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na wstępie
Szanowni Państwo!

Telefony alarmowe
Pogotowie ratunkowe
Policja
Straż Pożarna
Pogotowie gazowe
Pogotowie energetyczne
Pogotowie weterynaryjne
Komisariat Policji Tarnowo Podgórne
Komenda Miejska Policji (Poznań)
Straż Gminna Tarnowo Podgórne
Komenda Miejska Straży Pożarnej
Ochotnicza Straż Pożarna
Tarnowo Podgórne
Przychodnia Lekarska SALUBER
Tarnowo Podgórne

999
997
998
992
991
983
61 81 46 997
61 841 56 11
61 814 79 86
61 821 53 00
61 814 69 98
502 34 50 80
61 814 62 62

Przychodnia Lekarska
MED-LUX - Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska
VITA-LONGA - Przeźmierowo

61 814 20 41

Przychodnia Lekarska TOPMED - Lusówko

61 225 80 70
668 694 962
61 652 41 17
61 848 28 62
61 814 63 80

Spółka Pielęgniarska Tarnowo Podgórne
Spółka Pielęgniarska Przeźmierowo
Posterunek energetyczny: Kiekrz
Posterunek energetyczny:
Tarnowo Podgórne
Komunikacja TPBUS
Tarnowska Gospodarka Komunalna
TP-KOM Tarnowo Podgórne
Serwis wod-kan
Pogotowie gazowe G.EN. GAZ ENERGIA (numer całodobowy)
Starostwo Powiatu Poznańskiego
Urząd Pocztowy w Tarnowie Podg.
Urząd Pocztowy nr 3 w Tarnowie Podg.
Urząd Pocztowy w Przeźmierowie
ul. Modrzewiowa 12
Filia Urzędu Pocztowego
w Przeźmierowie ul. Rynkowa 75 C
Agencja Pocztowa w Przeźmierowie,
ul. Ogrodowa 14

61 814 67 93
61 814 64 30
507 024 054
800 909 909
61 841 05 00
61 818 08 32
61 818 08 34
61 651 21 12
61 652 39 59
61 652 41 92
61 651 41 51

Agencja Pocztowa w Baranowie, ul. Przemysłowa 13
Schronisko dla zwierząt w Jędrzejewie
Vet Agro Service
po 15
Muzeum Powstańców Wielkopolskich

67 216 57 50
67 216 45 97
67 255 48 81
61 814 69 52

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
Godziny pracy Urzędu:
w poniedziałki 8.30-18.00; wt., śr., czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00
Wójt Tadeusz Czajka przyjmuje:
w poniedziałki 15.00-17.30; 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
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Wakacje rozpoczęliśmy od świętowania Dni Gminy Tarnowo Podgórne, które w tym roku połączone były z festynem Lata z Radiem. Dobór artystów, szeroka oferta wydarzeń towarzyszących oraz sprzyjająca pogoda sprawiły, że
w wydarzeniu wzięło udział około 10 000 osób. Fotorelację
zamieszczamy wewnątrz numeru.
Życzę Państwu udanego wypoczynku. Zapraszam na plażę
nad Jeziorem Lusowskim, na wycieczki ścieżkami pieszo-rowerowymi, do zwiedzenia Muzeum Powstańców Wielkopolskich i innych równie ciekawych miejsc na terenie Gminy
Tarnowo Podgórne. Warto!
				
Agnieszka Rzeźnik
				
Redaktor naczelna
Już wkrótce po raz pierwszy w naszej Gminie
Wielki Test Języka Angielskiego

Honorowy Patronat Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
14 września 2014 r., sala GOK SEZAM
w Tarnowie Podgórnym. Szczegóły w sierpniowym
wydaniu „Sąsiadki~Czytaj”

pytania do wójta
Gdzie w naszej Gminie mogę złożyć wniosek o Ogólnopolską Kartę
Dużej Rodziny? – odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
Gdzie w naszej Gminie mogę złożyć wniosek o
wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny?
Czy nasza Gmina wyda
także lokalną wersję takiej Karty?
A co z zapowiadaną Kartą Mieszkańca?

O

d połowy czerwca w całej Polsce można składać wnioski o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Przysługuje ona rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.
Jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.
Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Natomiast osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień w ramach
oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Liczba instytucji i firm, które przystąpiły do programu systematycznie
się powiększa, a pełna lista jest dostępna na stronie internetowej dedykowanej tej karcie: www.rodzina.gov.pl,

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest wydawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej, zgodnie
z miejscem zamieszkania rodziny (w przypadku naszej
Gminy wydaje ją Wójt). Wnioski o przyznanie karty
są przyjmowane w godzinach pracy Urzędu w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. Poznańska 96 w Tarnowie
Podgórnym. Wzory formularzy są dostępne również na
naszej stronie internetowej.
Nie przewidujemy wydania lokalnej wersji Karty Dużej Rodziny. Jak
wcześniej zapowiadałem pracujemy nad Kartą Mieszkańca. Będzie ona
gwarantowała system promocji i rabatów na terenie Gminy. Będą mogli z niej korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy – nie tylko członkowie
rodzin wielodzietnych. Obecnie trwa budowanie katalogu zniżek. Mam
nadzieję, że program ruszy po wakacjach.

Ty też możesz zadać pytanie!
Masz problem ?
Chcesz się nim z nami podzielić ?
Denerwuje Cię coś ?
Chcesz wyrazić swoją opinię ?
Nie wahaj się !
Nasze łamy stoją dla wszystkich otworem.
Napisz na adres redakcja@tarnowo-podgorne.pl
lub skorzystaj z www.tarnowo-podgorne.pl
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Sprawdź, co się dzieje
w Twojej miejscowości
 Trwa budowa kanalizacji deszczowej
oraz nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem na ul. Rolnej

 Trwa budowa placu zabaw na Os. Rubinowym

Batorowo

 Przetarg trwa
/
 Zakończenie przetargu, wybór wykonawcy

 Trwają przygotowania do ogłoszenia
przetargu na realizację ul. Batorowskiej

Ceradz Kościelny
 Trwa budowa boiska przy szkole podstawowej

 Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Turkawki

 Trwa wymiana okien w sali gimnastycznej

Chyby
 Czekamy na nowe pozwolenie na budowę molo.

 Trwa przygotowanie do przetargu na ul.
Pagórkowej

Góra
 Na ukończeniu opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Krętej

Jankowice
 Na ukończeniu opracowanie dokumen-

S

lackline znów zagościł w
naszej Gminie. Podczas
Triathlonu Lwa odbyły się
warsztaty chodzenia i wykonywania ewolucji na taśmie.
Ostatnie miesiące Basia Sobańska często pokazywana była
w mediach, występowała w największych porannych programach telewizyjnych. Zrealizowała kolejne projekty. Jednym z nich
było rozwieszenie highline’a w
Górach Sokolich w okolicy Jeleniej Góry i pierwsze polskie kobiece wykonanie tricku o nazwie
„exposure” – polega on na ustawieniu się bokiem na środku taśmy i skierowanie wzroku w prze-

strzeń. Jest to trudna mentalnie
ewolucja, wymagającą koncentracji i wyeliminowania strachu.
Basia została zaproszona do realizacji największego kobiecego
projeku slackline na świecie. Razem z amerykanką Faith Dickey
(najlepszą slacklinerką na świecie)
oraz Ancee Kucharovą (najlepszą
czeską slakclinerką) będą realizować tegoroczny kobiecy projekt
highline, który ma za zadanie promować sport wśród płci pięknej.
Jest to również idea mająca długofalowe cele, umacniające wizerunek silnej i niezależnej kobiety.
Trzymamy kciuki!
~ B. Sobańska

Kolejne zadanie drogowe
zrealizowane

tacji projektowej oświetlenia na terenie
Parku

/
 Inwestycja realizowana
/
 Inwestycja zakończona
4

Kobiety na liny

Baranowo

/

 Przygotowywanie dokumentacji

aktualności

 Rozpoczęto remont świetlicy wiejskiej

Lusowo
 Zakończono budowę remizy i biblioteki
 Przystąpiono do remontu świetlicy
 Na ukończeniu opracowanie dokumen-

tacji projektowej na przebudowę (wraz
z oświetleniem) ul. Drozda i ul. Słowika

Lusówko
 Ogłoszono przetarg na rozbudowę szkoły
podstawowej.

Przeźmierowo
 Trwa budowa Centrum Kultury Przeźmierowo

 Trwa budowa parkingu przy ul. Leśnej
 Trwa przebudowa Ośrodka Zdrowia
 Trwa modernizacja boiska przy ul. Kościelnej
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Z

akończono prace związane z przebudową dróg dojazdowych do
gruntów rolnych w Górze i w Tarnowie Podgórnym (przedłużenie ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórnym, przechodzącej w ul.
Podgórną w Górze). Koszt tego zadania to 386 775,79 zł, przy czym
233 000 zł otrzymaliśmy z Województwa Wielkopolskiego w ramach
środków przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i
poprawą jakości gruntów rolnych.
To był drugi etap inwestycji polegającej na budowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Pierwszy etap inwestycji dotyczył obrębu geodezyjnego Góra i Kokoszczyn.
Obecnie prace obejmowały korytowanie, podbudowę z kruszywa, nawierzchnię bitumiczną, obrzeża, pobocza – utwardzono drogi o długości 0,44 km.
~ARz

aktualności

50 lat wspólną
drogą

A

ż 27 par z naszej Gminy, obchodzących 50.
rocznicę ślubu, zostało
w tym roku odznaczonych przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
medalem za długoletnie pożycie
małżeńskie.
26 czerwca w sali widowiskowej GOK SEZAM w Tarnowie
Podgórnym Wójt Tadeusz Czajka
spotkał się z jubilatami, a oznaczając prezydenckim medalem
złożył gratulacje i podkreślił jak
ważnym przykładem wzajemnego
wspierania się są dla młodszych
pokoleń. Potem był czas na rozmowy i wspomnienia przy wspólnym stole.
Uroczystość uświetnił występ
dzieci z przedszkola „Pod Wesołą Chmurką” z Tarnowa Podgórnego.

Oto tegoroczni jubilaci:
• Tadeusz i Janina Bronowiccy z Tarnowa Podgórnego
• Stanisław i Janina Bzdęga z Przeźmierowa
• Ryszard i Anna Czajka z Przeźmierowa
• Zenon i Zofia Gabryelscy z Batorowa
• Antoni i Sabina Filipowscy z Sadów
• Zenon i Zdzisława Helak z Przeźmierowa
• Stanisław i Zofia Jadwiżak z Góry
• Tadeusz i Helena Klimek z Swadzimia
• Andrzej i Barbara Kutzner z Przeźmierowa
• Jerzy i Maria Lambryczak z Tarnowa Podgórnego
• Roman i Bożena Lewandowscy z Przeźmierowa
• Stanisław i Czesława Maciejewscy z Przeźmierowa
• Sylwester i Zofia Majorczyk z Tarnowa Podgórnego
• Stefan i Jadwiga Niklaus z Tarnowa Podgórnego
• Mieczysław i Zdzisława Przybylak z Tarnowa Podgórnego
• Stefan i Jadwiga Ratajczak z Przeźmierowa
• Jerzy i Helena Rutkowscy z Tarnowa Podgórnego
• Tadeusz i Bożena Sobańscy z Przeźmierowa
• Stanisław i Barbara Stachowiakowie z Przeźmierowa
• Tadeusz i Teresa Stachowiakowie z Przeźmierowa
• Stanisław i Krystyna Szczepaniakowie z Przeźmierowa.
• Jan i Maria Szwedek z Ceradza Kościelnego,
• Aleksander i Mieczysława Wenclik z Baranowa
• Tadeusz i Wielisława Wysoccy z Tarnowa Podgórnego
• Kazimierz i Irena Woźniak z Przeźmierowa
• Władysław i Janina Zgoła z Przeźmierowa
• Kazimierz i Krystyna Zielonaccy z Swadzimia

~ ARz

Wycieczki sołtysa
Nad morze

S

ołtys i Rada Sołecka w Tarnowie Podgórnym zapraszają
na jednodniową wycieczkę nad Bałtyk. Wyjazd 19 lipca,
godz. 6.00 (parking przed kościołem), powrót w godz.
wieczornych. Koszt uczestnictwa 50 zł/os. Zgłoszenia oraz
wpłaty przyjmuje Bożena Możdzeń, tel. 693 114 200
Zapraszamy!

Wycieczka na Mazury

S

ołtys i Rada Sołecka w Tarnowie Podgórnym zapraszają
na wycieczkę krajoznawczą na Mazury w dniach 25-28
września. Nocleg w Mrągowie. Koszt uczestnictwa 415
zł/os. Zapisy wraz z wpłatą do końca lipca przyjmuje Elżbieta
Stróżyk, tel. 607 194 715. Szczegóły www.solectwotarnowopodgorne.pl
lipiec 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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 Na ukończeniu opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Malinowej, ul. Składowej i ul. Słonecznej

Rumianek
 Na ukończeniu opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie drogowe ul. Nowej

 Zakończono zagospodarowanie terenu
przy świetlicy

Sady
 Na ukończeniu opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ul. Poprzecznej i chodnika w ul. Lipowej.

 Przetarg trwa

Swadzim

 Trwa opracowanie koncepcji przedszkola
przy ul. Kobylnickiej

 Na ukończeniu opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Polanka

 Zakończono opracowanie dokumentacji

projektowej na przebudowę układu komunikacyjnego przy blokach

Tarnowo Podgórne
 Na ukończeniu opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. 25
Stycznia i ul. Sasankowej

 Przekazano plac budowy boisk przy
szkole podstawowej

 Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku i
przebudowę wejść do Ośrodka Zdrowia

 Trwa wykonanie kotłowni i instalacji w

budynku komunalnym przy ul. 25 Stycznia 47

Wysogotowo
 Zakończono przebudowę ul. Szparagowej

 Trwa projektowanie przebudowy ul.
Wierzbowej – II etap

Pozostałe
 Trwają prace remontowe w komunalnych budynkach mieszkalnych Gminy

 Inwestycja zakończona

/

 Inwestycja realizowana

/

 Zakończenie przetargu, wybór wykonawcy

Sierosław

/

/

 Przygotowywanie dokumentacji

aktualności
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Sprawdź, co się
dzieje w Twojej
miejscowości

Młody znawca historii

A

bsolwent Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie Wojtek Włódarczak
(obecnie absolwent Gimnazjum
Sióstr Urszulanek w Poznaniu)
został laureatem XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Olimpiady Historycznej „Losy żołnierza
i dzieje oręża polskiego w latach
1939 – 1945. Polski czyn zbrojny
w okresie II Wojny Światowej.
Eliminacje do finału przebiegały
w czterech etapach: szkolnym, rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Do konkursu przystąpiło
ponad 20 tysięcy uczniów z całej
Polski, z których 132 finalistów
walczyło w czerwcu o najwyższe
laury. Finał odbywał się na terenie centralnego Muzeum Wojska
Polskiego rozgrywanego w 7 konkurencjach: broń i barwa, eksponat, muzealny, geografia militarna,
pieśń i muzyka wojskowa, literatura i poezja, kroniki filmowe oraz
zabytki i obiekty historyczne miasta Warszawy.
Młodzież rozwiązywała testy,
omawiała eksponaty muzealne,
oprowadzała po losowo wybranym obiekcie historycznym.
Patronat honorowy nad konkursem i olimpiadą objął prof. dr hab.

Wojtek Włódarczak
Grzegorz Nowik i prof. nadzw. dr
hab. Aleksandra Skrabacz z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Wojskowego
Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Uroczyste zakończenie połączone
z wręczeniem nagród i dyplomów
odbyło się w Sali Wielkiej Zamku
Królewskiego. Laureatów udekorowano medalami od Stowarzyszenia – Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
Gratulujemy Wojtkowi i życzymy kolejnych sukcesów.
~ ARz

Ukraińskie dzieci
wypoczną u nas

G

rupa dzieci i ich opiekunów z Kamieńca Podolskiego (Ukraina) będzie wypoczywać w Lusowie w dniach 5 – 14 sierpnia. To nasza odpowiedź na apel Wojewody Wielkopolskiego
Piotra Florka, który zwrócił się do samorządów z prośbą o pomoc
dla najmłodszych mieszkańców Ukrainy. To także wyraz solidarności naszej Gminy z Ukrainą w tak trudnym dla niej momencie.
Szczegóły pobytu zostały uzgodnione z Zastępcą Mera Kamieńca
Podolskiego Wasylem Sukaczem, który uczestniczył wraz z delegacją w tegorocznych Dniach Gminy Tarnowo Podgórne. – Chcemy ,
by najmłodsi mogli spokojnie spędzić kilka dni z dala od konfliktów
narodowościowych. – podkreśla Wójt Tadeusz Czajka. Koszty pobytu grupy pokryje Gmina Tarnowo Podgórne.
~ ARz
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Mistrzowskie sierści strzyżenie

M

iędzynarodowe Mistrzostwa
Polski
w Strzyżeniu Psów –
Masters Groomming Show Tarnowo Podgórne 2014 zgromadziły 56 zawodników z całej
Europy. Walczyli oni o najwyższe tytuły przyznawane groomerom za wykonanie najpiękniejszych fryzur dla psów. W ringu
konkursowym można było obserwować przedstawicieli szkół groomingu z Rosji, Włoch, Niemiec,
Litwy, Szwecji oraz Polski, startujących w różnych kategoriach:
trymowania, strzyżenia, fryzur
komercyjnych, dla początkujących, pudle, spaniele, model dog.
Każda z kategorii ma swoje
wymogi co do wykonania fryzur. Oceniano zarówno używaną technikę, jaki i przestrzeganie
standardu pielęgnowanej rasy. To
standard rasy, czyli wzorzec pod
względem anatomii psa i fryzury, jest głównym wyznacznikiem tego, jak pies danej rasy
powinien wyglądać. Na pewne
odstępstwa od standardu groomer może sobie pozwolić jedynie biorąc udział w kategorii
strzyżenia komercyjnego, odnoszącego się do codziennej pracy
w salonie kosmetycznym. Wtedy można puścić wodze fantazji
z tym zastrzeżeniem, że pies po
strzyżeniu ma wyglądć lepiej niż
przed.
Każdy z uczestników miał
określony czas na wykonanie
prawidłowej fryzury. Z każdej
kategorii międzynarodowy zespół sędziów – Umberto Lehmann z Hiszpani, Denys Lorrain
z Włoch, Laetitia Gripin z Francji i Corinna Verschuren z Belgii – wyłaniał 3 najlepszych groomerów, przyznając najpierw
nominacje, a potem miejsca na
podium. Tym samym zawodnicy uhonorowani zostali tytułami i nagrodami ufundowanymi
przez sponsorów, zajmujących
się importem najwyższej klasy
sprzętu groomerskiego oraz producentów kosmetyków dla psów.

Tytuł Best In
Show powędrował na ręce
Nicola Pisani
z Włoch

Groomerzy mogli również skorzystać z udziału w seminariach
dotyczących profesjonalnej pielęgnacji psów rasy Czarny Terier
Rosyjski, Lakeland terier, Pudel
oraz Cocker Spaniel Angielski.
Poza tym zwiedzający mogli zobaczyć pokaz mody dla psa i pokaz odzieży ochronnej dla groomera.

Trwający dwa dni (12 i 13 lipca) konkurs zakończył się galą
na miarę jedynego w Polsce wydarzenia tego typu. Jury wyłoniło 6 finalistów walczących o mistrzowskie tytuły. Ostatecznie
tytuł Best In Show powędrował
na ręce Nicola Pisani z Włoch
za wykonanie fryzury airedale
teriera. Groomerem Roku 2014
została Anna Krauze z Polski,
a nagrodę specjalną – tytuł Best
Pure Breeds Performans – przyznawaną za najlepsze wyczucie charakteru rasy w technice
strzyżenia nożyczkami przyznano jednomyślnie Annie Berdyszewej z Rosji za wykonanie fryzury Kery Blue Teriera. Nagrody
wręczyli również przedstawiciele firm sponsorskich (Germapol
– najlepszy system kąpielowy firmy Oster, OverZoo 500 EU, Botanika – profesjonalne kosmetyki do pielęgnacji psów, Aesculap
– maszynki elektryczne wysokiej
klasy).
Wybór zwycięzcy tytułu Best
In Show uhonorowany został
wręczeniem pucharu ufundowanego przez Gminę Tarnowo Podgórne – patrona tego wydarzenia.
~ Eliza Tomczak
Prezes Polskiego
Stowarzyszenia Groomerów
lipiec 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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dni gminy

Rodzina, Rajd i Radio
– Dni Gminy Tarnowo Podgórne

D

wudniowe obchody Dni
Gminy Tarnowo Podgórne rozpoczęła w piątek,
4 lipca, międzynarodowa konferencja na temat „Rodzina w Unii
Europejskiej”. Wśród jej uczestników były delegacje z gmin partnerskich, które przyjechały na
zaproszenie naszego samorządu.
Wykład wygłosiła dr hab. Iwetta
Andruszkiewicz z poznańskiego
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Problemy rodzin oraz
działań samorządów przedstawiali zagraniczni goście z gmin partnerskich: Livani (Łotwa) i Solecznik (Litwa). Działania Gminy
Tarnowo Podgórne zaprezentowała I Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat. Potem w trakcie dyskusji o wyzwaniach, jakie
stawiane są przed rodziną, mówili również goście z Kamieńca
Podolskiego (Ukraina), Ukmerge
(Litwa) i Cologno al. Serio (Włochy). Konferencja dała okazję
poznania dobrych praktyk prorodzinnych, wdrożonych w naszych
gminach partnerskich.
Sobotnie (5 lipca) obchody Dni
Gminy rozpoczęły się od I Rodzinnego Turystycznego Rajdu
Samochodowego. Udział zgłosiło 50 załóg, nierzadko całych rodzin, z czego 15 z naszej Gminy
(co bardzo cieszy, ponieważ była
to pierwsza tego typu impreza
u nas). Dodatkowo wystartowały delegacje z gmin partnerskich
tworząc międzynarodową atmosferę rajdową. Na trasie, dobranej
tak, by podkreślić jej rekreacyjny
charakter, czekały podchwytliwe zadania, wymagające od całej załogi przede wszystkim spostrzegawczości i refleksu. Udział
w rajdzie dał naszym gościom
możliwość poznania różnych zakątków i ciekawostek Gminy.
Najważniejszym punktem programu obchodów Dni Gminy był
rozpoczynający się o 16.00 festyn
Lata z Radiem. Najpierw najmłodszych, potem dorosłych za-
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Międzynarodowa konferencja „Rodzina w UE”

I Rodzinny Turystyczny Rajd Samochodowy

skakiwał sztukami magicznymi Maciej Pol. Występy zespołów Kombi
Łosowski, Hey i Agnieszki Chylińskiej zgromadziły na stadionie przy
Szkole Podstawowej około 10-tysięczną publiczność. Można było również skorzystać z miasteczka zabaw dla dzieci, w namiocie Komisji Europejskiej dowiedzieć się więcej o Unii Europejskiej oraz poznać zasady działania Platformy Usług Elektronicznych ZUS.
Festyn Lata z Radiem to znakomita promocja naszej Gminy. Przez
cały tydzień gościliśmy na antenie tej popularnej audycji. A w sobotę,
podczas transmisji „na żywo” w studiu plenerowym redaktorzy gościli
m.in. Wójta Tadeusza Czajkę, Dyrektora GOK SEZAM Szymona Melosika, Dyrektora Szkoły Muzycznej Marzenę Łopińską, Prezesa Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Szymona Horowskiego,
ks. Adama Prozorowskiego, Zastępcą Polskiego Gimnazjum w Solecznikach Leokadię Palewicz oraz Zastępcę Mera Kamieńca Podolskiego
Wasyla Sukacza. Ponadto na bieżąco relacjonowano to, co działo się na
scenie i wokół niej.
Festyn zakończył pokaz sztucznych ogni.
~ ARz

dni gminy

Festyn Lata z Radiem
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rolnictwo
System płatności bezpośrednich w latach 2015 – 2020 (projekt)

