuzjazm 
i emocje zadowolenia ze wspól-
nej pracy udzielały się wszystkim 
bez wyjątku. Wszyscy pracowni-
cy szkoły na stojąco, oklaskami 
dziękowali uczniom za ten wyjąt-
kowy dzień. 

Były to dla nas bardzo radosne 
i miłe chwile. Dlatego też z oka-
zji Dnia Edukacji Narodowej ży-
czymy sobie wszyscy wzajemnie, 
aby jak najwięcej takich chwil 
było z nami w trakcie całoroczne-
go trudu pracy oraz trudu nauki.

~ A. Nowak 
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Szkoła Podstawowa w Lusówku

Poznajemy Afrykę

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Międzynarodowy Dzień Muzyki
„Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza”
 Paul Claudel

Ten rok szkolny w naszej szkole rozpoczął się 
śpiewająco. 1 października obchodziliśmy 
Międzynarodowy Dzień Muzyki. Na apelu 

z tej okazji muzycznie zaprezentowały się wszyst-
kie klasy. Największą niespodziankę zrobili nam nasi 
nauczyciele, którzy zaprezentowali całej społeczno-
ści szkoły piosenkę Marty Podulki „Nieodkryty ląd”. 
Bawiliśmy się świetnie.

Trochę historii
Międzynarodowy Dzień Muzyki obchodzony jest 

na całym świecie w dniu 1 października od roku 
1975, zainicjowany przez Yehudi Menuhina, ówcze-
snego Prezydenta Międzynarodowej Rady Muzyki 
działającej pod egidą organizacji UNESCO. Głów-

nym celem tego święta jest przed-
stawienie muzyki w taki sposób, 
by była kojarzona jako dobro 
ludzkości oraz promocja muzy-

ków jako tych, którzy tworzą 
piękno muzyki.

~ J. Klementowska

W dniu 16 października Szkołę Podstawo-
wą w Lusówku odwiedził niecodzienny 
gość Łukasz Wierzbicki, znany podróż-

nik i autor wielu książek dla dzieci.W czasie spotka-
nia uczniowie z klas 0-III mieli możliwość posłuchać 
barwnych opowieści z wyprawy po Afryce, która  jest 
opisana w książce pt.: „Afryka Kazika”.

Podczas spotkania działo się naprawdę dużo  -  slaj-
dy, mapy, opowieści, egzotyczne dźwięki, wspól-
ne rozmowy. Wrażeń było dużo i każdy z nas zama-
rzył, aby kiedyś odwiedzić Czarny Ląd. Zachęcamy 
wszystkich do lektury wymienionej książki. Napraw-
dę warto! ~Klasy  0-III wraz z wychowawcami

21 października nasza bi-
blioteka obchodziła 
swoje święto. W prze-

pięknie udekorowanych baloni-
kami, serpentynami i bibułkami 
pomieszczeniach bibliotecznych 
dzieci wykonywały ilustracje do 
wysłuchanych bajek. 

Autorzy najładniejszych prac 
otrzymali w nagrodę słodkie upo-
minki. Każdy, kto w tym szczegól-
nym dniu wypożyczył książkę do 
domu, był częstowany cukierkami. 

W historii biblioteki nie odno-
towano do tej pory tak ogromnej 

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Święto Biblioteki Szkolnej
liczby wypożyczeń w ciągu jed-
nego dnia. Na korytarzach można 
było spotkać Małą Syrenkę, Wróż-
kę, Pippi Langstrumpf, Czerwo-
nego Kapturka, Kota w Butach, 
Jeźdźca, Anię z Zielonego Wzgó-
rza i inne postacie bajkowe, któ-
re zachęcały uczniów do czytania 
(nie tylko lektur szkolnych).

Międzynarodowy Dzień Biblio-
tek Szkolnych znów za rok. Już 
dziś zapraszamy do wspólnej za-
bawy, a póki co do częstego korzy-
stania ze zbiorów bibliotecznych

~ M. Kaczmarek, G. Gibasiewicz
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Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Kształcimy się mistrzów historii

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Ślubowanie klas pierwszych

W dniu 19 październi-
ka uczniowie Szko-
ły Podstawowej im. 

A. Fiedlera w Przeźmierowie 
już po raz czwarty uczestniczy-
li w Międzyszkolnym Konkur-
sie Historycznym zorganizowa-
nym przez Stowarzyszenie im. 
Ks. Prof. Edwarda Nawrota, pod 
patronatem Kuratorium Oświaty 
i Ośrodka Doskonalenia Nauczy-
cieli w Poznaniu. Konkurs odbył 
się w Szkole Podstawowej nr 28 
w Poznaniu. Tym razem tematy-
ka obejmowała zagadnienia doty-
czące polskich powstań i zrywów 
narodowowyzwoleńczych w XIX 
wieku.

Miło mi zakomunikować, że 
po raz kolejny uczeń naszej szko-
ły zajął bardzo wysokie trzecie 
miejsce spośród niemal dzie-
więćdziesięciu uczestników. Jasiu 
Majchrzak podczas zmagań kon-

Janek Majchrzak odbierający nagrodę za zajęcie III 
miejsca w Międzyszkolnym Konkursie Historycz-
nym

Dnia 4 października 2013 
r. w Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Tar-

nowie Podgórnym odbyło się 
uroczyste przyjęcie pierwszaków 
do społeczności szkolnej. Jest to 
ważne wydarzenie nie tylko dla 
najmłodszych uczniów, ale rów-
nież dla ich rodziców i wycho-
wawców. To święto już na stałe 
wpisało się w kalendarz naszych 
szkolnych uroczystości.

Uczniowie klas Ia, Ib, Ic, 
Id  i Ie wraz ze swoimi rodzi-
cami, rodzeństwem, dziadka-
mi oraz wychowawcami stawili 
się punktualnie o godzinie 9.00 
w sali gimnastycznej. Ubrani byli 
w stroje galowe, na głowach mieli 
birety i pod szyją pięknie wywią-
zane kokardy, każdą klasę charak-
teryzował inny kolor. 

Podczas uroczystości pierw-
szoklasiści nie tylko śpiewali 
piosenki, recytowali wiersze, ale 

również popisywali się wiedzą 
o naszej szkole. Wszyscy zdali 
egzamin celująco. Po czym na-
stąpił najbardziej oczekiwany 
moment, czyli ślubowanie. Przy 
głosie werbla na scenę został 
wprowadzony Sztandar Szkoły, 
na który uczniowie z przejęciem 
w oczach, ślubowali sumiennie 
wypełniać swoje obowiązki, pil-
nie się uczyć, szanować nauczy-

cieli i rodziców, dbać o dobre 
imię szkoły i być dobrym Pola-
kiem.

Po ślubowaniu pani dyrektor 
zielonym ołówkiem pasowała 
pierwszoklasistów na uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Tarnowie Podgór-
nym. Wychowawczynie i rodzi-
ce dla upamiętnienia tej uro-
czystości wręczyli pamiątkowe 
dyplomy i upominki wszystkim 
uczniom.

Cała uroczystość przebiegała 
w bardzo miłej atmosferze. Pierw-
szakom na długie lata pozostanie 
w pamięci, jako jedno z ważniej-
szych wydarzeń w ich życiu, któ-
re zostało również uwiecznione 
na licznie zrobionych zdjęciach 
i nakręconych filmach.

~ Wychowawczynie  
klas pierwszych

kursowych wykazał się ponad-
przeciętną wiedzą z zakresu histo-
rii Polski w XIX w. 

Historia uczestnictwa naszych 
uczniów w Międzyszkolnym 

Konkursie Historycznym zwią-
zana jest z wieloma sukcesa-
mi. Od momentu, kiedy po raz 
pierwszy nasza szkoła wzięła 
udział w zmaganiach konkurso-
wych, uczniowie na przestrzeni 
lat zajęli pierwsze, drugie, dzie-
siąte, a obecnie trzecie miejsce. 
Sukcesy odnoszone w konkur-
sach motywują jeszcze bardziej 
wszystkich uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Przeźmierowie do 
pogłębiania wiedzy o historii na-
szego kraju.

Gratulujemy Jankowi Maj-
chrzakowi zajęcia trzeciego miej-
sca w Międzyszkolnym Kon-
kursie Historycznym oraz wiele 
radości z otrzymanej nagrody – 
kamery cyfrowej, a jego rodzi-
com syna odnoszącego tak wspa-
niałe sukcesy.

~ Piotr Leśniewski
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Gimnazjum Tarnowo Podgórne

Gościnny eTwinning

Nasze Gimnazjum uczest-
niczy w unijnym progra-
mie eTwinning od 2007 

roku. Współpracowaliśmy z wie-
loma krajami w różnych pro-
jektach. Jednym z tegorocznych 
jest projekt „Hosting me, hosting 
you…” – współpraca, polega-
jąca na wzajemnym goszczeniu 
uczniów i nauczycieli w krajach 
partnerskich poprzedzonym pla-
nowaniem programu pobytu. Po-
mysł zrodził się dzięki udanej 
współpracy z uczniami i nauczy-
cielami ze Szwecji, której częścią 
były wizyty w obu krajach. Tytuł 
projektu zainspirowała piosen-
ka szwedzkiej Abby - ”Knowing 
me, knowing you”. Naszymi part-
nerami są szkoły w Szwecji, Gre-
cji i Włoszech. Celem projektu 
jest poszerzenie wiedzy uczniów 
o krajach partnerskich oraz ucze-
nie się przyjaźni, gościnności i to-
lerancji.

