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Tarnowskie Termy
– jak naprawdę wygląda sytuacja – s. 9
Baranowo ~ Batorowo ~ Ceradz Kościelny ~ Chyby ~ Góra ~ Jankowice
Kokoszczyn ~ Lusowo ~ Lusówko ~ Przeźmierowo ~ Rumianek ~ Sady
Sierosław ~ Swadzim ~ Tarnowo Podgórne ~ Wysogotowo

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 14.30-15.45
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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W ostatnim czasie pokazały się niepokojące informacje
na temat budowy Tarnowskich Term. Postanowiliśmy rozwiać Państwa wątpliwości i dlatego zamieszczamy rozmowę
z Prezes Anitą Stellmaszyk.
Koniec wakacji to okres licznych festynów „na pożegnanie lata”. Najważniejsze imprezy odbywały się w Lusowie,
na placu „U Księdza za płotem”. Propozycja powrotu do
obchodów Gminnych Dożynek w połączeniu z Powiatowym
Przeglądem Zespołów Folklorystycznych spotkała się z szerokim odzewem publiczności – mieszkańcy przybyli całymi
rodzinami.
Zapraszamy do lektury!
				
				

Agnieszka Rzeźnik
Redaktor naczelna

Wydział Finansowy
przypomina
15 września 2014 r. mija termin płatności:
- III raty podatku od nieruchomości,
- III raty podatku rolnego,
- II raty podatku od posiadania środków transportowych.

N

iezapłacenie podatku lokalnego w ustawowym terminie jest zaległością podatkową i podlega egzekucji wraz z należnymi odsetkami. Od 4 lipca 2013 r. stawka odsetek od zaległości podatkowych w stosunku rocznym wynosi – 10,00 % kwoty zaległości
w skali roku.
W przypadku otrzymania upomnienia, do zapłaty pozostaje, poza zaległością podatkową, kwota odsetek od zaległości podatkowych oraz
koszty upomnienia wynoszące obecnie 11,60 zł.
Wpłat z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego (łącznego zobowiązania pieniężnego) dokonywać można u sołtysa danej
miejscowości.
Natomiast Punkt Kasowy Banku Śląskiego Oddział w Tarnowie Podgórnym w Urzędzie Gminy czynny jest w poniedziałki od godz. 11.00
do 16.00, od wtorku do czwartku w godzinach 11.00 do 15.00, a w piątki od godziny 11.00 do 14.00. 
~ WF.

Stop pneumokokom
– bezpłatne szczepienia

P

rzypominamy, rodzicom dzieci z rocznika 2012 r. zamieszkałych
na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, iż od 1 września trwa akcja
bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom.
Szczepienia są realizowane w Przychodni Lekarzy Rodzinnych SALUBER w Tarnowie Podgórnym przy ul. Sportowej 1. Informacje i zapisy pod nr tel. 787 625 189.
~ wso

pytania do wójta
Czy w Przeźmierowie są szanse na lepszą ofertę handlową?
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
Dlaczego w Przeźmierowie mamy tylko jeden
większy dyskont spożywczy. Przecież w nawet
mniejszych miejscowościach jest ich zazwyczaj kilka.
Przykładów nie trzeba szukać daleko – w Tarnowie
Podgórnym funkcjonuje ich całkiem sporo.
Nie wszyscy mają samochody, a takie sklepy to
możliwość wygodnych i tańszych zakupów.
Z czego wynika taka sytuacja?

Czy w Lusowie powstanie Gminny
Ośrodek Zdrowia? Jeżeli tak, to kiedy
zostanie oddany do użytku

H

andel w Polsce to wyłącznie działalność komercyjna i inicjatywa prywatna. Rozwija się w oparciu o aktualne potrzeby rynku. Badania w zakresie popytu na poszczególne towary i usługi
na pewno prowadzą sieci handlowe i od wyników tej analizy uzależniają podjęcie decyzji inwestycyjnych. Istotnym warunkiem jest również dobra lokalizacja sklepu. W Przeźmierowie najlepsze miejsca są
położone przy ulicy Rynkowej, która obecnie jest praktycznie cała zagospodarowana. Pojedyncze wolne działki są zbyt małe na ulokowanie tam sklepu typu Lidl czy Biedronka. Jest jeszcze działka gminna,
między sklepem Netto a ulicą Wyścigową. Jej parametry pozwoliłyby
wprawdzie na realizację większego obiektu handlowego, ale najpierw
należałoby dokonać zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
a nowa funkcja tego terenu musiałyby zostać zaakceptowana przez lokalne środowiska.
W najbliższym czasie należy się spodziewać szerokiej i atrakcyjnej
oferty w zakresie handlu i usług w ramach powstającego Nowego Rynku w Przeźmierowie. Sądzę, że w znacznym stopniu zaspokoi ona aktualne potrzeby mieszkańców Przeźmierowa i okolic.

B

udowa obiektów przeznaczonych do świadczenia usług zdrowotnych przez lekarzy stanowi obecnie domenę inwestorów
prywatnych. Tylko dwa budynki będące własnością Gminy (jeden w Tarnowie, drugi w Przeźmierowie) służą jako przychodnie lekarskie. Korzystający z nich lekarze mają umowy dzierżawy i płacą czynsz.
Pozostałe przychodnie lekarskie mieszczą się w obiektach prywatnych.
Kilka miesięcy temu w prywatnym, nowym budynku otworzono
Przychodnię Lekarską w Lusówku. Biorąc pod uwagę dynamiczny
przyrost liczby mieszkańców w Lusowie uważam, że jest kwestią krótkiego czasu, by taki inwestor pojawił się również tutaj. Wiem, że m.in.
takie plany mają właściciele Lusowskiego Zdroju.

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
wrzesień 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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Sprawdź, co się dzieje
w Twojej miejscowości
Baranowo


 Ogłoszono nowy przetarg na realiza-

cję ul. Batorowskiej – poprzedni został
unieważniony.

 Przetarg trwa
/
 Zakończenie przetargu, wybór wykonawcy
/

Ceradz Kościelny
 Trwa remont dachu starej szkoły
 Rozpoczęto remont pomieszczeń na
potrzeby OSP

Chyby
 Trwa zagospodarowanie plaży (I etap
budowy molo)

 Wybrano wykonawcę budowy ul. Pagórkowej – II etap

Góra
 Wybrano wykonawcę i podpisano umowę na remont świetlicy.

Jankowice
 Na ukończeniu opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia na terenie
Parku

 Zakończono remont wewnątrz świetlicy wiejskiej

Kokoszczyn
 Rozpoczęto remont dachu budynku
świetlicy.

Lusowo
 Trwa remont świetlicy
 Podpisano umowę na przebudowę ul.
Drozda i ul. Słowika

 Trwa malowanie poddasza i klatki
schodowej w budynku Muzeum



Wybrano wykonawcę na budowę ścieżki
rowerowej ul. Wierzbowa (ok. 400 mb)

Lusówko

 Inwestycja zakończona

/

 Inwestycja realizowana

Zakończono budow kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni jezdni wraz z
chodnikiem na ul. Rolnej.

Batorowo

/

 Przygotowywanie dokumentacji

aktualności
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 Rozpoczęto rozbudowę szkoły podstawowej

Przeźmierowo
 Trwa budowa Centrum Kultury Przeźmierowo

 Trwa budowa parkingu przy ul. Leśnej
 Trwa przebudowa Ośrodka Zdrowia
 Trwa sprawdzanie ofert przetargowych
na przebudowę ul. Malinowej
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Nie zawsze trzeba
zmieniać pielęgniarkę

Z

darza się, że korzystamy z porad lekarskich poza miejscem zamieszkania. Czasami podejmujemy decyzję o zmianie lekarza rodzinnego. Czy musi się to wiązać ze zmianą pielęgniarki i położnej. Okazuje się, że nie zawsze trzeba i nie zawsze warto.
Pacjent ma prawo skorzystać z jednorazowej porady lekarskiej
poza miejscem swojego stałego zamieszkania bez konieczności wypełniania deklaracji.
Jeżeli Pacjent okresowo przebywa poza swoim miejscem zamieszkania (jest na wakacjach, czy przebywa na delegacji) i ma zlecone zabiegi np. zastrzyki, to może skorzystać ze świadczeń pielęgniarki
podstawowej opieki zdrowotnej, również bez wypisywania deklaracji
wyboru pielęgniarki POZ.
Jeżeli Pacjent zmienia lekarza rodzinnego, to nie musi jednocześnie wypisywać kolejnej deklaracji wyboru pielęgniarki/położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej (środowiskowo-rodzinnej) zwłaszcza, gdy
był już wcześniej zapisany w miejscu zamieszkania. To bardzo ważne
w przypadku realizacji zleceń lekarskich w domu.
Jeżeli Pacjent (dziecko, dorosły) chce być zaszczepiony, to zgłasza
się do wybranego przez siebie lekarza rodzinnego, przy czym nie ma
obowiązku wypełniać kolejnej deklaracji do pielęgniarki POZ u tego
lekarza. Może pozostać u wybranej wcześniej pielęgniarki.
Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna (POZ) sprawuje opiekę nad rodziną w miejscu zamieszkania, w sytuacji zdrowia, choroby i niepełnosprawności. Opiekuje się dziećmi poprzez realizację wizyt patronażowych pomiędzy 3 a 4 miesiącem życia, a później wykonuje testy
przesiewowe. Współpracuje z lekarzem rodzinnym, pediatrą, specjalistami, opieką społeczną. Dlatego apelujemy o rozważne podejmowanie
decyzji dotyczącej ewentualnej zmiany wyboru pielęgniarki czy położnej POZ (środowiskowo-rodzinnej).
Wszelkich informacji udzielamy pod numerami telefonu:
FIDES (Przeźmierowo) 500 029 371, 500 029 372 www.fides-mj.pl
SYSTEMA (Tarnowo P.) 668 694 962, 668 694 963 systema@onet.eu
Z życzeniami zdrowia,
Zespół pielęgniarek i położnych Gminy Tarnowo Podgórne

Spotkanie Wiejskie w Baranowie

S

ołtys i Rada Sołecka zaprasza na Spotkanie Wiejskie, które odbędzie się 15 października 2014 r. o godz. 19.00 w Gimnazjum
w Baranowie. Spotkanie będzie m.in. poświęcone projektowi
zmiany planu miejscowego w Baranowie (terenu u zbiegu ulic Szamotulskiej i Wypoczynkowej).
~na
W tym roku obchodzimy 75 rocznicę powstania
Polskiego Państwa Podziemnego. Z tej okazji w niedzielę, 21 września, o godz. 12 w Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie odbędzie się prelekcja nt. wojny 1939 roku, którą poprowadzi kpt. Michał
Błaszczyk z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbora Muśnickiego.
Wcześniej o godz. 10.30 w lusowskim kościele odbędzie się msza św. w intencji poległych w obronie
Ojczyzny.

aktualności

Krok w stronę Parku Zdrowia
Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne

Tarnowskie Termy

G

mina Tarnowo Podgórne i
spółka Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne podpisały 21 sierpnia akt notarialny.
Gmina Tarnowo Podgórne oddała w użytkowanie wieczyste trzy
działki w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Wodnego Tarnowskie
Termy o łącznej powierzchni 1,3
ha. Na tym terenie ma powstać

Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne. Spółka ma rok na uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń, a potem 24 miesiące na
zrealizowanie budowy.
Cały obiekt ma mieć 2 500 m2
powierzchni użytkowej. Znajdą się w nim gabinety medy§czne, zapewniające ambulatoryjną
opiekę specjalistyczną, diagno-

stykę i rehabilitację (do momentu otwarcia Centrum specjaliści
będą przyjmować w gabinetach w
budynku Tarnowskich Term). Docelowo Centrum będzie połączone z Termami 70-metrowym korytarzem napowietrznym.
~ ARz

W Lusówku będzie większa podstawówka!

O

d początku sierpnia trwa
realizacja II etapu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Lusówku. Wykonawcą
jest firma PHU DROMAC Maciej
Dobrowolski z Międzyrzecza.
Pierwszy etap zakończono
w sierpniu 2010 r. (wtedy szkoła wzbogaciła się o 8 sal lekcyjnych, salę komputerową, salę gimnastyczną z zapleczem, powstało
także wielofunkcyjne boisko przyszkolne i plac zabaw). Umowę na
realizację II etapu podpisano 30
lipca, 6 sierpnia przekazano plac
budowy. Już trwają prace fundamentowe.
W ramach umowy powstanie
nowe skrzydło szkoły, a w nim 9
sal lekcyjnych, świetlica, pracownia psychologa i logopedy, gabinet
pielęgniarki szkolnej, pokój nauczycielski, zespół szatniowy, sanitariaty oraz hol wejściowy. Będzie to budynek podpiwniczony
z dwoma kondygnacjami naziem-

Czerwony kolor wskazuje
nowe skrzydło szkoły
nymi. Łączna powierzchnia rozbudowy ok. 700 m2 (powierzchnia
użytkowa ponad 2 260 m2).
– Lusówko należy do miejscowości o największej dynamice
przyrostu liczby mieszkańców,
dlatego zapewnienie optymalnych
warunków nauki jest niezbędne.
Przepraszam za niedogodności
zawiązane z prowadzonymi pra-

cami budowlanymi. Jestem jednak przekonany, że wynagrodzi je
komfort nauki w większej i nowoczesnej szkole – mówi Wójt Tadeusz Czajka.
Zgodnie z harmonogramem
prace powinny się zakończyć
30 czerwca przyszłego roku.
~ ARz
wrzesień 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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 Wybrano wykonawcę przebudowy ul.
Składowej i ul. Słonecznej

Rumianek
tacji projektowej na oświetlenie drogowe ul. Nowej

Sady
 Trwa rozstrzyganie przetargu na modernizację ul. Poprzecznej

 Trwa przygotowanie dokumentacji
przetargowej na budowę chodnika na
ul. Lipowej (I etap)

 Przetarg trwa
/

nawcy/inwestora budowy przedszkola

Sierosław
 Wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę ulic: Polanka i Leśna

 Trwa przygotowanie do przetargu na
przebudowę ul. Okrężnej.

Swadzim
 Wyłoniono wykonawcę układu komunikacyjnego przy blokach

 Trwa przygotowanie do przetargu na
przebudowę ul. Sosnowej.

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

 Ogłoszono ponowny przetarg na przebudowę ul. Sasankowej

 Rozpoczęto budowę boisk przy szkole
podstawowej

 Trwa opracowanie dokumentacji pro-

jektowej na termomodernizację budynku i przebudowę wejść do Ośrodka
Zdrowia

 Inwestycja realizowana

/

 Zakończenie przetargu, wybór wykonawcy

 Ogłoszono przetarg na wybór wyko-

 Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku administracyjnego Urzędu Gminy

Wysogotowo
 Trwa opracowanie projektu na wykona-

nie przebudowy ul. Wierzbowej – II etap

 Ogłoszono ponowny przetarg na dokończenie ulic: Piękna i Urocza

 Trwa przygotowanie do realizacji doku-

mentacji projektowej chodnika na ul.
Skórzewskiej

/
 Inwestycja zakończona
6

Ponad 57 litrów !

 Na ukończeniu opracowanie dokumen-

/

 Przygotowywanie dokumentacji

aktualności

Pozostałe
 Trwają prace remontowe w komunalnych budynkach mieszkalnych Gminy

Sprawdź, co się dzieje
w Twojej miejscowości
/ sąsiadka~czytaj / wrzesień 2014

Z

a nami 57 Akcja Honorowego Krwiodawstwa, która odbyła się
30 sierpnia pod patronatem Wójta Tadeusza Czajki.
Zgłosiło się aż 155 osób, a krew oddało 127, w tym 34 kobiety. Po raz pierwszy w akcji uczestniczyło 8 osób. Tradycyjnie na koniec
wśród krwiodawców rozlosowano drobne upominki, a nagrodę główną
(rower) wygrała Anna Duda-Sobek z Tarnowa Podgórnego.
– Zebraliśmy ponad 57 litrów krwi. – mówi Wojciech Janczewski,
Wiceprzewodniczący Rady Gminy i Prezes Stowarzyszenia Dar Serc,
organizatora akcji. – Oznacza to, że we wszystkich dotychczasowych akcjach zgromadziliśmy blisko 3 600 litrów tego cennego płynu.
Kolejna Akcja już 22 listopada. Zapraszamy!
~ ARz

By pokonać czerniaka

W

niedzielę, 7 września,
na Sali GOK SEZAM
w Tarnowie Podgórnym ponad 70 osób skorzystało
z możliwości wykonania bezpłatnych badań znamion skórnych,
przeprowadzanych przy pomocy
specjalnego videodermatoskopu.
Cztery osoby zostały skierowane w trybie pilnym z podejrzeniem czerniaka do lekarza dermatologa na dalsze konsultacje.
– Ta liczba pokazuje, że organizowanie powszechnych badań
profilaktycznych ma sens. Podjęcie odpowiednio wcześnie leczenia zwiększa znacząco szansę na
całkowite wyzdrowienie. – mówi
Ewa Noszczyńska-Szkurat, I Zastępca Wójta.
Badania były częścią projektu
„Pokonajmy razem czerniaka”,

współfinansowanego przez Powiat Poznański.
Będziemy czynić starania, by
podobną akcję powtórzyć w przyszłości. Przypominamy jednocześnie, że Gmina Tarnowo Podgórne w ostatnim roku sfinansowała
m.in. badania USG dzieci prowadzone przez Fundację R.McDonalda i szereg badań mammograficznych. Uczniowie szkół
podstawowych objęci są programami fluoryzacji zębów i badań
przesiewowych wad postawy.
Prowadzone są także akcje szczepień przeciwko pneumokokom.
Terminy poszczególnych badań
podawane są na gminnej stronie
internetowej www.tarnowo-podgorne.pl, na plakatach oraz na łamach naszej gazety.
~ ARz

aktualności

Wyróżniona modernizacja

W

yróżnienie w kategorii
„Drogi i obiekty mostowe” otrzymała Gmina Tarnowo Podgórne za modernizację dróg lokalnych w Tarnowie
Podgórnym, Lusówku i Jankowicach (ulice Sowia, Tarnowska,
Przemysłowa). Pod ocenę kapituły
ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku 2013” poddano
aż 932 propozycje w 12 kategoriach, a do finału zakwalifikowano 62 realizacje. Wyniki ogłoszono podczas gali, która odbyła się
28 sierpnia na Zamku Królewskim
w Warszawie. Wyróżnienie odebrał Wójt Tadeusz Czajka.
Dzięki przebudowie tego układu komunikacyjnego podniósł się
poziom bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Poprawiły się możliwości
włączenia się w ruch na drodze

Priorytetem w naszej Gminie
jest budowa i modernizacja
dróg i ulic
krajowej nr 92. Korzyści czerpią
zatem nie tylko przedsiębiorcy
i ich klienci, ale przede wszystkim mieszkańcy Lusówka i Jankowic.

UL.POZNAŃSKA (chodnik)
UL.PRZEMYSŁOWA
UL.POCZTOWA
UL.SOWIA (realizowana)
UL.SOWIA (zrealizowany)
UL.TARNOWSKA (odcinek gminny)
UL.TARNOWSKA (odcinek powiatowy)
RONDO (realizowane)
RONDO (projektowane)

Jednocześnie bardziej atrakcyjne stały się wolne tereny inwestycyjne przeznaczone pod aktywizację gospodarczą. Dotyczy to
ok. 150 hektarów położonych po
południowej stronie drogi krajowej nr 92. Wprowadzone rozwiązania są już dostrzegane na rynku
terenów inwestycyjnych, czego
dowodem jest nominacja w tegorocznym konkursie „Grunt na medal” (ten obszar znalazł się wśród
sześciu najbardziej atrakcyjnych
terenów inwestycyjnych w Wielkopolsce). Ogłoszenie wyników
w październiku podczas targów
Investfield w Poznaniu

Świętowanie z Pyrą

Warto przypomnieć, że inwestycję podzielono na dwa zadania
– oba otrzymały osobne dofinansowania z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych.
Zadanie I – ok. 5,5 km, wartość – 9,4 mln zł, w tym dotacja
dla Gminy z NPPDL – 3 mln zł
oraz wkład firm, zlokalizowanych
w rejonie ulic: Przemysłowa, Poznańska i Sowia – ok. 800 tys. zł.
Zadania II – ok. 0,5 km, wartość – 1,6 mln zł, w tym dotacja
dla Powiatu z NPPDL 730 tys. zł,
pozostałą kwotę pokryły po połowie Powiat Poznański i Gmina
Tarnowo Podgórne.
~ ARz

Z

a nami kolejne tradycyjne Święto Pyry w Wysogotowie. 6 września pogoda dopisała, nie
zawiedli także uczestnicy.
Ruszyliśmy o 16.00. Była możliwość jazdy na
kucu, były zabawy i gry dla dzieci i dorosłych, w tym
stały konkurs – rzut beretem sołtyski i oczywiście
wspólne zdjęcie wszystkich uczestników zabawy
(tym razem fotograf stał na olbrzymiej łyżce koparki). Spotkanie zwieńczył koncert zespołu Modern
Talking Party i zabawa taneczna.
Stracone kalorie można było uzupełnić pyszną
grochówką, bigosem, dla każdego był chleb ze smalcem i kiszone ogórki.
– Cieszę się że do zabawy przyłączyło się tak wiele osób. – mówi Elżbieta Szymkowiak, radna i sołtys Wysogotowa. – Serdecznie dziękuję wszystkim za
udział w naszym tegorocznym Święcie Pyry.
~Wysogotowo
Organizatorzy dziękują sponsorom: MSR Trafic, INEA,
Millano, AG Tuning, firmie Szymona Zujewskiego i Michałowi Pielucha.
wrzesień 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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Czytaliśmy „Potop” Licznie i rodzinnie

R

W

sobotę, 6 września,
w całej Polsce odbywała się akcja „Narodowe Czytanie”, nad którą patronat roztoczył Prezydent RP
Bronisław Komorowski. W tym
roku wybór padł na „Trylogię”
Henryka Sienkiewicza.
Gmina Tarnowo Podgórne,
wspólnie z Centrum Handlowym
Auchan Swadzim, zaprosiła do
poznawania fragmentów „Potopu”. Dzięki pomocy uczniów
Liceum Ogólnokształcącego
w Tarnowie Podgórnym, przygotowanych przez Grażynę Smolibocką, każdy mógł stać się częścią
ogólnopolskiej akcji. Chętnych
nie brakowało!
„Narodowe Czytanie” to ogólnopolska akcja publicznego czytania największych dzieł literatury polskiej, zainicjowana w 2012
roku przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Jej podstawowym celem jest popularyzacja czytelnictwa oraz zwrócenie
uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.
~ ARz

odzinny festyn, który odbył się 30 sierpnia w Parku 700-lecia upłynął pod
znakiem wielu atrakcji i wspólnej
zabawy. Dla najmłodszych były
aktywne zabawy przygotowane
przez Wuef Club, możliwość poskakania na trampolinach.
Poza tym wszyscy uczestnicy
festynu mogli obejrzeć znakomity występ młodej wokalistki Julii
Mróz, Aspirynek, kapeli Plewiszczoki i Andrzeja „Andre” Wielgosza oraz pokazy zespołu tanecznego OSiR Jast Tarnowo Podgórne
i zumby. Na spragnionych słodkości czekały jabłka, pączki, muf-

finy, ciasto, lody i wata cukrowa,
a na lubiących prawdziwe swojskie jadło pajda chleba z ogórkiem. Do picia serwowana była
kawa pełna energii, woda, soki
i inne napoje.
Sołtys Piotr Owczarz powiedział – Cieszę się, że na nasze zaproszenie odpowiedziało tak wielu
mieszkańców Tarnowa Podgórnego. Dziękuję Gminie i wszystkim sponsorom. Dzięki takiemu
wsparciu zaproponowaliśmy ciekawy program…
To było bardzo udane zakończenie lata!
~TPodg