W

spólna Polityka Rolna ma na celu sprostanie wyzwaniom ekonomicznym, społecznym i środowiskowym stojącym przed
sektorem rolnym, w szczególności wzmacniając
działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Płatności bezpośrednie mają zapewnić żywotność gospodarstwom rolnym poprzez wspieranie ich dochodu.
Nowy system ma wspierać i promować prośrodowiskowe praktyki rolnicze; dotyczy to zwłaszcza rolników aktywnie prowadzących działalność rolniczą. Nowy system składa się z elementów obowiązkowych, które
państwo członkowskie musi wdrożyć oraz elementów,
których stosowanie uzależnione jest od decyzji danego
państwa (dostosowanie do specyficznej sytuacji i potrzeb sektora rolnego w danym kraju). Do elementów
obowiązkowych należą: jednolita płatność obszarowa,
płatność za zazielenienie oraz płatność dla młodych rolników. Wśród elementów dobrowolnych Ministerstwo
proponuje wdrożenie: płatności dla małych gospodarstw, płatności związanych z produkcją, przejściowego wsparcia krajowego oraz płatności dodatkowej.
Rolnik aktywny zawodowo
Skierowanie wsparcia do tzw. rolników aktywnych
zawodowo poprzez wykluczenie z systemu tych właścicieli ziemi, dla których prowadzenie działalności
rolniczej nie jest głównym celem. Ministerstwo proponuje, aby kwotę płatności bezpośrednich skutkującą automatycznym uznaniem rolnika za aktywnego zawodowo ustalić na maksymalnym poziomie 5.000 euro.
Jednolita płatność obszarowa
Proponuje się kontynuację uproszczonego systemu
płatności bezpośrednich do końca 2020 r. Szacowana
stawka płatności ok. 110 euro/ha.
Płatność za zazielenienie (greening)
Zazielenienie będzie realizowane przez:
a) trzy praktyki podstawowe:
- dywersyfikację upraw,
- utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ),
- utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA)
lub
b) praktyki równoważne realizowane poprzez Pakiet rolnictwo zrównoważone oraz Pakiet ochrona gleb
i wód w ramach działania rolno środowiskowo – klimatycznego PROW 2014 – 2020.
Gospodarstwa uczestniczące w systemie dla małych
gospodarstw będą zwolnione z obowiązku spełniania
zazielenienia. Szacowana stawka płatności za zazielenienie wynosić będzie ok. 74 euro/ha.
Dywersyfikacja upraw
Gospodarstwa o powierzchni poniżej 10 ha gruntów ornych są zwolnione z obowiązku dywersyfikacji
upraw, natomiast gospodarstwa posiadające:
a) od 10 do 30 ha gruntów ornych – zobowiązane
będą posiadać dwie różne uprawy na gruntach ornych,
przy czym uprawa główna nie powinna zajmować więcej niż 75% gruntów ornych;
b) powyżej 30 ha gruntów ornych – zobowiązane
będą posiadać przynajmniej trzy różne uprawy na grun-
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tach ornych, przy czym uprawa
główna nie może zajmować więcej
niż 75% gruntów ornych, a dwie
uprawy główne łącznie nie mogą
zajmować więcej niż 95% gruntów
ornych.
Proponuje się, aby okres kontrolny dla oceny spełnienia kryteriów
dywersyfikacji upraw przypadał
między 15 maja a 15 lipca.
Utrzymanie trwałych użytków
zielonych
Ministerstwo proponuje, aby obowiązek utrzymania powierzchni
TUZ realizowany był na poziomie
kraju, natomiast zakaz przekształcania i zaorywania TUZ cennych przyrodniczo był realizowany wyłącznie
na wyznaczonych obszarach położonych w ramach Natura 2000.
Utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA)
Gospodarstwa posiadające ponad
15 ha gruntów ornych będą musiały
posiadać co najmniej 5% (1) obszarów proekologicznych, których celem jest ochrona i poprawa różnorodności biologicznej.
Do obszarów EFA zaliczane będą
następujące elementy:
1) grunty ugorowane – na których nie jest prowadzona produkcja
rolna;
2) elementy krajobrazu – będące w posiadaniu rolnika, zarówno
te chronione w ramach norm Dobrej Kultury Rolnej (drzewa będące
pomnikami przyrody, oczka wodne
o łącznej powierzchni nie mniejszej
niż 100 m2, rowy, których szerokość
nie przekracza 2 m), jak i pozostałe elementy spełniające następujące
kryteria:
a. żywopłoty i pasy zadrzewione –
o maksymalnej szerokości do 10 m;
b. drzewa wolnostojące –
o średnicy korony wynoszącej
przynajmniej 4 m;
c. zadrzewienia liniowe – obejmujące drzewa o średnicy korony
wynoszącej przynajmniej 4 m; odległość między koronami drzew nie
powinna przekraczać 5 m;
d. zadrzewienia grupowe –
o maksymalnej powierzchni do 0,3
ha, w których korony drzew zachodzą na siebie;

e. miedze śródpolne – o szerokości od 1 m do 20 m, na których nie
jest prowadzona produkcja rolna;
f. oczka wodne – o maksymalnej powierzchni do 0,1 ha, z wyłączeniem zbiorników zawierających
elementy betonowe albo plastik,
wraz z możliwością wliczenia do
powierzchni oczka strefy z roślinnością nadbrzeżną występującą wzdłuż
wody, o szerokości do 10 m;
g. rowy – o maksymalnej szerokości do 6 m, z wyłączeniem kanałów wykonanych z betonu;
3) strefy buforowe – o szerokości ustanowionej w ramach norm
Dobrej Kultury Rolnej oraz inne
strefy buforowe o szerokości nie
mniejszej niż 1 m, usytuowane na,
lub przylegające do gruntu ornego;
4) pasy gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż
obrzeży lasu – o szerokości od 1 m
do 10 m;
5) zagajniki o krótkiej rotacji –
na których nie stosuje się nawozów
mineralnych i/lub środków ochrony
roślin;
6) obszary zalesione po 2008 r.
w ramach PROW
7) międzyplony lub pokrywa
zielona – ustanowione przez wysiewanie mieszanek albo poprzez
wsiewki trawy w uprawę główną;
8) uprawy wiążące azot – mające na celu poprawę różnorodności
biologicznej.
Płatność dla młodych rolników
Wsparcie to przyznawane będzie rolnikom aktywnym corocznie
przez okres nie dłuższy niż 5 lat liczony od dnia założenia gospodarstwa rolnego.
Planuje się, aby było to realizowane jako płatność powierzchniowa w wysokości około 62 euro/
ha przy uwzględnieniu limitu powierzchni do 50 ha.
W nowym PROW młodzi rolnicy
otrzymają również wsparcie finansowe w postaci premii w wysokości do 100.000 złotych.
Ciąg dalszy w następnym numerze.
Opracował: Wiesław Biały
(1) Odsetek ten, po przedstawieniu przez
Komisję Europejską raportu oceniającego
wdrażanie tej praktyki po 2017 r., może zostać podwyższony do 7%.

aktualności

Festyn Antoniański

D

nia 15 czerwca w parafii św. Antoniego Padewskiego w Przeźmierowie
odbył się Festyn Antoniański –
odpustowy. Podczas sumy odpustowej nastąpiło poświęcenie
nowej figury patrona parafii oraz
procesja z odśpiewaniem dziękczynnego Te Deum.
Zaraz po sumie odpustowej,
której przewodniczył były wikariusz parafii w Przeźmierowie
rozpoczął się festyn z bardzo wieloma różnymi atrakcjami, było
jak zawsze wiele ciekawych stoisk oraz wystaw. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, gdyż oprócz
stoiska z grochówką, były również zabawy dla dzieci, duża zjeżdżalnia, występy dzieci z różnych
przedszkoli, zespołów muzycznych, kiermasz, licytacje… Nowością na festynie było stoisko
„W krainie nauki”, które zostało
przygotowane przez Przeźmierowskie Obserwatorium Astronomiczne oraz Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, na
którym można było obserwować
Słońce: plamy słoneczne oraz wybuchy na naszej gwieździe, dzięki którym na Ziemi widoczne są
zorze polarne. Była oczywiście
możliwość porozmawiania o nauce i astronomii, były wystawione
dwa teleskopy i ciekawe zdjęcia
Słońca i Księżyca. Łącznie były
24 stoiska – krainy: smalcu babuni, grochówki ojca Antoniego,
kawy i ciasta, kwiatów z Batorowa, wydawnictwa „Zysk”, książki z drugiej ręki, miedzianego kociołka, sprawiedliwego handlu,
kreatywnej wyobraźni, łagodności, motoryzacji, Leroy Merlina,
ukrytego talentu, pchlego targu,
aniołów, zabaw dziecięcych, twojego szczęścia, wielkiej niepewności, specjałów dla dzieci, kwiatowej inspiracji, nauki, trafionego
strzału, przytulanki i zdrowego
odżywiania.
Jak widać z samych nazw stoisk
- festyn oferował bardzo wiele,
było w czym wybierać i na pewno większość odwiedzając odwiedziło wszystkie miejsca. Miał

Zabawa była
wyśmienita!

miejsce występ cygański, podczas którego sam nasz ksiądz wikariusz
przebrał się za cygankę i nikt nie mógł go poznać. Zrobiło to wielką furorę i wszystkim się bardzo spodobało! Po korowodzie poprzebieranych
dzieci miał miejsce wybór najlepszego kostiumu. Chętni mieli możność
wygrania Pucharu ks. Proboszcza, a na licytacji można było kupić płytę
z filmem z niedawnej uroczystości 30-lecia Jego kapłaństwa. Wieczorem odbył się mecz piłki nożnej, w którym zagrały drużyny wschodniej
i zachodniej części Przeźmierowa, spektakl pantomimy w wykonaniu
młodzieży, a na koniec wystąpiła (ponownie w naszej parafii) Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Podg. Był to koncert finałowy, po
którym było losowanie nagrody głównej.
Festyn okazał się wspaniałą imprezą, frekwencja przeszła najśmielsze
oczekiwania, pogoda wspaniale dopisała. Już nie możemy się doczekać
kolejnego festynu parafialnego z kolejnymi nowymi pomysłami!
~ Tekst i zdjęcia: Łukasz Wojtyniak
lipiec 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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aktualności

Poświęcenie ołtarza w zabytkowym kościółku

Moment namaszczenia krzyżmem

Z

wieńczeniem prac nad
renowacją 700-letniego kościoła w Tarnowie
Podgórnym była uroczystość poświęcenia ołtarza w tej świątyni.
15 czerwca podczas Mszy w samo
południe dokonał tego ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański. W tym doniosłym momencie uczestniczyli
także parafianie, którzy specjalnie na tę okazję przygotowanym
telebimie obejrzeli przebieg całej
uroczystości.
Konsekracja ołtarza przebiegała w czterech etapach: namaszczenie krzyżmem świętym w pięciu miejscach, złożenie kadzidła
i okadzenie, przykrycie obrusem
i obdarowanie światłem. Było to
symboliczne zakończenie prac remontowych, które rozpoczęły się
blisko 3 lata temu. W ich trak-

Odnowione wnętrze

Mieszkańcy oglądali uroczystość na telebimie
cie świątynia odkryła wiele tajemnic, dokumentujących historię parafii
i społeczności lokalnej. Przebieg remontu mogliśmy śledzić na łamach
„Sąsiadki-Czytaj” dzięki kronikarskiemu zacięciu Kazimierza Szulca.

~ ARz

Trzeci tom już do kupienia

U

kazał się kolejny, trzeci
tom monografii „Dzieje Gminy Tarnowo Podgórne”. Obejmuje on Powstanie
Wielkopolski 1918-1919, dwudziestolecie międzywojenne
1918-1939 oraz okres okupacji
hitlerowskiej 1939-1945.
~ ARz
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Książka jest do nabycia
w dwóch księgarniach:
w Tarnowie Podgórnym
przy ul. Szkolnej
i w Przeźmierowie
przy ul. Rynkowej.

aktualności

Muzyczne zakończenie roku

W

szkole muzycznej,
tradycyjnie już, rok
szkolny zakończył
uroczysty koncert podsumowujący dokonania artystyczne
uczniów.
Z roku na rok przybywa nam
młodych wykonawców, rozwijają się ich umiejętności, więc
i muzyczne prezentacje wypadają coraz barwniej i ciekawiej.
Podczas tegorocznego koncertu,
który odbył się w dniu 23 czerwca, zabrzmiały wszystkie instrumenty w różnych konfiguracjach
i składach, usłyszeliśmy utwory
chóralne, a także mogliśmy obejrzeć interpretację ruchowo-przestrzenną w wykonaniu zespołu
rytmicznego. I Zastępca Wójta
Ewa Noszczyńska-Szkurat wręczyła Nagrodę Wójta najbardziej
utytułowanemu uczniowi, który
zdobył w tym roku aż cztery nagrody w regionalnych i ogólnopolskich konkursach – Feliksowi
Kucharskiemu z klasy klarnetu
Pawła Kroczka.
Po koncercie zaplanowana została przez Radę Rodziców miła
niespodzianka – nauczyciele, rodzice i uczniowie udali się na
wspólne ognisko do Lusowa.
Atrakcją były przejażdżki konne, wycieczki bryczką oraz gry
i zabawy zorganizowane przez
Samorząd Uczniowski. Pogoda
dopisała, nastroje też. Rozmo-

Wyniki egzaminów

P

odajemy wyniki egzaminów gimnazjalnych i maturalnych, jakie osiągnęli
uczniowie naszych gminnych placówek w 2014 r. Ich analizę oraz
porównanie do wyników w powiecie i województwie polecamy
szczególnie tym, którzy w przyszłym roku szkolnym muszą dokonać wyboru szkoły, gdzie będą
kontynuować naukę. Mamy nadzieję, że poniższe dane pomogą
podjąć decyzję.

wom i zabawom nie byłoby końca, gdyby nie fakt, że następnego
dnia trzeba było wstać do szkoły
i pracy, wszak do prawdziwych
wakacji pozostało wtedy jeszcze
kilka dni.
W szkole muzycznej, tak jak
we wszystkich innych, uczniowie
otrzymali świadectwa 27 czerwca na uroczystości, podczas której
pożegnali się ze swoimi pedagogami na czas wakacji. Obiecali,
że nie zapomną tak zupełnie o instrumencie i ćwiczeniu w tym
wolnym od zajęć czasie.
~ SSM

Egzamin gimnazjalny 2014
J. angielski
historia przedmioty
Matematyka
(podst)
-WOS przyrodnicze
65,2
70,32
51,59
63,18
51,02
73,7
81,6
60
62,7
57,3
69,43
75,92
55,44
63,05
54,4
68,33
70,61
49,17
60,45
53,3
65,43
65,3
46,79
58,11
51,18

J. polski
Gimnazjum Tarnowo Podg.
Gimnazjum Baranowo
Gmina Tarnowo Podgórne
Powiat Poznański
Wielkopolska

Egzamin maturalny 2014
średnia LO
Poznań
Powiat Poznański
Wielkopolska

J. polski
(31 osób)
52,7
52,2
47,8
50

J. angielski Matematyka
(30 osób)
(31 osób)
70,8
44,4
74,8
49,1
67,2
40,8
69
46

J. niemiecki
(1 osoba)
62
73,3
72,4
67

~ARz
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bezpieczeństwo

Mundurowi razem dla bezpieczeństwa

N

a terenie przy posterunku Straży Gminnej stroną drogi. Rowerzyści, jeśli nie należy bawić się zapałkami,
i Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy w miejscowości jest droga rowe- by nie zaprószyć ognia. Sami bez
Słonecznej w Tarnowie Podrowa, to macie obowią- rodziców nie włączajmy urządzeń
górnym, 13 czerwca, zorganizowazek korzystania z niej. elektrycznych takich jak żelazko,
na została impreza dla uczniów klas
Z ciekawym progra- maszynka gazowa. BezpieczeńO i pierwszych Szkoły Podstawowej
mem pokazała się na- stwo zależy od nas samych, musiw Tarnowie Podgórnym „Mundusza Ochotnicza Straż my zawsze o tym pamiętać! Dbajrowi Razem”. Ideą spotkania było
Mundurowi Pożarna, jak zawsze my o swoje życie i zdrowie.
przekazanie informacji dotyczących
można liczyć na chłoNa zakończenie wszystkie dzieRazem
Straż Gminna
bezpieczeństwa i pokazania że więkpaków. Pokazali trzy ci otrzymały kolorowe ulotki
Tarnowo Podgórne
radzi jak spędzić
szość służb mundurowych współprasamochody, w tym lek- wraz z wakacyjną krzyżówką.
bezpieczne wakacje
cuje razem. Z zaproszenia skorzystali
ki i ciężki, drabinę SDPragniemy
podziękować
funkcjonariusze Policji z Komisariatu
30, sprzęt służący do wszystkim uczestnikom naszeWodnego KWP, Ochotnicza Straż Poratownictwa technicz- go Festynu „Mundurowi Razem”
żarna z Tarnowa Podgórnego, która była współor- nego, sprzęt gaśniczy itd. Straża- a dzieciom i ich opiekunom żyganizatorem imprezy, a także funkcjonariusz Policji cy przypomnieli numery telefo- czyć bezpiecznych wakacji.
z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej nów alarmowych.
~ Anna Weber-Przybył
Policji w Poznaniu, policjantka z Komisariatu
PoliStraż Gminna
Czasem niewinna zabawa może
Mundurowi
cji w Tarnowie Podgórnym z Referatu d/s nieletnich
Razem przerodzić się w tragedię, dlatego
Gminna
oraz ratownik medyczny. Dzieci zobaczyłyStraż
sprzęt,
Tarnowo Podgórne
1
radzi
jak
spędzić
jakim posługują się podczas pracy poszczególne
forbezpieczne wakacje
macje mundurowe. Każde dziecko mogło wejść do
2
radiowozu, wozu bojowego straży pożarnej, zoba3
czyć jak działa respirator, a jak musi być wyposażona torba ratunkowa. Wielką atrakcją był również
4
policjant z ruchu drogowego, który przyjechał na
5
motorze. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały
i zadawały pytania (np. jak to jest gdy goni się pirata
6
drogowego?). Uczniowie mieli możliwość porówna7
nia czym różni się mundur policjanta z ruchu drogowego od policjanta z prewencji.
8
Szczególnym zainteresowaniem i sympatią wśród
uczestników cieszył się pies, który na co dzień pra9
cuje w Policji Wodnej. Funkcjonariusze przybliżyli
10
zasady bezpieczeństwa podczas pobytu na kąpieliskach. Każdy skok do wody grozi kalectwem, ko11
rzystajmy zatem z wyznaczonych strzeżonych ką12
pielisk, na których znajduje się ratownik, którego
bezwzględnie należy słuchać.
13
Ratownik medyczny przypomniał o obowiązku
14
udzielenia pierwszej pomocy. Podkreślał jak ważne
są pierwsze minuty podczas ratowania życia ludzkie15
go. Straż Gminna zademonstrowała urządzenia do
1. Gdy wieczorem idą dzieci to się na
16
blokowania kół, które zakłada się na nieprawidłowo
nich świeci.
zaparkowane pojazdy. Strażnicy opowiedzieli krót2. Zbudujesz z niego zamek na plaży. 17
ko o swojej pracy. Dzieciaki chętnie wsiadały do ra3. Gdy dzwonek zadzwoni dzieci
śpieszą do niej.
diowozów, włączały sygnały dźwiękowe i świetlne.
4. Gdy słońce mocno świeci to wtedy nam się marzy by koc szybko rozłożyć na piaszczystej...
Omówione zostały zasady bezpieczeństwa podczas
5. Kiedy jestem sam w domu nie otwieram drzwi...
spotkania z psem. Zwracaliśmy uwagę, żeby na pla6. Przejdę na drugą stronę, gdy mam światło...
7. Żółte latem świeci, gdy bawią się dzieci.
cach zabaw nie korzystać z uszkodzonych urządzeń.
8. Jaki to miesąc zamyka szkoły i daje dzieciom urlop wesoły.
Policjantka opowiedziała jak zachować się podczas
9. Kieruje Strażą Gminną.
pobytu w domu, jak nie ma dorosłych np. czy otwie- 10. Kto w Tarnowie mieszka dobrze go zna bo z herbu spogląda każdego dnia.
rać drzwi nieznanym osobom? (bez zgody rodziców 11. Kierownica, dzwonek, koła z oponami, jedzie na nim człowiek i rusza nogami.
nie zapraszajmy znajomych!). Przypomniane zosta- 12. Każdy rowerzysta ma go na głowie.
13. W wodzie zawsze je zakładam przez ręce i głowę. Już się teraz nie utopię bo mam koło...
ły również zasady o których musi pamiętać każdy 14. Stoją przy drodze na jednej nodze, mówią jak jechać, mówią jak skręcać drogowe...
pieszy i rowerzysta. Korzystajmy z przejść dla pie- 15. Kto na skrzyżowaniu bez obawy staje bo ręką zatrzyma auta i tramwaje.
szych, jeśli nie mamy chodnika, poruszamy się lewą 16. Po chodniku pieszy chodzi, po niej jeżdżą samochody.
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Opracowanie: Straż Gminna Tarnowo Podgórne Anna Weber-Przybył, Magdalena Kula
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17. Czarno biała, w paski cała zamiast biegać po Afryce pomaga przejść przez ulicę.
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bezpieczeństwo

Komisariat Policji informuje

K

omisariat Policji w Tarnowie Podgórnym informuje, że Policja przyłączyła się do ogólnopolskiej
kampanii społecznej „Nigdy nie
jeżdżę po alkoholu”. Jej celem jest
ograniczenie liczby przypadków
kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu. Kampani została
poświęcona strona internetowa
www.nigdyniejezdzepoalkoholu.
pl. Policja zachęca do przyłączenia się do akcji oraz informuje,
że materiały promujące kampanię
zostaną rozpropagowane w najbliższym czasie.
Ponadto Komisariat Policji
w Tarnowie Podgórnym zawiadamia o dodatkowych terminach
znakowania rowerów w ramach
programu prewencyjnego „Poznański rower – bezpieczny rower”:

18 lipca, godz. 10.00 –
13.00,
29 sierpnia, godz. 15.00 –
18.00.

Znakowanie odbywać się będzie na terenie Komisariatu Policji
w Tarnowie Podgórnym ul. 23 Października 29.
Wymagania jakie muszą spełniać rowery:
• jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej –
dopuszcza się, aby światła roweru
były zdemontowane, jeżeli kierujący nie jest zobowiązany do ich
używania podczas jazdy,
• co najmniej jedno światło
odblaskowe barwy czerwonej,
kształtu innego niż trójkąt oraz
co najmniej jedno światło barwy
czerwonej, które może być migające,

• co najmniej jeden działający
skutecznie hamulec,
• dzwonek lub inny sygnał
ostrzegawczy o nieprzeraźliwym
dźwięku.
Kto może przystąpić do programu:
• do programu przystąpić może
wyłącznie osoba pełnoletnia,
mieszkająca na terenie Poznania
i Powiatu Poznańskiego (wymagany dowód osobisty lub inny
dokument potwierdzający tożsamość),
• dopuszcza się oznakowanie roweru osobie nieletniej pod
warunkiem uczestniczenia w tej
czynności jej rodziców, opiekuna
prawnego lub innej pełnoletniej
osoby, której tożsamość została
stwierdzona na podstawie dowodu osobistego – w tym przypadku
rower zostaje zarejestrowany na
osobę pełnoletnią, natomiast nieletni zostaje wskazany jako użytkownik roweru.
~ na

W wakacje rozsądnie

Z

uwagi na rozpoczynające się wakacje w czerwcu
przeprowadziliśmy wspólnie z Policją z Tarnowa Podgórnego działania profilaktyczno-prewencyjne. W trosce o bezpieczny
wypoczynek najmłodszych mieszkańców w wybranych szkołach
przypomnieliśmy najważniejsze
zasady bezpieczeństwa w czasie
letniego wypoczynku.

Lipiec to pierwszy miesiąc wakacji, dlatego strażnicy podczas
codziennych patroli odwiedzają
miejsca wypoczynku, by reagować w przypadkach zachowań naruszających porządek publiczny.
Chociaż okres letni to czas relaksu, to kierowcom przyjeżdżającym nad Jezioro Lusowskie,
przypominany o prawidłowym
parkowaniu pojazdów. Można po-

jazd zostawić w pewnej odległości od jeziora w miejscu do tego
wyznaczonym, by nie narażać
się na konsekwencje wynikające
z popełnionego wykroczenia.
~Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

Bezpieczna kąpiel
•

Pływaj tylko w miejscach strzeżonych, gdy wywieszona jest biała flaga

•

Przestrzegaj regulaminu kąpieliska

•

Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu

•

Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich

•

Nie skacz do wody w miejscach nieznanych

•

W trakcie kąpieli nie wzywaj pomocy, jeśli nie jest ci ona potrzebna.

•

Nie baw się w przytapianie innych, nie spychaj z materacy, pomostów.

•

Jeśli zauważysz, że ktoś tonie – natychmiast wezwij pomoc, ratownika lub zadzwoń pod
numer 112.
lipiec 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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sprawozdanie

Z prac
Rady Gminy
Sesje 3 i 24 czerwca

W

czerwcu zaplanowałem 2 sesje Rady Gminy. Pierwsza z nich odbyła się 3 czerwca. Bez wątpienia
najważniejszym punktem jej programu była uchwała o udzieleniu
Wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu Gminy na rok 2013.
Jak już wszystkim wiadomo choćby z poprzedniego numeru naszego pisma absolutorium to zostało
udzielone Wójtowi jednogłośnie
przy pełnej obecności składu
Rady. Zanim jednak do tego do-

Rada przyjęła
„Politykę oświatową
Gminy na lata 20142019”
szło na sesji Rada wypełniła kilka
ostatnich kroków przewidzianych
w niezwykle sformalizowanej
procedurze dochodzenia do tej
uchwały. W powzięciu właściwej
decyzji wspomogła Radę Komisja
Rewizyjna wydając profesjonalną
opinię o wykonaniu budżetu za
2013 r. Niezwykle pomocna w tej
kwestii była też opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po
wielowątkowej dyskusji, a także
przedstawieniu ocen przewodniczących poszczególnych komisji
16
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Rady wyrażono w końcu stanowisko zwalniające od odpowiedzialności Wójta za wykonanie
budżetu na 2013 r., wystawiając mu przy tym za tę pracę opinię celującą. Były podziękowania
sformułowane przez Wójta swoim współpracownikom, a zwłaszcza Skarbnik Justynie Witkowiak,
wyrazy uznania i gratulacje. Sesja
oprócz wspomnianego i najważniejszego projektu dotyczącego
udzielenia absolutorium Wójtowi miała w swej agendzie 21
projektów uchwał. Jak zwykle
priorytetowe były projekty dotyczące uchwalenia i przystąpienia
do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Na sesji w dniu 24 czerwca na
radnych czekało aż 28 projektów
uchwał. Było to ostatnie przed
wakacjami posiedzenie Rady
o takim charakterze. Zakres tematyczny a zwłaszcza imponująca ilość różnorodnych zagadnień
sprawiły, że sprawne przeprowadzenie sesji stanowiło niełatwe zadanie. Omówiono i przyjęto zmiany w budżecie Gminy, uchwalono
jeden i przystąpiono do trzech
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dwa
projekty uchwał dotyczyły spraw
socjalnych jeden około podatkowych, a kilka gospodarki nieruchomościami. Pozostałe dotyczyły spraw związanych z oświatą.
Ważny był też projekt ustalający
ostateczny kształt i granice obwodów i okręgów wyborczych
na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Najważniejszym jednak
projektem z jakim przyszło nam
się zmierzyć było przyjęcie „Polityki Oświatowej Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2014-2019”.
To dokument, nad którym Wójt
i Rada pracowały grubo ponad

rok. W wyniku tej pracy powstało
nowoczesne narzędzie kompleksowego podejścia do tego zagadnienia w naszej Gminie. W dokumencie tym zawarto wszystko
co pozwoli gminnej oświacie rozwijać się jeszcze szybciej i efektywniej. Nowoczesna i przyjazna
szkoła to motyw przewodni tego
opracowania. Radni w dyskusji podkreślali dumę z powstania
tego dokumentu. Dali temu wyraz
głosując w całości za jego przyjęciem. Sesja była trudna, wyczerpująca i trwała bardzo długo.
Wszyscy uczestnicy przetrwali ją
jednak w bardzo dobrej formie
dzięki znakomitemu występowi
dzieci ze Szkoły Podstawowej
im. Gen. Dowbora Muśnickiego
w Lusowie. Przedstawienie nosiło tytuł „Śledztwo”. Dzieci mają
już za sobą nobilitujący debiut
tego przedstawienia na deskach
Teatru Nowego w Poznaniu. Ten
jakże profesjonalny występ rozbawił zebranych do rozpuku i doskonale wpisał się w „oświatową”
tematykę sesji oraz czas zakończeń roku w szkołach. Jak zwykle wszelkie szczegóły dotyczące
opisywanych sesji dostępne są na
stronie internetowej Gminy.
Kolejna sesja Rady Gminy odbędzie się 26 sierpnia. Zaproszenie dla wszystkich chcących
w niej uczestniczyć pozostaje aktualne.