W dniach 18-21 październi-
ka odbyła się pierwsza wizyta 
w nowym projekcie. Gościliśmy 
w szkole Futuraskolan Bergtorp 

w Tåby, w Szwecji. Przyjęły nas rodziny uczniów 
i nauczycieli szwedzkich. W czasie wizyty mieliśmy 
okazję zwiedzić Sztokholm oraz niektóre muzea tego 
miasta. Uczniowie świetnie bawili się w nowym mu-
zeum Abby oraz w Junibacken, muzeum poświęco-
nym literaturze dziecięcej autorki Astrid Lindgren. 
Uczniowie spędzili też czas wspólnie z rodzinami 
szwedzkimi, które zapewniły im dodatkowe atrakcje. 
W pamięci wszystkich z pewnością pozostanie miły 
wieczór w domu jednej z rodzin, gdzie poczęstowa-
no nas tradycyjnymi potrawami szwedzkimi. Spo-
tkanie przy wspólnym stole było okazją do rozmów 
i bliższego poznania się. W szkole szwedzkiej nasi 
uczniowie uczestniczyli w niektórych lekcjach oraz 

w zajęciach jednego z chórów 
szkolnych. Wspólnie z chórzysta-
mi szwedzkimi wykonano kanon 
muzyczny przywieziony przez 
nauczycielkę muzyki Danutę 
Krusińską. Zajęcia wspólnie po-
prowadzili nauczyciele obu szkół. 
Oprowadzono nas po obiekcie 
szkolnym. Mogliśmy przyjrzeć 
się organizacji pracy w szkole. 
Zupełnie niespodziewanie uczest-
niczyliśmy w ćwiczeniach ewa-
kuacji szkoły. Na zakończenie 
uczniowie uczestniczący w pro-
jekcie wspólnie wykonali plaka-
ty podsumowujące wizytę. Wy-
jazd dostarczył uczniom mnóstwa 
wrażeń, poszerzył horyzonty 
i stał się zachętą do podejmowa-
nia współpracy międzynarodowej 
w przyszłości.

Mamy nadzieję, że będziemy 
mogli kontynuować realizację 
tego projektu zarówno ze szko-
łą szwedzką, jak i ze szkołami na 
Krecie i we Florencji. Nasza mię-
dzynarodowa grupa jest pełna za-
pału i gotowa przedłużyć projekt 
na dalsze lata. Naszym najwięk-
szym marzeniem jest zakończe-
nie współpracy grup spotkaniem 
uczniów w jednym kraju. 

~ Elżbieta Kubiak

We wtorek, 22 października, odwiedziliśmy 
przytulisko „U Wandy”, w którym zna-
lazło swój dom 400 psów i parę innych 

zwierząt. Słyszeliśmy historie paru psiaków. Jedną z 
nich jest los Grzesia, który towarzyszył nam przy ca-
łej wizycie. Jeździł na wózku inwalidzkim i radził 
sobie bardzo dobrze. Miał on problemy z dyskiem. 
Gacek, nasz drugi zazdrosny towarzysz, który nie 
lubi być czesany, został przez nas nazwany hipisem. 
Słyszeliśmy o smutnych przypadkach np. o psach, 
które zostały porzucone w lesie i znalezione po dłu-
gim czasie z wrośniętym kagańcem, albo też o psach, 
którym złamano kręgosłup. W przytulisku zwierzęta 
są pod opieką weterynarza. Mają wszystkie szczepie-
nia i najważniejsze, że w zależności od wieku, cho-
rób i innych kryteriów NIE SĄ ONE USYPIANE, 
mogą dożyć starości w spokoju. Codziennie można 
przyjechać, zobaczyć i pobyć z psem oraz ewentu-
alnie zdecydować się na adopcję. Aby pomóc, wy-
starczy mieć dres (nie wyjściowe ubrania), kalosze 
lub inne stare buty, rękawiczki jednorazowe i wie-

Gimnazjum Tarnowo Podgórne

W przytulisku „U Wandy”

le dobrych chęci oraz zapału do 
pracy. Zawieźliśmy tam ok. 200 
kg karmy zebranej za pieniądze z 
wejściówek na dyskotekę. Widać, 
że przez dobrą zabawę skorzy-

stali też inni. A jaka była reakcja 
psów! Nagrodziło nas szczekanie 
i machanie ogonem z radości! Na-
prawdę było warto!

~ Koło Wolontariatu
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LO Tarnowo Podgórne

Każdy ma swoje słoneczne marzenia

Po raz kolejny odwiedzi-
liśmy  zaprzyjaźnione 
z nami dzieci z placów-

ki opiekuńczo wychowawczej 
w Szamotułach. 

Zbiórka pieniędzy, ubrań czy 
zabawek to tylko materialne za-
spokojenie potrzeb dzieci z domu 
dziecka, równie ważne, albo 
ważniejsze jest poświęcenie im 
czasu, spędzenie z nimi cudow-
nych chwil, pomagając przy tym 
rozwijać ich zainteresowania. 
5 października grupa uczniów 
z naszego liceum razem z Miro-
sławą  Przyłudzką-Moryl i  Ali-
na Brzezińską umiliła dzieciom 
sobotnie przedpołudnie  poprzez 
wspólne śpiewanie, taniec, zaję-
cie plastyczne i fotograficzne.

Dzieci miały możliwość brania 
udziału w najbardziej interesują-
cych dla nich warsztatach. 

Myślę, że najwięcej satysfakcji 
sprawiło dzieciom zaprezento-
wanie nowo zdobytych umiejęt-
ności wypracowanych podczas 
zajęć warsztatowych.

Nie brakowało wówczas mi-
łych chwil! Prezentację rozpo-
częły dzieci wraz z opiekunami 

warsztatów tanecznych: Alicją 
Zaglaniczną, Dominika Górką 
i Sandrą Lichocką, które zapre-
zentowały układy taneczne do 
trzech doskonale wszystkim zna-
nych utworów. Warto dodać, że 
podczas „Kaczuszek” także dzie-
ci z innych grup oraz opiekuno-
wie włączyli się do wspólnej za-
bawy!

Zgodnie z zasadą: „Kto śpie-
wa, ten troski rozwiewa” Anna 
Bielecka, Angelika Popiołkie-
wicz, Michalina Przewoźna, 
Paulina Przewoźna wspólnie ze 
swoją grupą przygotowały i za-
prezentowały kilka pięknych pie-
śni oazowych. W związku z tym, 
że były to bardzo znane pieśni, 
wszyscy mogli włączyć się do 
wspólnego śpiewu… tak też się 
stało! Oprawa muzyczna, o któ-
rą zadbali Kuba Nowacki i Ma-
teusz Mikuła, uświetniła wspól-
nie spędzony z dziećmi czas. 
Dla trochę młodszych dzieci ko-
lejna grupa uczniów z naszego 
liceum również przygotowała 
warsztaty muzyczne - oczywiście 
o bardzo zabawnej i radosnej te-
matyce. Dziewczyny: Anna Dro-

sińska, Daria Bejma z  Joanną 
Stępniak - gitarzystką zaprezen-
towały między innymi piosen-
kę pod tytułem „Kundel Bury”. 
Było dużo uśmiechu i świetnej 
zabawy z najmłodszymi! 

Nie zapomnieliśmy także 
o młodych artystach, którzy mo-
gli wykazać się swoimi zdolno-
ściami podczas zajęć z Oliwią 
Tomczyk, która przybliżyła im 
szczegóły techniki decoupage!  
Ostatnie warsztaty, w których 
mogli uczestniczyć nasi młodsi 
koledzy i koleżanki to warszta-
ty fotograficzne. Zuzanna Jezier-
na i Patrycja Szukała sprawiły, 
że dzieci choć na chwilę mogły 
wczuć się w role prawdziwych 
fotografów i oczywiście mode-
lów!

Wyjazd ten uświadomił nam, 
że czasami tak niewiele trzeba 
zrobić, by na twarzach dzieci po-
jawił się uśmiech.

„Sprawiaj innym radość. Zoba-
czysz wtedy,  

że radość cieszy”

~ Alicja Zaglaniczna 
uczennica klasa IIa L.O. 

Gimnazjum Tarnowo Podgórne

Warsztaty kulturoznawcze

W piątek, 25 listopada, 
młodzież Gimnazjum 
im. Integracji Euro-

pejskiej wyjechała na wycieczkę 
edukacyjną do Poznania zorga-
nizowaną w związku z obchoda-
mi Dni Kultury Krajów Niemiec-
kojęzycznych w szkole. Podczas 
wyjazdu zwiedziliśmy Muzeum 
Bambrów Poznańskich, pozna-
waliśmy ich historię, odwiedzili-
śmy pomnik Bamberki na Starym 
Rynku. Drugim ważnym punktem 
wyjazdu były warsztaty kulturo-
znawcze w Austriackim Ośrodku 
Kultury UAM. Tam młodzież wy-
słuchała wykładu Aleksandry Wi-
śniewskiej na temat Austrii.

~ Grażyna Kierzek
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Spotkanie z aktorem

Klasa, IA dostała szansę, by porozmawiać 
z zawodowym aktorem. Spotkanie zaaran-
żowała  wychowawczyni Anna Gorońska.

Andrzej Niemyt (26lat) odwiedził naszą szkołę, by 
opowiedzieć nam – młodym humanistom – o swo-
im zawodzie. Zdradził tajniki pracy na planie serialu. 
Opowiedział o swojej karierze. Zaprezentował kilka 
sztuczek filmowych. Przekonaliśmy się jak ważna 
jest perspektywa, z której nagrywany jest aktor.

W ciągu dwóch godzin dowiedzieliśmy się wiele 
o aktorstwie. Od kogo mamy się uczyć, jeśli nie od 
zawodowców?

 ~ Wiktoria Radlik klasa IA

W 2010 roku, w roku zakończenia nauki na Wydziale Aktorskim Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. 
Ludwika Solskiego, Andrzej Niemyt zdobył cztery nagrody w XXVIII Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Zasłynął w 
serialu „Lekarze”, lecz jego historia zaczęła się w teatrze. Grał w sztukach takich jak „Equus” i „Zmierzch”. W 2009 roku 
zagrał w filmie fabularnym „Jestem twój”, a także w etiudzie szkolnej pt. „Syn” i dwóch innych produkcjach łódzkiej 
filmówki: „Domino” i „Raskolników”. Niedługo potem pokazał się, jako aktor serialowy w produkcjach takich jak: „Ojciec 
Mateusz”, „Samo życie” oraz „Hotel 52”.