30 sierpnia mieszkańcy Sadów i ich goście spotkali się na festynie z okazji zakończenia lata. Atrakcji dla dzieci i dla dorosłych
nie brakowało – z pewnością każdy spędził miło czas w radosnej,
dobrosąsiedzkiej atmosferze. Wieczór zakończył się wspólną zabawą taneczną.
8
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wywiad

Przed nami duże wyzwanie
– rozmowa z Anitą Stellmaszyk, prezesem Tarnowskich Term
Jeszcze miesiąc temu pisaliśmy o zakończonych negocjacjach z Kornas Development
– Generalnym Wykonawcą
Tarnowskich Term – w sprawie zmiany umowy w zakresie
terminu zakończenia. Co zaszło
później?
Anita Stellmaszyk, Prezes Tarnowskich Term: Rzeczywiście,
po wielu tygodniach negocjacji
uzgodniliśmy okres przedłużenia
umowy o jeden miesiąc. Podstawą rozmów była konieczność
wprowadzenia zmian projektowych w strefie pomieszczeń
pod wynajem oraz połączenie
Aquaparku z projektowanym
Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnym. Jednak później sprawy
potoczyły się niezwykle dynamicznie.
To znaczy?
Wkrótce po podpisaniu aneksu, w biurze Tarnowskich Term
pojawił się mężczyzna, który
przedstawił się jako nowy właściciel spółki Kornas Development.
Dokumenty, które przedłożył,

Spółka będzie
bezpośrednio zlecać
poszczególne zadania
budowlane
potwierdzały jego słowa. Niedługo po tym posiedliśmy informacje o toczącym się postępowaniu
upadłościowym wobec spółki
Kornas Development. Prawno-ekonomiczne analizy sytuacji
Generalnego Wykonawcy oraz
aspektów technicznych budo-

wy wskazały na konieczność
natychmiastowego wypowiedzenia przez nas umowy z uzasadnionych przyczyn zawinionych
przez Wykonawcę. I taką podjęłam decyzję.
Czyli budowa stanęła…
Niezupełnie. Część podwykonawców pozostała na budowie,
aby zabezpieczyć swój zakres
prac i zakończyć dany odcinek,
zapobiegając jego uszkodzeniu.
Równolegle zespół inspektorów
nadzoru prowadzi kompleksową
inwentaryzację zrealizowanych
prac.
Czy czeka nas zatem długa
procedura związana z wyłonieniem nowego Generalnego Wykonawcy?
Zdecydowaliśmy się na inne
rozwiązanie. Zrezygnowaliśmy
z udziału pośrednika, jakim jest
Generalny Wykonawca i sami,
jako spółka, zamierzamy zlecać
poszczególne zadania specjalistycznym firmom budowlanym.
To duże wyzwanie, również organizacyjne, biorąc pod uwagę fakt,
iż w ostatnim czasie na budowie
pracowało ponad 30 firm – podwykonawców spółki Kornas Development.
Jakie będą korzyści z takiego
sposobu prowadzenia budowy?
Jestem przekonana, że pozwoli to zminimalizować przesunię-

cie terminu zakończenia budowy. Prowadzimy już działania
w celu wyłonienia wykonawców
dla poszczególnych zadań. Najpilniejsze to dokończenie prac
dekarskich oraz montaż fasad
zewnętrznych w celu zamknięcia
budynku.
Na ile ta reorganizacja zmieni termin oddania do użytku
Parku Wodnego Tarnowskie
Termy? To ważna informacja
dla mieszkańców.
Sporządzony nowy harmonogram przewiduje zakończenie
robót budowlanych do 15 stycznia przyszłego roku. Następnie
należy przeprowadzić próbny
rozruch i uzyskać świadectwa
dopuszczenia do eksploatacji.
Wtedy można udostępnić obiekt
i rozpocząć szkolenia personelu
obsługującego. Ze względu na
bardzo skomplikowany zakres
technologiczny takiego obiektu należy także wykonać próby
wszystkich urządzeń i pomiary
gwarantujące bezpieczeństwo
przyszłych klientów. Idealnym
terminem byłoby otwarcie na
okres ferii. Jednak precyzyjniej będzie można to określić po
podpisaniu umów ze wszystkimi
wykonawcami.
Dziękuję za rozmowę.
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W podziękowaniu za rolniczy trud

W

tym roku postanowiliśmy przywrócić tradycję organizowania
gminnych dożynek. – Pragniemy
w ten sposób przypominać o rolniczym rodowodzie naszej Gminy. Jednocześnie chcemy godnie
i z szacunkiem podziękować rolnikom, których również i u nas nie
brakuje, za ich codzienny trud. –
powiedział Wójt Tadeusz Czajka.
Dożynkowe uroczystości rozpoczęła uroczysta msza św. w lusowskim kościele. Niezwykle pięknie
prezentowały się zarówno poczty
sztandarowe, jak i wieńce przygotowane przez każdą z miejscowości. Po mszy barwny korowód
prowadzony przez Zespół Pieśni
i Tańca „Lusowiacy” przeszedł
na przykościelny plac, gdzie rozpoczął się obrzęd dożynkowy.
Gospodarze uroczystości – Wójt
Tadeusz Czajka i ks. Proboszcz
Dariusz Madejczyk – przyjęli
chleb wypieczony z tegorocznych
zbiorów i przyniesiony przez starostów dożynkowych – Irenę Begier z Lusowa i Mariana Kubiaka
z Sadów. We wspólnym łamaniu
się chlebem pomagali także Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak i Starosta
Poznański Jan Grabkowski.
Z myślą o uczestnikach festynu
każda z miejscowości z ogromnym zaangażowaniem i pomysłowością przygotowała własne
stoisko. Wszędzie zachęcano do
skosztowania m.in. rozmaitych
wypieków, chleba ze smalcem,
ogórków i innych pyszności.
W podziękowaniu za poczęstunek
Każdy mógł oddać głos w konkursie na najpiękniejszy wieniec
i stoisko. Po przeliczeniu wszystkich głosów okazało się, iż najbardziej spodobał się wieniec
przygotowany przez sołectwo
z Lusówka a za najbardziej atrakcyjne uznano stoisko z Góry.
Równolegle na scenie odbywał
się Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych, który tak
jak w minionych latach miał międzynarodowy charakter. Oprócz
polskich zespołów – w tym „Lu-
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sowiaków” – na lusowskiej scenie wystąpiły grupy z Chorwacji, Hiszpanii, Turcji, Holandii, Włoch, Czech. Obchody dożynkowe zakończył
występ zespołu „Biełyje Rosy” z Białorusi.
~ARz

Zapraszamy do obejrzenia relacji telewizyjnej na www.tarnowo-podgorne.pl
w zakładce Tarnowo/24/7

Dożynki Gminy Tarnowo Podgórne

dożynki

Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych
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Festyn pełen słońca, radości i jabłek

W

niedzielę, 7 września,
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Tarnowie Podgórnym odbył się
kolejny, czwarty festyn z cyklu
„Otoczmy Troską Dzieci”, organizowany przez Fundację „Otoczmy Troską Życie”. Uczestnicy
i pogoda dopisała znakomicie. Od
15.00 całe rodziny przychodziły na dziedziniec szkolny pożegnać aktywnie lato, biorąc udział
w licznych konkursach, zajęciach
plastycznych, sportowych oraz
wspólnych pląsach.
Na scenie wiele się działo. Prowadząca Anna Laudańska wraz
z dziećmi pląsała i prowadziła zabawy taneczno-ruchowe. Głównym punktem artystycznym było
widowisko muzyczno-literackie „I ty możesz zostać Robinsonem” wykonane przez dzieci
z Zespołu Szkół nr 109 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym w Kiekrzu.
W pięknej scenografii wykonawcy zachęcali do samodzielności
i mobilizowania się w trudnej sytuacji życiowej.
W związku z kanonizacją św.
Jana Pawła II sprawdziliśmy wiedzę o patronie szkoły. Uczestnicy
konkursu wykazali się dobrą znajomością tego tematu. Wszystkie
dzieci otrzymały na festynie, dostosowane do ich wieku, książki
o św. Janie Pawle II.
Sylwia Małaj Śliwińska przeprowadziła konkurs, na którym
dzieci mogły się wykazać wiedzą
ekonomiczną. Każdy z uczestników otrzymał książkę jej autorstwa pt. „Przygody na Planecie
Świnek Hrum Hrum, czyli edukacja finansowa dla najmłodszych”.
Na boisku szkolnym odbyły się
konkursy: plastyczny i piłkarski
(tu główną nagrodą była piłka,
którą gra LECH POZNAŃ).
W tym roku fundacja wzbogaciła festyn o stoisko taniej książki oraz warsztaty decoupage. Frekwencja na warsztatach przerosła
nasze oczekiwania. Dzieci przekonały się, że mogą samodzielnie
stworzyć coś pięknego wykorzystując serwetki i proste przed-
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….z potrzeby serca…

Uczestników przywitała Barbara Nowak, Prezes Fundacji

mioty użytkowe tj. drewniane deseczki, słoiki czy
doniczki. Mamy nadzieję, że zajęcia na festynie zachęcą dzieci do wspólnej pracy w domu z rodzicami.
Festynowych atrakcji było wiele: malowanie twarzy, ogromne bańki mydlane, fundacyjne baloniki,
dmuchany zamek ze zjeżdżalnią. Harcerze ze szczepu „Błękitna Czternastka” przeprowadzili szkolenie
z pierwszej pomocy. Najstarsza grupa konkursowa
w praktyce musiała wykazać się umiejętnościami ratowniczymi.
Wiele dzieci i rodziców skorzystało z konsultacji
z lekarzem ortopedą Waldemarem Woźniakiem, logopedą Mariaą Awzan i dietetykiem Eweliną Klemczak.

Akcja „Jedzmy polskie jabłka”

Wszyscy biorący udział w konkursach wiekowych otrzymali
paczki z upominkami. Dla wszystkich dzieci były soczki i słodycze,
a dla rodziców kawa firmy Strauss
Cafe Poland.
Przebojem festynu była akcja
„JEDZMY POLSKIE JABŁKA”.
Fundacja zakupiła 2 tony jabłek
w Zakładzie Ogrodniczym Naramowice – Pamiątkowo i rozdała uczestnikom festynu promując
zdrowy styl życia.
Dziękujemy sponsorom, Dyrekcji i pracownikom szkoły,
wszystkim wolontariuszom za
pomoc w organizacji festynu,
specjalistom za udzielone konsultacje, dzieciom i rodzicom za
uczestnictwo.
Do zobaczenia za rok!
Zarząd Fundację
„Otoczmy Troską Życie”
Prezes Barbara Nowak
Wiceprezes Violetta Ciesielska
Organizację festynu finansowo
wsparła Gmina Tarnowo Podgórne w ramach Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

aktualności

List z góralami

W

ójt Gminy Czorsztyn
Tadeusz Wach i Wójt
Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka podpisali
list intencyjny w sprawie partnerstwa pomiędzy Gminami. Wydarzenie miało miejsce 13 sierpnia
w Maniowach (siedzibie Urzędu
Gminy Czorsztyn). Obie strony
zgodnie zadeklarowały rozwijanie partnerskiej współpracy w zakresie szeroko rozumianej kultury, sportu i edukacji.
List intencyjny to podsumowanie dotychczasowej współpracy pomiędzy naszymi gminami. Oprócz
wzajemnych wizyt samorządowców w ubiegłym roku na terenie

Czorsztyna na warsztatach ćwiczyli członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Lusowiacy”. W przyszłym roku
w tamtejszych okolicach planujemy
zorganizować wypoczynek dzieci.
Kolejny krok w ramach zacieśniania współpracy nastąpił 5 września, kiedy delegacja z Czorsztyna
z Przewodniczącym Rady Gminy
Stanisławem Chmielem i Zastępcą Wójta Rafałem Jandurą na czele odwiedziła naszą Gminę. Górale spotkali się w Urzędzie Gminy
z Wójtem Tadeuszem Czajką. Natomiast mieszkańcy Gminy mie-

li okazję spróbować prawdziwego
ciasta flisackiego, wypiekanego na
bieżąco w specjalnie przywiezionym na tę okazję piecu, który w południe stanął przy ul. Szkolnej, na
wysokości Bistra „U Grzegorza”.
Świeżutkie wypieki, przygotowane
przez Stanisława Chmiela – na co
dzień flisaka i Wiceprezesa Związku Flisaków – cieszyły się ogromnym powodzeniem. Zapraszamy
zatem do odwiedzin w pięknej gminie Czorsztyn. Naprawdę warto
skorzystać!
~ ARz

…to były piękne dni

P

onad 3 000 przedszkolaków i uczniów naszych
szkół rozpoczęło kolejny
rok szkolny. Jestem przekonana,
że z wielkim zapałem przystąpili
do nauki. Dlaczego? – ponieważ
blisko 1 000 z nich skorzystało
z różnych form wypoczynku organizowanych i finansowanych bądź
współfinansowanych z budżetu
Gminy Tarnowo Podgórne. 225
dzieci ze szkół podstawowych
spędziło wakacje w pięknym
– położonym tuż przy plaży ośrodku wczasowym w Mielnie.
Do dyspozycji był basen, boiska
sportowe i teren rekreacyjny. Pogoda dopisała i humory też.
Gminny Ośrodek Kultury przygotował ciekawą ofertę warsztatów wyjazdowych dla tych ,
którzy przez cały rok pracują
w różnego rodzaju kołach artystycznych. Z tej formy skorzystało ponad 300 młodych ludzi.

Oprócz tego GOK zorganizował 2
jednodniowe wycieczki „Wakacje
z duchami”.
Również i młodzi sportowcy mieli okazję szlifować swoje
umiejętności sportowe. W ramach
współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Gmina podpisała
7 umów na organizację obozów
sportowych. Wzięło w nich udział
blisko 200 uczniów naszych
szkół. Dodatkowo dla 70 dzieci
Tenisowy Klub Sportowy zorganizował półkolonie.
Również dzieci skupione wokół
świetlicy w Ceradzu Kościelnym
wyjechały na wakacje.
Dziękuję wszystkim, którzy
zorganizowali wyjazdy i opiekowali się dziećmi.
Gmina zorganizowała również
wakacje dla dzieci z zaprzyjaźnionego rejonu Kamieniec Podolski
z Ukrainy. Przyjechało do nas 34

dzieci wraz z opiekunami. Mieszkali w Lusowie w ośrodku Val di
Sol (Dolina Słońca). Przygotowaliśmy dla nich mnóstwo atrakcji.
Zwiedzanie Poznania, Park Rozrywki Rodzinka, kręgielnia itp.
Czy uwierzycie, że dzieci były po
raz pierwszy w Ogrodzie Zoologicznym?
Opiekunowie natomiast odbyli
wycieczkę po Gminie. Byli pod
wielkim wrażeniem obiektów
oświatowych, ale i rozwoju gospodarczego naszej Gminy.
W tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie, w imieniu dzieci z Kamieńca, podziękować tym
przedsiębiorcom, którzy wsparli
finansowo i rzeczowo to przedsięwzięcie. To dzięki Wam dzieci
wyjechały zadowolone i obdarowane upominkami.
~ Ewa Noszczyńska- Szkurat
I Zastępca Wójta
wrzesień 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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aktualności
GMINA PRZYJAZNA SENIOROM

Bezpłatne
warsztaty
dla seniorów

GMINA TARNOWO PODGÓRNE ZAPRASZA SENIORÓW
NA CYKL BEZPŁATNYCH WARSZTATÓW

SREBRNE KREACJE

O

soby, przechodzące na emeryturę, wchodzą w całkiem nowy etap życia, który warto najlepiej wykorzystać.
W naszym kraju przeważa przekonanie, że emerytura to czas wycofania się z aktywnego życia.
W konsekwencji dominuje bierny styl spędzania
wolnego czasu przez osoby starsze, przede wszystkim w domu, przed telewizorem. Taka sytuacja sprawia, że jako społeczeństwo nie korzystamy z ważnego zasobu, jakim jest wiedza, czas i doświadczenie
osób starszych.
Dostrzegając potencjał oraz niepodważalny wkład
seniorów w rozwój lokalnej społeczności, samorząd
lokalny organizuje cykl spotkań adresowany dla
osób 55+ pt. „SREBRNE KREACJE”, które stanowić będą szereg bezpłatnych warsztatów przeznaczonych dla seniorów z naszej Gminy. Głównym
celem tej inicjatywy jest promowanie aktywnego
sposobu spędzania wolnego czasu oraz pobudzanie
twórczego potencjału wśród starszych mieszkańców.
Drodzy Seniorzy! Podczas zajęć i warsztatów,
które odbywać się będą od października do grudnia
2014 r. w naszej Gminie, będziecie mieli możliwość

A W NICH:
FOOD DESIGN czyli SZTUKA NA WIDELCU
SENIOR W SIECI
WARSZTATY PISARSKIE
FOLK KREACJE
SZTUKA DLA SENIORA
(malarstwo, rzeźba, moda, aktorstwo)

ZGŁOSZENIA 509 628 557 / 501 589 835
ilość miejsc ograniczona / decyduje kolejność zgłoszeń

od października do grudnia 2014r.
FUNDACJA DREAM UP / Przeźmierowo, ul.Kościelna 26
Mieszkańcom spoza Przeźmierowa zapewniamy transport

REALIZACJA:

uczestniczenia w następujących
spotkaniach:
„Food design – czyli sztuka na
widelcu” – to warsztaty dla seniorów dla których ważna jest zdrowa i zbilansowana dieta, a także
piękny wygląd posiłków.
„Senior w sieci” – w trakcie
cyklu spotkań warsztatowych nauczymy Was, drodzy Seniorzy,
jak korzystać z wirtualnego świata, czyli jak obsługiwać komputer,
wyszukać cenne dla siebie informacje czy napisać elektroniczny
list do wnuków.
„Warsztaty pisarskie” – podczas których uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję, by pod
opieką pisarza odkryć, pobudzić
oraz rozwijać swoją wyobraźnię
i umiejętności pisarskie.
„Folk Kreacje” – to spotkania
warsztatowe dla miłośników tradycyjnego rzemiosła i sztuki, w szcze14
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gólności przeznaczone dla Panów.
W trakcie zajęć uczestnicy będą
mieli okazję praktycznie dowiedzieć się, w jaki sposób zabrać się
za odnowienie ukochanego, ale już
nadgryzionego zębem czasu mebla.
„Sztuka dla Seniora” – to cykl
warsztatów z rysunku i malarstwa, rzeźby, aktorstwa, a także
mody dla osób starszych! Będziemy pracować w gronie artystów
plastyków, projektantów, rzeźbiarzy i odkryjemy zapewne niejeden ukryty talent.
Szukamy osób, które chcą działać i zarażać swoją aktywnością
innych. Chcemy Wam pokazać,
że emerytura może być czasem
realizacji pomysłów i pasji, na
które wcześniej brakowało czasu.
ZGŁOSZENIA 509 628 557,
501 589 835 – liczba miejsc
ograniczona/decyduje kolejność
zgłoszeń. 
~Dream up

aktualności

Ksiądz Murawski przeniesiony do Gostynia

T

a decyzja Arcybiskupa
Stanisława Gądeckiego
zaskoczyła wszystkich w
parafii w Ceradzu Kościelnym.
Z dniem 25 sierpnia dotychczasowy proboszcz ks. Tadeusz Murawski został mianowany proboszczem parafii pw. Ducha Św. i
Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Gostyniu.
Księdza Murawskiego oficjalnie pożegnaliśmy 17 sierpnia podczas mszy świętej. Słowa
wdzięczności padały ze strony
zespołów i grup duszpasterskich,
jak i parafian. Dziękując za wkład

ksędza proboszcza w rozwój
wspólnoty parafialnej, podkreślali zaangażowanie i troskę. Często
wskazywano na Bieg wiary – inicjatywę skierowaną do najmłodszych, która umacnia więź dziecka z kościołem. Mszę zakończyło
wykonanie pamiątkowego zdjęcia
przed świątynią.
Od 25 sierpnia nowym proboszczem parafii w Ceradzu Koscielnym jest ks. Krzysztof Borowicz,
dotychczasowy wikariusz w parafii pr. Św. Jana Bosko w Luboniu.
~ ARz

„Świętem latawca” żegnamy lato w Przeźmierowie

T

radycyjnie w ostatni dzień lata, 20 września
w sobotę spotykamy się w parku im. S. Kanikowskiego, by wspólną zabawą oraz puszczaniem latawców pożegnać lato.
PROGRAM FESTYNU
11. 00 uroczyste rozpoczęcie festynu
11.15 – 12.00 zadania dla uczniów klas 0-VI
12.00 – 12.30 	konkurs na najwyżej szybujący gotowy latawiec w kategoriach:
– klasy 0 – I
– klasy I – II
– klasy IV –VI
12.00 – 13.30 śniadanie, warsztaty, gry i zabawy
13.30 – 13.50 teatr szczudlarzy
OTWARTE KONKURSY LATAWCOWE
11.30 – 13.10 	przyjmowanie zgłoszeń do konkursów
13.15 – 13.45 pokazy latawców – konkurencje
– najładniejszy latawiec,
– najwyżej latający latawiec gotowy,
– najwyżej latający latawiec własnoręcznie wykonany.
13.45 – 14.10 	ogłoszenie wyników wszystkich
konkursów, wręczenie nagród
Zapraszamy również dzieci z pozostałych szkół
naszej Gminy.

A W NIM:
A W NIM:
KONKURS
LATAWCÓW
KONKURS
LATAWCÓW
KREATYWNE
WARSZTATY
KREATYWNE WARSZTATYDLA
DLADZIECI
DZIECI
RODZINNE
ŚNIADANIE
RODZINNE
ŚNIADANIENANATRAWIE
TRAWIE
2020września
g. 11:00-14:00
SPEKTAKL
TEATRALNY
września
g. 11:00-14:00
SPEKTAKL
TEATRALNY
Park im.
w Przeźmierowie
I ZABAWY
Park
im.Kanikowskiego
Kanikowskiego
w Przeźmierowie
GRY IGRY
ZABAWY
REALIZACJA:

REALIZACJA:

RADA SOŁECKA
RADA SOŁECKA
w Przeźmierowie

w Przeźmierowie
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ekologia

Nieodpłatna zbiórka odpadów problemowych
Mobilny PSZOK

P

onownie w bieżącym roku
na terenie Gminy zgodnie
z poniżej przedstawionym
harmonogramem pojawi się Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK)
. Jest to specjalny samochód, który
w wyznaczoną sobotę odbierze od
mieszkańców nieodpłatnie odpady
problemowe wytworzone w gospodarstwach domowych.