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

stowarzyszenia

Pomnik Dowbora – ciąg dalszy

W

majowym numerze „Sąsiadki~Czytaj”
podaliśmy pierwszą wiadomość o budowie pomnika generała broni Józefa Dowbora Muśnickiego na centralnym placu w Lusowie.
Pomnik zamierza postawić Towarzystwo Pamięci
Generała Józefa Dowbora Muśnickiego Naszą decyzję uzasadniliśmy tym, że Dowbor jest postacią
historyczną, wielce zasłużoną w dziele odzyskania
niepodległości przez Polskę po latach zaborów. Wtedy opisałem jego działalność wojskową. W tym numerze gazety opisuję życie religijne Dowbora i jego
wojskową działalność religijną.

Józef Dowbor Muśnicki urodził się 25 października 1867 r. w Garbowie, ziemi sandomierskiej i został
ochrzczony w parafii Góry Wysokie.
Kiedy dziesięcioletni Józef szedł do gimnazjum
w Radomiu, matka błogosławiąc go, dała mu maleńki krzyżyk i powiedziała: to jest twój drogowskaz
życiowy i pamiętaj, że Polska kiedyś odzyska niepodległość1. Dowbor nigdy się z tym krzyżem nie
rozstawał1.
Jego troje najstarszych dzieci urodziło się na terenie Rosji Carskiej, tam gdzie on pełnił służbę wojskową. W jego domu rozmawiano po polsku. Dzieci
od małości uczono mowy polskiej i religii katolickiej1.
Po powrocie do Polski, do Lusowa w 1919 r., jego
dzieci mówiły po polsku i od razu chodziły do lusowskiego kościoła. Najmłodsza córka Agnieszka
urodziła się w Lusowie 8 sierpnia 1919 r. i została
ochrzczona w lusowskim kościele.
Opuszczając teren wojenny w Turcji w 1916 r.
Dowbor polecił na szczycie Chazir-Nabi-Tapa góry
Tauru postawić olbrzymi krzyż widoczny ze wszystkich stron, przypominający krzyże powstańcze.
W latach 1917-1918 był twórcą i dowódcą I Polskiego Korpusu w rejonie Bobrujska, gdzie codziennie dla wojska i ludności cywilnej odprawiano msze święte, a wieczorne apele kończono pieśnią
„Wszystkie nasze dzienne sprawy1+2”. Tam msze
święte odprawiano przy obrazie Bogarodzicy z napis „Boże zbaw Polskę”, a na jej płaszczu białe orły
przypominały ciągłość polskiej państwowości4. Już
tam odżyły tradycje narodowe pielęgnowane w sercach Polaków.
Kiedy sąd polowy I Korpusu skazał na śmierć
grupę żołnierzy za poważne przestępstwa. Dowbor
poszedł do celi odwiedzić skazańców. Wszyscy na
klęczkach się modlili. Zapytani o ostatnie życzenia,
poprosili o kapelana. Dowbor ich ułaskawił, a oni
potem stali się wzorowymi żołnierzami.
Przez cały okres istnienia I Polskiego Korpusu panowała bieda. Z tego powodu pod wpływem propagandy bolszewickiej zbuntował się jeden pułk,
którego żołnierze odmówili swoim przełożonym
wykonywania rozkazów. Groziło wielkie niebezpie-

czeństwo, bo przy pomocy tego
pułku bolszewicy mogliby rozbić cały Korpus. Pisze Dowbor:
nie mogłem dopuścić do bratobójczych walk. Poszedłem i stanąłem
w środku zbuntowanych żołnierzy.
Zdjąłem czapkę i głośno krzyknąłem: Nich będzie pochwalony
Jezus Chrystus. Nagle wszyscy
żołnierze poderwali się i stanęli
przede mną na baczność i odpowiedzieli: Na wieki wieków amen.
Po krótkim przemówieniu niebezpieczeństwo zostało zażegnane2+1.
W Bobrujsku Dowbor polecił
usypać kopiec, na którym ustawiono krzyż. Zdjęcie kopca eksponujemy w lusowskim muzeum.
Będąc dowódcą I Polskiego
Korpusu zaproponował, aby jego
żołnierze mieli swoją oznakę,
która miałaby znamiona wiary.
Tę oznakę stanowi krzyż, a u jego
podnóża godło państwowe z szablami. Tak pomyślana oznaka
miała być znakiem łączącym dowborczyków i całe polskie społeczeństwo1+3.
„Ustanawiając tę oznakę miałem na myśli Polskę, której dzieje zawsze były związane z krzyżem”2.
Przysięgi wojskowe żołnierzy
I Polskiego Korpusu i Wojsk wielkopolskich zaczynały się następująco: W imię Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej Jedynego,
ślubuję1+2 +3+4…
Także w utworzonej i dowodzonej Armii Wielkopolskiej przez
Dowbora rozpoczęto odprawiać
msze święte w poszczególnych
oddziałach. Razem z Księdzem
Dziekanem Tadeuszem Dykierem
wprowadzili kapelanów wojskowych do poszczególnych jednostek wojskowych4, dla niesienia
posługi liturgicznej wśród oddziałów walczących oraz wychowywanie żołnierzy w duchu religii
katolickiej4+5.
W wolnej Polsce Dowbor wraz
z Księdzem Arcybiskupem Edmundem Dalborem i wyższymi oficerami, 21 października
1919 r., udali się do Częstochowy
na Jasną Górę, by przed cudow-

nym obrazem Matki Boskiej Królowej Polski podziękować za odzyskanie niepodległości4.
Po służbie wojskowej od
1921 r. Dowbor na stałe zamieszkał w Lusowie, aż do swego zgonu 26 października 1937 r.
Cała rodzina Dowborów,
w każdą niedzielę, chodziła do
lusowskiego kościoła i jego córka Janina podczas mszy grała na
organach. Dowbor przyjaźnił się
z proboszczem Antonim Czeszewskim i także należał do Rady
Parafialnej6. Co roku z całą rodziną jeździł do Wilna, do Ostrej
Bramy, na rekolekcje, skąd przywoził pamiątki dla swoich pracowników. Niektóre z nich mamy
w lusowskim muzeum.
We wrześniu 1937 r. Dowbor
zaprosił do siebie, do Batorowa,
księdza prałata Stanisława Tworkowskiego, by wspólnie z nim
odprawić trzydniowe rekolekcje.
Ksiądz prałat musiał wrócić do
swoich obowiązków w Warszawie, ale umówili się na termin
późniejszy1.
Niestety Generał Józef Dowbor Muśnicki zmarł 26 października 1937 r. Uroczystą mszę
świętą pogrzebową odprawił Arcybiskup Walenty Dymek w asyście wielu księży i kapelanów
wojskowych. W kościele homilię
wygłosił ksiądz dr Tadeusz Jachimowski. Egzekwie pogrzebowe odprawił Arcybiskup Dymek,
a po nich modlitwę Anioł Pański
odmówił Ksiądz Prałat Stanisław
Tworkowski, kończąc słowami:
Dowbor był zawsze wierny Bogu
i Ojczyźnie1+7.
~ Józef Grajek
Źródła:
1.	Ksiądz Prałat Stanisław Tworkowski
„Krzyż Dowbora”
2.	Józef Dowbor Muśnicki „Moje wspomnienia”
3.	Józef Grajek. „Józef Dowbor Muśnicki,
zarys biografii”
4.	Lech Bończa-Bystrzycki i Ilona Basińska „Duchowieństwo polskie wobec
powstania wielkopolskiego 1918-1919”
5.	Biskup polowy dr hab. generał broni
Tadeusz Płoski „Dobrze, że jesteś Ojczyzno”
6.	Anna Grajek „Wywiady o Dowborze”
7. Mowy pożegnalne Dowbora
lipiec 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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sprawozdania

Z prac
Rady Powiatu
Sesja z 18 czerwca

C

zerwcową XLI Sesję Rady
Powiatu w Poznaniu rozpoczęło uroczyste wręczenie
laureatom nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury w 2013 r.
I nagrodę otrzymały „Koźlary” Kapela Dudziarska ze Stęszewa, II nagrodę – Orkiestra Dęta z Chludowa
z Gminy Suchy Las, III nagrodę
– Andrzej Horbik z Pobiedzisk za
50-lecie pracy artystycznej. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy, a szczególnie zaprzyjaźnionej
Kapeli Dudziarskiej – wielki ukłon
dla młodzieży, która gra na tak charakterystycznych instrumentach dla
Wielkopolski.
Rada rozpatrzyła następujące
uchwały w sprawie:

* przyjęcia „Planu Zintegrowanego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu Poznańskiego na lata 2015 -2025 (plan
określa sieć komunikacyjną, na
której jest planowane wykonanie
przewozów o charakterze użyteczności publicznej, ocenę i prognozy
potrzeb przewozowych, zasady organizacji rynku przewozu),
* zatwierdzono Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Poznańskiego na
lata 2014- 2020, powstała w oparciu o diagnozę społeczną bezrobocia, opieki nad dzieckiem i rodziną
oraz w zakresie niepełnosprawności. Strategia ma charakter przedsięwzięcia długofalowego, angażującego w realizację jednostki
organizacyjne samorządu powiatowego, samorządy miast i gmin oraz
organizacje pozarządowe funkcjonujące na rzecz dziecka, rodziny
i osób z niepełnosprawnościami
oraz przeciwdziałania bezrobociu,
funkcjonujące w Powiecie Poznańskim. Dodatkowo ułatwia pozyskiwanie funduszy zewnętrznych,
w tym funduszy unijnych na realizację zadań.

* powierzono Gminie Tarnowo
Podgórne prowadzenie zadania
publicznego zarządzania drogą
publiczną powiatową Przeźmierowo – Poznań w zakresie opracowania dokumentacji technicznej i budowy chodnika w ciągu ul.
Rynkowej na odcinku od ul. Sosnowej do Bukowskiej w Przeźmierowie oraz w ciągu ul Skórzewskiej
od istniejącego chodnika do ronda
na ul, Bukowskiej wraz bieżącym
utrzymaniem,
* powierzono Gminie Tarnowo
Podgórne prowadzenie zadania
zarządzania drogą powiatową
Grzebienisko – Jankowice w zakresie dotyczącym opracowania
dokumentacji technicznej dla budowy chodnika w ciągu ul Ogrodowej
na odcinku od ul Poznańskiej w m.
Jankowice do działki oznaczonej nr
122 obręb Jankowice, jego budowy
oraz bieżącego utrzymania,
* udzielono Gminie Dopiewo
pomocy finansowej na dofinansowanie połączenia autobusowego do
Domu Pomocy Społecznego w Lisówkach.
Z wyrazami szacunku
Radna Powiatu ~ Krystyna Semba

POselskie wieści

O

d wyborów do Parlamentu Europejskiego minął
już ponad miesiąc. Na
unijnej arenie politycznej trwają
negocjacje dotyczące obsady najważniejszych stanowisk w strukturach Unii Europejskiej. Dobry
wynik wyborczy Platformy Obywatelskiej umocnił pozycję negocjacyjną naszej unijnej delegacji.
Za nami pierwszy krok – wybranie władz oraz członków komisji w
Parlamencie Europejskim. Niewątpliwie sukcesem polskiej delegacji
jest fakt, że pracami ważnej komisji, zajmującej się przemysłem, badaniami naukowymi i energią, będzie przewodniczył były szef PE
Jerzy Buzek. Ponadto szefową komisji spraw konstytucyjnych została Danuta Huebner. Polska Delegacja Europejskiej Partii Ludowej
otrzymała również cztery stanowiska wiceprzewodniczących – Jaro-
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sław Wałęsa (rybołówstwo), Czesław Siekierski (rolnictwo i rozwój
wsi), Danuta Jazłowiecka (zatrudnienie i sprawy socjalne) oraz Barbara Kudrycka (wolności obywatelskie, sprawiedliwość i sprawy
wewnętrzne).
Wielkopolscy posłowie do PE
również wybrali komisję, w których będą wypracowywać nowe
rozwiązania. Posłanka Agnieszka
Kozłowska – Rajewicz zasiądzie w
komisjach do spraw zatrudnienia i
spraw socjalnych oraz prawa kobiet
i równouprawnienia, natomiast poseł Adam Szejnfeld w komisji handlu
międzynarodowego oraz rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów.
Komisje Parlamentu Europejskiego inicjują proces legislacyjny
na poziomie unijnym, dlatego też
liczna reprezentacja polskich eurodeputowanych na ważnych stano-

wiskach wzmacnia pozycję Polski
na arenie europejskiej.
Wciąż ważą się kwestie nominacji tek komisarzy w nowej Komisji
Europejskiej. Polska delegacja zaproponowała kilka dobrych kandydatur, aczkolwiek skład całej Komisji będzie znany po zakończeniu
całego procesu negocjacji na poziomie europejskim. Do obsadzenia
są również prestiżowe stanowiska,
jak chociażby szefa unijnej dyplomacji. Trudno określić, kiedy będziemy znali decyzje dotyczące powyższych kwestii. Niemiej jednak
ważne jest, aby Polska miała wpływ
na działalność organów Unii Europejskiej, których tematyka jest dla
naszego kraju ważna. Pozwoli to na
skuteczne działania na arenie europejskiej przez najbliższe 5 lat kadencji Parlamentu Europejskiego.
Biuro Poselskie
Waldy Dzikowskiego

stowarzyszenia

60 lat wędkarzy

J

ubileusz 60-lecia Koła PZW
Tarnowo Podgórne świętowano 15 czerwca. W zwołanym z
tej okazji zebraniu okolicznościowym udział wzięli członkowie, delegacje zaprzyjaźnionych kół oraz
zaproszeni goście.
Spotkanie otworzył Prezes
Koła Marek Perz. Omówił dzieje
związków wędkarskich w Polsce
od XIX wieku oraz przedstawił
historię tarnowskiego Koła. Podkreślił dobrą współpracę z samorządem lokalnym i organizacjami
pozarządowymi. Na zakończenie

wręczył Wójtowi i Przewodniczącemu Rady Gminy okolicznościowe pamiątki, dziękując za przy-

Wiadomości wędkarskie

Z

czynianie się do rozwoju Związku
Wędkarskiego. Prezes wyróżnił
także najstarszych członków Koła
i Społecznej Straży Rybackiej.
Potem głos zabrał Wójt Tadeusz
Czajka. Podziękował za wkład
związku wędkarskiego w rozwój
naszej społeczności lokalnej. Podkreślił, że tarnowskie Koło to największa organizacja pozarządowa
w Gminie. Prezesowi Koła pogratulował 30 lat pełnienia funkcji.
Następnie życzenia złożyli
członkowie przybyłych delegacji. Po zakończeniu części oficjalnej Prezes zaprosił wszystkich do
wspólnego świętowania.
~ Tarnowskie Koło PZW
z łodzi na Jeziorze Lusowskim.
Udział w zawodach mogą wziąć
wszyscy, którzy posiadają kartę
wędkarską oraz własną łódź. Startowe za udział w zawodach wynosi 30 zł od 1 osoby. Zapisy pod telefonem 508 507 980.
W lipcu i sierpniu Sekretariat
koła jest nieczynny. W razie potrzeby informacje pod nr telefonu
517 586 261.

arząd Koła Polskiego
Związku Wędkarskiego
w Tarnowie Podgórnym
zawiadamia swoich członków, że
20 lipca zostaną rozegrane zawody o Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusza Czajki.
Zawody rozegrane zostaną na stawach w Baranowie. Zbiórka zawodników o 7.00.

10 sierpnia zostaną zorganizowane zawody wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Rady
Gminy Tarnowo Podgórne Grzegorza Leonharda i Puchar Posła
na Sejm RP Waldy Dzikowskiego. Zbiórka o 7.00 w Lusówku.
Powyższe zawody zaliczane są do
konkursu Grand Prix 2014.
Przypominamy, że 13 września
odbędą się zawody spinningowe

Poznaliśmy
Mistrza Koła

Walne Zebranie
członków UTW

29

W

czerwca Zarząd Koła zorganizował zawody spławikowe o tytuł Spławikowego Mistrza Koła na rok 2014. Odbyły
się one na zalewie Radzyny Małe. Pogoda z rana nie
rozpieszczała wędkarzy, prognozy nie były optymistyczne. Popadało trochę. Wzmógł się wiatr, który
przepędził chmury i do końca zawodów pogoda systematycznie się poprawiała.
Łowiono głownie drobne płotki, leszczyki, krąpie.
Rzadko trafiały się większe ryby. Złowiono prawie
108 kg ryb, które po zważeniu wróciły do wody.
Tytuł Mistrza Koła 2014 zdobył Rafał Sikorski,
drugi był Wojtek Goroński, trzeci Bartek Brachaczek. Wśród juniorów zwyciężył Dawid Braniewicz
przed Łukaszem Kasprzakiem i Kingą Bączyk.
W klasyfikacji GP koła prowadzi Bartek Brachaczek przed Piotrami Sobalą i Limą
~Zdzisław Braciszewski

poniedziałek 23
czerwca w sali sesyjnej Urzędu Gminy odbyło się Walne Zebranie Członków Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Tarnowie Podgórnym.
Przedstawiono sprawozdanie
z działalności Zarządu za rok
2013, w tym sprawozdanie finansowe i informację z realizacji
uchwał. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej zakończył wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium, co nastąpiło
podczas serii głosowań.
Dokonano zmiany w składzie
osobowym Komisji Rewizyjnej.
W związku z rezygnacją Bogdana Jaworskiego powołano Leszka

Marek Perz
Prezes Koła

Majewicza. Wniesiono również
poprawkę do Statutu odnośnie
składania podpisów w banku i zatwierdzono jego nową wersję.
Po wyczerpaniu porządku obrad, życzeniami udanych wakacji zakończono Walne Zebranie
Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym.
~ Maria Zgoła
lipiec 2014 \ sąsiadka~czytaj \

19

stowarzyszenia

Ostre strzelanie na poligonie

W

ycieczka była naprawdę bardzo nietypowa.
Cel, do którego zdążali jej uczestnicy, położony wśród
lasów Ziemi Lubuskiej oddalonej
130 km na zachód od Poznania,
nie kojarzył się z grzybobraniem
ani zbieraniem jagód.
Kilkugodzinny pobyt na poligonie 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu sprawił, że poczuliśmy
się o wiele młodsi, bezpieczniejsi a biało – czerwone naszywki na
rękawach gospodarzy napełniały
nas dumą i nadzieją…
Tę niezwykłą wycieczkę zorganizowali członkowie Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie.
Imię Generała – dowódcy Powstania Wielkopolskiego – twórcy 100 tysięcznej Armii Wielkopolskiej nosi także 17 Brygada
w Międzyrzeczu.

Można było strzelać
z różnych rodzajów
broni
Bardzo owocne są kontakty tej
wojskowej jednostki z Muzeum
w Lusowie. Dowództwo szkoli
żołnierzy i przygotowuje ich do
pełnienia służby na misjach pokojowych miedzy innymi w Afganistanie, Afryce i Europie, my zaś
przywracamy pamięć patrona –
Generała Józefa Dowbora Muśnickiego.
Przewodnikiem i współorganizatorem był płk Grzegorz Misiak
– członek naszego Towarzystwa,
który przez szereg lat był członkiem dowództwa Brygady w Międzyrzeczu. Trudno o lepsze źródło informacji. Głęboka wiedza
wsparta osobistymi przeżyciami
wprowadziła towarzystwo w stan
niezwykłych emocji i oczekiwań.
Choć słońce dodawało blasku
20
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majowej zieleni, poligon wydał
się groźny. Pojazdy opancerzone, lufy armatnie różnych typów
broni nacelowane w niebo, Skoty,
Rosomaki, transportery sanitarne, amfibie gotowe do startu. Przy
każdym stanowisku bojowym radiowa łączność załogi. Podoficerowie i oficerowie raportowali
i odpowiadali na wszystkie pytania, nawet na te kłopotliwe.
Można było wszystko fotografować! Warto było, bo nasze
polskie wojsko na poligonie wygląda trochę inaczej niż na paradzie. Polowe mundury „moro”
wyposażone w 24 kieszenie (pełne), siedmiokilogramowe hełmy
z noktowizorami, a jeśli berety, to
tak założone, że każdemu w nich
do twarzy.
Największą atrakcją była możliwość strzelania do celów ruchomych z różnego rodzaju broni.
Stymulacje miały miejsce w wielkiej hali. Huk ogromny – jak to
na wojnie.
Strzelaliśmy z pozycji leżącej
i przyklęku. Celem nie były „zajączki”. Celem był wróg. Nie chcieliśmy go zabić, ale chcieliśmy
trafić! Wyniki wcale nie były najgorsze. Tylko serca waliły chyba
głośniej niż maszynowy karabin.
Wyciszenie emocji trwało długo. O to również zadbali gospodarze. Częstowali grochówką z kotła i świeżym razowym chlebem

z żołnierskiej kuchni, kawą w termosach i kiełbaskami pieczonymi
na ognisku.
Czekała nas jeszcze jedna atrakcja. Koszary w Międzyrzeczu.
Tutaj zaskoczeniem był niewyobrażalnie duży plac defilad. Stąd
kontyngenty polskich żołnierzy
po kilkumiesięcznym przeszkoleniu specjalistycznym wyruszają na
służbę w misjach w Afganistanie,
Iraku, Czadzie. Niestety czterech
żołnierzy tej Brygady wróciło martwych. W Sali Tradycji poznaliśmy
ich krótkie bohaterskie życie.
W drodze powrotnej niespodzianka o zupełnie innym charakterze. Kilka kilometrów od
Pniew w szczerym polu wznosi
się ciekawy obiekt sakralny – grota Matki Boskiej Fatimskiej wykonana z kamieni i głazów jako
forma dziękczynienia przez Urszulę i Andrzeja Kawa, członków
naszego Towarzystwa. Andrzej
Kawa zaprosił całą grupę do swego obejścia na ciastka i kawę.
10 godzin to dużo i mało. Można je spędzić w ogródku, przed telewizorem, ale można także poznać
(wprawdzie niewielką) cześć Armii Polskiej, lub heroiczny wyczyn
zwykłych ludzi. Wybierajcie…
Zarząd Towarzystwa Pamięci
generała Józefa Dowbora Muśnickiego z Lusowa planuje kolejną,
nietypową wycieczkę. Zapraszamy!
~ Anna Lusowska

stowarzyszenia

Wiadomości brackie

N

ajważniejsze strzelanie
roku o tytuł Króla Zielonoświątkowego w naszym bractwie odbyło się 7 czerwca. Mam zaszczyt ogłosić wszem
i wobec, iż po przeprowadzeniu
regulaminem przewidzianych
ćwiczeń strzeleckich zaszczytny
tytuł Króla Zielonoświątkowego
A D 2014 zdobył Tadeusz Siłacz.
Pierwszym rycerzem został Przemysław Pomian, drugim rycerzem
został Waldemar Kubiak. W dniu
21 czerwca 2014 r. w kościele w
Tanowie Podgórnym odbyła się
intronizacja króla zielonoświątkowego. Mszę Świętą w intencji
bractwa odprawił ksiądz Artur
Rembalski. Prezes Stanisław Bączyk u stóp ołtarza mianował na
rycerza brata Waldemara Kubiaka i Przemysława Pomiana a Tadeusza Siłacza mianował Królem
Zielonoświątkowym. 29 czerwca
rywalizowaliśmy na naszej strzelnicy o tytuł Króla Zielonoświąt-

kowego Okręgu Szamotulskiego,
którym został brat Maciej Galica
(KBS Tarnowo Podgórne), a rycerzami zostali Zbigniew Karłyk

(KBS Tarnowo Podgórne) i Józef
Dudzik (KBS Grzebienisko).
W czerwcu od wielu lat na strzelania zapraszamy najmłodszych z
okazji Dnia Dziecka. Zorganizowaliśmy strzelanie wiatrówkowe
w Kokoszczynie, Baranowie oraz
w Sierosławiu. Dzieci i młodzież
rywalizowała z dużym zacięciem
sportowym, a zwycięzcy otrzymali nagrody. 15 czerwca odbył
się festyn Antoniański w Przeźmierowie. Bractwo wystawiło
tam strzelnicę wiatrówkową, w
zabawie uczestniczyły całe rodziny. Na naszej strzelnicy gościliśmy również firmę Eurodruk,
dla której zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne z okazji Dnia
Drukarza
Strzelnica jest otwarta w każdy
wtorek i czwartek w godz. 16.00 20.00. Zapraszamy!
Szczegółowych
informacji udziela brat Leszek Jerzak pod
numerem tel. 880 584 242.
Z brackim pozdrowieniem
~ St. Bączyk

Na górskich
szlakach

S

eniorzy z Tarnowa Podgórnego udali się na wycieczkę
rekreacyjno-wypoczynkową do stolicy Tatr – Zakopanego.
Przez cały czas pobytu humory
i pogoda dopisywały. Czasu starczyło i na zwiedzanie, i na odpoczynek.
Poznawanie Zakopanego zaczęliśmy od skoczni i Doliny Kościeliskiej, w której na własne
oczy zobaczyliśmy zniszczenia
po majowym huraganie. Potem
spływ Dunajcem – przeżycie nie
do opisania. Nasze najstarsze seniorki – tylko podziwiać hart ducha i pokonywanie przeciwności!
W powrotnej drodze dojechaliśmy
do Dębna – tam warto zobaczyć
drewniany kościółek klasy ”0”.
Byliśmy też w innym kościółku drewnianym: na Jaszczurówce oraz w Olczy, gdzie obiekt, już
o nowej architekturze, jest przepiękne położony na wzgórzu (wi-

doki nieziemskie). Był wyjazd na
Gubałówkę i podziwianie miasta
z tej perspektywy. Byli odważni w naszej grupie, którzy pieszo przeszli 8 km i z powrotem
do Morskiego Oka. Inni wyciągiem na Kasprowy, albo na szlak
w góry. Takie były wyzwania naszych wycieczkowiczów.
Nieopodal miejsca naszego pobytu stał piękny kościół na Krzeptówkach, postawiony w hołdzie
papieżowi św. Janowi Pawłowi II.
Opisywać można byłoby jeszcze
dużo ciekawych spostrzeżeń.
Odpoczywaliśmy popołudniami
w bardzo miłej i sympatycznej at-

mosferze, do tego przyczynili się
wycieczkowicze oraz cała obsługa pensjonatu „Moszczenianka”.
Po siedmiodniowym wypoczynku
opuszczaliśmy z żalem to magiczne miejsce. Wypoczęci i usatysfakcjonowani, że było nam dane
być tam, gdzie Giewont patrzy
z góry na doliny. Dojechaliśmy do
domu cali i zdrowi. I już zaczynamy zbierać pieniążki na następne
przygody – oby siły dopisały!
Serdecznie dziękuję uczestnikom wycieczki za zaufanie, wyrozumiałość i pomoc.
~ Anna Gryska
lipiec 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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porady
Być może jednakowoż, iż się mylę;
może to wszystko to jeno trochę miedzi i szkła,
które ja biorę za złoto i diamenty.