W dniu 23 września zawitali do nas goście z 
partnerskiej szkoły Albertus Magnus Re-
alschule w Hildesheim. Wspólnie z nami 

spędzili 5 dni pełnych zabawy i uśmiechu. 23 wrze-
śnia, tj. w poniedziałek, o godzinie 17.15 polska 
część młodzieży odebrała swoich kolegów z Dwor-
ca Głównego w Poznaniu. Następnie udaliśmy się do 
naszej szkoły na oficjalne powitanie. Po króciutkim 
omówieniu programu spotkania każda z par mogła 
udać się już do domu, by resztę wieczoru spędzić w 
rodzinnym gronie. W następnych dniach odbywały 
się zaplanowane wcześniej zajęcia grupowe, mię-
dzy innymi rajd po Starym Rynku, odwiedziny w po-
znańskim Nowym Zoo, a także zwiedzenie Fortu III 
czy też relaks na kręgielni Niku. Ostatniego dnia po 
zabawie w kręgielni powróciliśmy do szkoły, by od-
być oficjalne zakończenie wymiany wzbogacone o 
mały poczęstunek.

Nasi znajomi z Niemiec opuścili Poznań w piątek 
o godzinie 8.30. Po krótkim podsumowaniu wymia-
ny rozpoczęło się wielkie żegnanie. Tysiące uści-
sków i słów podziękowań wypełniły ostatnie pięć 
minut spotkania. Następnie nasi koledzy udali się au-
tokarem w podróż powrotną.Wymiana przebiegała w 
przyjacielskiej atmosferze. Muszę przyznać, że przy-
niosła ona ze sobą wiele korzyści. Nie tylko tych w 

Gimnazjum Baranowo

Kolejna wymiana polsko-niemiecka

sferze integracyjnej, ale także językowej i kulturoznawczej. Nawiązanie 
znajomości z osobą z sąsiedniego z kraju okazało się być bardzo miłym, 
ciekawym i pożytecznym przeżyciem. 

W imieniu uczestników i opiekunów wymiany dziękuję fundacji Pol-
sko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie i Gminie Tarnowo 
Podgórne za wsparcie finansowe naszego spotkania.

~ Martyna Chmielewska kl. 3c
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 z później-
szymi zmianami) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004r. poz. 2108 z późniejszymi zmianami) 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości poł.  

w Przeźmierowie przy ul. Składowej i w Tarnowie Podgórnym przy ul. 27 Grudnia

Lp obręb działka pow. 
w m2

księga wieczysta cena wywoławcza 
w tym 23% VAT

wadium postąpienie minimalne

1. Przeźmierowo 371/4 (RV) 515 PO1P/00170008/2 113.300,00 zł 5.665,00 zł 1.133,00 zł

2. Przeźmierowo 371/5 (RV) 515 PO1P/00170008/2 113.300,00 zł 5.665,00 zł 1.133,00 zł

3. Przeźmierowo 373/3 (RVI) 512 PO1P/00170008/2 112.640,00 zł 5.632,00 zł 1.126,00 zł

4. Przeźmierowo 373/2 (RVI) 512 PO1P/00170008/2 112.640,00 zł 5.632,00 zł 1.126,00 zł

5. Przeźmierowo 377/6 (RVI) 523 PO1P/00170008/2 115.060,00 zł 5.753,00 zł 1.151,00 zł

6. Przeźmierowo 377/7 (RVI) 523 PO1P/00170008/2 115.060,00 zł 5.753,00 zł 1.151,00 zł

7. Przeźmierowo 378/3 (RVI) 377/3 (RVI) 938 PO1P/00181243/1, PO1P/00170008/2 206.360,00 zł 10.318,00 zł 2.064,00 zł

8. Przeźmierowo 378/4 (RVI) 377/4 (RVI) 938 PO1P/00181243/1, PO1P/00170008/2 206.360,00 zł 10.318,00 zł 2.064,00 zł

przeznaczenie nierucho-
mości

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

opis nieruchomości działki nr: 371/4, 371/5, 373/2, 373/3, 377/6, 377/7, 378/3 i 377/3, 378/4 i 377/4 są niezabudowane, niezagospodarowane, posia-
dają kształt prostokąta. Działki nr: 371/5, 373/3, 377/7,  378/4 i 377/4 mają zapewniony dostęp do drogi publicznej (ul. Składo-
wa), natomiast działki  nr: 371/4, 373/2,  377/6, 378/3 i 377/3 mają zapewniony dostęp do drogi publicznej (ul. Orzechowa), na 
zasadzie służebności drogowej poprzez działki gminne.

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

przeznaczenie nierucho-
mości

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

opis nieruchomości działka nr 1378/11 jest niezabudowana, niezagospodarowana, posiada kształt prostokąta,  posiada dostęp do drogi publicznej
przetarg na sprzedaż nieruchomości w/wym. nieruchomości odbędzie się 16 grudnia 2013r. (poniedziałek) o godz. 11oo - w sali nr 100 Urzę-

du Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115. 
Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargo-

wej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu. W przypadku małżonków do dokonania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawiera-
jącym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. 

W przetargach na sprzedaż w/wym. nieruchomości mogą brać podmioty, jeżeli wniosą wadium w  pieniądzu w wyżej określonej wysokości, nie 
później niż do dnia 9 grudnia 2013r. (poniedziałek), na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań 
nr 48 1050 1520 1000 000 50265 1441. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Dowód 
wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i kto jest uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieru-
chomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.

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

Pierwszy przetarg odbył się 9 października 2013r.  Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 20 sierpnia 
2013r. W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. 

Mapy ewidencyjne nieruchomości dostępne są na stronie internetowej: www.podgik.poznan.pl/, tekst planów dostępne są na stronie interne-
towej: www.tarnowo-podgorne.pl/. Informacje: o przetargu - Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym 
ul. Poznańska 115, pok. 12, tel. 61-89-59-261.

OGŁOSZENIE:

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne in-
formuje, że w dniu 12 listopada 2013 r.  
wywiesił w siedzibie urzędu Gminy Tar-
nowo Podgórne, ul. Poznańska 115, do 
publicznej wiadomości, na okres 21 dni, 
wykaz nieruchomości gminnych prze-
znaczonych do najmu i dzierżawy:
•	 Przeźmierowo – część działki o nr 

geod. 1266/40 o powierzchni 960 m2  z 
przeznaczeniem pod działalność go-
spodarczą.

•	 Przeźmierowo - część działki o nr 
geod. 1/75 o powierzchni 17 810 m2 z 
przeznaczeniem pod zieleń, drogę i 
usługi. 
•	 Przeźmierowo - lokal użytkowy 

o powierzchni 107,3 m2 w budynku z 
przeznaczeniem na usługi zdrowia, na 
działkach nr 202/2 i 205. 
•	 Sierosław - część działki o nr 

geod. 499 o powierzchni 10 m2 z prze-

znaczeniem pod stację i urządzenia 
telekomunikacyjne.
•	 Rumianek - część działki o nr 

geod. 111 o powierzchni 135 m2 z prze-
znaczeniem pod zieleń.

Szczegółowe informacje o przedmio-
cie dzierżawy można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami– 
pok. nr 12 tel.(061) 89-59-289.
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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 ze zm.), art. 34 
ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. tj. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póź-
niejszymi zmianami) oraz uchwały Nr LXII/617/2009 Rady Gminy Tarno-
wo Podgórne z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie sprzedaży działki w formie 
przetargu, przeznaczam do zbycia nieruchomość stanowiącą własność Gmi-
ny Tarnowo Podgórne

WYKAZ
adres nieruchomości Przeźmierowo, ul. Akacjowa

oznaczenie geodezyjne obręb Przeźmierowo, arkusz mapy 7, 
działka nr 9/6 (RVI)

pow. nieruchomości 1478 m2 

księga wieczysta KW PO1P/00169996/4 – właściciel Gmina Tarnowo 
Podgórne 

opis nieruchomości granice działki nr 9/6 tworzą kształt trójkąta, teren 
równinny, ogrodzony, działka niezabudowana, (w 
ulicy: prąd, woda, kanalizacja), posiada dostęp do 
drogi publicznej

przeznaczenie nieru-
chomości w mpzp

• dla tego terenu nie ma obowiązującego miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
• dla działki nr 9/6 została wydana decyzja Wójta Gminy 
Nr WZPGN/7331-92/10 z dnia 4.05.2010r. o warunkach 
zabudowy w zakresie budowy budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej 

forma i tryb zbycia sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  

cena sprzedaży w zł 
(zawiera podatek VAT) 

 303.600,00 zł 

informacja dodatkowa nabywcy ponoszą koszty notarialne i sądowe

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeń-
stwo w nabyciu w/wym. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się do dnia 19 grudnia 
2013r. włącznie. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 7 listopada 2013r. 
na okres 21 dni, tj. do dnia 28 listopada 2013r. włącznie.

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 ze 
zm.), 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 XIII/145/2011 Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zezwolenia na 
sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym, przeznaczam do 
zbycia udział Gminy Tarnowo Podgórne w nieruchomość.

