Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ październik 2014 ~ nr 10 (283) ~ rok XXV ~ ISSN 1730-4318

sąsiadka~czytaj
www.sasiadka-czytaj.pl

Centrum Kultury Przeźmierowo
– OTWARCIE 8 listopada – s. 5, 31
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 00, 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 tym numerze sporo miejsca poświęcamy gminnym
inwestycjom. Przede wszystkim zapraszamy na uroczyste
otwarcie Centrum Kultury Przeźmierowo. Będzie koncert
Stanisława Soyki, będzie operetka, ale szczególnie ciekawie zapowiadają się całodniowe prezentacje naszych grup
artystycznych. Proszę koniecznie sprawdzić program wydarzenia – 8 i 9 listopada!
Zachęcamy także do skorzystania z możliwości wizyty
na budowie Tarnowskich Term. Mogą Państwo na własne
oczy ocenić postęp prac!
Zapraszamy do lektury!
				
				

Agnieszka Rzeźnik
Redaktor naczelna

Zabawa andrzejkowa

S

ołtys i Rada Sołecka zaprasza na Zabawę Andrzejkową organizowaną 29 listopada w sali GKS Tarnovia od godz. 20.00.Szczegóły
oraz bilety wstępu w cenie 180,00 zł/para można zamawiać u Bożeny MOŻDZEŃ pod nr tel. 693 114 200. Przygrywać będzie Andrzej
Wielgosz ANDRE

pytania do wójta
Dlaczego Centrum Kultury Przeźmierowo powstało przy
Ogrodowej? – odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
Obserwuję budowę Centrum Kultury
Przeźmierowo. Powstaje naprawdę piękny obiekt.
Zastanawiam się tylko dlaczego nie brano pod uwagę
innej lokalizacji, np. w Parku Kanikowskiego, gdzie
można by było wyeksponować bryłę budynku.

O

d samego początku zastanawialiśmy się nad tym, czy Centrum
Kultury Przeźmierowo pozostawić na ul. Ogrodowej, czy wybrać inną lokalizację. Wśród nowych miejsc najczęściej pojawiała się propozycja wydzielenia w Parku Kanikowskiego terenu pod
budowę nowego obiektu. Na takie rozwiązanie – po szerokich konsultacjach z przedstawicielami różnych grup społecznych – nie zdecydowaliśmy się.
Przede wszystkim szkoda było ograniczać tak drastycznie przestrzeń
w Parku. Proszę zauważyć, że trzeba by było nie tylko wydzielić przestrzeń pod obiekt, ale także wygospodarować miejsca parkingowe dla
osób korzystających z oferty kulturalnej Centrum. Ulica Rynkowa i te,
znajdujące się w pobliżu Parku, nie pomieściłyby samochodów, którymi
przyjechaliby widzowie na większe spektakle.
Z drugiej strony Park Kanikowskiego to – moim zdaniem – najlepsze miejsce organizowania imprez sportowych i kulturalnych. To teren
ogrodzony, uporządkowany, wyposażony w ławeczki. Są tu i plac zabaw
dla najmłodszych, i siłownia zewnętrzna dla starszych. W najbliższych
latach planujemy ustawienie dodatkowych urządzeń, które jeszcze podniosą atrakcyjność Parku. O potencjale tego miejsca przekonujemy się
co roku podczas Dni Przeźmierowa. Podczas ostatniego Święta Latawca połączonego z Akcją-Kreacją cały park zapełnił się dziećmi i ich rodzinami. To praktycznie jedyne takie miejsce w tej części Gminy i myślę, że powinniśmy chronić jego dotychczasową funkcję.
Dlatego Centrum Kultury pozostało na ulicy Ogrodowej. Działka ma
odpowiednie wymiary, by zbudować na niej obiekt mogący pomieścić
salę widowiskową z zapleczem i różne pracownie. Ponadto w bezpośrednim otoczeniu Centrum wygospodarowaliśmy sporo przestrzeni na
parkingi.
Jestem przekonany, że mieszkańcy Przeźmierowa i goście spoza
miejscowości przekonają się ostatecznie do słuszności tej decyzji po
otwarciu obiektu, które nastąpi 8 listopada.

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

 Przetarg trwa
/
 Zakończenie przetargu, wybór wykonawcy
/
 Inwestycja realizowana
/
 Inwestycja zakończona
4

Chwała bohaterom!