Kartezjusz

Nierówna walka?

P

ojawił się apel miłośników
ptaków do miłośników kotów o zakładanie obroży z
dzwoneczkami i danie szansy ptakom w konfrontacji z kotem. Czyli prośba o fory dla jednej strony
w „nierównej” walce.
Nie będę apelował, ale postaram
się wyjaśnić o co chodzi. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
Miłośnicy myszy, nornic i innych
zwierząt, na które polują koty, są
w mniejszości, więc chodzi głównie o miłośników ptaków. Ci, który
je kochają, będą postrzegali koty
jako okrutnych morderców, którzy
z pełnymi brzuchami polują i zabijają dla zabawy.
Z kolei właściciele kotów będą
bronili swoich pupili, mówiąc że
takie jest prawo natury i tego nie
zmienimy. Każdy patrzy inaczej i
każdy ma swoje racje.
Podzielone są zdania między
sąsiadami i podzielone są zdania
między naukowcami. Ci ostatni
śledzą i badają koty oraz obliczają ile zwierząt może paść lub pada
ich ofiarą. Z badań amerykańskich
wynika, że w ciągu roku koty za-

Moda na nosie

N

ie wyobrażam sobie słonecznego lata bez okularów przeciwsłonecznych.
Są bezkonkurencyjnym dodatkiem na ciepłe dni. Jakie okulary
przeciwsłoneczne będą modne na
sezon lato 2014?
W tym sezonie światowi projektanci zaskoczyli nas swoją
kreatywnością. W kolorach króluje landrynkowe szaleństwo. Intensywna fuksja, soczysta limonka i pomarańcz – to kolory szkieł
na sezon lato 2014. Dla wszystkich kochających wyróżniać się
w tłumnie polecam tzw. futuryzm.
Modne białe oprawki okularów
przybrały najdziwniejsze kształty, niczym mała rzeźba. Bardzo
optymistycznym akcentem w dzi-
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bijają tam 3 miliardy ptaków i 20
miliardów gryzoni. Tak wielka
żarłoczność kotów doprowadziła
w ostatnich latach do wyginięcia
aż 33 gatunków innych zwierząt.
Inne, też amerykańskie, badania
dowodzą natomiast, że koty domowe sporadycznie oddają się
polowaniu. Chętniej natomiast
po prostu leniuchują. Bronią też
kotów Rosjanie, którzy twierdzą,
że zdecydowanie większe szkody
w ekosystemie wyrządzają dziko
żyjące zwierzęta.
Ale jak jest naprawdę chyba się
nie dowiemy.
Wyniki badań można w różny
sposób interpretować, nie mówiąc
już o manipulowaniu nimi.
Dwóch naukowców mając te
same dane może dojść do diametralnie różnych wniosków. Ingerujemy w środowisko „naturalne”
(Co to znaczy naturalne? I czy jest
jeszcze coś naturalnego?) i to się
nie zmieni. Do czego ta ingerencja
doprowadzi nikt nie jest w stanie
przewidzieć. Np. dokarmiamy ptaki i cieszy nas ich widok, ale są badania naukowe dowodzące, że tak
naprawdę skracamy im życie, wywołując choroby, które nie występują u ptaków niedokarmianych.
Czasami w dobrej wierze staramy
się coś zrobić, ale osiągamy efekt
odwrotny od zamierzonego.

Nie wiem kto ma rację. Czy Ci,
którzy chcą zostawić sprawy samym sobie czy Ci, którzy chcą
kastrować koty. Wiele przykładów jednak mówi, że im bardziej
chcemy zrobić dobrze, tym gorzej
nam to wychodzi.
Pozostaje chyba zdać się na wyczucie i zdrowy rozsądek.
Wracając do naszego lokalnego
apelu o zakładanie kotom obroży
z dzwonkami. Pomysł wydaje się
być logiczny. Kot jest najedzony, pozwalamy mu polować ale
zwiększamy szansę ptaków na
przeżycie.
Mam jednak dwie wątpliwości.
Pierwsza dotyczy kota. Widziałem koty powieszone na obrożach, nawet tych ze specjalnym
zabezpieczeniem. Druga związana jest z ptakiem, który przeżyje
atak kota z dzwonkiem, ale czy
przypadkiem po czasie nie straci
czujności i nie zginie z ręki drapieżnika polującego bez sygnału
ostrzegawczego?
Być może moje wątpliwości
rozwieje kot, którego dostanie na
drugie urodziny mój syn Tytus,
kiedy przyniesie do domu pierwszego upolowanego ptaszka.
Zapraszam do dyskusji.
~ PASZCZAK
paszkosum@wp.pl
siejszej modzie są różowe okulary. Świat widziany przez różowe
okulary jest podobno piękniejszy!
Wiedzą o tym projektanci, którzy
w tym sezonie lansują ten kolor
szkieł. Lenonki to kolejny trend
tego lata. Warto wiedzieć, iż lenonki świetnie prezentują się z kapeluszem o małym rondzie. Jednakże najbardziej kobiece okulary
w tym sezonie to tzw. kocie oko,
oczywiście w klasycznym czarnym kolorze. Wykończone złotymi nitami dodają szyku i przyciągają spojrzenia innych.
Okulary to modny gadżet, który
doskonale uzupełnia całą stylizację i nadaje jej charakteru. Mam
nadzieję, że każdy z Was znajdzie
coś dla siebie z tych kolorowych
wakacyjnych propozycji.
~ Maja Wachowska
- wizażystka i stylistka
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Wakacyjne skarby w ramce

L

ato..słońce.. wakacje..
to ulubiony czas dla nas
wszystkich. Każdą wolną, słoneczną chwilę chcemy
spędzać na świeżym powietrzu.
Czekamy z utęsknieniem na zasłużony urlop i odreagowanie od
codziennego biegu dnia. Niektórzy z nas od dawna planują letni
wypoczynek, inni z dnia na dzień
podejmują decyzję i wyjeżdżają
w tajemnicze, egzotyczne i nieznane miejsca. Na plaży, w górach czy w lesie można znaleźć
wiele „skarbów” które mogą być
długim miłym wspomnieniem po

Zachęcamy do
eksponowania
pamiątek
tym udanym letnim wypoczynku. Nasze znalezione, wyszukane egzotyczne wakacyjne „skarby” często po powrocie z wakacji
lądują w ciemnych zakamarkach

naszych domów i zapominamy
o nich – to smutne.
Zachęcam do eksponowania naszych pamiątek, które mogą stanowić doskonały element dekoracyjny naszego wnętrza – dodając mu
tym samym naszego charakteru.
Jest wiele ekspozycyjnych sposobów przechowywania. Jednym z nich może być przykładowa drewniana ramka składająca
się z trzech elementów. W prosty
sposób pomalowana, lub ozdobiona metodą Shabby Chic – jak
kto lubi i potrafi. A jak lubi i nie
potrafi to zapraszamy do Klunkierowni: tam pozna zakamarki
tej i wielu innych technik ozdabiania przedmiotów.

Tak przygotowana ramka jest
bazą do naszych skarbów i wspomnień. Analizując wakacje, pewnie zdarzyło się, że chcieliśmy zapamiętać jakieś magiczne słowa
usłyszane od bliskiej lub obcej osoby, złote myśli nam przemknęły –
które warto zapisać i zapamiętać,
ponieważ kojarzą nam się z miejscem i tymi fajnymi letnimi chwilami. W zależności od naszych zbiorów, umiejętności i możliwości
wybieramy odpowiednią dla siebie
wielkość ramki. Przyklejamy nasze skarby: muszelki - nieregularnie lub w określony schematyczny
wzór, posypujemy piaskiem z plaży, dokładamy jakiś ważny dla nas,
znaleziony podczas wieczornego
spaceru kamyszek np. w kształcie
nieregularnego serduszka. Ręcznie
piszemy złote myśli i datę. Inna
opcja to przyklejone kawałki kory
w niespotykanym kształcie na której można zapisać np.fajne słowo
przywiezione z biwaku, połączone
ze zdjęciem z tego miejsca.
Moje ulubione magiczne miejsce znajduje się w Gminie Tarnowo Podgórne, gdzie odpoczywam, nabieram siły i szukam
inspiracji w ciszy, delikatnym szumie drzew przy ptasiej muzyce...
~Justyna Ratajczak
Klunkierownia

Gwarancja a koszty dowozu

P

rowadzę mały zakład fryzjerski. Przez jeden z portali internetowych kupiłem mały telewizor do poczekalni.
Sprzedawcą był sklep, telewizor
miał gwarancję ze sklepu. Po
kilku miesiącach telewizor uległ
awarii, więc zgłosiłem się do
sprzedawcy z żądaniem naprawy
na podstawie gwarancji, którą
otrzymałem przy zakupie.
Sprzedawca oświadczył, iż pokryje koszty naprawy, ale w gwarancji jest zapis, że koszty przesyłki, opakowania oraz inne koszty
przewozu obciążają mnie. Mówi,
że gwarancja daje mi tyle, ile jest
w niej napisane i że nie musi pokrywać niczego więcej. Czy sprze-

dawca ma rację i czy muszę płacić
za przesyłkę do niego.
Odpowiedź.
Sprzedawca nie ma racji. Co do
zasady, gwarancja jest dodatkowym porozumieniem towarzyszącym innej umowie i rzeczywiście
może być kształtowana w sposób
dowolny. Oznacza to, że udzielający gwarancji (gwarant) sam określa jakie usługi w ramach gwarancji
będzie świadczył i za co odpowiada. Istnieją jednak od tego pewne
wyjątki. Jeden z nich jest określony w art. 580 Kodeksu Cywilnego.
Zgodnie z tym przepisem, osoba
korzystająca z uprawnień gwarancji powinna dostarczyć rzecz do
miejsca wskazanego w gwarancji

lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji. Dostawa winna jednak zostać dokonana na koszt gwaranta.
Jest to przepis bezwzględnie obowiązujący, stąd powoływanie się
przez sprzedawcę na zapis gwarancji wyłączający możliwość żądania zwrotu kosztów dowozu jest
bezskuteczny, a Pan może domagać się zwrotu kosztów, oczywiście w rozsądnych granicach. Jeżeli sprzedawca nie zwróci razem
z towarem kosztów dowozu, można domagać się ich przed sądem.

~ Robert Jakóbiec
- radca prawny
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U

rlop z książką, wakacje z książką, czas letni z książką.Propozycje na lato czyli najczęściej kupowane, najchętniej wypożyczane,
najciekawsze tytuły ostatnich miesięcy. Polecamy
interesujące książki na letnie, wakacyjne, urlopowe,
słoneczne lub deszczowe dni.
Wygospodarowany czas na wakacyjną lekturę to
ciekawe uzupełnienie letnich wycieczek, podróży,
odpoczynku. Czytając zwiedzasz świat, odkrywasz
niesamowite miejsca, relaksujesz się, a może zaskakujesz inną form spędzania czasu wolnego. Świat
wartości intelektualnych zaprasza wszystkich nieza-

leżnie od wieku. Zachęcając do czytania dzieci i młodzież dajemy im
szansę na polubienie literatury i odkrywanie nieznanych a fascynujących światów.

Ostatnie miejsca
na „Wakacje
z duchami”

Lusowiacy w mozaice
polskiego folkloru

LETNIE PROROPOZYCJE:
Beata Pawlikowska „W DŻUNGLI ZDROWIA”
Markus Zusak „ZŁODZIEJKA KSIĄŻEK”
Ignacy Karpowicz „SOŃKA”
Jacek Hugo-Bader „DŁUGI FILM O MIŁOŚCI. POWRÓT NA
BROAD PEAK”
Janusz L. Wiśniewski „GRAND”
Paulo Coelho „ZDRADA”
Magdalena Grzebałtowska „BEKSIŃSCY. PORTRET PODWÓJNY”
Katarzyna Grochola „ZAGUBIONE NIEBO”
Stanisław Koper „GWIAZDY KINA PRL”
Alice Munro „UCIEKINIERKA”
Katarzyna Michalak „OGRÓD KAMILI”
Brenda L. Baker „HINDUSKA SŁUŻĄCA”
Hanna Cygler „GRECKA MOZAIKA”
Więcej informacji na stronie www.bibliotekatp.pl
~ I.B.

C

hoć skończyły się już miejsca na wycieczkę
do Torunia, dzieci szkolne z Gminy Tarnowo
Podgórne nadal mają szansę na całodniową
przygodę w ramach „Wakacji z duchami”. Są jeszcze ostatnie wolne miejsca na wyjazd do Ziemi Konińskiej.
W programie wycieczki, która odbędzie się w piątek, 25 lipca w godz. 9-19 znalazło się zwiedzanie Zamku w Gosławicach, pobyt wśród zwierząt
w agroturystyce „U Ani i Filipa”, a także obiad i wizyta na basenie we Wrześni. Koszt udziału w wycieczce to zaledwie 30 zł. Zapisy przyjmujemy w siedzibie GOK „SEZAM” przy ul. Poznańskiej 96, od
poniedziałku do piątku w godz. 8-15. Zapraszamy!
~ Jarek Krawczyk
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J

edenaście zespołów folklorystycznych od Suwałk aż po Łemkowszczyznę, z tego dwa zespoły z Wielkopolski („Lusowiacy”
i Zespół Regionalny im. Anny Markiewicz), walczyło o „Świętokrzyski Pasiak” w Kielcach w dniach 27-29 czerwca. Jury nie przyznało
nagrody głównej – my wróciliśmy z wyróżnieniem i skromną nagroda pieniężną, bogatsi o „Kapelę”, która w tak szybkim czasie została
zorganizowana. Serdecznie dziękujemy p. Joksowi za oddelegowanie
wspaniałych Arkadiuszów.
Poszerzyliśmy również nasz repertuar, bo specjalnie na ten festiwal
do perfekcji dopracowaliśmy suitę sądecką. Już dziś zapraszamy na Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych do Lusowa 24 sierpnia.
~Krystyna Semba

gok
Kino plenerowe:
- „Wieczni chłopcy”

Afisz

sobota, 19 lipca, godz. 21.30
Park 700-lecia w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny.

„Wakacje z duchami”
- wycieczka dla dzieci do Torunia
fot. Wikipedia

wtorek, 22 lipca, godz. 9-20
Wszystkie miejsca zarezerwowane.

„Wakacje z duchami”
- wycieczka dla dzieci po Ziemi Konińskiej
fot. Jerzy Strzelecki / Wikipedia

piątek, 25 lipca, godz. 9-19
Koszt wycieczki: 30 zł. Zapisy w siedzibie GOK „SEZAM”

Kino plenerowe:
- „Wielkie piękno”

sobota, 2 sierpnia, godz. 21
Park im. St. Kanikowskiego w Przeźmierowie. Wstęp wolny.

Lusowskie Spotkania Muzyczne - koncert 92:
- Zespół Harmonijek Ustnych „Animato”
niedziela, 3 sierpnia, godz. 13
Kościół w Lusowie. Wstęp wolny.

IV Festiwal „BLusowo 2014”

Wykonawcy: Nikki Buzz [USA], Dr Blues & Soul Re Vision
Shy Albatross, Magda Piskorczyk, Old Wave i inni

IVsobota, 23 sierpnia, godz. 15, Plac przy kościele w Lusowie.
Wstęp wolny.

XV Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych
gwiazda wieczoru: Biełyje Rosy (Białoruś)
niedziela, 24 sierpnia, godz. 12.30, Plac przy kościele w Lusowie
Wstęp wolny.

„Afisz” zawiera wybrane imprezy. Pełna informacja o imprezach kulturalnych
dostępna w miesięczniku TarNowa Kultura oraz na stronie internetowej www.goksezam.pl
lipiec 2014
styczeń
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Poznaj możliwości harmonijek

P

o znakomitym koncercie
„Artu’S Kwartet”, który
przyciągnął tłumy miłośników muzyki klasycznej, czeka ich
kolejny ciekawy koncert. Gwiazdą 92. „Lusowskiego Spotkania
Muzycznego” będzie Zespół Harmonijek Ustnych „Animato”.
Historia tej grupy sięga roku
1978, a jego muzycy mają na koncie wiele nagród i występy w Bułgarii, Szwecji, Estonii, Niemczech
i Włoszech. Od początku zespół
stawia sobie za cel popularyzację

harmonijki ustnej, demonstrując
walory orkiestrowego brzmienia
tego instrumentu. Publiczności
starają się pokazać, że w ich rękach harmonijka ustna ma prawie
nieograniczone możliwości, że
pozwala z powodzeniem zagrać
każdy rodzaj muzyki. A w repertuarze grupy są zarówno utwory
pop i jazzowe, jak i harmonijkowe aranżacje muzyki klasycznej,
które z pewnością zdominują lusowski występ. Odbędzie się on
w tutejszym kościele 3 sierpnia
o godz. 13. Wstęp wolny, polecam!
~ Jarek Krawczyk

Sukcesy Pawła Joksa i naszej orkiestry

M

łodzieżowa Orkiestra
Dęta Gminy Tarnowo
Podgórne do bogatej
kolekcji sukcesów może dopisać
kolejny. 15 czerwca w Kole zdobyła „Kryształowe Koło” – główną nagrodę tamtejszego Turnieju
Orkiest Dętych. Natomiast kapelmistrz naszej orkiestry, Paweł
Joks może pochwalić się prestiżowym medalem, który otrzymał
z rąk abp. Stanisława Gądeckiego.
Działająca w GOK „SEZAM”
orkiestra w turnieju zmierzyła
się z zespołami z czeskiego Jistebnika, Zambrowa, Wręczycy Wielkiej i Poddębic. Konkurs
rozpoczął się przemarszem ulicami miasta, a następnie wspólnym odegraniem „Orkiestr Dętych” i „Highland Cathedral” na
Stadionie Miejskim. Następnie na
scenie prezentowały się poszczególne orkiestry. Nasza zagrała
takie utwory, jak „Oto Chopin”,

„The Lion King” z filmu „Król
Lew”, „Copacabanę” oraz wiązankę z musicalu „Grease”. Choć

Czekamy na wspomnienia!

W

ielkimi krokami zbliża się otwarcie Centrum Kultury w Przeźmierowie. Gminny Ośrodek
Kultury „SEZAM” zaprasza więc
mieszkańców do podzielenia się
swoimi wspomnieniami związanymi ze starym budynkiem „klu-
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bu” i Domu Kultury. Zachęcamy
do przesyłania zdjęć, spisanych
wspomnień, dokumentów i wszelkiego rodzaju pamiątek związanych z tym miejscem. Czekamy
na nie w siedzibie GOK „SEZAM” w Tarnowie Podgórnym
(ul. Poznańska 96, w godz. 8-15)

poziom wszystkich wykonawców
był bardzo wysoki, główna nagroda trafiła właśnie w ręce podopiecznych Pawła Joksa. Dodatkowo Alicja Kęsy została uznana
najlepszą solistką.
Natomiast 29 czerwca w Poznaniu odbyła się uroczystość
wręczenia medali z napisem
„Sanctus Petrus – Sanctus Paulus”
– dorocznej nagrody Metropolity
Poznańskiego za szczególne osiągnięcia w promocji kultury chrześcijańskiej. W przeszłości wyróżnieni zostali m. in. Wojciech Kilar
i Stefan Stuligrosz. Tym razem
laureatami zostali ks. prałat Marian Lewandowski oraz wspomniany Paweł Joks, mieszkaniec
naszej Gminy, szef Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych,
a jednocześnie kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy
Tarnowo Podgórne. Gratulujemy!
~ Jarek Krawczyk

oraz pod adresem mailowym jarek@goksezam.pl. Jeśli uda nam
się zgromadzić ciekawe materiały
– posłużą one jako eksponaty specjalnej wystawy.
~ Jarek Krawczyk

edukacja

Jeszcze dwa seanse

K

to 12 lipca wybrał się do
Lusowa, mógł zobaczyć
plenerowy pokaz filmu
„Babcia Gandzia”. Miłośników
kina czekają jeszcze dwa seanse:
19 lipca o godz. 21.30 w Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym zobaczymy komedię
„Wieczni chłopcy”, a 2 sierpnia o godz. 21 w Parku Kanikowskiego w Przeźmierowie
wyświetlony zostanie film pt:
„Wielkie piękno”.

„Wieczni chłopcy” to historia stojącego przed decyzja o ślubie Thomasa, którego przyszły teść przekonuje, że jedynym sensem życia jest
zabawa i brak zobowiązań. Ten francuski film zrobił w kraju prawdziwą
furorę przyciągając do kin 1,6 miliona widzów. „Wielkie piękno” natomiast jest historią starzejącego się dziennikarza, który przemierza ulice
Rzymu i wspomina namiętną i bezpowrotnie utraconą młodość.
Wstęp na seanse wolny, zapraszamy!
~ Jarek Krawczyk

Przedszkole w Przeźmierowie

Jest w roku dzień taki, na który czekają wszystkie dzieciaki

P

ierwszego czerwca jest obchodzony Światowy Dzień
Dziecka, w tym dniu małe
i duże dzieci mają swoje święto. Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie również
świętowało ten wyjątkowy dzień.
Drugiego czerwca na deskach
przedszkolnej sceny zostało
wystawione przedstawienie dla
małych widzów pt. „Król Bul”.
Spektakl ten był w nietypowej obsadzie, bowiem w role aktorów
wcielili się rodzice przedszkolaków. Dla wielu skrzatów udział
rodziców w przedstawieniu był
niespodzianką. Przedszkolna publiczność mogła przyglądać się
zabawnym perypetiom tytułowego Króla Bula, który nie potrafił poradzić sobie z bolącym
zębem. Z bezradności wywołał
nawet wojnę z królem teściem. Po
obejrzeniu tego zarówno humorystycznego, jak i moralizującego przedstawienia nie znajdzie się
chyba ani jeden skrzat, który będzie bał się dentysty. Po spektaklu
aktorzy zostali obsypani gromkimi brawami, a dzieci w podziękowaniu wręczyły im róże.
Dodatkowo w dniu swego święta
maluchy otrzymały prezenty
ufundowane przez Radę Rodziców. Przedstawienia w wykonaniu rodziców wpisały się już na
stałe w kalendarium przedszkola.

Do tej pory rodzice inscenizowali: „Śpiącą królewnę i siedmiu krasnoludków”, „Wesołą Ludwiczkę” i „Króla Bula”. Wszystkie spektakle reżyserowała Ewa Łuczak.
Drodzy Rodzice, w imieniu całej społeczności przedszkolnej serdecznie dziękujemy za udział w przedstawieniu, za profesjonalną grę aktorską i za przygotowanie imponującej scenerii. Z niecierpliwością czekamy na następną sztukę.
~ Monika Królak

Mija rok szkolny, zatem dziękujemy Radzie Rodziców działającej przy
Przedszkolu „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie za aktywne uczestnictwo
w życie naszej placówki, a w szczególności za pomoc w realizacji zadań
organizacyjnych i wychowawczych.		
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
i Pracownicy Przedszkola „Leśne Skrzaty”
w Przeźmierowie
lipiec 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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edukacja
Szkoła Podstawowa w Lusowie

Najdalej zajdzie ten, kto wie dokąd zmierza…

T

akim mottem społeczność
Szkoły w Lusowie pożegnała kolejny rocznik absolwentów. Na sali gimnastycznej licznie zgromadzili się goście,
rodzice, uczniowie i grono pedagogiczne. W tym roku zaszczycił
nas swoją obecnością Wójt Tadeusz Czajka.
Wyróżnieni uczniowie odebrali
świadectwa z rąk Dyrektor Aleksandry Kolendo, a ich Rodzice listy gratulacyjne. Nagrodę Wójta za
liczne osiągnięcia i wszechstronne
uzdolnienia otrzymała Julia Mróz.
Nagrodę za najwyższą ilość punktów na sprawdzianie klas szóstych
dostał Jan Antoszewski, a Nagrodę Rady Pedagogicznej ,,Prymus
Szkoły”, za całokształt pracy i wyjątkową osobowość odebrała Gabriela Polak.
Były chwile wzruszeń, powagi i zaskoczenia. Wśród gości
znaleźli się Członkowie Zarządu
Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego
1918/1919 w Poznaniu, którzy
udekorowali Sztandar Szkoły odznaką honorową „WIERNI

TRADYCJI” za wybitne zasługi
w dziele upowszechniania wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919. Taką samą
odznakę wręczono Annie Grajek
i Wójtowi Tadeuszowi Czajce.
Następnie scenę przejęli już absolwenci, którzy w zabawny sposób przedstawili szkolną codzienność. Spektaklowi towarzyszyła
wesoła muzyka, a wszystko razem sprawiało, że czuć już było
wakacyjną aurę.

Cóż, czas pędzi nieubłaganie…
kolejny rocznik opuszcza mury
Szkoły w Lusowie. Wierzymy, że
zajdą naprawdę daleko, a w naszych
głowach pozostaną wspomnienia ze
wspólnie spędzonych lat.
Wszystkim życzymy ciekawych wakacji, niezapomnianych
przeżyć i „naładowania akumulatorków” na przyszły rok szkolny
2014/15 !
Do zobaczenia!
W imieniu społeczności szkolnej

~ K. Bera

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Wielki sukces naszej uczennicy!

25

czerwca w Warszawie odbył się XXXII
finał Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Frankofońskiej
im. Jerzego Lisowskiego. Konkurs obejmuje swym
zasięgiem całą Polskę. Eliminacje odbywają się w 16
ośrodkach regionalnych i obejmują wszystkie typy
szkół (podstawowe, gimnazja, licea). Konkurs organizowany jest przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej.
W tym roku konkurs został objęty honorowym patronatem wszystkich frankofońskich ambasad mających siedzibę w Polsce: Ambasady Republiki Francuskiej, Ambasady Królestwa Belgii, Ambasady
Kanady, Ambasady Królestwa Maroka oraz Ambasady Szwajcarii. Gościem honorowym tegorocznego finału był ambasador Francji w Polsce pan Pierre
Buhler.
Uczennica naszej szkoły Weronika Kochanek, po
zdobyciu I miejsca w eliminacjach wojewódzkich
w Poznaniu 9 marca, miała zaszczyt reprezento-
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wać Wielkopolskę podczas finału. Gala finałowa konkursu miała
miejsce w teatrze Rampa w Warszawie. Z przyjemnością informujemy, że Weronika zajęła zaszczytne III miejsce w kategorii
szkół podstawowych.
Recytowała po francusku:
wiersz „C’est tout un art d’etre
canard” Claud’a Roy’a oraz wygłosiła komentarz sportowy do
meczu Francja – Brazylia autorstwa Thierrey’ego Rolland i Jean’a Michel’a Larque.
~ A.K.