WYKAZ
adres nieruchomości Przeźmierowo ul. Składowa

oznaczenie geodezyjne obręb Przeźmierowo, arkusz mapy 8, działka 
nr 361/3 (B), powierzchnia 600 m2

wielkość udziału gminy 1/8

księga wieczysta KW PO1P/00040378/6

opis nieruchomości nieruchomość zabudowana budynkiem miesz-
kalnym i budynkiem gospodarczo-garażowym w 
zabudowie wolnostojącej nieruchomość, poło-
żona jest w strefie wewnętrznej obszaru ograni-
czonego użytkowania lotniska Poznań-Ławica 

przeznaczenie nieru-
chomości w mpzp 

dla tego terenu brak jest obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, zgodnie ze studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy 
Nr XII/134/2011 z dnia 21 czerwca 2011r. 
działka 361/3 znajduje się na terenie oznaczo-
nym symbolem M.4 zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna o dużej intensywności. 

forma i tryb zbycia 
udziału gminy 

sprzedaż w trybie bezprzetargowym na 
rzecz współwłaściciela nieruchomości  

cena sprzedaży w zł 
(zawiera wartość, koszty 
związane ze sprzedażą) 

 23.720,03 zł 

informacja dodatkowa nabywcy ponoszą koszty notarialne i sądowe

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 7 listopada 2013r. 
na okres 21 dni, tj. do dnia 28 listopada 2013r. włącznie.  

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

Tarnowo Podgórne, dnia 12 listopada 2013r.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r. 

poz. 651 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004 r. poz. 2108 ze zm.) 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza PIERWSZY  PRZETARG USTNY OGRANICZONY
na dzierżawę nieruchomości położonej w Rumianku, gmina Tarnowo Podgórne

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI KW PO1P/00285491/3

OBRĘB RUMIANEK 

NR EWIDENCYJNY DZIAŁEK 2/11 i 2/13

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY Łącznie powierzchnia 5,0082 ha

okres dzierżawy 3 lata

OPIS/ ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI Dla działek nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tereny użytkowane rolniczo.

PRZEZNACZENIE i SPOSÓB UŻYTKOWANIA Teren przeznaczony na cele ROLNICZE, do działek nie ma bezpośredniego dostępu z drogi publicznej

STAWKA WYWOŁAWCZA CZYNSZU DZIERŻAWY 2 500 zł    Czynsz płatny w stosunku rocznym

DODATKOWE OPŁATY niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy istnieje obowiązek uiszczania podatku rolnego.

ZASADY AKTUALIZACJI STAWKI CZYNSZU
Czynsz po upływie każdego roku dzierżawy może być waloryzowany, w oparciu o wskaźnik wzrostu 
cen, towarów i usług, ogłaszany przez prezesa GUS, za rok poprzedni i zastosowanie go do obliczenia i 
ustalenia czynszu za cały rok następny po roku, którego wskaźnik ten dotyczy.

Uzasadnieniem wyboru formy przetargu ustnego ograniczonego 
jest umożliwienie dostępu do dzierżawionych nieruchomości. Prze-
targ został ograniczony do bezpośrednich sąsiadów nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy. Do gruntów przeznaczonych do dzier-
żawy nie ma bezpośredniego dostępu z drogi publicznej.

Do dnia 6 grudnia 2013 r. należy w formie pisemnej zgłosić chęć 
uczestnictwa w przetargu. Dnia 12 grudnia 2013 r. na tablicy ogło-
szeń urzędu gminy zostanie wywieszona lista osób zakwalifikowa-
nych do udziału w przetargu.

I Przetarg ustny ograniczony odbędzie się 13 grudnia 2013 r. (PIĄ-
TEK) o godz. 11:00 w sali nr 100 Urzędu Gminy W Tarnowie Pod-
górnym ul. Poznańska 115. Wadium w pieniądzu w kwocie 250 zł 

należy wnieść najpóźniej do dnia 6 grudnia 2013 r. (piątek) na konto 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne : ING Bank Śląski S.A. O/Poznań 
nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441. W przetargu może uczestni-
czyć tylko osoba, która osobiście wpłaciła wadium.  Za dzień wpłaty 
wadium uznaję się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzę-
du Gminy Tarnowo Podgórne. Wadium zostanie zwrócone lub ulega 
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg 
od zawarcia umowy. W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający 
może odstąpić od przetargu.

Bliższych informacji dotyczących działek objętych ogłoszeniem 
udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w 
Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok.12 tel. 61 89-59-289.
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 ogłoszenia
Tarnowo Podgórne, dnia  12 listopada 2013r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 
z 2010 r. poz. 651 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 
Nr 207 z 2004 r. poz. 2108 ze zm.) 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza
PIERWSZY  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę nieruchomości położonej w Przeźmierowie,  

gmina Tarnowo Podgórne

OZNACZENIE NIERUCHO-
MOŚCI KW 

PO1P/00099481/9

OBRĘB Przeźmierowo

NR EWIDENCYJNY DZIAŁEK 1266/40

POWIERZCHNIA DZIER-
ŻAWY

2500 m2 
z 5,7462 ha

okres dzierżawy 3 lata

OPIS/ ZAGOSPODAROWA-
NIE NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego zatwierdzonego 
Uchwałą nr XXI/144/95 Rady Gminy Tar-
nowo Podgórne z dn. 28 listopada 1995 r., 
część działki znajduje się na terenie pod 
zieleń ochronną od istniejącej giełdy samo-
chodowej. Istnieje możliwość zorganizowa-
nia parkingów i lokalizacji usług.
Dla pozostałej części działki nie ma 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie ze  studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą 
nr LXV/405/2005 Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne z dnia 29 listopada 2005 roku 
powyższa działka znajduje się na terenie 
przeznaczonym pod intensywną indywidu-
alną zabudowę mieszkaniową.

PRZEZNACZENIE i SPOSÓB 
UŻYTKOWANIA

działalność parkingowa

STAWKA WYWOŁAWCZA 
CZYNSZU DZIERŻAWY

2500 zł + VAT
Czynsz płatny w stosunku miesięcznym

DODATKOWE OPŁATY
niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy 
istnieje obowiązek uiszczania podatku od 
nieruchomości.

ZASADY AKTUALIZACJI 
STAWKI CZYNSZU

Czynsz po upływie każdego roku dzierża-
wy może być waloryzowany, w oparciu 
o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług, 
ogłaszany przez prezesa GUS, za rok po-
przedni i zastosowanie go do obliczenia 
i ustalenia czynszu za cały rok następny po 
roku, którego wskaźnik ten dotyczy.

I Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 13 grudnia 2013 r. 
(piątek) o godz. 10:00 w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Pod-
górnym ul. Poznańska 115. 

Wadium w pieniądzu w kwocie 250 zł należy wnieść najpóźniej 
do dnia 6 grudnia 2013 r. (piątek) na konto Urzędu Gminy Tarno-
wo Podgórne : ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 
1000 0005 0265 1441. W przetargu może uczestniczyć tylko osoba, 
która osobiście wpłaciła wadium.  Za dzień wpłaty wadium uznaję 
się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Tar-
nowo Podgórne. Wadium zostanie zwrócone lub ulega przepadkowi 
w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia 
umowy. 

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od 
przetargu.

Bliższych informacji dotyczących działek objętych ogłoszeniem 
udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy 
w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok.12 tel. 61 89-59-289

Tarnowo Podgórne, dnia  12 listopada 2013r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 
r. poz. 651 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 
z 2004 r. poz. 2108 ze zm.) 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza
PIERWSZY  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę nieruchomości położonej w Przeźmierowie,  

gmina Tarnowo Podgórne

OZNACZENIE NIERUCHO-
MOŚCI KW 

PO1P/00099481/9

OBRĘB Przeźmierowo

NR EWIDENCYJNY DZIAŁEK 1266/40

POWIERZCHNIA DZIER-
ŻAWY

4482 m2 
z 5,7462 ha

okres dzierżawy 3 lata

OPIS/ ZAGOSPODAROWA-
NIE NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego zatwierdzonego 
Uchwałą nr XXI/144/95 Rady Gminy Tar-
nowo Podgórne z dn. 28 listopada 1995 r., 
część działki znajduje się na terenie pod 
zieleń ochronną od istniejącej giełdy samo-
chodowej. Istnieje możliwość zorganizowa-
nia parkingów i lokalizacji usług.
Dla pozostałej części działki nie ma 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie ze  studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą 
nr LXV/405/2005 Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne z dnia 29 listopada 2005 roku 
powyższa działka znajduje się na terenie 
przeznaczonym pod intensywną indywidual-
ną zabudowę mieszkaniową.

PRZEZNACZENIE i SPOSÓB 
UŻYTKOWANIA

działalność parkingowa

STAWKA WYWOŁAWCZA 
CZYNSZU DZIERŻAWY

4482 zł + VAT
 Czynsz płatny w stosunku miesięcznym

DODATKOWE OPŁATY
niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy 
istnieje obowiązek uiszczania podatku od 
nieruchomości.

ZASADY AKTUALIZACJI 
STAWKI CZYNSZU

Czynsz po upływie każdego roku dzierża-
wy może być waloryzowany, w oparciu 
o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług, 
ogłaszany przez prezesa GUS, za rok po-
przedni i zastosowanie go do obliczenia 
i ustalenia czynszu za cały rok następny po 
roku, którego wskaźnik ten dotyczy.

I Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 13 grudnia 2013 r. 
(piątek) o godz. 10:30 w sali nr 100 Urzędu Gminy W Tarnowie Pod-
górnym ul. Poznańska 115. 

Wadium w pieniądzu w kwocie 400 zł należy wnieść najpóźniej do 
dnia 6 grudnia 2013 r. (piątek) na konto Urzędu Gminy Tarnowo Pod-
górne : ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 0005 
0265 1441. W przetargu może uczestniczyć tylko osoba, która osobi-
ście wpłaciła wadium.  Za dzień wpłaty wadium uznaję się datę wpły-
wu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. 
Wadium zostanie zwrócone lub ulega przepadkowi w razie uchylenia 
się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. 

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od 
przetargu.