UWAGA !!!
Każda osoba przekazująca odpady do mobilnego PSZOK-u ma obowiązek przekazać je „do rąk własnych” przybyłemu operatorowi w wyznaczonym miejscu i o wyznaczonej godzinie. Zabrania się pozostawiania w miejscach zbiórki przywiezionych
wcześniej odpadów problemowych czyli niebezpiecznych, ze względu na możliwe niebezpieczeństwo oddziaływania na zdrowie ludzi oraz środowisko. Miejsca zbiórki zostaną objęte monitoringiem.

27 września
Kokoszczyn

od 9 do 9 – przy świetlicy wiejskiej
Góra od 9 25 do 940 – przy świetlicy wiejskiej
00

15

Tarnowo Podgórne

– od 9 50 do 10 05 – Zielony Gród ul. Sasankowa
– od 10 10 do 10 25 – parking ul. Szkolna przy pawilonie handlowym
– o d 1030 do 1045 – ul. Rokietnicka przy bazie TPBUS
– o d 1050 do 1105 – ul. Owocowa parking przy blokach
Rumianek od 1115 do 1130 – ul. Szkolna przy świetlicy wiejskiej

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

Przeźmierowo

– od 1030 do 1045 – ul. Rynkowa przy ul. Lotniczej
– od 1050 do 1105 – ul. Wysogotowska przy ul. Kościelnej
– od 1110 do 1125 – ul. Rynkowa teren byłego targowiska przy Pasażu
– o d 1130 do 1205 – ul. Ogrodowa przy domu kultury
Batorowo od 1215 do 1230 – przy świetlicy wiejskiej

Sady

Jankowice

– od 1240 do 1255 – przy świetlicy wiejskiej
– od 1300 do 1315 – ul. Kobylnicka przy ul. Kwiatowej
– od 1320 do 1335 – ul. Szkolna przy ul. Jagodowej
Swadzim od 1345 do 1400 – przy świetlicy wiejskiej

Lusówko

11 października
Baranowo

Ceradz Kościelny

– od 1140 do 1155 – przy świetlicy wiejskiej
– o d 1200 do 1215 – ul. Kalwowska przy ul. Za Ogrodami
– od 1225 do 1240 – przy świetlicy wiejskiej
– o d 1245 do 1300 – Edmundowo ul. Edmundowska przy ul. Leśnej
– od 1310 do 1325 – ul. Jankowicka przy ul. Tarnowskiej – sklep spożywczy
– o d 1330 do 1345 – pętla autobusowa ul. Otowska przy ul. Sierosławskiej

Lusowo

– od 1355 do 1410 – parking przy kościele
– o d 1415 do 1430 – ul. Wierzbowa przy ul. Skośnej
– od 1435 do 1450 – ul. Nowa przy domu sołtysa
– od 1455 do 1510 – Przylesie, ul. Przylesie

4 października
Sierosław

– od 900 do 915 – przy domu sołtysa ul. Kasztanowa
– o d 920 do 935 – parking ul. Bukowska przy ul. Leśnej

16

Wysogotowo
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– od 900 do 915 – ul. Budowlanych parking przy Intermotelu
– od 920 do 935 – os. Rubinowe ul. Perłowa
– od 940 do 955 – ul. Przemysława przy sklepach
– od 1000 do 1015 – ul. Pogodna przy kościele
– od 1020 do 1035 – ul. Szamotulska wjazd na teren Akademii Rolniczej

Chyby

– od 1045 do 1100 – przy świetlicy wiejskiej
– od 1105 do 1120 – Zielone Osiedle wjazd ul. Różana
– od 1125 do 1140 – ul. Szkolna przy ul. Ogrodowej
Zachęcamy wszystkich do korzystania z mobilnej zbiórki
odpadów.
~Marek Ratajczak
Inspektor ds. ochrony środowiska

stowarzyszenia

Ławica – szansa czy pewność
na odszkodowania

28

lutego 2014 roku minął dwuletni okres na
zgłaszanie roszczeń odszkodowawczych
w związku z utworzeniem Obszaru Ograniczonego Użytkowania, spowodowanego rozbudową lotniska Poznań-Ławica. Zarząd Stowarzyszenia
Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa „Nasze Małe Ojczyzny” przekonywał mieszkańców do konieczności
zgłaszania roszczeń odszkodowawczych. Na licznych
spotkaniach wskazywaliśmy szereg alternatywnych
sposobów dochodzenia roszczeń, ale także ostrzegaliśmy przed licznymi niebezpieczeństwami i trudnościami związanymi z prowadzeniem postępowań
odszkodowawczych. Uprawnieni właściciele zgłosili
około 1 200 roszczeń w różnych formach. Uwzględniając fakt, iż w Obszarze Ograniczonego Użytkowania jest położone około 6 000 nieruchomości, liczba
zgłoszonych roszczeń jest rekordowa. Wielu jednak
dało się zwieść szeroko głoszonej przez władze lotniska propagandzie o braku podstaw do odszkodowań.
O tym, iż lotnisko istnieje 100 lat, a my świadomie zamieszkaliśmy w problemowej okolicy. Część mieszkańców uwierzyła i przystąpiła do postępowań koncyliacyjnych, do których namawiał zarząd lotniska,
propagując to na organizowanych spotkaniach oraz
szeroko w prasie, radio i telewizji. Niestety duża część
nie zrobiła nic dla poprawy warunków życia, stale pogarszanych przez uciążliwe sąsiedztwo lotniska.
Od końca terminu na zgłaszanie roszczeń upłynęło
6 miesięcy, jest to stosowna pora na podsumowanie
efektów i osiągniętych dokonań. Z doniesień wiemy,
iż postępowania koncyliacyjne dla wielu, którzy uwierzyli w dobre intencje zarządu lotniska w znacznej
części kończą się zupełnym fiaskiem. Mamy również
informacje, iż część osób zgłaszających się do nierekomendowanych podmiotów poniosło porażkę i straty finansowe. Wybór drogi dochodzenia roszczeń był
jednak niezależną decyzją każdego z uprawnionych
właścicieli.
Zarząd Stowarzyszenia stał na stanowisku, iż dochodzenie odszkodowań jest możliwe wyłącznie
przed sądami w procesie cywilnym, prowadzonym
przez wyspecjalizowane w tym zakresie i rekomendowane kancelarie prawne. Szereg takich procesów
trwa, inne są wdrażane, szereg również oczekuje na
wdrożenie przez mieszkańców chcących uzyskać
pewność ich skuteczności.
Zarząd lotniska wspierany przez udziałowców
i z ich pełną akceptacją (a są to organy władzy publicznej) prowadzi działania destrukcyjne, nakierowane na zniechęcenie do wstępowania na drogę sądową.
Mimo obowiązku wynikającego z decyzji środowiskowej oraz przepisów prawa nie wykonuje nałożonych obowiązków. Lotnisko nie prowadzi prawidłowo wykonywanego ciągłego monitoringu hałasu,

dokonuje jedynie wyrywkowego
badania w korzystnie wybranych
porach i miejscach pomiaru. Działaniem swym uniemożliwia prawidłowe obliczenie poziomu hałasu miarodajnego, potrzebnego do
oszacowania odszkodowania za
akustyczne przystosowanie obiektu.
Zarząd Stowarzyszenia jest
w posiadaniu pism Instytutu Techniki Budowlanej, wskazującego na poważne nieprawidłowości
w prowadzeniu pomiarów i obliczaniu faktycznie występującego
poziomu hałasu, oraz opinii prof.
dr hab. Rufina Makarowicza z Instytutu Akustyki UM w Poznaniu podważającej dotychczasową metodykę pomiarów, która nie
uwzględnia faktycznych chwilowych skutków hałasu, a posługuje się wartościami średnimi. Profesor słusznie wskazuje, że istotny
wpływ na komórki nerwowe organizmu ma chwilowy hałas docierający do ludzkiego mózgu, a nie
jego matematycznie obliczone parametry uśrednione.
Stowarzyszenie o nieprawidłowościach w działaniach Lotniska
powiadomiło 10 zainteresowanych
instytucji publicznych, w tym
NIK, WIOŚ, z prośbą o dokonanie
stosownych kontroli.
Zarząd Stowarzyszenia zwraca
uwagę, iż w dalszym ciągu kontynuowane są liczne procesy administracyjne dotyczące samego procesu inwestycyjnego rozbudowy
lotniska.
W części prowadzonych procesów odszkodowawczych sądy
powołały już biegłych do oszacowania wielkości odszkodowań.
W przedstawianych opiniach biegli uznają roszczenia i naliczają
odszkodowania za spadek wartości i konieczność akustycznego
dostosowania budynków.
W dotychczas sporządzonych
opiniach biegli szacują spadek
wartości nieruchomości w granicach ok.13% dla strefy wewnętrz-

nej i ok. 7% dla strefy zewnętrznej.
Biegli również naliczają odszkodowania za konieczne dostosowanie akustyczne nieruchomości.
Fakt uznania roszczeń przez biegłych to spory sukces na tym etapie postępowań. Jednak wyliczane
kwoty odszkodowań w naszej ocenie, również w ocenie pełnomocników prawnych, są mocno zaniżone
na skutek destrukcyjnych działań
lotniska, o których pisaliśmy wyżej. Do opinii biegłych pełnomocnicy prawni wnieśli szereg uwag
i wniosków. Wskazać należy, że
pełnomocnicy lotniska podważają
opinie biegłych i ich ocenę. Obecnie opinie podlegać będą niezależnej ocenie sądów. W najbliższym
czasie spodziewamy się pierwszych wyroków.
Uważamy, iż jedynie skuteczną
obroną przed działaniami szkodzącymi mieszkańcom jest grupowe
działanie poprzez organizacje społeczne, mogące zapewnić lepszą
kontrolę władz administracyjnych.
Organizacje społeczne również
powinny zabiegać, by ich przedstawiciele zasiadali w organach,
gdzie zapadają istotne decyzje,
aby poprzez przedstawicieli mogły
skutecznie na nie wpływać. Sprawa hałasu w Przeźmierowie i Baranowie jest tego dobitnym przykładem.

Stowarzyszenie zaprasza
wszystkie zainteresowane
osoby na Zebranie w dniu
27 września w sali Starej Kotłowni w Przeźmierowie ul.
Kościelna, początek godz.
16.00.
Przedstawimy, wspólnie z prawnikami, szczegółową informacje na temat stanu prowadzonych
spraw odszkodowawczych, wyjaśnimy wątpliwości, odpowiemy
na nurtujące mieszkańców pytania. Podejmiemy też ważny problem mieszkańców spoza obszaru
ograniczonego użytkowania, którzy dotknięci są w równym stopniu
szkodliwym działaniem hałasu.
Zarząd Stowarzyszenia
Przyjaciół Przeźmierowa
i Baranowa
„Nasze Małe Ojczyzny”
wrzesień 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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sprawozdanie

Z prac
Rady Gminy
Sesja z 26 sierpnia

26

sierpnia odbyła się już
75. sesja Rady Gminy Tarnowo Podgórne obecnej kadencji. Przygotowano na nią 22 projekty uchwał.
Po wakacyjnej przerwie, której
de facto nie było, radni ze zwielokrotnionym entuzjazmem, ochotą i widocznymi gołym okiem
symptomami „naładowania akumulatorów” przystąpili do wykonywania swoich statutowych
obowiązków. Wypełnianie porządku obrad sesji rozpoczęliśmy
od uchwalenia nowego statutu dla
Gminnego Ośrodka Kultury „Sezam” w Tarnowie Podgórnym.
Dokument ten określający zadania, strukturę organizacyjną oraz

Najważniejsze uchwały
dotyczyły spraw
z zakresu planowania
przestrzennego
sposób działania wyżej wymienionej jednostki musiał ulec drobnym zmianom dostosowawczym.
Przy okazji doszło do ożywionej dyskusji na temat niektórych
aspektów funkcjonowania tej jednej z najważniejszych gminnych
instytucji.
Najistotniejszymi projektami
uchwał, z jakimi zmierzyła się
Rada Gminy na recenzowanej sesji, były te z nich, które dotyczyły
spraw z zakresu planowania przestrzennego. Szczególne znaczenie wśród nich miało uchwalenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chy18
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bach pomiędzy ulicą Szamotulską
i Jeziorem Kierskim oraz w Baranowie w rejonie ulic: Kasztanowej, i Wierzbowej – część A.
To jeden z najtrudniejszych planów miejscowych procedowany
już od 2009 r. To zarazem jeden
z najważniejszych obszarów dla
kształtowania ładu przestrzennego Gminy Tarnowo Podgórne. Teren niezwykle urokliwy
i wciąż jeszcze przestrzennie
zbytnio niezdewastowany. Wszyscy uczestnicy długiego i żmudnego procesu powstawania tego
planu uczynili wiele, by doprowadzić do pewnego konsensusu oczekiwań Gminy, właścicieli
nieruchomości oraz organizacji
proekologicznych tak, by szczególnie cenne otoczenie Jeziora
Kierskiego nie ucierpiało ponad
miarę. W tym miejscu chciałbym
wyrazić żal i pewną dezaprobatę,
że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący
terenów położonych po sąsiedzku
w granicach m. Poznania uchwalony niedawno przez Radę Miasta
nie spełnił oczekiwań i jest zdecydowanie mniej przyjazny dla tego
wyjątkowego środowiska naturalnego…
Pozostałe projekty uchwał z zakresu planowania przestrzennego nie wzbudziły już takich emocji radnych. Po wielogodzinnej
„obróbce” na komisjach zostały
przyjęte bez dłuższych dyskusji.
Projekty te dotyczyły uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy mieszkaniowej w Sierosławiu w rejonie ul. Pokrzywnickiej oraz zmiany przedmiotowego planu przestrzennego dla
kilku niewielkich obszarów położonych w Tarnowie Podgórnym.
Skorygowano też wcześniejszą

uchwałę Rady Gminy i umożliwiono opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji
gospodarczej w Rumianku w 2
częściach.
Pozostałe projekty uchwał nie
miały już takiego ciężaru gatunkowego jak wyżej opisane. Rozpatrzono skargi na działalność
Wójta, odmówiono usunięcia
domniemanych naruszeń prawa
w uchwałach Rady Gminy, wydano zezwolenia na sprzedaż, kupno, dzierżawę i najem nieruchomości. Nadano nazwy ulicom.
Dokonano też pewnej modyfikacji
i przyjęto tekst jednolity uchwały Rady Gminy w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na
terenie Gminy Tarnowo Podgórne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości udzielonej dotacji. Program sesji w pozostałej
części wypełniły przeróżne sprawozdania i informacje. Istotnym
elementem programu sesji okazał
się jak zwykle punkt dotyczący
możliwości składania interpelacji oraz wolnych głosów i wniosków. Radni zadali Wójtowi wiele dociekliwych pytań z zakresu
funkcjonowania Gminy. Ok. godziny 21 mogłem wypowiedzieć
tradycyjną formułę „Zamykam
75. sesję Rady Gminy Tarnowo
Podgórne VI kadencji. Zapraszam
na kolejną sesję Rady, która odbędzie się 23 września 2014 r.” To
ostatnie zdanie skierowane jest
nie tylko do radnych, ale również
do wszystkich zainteresowanych
tematyką następnej sesji lub pracą
Rady Gminy.
~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo w teorii i praktyce

S

traż Gminna jest samorządową formacją powołaną do ochrony porządku publicznego na
terenie Gminy. Jednym z zadań jest informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu
przestępstw i wykroczeń. Dlatego Straż przypomina
o przepisach oraz informuje o ich zmianach.
Od 31 sierpnia br. obowiązuje w prawie o ruchu
drogowym przepis dotyczący obowiązku używania
przez wszystkich pieszych poruszających się po drodze poza terenem zabudowanym elementów odblaskowych w postaci przedmiotów (np. opasek, kamizelek, zawieszek) lub np. naszywek ubraniowych.
Najlepiej, żeby elementy odblaskowe znajdowały się
na wysokości kolan, dłoni, w okolicach środka klatki
piersiowej i pleców.
Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu
poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny
dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się
po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub
po chodniku (art. 11 ust. 4a ustawy prawo o ruchu
drogowym)
Problem dotyczący zatrzymania i postoju pojazdów jest cały czas aktualny. Pomimo dostępnych
miejsc parkingowych, część kierowców nie chce
z nich korzystać. Może kilka przykładów. Sobota,
kierowca zatrzymuje pojazd w miejscu obowiązywania znaku zakaz zatrzymywania się, dodatkowo
zajmując całą szerokość chodnika. Tłumaczy się

Apelujemy o zachowanie
bezpieczeństwa przy
szkołach!!!
brakiem miejsc postojowych oraz tym, iż staje tylko
na kilka minut. Strażnicy wskazują kierowcy wolne
miejsca parkingowe w odległości nie większej niż
200 m od miejsca popełnienia wykroczenia… Kilka
minut później kolejny kierowca zatrzymuje pojazd
przy lewej krawędzi jezdni, gdzie obowiązuje zakaz
zatrzymywania się. Tłumaczy się tym, iż nie ma znaku po lewej stronie drogi. Całkowicie jest mu obcy
przepis mówiący o tym, że zjeżdżając i zatrzymując pojazd przy lewej stronie drogi, kierowca musi
upewnić się że na tym odcinku nie obowiązuje zakaz. Strażnicy wskazują, że za około 300 m znajduje się parking. Inny przykład: w niedzielę kierowca
podjeżdża i zatrzymuje pojazd na zakazie zatrzymywania się, wcześniej parkował na parkingu oddalonym od miejsca wykroczenia około 200 m. Kierowca

tłumaczy się, że tylko na chwilę.
A od strażnika dowiaduje się, że
zapomniał włączyć światła w czasie jazdy samochodem.
Rozpoczął się rok szkolny. Jak
zawsze strażnicy są w godzinach
szczytu przy szkołach. Godziny poranne parking przed szkołą
w Lusowie, do 7.45 sennie i spokojnie, rodzice i opiekunowie
podjeżdżają na parking, nie ma
korków i są miejsca parkingowe. Wkrótce wszystko się zmienia: podjeżdża bardzo duża liczba
samochodów, chwilami brakuje
miejsc na parkingu, a kierowcy
nie zawsze stosują się do obowiązującego oznakowania. Kolejna
szkoła podstawowa, tym razem
w Lusówku. W związku z rozbudową szkoły zmieniono organizację ruchu w rejonie szkoły, czego
nie dostrzegają niektórzy rodzice
i opiekunowie. Strażnikowi mówią, że w ubiegłym roku wjeżdżali pod szkołę, Są zadziwieni,
że mogła nastąpić zmiana oznakowania. Dla innych nie istnieją
przepisy zabraniające zatrzymania pojazdu na przystanku komunikacji publicznej. Mówią: tylko
na chwilę, tylko na kilka minut,
a w tym samym czasie podjeżdża
autobus, z którego dzieci mają
ograniczone wyjście.
Edukacja najmłodszych jest
równie ważna jak przestrzeganie
przepisów prawa.
Przystanek – miejsce zatrzymywania się pojazdów transpor-

tu publicznego, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi.
Warto przypomnieć o obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych. Przepisy mówią jednoznacznie, że dziecko
w wieku do 12 lat oraz nieprzekraczające 150 cm wzrostu przewozi się w foteliku ochronnym
lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci. Jak wskazują obserwacje strażników nie zawsze osoby przewożące dzieci stosują się
do tych przepisów. Przykład: 5
września w Lusówku dwie osoby przewożą dzieci bez fotelików
do przedszkola w tej miejscowości. Strażnikowi mówią, że dojeżdżają tylko kawałek z pobliskiego
osiedla, albo że mają tylko jeden
fotelik, który zabrał mąż do innego samochodu. Tylko czy warto
tak ryzykować?...
W pojeździe samochodowym
wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12
lat, nieprzekraczające 150 cm
wzrostu, przewozi się w foteliku
ochronnym lub innym urządzeniu
do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom
technicznym (art. 39 ust 3 ustawy
prawo o ruchu drogowym)
Żadne działania prewencyjne
nie odniosą skutku, jeżeli nie będziemy stosować się do obowiązującego prawa.
~ Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

W takich warunkach nietrudno o tragedię
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sprawozdania

Z prac
Rady Powiatu
Sesja z 27 sierpnia

27.

sierpnia odbyła się
XLII sesja Rady
Powiatu, która
rozpatrzyła następujące uchwały
w sprawie:
* aktualizacji Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego (do tej pory
samorząd ponosił 70%, a właściciel 30%, obecnie samorząd
poniesie 100% kosztów zdjęcia
i utylizacji azbestu),
* powierzenia Gminie Rokietnica zadania zarządzania drogami powiatowymi nr 2424P
w m. Kiekrz oraz 2425P w m. Rokietnica i w m. Roztworowo w zakresie opracowania dokumentacji
technicznej dla budowy chodnika
i jego wykonania,
* udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Suchy Las w postaci oświetlenia drogowego ronda

oraz oświetlenia ulicznego drogi
powiatowej w m. Biedrusko,
* udzielenia pomocy rzeczowej dla gmin Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo,
Kostrzyn, Kórnik Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska,
M. Puszczykowo, Rokietnica,
Stęszew, Suchy Las, Tarnowo
Podgórne z przeznaczeniem
dla Ochotniczych Straż Pożarnych (każda z tych uchwał była
głosowana oddzielnie). W naszej
Gminie Ochotnicze Straże Pożarne w Ceradzu Kościelnym i Lusowie otrzymują 11 szt. kompletów
składających się ze sztormiaka
i spodniobutów, Lusowo – 6 szt.,
Ceradz Kościelny 5 szt.
* przyjęto Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych 2014 –
2020 r., określa on cele i zadania
w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych z terenu powiatu.
Założenia Programu są zgodne
z misją Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Powiatu
Poznańskiego

Bezpieczeństwo
na przejściu w Górze

Na posiedzeniu Komisji Komunikacji, Budownictwa i Infra-

struktury Rady Powiatu w Poznaniu złożyłam wniosek dotyczący
poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w Górze na ul.
Szamotulskiej w związku z zaistniałym tam wypadkiem ze skutkiem śmiertelnym.
11 lipca odbyła się wizja w terenie zespołu ds. bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego przy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego.
Komisja proponuje następujące
działania:
• Przejście dla pieszych, na którym doszło do śmiertelnego potracenia, zostanie dodatkowo oznakowane znakiem pionowym A-16
„przejście dla pieszych”, umieszczonym w odległości od 50 do 100
m od istniejącego przejścia. W tym
celu Zarząd Dróg Powiatowych
w Poznaniu wystąpi o zatwierdzenie projektu zmian stałej organizacji ruchu w tym zakresie.
• Zarząd Dróg Powiatowych
podejmie działania majce na celu
usytuowania znaku D-6 w sposób
widoczny dla ruchu drogowego
w kierunku Kazimierza, obecnie jest
on zasłonięty wiatą przystankową.
Wiceprzewodnicząca Komisji Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury Krystyna Semba