Baranowo
 Wybrano wykonawcę kanalizacji deszczowej na ul. Złotej

Batorowo
 Ogłoszono nowy przetarg na realizację
ul. Batorowskiej – poprzedni został
unieważniony.

/

 Przygotowywanie dokumentacji

aktualności

Ceradz Kościelny
 Zakończono remont dachu starej szkoły

 Trwa remont pomieszczeń na potrzeby
OSP

 Otwarto oferty na ścieżkę rowerową
do Jankowic

Chyby
 Zakończono zagospodarowanie plaży (I
etap budowy molo)

 Trwa budowa ul. Pagórkowej – II etap

Góra
 Trwa remont świetlicy.

Jankowice

W

niedzielę, 21 września, w budynku Muzeum, przy współpracy z Gminą Tarnowo Podgórne, odbyło się spotkanie i prelekcja poświęcone 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej
oraz 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.
Kpt. Michał Błaszczyk z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej przedstawił przebieg walk we wrześniu i październiku 1939 r.
Natomiast Dyrektor Muzeum Michał Krzyżaniak przybliżył najważniejsze informacje dotyczące powstania i funkcjonowania Polskiego
Państwa Podziemnego w trakcie II wojny światowej.
Niedzielne spotkanie stało się również okazją do zaprezentowania
i udostępnienia nowej części ekspozycji, znajdującej się na wyremontowanym poddaszu. Wszystkich zainteresowanych do Muzeum.
~ muzeum

 Ogłoszono przetarg na wykonawcę
oświetlenia na terenie Parku

 Podpisano umowę na remont elewacji
świetlicy

 Otwarto oferty na ścieżkę rowerową
do Ceradza Kościelnego

Kokoszczyn
 Zakończono remont dachu budynku
świetlicy.

Lusowo
 Trwa remont świetlicy
 Trwa przebudowa ul. Drozda i ul. Słowika

 Podpisano umowę z wykonawcą na
budowę ścieżki rowerowej ul. Wierzbowa (ok. 400 m)

Lusówko
 Trwa rozbudowa szkoły podstawowej

Przeźmierowo
 Trwają odbiory i rozruchy w Centrum
Kultury Przeźmierowo

 Zakończono budowę parkingu przy ul.
Leśnej

 Zakończono
Zdrowia
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przebudowę

Ośrodka

III Niepodległościowy
Turniej w Kopa

W

Sali OSiR w Tarnowie Podgórnym, 11 listopada, odbędzie
się III Niepodległościowy Turniej w Kopa o Puchar Wójta
Gminy Tarnowo Podgórne. Turniej rozegrany zostanie w
kategorii „As-trzy dychy”. Początek turnieju o godzinie 12.00. Zgłoszenia dokonać można od 28 października pod numerem telefonu 61
8959 231.
~A.W.

aktualności

Zakończyła się budowa Centrum Kultury

N

a mapie Gminy przybyło
nowe kulturalne miejsce.
8 listopada otwieramy
Centrum Kultury Przeźmierowo
przy ul. Ogrodowej!
Wybudowany od podstaw
obiekt odpowiada potrzebom
mieszkańców. Powstała sala widowiskowa, która pomieści 300
widzów. Do tego scena z zapleczem. Na piętrze są pracownie,
w których prowadzone będą zaPowierzchnia zabudowy: – 949,80 m2
Powierzchnia użytkowa – 1093,44 m2
Kubatura 		
– 5 757,02 m3
Koszt budowy (razem z parkingami
i ogrodzeniem) – ponad 7 mln zł (pokryte
w całości z budżetu Gminy)
Plac budowy przekazano w październiku 2013 r.,
a kamień węgielny wmurowano w kwietniu br.

jęcia różnych kół zainteresowań.
Jest również sala wielofunkcyjna,
gdzie będą organizowane spotkania klubów i stowarzyszeń. W budynku jest również filia Biblioteki
Publicznej.
W bezpośrednim sąsiedztwie
Centrum przewidziano 25 miejsc
parkingowych. W pobliżu, przy
ul. Leśnej, zbudowano dodatkowe
dwa parkingi, na 34 auta każdy.
Uroczyste otwarcie Centrum
Kultury Przeźmierowo zaplanowano na 8 listopada – gwiazdą

wieczoru będzie Stanisław Soyka. Następnego dnia zapraszamy
na prezentacje i pokazy gminnych
grup artystycznych. Cykl imprez
związanych z otwarciem zakończy operetka „Kraina Uśmiechu”
Teatru Muzycznego „Arte Creatura”.
Szczegółowy program wydarzeń związanych z otwarciem
Centrum Kultury Przeźmierowo
prezentujemy w części Sąsiadki
– Czytaj” poświęconej kulturze –
str. 31
~ ARz