Bliższych informacji dotyczących działek objętych ogłoszeniem 
udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy 
w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok.12 tel. 61 89-59-289
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  sport

W tegorocznych roz-
grywkach Przeźmie-
rowskiej Amatorskiej 

Ligi piłki nożnej zwyciężyła dru-
żyna Radosnego footballu, w skła-
dzie której zagrali: Paweł Bożys, 
Paweł Ciosek oraz Mirosław Cio-
sek z synem Maciejem, Grzegorz 
Figlerowicz, Paweł Hefft, Mariusz 
Jaśkowiak, Jarosław Kopydłow-
ski, Daniel Michalski, Remigiusz 
Nawrocki, Jakub Nowak, Karol 
Raźniak, Jacek Skotnicki i Rafał 
Tucholski. Przez 14. kolejek zdo-
byli 39 punktów ze stosunkiem 
bramek zdobytych do straconych 
117:43. W amatorskich rozgryw-
kach przeźmierowskiej ligi drugie 
miejsce zajęła drużyna Global Ca-
pri, a trzecie Matador. 

- Chylę czoła zwycięzcom. 
Dawno nie widziałem tak dobrze 
grającego zespołu. Panowie po-
kazali jakie powinno się mieć 
podejście do gry w piłkę nożną. 
Udowodnili młodszym od siebie, 

Radosna wygrana

że są najlepsi. Najbardziej podo-
bał mi się ich entuzjazm i zaanga-
żowanie do gry, które jest godne 
do  naśladowania gdzie i tak ten 
zespół nie miał łatwej przepra-
wy przez ligę. Drużyny przeciwne 
z roku na rok podwyższają swoje 
umiejętności w grze zespołowej 
i zwycięstwa w rozgrywkach nie 
są łatwą drogą na szczyt tabeli – 
przyznał ich organizator Andrzej 

Mróz. O przyszłości tych rozgry-
wek rozgrywanych na boisku Or-
lik w Przeźmierowie zadecyduje 
frekwencja. Być może zmieni się 
ich formuła na wersję turniejową. 
Drużyny, które są zainteresowane 
wzięciem w nich udziału, proszo-
ne są o kontakt telefoniczny z or-
ganizatorem pod numerem tel. 
605 042 591. 

~ Ania Lis

W II Mistrzostwach 
Polski Par i Mikstów 
w kręglarstwie kla-

sycznym dla niewidomych i sła-
bowidzących zagrało siedem-
dziesięciu czterech zawodników 
i zawodniczek z dwunastu klu-
bów. W zawodach, które roze-
grano na czterotorowej kręgielni 
Vector w Tarnowie Podgórnym 
od 10 do 12 października wystar-
towali członkowie kadry naro-
dowej reprezentujący Polskę na 
Mistrzostwach Europy w  Apatin 
w Serbii. Drugie MPPM 2013 od-
były się w trzech kategoriach od-
dzielnie dla kobiet i mężczyzn. 
W kat. B1 zagrały osoby całko-
wicie niewidome, które posiada-
ją minimalne poczucie światła, 
B2 – osoby słabo widzące, któ-
rych ostrość widzenia wynosi do 
2,6m, a pole widzenia do 5 stopni 
oraz B3 – ostrość widzenia od 2,6 
do 5,6 m z polem widzenia do 20 
stopni. Dobry występ w mikstach 

Pary i miksty

B2 zanotowała Jadwiga Szuszkie-
wicz. Zawodniczka klubu Pion-
ki Włocławek zbiła 717. kręgli. 
W kat. par mężczyzn B3 rekor-
dy życiowe pobili Albert Sordy-
la z Pogórza Tarnów – 748 kręgli, 
Zbigniewa Strzeleckiego (Karoli-
na Chorzów) - 746 oraz Daniel Ja-
rząb(Tęcza Poznań) - 729.  Celem 
zawodów było m.in. wyłonienie 

Mistrzów Polski Par i Mikstów 
w kategorii kobiet i mężczyzn 
oraz krzewienie kultury fizycznej 
wśród osób z dysfunkcją wzroku. 
Organizatorem była sekcja niepeł-
nosprawnych Polskiego Związku 
Kręglarskiego oraz Klub Sportu 
i Rekreacji Niewidomych i Słabo-
widzących ,,Tęcza” w Poznaniu.

~ Ania Lis

Radosna drużyna
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W składzie kadry naro-
dowej prowadzonej 
przez nowo mianowa-

nego trenera Marka Torkę zna-
lazły się zawodniczki KS Alfa 
Vector i zawodnik OSiR Vector 
z Tarnowa Podgórnego. Alek-
sandra Bonk, Weronika Torka 
i Patryk Mrowiec wzięli udział 
w towarzyskim spotkaniu repre-
zentacji Polski i Czech. Odbyło się 
ono 26 i 27 października w miej-
scowości Prerov. Na pytanie co 
się działo w trakcie tych dwóch 
dni  Marek Torka odpowiedział: 
- W sobotę rozegraliśmy mecz 
Polska kontra Czechy w kategorii 
Juniorek i Juniorów młodszych, 
po nim zawodnicy przeszli testy 
wydolnościowo - sprawnościowe. 

Trzech w kadrze

W sobotę 26 paździer-
nika w Tarnowie Pod-
górnym odbył się 

turniej szermierczy o I Puchar 
Starosty Poznańskiego w Szpa-
dzie Dziewcząt i Chłopców. 
W zawodach wystartowało 73 
szermierzy z 7 klubów z zachod-
niej Polski. Walki toczyły się 
w dwóch kategoriach wiekowych, 
osobno dla dziewcząt i chłop-
ców. Grupy młodsze - zawodnicy 
z roczników 2002 i młodsi –sto-
czyły 2 rundy eliminacji grupo-
wych, a następnie walki pucharo-
we, aż do wyłonienia zwycięzcy. 
Grupy starsze – roczniki 1999 do 
2001 – stoczyły jedną rundę walk 
eliminacyjnych w grupach, a na-
stępnie pucharówki, aż do walki 
finałowej i wyłonienia zwycięzcy. 
Rywalizacja była bardzo zacię-
ta, a poziom zawodów dorówny-
wał Mistrzostwom Makroregionu 
Młodzików.

Z dwunastu zawodników UKS 
ATLAS reprezentujących Powiat 
Poznański najlepsze wyniki uzy-
skali w kategorii:

-  chłopców starszych: Mateusz 
Kunysz - III miejsce,

I Puchar Starosty Poznańskiego w Szpadzie

-  dziewcząt starszych: Joanna Mikołajczak i Zofia Frąckowiak, upla-
sowały się w finałowej ósemce zajmując odpowiednio siódme i ósme 
miejsce,

-  dziewcząt młodszych: Patrycja Teska – VIII miejsce zajęła,
-  chłopców młodszych: Jan Kunysz – VII miejsce.
Dzięki środkom przekazanym przez Powiat Poznański mogliśmy 

wszystkim uczestnikom zapewnić posiłek obiadowy, zabezpieczyć na-
poje i ufundować wartościowe nagrody. Podziękowania pragniemy rów-
nież złożyć firmie Schattdecor i NICOL Sport oraz Gminie Tarnowo 
Podgórne za przekazanie upominków dla najlepszych zawodników oraz 
Radiu Merkury za patronat medialny.

Dziękuję również wszystkim wolontariuszom pomagającym w prze-
prowadzeniu zawodów, bez których zorganizowanie imprezy byłoby 
niemożliwe.

~ Paweł Kapłon

Natomiast w niedzielę rozegrali-
śmy mini zawody w konkurencji 
tandemów oraz sprintów. W tan-
demach wygraliśmy w składzie 

Anna Matecka - Mateusz Klecha, 
a w sprintach Izabela Szczukow-
ska i Patryk Janicki zajęli trzecie 
miejsce. ~ Ania Lis
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W grudniu zadaliśmy so-
bie pytanie: jaki obie-
ramy cel na nadcho-

dzący rok? Ponieważ większość 
z nas marzyła o pokonaniu dy-
stansu maratonu odpowiedź była 
prosta: M A R A T O N! Mieliśmy 
cel i jemu poświęciliśmy wielo-
miesięczne przygotowania. Po 
drodze wplataliśmy starty w pół-
maratonach, biegaliśmy po plaży 
w Jarosławcu, jeden z nas prze-
biegł się po Paryżu w ramach 
tamtejszego maratonu i cały czas 
czekaliśmy na TEN dzień. 

Część drużyny postanowiła wy-
stąpić w Berlinie, pozostali dwa 
tygodnie później w Poznaniu. 
Troje z nas odłożyło plan startu 
w maratonie na przyszły rok.

28-29 września. Berlin.
Po odebraniu pakietów star-

towych i 3 godzinach nurkowa-
nia w stoiskach sportowych uda-
liśmy się na start rolkarzy. Tam 
Edwin szykował się do bicia re-
kordu świata. Zapomniał dodać, 
że własnego co wyjaśniło się na 
mecie. W każdym razie prezento-
wał się profesjonalnie i wszyscy 
byliśmy z niego dumni. Wielkie 
wrażenie robiło 8 tysięcy rolka-
rzy pędzących w kilkudziesięcio-
osobowych wężach jeden za dru-
gim ostro wchodząc w zakręty. 
Na metę zwycięzca wpadł z taką 
prędkością, że nasz szybkostrzel-
ny aparat nie zdążył zareagować. 
Na szczęście Edwin zlitował się 
i wjeżdżał bardziej majestatycz-
nie, czego mu wszyscy pogratulo-
waliśmy. Zameldował się w środ-
ku stawki co przy pierwszym 
starcie w tak wielkiej imprezie 
jest doskonałym rezultatem. 