Weronika Kochanek

edukacja
Szkoła Podstawowa w Lusowie

,,Takie będą Rzeczpospolite...”

W

sobotę, 7 czerwca,
mieliśmy przyjemność
gościć w naszej szkole
uczestników VIII Ogólnopolskiego Zlotu Szkół noszących imiona
bohaterów Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.
Patronat nad zlotem objęli Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Prezydent Miasta Poznania Ryszard
Grobelny, Wójt Gminy Tarnowo
Podgórne Tadeusz Czajka oraz
Wielkopolski Związek Pracodawców LEWIATAN.
Uczestnicy spotkania najpierw
zebrali się przy grobie generała
Józefa Dowbora Muśnickiego na
lusowskim cmentarzu, a potem
zwiedzili Muzeum Powstańców
Wielkopolskich.
Po przybyciu do naszej szkoły
około 250 gości zostało podzielonych na dwie grupy: uczniowie
udali się na warsztaty, ich opiekunowie na konferencję, na której
wymienili się doświadczeniami
związanymi z pracą z patronem
szkoły. W czasie spotkania na
sali gimnastycznej Halina Taciak
– nauczycielka historii przedstawiła prezentację o corocznych
obchodach Dnia Patrona w naszej szkole. Swoimi pomysłami
podzieli się również nauczyciele
z innych stron Polski.

Dla młodzieży natomiast przyGości powitała
Dyrektor Szkoły gotowano warsztaty dotyczące:
- form upowszechniania pamięAleksandra
ci o Powstaniu Wielkopolskim,
Kolendo
- poszukiwania i zbierania eksponatów do szkolnej izby pamięci
lub lokalnego muzeum,
- tworzenia rekonstrukcji historycznych,
- ceremoniału imprez szkolnych.
Zajęcia bardzo podobały się
młodym ludziom, których dzisiaj
trudno zainteresować tematyką
historyczną i patriotyczną.
Zadbaliśmy o to, aby goście
czuli się dobrze w murach naszej
szkoły – przygotowaliśmy dla
nich też kolację, a w czasie przerwy częstowaliśmy kawą i pysznymi ciastami przygotowanymi

przez rodziców na festyn ,,Mama,
Tata i Ja”, który odbywał się tego
samego dnia na boisku szkolnym.
Nauczyciele i uczniowie zwiedzili całą szkołę, obejrzeli prace
plastyczne naszych uczniów, kąciki patrona, kroniki szkolne. Organizacja imprezy została bardzo
dobrze oceniona przez uczestników spotkania, o czym świadczą
wpisy do księgi pamiątkowej.
Drugi dzień zlotu odbywał się
w Poznaniu. Pasjonaci historii
przeszli szlakiem miejsc związanych z powstaniem, zwiedzili
Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Powstania Wielkopolskiego, a na zakończenie otrzymali
dyplomy uczestnictwa z rąk samego Ignacego Paderewskiego.
Natomiast w poniedziałek 9
czerwca uczniowie naszej szkoły
zapoznali się z prezentacją i wystawą prac plastycznych.
Imprezę zorganizowaną przez
Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego wspólnie z Towarzystwem
Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego oraz ze Szkołą
Podstawową im. gen. J. Dowbora
Muśnickiego w Lusowie można
uznać za bardzo udaną.
Spisaliśmy się na medal.
W imieniu organizatorów
S. Janeczek i H. Taciak

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Zielona Szkoła klas czwartych

W

dniach 27-30 maja wszyscy uczniowie
klas czwartych wzięli udział w niezwykłej przygodzie w Górach Sowich. Poznali tam historię zamku Grodno i tajniki projektu Riese,
wędrowali górskimi szlakami i korytarzami poniemieckich sztolni orazkopalni węgla. Czas spędzony
wspólnie, mimo nienajlepszej pogody, był świetną
zabawą i wielu z nas żałowało, że musieliśmy wracać do domu.
~ Alina Kardas, Joanna Komórek, Liliana Nowak
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edukacja
Szkoła Podstawowa w Lusówku

Zielona Szkoła klasy szóstej

W

dniach 16 – 18 czerwca skoro świt klasa
VI Szkoły Podstawowej w Lusówku wyruszyła na niezwykłą wyprawę do Łeby.
Zobaczyliśmy, że Kaszuby to jednak nie tylko jeziora, dzikie bory oraz malownicze wzgórza. To także enklawa autentycznego folkloru, żywa do dziś
kultura. Kaszuby to nie skansen, ale żywa tradycja,
obyczaje i obrzędy.
Doszliśmy na własnych nogach.... do Wydm Ruchomych oraz zdobyliśmy 30 m Górę Łęcką z widokiem na Mierzeję Łebską.
Pogoda, humory dopisały. Szkoda, że tak to szybko minęło.
~ Danuta Filipiak, Liliana Nowak

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Komu nagroda, kto musiał zjeść tę żabę, a komu uszło płazem…

R

ok szkolny 2013/2014 upłynął przede
wszystkim pod znakiem ciężkiej pracy oraz
sukcesów wychowanków Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgórnym.
W wojewódzkim etapie Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce – dwóch laureatów: bracia Dudziakowie, Marcin
z klasy 4 i Piotr z klasy 6. Wśród 8 finalistów Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego aż troje uczniów
zdobyło tytuł laureata tego prestiżowego przedsięwzięcia.
Z kolei w finale X edycji Piłkarskiej Olimpiady Wiedzy Sportowej dedykowanej K. Górskiemu, na 49 szkół
z Wielkopolski i ponad 700 uczestników Anna Pietrzak
zdobyła II miejsce.
Również matematyka NIE jest piętą Achillesową
Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgórnym.
Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS” – organizator i pomysłodawca Złotej Żabki – od 21 lat inspiruje
uczniów i nauczycieli zadaniami wymagającymi wyobraźni, kreatywności i umiejętności myślenia. Udział
w konkursach nie jest kolejną formą przygotowań do
zewnętrznego sprawdzianu czy egzaminu, ale wyśmienitą zabawą połączoną z intelektualnym wyzwaniem.
Wśród nagrodzonych osób znalazł również się Tomasz Jarmużek (klasa VI) (Złota Żabka – matematyka,
wyróżnienie). To duże osiągnięcie, gdyż zajął 15 miejsce na 5 tysięcy uczestników!
W Międzynarodowym Konkursie Kangur 2014 nasza szkoła zdobyła szereg wyróżnień. W Konkursie
matematyczno-sportowym Rambit 2014 wychowankowie SP w Tarnowie zdobyli I miejsce.
Należy też przypomnieć, iż od listopada ubiegłego roku szkoła bierze udział w programie Aktywna
Edukacja w ramach projektu „Wdrożenie podstawy
programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach
i szkołach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
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łecznego”. Jego głównym celem
jest wyposażenie dyrektorów i nauczycieli w wiedzę i umiejętności
niezbędne do wykorzystywania
technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w swojej codziennej pracy. W szkole aktywnie działa zespół składający się z dyrektora,
koordynatora szkolnego oraz trzech
koordynatorów przedmiotowych.
Udział w interaktywnym kursie internetowym, jak również spotkania
w lokalnych sieciach współpracy
pozwoliły na wymianę wiedzy, doświadczeń związanych z wprowadzeniem i stosowaniem TIK w edukacji.
Ostatni miesiąc nauki to także
wiele rozmaitych imprez. 13 czerwca ogromne zainteresowanie wzbudziła wystawa ptaków egzotycz-

nych. Szczególne podziękowania
należą się Romanowi Woźniakowi
oraz Prezesowi Klubu Canaria.
18 czerwca nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali Dzień Sportu. Uczniowie klas
IV-VI brali udział w konkurencjach lekkoatletycznych: 60 m,
skok w dal, rzut piłeczką palantową. Najlepszym wręczono medale.
Natomiast kl. O-III uczestniczyły
w różnych konkurencjach sprawnościowych. Reprezentanci zdobywali punkty dla swoich klas i otrzymywali puchary. Natomiast 24 czerwca
odbyło się Święto Teatru poprowadzone przez Annę Dzięcioł.
Tegoroczna współpraca z Radą
Rodziców zaowocowała innowacyjnymi pomysłami i rozwiązaniami. Dziękujemy zatem wszystkim
rodzicom zaangażowanym w życie
szkolne.
27 czerwca uroczyście pożegnaliśmy szóstoklasistów, którzy
osiągnęli wynik 28,53 w Ogólnopolskim Sprawdzianie. Absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie
i przekazali sztandar szkoły swoim młodszym kolegom. Były przemówienia, podziękowania, wyróżnienia, a także muzyczno-liryczne
wspomnienia i… łezka wzruszenia.
Do zobaczenia w dorosłym życiu!
~ N.

edukacja
Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Gminny Konkurs Historyczny

N

asza placówka gościła trzyosobowe drużyny
szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne, które 3 czerwca wzięły udział
w IV Gminnym Konkursie Historycznym. Tym razem tematyka konkursu obejmowała zagadnienia
z zakresu najnowszej historii Polski – „Polska i Polacy w czasach PRL-u”. Wybór tematu nie był przypadkowy, gdyż wpisywał się w obchody 25. rocznicy
pierwszych, częściowo wolnych, wyborów do sejmu
i wolnych do senatu z 4 czerwca 1989 r.
Rywalizacja podzielona została na trzy etapy. Najpierw był rozwiązywany drużynowo test wiedzy
o komunizmie w Polsce. Potem zawodnicy indywidualnie zmagali się z tekstami źródłowymi dotyczącymi wydarzeń związanych z Poznańskim Czerwcem
1956 r. Ostatni etap stanowiła seria pytań indywidualnych, na które uczestnicy odpowiadali ustnie.
Po niezmiernie zaciętej rywalizacji zwycięstwo
odniosła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. A. Fiedlera w Przeźmierowie w składzie: Jan Majchrzak,
Maria Mazgaj i Mateusz Tabaszewski. Tuż za nimi

Uczestnicy IV Gminnego Konkursu Historycznego wraz z Komisją Konkursową

znaleźli się uczniowie ze Szkoły
Podstawowej z Lusówka i z Lusowa.
W nagrodę zawodnicy otrzymali dyplomy, nagrody książkowe
oraz zestawy gminnych gadżetów.
Uczestników IV Gminnego Kon-

kursu Historycznego swoją obecnością zaszczyciła Dyrektor Gminnej
Jednostki Oświatowej Bogusława
Świerkiel, która jako historyk objęła honorowy patronat nad konkursem.

~ Piotr Leśniewski

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Sportowy sukces Szkoły Podstawowej

11

czerwca na stadionie lekkoatletycznym
przy Zespole Szkół
w Puszczykowie odbyło się podsumowanie sportowego współzawodnictwa szkół w powiecie
poznańskim. W trakcie imprezy wyróżnione zostały najlepsze
szkoły podstawowe, gimnazja
oraz szkoły ponadgimnazjalne.
Wtedy także wręczono nagrody
dla Najbardziej Usportowionych
Szkół i Gmin Powiatu Poznańskiego.
W grupie szkół podstawowych
nasza szkoła zajęła I miejsce
i otrzymała tytuł NAJBARDZIEJ
USPORTOWIONEJ SZKOŁY
w POWIECIE POZNAŃSKIM
w roku szkolnym 2013/2014 .
Rywalizacja międzyszkolna
prowadzona była przez Szkolny
Związek Sportowy i obejmowała następujące dyscypliny: piłkę
nożną, ręczną, siatkową, koszykową, unihokej, badminton, lekką

atletykę, pływanie, tenis stołowy,
szachy, warcaby i aerobik.
Szczególnie do sukcesu szkoły
przyczynili się chłopcy: Dawid
Kopydłowski, Tomasz Dobski,
Klaudiusz Dopierała, Stanisław
Barełkowski, Mikołaj Marzyński, Krystian Hnat, Kacper Sołtysiak, Nikodem Jaśkowiak, Dawid
Adamski i Michał Szkocny.
Nie można pominąć również
dziewcząt, które reprezentowały

naszą placówkę: Klaudii Rzepczyńskiej, Marii Jerzewskiej,
Anny Kluj, Michaliny Zygarłowskiej, Natalii Sawickiej, Zuzanny
Popik, Małgorzaty Sternal i Barbary Musielak.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wspólny
sukces.
Nauczyciele wychowania fizycznego SP w Przeźmierowie
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edukacja
Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Szwedzi z rewizytą

W

czerwcu odwiedziła nas grupa uczniów
z opiekunami ze szwedzkiej szkoły Futuraskolan Bergtorp w ramach projektu
„Hosting me, hosting you” Przyjmowanie uczniów i
nauczycieli w domach to założenie projektu, w którym młodzi ludzie uczą się gościnności, przyjaźni i
tolerancji, wartości, bez których nie byłoby zgodnej
wspólnoty różnych narodów.
Dzięki rodzicom i bezpośrednio zaangażowanym
nauczycielom udało się wspólnymi siłami ciekawie
zorganizować czas naszym gościom, mimo że unijny
projekt eTwinning nie jest dofinansowany; wszystko
to zasługa naszej wielkopolskiej gościnności. Podczas pięciodniowego pobytu był czas na zwiedzanie
szkoły, rozmowy z uczniami i nauczycielami, na wycieczkę do Poznania i Kórnika, na wspólne warsztaty oraz rekreację (wycieczka rowerowa do Lusówka
i Lusowa). Były też wspólne wieczory organizowane
kolejno przez rodziny goszczące.
Rozstanie nie należało do łatwych, zwłaszcza dla
uczniów klas trzecich, którzy opuszczają naszą szko-

łę, bo oznacza to też dla nich koniec współpracy. Pierwszaki mają
jeszcze nadzieję na spotkanie i
dalsze wyjazdy, choć kontynuacja bez wsparcia finansowego
jest zagrożona. Byłoby nam lżej z
naszym własnym funduszem projektowym, ale o pieniądze unijne
niełatwo. A mamy dwie szkoły
chętne do współpracy połączonej

z wymianą, jedną we Włoszech,
a drugą w Danii. Obok kooperacji w programie eTwinning już
czwarty rok staramy się o projekt
finansowany przez Unię. Może
tym razem uda się. Na wyniki selekcji musimy poczekać do sierpnia. Na osłodę przed nami upragnione wakacje.
~ Elżbieta Kubiak

tyłach hotelu koło strumienia urządziliśmy sobie ognisko, którego
chłopcy sumiennie strzegli. Przez
cały ten jak i poprzedni dzień towarzyszył nam jeden utwór – „Chciałem być” Krzysztofa Krawczyka.
Nikt właściwie nie wie, dlaczego
akurat ta piosenka, ale choćbym
nie wiem jak się starała i tak zapamiętałam tekst. Do końca życia.
Trzeci dzień był z całą pewnością
najmniej wymagający. Pobudka,
śniadanie, na które nie wszystkim
udało się wstać i wykwaterowanie.
Do dziś nikt nie wie jakim cudem,
ale obsługa hotelu Mir-Jan uznała, że z tak spokojną grupą licealistów jeszcze nie mieli do czynienia.
W autokarze ostatnie przeliczenie
grupy – wszyscy obecni, więc ruszyliśmy do Kłodzka, gdzie czekała na nas twierdza i przewodniczka
w ciekawej czapce. Tam widzie-

liśmy sceny z udziałem manekinów, jak wyglądał szpital wojskowy. Nie szczędzili czerwonej farby,
bo i żołnierze w tamtych czasach
nie mieli lekko. Jednak nie wszyscy weszli w najciemniejsze miejsce w twierdzy. Niskie, wąskie tunele nie zachęcały do zwiedzenia,
więc jeśli ktoś już kiedyś tam był,
drugi raz sobie odpuścił. Powrót
ciągnął się niesamowicie. Można
by zasnąć. Można by, gdyby połowa wycieczkowiczów nie śpiewała
„chciałbym być marynarzem…”.
Mimo wysokiej temperatury, wyczerpujących atrakcji i długotrwałego odcięcia od Internetu pierwsze
klasy nie skarżyły się na brak humoru, co było widać na twarzach
i słychać w piosence Krzysztofa
Krawczyka. Z całą pewnością wycieczkę można nazwać udaną.
~ Wiktoria Radlik klasa IA

Liceum w Tarnowie Podgórnym

Wycieczka klas I

C

o się stanie, gdy przyzwyczajonych do siedzenia w ławce uczniów zaciągnie się na kilka godzin w góry? Okaże się, że dają radę.
Wycieczka klas pierwszych do Lądka Zdrój w dniach
21-23 maja nie należała do nudnych. Podopieczni Anny
Gorońskiej – klasa Ia oraz podopieczni Pawła Kapłona
– klasa Ib już pierwszego dnia zostali „rzuceni na głęboką wodę”, a właściwie wysokie góry. W pierwszym
dniu weszliśmy na 630 metrów. Widok stamtąd był niesamowity. Po powrocie z pierwszego spaceru byliśmy
bardzo zmęczeni i zaraz grzecznie poszliśmy spać. Drugiego dnia także nie zaznaliśmy nudy. Naszym celem
był Śnieżnik. Śnieżnik, czyli 1 330 metrów. Z początku szliśmy w grupie, ale potem grupa podzieliła się na
mniejsze. Co chwilę liczeni, żeby nikt się nie zgubił,
szczęśliwie dotarliśmy do schroniska. Po przerwie na
wodę – jedną z najdroższych wód jakie w życiu widziałam – padło pytanie: „Kto chce iść na sam szczyt?”. W
pierwszej chwili nie było chętnych. Ale od spojrzenia
do spojrzenia znaleźli się ambitni, których jeszcze górskie szlaki Śnieżnika nie wymęczyły dostatecznie. I ruszyli żwawo. Nogi bolały, wiatr dawał się we znaki– ale
otrzymaliśmy rekompensatę. Żadne zdjęcie, film nawet
w 3D nie odda piękna tego widoku dość dobrze. Po zejściu ze Śnieżnika dla odmiany ze słonecznego lasu przeszliśmy do zimnej, mokrej jaskini, czyli czas zwiedzić
kopalnię uranu. Po krótkim wprowadzeniu w historię
kopalni weszliśmy w niemalże kompletną ciemność.
Zimno i wilgoć czuć było z każdym krokiem. Później
powrót do hotelu i kolacja, ale to nie koniec atrakcji. Na
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wspomnienia

Była sobie ulica...

W

ytyczona jako jedna z pierwszych w Przeźmierowie jeszcze na początku lat 30-tych
XX wieku. Nazwano ją Rynkowa, bo
wieść miała na targ, który miał powstać
naprzeciwko kościoła. Ulica nieutwardzona i bez chodnika. Taki sobie kilometr drogi z okładem, obsadzony akacjami, wiodący od trasy na Berlin (lub
E8 jak kiedyś nazywano drogę krajową
nr 92) do kościoła. I jedynie dotąd. Nie
dalej.
Podzielona na dwie części: do Leśnej
i do Kościelnej. Oba odcinki na początku lat 60-tych nikczemne dość z dziurami i kałużami. Dwa kawałki ulicy o zdecydowanie różnym znaczeniu. Ten od
trasy do Leśnej niemal 500-metrowy
Widok na ulicę Rynkową w kierunku
Dzieci na tle nieistniejącego budynku
o charakterze centrum miejscowości z 5
dk. nr. 92
przystanku autobusowego usytuowanedomami po jednej i 5 po drugiej stronie,
go w poprzek ul. Rynkowej.
ze sklepem spożywczym, pocztą z 3 lampami ulicznymi włączanymi ręcznie przełącznikiem tego tekstu „z epoki” w takiej sytuacji na ul. Rynkowej właśnie. Było
w skrzynce na słupie przy moim domu oraz czymś sielsko i bezpiecznie. Nie chciałbym wyjść w tych wspomnieniach na
czego nie ma już dziś, a co znajdowało się w miejscu, człowieka ponad miarę żyjącego przeszłością. Doceniam zalety urbanigdzie przebiega południowa nitka drogi krajowej nr zacji i wiem, że wszystko musi się rozwijać ale… takiej Rynkowej i ta92. To COŚ to połączenie przystanku autobusowe- kich czasów autentycznie żal.
go z kioskiem, gdzie kupić można było podstawoDrugi odcinek ulicy Rynkowej, ten do kościoła, to przewaga obsiewawe i siermiężne wtedy artykuły spożywcze. Muro- nych żytem pól. Jedynie 4 domy po zachodniej i 3 po wschodniej strowane, odrapane, o podłej architekturze, ale darzone nie. I jeszcze transformator energetyczny. W okolicach dzisiejszej ul.
sentymentem miejsce spotkań większości mieszkań- Wiosny Ludów ul. Rynkowa przez większą część roku zalewana była
ców w tamtych czasach. Piszę o nim z dużej litery, wodą. Jak już wspomniałem status arterii komunikacyjnej ul. Rynkobo było to dla nas prawdziwe okno na świat na mia- wa zyskała dopiero na początku lat 70 w wyniku modernizacji DK nr
rę tamtych czasów. Niedawno dotarłem do starych 92 (czyli E8 jak mawiano wtedy!) i połączenia jej z Szosą Bukowską.
rozkładów jazdy PKS. W październiku 1962 r. były Wiązało się to z koniecznością przedłużenia jej przebiegu i osuszenia
trzy kursy autobusowych „ogórków”: dwa do i jeden mokradeł w okolicach dzisiejszego parku. O losach pierwszych jakże
z Poznania! Zanim napiszę dalej o tym, co było wte- zacnych mieszkańcach wspomnianych domów przy tej ulicy napiszę
dy na tej ulicy, to chciałbym wspomnieć o tym, cze- w następnym miesiącu. Myślę, że będzie to nader interesująca lektura.
go nie było. Nie było jeszcze wjazdu i zjazdu z wia~ Grzegorz Leonhard
duktu, bo o modernizacji drogi krajowej nr 92 nikt
Autor jest Przewodniczącym Rady Gminy
jeszcze wtedy nawet nie myślał. Nie było samochodów, broniących dostępu do domów płotów, ciężkich
bram i furtek oraz monitoringu, kamer i ochrony, nie
zamykało się drzwi na zamek. Nie było wypielęgnowanych ogrodów z trawnikami i egzotycznymi roślinami, basenów i grilli. A przede wszystkim nie było
jeszcze tego wielkomiejskiego zgiełku jaki jest teraz.
Nie było pewnie też czegoś wzniosłego, tego czego
wtedy brakowało bardziej od chodników i kanalizacji: wolności i demokracji. Ale było coś, o co w dzisiejszych zabieganych czasach niezwykle trudno:
serdeczne relacje między ludźmi. Sąsiedzi odwiedzali się, siadali w ogrodzie pod drzewem, piekli i przynosili ciasto, pili kawę i nie tylko… Rozmawiało się
ze sobą. Znało się wszystkich i wszyscy niemal bez
wyjątku sobie pomagali. Dzielono się między sobą
płodami rolnymi, jajkami i drobnym inwentarzem.
Grało się w piłkę na ulicy. Na dowód zdjęcie autora Autor artykułu również grał w piłkę na ul. Rynkowej
lipiec 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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ogłoszenia
Informacje i deklaracje
podatkowe

Osoby fizyczne są obowiązane
złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu
według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających
powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie
podatku od nieruchomości lub od
dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3 ustawy.
Natomiast osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki
niemające osobowości prawnej,
jednostki organizacyjne Agencji
Własności Rolnej Skarbu Państwa,
a także jednostki organizacyjne
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są zobowiązane:
1) składać w terminie do dnia 31
stycznia organowi podatkowemu
właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek
od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu DN-1 według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy
powstał po tym dniu – w terminie
14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie
tego obowiązku;

2) odpowiednio skorygować deklaracje w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia, które ma wpływ
na wysokość podatku.
Dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
oraz podatku rolnego i podatku
leśnego organy podatkowe prowadzą stosowną ewidencję podatkową. Ewidencja podatkowa
nieruchomości zawiera dane
o podatnikach i przedmiotach
opodatkowania, w szczególności
wynikające z informacji i deklaracji
składanych przez podatników na
podstawie przepisów ustawy oraz
przepisów o podatku rolnym i podatku leśnym, danych zawartych
w księgach wieczystych, w ewidencji gruntów i budynków oraz
innych ewidencjach i rejestrach, w
tym prowadzonych przez organy
administracji publicznej.
Wydział Finansowy Urzędu
Gminy prowadzi systematyczną
weryfikację złożonych zarówno
przez osoby fizyczne, jak i prawne informacji i deklaracji. Należy
podkreślić, że rzetelność i prawidłowość danych zawartych w stosownych dokumentach, ma niewątpliwy wpływ na wysokość
dochodów uzyskiwanych z tytułów podatków lokalnych.

~ A.W.

Opłata targowa

Zatem wnoszenie opłat za zajecie pasa drogowego zarządcy drogi nie zwalnia osób dokonujących
sprzedaży w pasie drogowym od
opłacania opłaty targowej.
Ustawodawca zwolnił od opłaty
targowej osoby i jednostki wymienione w art. 15 ust. 1, które są podatnikami podatku od nieruchomości w
związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.
Zwolnieniu nie podlegają jednak
osoby dokonujące sprzedaży na terenie nieruchomości, których nie są
właścicielami, pomimo posiadanej
zgody właścicieli.
Wysokość opłaty targowej w
roku 2014 określa Uchwała Rady
Gminy Tarnowo Podgórne nr
LVI/710/2013 z dnia 19 listopada
2013 r. w sprawie wysokości opłaty targowe.
Inkasentami opłaty targowej są
między innymi sołtysi poszczegól-

nych miejscowości. Osoby te wymienione zostały w uchwale nr
XXI/224/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 listopada
2011 r. w sprawie poboru należności
pieniężnych w drodze inkasa i są powołane do poboru opłaty targowej w
tzw. pozostałych miejscach na terenie naszej Gminy. Sołtysi otrzymali
od Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
stosowne upoważnienia. Na terenie
targowisk opłatę targową pobierają
inkasenci wymienieni w cytowanej
wyżej uchwale.
Bilet opłaty targowej zaopatrzony w datę należy przechowywać
do celów kontrolnych. Bilet opłaty targowej upoważnia do dokonywania sprzedaży w danym dniu i
jego wysokość nie jest uzależniona
od czasu dokonywania sprzedaży,
lecz od zajętej powierzchni związanej ze sprzedażą.
~ A.W.