POselskie wieści

W

ostatnim tygodniu
sierpnia zakończyła
się przerwa wakacyjna w obradach Sejmu RP. Posłowie wrócili do pracy w wybranych
przez siebie komisjach. Tym razem powrót z urlopów był dla parlamentarzystów szczególny. W
związku z wyborem Donalda Tuska na stałego przewodniczącego
Rady Europejskiej, zwanego potocznie „prezydentem Europy”,
pierwszy raz od 2007 roku nastąpi
zmiana na stanowisku szefa rządu.
Po prawie 2,5 tysiącach dni urzędowania obecnego premiera. Do
Brukseli przenosi się również wicepremier Elżbieta Bieńkowska,
która w Komisji Europejskiej będzie się zajmować zagadnieniami
wspólnego rynku, przemysłu oraz
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małych i średnich przedsiębiorstw.
Do tej pory Bieńkowska kierowała
ministerstwem odpowiedzialnym
m. in. za wykorzystywanie miliardowych dotacji dla Polski z UE.
Sukces na arenie europejskiej
spowodował jednak potrzebę
zmian personalnych na najwyższych szczeblach władzy. Niemniej jednak „mała rewolucja” na
polskiej scenie parlamentarnej, nie
powinna zachwiać pracami Sejmu.
Do końca obecnej kadencji został
jeszcze rok. Obecnie trwają intensywne prace nad wieloma aktami
prawnymi, z czego najważniejsza
jest ustawa budżetowa. Wskaźniki
makroekonomiczne wskazują, że
będzie to bezpieczny budżet.
Rozważając wpływy do budżetu
państwa warto wspomnieć m. in. o

ostatnich zmianach polegających
na zwiększeniu o 20 % ulgi podatkowej na wychowanie trzeciego i kolejnego dziecka. Ta zmiana systemowa może spowodować
zmniejszenie wpływów do budżetu państwa, jest jednak jednocześnie jednym z narzędzi odwrócenia negatywnego trendu sytuacji
demograficznej Polski, co staje się
coraz bardziej kluczowym wyzwaniem dla przyszłości naszego kraju. Proces starzenia się społeczeństwa jest poważnym problemem, i
w związku z tym należy wypracować szereg rozwiązań związanych
m. in. ze wsparciem dla rodzin
wielodzietnych.
Biuro Poselskie
~ Waldy Dzikowskiego

stowarzyszenia

Wiadomości brackie

W

dniach 22-24 sierpnia członkowie bractwa tarnowskiego wraz z sympatykami
uczestniczyli w wycieczce do najwyżej położonej wsi w Sudetach w Górach Orlickich
– Zieleńca. Trasa wiodła przez Kłodzko, gdzie podziwialiśmy piękną starówkę z kamiennym mostem, zwanym Małym Mostem Karola. Następnie
zwiedzaliśmy Twierdzę Kłodzką. Przewodnik, ubrany w strój pruskiego żołnierza, oprowadzał nas po
mrocznych labiryntach i opowiadał o burzliwej historii tej twierdzy. Z bastionu górującego nad Kłodzkiem podziwialiśmy panoramę miasta. Pani przewodnik, ubrana w strój markietanki, opowiadała nam
o życiu codziennym w twierdzy.
Po przybyciu do Zieleńca gościnnie przyjęli nas
Renata i Stasiu, gospodarze Zbójeckiej Chaty. Wieczorem przy wspólnym ognisku śpiewom i tańcom
nie było końca.
Następnego dnia udaliśmy się do czeskiego Skalnego Miasta Adrspach. Trzygodzinny spacer z przewodnikiem Andrzejem i przejażdżka łódką dostarczyły nam następnych niezapomnianych wrażeń.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Kudowie
na łowisku pstrąga. Co wytrwalsi rzucili się do wę-

dek, pozostali cierpliwie czekali
na porcję smażonej ryby. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się
we Wrocławiu, gdzie czekał na
nas brat Artur z Wrocławskiego
Bractwa Kurkowego „Husarz”,
który zabrał nas na spacer po starówce. Po pożegnaniu udaliśmy

się w dalszą drogę. Zatrzymaliśmy się jeszcze na tradycyjny
smalec z ogórkiem. Rozśpiewani,
najedzeni i pełni wrażeń wróciliśmy szczęśliwie do domu snując
plany następnych wojaży.
Sekretarz
~ Magdalena Mazantowicz

Wiadomości
wędkarskie

Z

arząd Koła Polskiego
Związku Wędkarskiego
w Tarnowie Podgórnym informuje, że 21 września organizuje sprzątanie brzegów Jeziora Lusowskiego. Zbiórka uczestników
przy barze Wodnik w Lusowie
o 10.00. W akcji sprzątania mogą
brać udział wszyscy, którym ekologia i czystość wód leży na sercu.
Zapraszamy!
5 października zostaną rozegrane zawody spinningowe na Warcie. Zbiórka uczestników o 7.00
w Obrzycku przy tartaku. Wszystkich obowiązuje pozwolenie na
wędkowanie na wodach PZW
w okręgu Poznań.
Tel. informacyjne: 508 507 980
i 517 586 261.
~ Marek Perz
Prezes Koła

Zakończenie wakacji w Jankowicach

S

towarzyszenie na Rzecz
Dzieci I Młodzieży „Iskierka Nadziei” zorganizowało Piknik w Jankowicach z okazji
zakończenia wakacji. Na boisko
przy świetlicy w Jankowicach,
podążając za zapachem pieczonych kiełbasek i rytmem wesołej
muzyki, przybyła gromada dzieci
i młodzieży. Te najmłodsze maluszki kilkuletnie z rodzicami.
I zaczęła się zabawa. Pomalowaliśmy buzie kolorowo, żeby było
śmieszniej, zagryzając jabłuszka
zaczęliśmy konkursy i zabawy.
Było ich wiele, a wszystkie z nagrodami (tymi głównymi i pocie-

szenia), dla każdego coś miłego. Z wielkim zaangażowaniem
rozgrywano wiele konkurencji
z najmłodszymi kilkulatkami, ze
starszymi dziećmi i rodzicami.
Bawiliśmy się świetnie. Była to
ostatnia niedziela wakacji, następnego dnia rozeszliśmy się do
szkół, przedszkoli i żłobków. Coś
się kończy i coś się zaczyna taka
jest kolej rzeczy. Będzie co wspominać do następnych wakacji.
Prezes Stowarzyszenia
~ Jolanta Bernat
Dziękujemy Arturowi Szafran i Małgorzacie Tritt za wsparcie, które umożliwiło organizację imprezy.
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stowarzyszenia

W góry, za granicę, po przygodę
i na poszukiwanie złota

W

dniach od 6 do 10
sierpnia członkowie
Stowarzyszenia ROKTAR wyruszyli na 5-dniową wycieczkę rekreacyjno-integracyjną
do Kotliny Kłodzkiej. Naszą bazą
noclegową była Kudowa Zdrój.
Pierwszego dnia zwiedzaliśmy
miasto, spacerowaliśmy po Parku
Zdrojowym, w Pijalni spróbowaliśmy wody mineralne, byliśmy
przy Stawie Zdrojowym. Następnie spacerem doszliśmy do Kaplicy Czaszek w Czermnej.
Praga
Kolejnego dnia czekała nas całodniowa wycieczka do Pragi,
gdzie zobaczyliśmy zmianę warty gwardzistów na placu przed pałacem Prezydenta, zwiedzaliśmy
dziedzińce Pałacu Prezydenckiego, mury Zamku Praskiego na
Hradczanach i Katedrę św. Wita.
Spacerowaliśmy uliczką Nowy
Świat i Mostem Karola, podziwialiśmy przepiękne ogrody Wallenstaina oraz Zegar Orloj na Ratuszu Staromiejskim.

Nie zabrakło
czasu na
odpoczynek
i integrację
Błędne Skały
Następnego dnia, już od rana
wyruszyliśmy w góry by pokonać
labirynt Błędnych Skał. Nie było
łatwo przeciskać się w szczelinach skalnych, ale prawie wszyst22
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kim, którzy zdecydowali się na
wejście, udało się dotrzeć do
mety. Kilka osób po pokonaniu
pierwszych skał, pomimo chęci,
musiało zrezygnować z dalszego
przejścia. Planowaliśmy również
wejście na Szczeliniec, ale ze
względu na niesprzyjającą deszczową pogodę druga część programu dnia została zmieniona.
Zwiedziliśmy zatem Park Zdrojowy w Dusznikach Zdroju. Widzieliśmy Dworek im. Fryderyka
Chopina, gdzie odbywa się coroczny Międzynarodowy Festiwal
Chopinowski. Następnie przejechaliśmy autokarem do Czeremnej, gdzie zobaczyliśmy ruchomą
szopkę z 1924 r. w oryginalnej,
zamieszkałej izbie starego domu.
Po obejrzeniu przepięknej, ręcznie wykonanej szopki, udaliśmy
się do Muzeum Zabawek w Kudowie Zdroju. Zgromadzono tam
znane i nieznane nam zabawki,
nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Wieczorem czekała na nas kolejna atrakcja: pieczenie kiełbasek
przy ognisku i zabawa taneczna.
Złoto
Kolejnego dnia pojechaliśmy
do Złotego Stoku i zwiedzaliśmy

Sztolnię Gertrudy, gdzie przed
laty było wydobywane złoto. Każdy z uczestników wycieczki miał
możliwość wybicia złotej monety
oraz poszukiwania złota metodami dawnych poszukiwaczy, przepłukiwania piasku. W godzinach
popołudniowych kilkunastoosobowa grupa zdobyła szczyt Wielkiej Sowy w Górach Sowich. Uff
nie było łatwo, szliśmy czarnym,
najtrudniejszym szlakiem.
Powrót do domu
W drodze powrotnej zwiedzaliśmy Sztolnie Walimskie i Zamek
Książ w Wałbrzychu. Plan turystyczny wyjazdu był bardzo bogaty, ale nie zabrakło czasu na odpoczynek i integrację.
Wycieczka była współfinansowana przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Poznaniu,
Urząd Gminy w Rokietnicy i Stowarzyszenie ROKTAR
Elżbieta Kram
Foto Faustyna Szulc
Zapraszamy osoby niepełnosprawne do naszego Stowarzyszenia ROKTAR. Zadzwoń, tel.
502 631 137. Więcej na stronie:
ww.roktar.pl

wywiad

Oskar Designu dla mebli z Noti

– rozmowa z Ryszardem Balcerkiewiczem, prezesem Noti
Jest Pan znany ze swojej aktywności z poprzednich lat, czytelnicy „sąsiadki~czytaj” nie
znają Pana ostatnich dokonań…
Rzeczywiście w 2005 r. przekazałem zarządzanie
Fabryką Mebli Balma mojemu synowi Michałowi, ja
natomiast rozpocząłem budowę nowej marki - Noti mebli wypoczynkowych do wyposażenia domów, ale
także przestrzeni publicznych. Zauważyłem potrzebę uzupełnienia kolekcji mebli biurowych produkowanych przez Balmę o meble tapicerowane, jednak
w krótkim czasie marka została poszerzona o meble
mieszkaniowe. Zakład powstał na tej samej działce
co Balma, z adresem Sowia 19 w Tarnowie Podgórnym.
Jakie wartości są najważniejsze dla Pańskiej
firmy?
Myślę globalnie. Chcę tworzyć markę, która będzie rozpoznawalna za granicą, byśmy byli dumni
z polskiego wzornictwa, ale jednocześnie działam
lokalnie, tutaj w Tarnowie Podgórnym funkcjonują
fabryki obu firm, zatrudniamy pracowników z regionu, pracujemy z polskimi projektantami. Liczy
się dla mnie rzetelność i uczciwość w biznesie, co
oznacza także odpowiedzialność za wysoką jakość
produktów, współpracę z projektantami, profesjonalny zespół pracowników i dostawców, nowoczesną technologię, wreszcie reagowanie na realne potrzeby użytkowników.
Pomysł na markę Noti był od początku oparty
o współpracę z najlepszymi projektantami. Jerzy
Langier, Piotr Kuchciński, Tomek Augustyniak,
Renata Kalarus, Tomek Rygalik, Dorota Koziara,

Spotkanie z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim podczas
jubileuszowej wystawy PeWuKa na MTP w Poznaniu czerwiec 2014.
Prezes Noti prezentuje kolekcję Clapp.

Podczas odebrania nagrody Red Dot Design Award
2014 w Essen lipiec 2014 – od prawej Ryszard
Balcerkiewicz prezes Noti, Dominik Czylkowski
dyrektor ds. produkcji, Piotr Kuchciński projektant,
dyrektor artystyczny Noti, Michał Gorczyca, dyrektor ds. handlowych.

Ryszard Balcerkiewicz - Twórca i członek rady nadzorczej Fabryki
Mebli Balma S.A. oraz prezes zarządu firmy Noti. Pierwszą z wymienionych marek – powstałą w 1978 r. – sygnowane są meble biurowe. Druga – Noti od dziewięciu lat tworzy meble do mieszkań,
biur i hoteli.

Grzegorz Niwiński i Jerzy Porębski, wreszcie Mikołaj Wierszyłłowski. Rozpoczęliśmy też
współpracę z uznanymi projektantami zagranicznymi. Wiosną odbyła się premiera sofy Le
Monde proj. Leonardo Talarico.
Dajemy także szansę młodym
projektantom. Od lat współpracujemy z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu i ASP we
Wrocławiu.
Kolekcja mebli Clapp zaprojektowana przez Piotra
Kuchcińskiego dla marki Noti
zdobyła w tym roku Red Dot
Design Award. Co oznacza dla
firmy takie wyróżnienie?
Red Dot nazywany jest często
Oscarem Designu. To jedna z najbardziej prestiżowych nagród
przyznawanych najlepszym produktom wyznaczającym trendy.
Noti już po raz drugi zostało wyróżnione tą nagrodą, ma ją także
na swoim koncie Balma. Dotąd
ciągle niewiele polskich marek
może się nią pochwalić, bo konkurencja jest olbrzymia. W tym
roku aż 4800 produktów i usług

z ponad 50 krajów zostało zgłoszonych do konkursu.
Gdzie mieszkańcy naszej
Gminy mogą zapoznać się
z ofertą Noti?
W niedługim czasie uruchamiamy nową stronę internetową,
niektóre nasze produkty będzie można kupić przez internet.
W Poznaniu przy ul. 23 Lutego od
początku funkcjonowania marki
działa Galeria Noti, gdzie można
zapoznać się z ofertą i zmówić
nasze kolekcje. Do końca października chcemy uruchomić przy
fabryce showroom z punktem
sprzedaży dla mieszkańców naszej Gminy. Zaprezentujemy również nowe produkty ekonomiczne,
które będą z powodzeniem nadawały się do umeblowania pierwszego mieszkania czy własnego
domu. Chcemy również zaistnieć
w nowej inicjatywie Gminy Tarnowo Podgórne – Karcie Mieszkańca, gdzie będziemy oferowali
atrakcyjne rabaty i dodatkową
obsługę. Ale dokładniej o tym poinformujemy Państwa w kolejnym
numerze „sąsiadki~czytaj”.
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stowarzyszenia

W podziękowaniu za zbiory

P

o mszy świętej, podczas której dziękowano za zebrane
plony, członkowie Kółka
Rolniczego z Tarnowa Podgórnego oraz przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwo
i poczty sztandarowe zebrali się
przed obeliskiem. Uczczono 107.
rocznicę powstania Kółka Rolniczego w Tarnowie Podgórnym
i oddano hołd założycielom i działaczom stowarzyszenia.
Działalność naszego Koła
w znaczący sposób przyczyniła się do rozwoju kultury rolnej
w Gminie. Członkowie poprzez
wspólne działanie skutecznie
mogli konkurować z obcym kapitałem zakładając Banki Spółdzielcze, zakupując nowoczesne
i wydajne maszyny rolnicze. Możemy być dumni z naszych przodków, którzy zapisali swój udział
na kartach historii, uczestnicząc
w walkach powstańczych 1918
roku i działaniach wojennych.
Dzisiaj z nadzieją patrzymy
w przyszłość. Polska wieś zmie-

nia się – widać efekty nowoczesnego działania oraz dynamicznego i mądrego zarządzania.
Podczas uroczystości głos zabrał
Wójt Tadeusz Czajka, który bardzo
pochlebnie wyraził się o działalności
kółek rolniczych w przeszłości. Powiedział, że tę historię trzeba wspominać, aby jej nie zatracić. Potem
głos zabrał Prezes Wielkopolskiego
Związku Kółek i Organizacji Rolniczych Ryszard Napierała, który również pozytywnie ocenił działalność
historyczną naszego kółka.

Na zakończenie uroczystości
złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową.
~ Stanisław Leitgeber
Prezes Kółka Rolniczego.
Dziękuję prezbiterowi Adamowi Prozorowskiemu oraz księżom, którzy brali udział w mszy
św. w intencji zmarłych członków
Kółka oraz ich rodzin. Osobne
podziękowanie składam licznym
pocztom sztandarowym za obecność oraz Markowi Czajce za zaśpiewanie roty.

Najmodniejsze KOLORY na sezon jesienno-zimowy

J

uż jesień czuć w powietrzu.
Czas na zmianę garderoby
w naszej szafie i z żalem pożegnać się z letnimi kwiecistymi
sukienkami.
Nawiązując, do moich poprzednich artykułów, wspominałam,
że warto zaopatrzyć się w białe
ubrania, gdyż właśnie BIEL, to
niekwestionowana królowa wybiegów. Absolutny „must have”.
Pojawiła się ona u wszystkich
światowych projektantów. Tuż
obok bieli, spotkać można KLASYCZNĄ CZERŃ, modna od
rana do wieczora o każdej porze
roku. Z kolei CZERWIEŃ wystąpiła w niezliczonej ilości wariacji
i odcieni, np.: w oranżowej tonacji u Prady. Kto kocha się w kolorze NIEBIESKIM musi wiedzieć,
że najmodniejszy odcień to ultramaryna, kobalt oraz jeans, często
wykorzystywane w tym sezonie
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do bardzo prostych i nowoczesnych fasonów. Pojawił się także kolor SZMARAGDOWY jako
barwa inspirowana kamieniami
szlachetnymi, np.: w w wieczorowych sukniach. Natomiast kolejnym kolorem, będącym pochodną zieleni, został odcień KHAKI.
Kojarzony zazwyczaj z militariami, w modzie wykorzystywa-

ny w stylizacjach inspirowanych
safari oraz na dzianinach i płaszczach. PASTELOWY RÓŻ na
długo podbił serca kochających
bawić się modą na całym świecie, ale także kreatorów mody.
Słodkie propozycje zaprezentował Gucci. Pojawiło się ZŁOTO, które wystąpiło zarówno solo
jak i w wersji z czernią. Jest niezwykle eleganckie, dzięki czemu
z pewnością podkreśli każdy typ
urody.
Oczywiście nie mogę też pominąć SZAROŚCI. Możemy ją
połączyć z nasyconymi barwami, bądź wykreować ponadczasowe monochromatyczne zestawy
ubrań właśnie z dodatkiem złotych szykownych elementów. To
zawsze się sprawdza!
Maja Wachowska,
wizażystka i stylistka
www.majawachowska.pl

porady

Jak ocenić, czy coaching może ci pomóc?

P

rzede wszystkim poświęć trochę czasu na samorefleksję. Zapewnij sobie przynajmniej 15
minut wolnego czasu, w którym nikt nie będzie ci przeszkadzał.
Przygotuj sobie wygodne miejsce, weź kartkę papieru i długopis, nalej sobie szklankę wody i puść
swoją ulubioną relaksującą muzykę. Skup się na
oddechu przeponowym, zamknij oczy, zrelaksuj się
przez chwilę licząc w myślach każdy wdech i wydech.
Potem usiądź i odpowiedz sobie na kilka pytań:
1. Co jest twoim priorytetem TU i TERAZ?
2. Czego najbardziej brakuje w twoim życiu?
3. Co chciałbyś/chciałabyś osiągnąć w ciągu najbliższych 3-5 lat? Co ci da osiągnięcie tych celów?
4. Kto z twojego otoczenia może ci w tym pomóc
NIE oceniając i NIE krytykując twoich działań?
5. Jak zmieniłoby się twoje życie, gdybyś wiedział/-a, że coach będzie cię wspierać w trakcie podstawowego procesu coachingowego (do 12 tygodni)
i że w razie potrzeby możesz liczyć na wsparcie
coacha również bardziej długoteminowo?
Już sam proces uczciwego i otwartego odpowiadania na powyższe pytania ukierunkuje cię na to, czego najbardziej potrzebujesz TU i TERAZ. Na podstawie twoich odpowiedzi bedziesz w stanie ocenić,
czy i jak bardzo pilne jest dla ciebie rozpoczęcie własnego procesu zmian.

Jeśli stwierdzisz, że coaching jest dla ciebie dobrym rozwiązaniem,
znajdź coacha, który zaoferuje ci bezpłatną konsultację. Przedstaw swoje odpowiedzi na powyższe pytania, powiedz wyraźnie o swoich nadziejach i oczekiwaniach, sprawdź, jak czujesz się w towarzystwie danego coacha. Uczciwie i otwarcie odpowiedz na jego/jej pytania. Nie
wahaj się pytać o doświadczenie i opinie innych klientów. Sprawdzony
coach na pewno nie będzie zaskoczony takimi pytaniami. Nie lekceważ
własnej intuicji i odczuć w ciele. Coach to osoba, z którą musisz czuć
się pewnie i swobodnie, bez obaw i skrępowania, bo po decyzji o rozpoczęciu procesu bedziecie spotykać się z tą osobą regularnie raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie.
Dobry coach zaproponuje ci również prowadzenie dziennika coachingowego. Osobiście zalecam klientom zakup notesu, w którym będą mogli zapisywać swoje odkrycia, refleksje i osiągnięcia i do którego będą
mogli wracać, gdy sytuacja będzie tego wymagać lub gdy będą chcieli zobaczyć, jak daleko posunęli się już w swoim procesie od chwili
pierwszej konsultacji. Będzie on również doskonałym miejscem do notowania pytań (i odpowiedzi) pojawiających się w twoim procesie pomiędzy sesjami.
Bądź przygotowany/-a na podpisanie umowy z coachem, co jest
jak najbardziej przewidziane kodeksem etyczno-zawodowym coacha.
Umowa określa wszystkie warunki waszej współpracy. Przed podpisaniem zapoznaj się z nią uważnie, w tym z metodami płatności i zasadami dotyczącymi odwoływania spotkań. Istotny dla ciebie będzie również punkt dotyczący poufności.