Następnego dnia z samego rana 
grupa biegaczy z Tarnowa razem 
z kibicami przeszła pod Bramą 
Brandenburską do miasteczka bie-
gowego. Tłum 40 tysięcy startują-
cych robił wrażenie. Nawet Piotr, 
dla którego to był 7 start w Berlinie, 
poczuł dreszczyk emocji. Dziesięć 
minut przed startem przebiliśmy się 
do swojej strefy startowej. Chwila 

POZIOM WYŻEJ – TARNOWO BIEGA

Cel – MARATON

i zabrzmiał nieśmiertelny kawałek 
Alan Person obwieszczający po-
czątek zmagań z ponad 42-kilome-
trową trasą. Zapanowała euforia. 
Pierwsze 10 km minęło szybko, ko-
lejne 10 również. Kibice, których 
według statystyk na trasie jest po-
nad milion, nieśli dopingiem. Mi-
jaliśmy wyluzowanych holendrów 
siedzących przy stoliku z winem 
i uśmiechem na twarzy trzymają-
cych w ręce plakat z napisem „ha 
ha”, setki Berlińczyków grillują-
cych na ulicy, ale największe wra-
żenie zrobił jeden z zespołów, który 
ulokował się pod wiaduktem. Tam 
kilkudziesięciu bębniarzy podawa-
ło rytm biegnącym. Aż ciarki prze-
chodziły. Kiedy do mety zostało 12 
kilometrów nagle bieg przestał być 
przyjemnością. Zaczęły się pytania: 
co ja tu robię? I obietnice, że po bie-
gu buty lądują w koszu. A może od 
razu? Na szczęście widok Bramy 
Brandenburskiej, pełnych trybun 
i linii mety przywróciły pozytywne 
myślenie. Dobiegliśmy. Wygrali-
śmy. Pokonaliśmy słabości. Wczo-
raj Edwin, dziś Kasia, Rafał i Piotr. 
Przy okazji padł rekord świata. 
Spokojnie, to nie my. Kenijczyk Ki-
protich z czasem 2.03.23. Biegł ze 
średnią prędkością ponad 21 km/h.

13 października. Poznań.
Edwin zaskoczył - postano-

wił dołączyć. Piotr myślał, że 
odpoczął i też stanął na starcie. 
Oprócz nich debiutanci: Karoli-
na, Asia, Iza, Krzysztof, Janek, 

Kuba, Łukasz, Marcin. Wszyscy 
z dokładnym planem taktycznym. 
Biegniemy swoim tempem i ata-
kujemy 10 km przed metą. Może 
uda się dogonić Kenijczyków. 
Start przy Rydwanach Ognia. Ru-
szyliśmy. W porównaniu z Ber-
linem luźno na trasie. My wśród 
6 tysięcy biegaczy. Podzieliliśmy 
się na grupy adekwatne do za-
planowanych czasów. Po drodze 
dodawała sił kapela zakonników 
i pani waląca w pokrywki. Kilka 
zabawnych haseł, szczególnie to 
o pewnej debiutantce… Pędzili-
śmy po Poznaniu mijając szczę-
śliwych kierowców „pozdrawia-
jących” nas z zakorkowanych 
ulic. Skąd u ludzi w niedzielę tyle 
nerwów? Biegniemy dalej pod 
górę i z górki. Na 30 kilometrze 
Piotr odpadł, Berlin nie pozwo-
lił o sobie zapomnieć. Wbiegamy 
na Jeżyce, zostały dwa kilometry, 
stromy podbieg na Mickiewicza 
i słodko gorzki smak - ból, radość 
i wzruszenie. Na mecie nasi kibi-
ce i każdy z nas celebrujący po-
konanie królewskiego dystansu. 
Medal z Cegielskim i kwiaty dla 
dziewczyn. Warto było. 

Jesteśmy maratończykami! 
Start zadedykowaliśmy choremu 
dziecku. Trzymaj się Hubciu!

Czas na regenerację i szuka-
nie celu na następny rok. Rafał 
ma pomysł. Może Bieg Rzeźnika 
(sic!) - 78 kilometrów po Biesz-
czadach ~ P.M.

Po maratonie  
w Berlinie...
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W pierwszy listopado-
wy weekend zespoły 
klubu GKS Tarnovia 

Tarnowo Podgórne strzeliły 22 
bramki! Po serii dziewięciu zwy-
cięstw GKS Tarnovia wciąż lide-
rem IV ligi 

Zespół seniorów Tarnovii kon-
tynuuje swój marsz w kierunku 
awansu do III ligi. Po komple-
cie zwycięstw w październiku 
podopieczni trenera Ryszarda 
Rybaka zajmują pozycję lide-
ra w rozgrywkach IV ligii gru-
py północnej z przewagą pięciu 
punktów nad Wartą Między-
chód. Ale to nie koniec sukce-
sów – zawodnik Tarnovii, Artur 
Grządzielewski, z wynikiem 22 
zdobytych bramek objął pozycję 
lidera w klasyfikacji króla strzel-
ców IV ligi grupy północnej. 

W październiku oraz na począt-
ku listopada zespół rozegrał 4 me-
cze i uzyskał następujące wyniki:

Do zakończenia rozgrywek 
rundy jesiennej pozostało jesz-
cze spotkanie ze Zjednoczony-
mi Trzemeszno, które zostanie 
rozegrane na wyjeździe dnia 9. 
listopada o godz. 13:00. W ter-
minarzu zaplanowano również 
dwie kolejki z rundy wiosennej:  
z Czarnymi Wróblewo oraz z Le-
chią Kostrzyn, odpowiednio 16. 
oraz 23. listopada. 

Oto efekty spotkań pozostałych 
zespołów klubu GSK Tarnovia 
Tarnowo Podgórne: 

-  zespół A klasy zwyciężył 
sześciokrotnie obejmując 
tym samym 7. miejsce w ta-
beli,

-  drużyna Juniorów Starszych 
po spektakularnym zwy-
cięstwie z LKS Baborówko 
obroniła 2. miejsce w tabeli 

Tarnovia wciąż liderem

mając niewielką stratę do li-
dera: Sparty Szamotuły,

-  zespół Juniorów Młodszych 
znajduje się na 2. pozycji 
zaraz za Lechem III Poznań 
mając w szeregach swoje-
go zespołu wielu dobrze za-
powiadających się młodych 
zawodników, którzy przeszli 
z MTS Tarnowiak.

Współpraca z MTS Tarno-
wiak 

Dziś w ramach wielu roczników 
prowadzonych przez doświadczo-
nych trenerów, w szeregach MTS 
Tarnowiak trenuje ponad 160 
młodych piłkarzy, którzy odnoszą 
sukcesy na arenie województwa. 
Należy zaznaczyć, że dzięki za-
wartemu z GKS Tarnovia porozu-
mieniu, młodzi zawodnicy MTS 
Tarnowiak osiągając wiek 14-15 
lat zasilają szeregi GKS Tarno-
vii i kontynuują sportową karierę. 
Zawodnicy rocznika 2004 MTS 
Tarnowiak w ubiegłym miesiącu 

zwyciężyli w rozgrywkach o Pu-
char Klima Raflik Ligi Mistrzów 
Koziołka. W efekcie paździer-
nikowych rozgrywek elimina-
cyjnych (osiem kolejek) druży-
na prowadzona przez trenera G. 
Markiewicza wyprzedziła takie 
zespoły jak: TMS Suchary Suchy 
Las, Koziołek I Poznań, a także 
Wartę Poznań i zdobyła I miejsce 
w Lidze Mistrzów Koziołka. 

Gratulując ostatniego sukcesu, 
jednocześnie liczymy na to, że 
w następnych sezonach kolejni 
wychowankowie MTS Tarnowiak 
wzmocnią drużyny GKS Tarno-
vii i będą odnosić sukcesy także 
w wyższych kategoriach wieko-
wych.

To jeszcze nie koniec piłkar-
skich zmagań dlatego serdecz-
nie zapraszamy sympatyków pił-
ki nożnej do dopingu wszystkich 
zespołów Tarnovii i MTS Tarno-
wiak!  

~ GKS Tarnovia

Zawodnicy GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne na meczu z Lubuszani-
nem Trzcianką.

Tarnovia TP 1-0 Płomień Przyprostynia
Mieszko Gniezno  0-1  Tarnovia TP
Tarnovia TP 5-0  Lubuszanin Trzcianka
Leśnik Margonin 1-9 Tarnovia TP
Tarnovia TP 4-0 Świt Piotrowo
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Piłkarze MTS TARNO-
WIAK powoli kończą roz-
grywki ligowe. Jesienią, 

najstarsza drużyna (rocznik 1998-
1999) pod wodzą Krzysztofa Ko-
łodzieja, w ramach współpracy 
z GKS TARNOVIA opuściła sze-
regi MTS-u i z powodzeniem re-
prezentuje barwy bardziej utytu-
łowanego klubu.

Drużyna 2000 po zmianie tre-
nera (Marka Bartkowiak zastąpił 
Szymon Bartkowiak) wygrała do-
tychczas wszystkie swoje mecze 
i pewnie zmierza po kolejny awans 
do ligi mistrzowskiej. Postawa 
chłopaków jest godna pochwały 
(zwłaszcza styl w jakim odnoszą 
zwycięstwa), ale prawdziwa we-
ryfikacja ich umiejętności nastąpi 
na wiosnę z takimi przeciwnika-
mi jak np. Lech Poznań, Warta Po-
znań itp.

Kolejny zespół to rocznik 2001. 
Tutaj także nastąpiła zmiana szko-
leniowca (drużynę po Tomaszu 
Piechocie przejął Kamil Kamiń-
ski). Chłopcom na razie nie uda-
ło się zwyciężyć, więc w ostatnich 
meczach będą walczyli o pierwsze 
zwycięstwo w tej rundzie.