Do złożenia Informacji lub deklaracji w sprawie
podatku od nieruchomości zobowiązane są osoby fizyczne (Informacje IN-1), osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości
prawnej, będące:
1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub
obiektów budowlanych,
3) użytkownikami wieczystymi gruntów,
4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo
obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących
własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z ujętych w
ustawie z dnia 12 stycznia 2014 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r, Nr 95, poz. 613 z
późn. zmianami) katalogu tytułów prawnych.
Powołana ustawa dokładnie precyzuje w art. 3, kto
jest podatnikiem podatku od nieruchomości.
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego
obowiązku (np. są to m.in: zakup nieruchomości, jej
sprzedaż, wybudowanie nowego obiektu, rozebranie
obiektu już istniejącego). Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek
podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona
albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo
budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób
prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży
na targowiskach. Targowiskami są wszelkie miejsca,
w których jest prowadzona sprzedaż.
Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi
świadczone przez prowadzącego targowisko. Opłacie
targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. Kwestie opłaty targowej reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613) .
Opłatę targową pobiera się również od osób dokonujących sprzedaży w pasie drogowym (ustawa o drogach
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zmianami). Powołana wyżej ustawa nie wyłącza możliwości
pobierania opłaty targowej z tytułu sprzedaży prowadzonej w pasie drogowym, przy czym opłatę pobiera się
niezależnie od tego, czy zajęcie pasa drogowego nastąpiło za zgodą czy zezwoleniem zarządu drogi czy bez.
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ogłoszenia
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 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. tj. z 2014r. poz. 518) oraz uchwały Rady
Gminy Tarnowo Podgórne Nr LXV/847/2014 z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż nieruchomości położonych w Batorowie
ul. Widok, przeznaczam do zbycia nieruchomości:

WYKAZ
Lp.

obręb

działka

pow. w m2

księga wieczysta

Cena nieruchomości (w tym 23% VAT)*

1.
Batorowo
2.
Batorowo
forma i tryb zbycia
opis nieruchomości

119/10 (RIVb)
805
PO1P/00072234/8
154.000,00 zł
119/11 (RIVb)
1030
PO1P/00072234/8
197.000,00 zł
sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
działki niezabudowane, niezagospodarowane, częściowo ogrodzone starą siatką drucianą handlową (z dwóch
stron),
przeznaczenie w planie za- działki nr 119/10, 119/11 znajdują się na terenie, dla którego nie ma obowiązującego planu zagospodarowania
gospodarowania przestrzen- przestrzennego. Dla w/wym. działek została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr WZP.6730.313.2013
nego i sposób zagospodaro- z dnia 29 stycznia 2014r. o możliwości zabudowy budynkami mieszkalnymi jednorodzinnego w zabudowie
wania
wolnostojącej.
informacje dodatkowe
nabywcy ponoszą koszty notarialne i sądowe
* w przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena ulegnie zmianie

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/wym. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się do dnia 8 sierpnia 2014r. włącznie.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 26 czerwca 2014r. na okres 21 dni, tj. do dnia 17 lipca 2014r. 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 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. tj. z 2014r. poz. 518) oraz uchwały Rady
Gminy Tarnowo Podgórne Nr LXV/847/2014 z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnowie
Podgórnym ul. Cicha i w rej. 27 Grudnia, przeznaczam do zbycia nieruchomości:

WYKAZ
Lp. obręb
1.
Tarnowo Podgórne
2.
Tarnowo Podgórne
3.
Tarnowo Podgórne
4.
Tarnowo Podgórne
5.
Tarnowo Podgórne
6.
Tarnowo Podgórne
7.
Tarnowo Podgórne
forma i tryb zbycia
opis nieruchomości

działka nr
pow. w m2
księga wieczysta Cena nieruchomości (w tym 23% VAT)*
1378/11 (RIVa)
826
PO1P/106066/7
177.000,00 zł
1378/18 (RIIIb, RIVa)
832
PO1P/106066/7
163.000,00 zł
1378/19 (RIIIb, RIVa)
909
PO1P/106066/7
174.000,00 zł
1378/20 (RIIIb, RIVa)
981
PO1P/106066/7
188.000,00 zł
1378/21 (RIIIb, RIVa)
897
PO1P/106066/7
169.000,00 zł
1378/22 (RIIIb, RIVa)
973
PO1P/106066/7
183.000,00 zł
1378/23 (RIVa)
1331
PO1P/106066/7
261.000,00 zł
sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
działki niezabudowane, niezagospodarowane, częściowo ogrodzone starą siatką drucianą handlową (z dwóch
stron),
przeznaczenie w planie za- Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tarnowo Podgórne i Góra,
gospodarowania przestrzen- zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Nr IX/101/2011 z dnia 17 maja 2011r. opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z
nego i sposób zagospodaro- 2011r. Nr 212 poz. 3307. w/wym. działki znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wania
symbol 40MN.
informacje dodatkowe
nabywcy ponoszą koszty notarialne i sądowe

* w przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena ulegnie zmianie
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/wym. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się do dnia 8 sierpnia 2014r. włącznie.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 26 czerwca 2014r. na okres 21 dni, tj. do dnia 17 lipca 2014r. włącznie.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Tarnowo Podgórne; 2014-07-10

OBWIESZCZENIE

WZP.6721.10.2014

O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W LUSÓWKU – DLA DZIAŁKI NR EWID. 11/6.
Na podstawie art. 14, 15 i 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.
U. z dnia 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały Nr
LXVIII/878/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia
do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku – dla działki nr ewid. 11/6.

Niniejsza uchwała obejmuje obszar o powierzchni około 1 ha, położony w Lusówku, na granicy z Sierosławiem, pomiędzy ulicami:
Niedźwiedzia i Prostą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz
składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 1 sierpnia 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne.
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ogłoszenia
Uchwała Nr LXVIII / 899 / 2014
Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Tarnowo Podgórne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów i
siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) oraz art.
18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)
i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z
2011 r. Nr. 197, poz.1172 z późn. zmianami) na wniosek Wójta Gminy Tarnowo Podgórne uchwala się co następuje:
§ 1 Zmienia się uchwałę Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LXIII/823/2014 z dn. 25.03.2014r. w sprawie zmiany podziału gminy Tarnowo
Podgórne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych, w ten sposób, że:
1. Z obwodu nr 1 wyłącza się Okręg 19, część sołectwa Tarnowo Podgórne, ulice: 27 Grudnia, Bławatkowa, Chabrowa, Cicha numery nieparzyste 31 do końca i numery parzyste 32 do końca, Fiołkowa, Gerberowa, Irysowa, Kalinowa, Konwaliowa, Krokusowa, Liliowa, Magnoliowa, Makowa, Malwowa, Modrakowa, Narcyzowa, Nasturcjowa, Plac Margaretek, Przebiśniegowa, Sadowa, Sasankowa, Słonecznikowa,
Tulipanowa, Wrzosowa, Żonkilowa.
2. Tworzy się obwód do głosowania nr 13 obejmujący okręg 19, część sołectwa Tarnowo Podgórne, ulice: ulice: 27 Grudnia, Bławatkowa,
Chabrowa, Cicha numery nieparzyste 31 do końca i numery parzyste 32 do końca, Fiołkowa, Gerberowa, Irysowa, Kalinowa, Konwaliowa,
Krokusowa, Liliowa, Magnoliowa, Makowa, Malwowa, Modrakowa, Narcyzowa, Nasturcjowa, Plac Margaretek, Przebiśniegowa, Sadowa,
Sasankowa, Słonecznikowa, Tulipanowa, Wrzosowa, Żonkilowa.
3. wykaz obwodów, ich granice i numery określa załącznik nr 1 do uchwały, stanowiący jej integralną część.
4. załącznik nr 1 uchwały Nr XL/489/2012 z dn. 11 grudnia 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Tarnowo Podgórne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych zastępuje się załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały.
§ 2 Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemuw Poznaniu.
§3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez jej rozplakatowanie i opublikowanie w miesięczniku „Sąsiadka – Czytaj” oraz
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr LXVIII / 899 / 2014 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2014 r.
PODZIAŁ GMINY TARNOWO PODGÓRNE NA OBWODY GŁOSOWANIA I SIEDZIBY OBWODÓW
Nr obwodu
głosowania

1

13

7

4

36

Granice obwodu głosowania
Obwód obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne  
Ulice: 23 Października, Cicha numery nieparzyste 1 – 29 i numery parzyste 2 – 30,
Czereśniowa, Daleka, Działkowa, Florencka, Jasna, Karolewska, Kolorowa, Kręta,
Krótka, Księdza Czesława Niklewicza, Księdza Zbigniewa Sasa, Łanowa, Łąkowa,
Marianowska, Mediolańska, Okrężna, Przecznica, Rokietnicka, Rolna, Rondo im.
Tadeusza Mazowieckiego, Rzymska, Sportowa, Spółdzielcza, Szkolna, Turyńska,
Wąska, Władysława Jeszke, Wenecka, Wesoła, Zbożowa, Zielona
Obwód obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne
Ulice: 27 Grudnia, Bławatkowa, Chabrowa, Cicha numery nieparzyste 31 do końca
i numery parzyste 32 do końca, Fiołkowa, Gerberowa, Irysowa, Kalinowa, Konwaliowa, Krokusowa, Liliowa, Magnoliowa, Makowa, Malwowa, Modrakowa, Narcyzowa, Nasturcjowa, Plac Margaretek, Przebiśniegowa, Sadowa, Sasankowa, Słonecznikowa, Tulipanowa, Wrzosowa, Żonkilowa.
Obwód obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne
Ulice: 25 Stycznia, Aleja Solidarności, Chlebowa, Dobrej Inwestycji, Narcyza Derdy, Stanisława Dorczyka, Fabryczna, Krucza, Ks. Józefa Bryzy, Kwiatowa, Nad
Strumykiem, Nowa, Ogrodowa, Ostatnia, Owocowa, Piaskowa, Pocztowa, Poznańska, Promienista, Rondo im. Jacka Kuronia, Rondo im. Lecha Wałęsy, Różana, Słoneczna, Sowia, Szumin, Wiśniowy Sad, Wierzbowa, Zachodnia.
Obwód obejmuje sołectwa:
Ceradz Kościelny, Jankowice.

12

Obwód obejmuje sołectwa:
Sierosław, Lusówko w tym wsie: Lusówko, Otowo.

8

Obwód obejmuje sołectwa:
Góra, Kokoszczyn, Rumianek
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Nr okręgu
głosowania

Siedziba
Obwodowej
Komisji
Wyborczej

17,18

Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 5
Tarnowo Podgórne
Klasa A9

19

Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 5
Tarnowo Podgórne
Klasa A10

20, 21

GOK „SEZAM”
ul. Ogrodowa 14
Tarnowo Podgórne

5
9, 10
4

Świetlica Wiejska
ul. Wiśniowa 2a, Jankowice
Szkoła Podstawowa
ul. Dopiewska 5
Lusówko
Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 5, Tarnowo Podgórne
Klasa A7

ogłoszenia
2

Obwód obejmuje sołectwa:
Lusowo, Sady

6, 8

5

Obwód obejmuje sołectwo: Baranowo

1, 2

10

Obwód obejmuje sołectwo: Chyby

3

11

Obwód obejmuje sołectwa:
Batorowo, Swadzim i Wysogotowo

7

Świetlica Wiejska
ul. Ogrodowa 13, Lusowo
Gimnazjum w AULI
ul. Wypoczynkowa 93
Baranowo, wejście Filia Biblioteki
Gimnazjum w AULI
ul. Wypoczynkowa 93 Baranowo
wejście Filia Biblioteki
Świetlica Wiejska
ul. Stefana Batorego 67
Batorowo

Obwód obejmuje część sołectwa Przeźmierowo
Ulice: Akacjowa numery nieparzyste 1 – 33, Albatrosa, Aleja Ptasia, Brzoskwiniowa, Derkaczowa, Dolina, Dropia, Folwarczna numery nieparzyste 1 – 11 i numery parzyste 2 – 22, Gołębia, Jarząbkowa, Jaskółcza, Kukułcza, Leśna, Niecała,
Szkoła Podstawowa
Ogrodowa numery nieparzyste 1 – 69 i numery parzyste 2 – 72, Polna, Poznańska,
ul. Kościelna 46/48
Przepiórcza, Rynkowa numery nieparzyste od numeru 1 – 71 i numery parzyste od 11, 12
3
Przeźmierowo
numeru 2 – 92, Sadowa, Składowa numery nieparzyste 1 – 19 i numery parzyste
klasa nr 136
2 – 14, Skowronkowa, Słoneczna, Słowicza, Strumykowa, Szamotulska, Szkolna,
Wiosny Ludów numery nieparzyste od numeru 55 do końca i numery parzyste od
numeru 52 do końca, Wiśniowa, Wysogotowska numery nieparzyste 1 – 57 i numery parzyste 2 – 58, Żurawia.
Obwód obejmuje część sołectwa Przeźmierowo
Ulice: Akacjowa numery nieparzyste od numeru 35 do końca, Borówkowa, Brzozowa, Dębowa, Jagodowa, Jarzębinowa, Kasztanowa, Kościelna numery nieparzyste
od numeru 45 do końca i numery parzyste od numeru 40 do końca, Krańcowa numery nieparzyste od numeru 77 do końca i numery parzyste od numeru 16 do końca,
Szkoła Podstawowa
Krótka, Kwiatowa, Lotnicza numery nieparzyste od numeru 37 do końca i numery
ul. Kościelna 46/48
parzyste od numeru 54 do końca, Łanowa, Modrzewiowa, Ogrodowa numery niepa- 13, 14
6
Przeźmierowo
rzyste od numeru 71 do końca i numery parzyste od numeru 74 do końca, Olszynowa,
klasa nr 137
Osiedlowa, Południowa numery nieparzyste od numeru 49 do końca i numery parzyste od numeru 38 do końca, Rynkowa numery nieparzyste od numeru 73 do końca i
numery parzyste od numeru 94 do końca, Sosnowa, Świerkowa, Wrzosowa, Wysogotowska numery nieparzyste od numeru 59 do końca i numery parzyste od numeru
60 do końca.
Obwód obejmuje część sołectwa Przeźmierowo
Ulice: Czereśniowa, Folwarczna numery nieparzyste od numeru 13 do końca i numery parzyste od 24 do końca, Graniczna, Kościelna numery nieparzyste 1 – 43 i
numery parzyste 2 – 38, Krańcowa numery nieparzyste 1 – 75 i numery parzyste
Szkoła Podstawowa
2 – 14B, Laskowa, Lipcowa, Lotnicza numery nieparzyste 1 – 35 i numery parzyul. Kościelna 46/48
15, 16
9
ste 2 – 52, Magazynowa, Majowa, Malinowa, Morelowa, Piaskowa, Orzechowa,
Przeźmierowo
Południowa numery nieparzyste 1 – 47 i numery parzyste 2 – 36b, Poziomkowa,
klasa nr 138
Rzemieślnicza, Składowa, numery nieparzyste 21 do końca i numery parzyste 18
do końca, Spółdzielcza, Wiosny Ludów numery nieparzyste 1 – 53A i numery parzyste 2 – 50, Wyścigowa, Zachodnia, Zacisze.
Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi na ustalenia podziału gminy na obwody. Skargę wnosi się do
Komisarza Wyborczego w Poznaniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości uchwały, w sposób zwyczajowo przyjęty.
Uzasadnienie do Uchwały Nr LXVIII / 899 / 2014 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Tarnowo Podgórne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów i
siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) informuje, że w wyborach głosowanie przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na terenie gminy.
W związku ze zmianą liczby mieszkańców w stałych obwodach głosowania w miejscowości Tarnowo Podgórne w dotychczasowym obwodzie głosowania nr 1 który liczy wg stanu na dzień 31.12.2013r. 3034 mieszkańców istnieje potrzeba dokonania zmian w podziale na stałe
obwody głosowania w tej miejscowości.
Art. 12 § 3 ustawy z dn. 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 112 z późn. zmianami) określa - stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców.
Podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek Wójta Gminy. Przedkładany projekt
uchwały w sprawie obwodów głosowania ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.
Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi na ustalenia podziału gminy na obwody. Skargę wnosi się do
Komisarza Wyborczego w Poznaniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości uchwały, w sposób zwyczajowo przyjęty.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne jest uzasadnione.
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ogłoszenia
Uchwała Nr LXVIII / 898 / 2014
Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie podziału gminy na 21
jednomandatowych okręgów wyborczych, ustalenia ich granic,
numerów
Na podstawie art. 13 § 1, art. 418 § 1i art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 17 pkt
2 – ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późniejszymi zmianami) uchwala
się, co następuje:
§ 1 Zmienia się uchwałę Rady Gminy nr LXIII/819/2014 z dnia 25
marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy
na 21 jednomandatowych okręgów wyborczych, ustalenia ich granic
i numerów, w ten sposób, że:
1) do okręgu 2 dopisuje się ulicę: Alabastrową
2)	wykaz podziału Gminy Tarnowo Podgórne na jednomandatowe
okręgi wyborcze, wskazuje granice i numery poszczególnych
okręgów wyborczych, określa załącznik do uchwały, stanowiący jej integralną część.
3)	załącznik nr 1 uchwały nr LXIII/819/2014 z dnia 25 marca 2014r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy na 21 jednomandatowych okręgów wyborczych, ustalenia ich granic i numerów zastępuje się załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3 Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i
Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu
§ 4 Uchwała wchodzi w życie po z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, przez jej rozplakatowanie i opublikowanie w miesięczniku „Sąsiadka-Czytaj”.

9

10

11

12

13

Załącznik do Uchwały Nr LXVIII / 898 / 2014
Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2014r.
PODZIAŁ GMINY TARNOWO PODGÓRNE
NA JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE

14

O k r ę g Granice okręgu wyborczego
wyborczy Nr

1

2
3

38

Okręg obejmuje część sołectwa Baranowo
ulice: Ametystowa, Budowlanych, Graniczna, Klonowa, Letniskowa, Lipowa, Miodowa, Nad Miedzą, Perłowa, Pogodna,
Przemysława, Przygraniczna, Rubinowa, Rzemieślnicza, Szmaragdowa, Topazowa, Wspólna, Wypoczynkowa, Za Miedzą
Okręg obejmuje część sołectwa Baranowo
ulice: Alabastrowa, Biała, Błękitna, Cicha, Karminowa, Kasztanowa, Letnia, Nowina, Parkowa, Platynowa, Poznańska, Purpurowa,
Radosna, Rolna, Skryta, Słoneczna, Spokojna, Srebrna, Szamotulska, Turkusowa, Wczasowa, Wierzbowa, Wiosenna, Złota

15

16

Okręg obejmuje sołectwo
Chyby

4

Okręg obejmuje sołectwa:
Góra, Kokoszczyn, Rumianek,

5

Okręg obejmuje sołectwa:
Ceradz Kościelny, Jankowice

6

Okręg obejmuje sołectwo
Lusowo

7

Okręg obejmuje sołectwa:
Batorowo, Swadzim, Wysogotowo

8

Okręg obejmuje sołectwo
Sady
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17

18

Okręg obejmuje część sołectwa Lusówko
ulice: Admiralska. Albatrosa, Amurowa, Bałtycka, Bosmańska,
Bursztynowa, Fregatowa, Grabowa, Hangarowa, Jachtowa, Jankowicka, Jastrzębia, Kaperska, Kapitańska, Lazurowa, Leszczynowa, Łabędzia, Masztowa, Morska, Neptuna, Niecała, Okrętowa, Otowska, Perkozowa, Piracka, Portowa, Przystaniowa, Przy
Jeziorze, Regatowa, Rejsowa, Rybacka, Syrenki, Szantowa,
Szkolna, Sztormowa, Tarnowska, Trzcinowa, Wiązowa, Wiklinowa, Wioślarska, Wiśniowa, Wodna, Wodnika, Wymowa, Zespołowa, Żeglarska, Żurawia
wieś: Otowo
Okręg obejmuje sołectwo Sierosław i część sołectwa Lusówko
ulice: Agawy, Aksamitki, Anyżowa, Azalii, Begonii, Cienista, Dalii, Dopiewska, Hiacynta, Imbirowa, Jemioły, Kaczeńca, Kminkowa, Lawendy, Maka, Mniszkowa, Nagietka, Niezapominajki, Piwonii, Prosta, Róży, Sierosławska, Stokrotki, Storczyka, Tulipana
Okręg obejmuje część sołectwa Przeźmierowo
ulice: Akacjowa numery nieparzyste 1 – 33, Albatrosa, Aleja Ptasia, Derkaczowa, Dropia, Gołębia, Jarząbkowa, Jaskółcza, Kukułcza, Niecała, Ogrodowa numery nieparzyste 1 – 69 i numery parzyste 2 – 72, Polna, Przepiórcza, Sadowa, Skowronkowa,
Słowicza, Wiosny Ludów numery nieparzyste od numeru 55 do
końca i numery parzyste od numeru 52 do końca, Wysogotowska
numery nieparzyste 1 – 57 i numery parzyste 2 – 58, Żurawia.
Okręg obejmuje część sołectwa Przeźmierowo
ulice: Brzoskwiniowa, Dolina, Folwarczna numery nieparzyste
1 – 11 i numery parzyste 2 – 22, Leśna, Poznańska, Rynkowa numery nieparzyste od numeru 1 – 71 i numery parzyste od numeru
2 – 92,Składowa numery nieparzyste 1 – 19 i numery parzyste 2
- 14, Słoneczna, Strumykowa, Szamotulska, Szkolna, Wiśniowa.
Okręg obejmuje część sołectwa Przeźmierowo
ulice: Akacjowa numery nieparzyste od numeru 35 do końca,
Brzozowa, Dębowa, Jarzębinowa, Kasztanowa, Kościelna numery nieparzyste od numeru 45 do końca i numery parzyste od
numeru 40 do końca, Krótka, Łanowa, Olszynowa, Rynkowa
numery nieparzyste od numeru 73 do końca i numery parzyste
od numeru 94 do końca, Świerkowa, Wrzosowa, Wysogotowska
numery nieparzyste od numeru 59 do końca i numery parzyste
od numeru 60 do końca.
Okręg obejmuje część sołectwa Przeźmierowo
ulice: Borówkowa, Jagodowa, Krańcowa numery nieparzyste od
numeru 77 do końca i numery parzyste od numeru 16 do końca,
Kwiatowa, Lotnicza numery nieparzyste od numeru 37 do końca
i numery parzyste od numeru 54 do końca, Modrzewiowa, Ogrodowa numery nieparzyste od numeru 71 do końca i numery parzyste od numeru 74 do końca, Osiedlowa, Południowa numery
nieparzyste od numeru 49 do końca i numery parzyste od numeru
38 do końca, Sosnowa.
Okręg obejmuje część sołectwa Przeźmierowo
ulice: Graniczna, Kościelna numery nieparzyste 1 – 43 i numery
parzyste 2 – 38, Krańcowa numery nieparzyste 1 – 75 i numery
parzyste 2 – 14B, Laskowa, Lipcowa, Lotnicza numery nieparzyste 1 – 35 i numery parzyste 2 – 52, Magazynowa, Majowa,
Malinowa, Orzechowa, Południowa numery nieparzyste 1 – 47 i
numery parzyste 2 – 36b, Poziomkowa, Rzemieślnicza, Wyścigowa, Zachodnia, Zacisze.
Okręg obejmuje część sołectwa Przeźmierowo
ulice: Czereśniowa, Folwarczna numery nieparzyste od numeru 13 do końca i numery parzyste od 24 do końca, Morelowa,
Piaskowa, Składowa, numery nieparzyste 21 do końca i numery
parzyste 18 do końca, Spółdzielcza, Wiosny Ludów numery nieparzyste 1 – 53A i numery parzyste 2 – 50.
Okręg obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne
ulice: Czereśniowa, Daleka, Działkowa, Karolewska, Kolorowa,
Kręta, Krótka, Łanowa, Łąkowa, Marianowska, Przecznica, Rokietnicka, Rolna, Spółdzielcza, Wesoła, Zbożowa
Okręg obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne
ulice: 23 Października, Cicha numery nieparzyste 1 – 29 i numery parzyste 2 – 30, Florencka, Jasna, Księdza Czesława Niklewicza, Księdza Zbigniewa Sasa, Mediolańska, Okrężna, Rondo im.
Tadeusza Mazowieckiego, Rzymska, Sportowa, Szkolna, Turyńska, Wąska, Władysława Jeszke, Wenecka, Zielona

ogłoszenia
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Okręg obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne
ulice: 27 Grudnia, Bławatkowa, Chabrowa, Cicha numery nieparzyste 31 do końca i numery parzyste 32 do końca, Fiołkowa, Gerberowa, Irysowa, Kalinowa, Konwaliowa, Krokusowa, Liliowa,
Magnoliowa, Makowa, Malwowa, Modrakowa, Narcyzowa, Nasturcjowa, Plac Margaretek, Przebiśniegowa, Sadowa, Sasankowa, Słonecznikowa, Tulipanowa, Wrzosowa, Żonkilowa.
Okręg obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne
ulice: 25 Stycznia, Chlebowa, Dobrej Inwestycji, Fabryczna,
Krucza, Ks. Józefa Bryzy, Kwiatowa, Nad Strumykiem, Ogrodowa, Pocztowa, Poznańska numery nieparzyste 1 – 119 i numery parzyste 2 – 102, Sowia, Szumin, Wierzbowa.
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Okręg obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne
ulice: Aleja Solidarności, Narcyza Derdy, Stanisława Dorczyka,
Nowa, Ostatnia, Owocowa, Piaskowa, Poznańska numery nieparzyste od numeru 121 do końca i numery parzyste od numeru
104 do końca, Promienista, Rondo im. Jacka Kuronia, Rondo im.
Lecha Wałęsy, Różana, Słoneczna, Wiśniowy Sad, Zachodnia.

Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi na ustalenia podziału gminy na okręgi. Skargę wnosi się do
Komisarza Wyborczego w Poznaniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości uchwały, w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXVIII / 898 / 2014 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie podziału gminy na 21 jednomandatowych okręgów wyborczych, ustalenia ich granic, numerów
Przedstawiony projekt podziałuTarnowo Podgórne na okręgi wyborcze opracowany został zgodnie z zasadami tworzenia okręgów wyborczych wynikającymi z art. 418 i 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) oraz przy uwzględnieniu art. 13 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113) oraz Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wytycznych dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze. Uwzględniono
ulice, które utworzono po terminie podjęcia poprzedniej uchwały.
Wprzedstawionym podziale GminyTarnowo Podgórne na okręgi wyborcze nie naruszono reguły zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa.
W 16 sołectwach Gminy Tarnowo Podgórne według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku zamieszkuje 22.808 mieszkańców, art. 17 pkt 2 – ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) stanowi, że „W skład rady wchodzą radni
w liczbie: (…) dwudziestu jeden w gminach do 50.000 mieszkańców. Przy liczbie 21 wybieranych radnych jednolita norma przedstawicielska
wynosi 1.086,09 mieszkańców na 1 mandat. Wnioskowany podział gminy na okręgi wyborcze uwzględnia uwarunkowania przestrzenne i powiązania społeczne przy jednoczesnym zachowaniu normy przedstawicielstwa. Poniżej przedstawiam liczbę mieszkańców gminy w rozbiciu
na poszczególne wsie w gminie i wyliczoną normę przedstawicielską i tak:
Liczba mieszkańców
Norma przedstawicielska
Norma przedstawicielska
Ilość
Sołectwo
mandatów
w sołectwie w okręgu
w sołectwie w okręgu
w okręgu
Baranowo
2.416
2.22
2.416: 1.086,09=2,22
2
Okręg 1
1.206
1,11
1.206: 1.086,09=1,11
1
Okręg 2
1.210
1,11
1.210: 1.086,09=1,11
1
Chyby
912
0,83
912: 1.086,09= 0,83
1
Okręg 3
912
0,83
912: 1.086,09=0,83
1
347: 1.086,09= 0,31
Góra
347
0,31
209
0,19
209: 1.086,09= 0,19
Kokoszczyn
1
380
0,34
380: 1.086,09= 0,34
Rumianek
Okręg 4
936
0,86
936: 1.086,09= 0,86
1
Ceradz Kościelny
534
0,51
534: 1.086,09= 0,49
1
Jankowice
540
0,51
540: 1.086,09= 0,49
Okręg 5
1.074
1,02
1.074: 1.086,09=0,98
1
Lusowo
1.500
1,38
1.500:1.086,09= 1,38
1
Okręg 6
1.500
1,38
1500: 1.086,09=1,38
1
Batorowo
393
0,36
393: 1.086,09= 0,36
Swadzim
431
0,39
431: 1.086,09= 0,39
1
Wysogotowo
525
0,48
531: 1.086,09= 0,48
Okręg 7
1.349
1,27
1.349: 1.086,09=1,24
1
Sady
1.109
1,02
1.109:1.086,09= 1,02
1
Okręg 8
1.109
1,02
1.109: 1.086,09=1,02
1
Lusówko – Otowo
1.587
1,38
1.587: 1.086,09=1,46
2
Sierosław
677
677: 1.086,09=0,62
część sołectwa
1.034: 1.086,09=0,95
Lusówko
1.034
0,95
wieś Otowo
,
Okręg 9
1.034
0,95
1.034: 1.086,09=0,95
1
sołectwo: Sierosław, część
677
0,57
677: 1.086,09=0,62
sołectwa Lusówko
563
0,47
486: 1.086,09=0,47
1
Okręg 10
1.240
1,14
1.240: 1.086,09=1,14
1
Przeźmierowo
6.267
5,94
6.267: 1.086,09=5,77
6
Okręg 11
1.093
1,01
1.093: 1.086,09=1,00
1
Okręg 12
1.058
1,00
1.058: 1.086,09=0,97
1
Okręg 13
1.040
1,00
1.040: 1.086,09=1,00
1
Okręg 14
1.028
0,99
1.028: 1.086,09=0,95
1
Okręg 15
1.065
1,02
1.065: 1.086,09=0,98
1
Okręg 16
983
0,92
964: 1.086,09=0,88
1
Tarnowo Podgórne
4.971
4,50
4.971: 1.086,09=4,57
5
Okręg 17
901
0,83
901: 1.086,09=0,82
1
Okręg 18
1.181
0,96
1.181: 1.086,09=1,09
1
Okręg 19
996
0,86
996: 1.086,09 = 0,92
1
Okręg 20
882
0,87
882: 1.086,09=0,81
1
Okręg 21
1.055
0,99
1.055: 1.086,09=0,97
1
Razem:
22.808
21
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ogłoszenia
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późniejszymi
zmianami) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów
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
położonej w gminie Tarnowo Podgórne, Przeźmierowo ul. Akacjowa; obręb Przeźmierowo, arkusz mapy 7, działka 9/6 (RVI) pow. 1478
m2, KW PO1P/00169996/4 - właściciel Gmina Tarnowo Podgórne;
- cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 303.600,00 zł (słownie:
trzysta trzy tysiące sześćset zł)
- wadium w wysokości 15.180,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy
sto osiemdziesiąt zł);
- postąpienie minimalne 3.036,00 zł;
- 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, działka zlokalizowana jest na terenie obszaru ograniczonego użytkowania lotniska Poznań Ławica,
• dla tego terenu nie ma obowiązującego miejscowego 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
Przetarg na sprzedaż nieruchomości w/wym. nieruchomości
odbędzie się 11 sierpnia 2014r. (poniedziałek) o godz. 10oo - w sali
nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115.
Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej 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 zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
W przetargach na sprzedaż w/wym. nieruchomości mogą brać podmioty, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu w wyżej określonej wyTarnowo Podgórne; 2014-07-10

WZP.6721.9.2014

OBWIESZCZENIE

O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W TARNOWIE PODGÓRNYM – WSCHODNIA OBWODNICA TARNOWA PODGÓRNEGO.
Na podstawie art. 14, 15 i 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.
U. z dnia 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały Nr
LXVII/861/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia
do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym – wschodnia obwodnica Tarnowa
Podgórnego.
Niniejsza uchwała obejmuje obszar o powierzchni około 3,3 ha,
położony pomiędzy ulicą Rolną a Czereśniową.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz
składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 1 sierpnia 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne.
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sokości, nie później niż do dnia 4 sierpnia 2014r. (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 nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,
który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed
upływem 3 dni od; odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Pierwszy przetarg odbył się 12.03. 2014r. 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 19
grudnia 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
internetowej: 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.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 9 lipca
2014 r. wywiesił w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul.
Poznańska 115, do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykazy
nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i najmu w
miejscowościach:
BARANOWO
PRZEŹMIEROWO
TARNOWO PODGÓRNE
SADY
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i najmu można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami– pok. nr 12 tel.
(061) 89-59-289.
Zwrot podatku akcyzowego w 2014 roku dla producentów rolnych
- II półrocze
Wydział Finansowy przypomina, iż od 1 do 31 sierpnia 2014 r.
można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wnioski będą dostępne w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Tarnowo
Podgórne. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie
potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.
Zwrot podatku akcyzowego nastąpi od 1 do 31 października
2014 r.

~A. W.

ogłoszenia
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OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku, w rejonie ulic: Tarnowskiej, Perkozowej, Trzcinowej i Grabowej

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusowie, przy ulicy Ogrodowej
oraz przy placu gen. Dowbora Muśnickiego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr
LXVIII/876/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Lusówku, w rejonie ulic: Tarnowskiej, Perkozowej, Trzcinowej i Grabowej.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pok. 13 oraz
składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski adresowane do Wójta
Gminy można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do
dnia 14 sierpnia 2014 r.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki
organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr
LXVIII/877/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Lusowie, przy ulicy Ogrodowej oraz przy placu
gen. Dowbora Muśnickiego.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pok. 13 oraz
składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski adresowane do Wójta
Gminy można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do
dnia 14 sierpnia 2014 r.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki
organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2014 poz. 518) oraz
§ 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 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 najem nieruchomości położonej w Lusówku, gmina Tarnowo Podgórne
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI KW
OBRĘB
NR EWIDENCYJNY
DZIAŁEK
POWIERZCHNIA
NAJMU
okres najmu

OPIS przedmiotu
najmu

ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI ( zgodnie z
ewidencją)

PO1P/00134499/6
Lusówko
310/3
Powierzchnia budynku - około 370 m2 wraz z
gruntem pod budynkiem
15 lat
Do nieruchomości istnieje bezpośredni wjazd z drogi
publicznej - z ulicy Tarnowskiej.
Przedmiotem przetargu jest część budynku.
Gmina w uzgodnieniu z najemcą wykona projekt dla
całości nieruchomości oraz wykona prace w zakresie
elewacji, remontu dachu, przyłączy i zagospodarowania otoczenia w tym parkingi dla całej nieruchomości. Do 30 listopada 2015 roku zakończone zostaną prace w zakresie zagospodarowania terenu, elewacji i remontu dachu, natomiast do końca czerwca
2015 roku zostaną wykonane podliczniki na media i
na tej podstawie dokonywane będą rozliczenia.
Prace modernizacyjne na podstawie zatwierdzonego
projektu w obrębie przedmiotu najmu wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, decyzji z koordynacją
i nadzorem prac remontowych będą po stronie najemcy.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego
Uchwałą nr XII/134/2011 działka znajdują się na
terenie oznaczonym jako UT2 - tereny turystyki i
rekreacji z ograniczonym prawem zabudowy kubaturowej. Dla przedmiotu najmu została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr WZP.6730.91.2014
z dnia 30.06.2014

PRZEZNACZENIE I
SPOSÓB UŻYTKOWANIA
STAWKA WYWOŁAWCZA CZYNSZU
DODATKOWE
OPŁATY
ZASADY AKTUALIZACJI STAWKI
CZYNSZU

Poradnia lekarza rodzinnego i zespół poradni specjalistycznych
10 zł/m2 + VAT Czynsz płatny w stosunku
miesięcznym. Czynsz do czasu rozpoczęcia działalności zostanie rozliczony w nakładach.
niezależnie od czynszu z tytułu najmu istnieje
obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.
Czynsz po upływie każdego roku najmu 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.

I Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 20 sierpnia 2014
r. (środa) o godz. 10:00 w sali nr 100 Urzędu Gminy W Tarnowie
Podgórnym ul. Poznańska 115.
Wadium w pieniądzu w kwocie 370 zł należy wnieść najpóźniej do
dnia 14 sierpnia 2014 r. (czwartek) na konto Urzędu Gminy Tarnowo
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 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
lipiec 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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Okręgowo makroregionalne

M

istrzostwa Wielkopolskiego Okręgowego Związku Kręglarskiego w kat. dzieci otworzyły
weekendowe granie na kręgielni
Vector w Tarnowie Podgórnym,
które rozpoczęły się 13 czerwca.
Wśród dziewczynek, których zagrało 7, zwyciężyła Sandra Ryś
z Alfy Vector Tarnowo Podgórne.
Druga w tej kategorii była Maja
Wąsala z OSiR Vector, a trzecia
Julia Adamek. Wśród chłopców
zwyciężył Krzysztof Bartkowiak
(OSiR Vecotr), drugi był Michał
Bonk (Alfa Vector), a trzeci Filip Gromadecki (OSiR Vector).
W następne dni na torach kręgielni Vector odbyła się rywalizacja

w ramach Makroregionalnych
Mistrzostwach Młodzików,
w których zagrało sześć drużyn,

Podsumowanie na koniec

S

ezon 2013/2014 zawodnicy
OSiR Vector Tarnowo Podgórne oficjalnie zakończyli
25 czerwca. Jak przyznał trener
Marek Torka: Sezon był historycznym pod względem wyników
sportowych. Po raz pierwszy w
czteroletniej historii klubu zdobyliśmy złoty medal Mistrzostw
Polski Młodzików w Lesznie. Zdobyli go w konkurencji par Patryk
Skorczyk i Tomasz Byliński, natomiast drużynowo udało nam
się zdobyć brązowy medal. Również podczas pierwszego startu
na Makroregionalnych Mistrzostwach Młodzików zdobyliśmy
kolejne mistrzowskie tytuły: indywidualny Łukasz Kasprzak i
w parach Patryk Skorczyk z Łukaszem Kasprzakiem oraz brązowy medal w konkurencji tandem
przez Jagodę Dziamską i Jędrze-

ja Dmowskiego. Równie dobry
indywidualny start zaliczyliśmy
na Mistrzostwach Polski w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie w
finale kat. juniorka młodsza Anita Szponar zajęła szóste miejsce,
a Maciej Kozłowski w kat. junior
ósme. Pochwalę również występ

Na przełomie czerwca i lipca Łukasz Włoch (mieszkaniec naszej Gminy, na zdjęciu po lewej) i Marek Kaczmarek wzięli
udział w Mistrzostwach Świata Juniorów w żeglarskiej klasie
„49er”. Zawody odbyły się w Aarhus (Dania). Chłopacy zajęli
43 miejsce wśród załóg męskich na 44 startujących.
– Ale były to nasze pierwsze zawody międzynarodowe w tej
klasie – mówi Łukasz. – W jednym z wyścigów byliśmy na trzecim miejscu! Za rok na pewno będzie lepiej.
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w tym pięć z województwa wielkopolskiego i jedna z dolnośląskiego. Najlepszym młodzikiem
okazał się Łukasz Kasprzak
z OSiR Vector Tarnowo Podgórne, a trzecie miejsce zajął Jakub
Cwojdziński z Alfy Vector. W tej
samej kategorii piąty był Mateusz
Gromadecki, a ósmy Patryk Skorczyk – obaj z OSiR Vector. Najlepszym duetem w kat. młodzik
został Łukasz Kasprzak i Patryk
Skorczyk z OSiR Vector Tarnowo Podgórne, a miejsce tuż za podium zajęli ich klubowi koledzy
Mateusz Gromadecki i Tomasz
Byliński. W konkurencji mixtów
brązowy medal zdobył duet Jagoda Dziamska i Jędrzej Dmowskim
z OSiR Vector.
~ Anna Lis
Patryka Mrowca, który debiutował w reprezentacji Polski juniorów młodszych podczas towarzyskiego meczu Polska – Czechy.
Podsumowując sezon przyznam,
że dzięki czołowym miejscom, jakie zajmowali moi podopieczni w ogólnopolskich turniejach
w klasyfikacji klubów, uplasowaliśmy się na czwartym miejscu w kraju. Wyniki Anity Szponar, Łukasza Kasprzaka, Patryka
Mrowca i Macieja Kozłowskiego
zaowocowały powołaniem ich
do Grupy Centralnego Szkolenia
przygotowującej się do Mistrzostw Świata, które odbędą się
w Niemczech w maju 2015 r.
W trakcie podsumowania Dyrektor OSiR Bernard Broński
wręczył okolicznościowe puchary
mistrzom Polski oraz Mateuszowi
Gromadeckiemu za największy
postęp i zaangażowanie.
~Ania Lis

sport

Bezkonkurencyjni

niej (25.06) podczas Mistrzostw
Polski juniorów, które odbywały się w Sobótce, Mikołaj Gutek
wywalczył kolejny złoty medal.
Pomimo pogody, która tego dnia
nie rozpieszczała zawodników –
padał ulewny deszcz, udało mu
się uzyskać zwycięski czas 26:18
(20 km). Równolegle do Pucharu Polski w Cottbus odbyła się
druga edycja torowych zawodów
„Cottbuser Sprinter Cup 2014”,
w trakcie których Julita Jagodzińska zajęła pierwsze miejsce w konkurencji keirin i piąte
w sprincie na 200 m.
~ Ania Lis

M

ikołaj Gutek odniósł
dwa zasłużone zwycięstwa w Pucharze Polski
i Mistrzostwach Polski w kolarstwie szosowym. Pierwsze zawody odbyły się 21 i 22 czerwca
w Chrzypsku Wielkim. W sobotniej jeździe indywidualnej na czas
zawodnik Klubu Kolarskiego
Tarnovia Tarnowo Podgórne na
dystansie 20 km „wykręcił” czas
27:01:74, a w niedzielnym starcie wspólnym juniorów (108 km)
- 2:51:45. Niecały tydzień póź-

Czas na odpoczynek

P

oczątek lipca oznacza koniec sportowych
zmagań dla piłkarzy MTS TARNOWIAK.
Najmłodsi zawodnicy z roczników 2004-2007
ukończyli rozgrywki LIGI 3 MTS i 4 MTS (rozgrywki organizowane przez MTS TARNOWIAK). Podczas ośmiu sobót kwietnia, maja i czerwca ponad 200
zawodników rozegrało łącznie 346 meczy i strzeliło
2377 bramek. Wszystkim, którzy mieli swój udział
w organizacji tych rozgrywek, serdecznie dziękujemy za ich bezinteresowną pomoc. Szczegółowe wyniki na stronie: www.ligamts.nets.pl.

14 lipca Wójt Tadeusz Czajka oraz Dyrektor
OSiR Bernard Broński wręczyli puchary i medale na uroczystym zakończeniu rozrywek LIGI
3MTS i 4MTS
Chłopcy z roczników 2002-2003B, podczas swojego debiutu w rozgrywkach WZPN, zajęli 6 miejsce.
Szkoda, że nie udało im się wygrać, ponieważ w kilku meczach naprawdę na to zasłużyli. Najważniejsze dla nich jest jednak doświadczenie, jakie zbierali
podczas każdego meczu.
Drużyna 2002-2003A, prowadzona podobnie jak
zespół B przez duet trenerów Paweł Rutkowski i Adrian Urbanowski, uplasowała się w swojej lidze na
2 miejscu (warto podkreślić, iż chłopcy dwukrotnie
zremisowali ze zwycięzcą rozgrywek). Kolejnym
pozytywem jest styl gry tej drużyny: we wszystkich

meczach chłopcy starali się prowadzić grę i rozgrywać piłkę już od własnej bramki.
Najstarsza drużyna, czyli rocznik 2000-2001, rywalizująca w lidze mistrzowskiej ostatecznie uplasowała się na szóstym miejscu. Podopieczni
trenera Szymona Bartkowiak prezentowali się naprawdę dobrze, w kilku meczach zawiodła skuteczność, ale cieszy fakt realizowania przez tę
drużynę założeń taktycznych wypracowywanych na treningu.
Poniżej zamieszczamy wyniki czerwcowych meczy, drużyn uczestniczących w rozgrywkach WZPN:
2014-06-04
2014-06-06
2014-06-07
2014-06-07
2014-06-14
2014-06-14
2014-06-15
2014-06-21
2014-06-21
2014-06-22

„2002-2003A”
„2002-2003A”
„2000-2001”
„2002-2003B”
„2002-2003A”
„2002-2003B”
„2000-2001”
„2000-2001”
„2002-2003B”
„2002-2003A”

Salos Poznań - MTS I
Polonia Chodzież - MTS I
Polonia Środa - MTS
Warta Międzychód - MTS II
MTS I - SPN II Szamotuły
MTS II - Mawit Lwówek
MTS - Mieszko Gniezno
Nielba I Wągrowiec - MTS
Korona Zakrzewo - MTS II
Kłos Budzyń - MTS I

1:2
1:2
1:1
3:1
3:2
0:1
3:0
1:0
6:0
1:1

Nasz klub może pochwalić się także swoją jedyną zawodniczką. Karolina Majda, trenująca w drużynie 2000-2001, została powołana do reprezentacji młodziczek Wielkopolskiego ZPN, z którą zdobyła ZŁOTY
MEDAL MISTRZOSTW POLSKI! Karolinie serdecznie gratulujemy,
jesteśmy dumni, że reprezentuje nasze barwy. W chwili pisania tych
słów kolejny nasz zawodnik bierze udział w rywalizacji o mistrzostwo
Polski – Artur Kołtuński powołany został do reprezentacji Wielkopolski
(2000-2001) na turniej finałowy – powodzenia.
~ Darek Piechota
lipiec 2014 \ sąsiadka~czytaj \

43

sport

GKS TARNOVIA Tarnowo Podgórne w III lidze
– zakończenie sezonu

Na zdjęciu – od lewej górny rząd: Szef Ochrony Cyprian Kożuchowski, Kierownik Wojciech Stachowiak, Manager Zbigniew
Spychała, Piotr Zakrzewski, Mateusz Kubicki, Maciej Czarnecki, Artur Grządzielewski, Arkadiusz Trzciński, Jacek Brzuśkiewicz, Prezes Zbigniew Trawka, Jerzy Kuchnicki, Paweł Kowal, Kierownik Krzysztof Sawicki, Trener Ryszard Rybak, Trener
Senior Włodzimierz Jakubowski, Masażystka Alicja Nazaruk.
Dolny Rząd: Krystian Mańczak, Kierownik Juniora Starszego Andrzej Musiała, Artur
Dorna, Maksymilian Jankowski, Kamil Krzyżan, Adam Jankowski, Mateusz Niemczyk, Robert Bochyński, Adrian Przybylski,
Kacper Bogdański, Bartosz Szczęsny, Bartosz Dylewski.

W

ójt Tadeusz Czajka, zawodnicy, trenerzy,
partnerzy oraz zarząd klubu GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne wspólnie świętowali awans zespołu seniorów do III ligi. 14 czerwca
na boisku w Tarnowie Podgórnym kibice i sympatycy klubu otrzymali przygotowane specjalnie na tę
okazję koszulki z napisem „Mamy III ligę”. Piłkarzy na boisko wprowadzili młodzi zawodnicy z MTS
Tarnowiaka. Rozegrano ostatni mecz, w którym
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne pokonała Zjednoczonych Trzemeszno 2:1. Organizatorzy przygotowali również okazjonalny tort i pysznego grilla.
Wszystkich zawodników klubu GKS Tarnovii Tarnowo Podgórne czeka teraz zasłużony odpoczynek,
a kolejne mecze już w sierpniu. Zapraszamy!
Zbigniew Trawka
Prezes Klubu GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne
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Mistrzostwo Tarnowa

P

uchar i nagrodę pieniężna
w wysokości 2 500 zł za
zajęcie pierwszego miejsca
w Mistrzostwach Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne w sezonie
2013/14 zdobyło Tarnowo Podgórne. Drugie miejsce zajęło so-

łectwo Lusówko – 2 000 zł, trzecie Sady – 1 500 zł, a miejsca 4
– 7 kolejno: Przeźmierowo, Baranowo, Kokoszczyn i Jankowice –
każde z nich w nagrodę otrzymało po 1 000 zł. Symboliczne czeki
reprezentantom poszczególnych

sołectw wręczył Wójt Tadeusz
Czajka podczas sesji Rady Gminy
Tarnowo Podgórne, która odbyła
się 24 czerwca.
~ Anna Lis

Plażówka Przeźmierowa

T

urniej siatkówki plażowej, który odbył się 22 czerwca na plaży w Lusowie, był ostatnim kończącym XI edycję Mistrzostw
Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne w sezonie 2013/2014. Zwyciężył w nim duetu Wojciech Żakowski & Marek Wojciechowski z
sołectwa Przeźmierowo. Drugie miejsce zajęło Tarnowo Podgórne II,
trzecie Lusówko, czwarte Sady II, piąte Tarnowo Podgórne I, a szóste
Sady I.
~ Ania Lis

26 lipca na plaży w Lusowie
odbędzie się IV Powiatowy
Turniej Siatkówki Plażowej
dwuosobowej, który rozpocznie
się o godz. 11.00. Zgłoszenia
przyjmowane będą w dniu
zawodów do godz. 10.30.
Regulamin dostępny na stronie
www.osir.pl
lipiec 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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z archiwum
Drodzy Czytelnicy!
Zapraszamy do spojrzenia w przeszłość. Poniżej przedstawiamy kilka artykułów, które znalazły się na łamach „Sąsiadki ~
Czytaj” 10 i 20 lat temu.
~ Redakcja
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... i na koniec
„Ona mi pierwsza pokazała księżyc
i pierwszy śnieg na świerkach,
i pierwszy deszcz.”
		Konstanty Ildefons Gałczyński

„Pan Bóg zabiera człowieka wtedy,
gdy widzi, że zasłużył sobie na niebo”
			
Jan Grzegorczyk

Naszej Koleżance i Przyjaciółce

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami
smutek i żal, uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu

BARBARZE JANKOWIAK

mamy Marianny Czajka.

Byłemu Kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich
w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne
oraz najbliższej Rodzinie najserdeczniejsze
wyrazy współczucia po śmierci męża

Szczególnie Prezbiterowi Adamowi Prozorowskiemu za
odprawienie Mszy Św. w dniu śmierci i udział w pogrzebie,
Ks. Ignacemu Karge za Mszę Św. i kazanie w czasie pogrzebu.
Ks. Arturowi Rembalskiemu i Ks. Kanonikowi Zdzisławowi
Potrawiakowi za modlitwy. Danucie Krzyżan za przepiękne kwiaty,
Teresie Wojtkowiak za kwiaty i wieniec. Delegacji Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego Tarnowo Podgórne za wsparcie, kwiaty
i udział w pogrzebie. Stowarzyszeniu „Pojednanie” Tarnowo
Podgórne za wsparcie, pamięć i modlitwy.
Marek i Elżbieta Czajkowie.