Woda w walce z kilogramami

D

oskonale wiemy, że dieta
powinna być dostosowana indywidualnie do potrzeb. Dietetyk dopasowuje ilości
poszczególnych składników odżywczych, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty i osiągnąć założone cele. Nie wszyscy jednak zdają
sobie sprawę jak ważna w każdej
diecie jest woda. To z niej składa się ok. 60-70% ciała człowieka. Bez wody człowiek nie mógłby funkcjonować, ani uruchomić
żadnych procesów życiowych.
Jest głównym składnikiem krwi,
buduje narządy takie jak mózg,
czy wątroba. Jest podstawowym
składnikiem i produktem wielu
reakcji biochemicznych. Stanowi
również doskonały środek transportu, rozprowadzając składniki
odżywcze w naszym ciele. Dzięki
czemu usuwa szkodliwe substancje – toksyny z organizmu.

Szczególną jednak rolę odgrywa woda w procesach odchudzania. Bierze udział w trawieniu, czyli
formowaniu kęsów pokarmu, przesuwaniu treści pokarmowej, wydalaniu, właściwym działaniu enzymów trawiennych, a strawione składniki odżywcze
są wchłaniane dzięki niej do krwi i chłonki (woda
pomaga podkręcić nasz metabolizm). Wpływa również na proces regulacji temperatury ciała.

~ mgr Katarzyna Weiss
www.lingwest.com
Początkowa utrata kilogramów
przy odchudzaniu jest niczym innym niż utratą wody z organizmu.
Odwodnienie jednak może być
bardzo niebezpieczne. Bez spożywania wody w jakiejkolwiek formie człowiek może przeżyć maksymalnie 4 – 7 dni. Odwodnienie
2-3% masy ciała obniża sprawność fizyczną, natomiast niedobór
wody 5-8% masy ciała prowadzi
do poważniejszych zaburzeń wydolności fizycznej, a dodatkowo
jeszcze psychicznej. Utrata 20%
wody ustrojowej prowadzi do
śmierci. Pijmy więc wodę w ilości 1,5 – 2 litrów dziennie, najlepiej mineralną, niegazowaną,
o pokojowej temperaturze. Porcje wody powinny być małe, rozłożone w ciągu całego dnia. Nie
należy pić podczas spożywania
posiłków, żeby nie zaburzyć naturalnego procesu trawienia.
Woda na zdrowie!
~ Dietetyk WUEF Club
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rolnictwo

Szkolenia z FAPA

E

mbargo rosyjskie na warzywa i owoce z Polski stanowi spore zagrożenie dla egzystencji
rolników specjalizujących się w tych dziedzinach produkcji, ale paradoksalnie może stanowić
szanse na rozwój lokalnego przetwórstwa i sprzedaży produktów uszlachetnionych z gospodarstwa.
Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu razem z Centrum Doradztwa Rolniczego oddział
w Radomiu realizuje dwudniowe szkolenia „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych oraz
podstawy sprzedaży bezpośredniej”.
Terminy szkoleń: 29-30.10.2014, 03-04.11.2014,
18-19.05.2015.
Głównym celem szkolenia jest przekazanie od
strony praktycznej wiedzy z zakresu technologii,
wymagań higienicznych, bezpieczeństwa żywności
oraz wymagań prawno-administracyjnych przy zakładaniu małego przetwórstwa w gospodarstwie rolnym (przetwórstwo dotyczy mleka, owoców, zboża,
mięsa).
Udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny
i obejmuje przejazd autokarem z miejsca zbiórki
w Poznaniu do Radomia i z powrotem, ubezpieczenie, nocleg, wyżywienie, materiały szkoleniowe.
W szkoleniach może brać udział rolnik i domownik, małżonek rolnika – według definicji przyjętej

w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, osoba zatrudniona
w rolnictwie (u osób fizycznych i prawnych) lub w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki leśnej.
Doradca rolników Wiesław Biały przyjmuje zgłoszenia telefoniczne
pod numerami służb. 723 678 053 (pon. – pt, w godz. 7.30 – 15.30),
pryw. 501 343 433 do 3 października 2014. W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer kontaktowy oraz jakim tematem jest rolnik zainteresowany (mleko, owoce, zboża, mięso).
Agencja Rynku Rolnego przyjmuje powiadomienia od rolników poszkodowanych w wyniku wprowadzenia embarga przez Federację Rosyjską. Na stronie internetowej www.arr.gov.pl został zamieszczony
wzór formularza: Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia wycofania owoców lub warzyw w związku z brakiem możliwości sprzedaży
spowodowanym rosyjskim embargiem.
Zakończono już konsultacje w sprawie dopłat bezpośrednich na lata
2015-2020 – szczegółowy opis systemu płatności znajduje się na stronie
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju / Ministerstwo / Biuro Prasowe / Informacje Prasowe, plik Nowy system płatności bezpośrednich.
Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje rolników przestrzeganie zasad integrowanej ochrony roślin; WODR w Poznaniu pozyskał fundusze na
jednodniowe szkolenie z tego zakresu. Odbędzie się ono w świetlicy
wiejskiej w Batorowie w styczniu 2015 r, liczba miejsc ograniczona do
30 rolników. Zgłoszenia do doradcy rolników do 14 listopada.
Wierzę, że przedsiębiorczość rolników poparta środkami finansowymi z nowego PROW 2014-2020 przyczyni się do zmiany wizerunku
Polski z kraju eksportującego głównie płody rolne w postaci nieprzetworzonej (jak dawniej w państwach kolonialnych Afryki czy Azji) do
kraju eksportującego przetwory rolno-spożywcze, dającego pracę polskim obywatelom i przynoszącym zysk z eksportu know-how.
~ Wiesław Biały

Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza

K

ażdy student przyzna, że
przerwa między semestrami to wspaniała rzecz,
jednak wszystko co dobre kiedyś
się kończy. Wobec tego do nauki!
Zarząd UTW informuje, że
uroczysta inauguracja roku
akademickiego 2014/2015 odbędzie się we wtorek, 30 września,
w sali GOK „Sezam” w Tarnowie Podgórnym przy ulicy
Ogrodowej 14. Początek o godzinie 17.00.
Wykład inauguracyjny „Komunikacja niewerbalna” wygłosi prof. dr hab. Stanisław Dylak.
Oprawę artystyczną zapewni,
działający w naszej Gminie, zespół muzyczny „Swingulance”
pod kierownictwem Krzysztofa
Zaremby.
Liczymy na obecność naszych
stałych słuchaczy, tych, którzy
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podejmą decyzję o wstąpieniu
w nasze szeregi, jak i osoby niezrzeszone. Serdecznie zapraszamy chętnych, mających lat 55+.
Warto wyjść z domu.
Proponujemy interesujące wykłady dwa razy w miesiącu we
wtorki, seminaria o różnej tematyce w czwartki i zajęcia w sekcjach w zależności od wyboru słuchacza (nauka obsługi komputera,
język angielski i niemiecki, zajęcia kulinarne, fotografia cyfrowa,
joga, florystyka, zajęcia na siłowni i kręgielni – jeśli będą chętni).
Na wykłady zapraszamy wszystkich zainteresowanych proponowanymi tematami. Dokładną tematykę podamy w późniejszym
terminie. Wykłady są bezpłatne.
W piątek, 10 października, jak
co roku, jedziemy na grzyby. Pogoda i zbiory zapewnione, jak nie

nazbieramy, to kupimy, nawet suszone.
Planujemy tradycyjnie zabawę
andrzejkową i karnawałowy bal
przebierańców. W czerwcu proponujemy wycieczkę do Trójmiasta, a później może Londyn?
Wszelkich informacji dotyczących naszej działalności udzielamy w siedzibie biura UTW
w Tarnowie Podgórnym przy ul.
Poznańskiej 96, pokój 25. Zapisy,
deklaracje i opłaty na nowy semestr przyjmowane są we wtorki
w godzinach 10 – 12, telefon 618
959 294 i 500 620 983.
~ Maria Zgoła
UTW

wspomnienie

Pociąg do historii na szynach z…piwnicy.

W

iele ostatnio (i to nie tylko na potrzeby
tego cyklu artykułów) myślę o historii
Przeźmierowa. Być może to zainteresowanie wywołuje u mnie zachowania, które delikatnie określić można jako niekonwencjonalne, a każące mi wszystko wokół traktować jako dziedzictwo
minionego okresu. Jak się ma tego typu pasję to często tak bywa – tłumaczę sobie. Nic groźnego. Do
paranoi daleko. Wszystko pod kontrolą! No i schodzę posprzątać piwnicę w swoim domu. Milion razy
pewnie w niej byłem. Rzucam okiem na strop. Podciąg, na którym nad piwnicą stoi weranda, oparty jest
na stalowym tragarzu. Nie wiedzieć czemu po raz
pierwszy w życiu przyglądam mu się bliżej. To jednak nie tragarz a obrzucona zaprawą …szyna kolejowa! Stara jakaś o dziwnym kształcie. Pytam mojego
97-letniego tatę, budowniczego naszego domu, skąd
ona? Przekonany byłem, że padnie odpowiedź, którą streścić można będzie mniej więcej w ten sposób:
wiesz, w tamtych czasach trudno było o stal, więc
budując wykorzystywało się wszystko, więc także i
ten „bezimienny” kawałek metalu… Tymczasem ze
zdumieniem słyszę, że szyna owa pochodzi z torów
kolejowych należących do folwarku Plucińskich! I,
że ona albo identyczna leżała sobie tuż koło naszego
domu stanowiąc część toru kolejowego biegnącego
wzdłuż ul. Rynkowej, od skrzyżowania z ul. Kościelną do dzisiejszej drogi krajowej nr 92, gdzie biegły
tory łączące Swadzim ze stacją kolejową na Woli!
Niewiele osób dziś o tym wie! W połowie lat 20
XX wieku właścicielem folwarku Przezmierów, który wtedy wchodził w skład Swadzimia, był Leon Pluciński. Teren naszego osiedla wykorzystywany był do
produkcji rolniczej. Ze względu na słabość gleby rosło
tu niemal wyłącznie żyto. I to na tak znaczną skalę, że
do jego sprzedaży opłacało się zainwestować w budowę kolei żelaznej! Wąskotorowej, z powyginanymi
szynami, z rzadko i krzywo ułożonymi półokrągłymi
podkładami wykonanymi z drzew z naszego lasu, ze
zdezelowaną XIX-wieczną, stale psującą się lokomo-

Rycina nr. 2 Pług tzw. przechylny do lokomobili. Autor nieznany
tywą. Droga żelazna prymitywna i prowizoryczna, ale jednak
była! Gdzieś ostatnio słyszałem,
że Gmina Tarnowo Podgórne jako
jedyna z 17 gmin Powiatu Poznańskiego nie ma na swoim terenie ani
kawałka linii kolejowej. Nie zawsze tak było jak widać!
Na terenie Przeźmierowa istniały murowane zabudowania na
Folwarku oraz wielka drewniana
stodoła mniej więcej w miejscu,
gdzie teraz mieści się restauracja
AGA. Była to klasyczna trójdzielna stodoła z klepiskiem pośrodku
i dwoma sąsiekami do przechowywania zboża, słomy i siana po
bokach. Ziarno zwożono końmi
do stodoły, a stamtąd trzema lub
czterema wagonikami po opisanych torach do stacji Wola.
Prowadzenie gospodarstwa
przez Leona Plucińskiego nosiło
przez długi czas znamiona niezwykle zyskownego przedsięwzięcia.
Dziedzic był profesjonalnym zarządcą swojego majątku. Ten ary-

Rycina nr 1. Lokomobila z wózkiem i pługiem. Autor nieznany

stokrata, dyplomata i wielokrotny
poseł na sejm RP posiadł też znamienite rolnicze wykształcenie.
Był zwolennikiem nowoczesności
w rolnictwie. Jej przejawem był
np. zakup lokomobili parowych
wykorzystywanych do mechanizacji prac polowych. Jedna z nich
stała na terenie budowanego obecnie Centrum Kultury, druga zaś w
Swadzimiu na tyłach gospodarstwa pomocniczego Uniwersytetu
Przyrodniczego. Na stalowych linach, pomiędzy jedną a drugą maszyną, poruszały się pługi. Równolegle do nich przesuwały się wózki
napinające liny tak, by zaorać całą
powierzchnię pola. Naprawami
lokomobili swadzimskich zajmował się Józef Jaroszyk, mieszkaniec Baranowa, który zasługuje na
osobny artykuł wspomnieniowy.
Niestety kryzys gospodarczy,
który swoje apogeum miał w
1929 r., spowodował upadek gospodarstwa i konieczność parcelacji gruntów w celu ich sprzedaży. Taki był początek obecnego
kształtu naszego osiedla. Tory
kolejowe zostały zdemontowane
przez firmę Fabryka Konstrukcji
Żelaznych M. Siwka i spółka w
Krzyżownikach. Stamtąd nabył je
mój ojciec.
Gdzie nie spojrzeć – wszędzie
wokół historia...

Grzegorz Leonhard
Autor jest Przewodniczącym
Rady Gminy
wrzesień 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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biblioteka~gok

Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej
WARTO ZAPISAĆ SIĘ DO BIBLIOTEKI
Dla dzieci i młodzieży to początek roku szkolnego, dla studentów powoli zaczynający się czas nauki,
dla wszystkich innych jesienny, powakacyjny czas.
Może warto spędzić go z książką. Wiedza zgromadzona na półkach w Bibliotece, a także literatura lekka, łatwa, przyjemna i zapewniająca rozrywkę, jest
w zasięgu ręki dla wszystkich.
Warto poszerzyć swoją znajomość i… poznać
takie placówki kulturalne jak Biblioteki. Mieszkańcy mają dostęp do Biblioteki Głównej w Tarnowie Podgórnym oraz do 3 naszych Filii: w Baranowie, Lusowie (już w nowym budynku!),
a w najbliższym czasie: Filia w Przeźmierowie
będzie również dostępna dla czytelników w nowym lokalu (już w X/XI). Wbrew pozorom czytamy książki, wraca powoli moda na czytanie, a czy

dzieci i młodzież będą czytać zależy tylko od rodziców.
Jak mawia jeden z najwybitniejszych współczesnych intelektualistów
Umberto Eco „Książka to jeden z tych wynalazków, dla których nie znaleziono lepszych pod względem ergonomicznym odpowiedników”.
Rok 2014 ogłoszono Rokiem Czytelnika. Mija właśnie 650 lat od
utworzenia Uniwersytetu Jagiellońskiego, a tym samym 650 lat działań na rzecz książki – to rocznica powstania pierwszego dokumentu,
w którym wymienia się osobę pełniąca funkcję wydawcy, księgarza i bibliotekarza, czyli jak wtedy nazywano „stacjonariusza”. Pod nadzorem
uczelni organizował on wytwarzanie, udostępnianie i rozprowadzanie
ksiąg rękopiśmiennych. Król Kazimierz Wielki wymienił stacjonariuszy w dokumencie z 12 maja 1364 r., to jest roku utworzenia Akademii
Krakowskiej, obecnie Uniwersytetu Jagiellońskiego – to ważna data dla
rozwoju nauki i kultury polskiej.
Ale biblioteka to nie tylko książki, to miejsce pełne kulturalnych wydarzeń. Już w najbliższym czasie rozpoczynamy jesienny cykl spotkań:
z autorami dla młodszych i starszych, z ilustratorami książek, z poezją,
Międzynarodowy Listopad Poetycki i teatrzyki edukacyjne, czyli książka i literatura w teatralnej odsłonie, akcję „Cała Polska czyta dzieciom”
i wiele innych.
Tradycyjnie polecamy duży wybór nowości wydawniczych na
wszystkie interesujące tematy i dla wszystkich. Szczególnie duży wybór powieści kryminalnych i sensacyjnych, wzbudzających ostatnio
duże zainteresowanie i cieszących się dużą popularnością – to nie tylko
literatura szwedzka, ale także polscy autorzy. Więcej informacji o książkach w naszym katalogu on-line na stronie www.bibiotekatp.pl
~ I.B.

Jesienne akwarele w Rotundzie
Twórca monumentalnych rzeźb
w drewnie, Stanisław Schauer, nie
ogranicza swych zainteresowań
do tej dziedziny sztuki. Zajmuje
się też m. in. poezją i malarstwem.
Akwarele jego autorstwa będziemy mogli podziwiać w Galerii w
Rotundzie.
Pochodzący ze Złotowa artysta rzeźbą i malarstwem zajmuje
się od 1960 roku. W dorobku ma
monumentalne rzeźby, jak choćby słynną „Marylę” w złotowskim
Parku Miejskim, czy rzeźby w Parku „Zwierzyniec” w Złotowie.
W twórczości malarskiej często odwołuje się do piękna przyrody. Wzory czerpie z otaczającej
natury oraz z własnej fantazji. Na
wystawę zatytułowaną „Jesień
w akwarelach” zapraszamy do
Galerii w Rotundzie od środy,
8 października. Wstęp wolny.

~GOK
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Afisz
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Nabory do kół i zespołów artystycznych
Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”

od 8 do 17 września w godz. 15-20 Dom Kultury
w Tarnowie Podgórnym i Stara Kotłownia w Przeźmierowie

Czesław Śpiewa Solo Act
- koncert
piątek, 19 września, godz. 19
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 35 zł

„Święto Latawca”
- impreza plenerowa (współorganizacja)
sobota, 20 września
Park w Przeźmierowie. Wstęp wolny

Kabaret „Hrabi”
w programie „Tak, że o”
niedziela, 21 września, godz. 17
Aula Gimnazjum w Baranowie. Bilety: 50 zł

Lusowskie Spotkania Muzyczne - koncert 94:
Chór „Poznańskie Słowiki”
niedziela, 5 października, godz. 13
Kościół w Lusowie

„Jesień w akwarelach”
- wystawa prac Stanisława Schauera
od środy, 8 października
Tarnowo Podgórne, Galeria w Rotundzie (ul. Ogrodowa 14)
Bilety i zaproszenia dostępne:
- w godz. 8-15 w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym)
- w godz. 15-20 w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14)
- w godz. 10-15 (w środy) i 10-17 (w pozostałe dni robocze)
w Starej Kotłowni w Przeźmierowie (ul. Kościelna przy Szkole Podstawowej)
- online w serwisie Biletomat.pl oraz na stronie www.goksezam.pl
„Afisz” zawiera wybrane imprezy. Pełna informacja o imprezach kulturalnych
dostępna w miesięczniku TarNowa Kultura oraz na stronie internetowej www.goksezam.pl
wrzesień
styczeń2014
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„Poznańskie Słowiki” w Lusowie!

M

iłośnicy muzyki chóralnej wciąż wspominają ostatnią sobotę sierpnia, gdy zaśpiewały w Lusowie chóry z Niemiec i Łotwy:
Chór Gütersloh i Katedralny Chór Chłopięcy z Rygi.
GOK „SEZAM” przygotował dla melomanów kolejną niespodziankę. I to jaką! Czternasty sezon „Lusowskich Spotkań Muzycznych” zakończy występ
słynnych „Poznańskich Słowików”.
Zespół założony został w 1939 roku przez Stefana
Stuligrosza, który poświęcił chórowi całe zawodowe życie i prowadził go aż do śmierci w 2012 roku.
Schedę po słynnym dyrygencie przejął jego były asystent, a od 2009 roku II dyrygent, Maciej Wieloch.
Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej
„Poznańskie Słowiki” rocznie daje około 50 koncer-

BLusowe święto

23

sierpnia w Lusowie, podczas Festiwalu BLusowo, mogliśmy stać się częścią
wielkiej bluesowej rodziny. Przysłuchując się prezentacjom konkursowym, jaki i występom
gwiazd wieczoru poznaliśmy różnorodne, czasami
zaskakujące muzyczne brzmienia. Dużym zainteresowaniem cieszyła się uruchomiona po raz pierwszy
dziecięca strefa artystyczna.
~ ARz
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tów na terenie Polski i poza jej
granicami. Śpiewał niemal we
wszystkich krajach europejskich,
a także w Stanach Zjednoczonych,
Kanadzie, Korei Południowej i Japonii. W jego wszechstronnym
repertuarze znajduje się ponad
1000 utworów. Chór współpracował z tak wybitnymi artystami, jak
m.in. Barbara Hendricks, Margaret Marshall, Adele Stolte, Renata
Scotto, Krystyna Szostek-Radkowa, Teresa Żylis-Gara czy Ryszard
Karczykowski. „Poznańskimi Słowikami” dyrygowali gościnnie

m.in.: Stanisław Wisłocki, David
Shalom i Leonard Bernstein. Zespół stale współpracuje z Orkiestrą
Filharmonii Poznańskiej, wielokrotnie występował też z „Sinfonią Varsovią”.
Występ zaplanowany na 5
października będzie drugą wizytą słynnego zespołu w Lusowie. Stali bywalcy koncertów
w lusowskim kościele mieli okazję posłuchać ich także w 2007
roku. Początek koncertu o godz.
13. Wstęp wolny.
~ Jarek Krawczyk

edukacja
SP Lusowo

Szkoła musi ewoluować, rozwijać się. Jak człowiek.

J

ak co roku uroczystą mszą świętą rozpoczął się
rok szkolny w Szkole Podstawowej im. gen. J.
Dowbora Muśnickiego w Lusowie. Piękną świątynię wypełnili po brzegi Rodzice wraz ze swoimi pociechami z klas 0 - 6. Szczególny to rok, ponieważ
po raz pierwszy w swojej historii szkoła stworzyła aż
cztery klasy pierwsze.
Ksiądz proboszcz Dariusz Madejczyk poświęcił
tornistry „pierwszaków”, ku ich niekłamanej radości i dumie. A później? Uczniowie wszystkich klas
w odświętnym czarno-granatowo-białym korowodzie
przeszli do szkoły.
W tym roku Szkoła zaskoczyła wszystkich uczniów,
rodziców i przybyłych gości pewnym nowym akcentem: część programu była tłumaczona na język angielski. No cóż nie po raz pierwszy Szkoła w Lusowie staje się swego rodzaju prekursorem nowatorskich
działań, czy zachowań w naszej Gminie. Warto tutaj
przypomnieć chociażby zeszłoroczne nowości – obowiązkową naukę gry w szachy. Kolejny krok to poszerzenie nauki o nowe gry planszowe.
A w tym roku? Wyraźny sygnał: języki to podstawa. I faktycznie tak w naszej szkole jest. Nauka języka angielskiego jest oczywista, ale kółka, na których
uczniowie poznają język francuski i hiszpański, to
już… poziom wyżej!
Goście, uczniowie i grono pedagogiczne przywitali sztandar szkoły i odśpiewali hymn państwowy.
Część artystyczna, przygotowana przez dzieci – krótka i przezabawna historia o pracowitości i wytrwałości (no cóż, to w końcu początek roku szkolnego!)
poprzedziła uroczystą przysięgę pierwszoklasistów
z tradycyjnym pasowaniem przez Dyrektor Aleksandra Kolendo „magicznym czerwonym ołówkiem”, po
którym dzieci z energią i niekłamanym zaangażowaniem odśpiewały hymn szkoły. Piękne słowa chyba
wszystkim trafiły do serca, niejedna łza popłynęła i to
nie tylko po policzkach dzieci! A jeśli ktoś słów zapo-

mniałby przez wakacje (w co osobiście jednak nie wierzę), to mógł
zerknąć do wręczonego wcześniej
dzienniczka, gdzie oprócz innych
informacji, tekst hymnu i sztandar
szkoły widnieją na honorowych
miejscach (dzienniczek otrzymał
też obecny na uroczystości Wójt
Tadeusz Czajka).
Na koniec wszystkie klasy
I ustawiły się do zdjęć. Białe bluzki, czarne/granatowe spódniczki/
spodnie i wspaniałe kolorowe chusty (każda klasa otrzymała inny
kolor) z logo szkoły stworzyły
charakterystyczny nastrój. Przypomina to o tradycjach dobrych
szkół, w których noszenie emblematów szkoły, nierzadko naszy-

tych na specjalny strój szkolny, jest
nie lada przywilejem.
Myślę, że dla dzieci i tych najmłodszych i najstarszych, chodzenie do lusowskiej szkoły podstawowej jest powodem do dumy.
Myślę, że dbałość o każdy szczegół, o to, żeby w szkole ciągle działo się coś nowego i aby wszystko z każdym rokiem zmieniać na
lepsze, doskonalsze, powoduje, że
uczniowie już po opuszczeniu tych
murów zachowują w sobie pamięć
ducha szkoły i potrzebę samodoskonalenia. A to chyba najważniejsze, prawda?