Zespół 2002-2003A, prowadzo-
na przez trenera Pawła Rutkow-
skiego po znakomitym początku 
przegrała kilka spotkań i walczyć 
będzie o zajęcie 3 miejsca. Trzeba 
jednak oddać chłopakom, że trafi-
li na prawdziwą „grupę śmierci”, 
w której wszystkie mecze są nie-

Jesienne zmagania MTS TARNOWIAK

zwykle zacięte i stoją na wysokim 
poziomie.

Druga drużyna z tego rocznika 
także jest prowadzona przez Paw-
ła Rutkowskiego i bierze udział 
w wewnętrznych turniejach „4 
MTS” oraz grach kontrolnych, 
przygotowując się do startu w wio-
sennej rundzie rozgrywek WZPN. 
Asystentem w obu drużynach jest 
instruktor Adrian Urbanowski.

Sporym osiągnięciem jest wy-
czyn drużyny prowadzonej przez 
trenera Gniewko Markiewicza 
(rocznik 2004-2005A). Chłopcy 
biorą udział w rozgrywkach „Liga 
Koziołka” i zajęli w niej pierwsze 
miejsce, pokonując między innymi 
gospodarza ligi - Koziołka Poznań 
i Wartę Poznań. Szczególnie cie-
szy fakt, iż chłopcy odnoszą zwy-
cięstwa realizując przy tym zada-
nia określone przez trenera.

Drużyna B z tego samego rocz-
nika gra w wewnętrznych turnie-

jach „3 MTS”, przygotowując się 
do wiosennego udziału w „Lidze 
Koziołka” lub „Oranje Liga”. Dru-
żyna prowadzona jest przez trene-
ra Artura Dzieciątkowskiego.

Ostatnim zespołem z naszego 
klubu jest zespół rocznik 2006-
2007. Chłopcy prowadzeni przez 
trenera Gniewko Markiewicza po-
znają podstawy gry w piłkę, czer-
piąc z tego wiele satysfakcji. W li-
stopadzie zespół ze względu na 
swoją liczebność (30 chłopców), 
zostanie podzielony na dwie dru-
żyny. Asystentem przy obu druży-
nach trenera Markiewicza jest Da-
mian Szurgot.

Zapraszamy wszystkich chęt-
nych do wstąpienia w nasze sze-
regi, zwłaszcza najmłodszych 
z rocznika 2006-2007. Szczegóły: 
Darek Piechota, tel. 782 978 549 
oraz na naszej stronie www.tarno-
wiak.nets.pl.

~ Darek Piechota

Chief  Instruktor Japan Kara-
te Association Europe Hi-
deo Ochi 8 Dan poprowa-

dził kolejny staż techniczny, który 
odbył się 19 i 20 października na 
hali sportowej OSiR w Przeźmie-
rowie. Sensei przeprowadził go 
pomimo wymiany endoprotezy. 
W treningach uczestniczyło dzie-
więćdziesięciu karateków z całej 
Polski. Staż został zakończony 
w niedzielę egzaminem na stop-
nie mistrzowskie Dan.

~ Ania Lis

Staż z Ochi 8 Dan
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DAM PRACĘ
• Drukarnia w Wysogotowie zatrudni do 
prac w introligatorni. Preferowane osoby 
z orzeczeniem. Kontakt: praca@poligra-
fia-jn.pl, 616262220
• Przyjmę pracownika do stajni. Tarnowo 
Podgórne. Możliwość zakwaterowania. 
tel. 607-435-448

SZUKAM PRACY
• Studentka pedagogiki (l. 28), kurs 
pierwszej pomocy, doświadczenie i re-
ferencje, niepaląca, prawo jazdy i wła-
sne auto, zaopiekuje się dzieckiem (pełna 
dyspozycja od pon do pt). 503148504
• Sumienna i uczciwa pani,31 l. podejmie 
się sprzątania dużych domów, najlepiej 
w godzinach przedpołudniowych,20zł/
godz., szybko i dokładnie. Mam doświad-

czenie w sprzątaniu domów w Polsce i 
Norwegii. Tel. 660 882 178
• Mama 2-letniej córeczki zaopiekuje się 
dzieckiem u siebie w domu. Dobre warun-
ki, mile spędzony czas, zabawy. Cena do 
uzgodnienia. Referencje. tel. 608-084-173
• Liście dokładnie zbiorę do worków. tel. 
886 273 544
• Mężczyzna 48 l, 15 lat praktyki 
w  ochronie, grupa inw. 3 - szuka pracy 
690 136 497

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

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

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

Skład i druk: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl
Pismo roznoszone jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle 
poszerza swój zasięg.
Nakład: 7800 egz.; Numer zamknięto: 12.11.2013 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. A. Rzeźnik

Wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal, 
okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli 

w ceremonii pogrzebowej  

śp. Eugeniusza Walendowskiego,  
za modlitwę, złożone intencje mszalne  

oraz wieńce i kwiaty serdeczne „Bóg zapłać” 
składają Żona z Dziećmi

Wyrazy współczucia  
dla Pani Ani Burkiet i rodziny  

z powodu śmierci męża  
Eugeniusza  

składam w imieniu rady sołeckiej,  
mieszkańców Wysogotowa i swoim własnym

   sołtys Elżbieta Szymkowiak

poniedziałek-piątek   8.00 - 20.00
sobota   8.00 - 16.00
niedziela 10.00 - 13.00

APTEKA
WITAMINA

APTEKA
WITAMINA

Tarnowo Podgórne pasaż handlowy
ul. Pocztowa 1

godziny otwarcia:

• Zaopiekuję się dzieckiem w sytuacjach 
awaryjnych, kilka godzin dziennie. Tarnowo 
Podgórne, tel. 61 8146- 853
• Mężczyzna lat 33 szuka pracy w ogrod-
nictwie, tel. 516 239 877
• Złota rączka, prawo jazdy kat. B, grupa 
inwalidzka. Szuka pracy, tel. 694 452 689.
• Opiekunka z doświadczeniem zaopiekuje 
się osobą starszą, tel. 530 109 670.
• Opiekunka do dziecka lub osoby starszej, 
w godzinach popołudniowo-wieczornych 
lub nocnych szuka pracy. tel. 780 079 874.
• Studentka, rzetelna, uczciwa ze znajomo-
ścią j. angielskiego i rosyjskiego poszukuje 
pracy. Tylko poważne oferty - 664 083 393
• Młody, pracowity licealista poszukuje 
pracy - posprzątam garaże, obejścia, poma-
luję płoty, prace ogrodnicze - 698 729 869
• Posprzątam teren, pomieszczenia i ogro-
dy. Wywiozę niepotrzebne rzeczy na grato-
wisko. Posiadam Żuka - 698 729 869
• Skoszę trawę, przytnę krzewy, wiwiozę 
trawę - szukam pracy - 782 785 462
• Pasiadam samochód dostawczy, przy-
czepę reklamową - oczekuję propozycji 
pracy - 792 426 077
• Mężczyzna, doświadczenie w handlu, 
prawo jazdy BC, angielski, kasa fiskalna, 
komputer - szuka pracy, 665 388 101
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ZAPRASZA NA 
ZABAWĘ

ANDRZEJKOWĄ
22 listopada

Restauracja
La Siesta

w Tarnowie Podgórnym
ul. Poznańska 82A

tel: 500 202 728

ORAZ NA PIZZĘ Z PIECA,
WYŚMIENITE OBIADY!

RÓWNIEŻ Z DOWOZEM

• 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

NIE MASZ CZASU, ZADZWOŃ

608 430 638

FRYZJERSTWO, TIPSY
PRZEDŁUŻANIE RZĘS

MALARNIA PROSZKOWA
PIASKOWANIE, OBRÓBKA CHEMICZNA

CHROMOWANIE ŻÓŁTE
693 485 558Obornicka 1B, Bytkowo

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par •

• Konsultacje psychologiczne
i seksuologiczne •
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TANIO
i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

UKŁADANIE
BRUKOWEJ
KOSTKI

i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

KOSTKI

tel. 601 822 228

SZACOWANIE
SZKÓD ¸OWIECKICH
BIEG Y̧ SÑDU OKR¢GOWEGO

2002-2007

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

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00

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

i wysokie dochody? 

twarzanie danych:

 

KAWALERKA
DO WYNAJĘCIA

LUSOWO
504 045 147
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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

• 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
Sala Bankietowa „Strzelnica”

www.przyjecia-mizera.pl

ZAPRASZAMY
ANDRZEJKI - 29 XI

SYLWESTER - 31 XII

MUROWANIE
CEGŁA KLINKIEROWA

ŚCIANY, KOMINKI
SZPACHLOWANIE

OCIEPLANIE PODDASZY
Posiadam referencje
tel. 608 270 421

KOREKTA USTAWIE¡
SATELITARNYCH

509 156 005
NC+

2 POKOJE i LOKAL 70 m2

792 691 899

PRZEèMIEROWO
DO WYNAJĘCIA
(osobne wejście)

FRYZJERFRYZJER
z dojazdem do klienta • pełen pakiet usług

793 545 054
rabat dla stałych klientów

US¸UGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

512 072 602

nietypowe zabudowy,
NG, szpachlowanie,
malowanie, panele,

p∏ytki, inne

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

 

606 782 143
www.vertidecor.pl

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB
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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

POGOTOWIE
KRAWIECKIE

SZPULK A
504 262 322

www.szpulkalusowo.republika.pl

otwar te do godzin wieczornych

Lusówko, ul. Niecała 6

MATERIAŁY
BUDOWLANE

LUSOWO

SPRZEDA˚
BRYKIETÓW

DREWNIANYCH
OPA¸OWYCH

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

MALOWANIE
SZPACHLOWANIE

PŁYTKI, NIDA
MUROWANIE

609 420 541

PRZEŹMIEROWO

tel. 601 73 51 94 lub 61 8141 339

Do wynajęcia biuro 80 m2 i 60 m2

magazyn 100 m2 i plac od 300 m2 do 3000 m2

SZCZENIAKI
BORDER COLLIE

698 453 929

sprzedam
z rodowodem
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BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13
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

§

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 795 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

Dieta?