W Lusowie nowe pomieszczenia
dla OSP i biblioteki

Z

akończyła się budowa strażnicy OSP w Lusowie. Druhowie mają teraz do dyspozycji
obiekt o powierzchni użytkowej 290 m2, w
którym jest również miejsce na garaż dla dwóch samochodów bojowych. Zbudowano także 12-metrową wieżę do obserwacji.
Obok strażnicy powstała filia Biblioteki Publicznej. Można już zatem korzystać z bogatego księgozbioru w nowej, jasnej przestrzeni czytelniczej.
Pomieszczenia dotychczas użytkowane przez OSP
i Bibliotekę są przebudowywane. Już wkrótce zostaną udostępnione mieszkańcom sołectwa. – Już niedługo „Lusowiacy” będą mogli ćwiczyć w odnowionych pomieszczeniach. Cieszę się szczególnie z tego,
że zostało wygospodarowane miejsce na zaplecze dla
naszych strojów i akcesoriów – mówi Krystyna Semba, kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Lusowiacy”.
Koszt budowy remizy i biblioteki wyniósł ok. 1,3
mln zł, a przebudowa pomieszczeń – 173 tys. zł. Całość została pokryta z budżetu Gminy.
~ARz
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 Trwa przebudowa ul. Malinowej, ul.
Składowej i ul. Słonecznej

Rumianek
 Na ukończeniu opracowanie doku-

mentacji projektowej na oświetlenie
drogowe ul. Nowej

Sady


Ogłoszono ponowny przetarg na modernizację ul. Poprzecznej



Przygotowano dokumentację przetargową na budowę chodnika na ul. Lipowej (I etap)

 Wybrano wykonawcę/inwestora budowy przedszkola

Sierosław
 Kończy się przebudowa ulic: Polanka i
Leśna

 Trwa rozstrzyganie przetargu na przebudowę ul. Okrężnej.

Swadzim
 Podpisano umowę z wykonawcą układu komunikacyjnego przy blokach

 Trwa rozstrzyganie przetargu na przebudowę ul. Sosnowej.

Tarnowo Podgórne
 Na ukończeniu opracowanie doku-

mentacji projektowej na przebudowę
ul. 25 Stycznia

 Podpisano umowę z wykonawcą na
przebudowę ul. Sasankowej

 Trwa budowa boisk przy szkole podstawowej

 Ogłoszono przetarg na przebudowę ul.
Szkolnej

 Inwestycja zakończona
6

Punkt potwierdzania
profilu zaufanego
w naszym Urzędzie

P

rofil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia obywateli
w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS). Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu,
24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca. Profil zaufany pełni w ramach zintegrowanych platform elektronicznych rolę podpisu elektronicznego.
Aby bezpłatnie założyć profil zaufany, wystarczy wypełnić formularz
rejestracyjny na stronie www.epuap.gov.pl oraz dokonać potwierdzenia
tych danych w ciągu 2 tygodni w działającym w Urzędzie od 15 września punkcie potwierdzania profilu zaufanego. Punkt ten obsługiwany
jest przez dwa stanowiska:
− stanowisko ds. administracyjnej obsługi przedsiębiorców w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul.
Poznańskiej 96 pok. 5,
− stanowisko ds. ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 96 pok. 4.
Docelowo taki sam punkt będzie uruchomiony w filii Urzędu Gminy
w Przeźmierowie.
Gmina Tarnowo Podgórne jest uczestnikiem projektu realizowanego
w ramach konkursu 2/POKL/5.2.1./2013, tytuł projektu: Zaufany urząd
– partnerstwo na rzecz informatyzacji. Uczestniczy w nim w ramach
partnerstwa 5 gmin, wraz z gminami Dopiewo, Komorniki, Mosina oraz
Kaźmierz.
W ramach dalszej realizacji projektu opracowane i udostępnione zostaną na platformie ePUAP usługi, które będą mogły być świadczone drogą elektroniczną przez Urząd Gminy Tarnowo Podgórne. Całość
projektu realizowana będzie do połowy 2015 r.
Więcej informacji można uzyskać na www.cpi.gov.pl w zakładce Profil zaufany, wchodząc na platformę e-PUAP lub w Urzędzie Gminy.