~ Barbara Gałężewska

SP Tarnowo Podgórne

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015

1

września o godz. 10.30 w naszej szkole nastąpiła uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. Wcześniej, o godz. 9.00, odbyła się msza
św. w tarnowskim kościele parafialnym.
Ten rok w naszej szkole to początek nowego etapu w edukacji uczniów aż sześciu klas pierwszych!
Trzej losowo wybrani z każdej klasy pierwszej
uczniowie otrzymali legitymacje szkolne z rąk Dyrektor Szkoły Haliny Topolewskiej.
Wszystkim uczniom, nie tylko naszej szkoły, życzymy sukcesów!
~ Jolanta Siwczak
wrzesień 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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edukacja
SP Przeźmierowo

Nowy rok szkolny

T

ak niedawno rozstaliśmy się, a znów nadszedł
czas powrotu. Za nami dwa miesiące beztroskich wakacji. Trzeba pożegnać plaże tonące
w słońcu, błękit nieba, ścieżki górskie, wakacyjnych
przyjaciół, by z radością rozpocząć nowy rok szkolny 2014/2015.
Szczególnie ciepłe słowa kieruję pod adresem
uczniów klas pierwszych. Cieszy nas fakt, że swoją
przygodę z nauką rozpocznie aż 177 dzieci (osiem klas
pierwszych). W murach naszej szkoły będą zdobywać
wiedzę, doświadczenie, zawierać nowe przyjaźnie, a to
wszystko za sprawą ludzi, którzy mają na względzie
dobro uczniów „i dzisiaj, i jutro”. Obiecujemy, że zapewnimy naszym podopiecznym jak najlepszą atmosferę i bezpieczne warunki nauczania.
Nasza szkoła od wielu lat posiada atrakcyjną ofertę zajęć dodatkowych. Pragniemy poszerzać zainte-

resowania uczniów, rozwijać ich talenty, dlatego zapraszamy do udziału
w kołach przedmiotowych, językowych, sportowych, artystycznych. Nie
zabraknie również rozmaitych konkursów, spotkań z ciekawymi ludźmi,
wycieczek edukacyjnych. Oczywiście zachęcamy także do korzystania
z bogatego księgozbioru szkolnej biblioteki, a na tych, którzy muszą dłużej
pozostać w szkole, czeka świetlica „Hałasówka”. Tu można odrobić lekcje
pod okiem fachowej kadry, miło spędzić czas podczas zabawy, odpocząć.
Przed nami rok wytężonej pracy. Kierując się łacińską maksymą „per
aspera ad astra” („przez trudy do gwiazd”), postaramy się wspólnie pokonać wszelkie trudności, by odnieść sukces. To, jaki będzie ten rok, w największej mierze zależy od naszych postaw, motywacji do pracy, podejścia
do obowiązku, którym jest szkoła.
Nasze wysiłki będą zmierzały do osiągnięcia jak najwyższych wyników
w nauce, zarówno z poszczególnych przedmiotów, jak i na sprawdzianie
po szkole podstawowej oraz odnoszenia zwycięstw w różnorodnych konkursach.
Wszystkim drogim uczniom życzę radości, sumienności, wspaniałych
sukcesów, rodzicom zadowolenia ze swoich pociech i owocnej współpracy ze szkołą, a nauczycielom i innym pracownikom szkoły – wytrwałości
i wielu powodów do satysfakcji.

~ Renata Duszczyk – dyrektor szkoły

Z notatnika przyrodnika …

Na szmaciaki przyszedł czas

J

esień w tym roku jest dla nas
łaskawa. Wrzesień przywitał nas ciepłem i słońcem,
a ostatnie opady pozwoliły wyruszyć na grzybobranie. Popularne
podgrzybki, prawdziwki i maślaki lądują w koszykach zbieraczy.
Bardziej doświadczeni wypatrują
wśród mchu żółte kurki, a na suchych przestrzeniach przepyszne
sowy inaczej kanie. A kto pamięta
szmaciaki? Co to w ogóle takiego?
Systematyczna polska nazwa
tego grzyba brzmi siedzeń sosnowy z rodziny szmaciaków,
a pierwszy raz podał ją całkiem
nie tak dawno, bo w 1999 r., prof.
Władysław Wojewoda.
W zależności od regionu grzyb
ten znany był jako płaskosz sorokop, sorokop, sieduń, siedź, kozia broda kędzierzawa, kozia broda włoska, płaskorz, szmaciak,
szmaciak gałęzisty, siedzuń borowy czy strzępiak kędzierzawy.
Spotkać go można w lasach
iglastych i mieszanych. Rośnie na
korzeniach drzew iglastych, zarówno martwych, jak i żywych.
Najczęściej rośnie na korzeniach
sosny. Na świerku spotykany
jest rzadko. Owocniki wyrastają
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u podstawy pnia. W ciągu roku
wyrasta jeden owocnik. Na zaatakowanym drzewie owocniki
pojawiają się również w następnych latach, nie w każdym roku,
ale od czasu do czasu. W Polsce
występuje rzadko. Znajduje się
pod ochroną i został wpisany na
„Czerwoną listę roślin i grzybów
Polski”. Jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Stąd też, mimo
że jest grzybem jadalnym i bardzo
smacznym, nie wolno go zbierać.
Ciekawostką jest fakt, że zawiera
antybiotyk sparassol oraz niewielkie ilości arszeniku.
Owocnik czyli nadziemna część
osiąga wysokość zazwyczaj 5-20
cm, szerokość 6-30 cm. Jakie

więc było zdziwienie pana Henryka Witkiewicza, który w okolicach Piotrkowic koło Tarnowa
znalazł grzyba o średnicy 1 m
i wadze 15 kg. Ale nie był to największy znaleziony osobnik. Do
Księgi Guinnessa wpisano okaz
znaleziony w południowej Francji
ważący 28,8 kg.
Może któremuś z naszych grzybiarzy też uda się znaleźć takiego
olbrzyma? Okaz ze zdjęcia rośnie
w okolicy Grzebieniska.
Na razie należy pamiętać, że
siedzeń sosnowy jest pod ochroną.
I zbierajmy tylko i wyłącznie
grzyby nam znane.

wybory
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
o podziale Województwa na okregi wyborcze w celu
przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Na podstawie art. 139 w zwiazku z art. 164 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 – tekst jednolity ze zmianami) obwieszczam, co
nastepuje:
	Liczba radnych wybieranych w okregu wyborczym wyno§1
si 5.
Sejmik Województwa Wielkopolskiego w celu przeprowa5) 	Okreg wyborczy numer 5 obejmujacy obszary powiadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
tów: jarocinski, kaliski, kepinski, ostrowski, ostrzeszowUchwała Nr LI/722/2002 z dnia 9 lipca 2002 r. dokonał podziału
ski, pleszewski oraz obszar miasta na prawach powiatu:
Województwa Wielkopolskiego na szesc okregów wyborczych i
Kalisz.
ustalił ich numery, granice oraz liczbe radnych wybieranych w
	Liczba radnych wybieranych w okregu wyborczym wynookregu wyborczym w sposób nastepujacy:
si 7.
1)	Okreg wyborczy numer 1 obejmujacy obszar miasta na
6) 	Okreg wyborczy numer 6 obejmujacy obszary powiaprawach powiatu: Poznan.
tów: gostynski, grodziski, koscianski, krotoszynski, lesz	Liczba radnych wybieranych w okregu wyborczym wynoczynski, nowotomyski, rawicki, wolsztynski oraz obszar
si 6.
miasta na prawach powiatu: Leszno.
2) 	Okreg wyborczy numer 2 obejmujacy obszary powia	Liczba radnych wybieranych w okregu wyborczym wynotów: chodzieski, czarnkowskotrzcianecki, miedzychodzki,
si 7.
obornicki, pilski, szamotulski, wagrowiecki, złotowski.
§2
	Liczba radnych wybieranych w okregu wyborczym wynoSiedziba Wojewódzkiej Komisji Wyborczej jest miasto Posi 7.
3) 	Okreg wyborczy numer 3 obejmujacy obszary powia- znan – Urzad Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
tów: gnieznienski, poznanski, sredzki, sremski, wrzesin- w Poznaniu, al. Niepodległosci 16/18, Budynek B, p. 205.
ski.
Poznan, 24 wrzesnia 2010 roku
	Liczba radnych wybieranych w okregu wyborczym wynosi 7.
4) 	Okreg wyborczy numer 4 obejmujacy obszary powiaMarszałek Województwa Wielkopolskiego
tów: koninski, kolski, słupecki, turecki oraz obszar miasta
/-/ Marek Wozniak
na prawach powiatu: Konin.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2014 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie
radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej.
Na podstawic art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz.
112, z późn. zm.) Starosta Poznański podaje do publicznej wiadomosci ustalony Uchwałą Nr XLVII/316/2002 Rady Powiaru
Poznańskiego z dnia 9 lipca 2002 r. podział powiatu poznanskiego na okręgi wyborcze, ich numery i granice oraz liczbę radnych
wybieranych w każdym okręgu:
Numer okręgu

Okrt;g obejmuje te1ytorium:

W okn;gu wybiera sic; nastc;puj~tclt liczbl( radnvch:

I

Gmin: Buk, Stc;szew, Dopiewo

4

II

Gmin: Czerwonak, Murowana Ooslina

4

Ill

Gmin: Suchy Las, Rokietnica, Tanrowo Podgórne

4

IV

Gmin: Swarzędz

4

V

Miasta: Lubon. Puszczykowo, Gminy: Komorniki

5

VI

Gmin: Kórnik, Mosina

4

VII

Gmin: Kleszczewo, Kostrzvn. Pobiedziska

4

Jcdnocześnie podaje się do publicznej wiadomosci, iż siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej miescić się będzie w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.
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wybory
OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 04-09-2014r.
w sprawie podziału Gminy Tarnowo Podgórne na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady gminy i wyboru Wójta
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) oraz na podstawie załącznika do uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2014r. nr LXVIII/898/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału
gminy na 21jednomanatowych okręgów wyborczych, ustalenia ich granic, numerów podaję do publicznej wiadomości informację o: okręgach
wyborczych ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie gminnej komisji wyborczej
dla wyborów do rady gminy oraz wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
Nr okręgu
wyborczego
1

2
3
4
5
6
7
8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

34

Granice okręgu wyborczego
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.
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.
Sołectwo Chyby
Sołectwa: Góra Kokoszczyn, Rumianek
Sołectwa: Ceradz Kościelny, Jankowice
Sołectwo Lusowo
Sołectwa: Batorowo, Swadzim i Wysogotowo
Sołectwo Sady
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, Wydmowa, Zespołowa, Żeglarska, Żurawia, Wieś Otowo.
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.
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.
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
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.
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,
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.
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.
Część sołectwa Tarnowo Podgórne ulice: Czereśniowa, Daleka, Działkowa, Karolewska, Kolorowa, Kręta, Krótka,
Łanowa, Łąkowa, Marianowska, Przecznica, Rokietnicka, Rolna, Spółdzielcza, Wesoła, Zbożowa
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Liczba wybieranych
radnych
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

ogłoszenia
18

19

20

21

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.
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.
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
Część sołectwa Tarnowo Podgórne ulice: Aleja Solidarności, Narcyza Derdy, Stanisława Dorczyka, Nowa, Ostatnia, Owocowa, Piaskowa, Poznańska numery nieparzyste 121 do końca i numery parzyste 102 do końca, Promienista, Rondo im. Jacka Kuronia, Rondo im. Lecha Wałęsy, Różana, Słoneczna, Wiśniowy Sad, Zachodnia.

1

1

1

1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej znajdować się będzie w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańska 96 tel. 61 8959
204.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
/-/ Tadeusz Czajka
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza

ROKOWANIA PO DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
- na sprzedaż nieruchomości położonej w Przeźmierowie, ul. Akacjowa

obręb
Przeźmierowo

Działka nr

Powierzchnia m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza (w tym 23% VAT)

Wysokość zaliczki

9/6 (RVI)

1478

PO1P/00169996/4

303.600,00 zł

15.180,00 zł

Przeznaczenie nie- dla tego terenu nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla działki nr 9/6 zoruchomości
stała 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
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,

Terminy przeprowadzonych przetargów: 12 marca 2014r, 11 sierpnia 2014r.
Rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości w/wym. nieruchomości odbędą się 13 października 2014r. (poniedziałek) o
godz. 12oo - w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115.
• Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest:
1) złożenie do dnia 6 października 2014r. do godz. 18oo w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, Biuro Obsługi Klienta, pok. 24 w pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach, w zamkniętej kopercie opisane „Rokowania 13.10.2014r. działka nr
9/6 w Przeźmierowie”
2) wniesienie zaliczki pieniądzu w wyżej określonej wysokości, nie później niż do dnia 6 października 2014r. (poniedziałek) do 18oo, na
rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 000 50265 1441.
• Zgłoszenie w rokowaniach na sprzedaż działki, powinno zawierać:
a) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osobą prawna lub inny podmiot,
b) datę sporządzenia zgłoszenia,
c) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
d) proponowaną cenę w złotych nie niższą niż cena wywoławcza oraz sposób jej zapłaty
e) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości
f) do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki,
Zgłoszenia i wszystkie oświadczenia załączone do niego muszą być podpisane przez zgłaszającego lub osoby przez niego upoważnione. W
przypadku reprezentowania zgłaszającego przez pełnomocnika – do zgłoszenia należy dołączyć pełnomocnictwo.
• Za termin wniesienia zaliczki uważa się dzień wpływu zaliczki na wskazany rachunek bankowy. Dowód wpłaty zaliczki winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił zaliczkę i kto jest uprawniony jest do wzięcia udziału w rokowaniach oraz wskazywać nieruchomość, której
wpłata dotyczy.
Komisji należy okazać; osoby fizyczne - dowód tożsamości (w przypadku małżonków konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości), osoby prawne aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowód osobisty osoby reprezentującej podmiot.
• Zaliczka osoby wygrywającej rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Zaliczka pozostałym uczestnikom rokowań zostanie
zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od; zamknięcia rokowań.
Zastrzega się prawo odwołania rokowań z uzasadnionych przyczyn oraz zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Dodatkowych informacji udziela - Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok.
12, tel. 61-89-59-261.
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ogłoszenia
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonych w Tarnowie Podgórnym w rej. ul. 27 Grudnia ul. Cichej oraz w Batorowie ul. Widok i ul. Stefana Batorego.
Lp.

obręb

Nr działki

Powierzch- Księga wieczysta
nia w m2

Cena wywoławcza Wy s o k o ś ć Postąpienie
(w tym 23%VAT)
wadium
minimalne

1.

Tarnowo Podgórne

1378/11 (RIVa)

826

PO1P/00106066/7

177.000,00 zł

8.850,00 zł

1.770,00 zł

2.

Tarnowo Podgórne

1378/18 (RIIIb, RIVa)

832

PO1P/00106066/7

163.000,00 zł

8.150,00 zł

1.630,00 zł

3.

Tarnowo Podgórne

1378/19 (RIIIb, RIVa)

909

PO1P/00106066/7

174.000,00 zł

8.700,00 zł

1.740,00 zł

4.

Tarnowo Podgórne

1378/20 (RIIIb, RIVa)

981

PO1P/00106066/7

188.000,00 zł

9.400,00 zł

1.880,00 zł

5.

Tarnowo Podgórne

1378/21 (RIIIb, RIVa)

897

PO1P/00106066/7

169.000,00 zł

8.450,00 zł

1.690,00 zł

6.

Tarnowo Podgórne

1378/22 (RIIIb, RIVa)

973

PO1P/00106066/7

183.000,00 zł

9.150,00 zł

1.830,00 zł

7.

Tarnowo Podgórne

1378/23 (RIVa)

1331

PO1P/00106066/7

261.000,00 zł

13.050,00 zł

2.610,00 zł

przeznaczenie nie- zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tarnowo Podgórne i Góra, zatwierruchomości
dzonym uchwałą Rady Gminy Nr IX/101/2011 z dnia 17 maja 2011r. opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011r. Nr 212
poz. 3307. w/wym. działki znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - symbol 40MN.
opis nieruchomości

w/wym. działki są niezabudowane, niezagospodarowane

8.

Batorowo

119/5 (RIVb)

1110

PO1P/00072234/8

206.000,00 zł 1 0 . 3 0 0 , 0 0 2.060,00 zł
zł

9.

Batorowo

119/10 (RIVb)

805

PO1P/00072234/8

154.000,00 zł 7.700,00 zł

1.540,00 zł

10.

Batorowo

119/11 (RIVb)

1030

PO1P/00072234/8

197.000,00 zł 9.850,00 zł

1.970,00 zł

przeznaczenie nie- w/wym. działki znajdują się na terenie, dla którego nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
ruchomości
Dla w/wym. działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy Nr WZP.6730.281.2013 z dnia 18.11.2013r. oraz
WZP.6730.313.2013 z dnia 29.01.2014r w zakresie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących
opis nieruchomości

w/wym. działki są niezabudowane, niezagospodarowane, częściowo ogrodzone starą siatką drucianą, działka 119/5
częściowo porośnięta drzewami(brzozami), i krzewami.

Przetarg na sprzedaż w/wym. nieruchomości odbędzie się 13 października 2014r. (poniedziałek) w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie
Podgórnym ul. Poznańska 115, nieruchomości poł. w Tarnowie Podgórnym o godz. 9oo, nieruchomości poł. w Batorowie o godz. 11oo.
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), osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny wypis w rejestru (pełnomocnictwo).
W przetargach na sprzedaż w/wym. nieruchomości mogą brać podmioty, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości,
nie później niż do dnia 6 października 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.
•	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 (tj. Dz. U. 2014r. poz. 518) upłynął w dniach: 12.05.2014r, 8.08.2014r.
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 10 września
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:
• L
 USÓWKO - część budynku na nieruchomości oznaczonej
jako działka 310/3
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i najmu można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami– pok. nr 12 tel.
(061) 89-59-289.
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Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w
dniu 1 września 2014 r. umieścił na stronie internetowej urzędu ogłoszenie
• I przetargu na dzierżawę nieruchomości
pod przedszkole publiczne w Sadach .
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami– pok. nr 12 tel.(061) 89-59-289.

sport

Nadmorski obóz taneczny

T

egoroczny letni obóz taneczny Szkoły Tańca Jast
odbył się w sierpniu we
Władysławowie. W ponad dziewięćdziesięcioosobowej grupie
uczestników znaleźli się również
tancerze OSiR Jast Tarnowo Podgórne.
– Był to obóz pełen niezapomnianych przygód, podczas którego wspólnie zgłębialiśmy tajniki różnych stylów tanecznych,
a w wolnych chwilach korzystaliśmy z uroków morza i plaży. Wieczorami były organizowane różnego rodzaju atrakcje: dyskoteki,
konkurs talentów, kąpiele w basenie, karaoke czy spacery brzegiem
morza. Tradycyjnie uczestniczyliśmy również w podchodach, których tematem przewodnim było
morze, a na zakończenie obozu trenerzy zorganizowali nam
nocne wyjście na plażę, gdzie
mogliśmy podziwiać spadające

gwiazdy. Poza tym mieliśmy okazję zaprezentować nasze umiejętności
taneczne w programie telewizyjnym TVN „Projekt Plaża” prowadzonym przez Oliviera Janiaka. W imieniu uczestników dziękuję wszystkim,
którzy przyczynili się do organizacji tego wspaniałego obozu – relacjonuje Julia Nowak, jedna z uczestniczek.
Zachęcam dzieci i młodzież do uczestnictwa w zajęciach zespołu tańca nowoczesnego (OSiR Jast Tarnowo Podgórne) i grup kursowych.
Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 726 566 726 lub
odwiedzając stronę www.dance.pl
~ Ania Lis
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Trudna rola beniaminka

R

ozpoczęły się rozgrywki III ligi kujawsko-pomorsko-wielkopolskiej.
Zespół GKS Tarnovii Tarnowo Podgórne jest absolutnym
beniaminkiem na tym szczeblu
rozgrywek. Mając świadomość
wymagań na tym poziomie rozgrywkowym zespół solidnie przygotowywał się do gry.
W pierwszym meczu 9. sierpnia podopieczni Karola Brodowskiego zmierzyli się z Victorią
Września, która też jest beniaminkiem na tym poziomie rozgrywek.
W obecności ponad 300 kibiców
GKS Tarnovia pokonała Victorię
Września 2:1 (do przerwy 1:0).
Mecz był emocjonującym, stojącym na dobrym poziomie i wyrównanym widowiskiem. Pierwszego historycznego gola zdobył
w 12. minucie wychowanek Klubu – Bartosz Dylewski. Goście
wyrównali w 71. minucie. W odpowiedzi Artur Grządzielewski
„zakręcił” obrońcami Victorii
i zdobywając w 74. minucie gola
ustalił wynik spotkania. W pierwszym III-ligowym meczu zagrali
Jacek Brzuśkiewicz – Artur Dorna, Mateusz Kubicki, Maciej
Scherfchen, Piotr Zakrzewski,
Maciej Czarnecki, Mateusz Moroń, Arkadiusz Trzciński, Bartosz
Dylewski, Artur Grządzielewski,
Karol Gregorek.
16 sierpnia tarnowianie zmierzyli się w Środzie Wielkopolskiej z miejscową Polonią. Było
to wyrównane spotkanie – zdecydowało większe doświadczenia
grających od wielu sezonów na
III ligowym poziomie polonistów,
którzy utrzymali do końca skromne prowadzenie 1 : 0.
Bardzo duże zainteresowanie
kibiców wzbudziło kolejne spotkanie.
W sobotę 23. sierpnia doszło
do meczu, o którym do niedawna kibice GKS Tarnovii mogli
jedynie pomarzyć. W III kolejce rozgrywek III ligi kujawsko-pomorsko-wielkopolskiej tarnowianie zmierzyli się z drużyną
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Warty Poznań, zespołem, który
w ubiegłym sezonie grał w II lidze. Problemy z otrzymaniem licencji spowodowały, że „zieloni”
w obecnym sezonie grają klasę niżej. Przed meczem przedstawiciele Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej wręczyli zawodnikom
GKS Tarnovii puchar za awans do
III ligi.
Zespół GKS Tarnovii przy rekordowej publiczności (ponad
400 kibiców) rozpoczął grę bez
respektu dla bardziej doświadczonych rywali. Podopieczni trenera Karola Brodowskiego grali
z wielkim zaangażowaniem i starali się stwarzać sytuacje do zdobycia bramki. Rywal jednak nie
zamierzał oddać pola. Po wyrównanej i bezbramkowej pierwszej
połowie wiele wskazywało na to,
że o losach spotkania może zadecydować jedna skuteczna akcja.
Tak stało się w 70. minucie. Warta
wykorzystała skutecznie fakt, że
zawodnicy GKS Tarnovii, grając
bardzo ofensywnie, zapomnieli
o obronie. Za sprawą Krystiana
Łukaszyka Warta Poznań objęła
prowadzenie. Nerwowa końcowka w wykonaniu gospodarzy nie
doprowadziła do zmiany wyniku
i gospodarze musieli przełknąć
gorycz porażki.
Skład Tarnovii: Jacek Brzuśkiewicz, Artur Dorna, Mateusz