ś.p.
Tadeusza Jankowiaka
składa
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
wraz z pracownikami Urzędu

Pani
Hannie Grzegorzewskiej-Markiewicz
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci matki

Naszemu Koledze

Jackowi Duszczykowi

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Barbary Grzegorzewskiej

Mamy

składają:
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym

DAM PRACĘ
• Firma medyczna poszukuje pracownika na stanowisko Przedstawiciela Handlowego.Zgłoszenia prosimy kierować
na adres: POLCOMED ul.Zakrzewska
10, 62-080 Lusowo lub mailem: polcomed@polcomed.pl
• PILNIE przyjmę do opieki nad 2-letnim dzieckiem niepalącą panią. Praca
w Lusówku na os. Morskim, codziennie w godz. od 7.00 do 15.30. tel. 513
280 360
• Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę Studio Madeleine w Rokietnicy. tel. 889-196-106
• Poszukuję do pracy ślusarzy oraz doświadczonego instalatora. Kom. 505805-204

składa Dyrektor oraz Pracownicy
OSiR Tarnowo Podgórne

• Przyjmę panią do prac domowych:
sprzątanie, prasowanie, czasem gotowanie. Praca raz w tygodniu, okolice
Chyb.tel.785-470-131
• UWAGA MATURZYŚCI: Szukasz
pierwszej pracy lub stażu. Biuro Rachunkowe oferuje staże i wolne etaty
w księgowości. Preferowane wykształcenie ekonomiczne. Kobylniki k/Poznania. tel. 601 70 22 25
•

SZUKAM PRACY

• Posprzątam budowy, graciarnie, itp.
Wywóz gruzu, gałęzi, trawy itp., tel.
698 729 869.
• Poszukuję prac ogrodniczych. Pielęgnacja oraz zakładnie ogrodu, koszenie
i wertykulacja trawy, porządkowanie,

LOKAL DO WYNAJĘCIA
na biuro lub firmę 120 m

2

Przeźmierowo, ul. Lotnicza 3 (narożnik Magazynowej)

884 791 884

opryski, posiadam maszyny, tel. 698
729 869.
• Szukam pracy - malowanie, szpachlowanie. Ciecie trawy i inne prace
ogrodowe. tel. 515-336-526
• Skoszę i zwertykuluję trawę, założę
trawnik, posprzątam ogród i wywiozę
trawę, tel. 696 476 239.
• Zetnę drzewa, również z kosza oraz
potnę drzewo, tel. 696 476 239.
• Zaopiekuję się starszą osobą, również całodobowa opieka. Poznań i okolice. tel. 500-724-559
• Poszukuję pracy na samochód bus!
Prowizja za zlecenie, tel. 696 476 239.
• Zaopiekuję się dzieckiem u siebie
w domu (referencje), starszą osobą lub
posprzątam dom. tel. 608-084-173

• Sprzątanie firm popołudniami Tel.
502 823 746
• Zaopiekuję się grobami na cmentarzu
w Tarnowie Podgórnym Tel. 502 067 634
• Szukam pracy biurowej, Baranowo
i okolice. 603 84 77 78
• Posprzątam mieszkanie, dom, tel.
531 757 823
• Zaopiekuję się starszą osobą praktyka-referencje, tel 535 030 581
• Zaopiekuję się osobą starszą tel.
508 928 552
• Studentka rzetelna, uczciwa z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego oraz rosyjskiego poszukuje pracy. tel. 664 083 393.
• Szukam pracy na okres wakacji - 666
476 662

USŁUGI
GEODEZYJNE

SZUKAM
MIESZKANIA - DOMU
DO WYNAJĘCIA

Paweł Rozynek
604 19 20 08

666 476 662

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

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: 09.07.2014 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

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

Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. Dzieci roznoszące gazetkę dziękują wszystkim Państwu,
od których dostały na lody, lizaka lub inne swoje wydatki.
Okładka: Wakacje - uczniowie Samorządowej Szkoły Muzycznej. Fot. Archiwum SSM.

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

na stanowsku

pracownika
ds. utrzymania czystości

ul. Powstańców Wlkp. 27 B

Praca na pełen etat,
jedno lub dwuzmianowa,
wynagrodzenie godzinowe.

Kontakt pod nr telefonu 696 483 162
lub adresem mailowym
rekrutacja.poznan@amlux.pl

DO WYNAJĘCIA
MIESZKANIE 50 m2
w NAPACHANIU

665 091 663

tel. 514 676 041

Producent łóżek
z drewna litego
WYPRZEDAŻ EKSPOZYCJI

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

602 628 588
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Artykuły ogrodnicze

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45
tel. 61 814 69 79

Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41

TANIO
i SOLIDNIE

Drzewa
i krzewy ozdobne

61 814 24 93
501 662 042

USŁUGI
BRUKARSKIE
KOMPLEKSOWO

reklama
INSTALACJE

WOD., KAN., GAZ., C.O.
• nowe instalacje •
• przeróbki •
• remonty •

kom. 505 805 204

SPRZEDAM
DOM
wysoki parter
w Przeźmierowie
właściciel

kom. 601

793 521

Zadzwoń i zamów!

799 10 66 66

Wichrowa 1a
n d - c z w 1 2-2 1
60-449 Poznań
www.facebook.com/sushipointpoznan

p t - s b 1 2-2 2

isushipoint.pl
isushipoint@gmail.com

Dorota Ernstmajer
Tarnowo Podgórne 62-080, Plac Margaretek 17/1
(Osiedle Zielony Gród)

Zapisy telefoniczne:

tel. 061 670 77 49, kom. 502 525 816

MAGAZYN-WARSZTAT+PLAC

DO WYNAJĘCIA W PRZEŹMIEROWIE

Tel. 507 23 23 19

N AU K A J A Z DY

Przeźmierowo, Poznań
• elastycznie •
• sprawnie • skutecznie • tel. 694 99 88 21

ZAMÓW
CATERING
NA IMPREZĘ

AUTO COMPOL S.A.
KAZIMIERZA WIELKIEGO 1
61-863 Poznań
tel: 61 / 858 11 63, 858 11 84
www.autocompol.pl
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PRODUKCJA, MONTA˚, ATESTY
OBRÓBKA WYKO¡CZENIA OÂCIE˚Y

Firma WIST

RATY

Rok za∏o˝enia 1992

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

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

SPRZEDAM PILNIE

MIESZKANIE W CHEŁMNIE
KOŁO PNIEW
TEL. 519 155 549

DOBRE OKNA - DOBRA CENA

Okna i drzwi z PCV

PSYCHOLOG

• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par • Konsultacje
psychologiczne i seksuologiczne •

tel. 660 140 488
www.malgorzataremlein.pl

KLINKIER
budynki • ogrodzenia

DOCIEPLENIA USŁUGI
BRUKARSKIE
ELEWACJE
NAWIERCHNIE, PODJAZDY,
tanio
fachowo

www.ptbud.pl

od

69 z∏
z
materi

508 33 22 20

a∏em

CHODNIKI, PARKINGI,
RENOWACJA
USŁUGI REMONTOWO
- BUDOWLANE

604 403 593

KOSTKA BRUKOWA I GRANITOWA
układanie
posiadam referencje

608 270 421

KAMIENIARSTWO TRAWOL
PRODUCENT NAGROBKÓW
300 GOTOWYCH WZORÓW NA PLACU

I
NAGROBK
ZŁ
9
9
5
1
D
JUŻ O
ŁĘCZYCA K/LUBONIA, UL. CMENTARNA 2, TEL. 515 272 534 , www.trawol.pl
www.trawol.pl
SWARZĘDZ, UL. SADOWA 24/26, TEL. 517 845 811
50
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MAGDALENKA
ul. Szkolna 3 Tarnowo Podgórne, wejście od ul. 23 Października

BIURO USŁUG PŁATNICZYCH - KREDYTY
PRZELEW

ZUS/US

1,95 zł

3,50 zł

PRZELEW
NATYCHMIASTOWY

12 zł

WPŁATA
POWYŻEJ
1000 zł

0,4%

FOTOGRAF

ZDJĘCIA PASZPORTOWE, DOW. OS., LEGITYMACYJNE
PACZKI - NOWOŚĆ

• Usługa umożliwiająca pozostawienia paczki przez kuriera w naszym biurze
podczas Państwa nieobecności w domu.
• Umożliwiamy dostarczenie przesyłki na wskazany adres w umówionym wcześniej terminie.

Informacje pod nr tel. 880-030-626

PUNKT AWIZO INPOST

Biuro czynne : pon. - pt. 10.00 - 17.00, Sob. 10.00 - 14.00, tel.

884-200-476

sklep zoologiczny
nowo otwarty

w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna 6B
(obok gabinetu weterynarza)

SZEROKI WYBÓR PRODUKTÓW
DLA TWOJEGO ZWIERZAKA
zapraszamy również do sklepu
Przeźmierowo - pasaż

SPRZEDAM
DOM

wszystkie gatunki, ca∏y rok

505 137 557

601 704 832

PRZEŹMIEROWO

KLIMATYZACJA
montaż, serwis
wentylacja
tel. 602 22 58 46
602 517 084
www.jbklima.pl

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

SPRZĄTANIE
DOMÓW!
CHCESZ ODOPOCZĄĆ I MIEĆ WIĘCEJ
CZASU DLA SIEBIE I RODZINY?

ZADZWOŃ
AGNIESZKA 515 616 258
Baranowo, Przeźmierowo, Chyby, Wysogotowo
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COSMETICS

HURT - DETAL

Sklep
no
e
prz niesio19
ą
n
ś
na Le

Modelowania i kształtowanie sylwetki
efekt wyszczuplenia
Redukcja cellulitu w każdym stopniu
zaawansowania
Ujędrnianie skóry po porodach
Odchudzanie
Wzmocnienie tkanki
łącznej
t
ogólna poprawa stanu skóry
Promocja!
1 zabieg całościowy
LPG Endermologie - 49 zł

515 528 609, 725 118 570

www.gkcosmetics.pl
Przeźmierowo, Leśna 19, pon - pt 9.00 - 18.00

Multiagent
Ubezpieczenia

1a.

ul. Spokojna 9
62-081 Baranowo
tel. 601 219 164
605 822 818
fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań
tel. 794 706 702
601 219 164
fax. 61 628 24 60
biuro@e-agar.pl

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

Promocja Laﬀayette!
Manicure gel color opi - 49 zł
Pedicure fresh gel color opi - 59 zł

Lusowo, Nowa 45

ul. Spokojna 9, 62-08
tel. 601 219 164, 605 822 81
agarbaranowo@

tel. +48 662 333 666
e-mail: 662333666@wp.pl

ul. Pietrusińskiego 34, 6
Oferta ubezpieczeń w zakresie:
tel. 794 706 702, 601 219 16

61 8146 979

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 114
tel. 61 652 38 56, 880 020 776
Galeria Pestka, Al. Solidarności 47
tel. 506 172 078, 511 505 503

1b.

– komunikacyjne OC/AC
– domu i mieszkania
– turystyczne
– firm
– OCP
– OC działalności
i inne

biuro@e-aga

ZAPRASZAMY!

W¢GIEL

KIEROWNIK BUDOWY
BUDOWA DOMÓW
502 033 601

REMONTY
2a.
A-Z

WYCENA GRATIS
609 420 541

PROMOCJA!

GWARANCJA JAKOÂCI I NAJNI˚SZE CENY!!
TYLKO U NAS SUCHY W¢GIEL
Zakrzewo, ul. Gajowa 38, koło kościoła

MIAŁ Z GROSZKIEM
MIAŁ
ORZECH I
EKO GROSZEK (luz)
KOSTKA

ul. Spokojna 9
62-081 Baranowo
tel. 601 219 164
605 822 818
fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań
tel. 794 706 702
601 219 164
fax. 61 628 24 60
biuro@e-agar.pl

560 zł/tona
530 zł/tona
710 zł/tona
700 zł/tona
760 zł/tona

ul. Spokojna 9, 62-08
tel. 601 219 164, 605 822 81
agarbaranowo@

ul. Pietrusińskiego 34, 6
tel. 794 706 702, 601 219 16
biuro@e-aga

2b.GRATIS!!
SKUP ZŁOMU • DOWÓZ DO 10 KM OD 1 TONY
788 080 953

MALOWANIE

ty
z

604 345 047
po 2000
61 843 02 28

m
1 ku
ra 0 po
ba % ne
m
tu

 tapetowanie
 szpachlowanie
 panele
 drobne remonty

PRALKI
SUSZARKI
ZMYWARKI
i inny duży sprzęt AGD

NAPRAWA
601 717 690
601 853 323
ROK ZAŁOŻENIA 1982
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3a.

ul. Spokojna 9
62-081 Baranowo
tel. 601 219 164
605 822 818
fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań
tel. 794 706 702
601 219 164
fax. 61 628 24 60
biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9, 62-08
tel. 601 219 164, 605 822 81
agarbaranowo@

3b.

ul. Pietrusińskiego 34, 6
tel. 794 706 702, 601 219 16
biuro@e-aga

reklama
SPRZEDAMY SZYBKO
I SKUTECZNIE
TWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ

”SNELA”

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
CERTYFIKATY ENERGETYCZNE

507 607 888
WWW.SNELA.COM.PL
SUPER OFERTY!:

Kaźmierz:

• Dom 180 m2 – 489 000 zł
• 3 Pok. (55 m2) – 181 000 zł
• Lokal użytkowy (55 m2)
– 155 000 zł netto
Zaufaj profesjonalistom!

Koszenie rzepaku i zboża
kombajnem
Claas Dominator98
668-440-855

Bramy
Ogrodzenia

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

TOMEK

Balustrady

10 lat
doświadczenia

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h

AUTO-NAPRAWA

Tomasz Janas

mechanika • elektryka
diagnostyka • klimatyzacja • auto zastępcze
Ogrodowa 9, Sady 502-749-435

Toczenie, frezowanie, cięcie blachy
Spawanie aluminium stali nierdzewnej
Ponad to wykonujemy wiele innych nietypowych
zleceń dla firm i osób prywatnych

Baranowo
ul. Poznańska 22b
tel. 691-751-018
www.zptomek.ngb.pl

Współpracowaliśmy z: Auchan,
Herlitz, Apart, VOX, El-Cab

Systemy Alarmowe
Telewizja Przemysłowa
- zdalny podgląd na Smartfonie
Instalacje Elektryczne
Domofony - Wideodomofony

tel. 509 434 503
www.smartsignal.pl

ROLETY

AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

606 782 143
www.vertidecor.pl

FIRMA SERWISOWA
z branży instalatorskiej
szuka serwisantów do współpracy
Biuro. mpr-serwis@o2.pl

798 591 305

US¸UGI
KOPARKO-¸ADOWARKA
MINIKOPARKA
WYKOPY

605 689 884

gmina Tarnowo Podgórne
Osiedle domów jednorodzinnych Rozalin
w Lusówku oferuje: nowoczesną architekturę,
staranne wykonanie budynków, komfort
korzystania od pierwszych dni z pełnej
infrastruktury osiedla: luźnej zabudowy,
dróg wykonanych z kostki brukowej,
sieci gazowej, sanitarnej, wodociągowej,
deszczowej, pełnego oświetlenia ulicznego.

Oferta
1/2 bliźniaka 82 m2 z działką 239 m2
tylko 271 400 zł
bliźniak 109 m2 na działce 443 m2
tylko 395 000 zł
szeregowiec 140 m2 na działce 261 m2
tylko 395 000 zł
wolnostojący 118 m2 na działce 800 m2
tylko 460 000 zł
Biuro Sprzedaży: Novum Plus Sp z o.o.,
ul. Storczyka 31B, 62-080 Lusówko
tel. 516 066 984
www.osiedle-rozalin.pl
lipiec 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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TOREBKI
KAZBET
KOSTKI BRUKOWE OBUWIE
Nowo otwarty sklep
®

Rok zał. 1979
A i P. Balcerzak

KORZYSTNA WYPRZEDA˚

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

KOSTKA BRUKOWA
P¸OTY BETONOWE
KOSTKA GRANITOWA
Ceny producenta

TRANSPORT GRATIS!*

www.wibet-bruk.pl

* strefa dowozu ograniczona

RATY

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

Rynkowa 75 (w Pasażu)
ze
ws re
a
b
Z o Y!!
d N
CE

MALARNIA
PROSZKOWA
PIASKOWANIE,
OBRÓBKA CHEMICZNA,
CHROMOWANIE ŻÓŁTE

693 485 558
Obornicka 1B, Bytkowo

Przeźmierowo

MATKEX.PL

firma od 1996 roku

60-256 Poznań
ul. Chociszewskiego 43a
tel. 61 861 00 87; 61 865 10 50

Salon, Serwis Rainbow czynne w godz. 11.00 - 17.00
- nowe i u˝ywane,
skup, sprzeda˝, zamiana
stare na nowe
Filtry do wody
- uzdatnianie, zmi´kczanie,
odêelazianie wody

Czynne
930 - 1800
sob. 930 - 1400

Zapraszamy!
AFIA ŚLUBNA
FOTOGR

• Reportaże
605 188 010
• Kursy fotografii kxrx@wp.pl

SK¸AD OPA¸U
SKUP Z¸OMU

Batorowo, ul. Stefana Batorego 46
tel. 507 013 325
WYSOKA JAKOÂå,
W¢GIEL POLSKI
– od 1 tony transport gratis do 20 km –

Sprzedam różne części
do ciągników rolniczych
tel. 61 8147 722
US¸UGI POGRZEBOWE

TRUMNY, URNY
KREMACJE, EKSHUMACJE
KRZY˚E, NAPISY, TABLICZKI
OBUDOWY DO GROBU
ZASI¸KI POGRZEBOWE
NAGROBKI
CH¸ODNIA
ORGANIZACJA CEREMONII POGRZEBOWYCH
NA WSZYSTKICH CMENTARZACH
PRZEWÓZ ZMARŁYCH
W KRAJU I ZAGRANICĄ

Tarnowo Podg., ul. Poznańska 91
tel. 61 814 66 65, 503 053 585
504 453 567

www.uslugipogrzebowe-oaza.pl
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• zakładamy klamry na wrastające paznokcie
• usuwamy odciski i modzele
• pomagamy osobom z dolegliwościami
stopy cukrzycowej
• wykonujemy pedicure leczniczy
• oferujemy pomoc ﬁzjoterapeutyczną

tel. 793 321 009
Już niebawem wakacje...
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na letnią edycję
warsztatów kreatywnych.W programie sporo nowości…
Polecamy art. Dokoracyjne oraz przedmioty
i preparaty do własnoręcznych zdobień.
W ofercie produkty firmy Stamperia,
Heritage oraz wiele innych.
„Nie masz pomysłu na prezent
– chętnie zrobimy to za Ciebie”
We wrześniu dla naszych Milusińskich rusza nowa
„Baśniowa edycja…” - więcej informacji niebawem
Nasz adres:
ul. Wierzbowa 9
Tarnowo Podgórne

podologia&ﬁzjoterapia

Klinika Stóp

ul. Rumcajsa 2A, 60-195 Poznań

519 400 006
www.klinikastop.pl

Telefon
793 321 009
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OGRODY

Gabinet Psiej Urody
!
UWAGA
NOWY !
SALON

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

Od marca w Tarnowie Podgórnym!
ul. Rokietnicka 9, tel. 732 929 532
Zapraszamy również do Smochowic
ul. Kościerzyńska 9, tel. 796 127 287

ZAPISY
TELEFONICZNE

www.vadera.com.pl

na facebooku:
vadera.poznan

•
•
•
•
•

Profesjonalne studio dla psów i kotów
oraz butik z akcesoriami
dołącz do nas

PROJEKTOWANIE
ZAKŁADANIE
PIELĘGNACJA
KOSZENIE
INST.NAWADNIANIA

664 033 881
www.ogrody-w.pl

MATERIAŁY
BUDOWLANE

W¢GIEL
W¢GIEL BRUNATNY
MIA¸

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

ECO GROSZEK

PALIWO

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

Przyjmujemy zamówienia na nasiona rzepaku
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

GMINNA SPÓ¸DZIELNIA SCh
Tarnowo Podgórne, ul. Rokietnicka 25
tel. 61 814 63 61, 61 814 63 62

CIEPŁE OKNA
NAPRAWA,
REGULACJA
OKIEN I ROLET,
WYMIANA SZYB

PROMOCJA!

RAT

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

504 136 906

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

797 250 019

e-mail: elspec35@interia.pl

Szkolenia BHP
Ocena ryzyka zawodowego
Postępowania powypadkowe
Doradztwo dla pracowników

Tel. 723 384 768
biuro@mar-tin.com.pl

NAUKA
JAZDY

PRZEèMIEROWO
66 44 99 032

US¸UGI
NATA TAPICERSKIE

PRALNIA
CHEMICZNA

czyszczenie odzie˝y
równie˝ skóry i ko˝uchy

pranie r´czników, poÊcieli, magiel

POZNA¡ - ¸AWICA

ul. Brzechwy/przy NETTO
(w pobli˝u lotniska)
61 670 39 37, 608 70 19 51

GALERIA MALWOWA

• zmiana tapicerek
• modernizacja
i naprawa mebli
• transport gratis

tel. 508 610 256

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

C.H. PIOTR I PAWEŁ

ul. Marcelińska 23
61 670 36 04, 606 55 24 41

Y

PIERBEZ
WSZ
W
EJ
PŁAT

US¸UGI WIELOBRAN˚OWE EL-SPEC

kom. 602 659 208

Y

ZAMÓW
BEZPŁATNY POMIAR!

Bramy garażowe
Okna drewniane
Drzwi zewnętrzne
Drzwi wewnętrzne DRE

Profil 6-komorowy

w cenie 3-komorowego!

ROLETY
ZEWNĘTRZNE
ALUMINIOWE,
OCIEPLANE

OD

139 zł netto/m 2

ROLETKI
MATERIAŁOWE
ROLETKI „DZIEŃ-NOC”
MOSKITIERY

Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A
tel. 61 816 43 76, fax 61 814 76 56, kom. 602 150 364
biuro@dobreokna.poznan.pl, pn.-pt.: 9.00-17.00, sob.: 9.00-13.00

www.dobreokna.poznan.pl
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BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace
Również w j. angielskim • Rozliczenie roczne PIT
Zasiłki zagraniczne • Zwrot podatków zagranicznych

WELTEN

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

tel. 61 652 52 50, Rynkowa 75C, Pasa˝ Ip., Przeêmierowo

reklama
SKANMA

SPRZĄTANIE
FIRM-BIUR-DOMÓW-MIESZKAŃ
SPRZEDAŻ PROFESJONALNEGO
SPRZĘTU I ŚRODKÓW DO CZYSZCZENIA

F-VAT TEL. 608 635 758

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

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

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce
naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.
Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych
(sklepowych, gastronomicznych)

Osuszanie budynków,
drenaże, izolacje, injekcja
krystaliczna, wentylacja
609 270 132

US¸UGI BRUKARSKIE
I REMONTOWO - BUDOWLANE
KOMPLEKSOWO

501-617-969

US¸UGI TRANSPORTOWE
NISKIE CENY

• ˝wir • ziemia ogrodowa •
• porzàdkowanie terenu - rozbiórki •
• wywóz gruzu i Êmieci •
• karczowanie • niwelacja • wykopy •

600 042 721

M¸OT WYBURZENIOWY

CAT - koparko-∏adowarka

Oddam
ziemię

516 066 984

USŁUGI
KOPARKĄ I WYWROTKĄ

696 476 239

V-EKO

Skup złomu stalowego, metali kolorowych, makulatury, folii
oraz szkła spożywczego
Zapraszamy do współpracy firmy, instytucje oraz klientów indywidualnych
Wysokie ceny skupu!!!
Rozbiórki konstrukcji stalowych

KORA SOSNOWA
Luz 120 zł / 1 metr przestrzenny
Worki 80 l – 7,50 zł
DREWNO KOMINKOWE
ul. Poznańska 153
Tarnowo Podgórne
www.v-eko.pl

Godz. Otwarcia:
Pon. - Pt. 8-16
Sob.
9-14

v-eko.skup@wp.pl
tel. 507 407 551

STOMATOLOGIA

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

•
•
•
•
•

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

MEBLE

KUCHENNE I ŁAZIENKOWE
NA ZAMÓWIENIE

NOWAMEB
lipiec 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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reklama

LUKSUSOWE
WAKACJE
MARZEŃ

NOWOŚĆ

NARTY WE
WŁOSZECH

ZIMA 2014/2015

PODRÓŻUJ DREAMLINEREM: MEKSYK | KUBA | WENEZUELA | TAJLANDIA | DOMINIKANA | ZANZIBAR
001_Okladka_Itaka_ZIMA_2014_ok.indd 1
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reklama
3D
GINEKOLOG USG
dopochwowe
piersi
POŁOŻNIK

SPECJALISTA
GINEKOLOG-POŁOŻNIK

dr Karolina
Chmaj-Wierzchowska dr EWA CIEŚLAK
adiunkt ze szpitala
przy ul. Polnej w Poznaniu
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 pon. i czw., od godz. 15-stej
w NZOZ przy ul. Rubież 14B/45, w Poznaniu
tel. rej. 600-11-66-76

PEDIATRA - PULMONOLOG
LUSÓWKO, Wiązowa 16

Przyjęcia w gabinecie
i wizyty domowe

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

601 71 00 55

061 814 27 12

Prywatny Specjalistyczny Gabinet Lekarski
Ginekologiczno - Położniczy i USG

lek. med. Janusz Talikowski

specjalista ginekolog - położnik
tel. 602 465 143

Tarnowo Podgórne, Plac Margaretek 16/1

lek. med. Agnieszka Rybarczyk tel. 696 488 725
adres gabinetu: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Jasna 8
Wizyty prosimy umawiać telefonicznie

- codziennie (również sb. i nd.)

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

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

ZAGINĄŁ PIES!
6 czerwca w Swadzimiu zaginął jamnik
krótkowłosy, jasnobrązowy – Tomek.
W dniu zaginięcia maił czerwoną obrożę.
Na prawej tylnej łapie nie ma jednego palca.
Wszystkim którzy mają informację gdzie
przebywa, proszę o kontakt

781 021 609

OGRODY:
• zak∏adanie i piel´gnacja terenów zielonych,
• systemy nawadniajàce,
Projekt gratis
• prace brukarskie
przy naszym
tel.

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

502 32 05 59

wykonawstwie

www.modr zew-ogrody.pl

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,
DORADZTWO KREDYTOWE
FINANCE TEAM
LICENCJA ZAWODOWA NR 7225
62-080 SWADZIM UL. POZNAŃSKA 22
TEL. 601 822 228
TEL./FAX 61 814 63 13
www.dobrzenieccynieruchomosci.gratka.pl

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY:
DOMY- PRZEŹMIEROWO 590 TYS.,
ROZALIN-SZEREGOWIEC
DZIAŁKI BUDOWLANE-KOBYLNIKI,
GÓRA, CHYBY, ROZALIN, TARNOWO,
RUMIANEK, CERADZ, PRZEŹMIEROWO,
WYSOGOTOWO 14 DZIAŁEK 500-2522 M2
GRUNT ROLNY 2,15 HA JANKOWICE,

USŁUGI

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

OWO

TANIO I FACH

Kobylniki, ul. Szkolna 8B

600 45 37 27

BARANOWO

UL. SPOKOJNA 62
TEL./FAX 61 814 25 13

MALOWANIE
TAPETOWANIE
PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA
TEL. 537-700-281

REHABILITACJA
I MASAŻ

ul. Grabowa 30, Lusówko

WIZYTY DOMOWE
Bezpłatna rehabilitacja powypadkowa
Zapisy pod tel. 501 495 002 www.reha-clinic.pl

ULGA DLA STÓP
Gabinet weterynaryjny
- chirurg -

GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek-piątek
9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14

wizyty domowe

62-081 Przeźmierowo

ul. Kwiatowa 23

tel. 61 814 11 62, 609 330 204

• odciski
• modzele
• stopa cukrzycowa
• wkładki do butów
• wrastające paznokcie

Badanie komputerowe stóp
ul. Grabowa 30, Lusówko,

tel. 780 084 080
www.podologiahelp.pl
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zostañ partnerem
zaoferuj zni¿ki
punkt
partnerski

szcz
po 20 czerwca
www.tarnowo-podgorne.pl/karta-miesz
karta-mieszkanca@tarnowo-podgo
Szczegóły w sierpniu:
www.tarnowo-podgorne.pl/karta-mieszkanca
karta-mieszkanca@tarnowo-podgorne.pl