Dasz rad´!

Dasz rad´!

Dasz rad´!Dieta?

Dasz rad´!
• Analiza obecnego sposobu odżywiania

Zadzwoń!    tel.: 692 482 585

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

USŁUGI KOMPUTEROWE
PARTKOM

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

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

serwis
naprawa

doradztwo
modernizacja
sieci i internet

komputer zastępczy
na czas naprawy
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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

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
Zasiłki zagraniczne

Zwrot podatków zagranicznych

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

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

FRANCUSKI

696 317 668

możliwość dojazdu
do ucznia

HISZPAŃSKI
prywatne lekcje w Baranowie

725 261 948
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PRALKI
SUSZARKI

ZMYWARKI
i inny duży sprzęt AGD

601 717 690
601 853 323
ROK ZAŁOŻENIA 1982 

NAPRAWA

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

ZACHODNIE
UŻYWANE MEBLE

I ARTYKUŁY
WYPOSAŻENIA WNĘTRZA

NOWE GODZINY OTWARCIA
pon.-śr. 14.00 - 18.00

czw.-sob.  10.00 - 14.00
ul. Wiosenna 43, Baranowo

KÄRCHER

607 95 11 50

Pranie, czyszczenie, usuwanie plam
np. plamy z gumy do żucia, wosku, itp.

Dywany - Wykładziny
Tapczany - Fotele

Krzesła - Pufy
Narożniki kuchenne

BRYKIET
D¢BOWY

502 317 966

KOMINKOWY (bez kleju)

1t - 720 zł transport GRATIS
w workach 25 kg

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

KIEROWCO!
DOP¸ACAMY

DO ODSZKODOWANIA!

' 604 66 33 09
512 85 76 73

Jeśli w ciągu ostatnich
3 lat miałeś szkodę

(kolizję autem) z czyjejś winy (OC)
i brałeś gotówkę do kieszeni

to zgłoś się do nas!
Auta nie musisz już posiadać!

Dopłacimy!

TEL. 512 486 516

SPRZEDAM MARCHEW
ODPADOWÑ JADALNÑ

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

BR
E 

O
KN

A 
- D

O
BR

A 
CE

NA

promocja kolorów

Rok za∏o˝enia 1992

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.

PRZYGOTOWANIE DO MATUR

JĘZYK POLSKI
KOREPETYCJE

518 549 824

biur
rachunkowe

ZWROT VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE
• Prowadzenie Ksiąg Przychodów
  i Rozchodów
• Ryczałt ewidencjonowany
• ZUS, kadry

Przeźmierowo, ul. Wiosny Ludów 76, tel. 61 814 28 63, 607 288 671, fax 61 652 40 63, e-mail: biuro.ra@wp.pl

PIT’yROZLICZENIA ROCZNE

KOWALSTWO
ŚLUSARSTWO

www.kowalstwoart.pl
61 8 143 389

ODZIEŻ UŻYWANA
Zakrzewo, ul. Poznańska 9

pon.-pt. 11.00 - 17.00
sob. 10.00 - 14.00

Na metodę powinny zwrócić również uwagę osoby cierpiące na dysfunkcje mózgu na skutek wypadku lub choroby. 
Metodą Zenni wspomagana jest rehabilitacja DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM!!!

Zainteresowanych rodziców oraz osoby pracujące zawodowo z maluszkami zapraszam do bezpośredniej rozmowy z dr. Żenni.

METODA ZENNI – POZNA¡ – INDYWIDUALNY GABINET
Poznaj elektrostymulację XXI wieku!!!   

Nie ograniczaj się - wypróbuj nowe zastosowanie medycyny fizykalnej!!!  
Zapraszam na zabiegi elektrostymulacji ORGANÓW WEWNĘTRZNYCH ORAZ KRĘGOSŁUPA

wg METODY Polaka, DR. VIKTORA ŻENNI.

Gabinet otwarty jest od WTORKU do NIEDZIELI. Godziny do ustalenia. ZAPISY TYLKO TELEFONICZNIE. 
tel.602-344-822 

Strona gabinetu: www.terapiazenni.pl 
ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU   |   GABINET MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ METODA ZENNI

Metoda Zenni to nowatorskie i odważne użycie prądów Bernarda oraz prądu galwanicznego. Zabiegi wykonywane są przy użyciu certyfikowanych aparatów. 
W KILKU ZDANIACH O SPOSOBIE DZIAŁANIA METODY: 
Całość opiera się na założeniu iż „komórki naszego ciała wymagają ciągłej stymulacji bioelektrycznej” i że „bez przepływu bodźców elektrycznych nie 
może funkcjonować nasz organizm. W związku z powyższym „stymulując odpowiednio narządy można usprawnić procesy elektrochemiczne zachodzące 
między mózgiem a gruczołami dokrewnymi, poprawić przemianę materii oraz krążenie krwi i limfy, zniwelować procesy zapalne i obrzęki w tkankach”. Elek-
troterapia wg Żenni „poprawia oraz normalizuje wydzielanie hormonów nadnerczy, przysadki, tarczycy, trzustki, gonad, moduluje funkcjonowanie układu 
odpornościowego i pobudza procesy regeneracji komórek” – dr B. Antosik.
„Amerykanie odkryli, a ja to rozwinąłem w swojej metodzie, że w chorych narządach np. wątrobie, tarczycy, w komórkach jest za mało impulsów elektrycz-
nych. Więc moja idea jest taka by uzupełniać je z zewnątrz...” – dr Viktor Żenni.

� tarczycą (chorobą Gravesa - Basedowa, Hashimoto, wolem guzowatym)!!! 
�  zapaleniem organów wewnętrznych w tym owrzodzenie żołądka oraz 

refluks, zapalenie trzustki, nerek, pęcherza,
� torbielami, guzami o różnym umiejscowieniu, 
�  złym samopoczuciem: nadmierna nerwowość, ciągły stres, bezsenność, 

apatia, depresja, lęki, syndrom wypalenia zawodowego!!!

�  gospodarką hormonalną - np. problemy z zajściem w ciążę, nieregularny 
okres lub jego brak, przybieranie na wadze, problemy z cerą, włosami, 

� astmą!!! 
� żylakami, zakrzepicą kończyn dolnych!!! 
� bólami stawów, kręgosłupa.

Metoda Zenni skierowana jest do osób mających problemy m.in. z: 

ORGANIZACJA
URODZIN
512 219 340
www.fabryka-dobrej-zabawy.pl 
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061 814 27 12 

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

adiunkt ze szpitala
przy ul. Polnej w Poznaniu

SPECJALISTA GINEKOLOG-POŁOŻNIK

SPECJALISTA
GINEKOLOG-POŁOŻNIK

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

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

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

dr Karolina
Chmaj-Wierzchowska

USG 3D
dopochwowe

piersi
GINEKOLOG
POŁOŻNIK

dr EWA CIEŚLAK

601 71 00 55

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

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

TA
XI

NR 1 
W GMIN

IE

TA
RNOWO PODGÓRNE

zadzwoƒ
696 42 96 22

PEDIATRA - PULMONOLOG
SPECJALISTA MED. RODZINNEJ
BADANIA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW

LUSÓWKO, Wiązowa 16
Przyjęcia w gabinecie i wizyty domowe

- codziennie (również sob. i nd.)

tel. 603-137-270, 61 8147-826
www.drstankiewicz.pl

SPRZEDAM
SPRZĘT ORTOPEDYCZNY

+ POMPA
TARNOWO PODGÓRNE, UL. ROKIETNICKA 93

tel. 880 350 718
J¢ZYKA

ANGIELSKIEGO
Tarnowo Podg., ul. Łąkowa 41

tel. 61 814 67 61
www.lingwest.com

T¸UMACZ PRZYSI¢G Y̧ 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.

STOMATOLOGIA

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par •

• Konsultacje psychologiczne
i seksuologiczne •

Zespół muzyczny

wesela - biesiady rodzinne
firmowe w plenerze

„MAGOS”

605 889 818

kom. 602 659 208

Wiedza, Doświadczenie,
Solidność i Punktualność.

Nadzory, kosztorysy, 
adaptacje.

tel. 500 276 010

Kierownik Budowy
z uprawnieniami

DOB-KAN
AWARIE 24h

us∏ugi instalacyjne wod kan, co, gaz

CENY KONKURENCYJNE
665 949 178

USŁUGI
BRUKARSKIE
KOMPLEKSOWO
501 617 969

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 12.00 - 15.00
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SPRZEDAM
DZIAŁKĘ
Grzebienisko

3145 m2 100 tys.
DO NEGOCJACJI 

tel. 601 780 380A-Z

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
języka angielskiego

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

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
Nowe instalacje Remonty Przeróbki

Wystawiam Rachunki

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

Producent łóżek
z drewna litego
Wymiary na życzenie • Ceny producenta

Sady, ul. Ludowa 11
www.helak.poznet.pl

602 628 588

z drewna litego
Wymiary na życzenie • Ceny producenta

Sady, ul. Ludowa 11

KOWALSTWO
ŚLUSARSTWO

www.kowalstwoart.pl
61 8 143 389

PROSTE ZASADY
Karnet Fitness 

OPEN
(aerobik, siłownia, rolletic, hypoxytrainer)

99 zł/miesiąc**

**promocja obowiązuje do końca grudnia 2013, szczegóły w recepcji

Zapytaj o szczegóły: 61 814 15 35

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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Niepodległościowy Bieg i Nordic Walking
Niepodległościowy  
Samochodowy Rajd Rodzinny

Turniej Kopa

Zespół Pieśni i Tańca Lusowiacy

Teatr Tańca Sortownia

Oficjalne obchody Święta Niepodległości

Występ uczniów Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie

fot. M. Lewoczko, archiwum UG