Kubicki, Maksymilian Jankowski, Kamil Maćkowiak, Maciej
Scherfchen, Arkadiusz Trzciński,
Mateusz Moroń /od 65min/, Mateusz Niemczyk, Karol Gregorek, Krystian Mańczak, Bartosz
Dylewski, Kamil Bzdziel, Artur
Grządzielewski, Robert Bochiński.
30. sierpnia podopieczni trenera Karola Brodowskiego rozegrali
mecz w Chełmnie – 230 km od
Tarnowa Podgórnego z miejscową Chełmnianką. Spotkanie zakończyło się niekorzystnym dla
Tarnovii wynikiem 3:1 (do przerwy: 0:0, bramkę dla Tarnovii
zdobył Robert Bochiński w 47
minucie, wynik gospodarzy ustalili: Piotr Gross w 63. i 83. minucie oraz Oskar Nalaskowski – 85.
min). Szkoda, bo zespół Tarnovii
rozegrał w Chełmnie niezłe spotkanie. Okazuje się, że czasami
brakuje spokoju i koncentracji,
a przede wszystkim doświadczenia na tym poziomie rozgrywek.
Wierzymy jednak, że selekcjoner i piłkarze wyciągną wnioski,
a w kolejnych spotkaniach osiągać będą coraz lepsze wyniki
sportowe.
Skład Tarnovii: Brzuśkiewicz
– Dorna, Jankowski, Scherfchen,
Maćkowiak,
Czarnecki (75
min Moroń), Dylewski (71min

sport
Bzdziel), Trzciński, Grządzielewski, Bochiński (81
min Niemczyk), Kowal (46min Mańczak).
6 września w meczu GKS TARNOVIA Tarnowo
Podgórne - Pogoń Mogilno nasze zwycięstwo było
bardzo blisko.
Początek meczu to walka w środkowej części boiska. Trener Brodowski po przerwie wprowadza
Pawła Kowala i Krystiana Mańczaka. Już na początku drugiej połowy notujemy strzał Dylewskiego
w boczną siatkę oraz akcję Gregorka, który z dogodnej sytuacji zamiast strzelać stara się jeszcze podać
piłkę do partnera. Goście w 50. minucie, po uderzeniu z rzutu wolnego i rykoszecie od stojącego w murze zawodnika, który uniemożliwia skuteczną interwencje bramkarzowi, obejmują prowadzenie. Potem
przez kilkanaście minut na boisku niewiele się dzieje. W 71. minucie Artur Grządzielewski jest faulowany w pobliżu pola karnego. Poszkodowany wrzuca
piłkę w pole karne, a Kamil Bździel trafia do bramki
rywali. Gra w III lidze to nie przelewki. Trzeba jednak pochwalić zespół za walkę do końca. Szczęście
było blisko, ale musimy obiektywnie uznać, że remis
jest wynikiem sprawiedliwym
Skład meczu z Pogonią Mogilno: Jacek Brzuśkiewicz -Kamil Maćkowiak, Maksymilian Jankowski,
Maciej Scherfchen, Krzysztof Połczyński, Maciej
Czarnecki, Arkadiusz Trzciński / 46’Paweł Kowal/, Artur Grządzielewski, Robert Bochiński /46”
Krystian Mańczak/, Bartosz Dylewski /60” Kamil
Bździel/, Karol Gregorek

Tabela III ligi
1. Nielba Wągrowiec

5

13

10-3

2. Centra Ostrów Wielkopolski

5

12

14-4

3. Start Warlubie

5

12

9-3

4. Sparta Brodnica

5

12

10-6

5. Warta Poznań

5

10

10-3

6. Sokół Kleczew

5

10

10-5

7. Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.

5

10

12-6

8. Wda Świecie

5

9

7-5

9. Polonia Środa Wielkopolska

5

9

6-6

10. Jarota Jarocin

5

7

7-7

11. Unia Swarzędz

5

6

9-9

12. Pogoń Mogilno

5

4

4-8

13. Tarnovia Tarnowo Podgórne

5

4

4-7

14. Lech II Poznań

5

3

2-6

15. Chełminianka Chełmno

5

3

7-11

16. Unia Solec Kujawski

5

3

4-12

17. Victoria Września

5

2

4-11

18. Włocłavia Włocławek

5

1

2-19

Terminarz meczów zespołu GKS Tarnovia:
21.09 godz. 15.00
Jarota Jarocin - Tarnovia
28.09 godz. 15.00
Tarnovia – Sparta Brodnica
4.10 godz. 15.00
Wda Świecie – Tarnovia
11.10 godz. 15.00
Tarnovia – Unia Solec Kujawski
Drugi zespół seniorów GKS Tarnovii II występujacy z II grupie Klasy
A w pierwszym meczu 23. sierpnia uległ na wyjeździe drużynie Rzemieślnika Kwilcz 1:4. W ostatni weekend sierpnia sierpnia zawodnicy
rezerw zmierzyli się z Rokitą Rokietnica. Do przerwy utrzymywał się
wynik 1:0. Jednak z powodu bardzo intensywnych opadów deszczu, gra
po przerwie nie była możliwa i sędzia zawodów przerwał spotkanie.
Terminarz meczów II drużyny:
20.09 godz. 16.00
GKS Golęczewo – Tarnovia II
27.09 godz. 16.00
Orkan Obiezierze – Tarnovia II
5.10 godz. 16.00
Tarnovia II – Huragan Michorzewo
12.10 godz. 15.00
LZS Oborowo – Tarnovia II
We wrześniu ruszają też rozgrywki drużyn młodzieżowych. Zespół
juniorów starszych pierwszy mecz sezonu 2014/15 rozegrał 7. września
z Czarnymi Wróblewo.
Terminarz najbliższych meczów drużyny juniorów starszych:
20.09 (sobota) godz. 11.00 Sparta Oborniki – Tarnovia
28.09 (niedziela) godz. 11.00 Tarnovia – OTPS Winogrady
4.10 (sobota)
godz. 11.00 LKS Baborówko – Tarnovia
11.10 (sobota) godz.15.00 Czarni Wróblewo – Tarnovia
Do rywalizacji przystępują też juniorzy młodsi.
Kolejne spotkania:
20.09 (sobota) godz. 11.00 Tarnovia – Warta Obrzycko
27.09 (sobota) godz. 11.00 Warta Obrzycko – Tarnovia
4.10 (sobota)
godz. 11.00 Arka Kiekrz – Tarnovia
12.10 (niedziela) godz. 11.00 Rokita Rokietnica – Tarnovia

Serdecznie zapraszamy kibiców!!!
Prezes klubu GKS Tarnovia
~ Zbigniew Trawka
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Sukcesy we Francji i Polsce

Z

agraniczne starty zawodników KK Tarnovia Tarnowo
Podgórne napawają optymizmem m.in. dzięki zwycięstwu Wojciecha Sykały i drugiemu miejscu Kacpra Kistowskiego
w 28. edycji Challenge Mayennais – Montsûrs. Obaj kolarze
tymczasowo przebywają na stażu we francuskim klubie ES Torigni. Wojciech Sykała triumfował 2 sierpnia w wyścigu ze startu
wspólnego na dystansie 102km.
Jak przyznał : Był to wyścig elity
kategorii dn1. Zaatakowałem na
około sześć okrążeń przed metą,
później przez około 3 km jechałem sam, po czym dojechało do
mnie czterech zawodników w tym
Polak – Tomasz Olejnik. Po ciężkiej górce zostało nas trzech, a po
kolejnym okrążeniu zostałem tylko ja i Tomek, z którym jechałem
do końca. Dla Francuzów był to
niewątpliwy pstryczek w nos bo
startowało ich wielu, a na podium
stanęło dwóch Polaków.
Wojciech Sykała dwa dni później razem z klubowym kolegą
Kacprem Kistowskim wystartował w klasyku. Wyścig, liczący
110 km, rozgrywany na 22 okrążenia, był bardzo emocjonujący.
– Po wielu skokach, odjazdach
z peletonu na 10 okrążeń przed
metą utworzyła się czteroosobowa
grupa: ja, Kacper i dwóch Francuzów, która współpracowała do
końca. Założyliśmy, że linię mety
przekroczymy jako pierwsi. Na 2

SPROSTOWANIE
W sierpniowym wydaniu sąsiadki~czytaj nr 8 (281) w artykule pt. „Powiatowa siatkówka
w Lusowie” popełniłam błąd podając inne nazwisko. Napisałam
…w kategorii mężczyzn drugie
miejsce zajęli Wojciech Żakowski
i Marek Żakowski…, a właściwe
nazwisko pana Marka brzmi Wojciechowski. Przepraszam.
~ Ania Lis
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okrążenia przed końcem zaatakowałem, ale jeden
z Francuzów utrzymał mi koło i kontratakował. Dołączył do niego Kacper i ostatecznie po wielu nieudanych atakach zajął drugie miejsce, a ja walkę o trzecie miejsce przegrałem o 20 cm, niestety zabrakło mi
sił. Nie można mieć wszystkiego… I tak było dobrze!
– podsumowuje Wojciech Sykała.
Pozostali juniorzy wystartowali w Tour de la Tarentaise, który rozegrał się w samym sercu francuskich Alp. W czteroetapowym wyścigu, który rozpoczął się 21, a zakończył 24 sierpnia wystartowali
zawodnicy najlepszych amatorskich grup kolarskich
z Francji i UCI ze Szwajcarii.
Najlepiej z drużyny KK Tarnovia Tarnowo Podgórne pojechał Marcin Karbowy, który każdy etap
kończył w czołowej dwudziestce, a w klasyfikacji
generalnej zajął wysokie piętnaste miejsce. Poza nim
walcząc do końca wyścig ukończyli: Jakub Hercog,
Adam Radzicki i Patryk Wewiór.
– Treningi na tegorocznym zgrupowaniu we francuskich Alpach były bardzo wymagające. Składały się na nie liczne zjazdy i podjazdy, liczące sobie
nawet po 15-20 km, do tego mieszkaliśmy w kurorcie położonym na wysokości 1900 m npm i myślę, że
dzięki temu wszystkiemu optymalna dyspozycyjność
moich podopiecznych wzrosła i zaowocuje podczas
startu w „Karkonoskim klasyku” – powiedział po

powrocie do Polski trener Piotr
Broński.
Efektem tych ciężkich treningów jest srebrny medal i tytuł wicemistrza zdobyty na Górskich
Mistrzostwach Polski w kolarstwie szosowym „Karkonoski
klasyk” Pro Liga przez Dominika
Wewióra. Pozostali juniorzy KK
Tarnovia dystans 85 km (6 rund
+ dojazd) ukończyli na wysokich
miejscach: 4 – Mikołaj Gutek, 6
– Marcin Karbowy i 8 – Gracjan
Szeląg. Trener przyznał, iż były to
najlepsze wyniki orlików startujących po raz pierwszy w tej kategorii na tych Mistrzostwach.
Poza szosą walkę o medale klub
kolarski Tarnovia toczył na welodromie w Pruszkowie, gdzie od 3
do 6 września odbywały się Torowe Mistrzostwa Polski Elity.
W jej efekcie udało się zdobyć
jeden medal złoty, dwa srebrne
i trzy brązowe, co w ostatecznym
rozrachunku dało czwarte miejsce
w tabeli medalowej. Jedyne złoto w konkurencji keirin zdobyła
Julita Jagodzińska. Srebro w wyścigu punktowym wywalczył Borys Korczyński oraz w wyścigu
na dochodzenie drużyna w składzie: Kacper Kistowski, Wojciech
Sykała, Marcin Karbowy i Borys Korczyński. Brązowy medal
w sprincie indywidualnym zdobyła Dominika Borkowska oraz
w sprincie olimpijskim z Julitą
Jagodzińską. Druga zdobyła również brąz w wyścigu ze startu zatrzymanego na 500 m.
~ Ania Lis

Rowerowe zakończenie
sezonu

S

ołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego oraz Ośrodek
Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne zapraszają na rodzinny
rajd kończący sezon rowerowy 2014, który odbędzie się 20
września. Jego start zaplanowano na godz. 15.00 z parkingu przy
księgarni w Tarnowie Podgórnym. Zgłoszenia i opłata startowa
w wysokości 5 zł od osoby przyjmowane będą tylko w dniu imprezy. Uczestnicy otrzymają pamiątkowe przypinki, a na mecie „małe
co nieco”. Trasa zostanie ustalona w dniu rajdu i będzie uzależniona od liczby uczestników oraz warunków atmosferycznych.
~ Ania Lis

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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pożegnania
Remigiuszowi i Danielowi Stróżykom i
ich Rodzinie wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Ojca Józefa Stróżyka
składa Sołtys Elżbieta Szymkowiak
z mieszkańcami Wysogotowa

Marioli Pielucha i Jej synom Zbyszkowi
i Adamowi wyrazy serdecznego
współczucia z powodu śmierci

Męża i Ojca Piotra Pieluchy

Podziękowanie Księdzu
Adamowi Prozorowskiemu
za odprawioną mszę św.,
organiście M. Czajce oraz
mieszkańcom Kokoszczyna za
udział w pogrzebie, złożone
kwiaty i modlitwę
za śp. Stanisława Maćkowiaka
składa rodzina
Pani Dyrektor

Pani

wyrazy szczerego i głębokiego
współczucia
z powodu śmierci Mamy
składają
Dyrekcja, Nauczyciele oraz
Pracownicy Gimnazjum w
Baranowie

Pani Renacie Duszczyk
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej
im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie
oraz najbliższej Rodzinie
najserdeczniejsze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Matki

składają
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Dyrektor
Gminnej Jednostki Oświatowej wraz z pracownikami

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

Pani Dyrektor SP w Przeźmierowie

Renacie Duszczyk
i jej najbliższym
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Mamy
składa
Rada Rodziców SP w Przeźmierowie

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” (ks. Jan
Twardowski)
Naszej Drogiej Koleżance
Renacie Duszczyk i Jej Najbliższym
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci MATKI
składają koleżanki i koledzy ze Szkoły Podstawowej im.
A. Fiedlera w Przeźmierowie
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Danuty Palacz - Wasilewskiej
składa Zarząd i pracownicy
Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej
TP – KOM Sp. z o.o.

Renacie Duszczyk

składa Sołtys Elżbieta Szymkowiak
z mieszkańcami Wysogotowa

Naszemu Pracownikowi
Waldemarowi Palaczowi
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
siostry

Marioli Pielucha wyrazy
głębokiego żalu i współczucia z
powodu śmierci
Męża
oraz słowa otuchy w tych trudnych
chwilach składa
firma DROMADER

Śmierć nie jest kresem naszego istnienia. Żyjemy w naszych
dzieciach i następnych pokoleniach. Albowiem to dalej my, a
nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewach życia.
						Albert Einstein

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej
im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie

Pani Renacie Duszczyk
oraz najbliższej Rodzinie
najserdeczniejsze wyrazy współczucia z powodu śmierci

Matki
składają
Wójt Tadeusz Czajka
z pracownikami Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne
Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Leonhard z Radnymi
Sołtysi
„Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich”

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej
ukochanego męża, ojca i dziadziusia

Śp. Tadeusza Jankowiaka
Księdzu Proboszczowi Adamowi Prozorowskiemu, delegacjom, Panu
Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne wraz z współpracownikami,
sąsiadom, znajomym, koleżankom i kolegom, rodzinie za wspólną
modlitwę, za intencje mszalne, za złożone kwiaty i znicze, za
kondolencje, słowa otuchy i sąsiedzką pomoc w tych trudnych
dla nas chwilach. Zakładowi Pogrzebowemu „OAZA” za oprawę
ceremonii pogrzebowej.

Serdeczne podziękowania składa
żona z dziećmi i wnukami

praca
Zdobądź nowe kwalifikacje i… nową pracę!

J

esteś mieszkańcem Gminy Tarnowo Podgórne?
Chcesz zdobyć nową pracę i podnieść swoje
kwalifikacje? Agencja zatrudnienia Manpower
przy współudziale Gminy Tarnowo Podgórne rozpoczyna wsparcie dla lokalnej społeczności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz rozwoju zawodowym.
Już od 1 września zapraszamy wszystkich mieszkańców do nowego biura agencji zatrudnienia Manpower, mieszczącego się przy ul. 23 Października 34
w Tarnowie Podgórnym. Manpower pomaga w dotarciu do pracodawców, współpracując z wieloma
firmami na terenie Gminy, które oferują liczne miejsca pracy, w szczególności dla operatorów wózków
widłowych, pracowników produkcji i magazynów,
ale nie tylko.
Jedną z firm, do której obecnie prowadzimy nabór
jest Fabryka Czekolady w Jankowicach, która należy
do koncernu Mondelēz International. Być może nazwa firmy niewiele mówi. Lecz od wielu lat firma
ta jest blisko swoich konsumentów i na pewno każdy
zna przynajmniej kilka z jej marek. Niektóre z nich,
jak Milka, Alpen Gold, Cadbury, produkowane są tu,
w Jankowicach.
Mondelez Polska to siedem zakładów produkcyjnych w całej Polsce, zatrudniających łącznie ok. 2
700 osób.
Każdy z pracowników dostaje od firmy pakiet
wprowadzający oraz szkoleniowy, niezbędny do wykonywania powierzonych obowiązków. W dalszym
etapie tworzony jest plan rozwoju pracownika, który pozwala na poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych doświadczeń. Jest to zatem świetne miejsce
dla tych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na
rynku pracy.

Chcąc wesprzeć kandydatów
w skutecznym poszukiwaniu zatrudnienia, agencja zatrudnienia Manpower zorganizuje także
bezpłatne szkolenia poszerzające
kompetencje z zakresu poruszania się po rynku pracy. Podczas
warsztatów uczestnicy zyskają
wiedzę o tym w jaki sposób tworzyć profesjonalne CV, jak radzić
sobie w trakcie rozmów kwalifikacyjnych oraz jak zwiększyć
swoje szanse na znalezienie pracy.
Zapraszamy szczególnie osoby,
które na co dzień nie mają możliwości skorzystania z Internetu,
w związku z czym ich dostęp do
ofert pracy jest utrudniony.
Na terenie Tarnowa Podgórnego
zostaną rozmieszczone specjalne, zaplombowane skrzynki, do
których mieszkańcy Gminy będą
mogli wkładać podania o pra-

cę, CV oraz
deklaracje
chęci udziału w szkoleniach. Każda z nich
będzie oznakowana logotypem
agencji zatrudnienia Manpower.
Zaplombowanie skrzynek zabezpieczy ich zawartość tak, by
informacje zawarte w każdym
z wrzuconych do nich dokumentów pozostały poufne. W pierwszej kolejności skrzynki pojawią
się na terenie Urzędu Gminy oraz
w biurze Manpower, mieszczącym się w budynku GKS Tarnovia przy ulicy 23 Października 34.
Informacje dotyczące tematów i terminów szkoleń można
uzyskać pod numerem telefonu:
604 552 343 lub 696 554 922.
Manpower
Projekt wspierany jest przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne

Podziękowania
Wszystkim, którzy wspierali mnie, a także oddali swoje głosy w rywalizacji o tytuł SUPERSOŁTYSA Wielkopolski 2014 serdecznie dziękuję.
Elżbieta Szymkowiak, sołtys Wysogotowa
Państwu Bożenie i Kazimierzowi Kwiatkowskim za ufundowanie przepięknego wieńca dożynkowego dla Chyb, starościnie
dożynek Pani Mirosławie Najdek, staroście dożynek Panu Sławomirowi Maciejewskiemu podziękowanie w imieniu własnym
i mieszkańców składa 
Sołtys Ewa Jurasz i Rada Sołecka
Serdecznie dziękuję: Adamowi Knieciowi, Pawłowi Kucembie, Arturowi Kwiatkowskiemu, Ewie Antczak, Kwiaciarni Anna, p.
Kociałkowskim, Marcinowi Szymkowiakowi, Agencji Pocztowej, Restauracji Smaczki – Maszki, p. M. S. Maniszewskim oraz
sklepowi spożywczemu U Jana –z Baranowa - za wsparcie finansowe i rzeczowe w przygotowaniu stoiska dożynkowego naszej wsi podczas Gminnych Dożynek w Lusowie.
Ela Kasia Neumann, Baranowo
„Otoczmy troską życie” to bardzo prężnie działająca w naszej Gminie Fundacja Pani Barbary Nowak. Do Fundacji Pani Barbary
należy od 2011 roku moja córka Aleksandra Stachowiak. Dzięki pomocy Fundacji, Ola spędza wakacje nad morzem, otrzymuje
prezenty świąteczne, a także regularne dofinansowanie do przyborów szkolnych. Fundacja umożliwiła nam przez okres 2 lat
wyjazdy do Krakowa na specjalistyczne badania. Pani Basia (bo tak się do niej zwracam), zatroszczyła się również o „kieszonkowe” dla Oli, co więcej - o zwrot kosztów podróży. Ola nieustannie jest pod opieką lekarzy, a w najbliższym czasie czeka ją
następny zabieg operacyjny. Za opiekę, pomoc i radość życia, jaką otrzymuje moje dziecko z Fundacji - z całego serca dziękuję!

wdzięczna mama Żaneta Stachowiak
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praca
DAM PRACĘ
• Kierowcę zatrudnię. Kat. C+E. Praca 8-10
godzin dziennie. tel. 668-674-852
• Opiekunkę do kobiety leżącej zatrudnię,
Chyby - 730 701 410
• Lakiernika samochodowego, samodzielnego zatrudnię. Praca Wysogotowo. 500-226
526, info@ag-tuning.pl
• Krawcowe zatrudnię. Praca stała. Przeźmierowo - 61 8142 745
• 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
• Zatrudnimy pracownika na stanowisku Maszynista Offsetowy / Drukarz z 2-letnim doświadczeniem . Praca w Sadach w systemie
zmianowym. CV: rekrutacja@hammer-poznan.pl., tel. 61 8168-574
• Stolarza zatrudnię. Wysogotowo 501 443
028, meble@stachura.net.pl
• Poszukiwany pracownik produkcji do Działu Druku do przyuczenia, z doświadczeniem
lub wykształceniem poligraficznym, Przewidujemy pakiet szkoleń stanowiskowych. System zmianowy CV: rekrutacja@hammer-poznan.pl. tel.61 8168-574
• Poszukiwany pracownik produkcji do Działu Sztanc do przyuczenia lub z doświadczeniem. Praca w systemie zmianowm. Pakiet
szkoleń stanowiskowych „Od Juniora do
Operatora”. CV: rekrutacja@hammer-poznan.pl. tel.61 8168-574
• Do firmy budowlanej przyjmę pracowników
- tel. 602 19 89 64
•
• Poszukuję osoby do pomocy w domu (obiady, prasowanie, drobne prace porządkowe).
Stale 2-3 razy w tygodniu. Dodatkowo – zajęcie się dziećmi w razie choroby i nie uczęszczania do szkoły i przedszkola. Praca w Lusówku. Kontakt: 502 565 227

• Miła dziewczyna, najlepiej studentka, lub
Pani na emeryturze, z Przeźmierowa lub
okolic poszukiwana do opieki nad rocznym
dzieckiem.
• Opieka trzy razy w tygodniu na 4 godziny.
Zgłoszenia pod nr tel. 501 58 98 35
• CENTRUM TERAPII MANUALNEJ w Sierosławiu zatrudni na stanowisko obsługi klienta w rejestracji panią z orzeczeniem o niepełnosprawności. Praca na cały etat. Wymagana
znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego. CV ze zdjęciem prosimy składać osobiście w siedzibie firmy: Sierosław, ul. Leśna 1,
62-080 Tarnowo Podgórne.
• Drukarnia w Wysogotowie zatrudni do pracy w introligatorni ( również Osoby z II grupą inwalidzką). Kontakt: 616262220, praca@
poligrafia-jn.pl
• Dynamicznie rozwijająca się firma w branży
produkcji wyrobów metalowych zatrudni pracowników produkcyjnych w nowo wybudowanym zakładzie. Kontakt: gusma@gusma.
com.pl, tel. 61 814 60 06, 605 327 347
• Poszukujemy osoby na stanowisko: Technik Serwisu. Wymagane: wykształcenie techniczne (zawodowe lub średnie), prawo jazdy
kat. B, uprawnienia elektryczne do 1kV wraz
z doświadczeniem w zawodzie, umiejętność
samodzielnego działania. Praca w terenie. CV
proszę przesyłać na adres: biuro@btim.pl
• Zatrudnimy osobę z orzeczoną niepełnosprawnością na 1/2 etatu z dyspozycyjnością do godziny 21-szej ,zajmującą się utrzymywaniem bieżącej czystości w restauracji
McDonald’s ul..Dąbrowskiego 543 Poznań-Baranowo.Kontakt 664148681
• Zatrudnimy pracowników (dyspozycyjnych
z aktualną książeczką sanepidu )w pełnym
i niepełnym wymiarze godzin w restauracji
McDonald’s w Baranowie. Umowa o pracę.
Tel. 664148681
• Zatrudnimy konserwatora-osobę zajmującą się bieżącymi naprawami na 1/2 etatu w
restauracji McDonald’s przy ul.J.H..Dąbrow-

SZUKAM PRACY
• KOREPETYCJE CHEMIA MATEMATYKA
TEL. 504 829 491. Możliwość dojazdu do
ucznia.
• Szukam pracy jako sprzedawca, pomoc kuchenna lub sprzątaczka (Sady i okolice). Tel.
511 656 150 lub 511 371 324
• Zaopiekuję się dziećmi. Jestem 57 letnią
babcią z 12 letnim stażem Rodziny Zastępczej. Mieszkam w domu z małym ogródkiem,
jeżdżę samochodem i bardzo dobrze gotuję.
502613867 lub 618 964905
• Kosmetyczka z dojazdem do klienta-pedicure, manicure, rzęsy, hybrydy, mikrodermabrazja, kwasy, henna, wosk, liposukcja itp.
510-798-699
• Zaopiekuję się dzieckiem w Baranowie.
Najchętniej u siebie w domu - 609 314 017
• Opiekunka, odpowiedzialna podejmie się
opieki nad dzieckiem 780 079 874
• Nauczycielka szuka pracy, poćwiczy z
uczniami klas I-IV czytanie, pisanie, liczenie...
691 86 12 07
• Podejmę pracę z zespołem 4 dzieci z jednej
klasy i nauczę pracy zespołowej oraz pisania
tekstów literackich 691 86 12 07
• Studentka udzieli korepetycji z j. angielskiego (doświadczenie) 793 031 928

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: 10.09.2014 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: Tarnowskie Termy - budowa, fot. archiwum

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

44

skiego 543 Poznań-Baranowo. Kontakt pod
numerem telefonu 664148681.
• Ferma drobiu - pracownik fizyczny, gospodarczy - zatrudnię. tel. 501-401-118
• Poszukuję młodego kucharza i osoby do pomocy w kuchni. Przyuczę do pracy w pizzerii.
Wymagane w obu przypadkach prawo jazdy.
telefon 693-648-799
• Firma budowlana Democo Poland zatrudni na 1/1 etat doświadczonego elektryka z
uprawnieniami (SEP E+D). Kontakt:61 816 80
00. CV proszę przesyłać na adres marta.murek@democo.com.pl
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reklama

rok zał. 2005
OŚRODEK AKREDYTOWANY Educational Testing Service
w Przeźmierowie

ZAPRASZA NA:

ANGIELSKI

NIEMIECKI

HISZPAŃSKI

• kursy stacjonarne dla każdej grupy wiekowej,
• konwersacje ONE to ONE,
• kursy i audyty dla ﬁrm,
• kursy z dojazdem do domu,
• program autorski "CKJOwa szkoła"
- pozalekcyjne zajęcia na terenie
szkół podstawowych oraz zajęcia
w przedszkolach,
ATRAKCY
JN
CENY !!! E
• angielski z native speakerem,
• egzaminy TOEiC.
INFO I ZAPISY: 691

WŁOSKI

w trakcie zajęć wykorzystujemy
tablice interaktywne
renomowanej ﬁrmy SMART

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

www.ckjo.pl

W związku z ciągłym rozwojem
pralnia chemiczna 5asec
poszukuje osób na stanowisko:

Pracownik Pralni 5asec
Miejsce pracy: CH Auchan Swadzim
Osoba zatrudniona na stanowisku Pracownika
Pralni 5asec będzie odpowiedzialna za:
• obsługa klientów,
• obsługa urządzeń pralniczych,
• prasowanie i foliowanie odzieży,
• przyjmowanie reklamacji i w miarę możliwości
bieżące jej załatwianie
• inne czynności administracyjne wynikające z pracy
placówki.
Brak doświadczenia nie stanowi problemu, ponieważ
każdy pracownik ma zapewnione szkolenie.
Zapraszamy osoby dyspozycyjne przez cały tydzień,
którym zależy na stałym i stabilnym zatrudnieniu
Oferujemy:
• umowę o pracę - pełny etat
• konkurencyjne wynagrodzenie
• prywatną opiekę medyczną,
Szukasz stabilnego pracodawcy?
Wyślij do nas swoje CV na adres: aplikacje.pralnia@wp.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie
z wybranymi kandydatami.

Wynajmę mieszkanie GS odda w najem
na cele handlowo- biurowe lokal 68 m2
74 m2 z ogrodem.
Kokoszczyn koło Mrowina

tel. 501-401-118
KOREPETYCJE
CHEMIA MATEMATYKA
TEL. 504 829 491
Możliwość dojazdu do ucznia.

Zatrudnimy
Pana/Panią

na stanowsku

pracownika
ds. utrzymania czystości
Praca na pełen etat,
jedno lub dwuzmianowa,
wynagrodzenie godzinowe.

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

w centrum Tarnowa Podgórnego

61 8146-321

PIANINO
nauka
gry

500 182 536
Gabinet Psiej Urody
!
UWAGA
NOWY !
SALON

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
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NIEMIECKI
korepetycje

507 946 733
CZESNE TYLKO 250 ZŁ
ANGIELSKI 5 X/TYDZ.,
JOGA, SZACHY

• kursy dla firm, Business English
• przygotowanie do matury i egzaminów
• kursy dla doros∏ych, m∏odzie˝y i dzieci • konwersacje

ul. ks.Niklewicza 1/2, Tarnowo Centrum

tel. 603 093 436, 61 22 45 112, www.english-first.pl

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

akademiapitagorasa.pl

Osuszanie budynków,
609 270 132

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

www.kowalstwoart.pl

61 8 143 389

najlepiej w piątki

Zakrzewo, ul. Poznańska 9

tel. 510 101 282

Kupię działkę budowlaną

Posiadam do wynajecia
pomieszczenie w Przeźmierowie

tel. 661-601-351

o pow. 40m2 na biuro, magazyn, zakład usługowy
( 604 323 820

Nauka języka angielskiego
Przygotowanie do egzaminów.
Materiały i dojazd GRATIS.

Tłumacz przysięgły
języka angielskiego

698 873 335

Sprzątanie
domów/biur

509 463 303

naprawa
doradztwo
modernizacja
sieci i internet
komputer zastępczy
na czas naprawy

w Twoim domu

504 255 591

również zabiegi kosmetyczne

Student udziela

KOREPETYCJI

z chemii, fizyki i matematyki

785 164 595

SZYBKO, FACHOWO I TANIO

KOWALSTWO Szukam solidnej i dokładnej
do sprzątania
ŚLUSARSTWO - domPani
jednorodziny w Przeźmierowie

w Tarnowie Podgórnym
bez pośredników.

PEDICURE

USŁUGI KOMPUTEROWE
PARTKOM
serwis

UL. SZAMOTULSKA 67
BARANOWO

drenaże, izolacje, injekcja
krystaliczna, wentylacja

JĘZYK ANGIELSKI
JĘZYK HISZPAŃSKI
tel. 691 596 057

ul. Łąkowa 41, Tarnowo Podgórne

tel. 690 286 076
Kancelaria Radcy Prawnego

§

Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

TANIA
PRZESYŁKA
• paczka standardowa od 14 zł brutto
• paczka niestandardowa od 20 zł brutto
• przesyłki zagraniczne
• ubezpieczenie przesyłki do wartości 5000 zł gratis
• doręczenie w następnym dniu roboczym
• zwrot pobrania w ciągu 2 dni bez dodatkowej prowizji
Współpracujemy z renomowanymi ﬁrmami kurierskimi. Istniejemy na rynku od 8 lat.

TANIA PRZESYŁKA
ul. Rokietnicka 23\Pawilon na Stacji BP, 62-080 Tarnowo Podgórne
taniaprzesylka@op.pl, tel. 790 777 031

LODÓWKI

HISZPAŃSKI

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

725 261 948

dla dzieci i dorosłych
z dojazdem

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

V-EKO

ZAPRASZAMY NA:
- Profesjonalny ANGIELSKI w grupach i indywidualnie
- Skuteczne przygotowanie do egzaminów
- Business English
- Lekcje przez Skype bez wychodzenia z domu/biura
- Polish for foreigners
- Angielski w komunikacji międzykulturowej
- Kursy w ﬁrmach
- Niemiecki
- Francuski
- Hiszpański
- Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe
Umów się na bezpłatny test z konsultacją: tel. 696 397 030
Tarnowo Podgórne, ul. Łąkowa 41
tel./fax: 61 8146 761, www.lingwest.com
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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

ZYKA
KIEGO

osyjski
lderów
du

wa 17

71 95
o.info.pl

SALON MODY MĘSKIEJ

USŁUGI
BRUKARSKIE
KOMPLEKSOWO

szycie na miarę

TANIO
i SOLIDNIE

GARNITURY
MARYNARKI
KOSZULE
SPODNIE
KURTKI

tel. 514 676 041

Drzewa
i krzewy ozdobne
Artykuły ogrodnicze

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

KUPIĘ
GRUNT ROLNY
tel. 531 998 690

BUDOWA
DOMÓW
608 45 36 13

PŁASZCZE
OBUWIE
GALANTERIA
KOLEKCJA
DZIECIĘCA

WWW.GARNITURYPOZNAN.PL

tel. 790 800 810

TARNOWO PODGÓRNE

NOWA KOLEKCJA

UL. POZNAŃSKA 40F/3
62-080 ( naprzeciwko Tesco )
ZACHODNIE
UŻYWANE MEBLE
I ARTYKUŁY
WYPOSAŻENIA WNĘTRZA

ZAPRASZAMY!

pon.-śr. 14.00 - 18.00
czw.-sob. 10.00 - 14.00
ul. Wiosenna 43, Baranowo

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

PROMOCJA!

OWE
CZEÑ

reklama

Zakrzewo, ul. Gajowa 38, koło kościoła

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

580 zł/tona
550 zł/tona
720 zł/tona
710 zł/tona
770 zł/tona

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

788 080 953

MEMO

KURTEK I PŁASZCZY ZIMOWYCH

KURSY JÊZYKOWE

NAUKA JÊZYKA NIEMIECKIEGO I ANGIELSKIEGO
Nauka odbywa siê w ma³ych grupach (max. 4 osoby) - 20 PLN / 60 minut.
Lekcje indywidualne - 45 PLN / 60 minut.
Prowadzimy zajêcia dla uczniów gimnazjum, szkó³ œrednich (w tym tak¿e
profesjonalne przygotowanie do egzaminu maturalnego).
Dla doros³ych na wszystkich poziomach kszta³cenia.

Baranowo, ul. Wypoczynkowa 17, tel. 600 44 93 46, 604 53 60 1961
e-mail: biuro@memo.info.pl, www.memo.info.pl

COSMETICS

Sklep
no
przeniesio19
ą
n
ś
e
L
na

HURT - DETAL

515 528 609, 725 118 570

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

• PRZYJĘCIA
WESELNE
• KOMUNIE
• IMPREZY
OKOLICZNOŚCIOWE
 618 552 662

Wysogotowo (przy rondzie), ul. Żytnia 4
www.pizzzasky.pl wysogotowo@pizzasky.pl

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
wrzesień 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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PRODUKCJA, MONTA˚, ATESTY
OBRÓBKA WYKO¡CZENIA OÂCIE˚Y

Firma WIST

Rok za∏o˝enia 1992

PRZEèMIEROWO
ul. RzemieÊlnicza 41
tel. 61 814 29 74
fax 61 652 37 89
www.wist.poznan.pl

promocja kolorów
NOWOÂå -

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

ANGIELSKI

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

606 116 336

DOBRE OKNA - DOBRA CENA

Okna i drzwi z PCV

DOCIEPLENIA SPRZĄTANIE
DOMÓW!
ELEWACJE
CHCESZ ODOPOCZĄĆ I MIEĆ WIĘCEJ
tanio
fachowo

www.ptbud.pl

od

69 z∏
z
materi

a∏em

508 33 22 20

CZASU DLA SIEBIE I RODZINY?

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

USŁUGI

BUDOWLANO
- WYKOŃCZENIOWE

Fryzjerstwo - Kosmetyka - SPA
Medycyna Estetyczna - Masaże
Now
ość

• 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
PRALKI
SUSZARKI
Endermatologia LPG 49 zł

ZMYWARKI
i inny duży sprzęt AGD

NAPRAWA
601 717 690
601 853 323
ROK ZAŁOŻENIA 1982

BARANOWO

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

ODZIEŻ UŻYWANA
Galeria Pestka, Al. Solidarnoś ci 47 tel. 506 172 078, 511 505 503
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Zakrzewo, ul. Poznańska 9 (dawna droga na P-ń)
pon.-pt. 11.00 - 17.00
sob. 10.00 - 14.00
R
10aba
% t

Przeź mierowo ( nad Bankiem WBK), ul. Rynkowa 114; tel. 61 652 38 56, 880 020 776

reklama
DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

POMOC
DROGOWA

24h

606 820 060
CEGŁĘ PEŁNĄ
I KRATÓWKĘ
SPRZEDAM
601 587 480

SKŁAD
W¢GLA
ZAPRASZAMY

W
YS
NI OK
SK A
IE JA
CE KO
NY ŚĆ

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

AUTO-NAPRAWA

Sprzedaż drewna

Tomasz Janas

opałowego - sosna

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

tel. 503-168-460

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

ROLETY

2

bliźniak 109 m2 na działce 443 m2
tylko 395 000 zł
szeregowiec 140 m na działce 261 m
tylko 395 000 zł
2

2

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
Promocje nie łączą się.

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

1/2 bliźniaka 82 m z działką 239 m
tylko 271 400 zł
2

specjalista protetyk

AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

Architekt
arx.org.pl

601 726 802

606 782 143
www.vertidecor.pl
wrzesień 2014 \ sąsiadka~czytaj \

49

reklama

KAZBET®

MATKEX.PL

Rok zał. 1979
A i P. Balcerzak

KOSTKI BRUKOWE

KORZYSTNA WYPRZEDA˚

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

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

www.uslugipogrzebowe-oaza.pl
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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

NAWIERCHNIE, PODJAZDY,
CHODNIKI, PARKINGI,
RENOWACJA
USŁUGI REMONTOWO
- BUDOWLANE

604 403 593

KOSTKA BRUKOWA
P¸OTY BETONOWE
KOSTKA GRANITOWA
Ceny producenta

TRANSPORT GRATIS!*
Przeêmierowo, ul. Rynkowa 71
tel. 61 816 14 31
tel. 696 427 436

www.wibet-bruk.pl

* strefa dowozu ograniczona

RATY

ORGANIZACJA CEREMONII POGRZEBOWYCH
NA WSZYSTKICH CMENTARZACH
PRZEWÓZ ZMARŁYCH
W KRAJU I ZAGRANICĄ

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

USŁUGI
BRUKARSKIE

US¸UGI POGRZEBOWE

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

firma od 1996 roku

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 –

TOREBKI
OBUWIE

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

Przeźmierowo

Czynne
930 - 1800
sob. 930 - 1400

Zapraszamy!

reklama

AUTO COMPOL S.A.
ul. K.Wielkiego 1 , 61-863 Poznań, tel.: 61 858 11 63, 84

Od 15 września OBNIŻKA OD 10 DO 40%

www.autocompol.pl
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US¸UGI WIELOBRAN˚OWE EL-SPEC
- 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
Usługi transportowe, przeprowadzki, tanio-sprawnie-solidnie, pomoc kierowcy gratis!!!
tel. 502

MALARNIA
PROSZKOWA

JĘZYK ANGIELSKI

Doświadczony nauczyciel,
egzaminator gimnazjalny
i maturalny.
przygotowanie do egzaminu
gimnazjalnego i maturalnego,
nauka dzieci i dorosłych, lekcje w zakładzie pracy.

PIASKOWANIE,
OBRÓBKA CHEMICZNA,
CHROMOWANIE ŻÓŁTE

693 485 558
Obornicka 1B, Bytkowo

tel:

691 14 14 09

Radca Prawny

AFIA ŚLUBNA
FOTOGR

tel. 604-457-461

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

CIEPŁE OKNA
NAPRAWA,
REGULACJA
OKIEN I ROLET,
WYMIANA SZYB

PROMOCJA!

RAT

GEODETA PRZEèMIEROWO
509 553 381 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

040 830

NAUKA
JAZDY

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

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

www.welten.pl, e-mail: biuro@welten.pl

reklama
• zakładamy klamry na wrastające paznokcie
• usuwamy odciski i modzele
• pomagamy osobom z dolegliwościami
stopy cukrzycowej
• wykonujemy pedicure leczniczy
• oferujemy pomoc ﬁzjoterapeutyczną

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

podologia&ﬁzjoterapia

Marcin Mazurkiewicz

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

519 400 006
www.klinikastop.pl

OPTYKA

Wyostrzamy Widzenie

N AU K A J A Z DY

Badanie - dobór różnych pomocy wzrokowych
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 97/1

Tel. 61 814 64 76

Klinika Stóp

ul. Rumcajsa 2A, 60-195 Poznań

www.optyka-piasecki.pl

wrzesień – październik 2014 powłoki lustrzane przeciwsłoneczne

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

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
wrzesień 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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MATERIAŁY
BUDOWLANE

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

W¢GIEL
W¢GIEL BRUNATNY
MIA¸

Zapisy telefoniczne:

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

ECO GROSZEK

PALIWO

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

Skup złomu i makulatury: gruby, mieszany - cena dnia
ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV
Posiadamy w sprzedaży szeroki
asortyment zbóż siewnych
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

UNILINGUA

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

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
Lusowo, Nowa 45

61 8146 979

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

1b.

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

ROWERY

telefon 882- 353 -558

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

502 32 05 59

www.modr zew-ogrody.pl

2a.

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

GEODETA
Piotr Jandy

tel. 607-644-710

2b.

INSTALACJE

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

OGRODY:
tel.

61 814 24 93
501 662 042

Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41
54
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MALOWANIE • SZPACHLOWANIE
NIDA GIPS
PANELE PODŁOGOWE
669 95 96 95

kom. 505 805 204
DO WYNAJĘCIA
LOKAL 56 m2

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

602 696 065

TEL. 537-700-281

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

Baranowo

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

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

516 066 984
ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań
tel. 794 706 702
601 219 164
fax. 61 628 24 60
biuro@e-agar.pl

tel. 506 929 653

MALOWANIE
TAPETOWANIE
PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

Oddam
ziemię

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

HISZPAŃSKI • NIEMIECKI
WŁOSKI • FRANCUSKI
Przeźmierowo, ul. Leśna 7

naprawa piast wielobiegowych
renowacja

wykonawstwie

ANGIELSKI

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

ZAMÓW
CATERING

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

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

601 71 00 55
PEDIATRA - PULMONOLOG
LUSÓWKO, Wiązowa 16

Przyjęcia w gabinecie
i wizyty domowe

- codziennie (również sb. i nd.)

STAWIANIE
PIJAWEK

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

W CELACH
LECZNICZYCH
WIZYTY DOMOWE

AEROBIC
Szkoła Przeêmierowo

730 067 020

poniedzia∏ek, Êroda - godz. 20.00
tel. 606 298 098

Zaprasza w poniedziałki
od godz. 15.00

Rejestracja

602 465 143
Tarnowo Podgórne, Jasna 8

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

tel. 660 140 488

LICENCJA ZAWODOWA NR 7225

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
ROLNA 2,15 HA JANKOWICE, AG SADY

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

Lekcje z dojazdem do ucznia

tel. 607 084 666

Gabinet Pediatryczny
Dąbrowa

tel. 728

466 582

Tarnowo Podgórne, Plac Margaretek 16/1

U
S
G

PSYCHOLOG

62-080 SWADZIM UL. POZNAŃSKA 22
TEL. 601 822 228
TEL./FAX 61 814 63 13
www.dobrzenieccynieruchomosci.gratka.pl

061 814 27 12

ZAPRASZAM

SPECJALISTA
GINEKOLOG-POŁOŻNIK
lek med. Janusz Talikowski

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,
DORADZTWO KREDYTOWE
FINANCE TEAM

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

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
www.tarnowo-podgorne.pl/karta-mieszkanca
karta-mieszkanca@tarnowo-podgorne.pl