Wysogotowo

~ Oskar Cierpiszewski
Sekretarz Gminy

 Trwa opracowanie projektu na wykonanie przebudowy ul. Wierzbowej – II
etap

 Podpisano umowę z wykonawcą na
dokończenie ul. Pięknej i Uroczej

 Trwa przygotowanie do realizacji dokumentacji projektowej chodnika na
ul. Skórzewskiej

 Ogłoszono przetarg na przebudowę ul.
Żytniej

/

 Inwestycja realizowana

/

 Zakończenie przetargu, wybór wykonawcy

/

 Przetarg trwa

/

 Przygotowywanie dokumentacji

aktualności

Pozostałe
 Trwają prace remontowe w komunalnych budynkach mieszkalnych

Sprawdź, co się dzieje
w Twojej miejscowości
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Wydział Finansowy przypomina

W

ydział Finansowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne uprzejmie przypomina, że 15 listopada upływa termin płatności:

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

Wpłat dokonywać można u sołtysów poszczególnych miejscowości
lub na konto indywidualne podatnika umieszczone na decyzji wymiarowej za rok 2014.
Płatności realizować można również poprzez Punkt Kasowy Banku
Śląskiego Oddział w Tarnowie Podgórnym, który działa w budynku
Urzędu Gminy i jest czynny w poniedziałki od godz. 11.00 do 16.00, od
wtorku do czwartku w godzinach 11.00-15.00, a w piątki 11.00-14.00.
~ A.W.

aktualności
Amazon się otwiera. Muszkieterowie – budowa trwa

C

hociaż oficjalne zakończenie inwestycji Amazona w Sadach zaplanowano
na 29 października, prace związane z zatowarowaniem już trwają.
Cały czas trwa rekrutacja pracowników. – na stałe będzie tu pracować dwa tysiące osób, a w sezonie przedświątecznym kolejne
trzy tysiące.
Pojawienie się Amazona w naszej Gminy przynosi szereg korzyści. Najważniejsze z nich to:
• miejsca pracy,
• nowoczesna infrastruktura –
Amazon wybudował węzeł na drodze krajowej nr 92, z którego można korzystać już od sierpnia; służy
nie tylko Centrum, ale również
przedsiębiorstwom zlokalizowanym w pobliżu oraz mieszkańców,
odciążając wiadukty w Sadach
i w Tarnowie Podgórnym, podnosząc bezpieczeństwo wszystkich
uczestników ruchu drogowego,
• wpływy do budżetu Gminy
w postaci podatków – Amazon

Centrum
Magazynowo-Biurowe Grupy
Muszkieterowie

będzie płacił ok. 3 mln podatku
od nieruchomości co rok (za takie
pieniądze można wybudować ponad kilometr drogi z kanalizacją
deszczową, chodnikiem i ścieżką
rowerową!).
Ale na tym nie koniec. Pojawienie się Amazona to szansa na
rozwój rodzinnych firm, które stanowią zdecydowaną większość
podmiotów gospodarczych na terenie naszej Gminy. Przecież codziennie będą tu przyjeżdżać tysiące osób. To potencjalni klienci firm
usługowych, handlowych i produkcyjnych.
Równocześnie w Swadzimiu
trwa budowa Centrum Magazynowo-Biurowego Grupy Musz-

kieterowie, właściciela marek Intermarche i Bricomarche.
– To dla nas bardzo ważna inwestycja. Tworzymy bowiem jedno
miejsce grupujące obiekty Muszkieterów w Polsce. Podkreślamy
w ten sposób także nasze związki
z Wielkopolską – mówi Philippe
Jammes, Dyrektor Generalny ITM
Polska.
Kompleks magazynowo-dystrybucyjny produktów spożywczych
będzie miał powierzchnię wynoszącą 73 872 m2, a dwukondygnacyjny biurowiec – 8 513 m2. W magazynie mieścić będą się m.in.
mroźnie i chłodnie. Biurowiec będzie siedzibą Zarządu Grupy Muszkieterowie w Polsce.
~ ARz

Zobacz jak powstają Termy

P

o zerwaniu umowy ze spółką
Kornas Development, Tarnowskie Termy samodzielnie
prowadzą inwestycję. Najtrudniejsze zadanie, jakie natychmiast trzeba było zrealizować – zadaszenie
obiektu i budowa fasad zewnętrznych – zostało wykonane.
Zmiana trybu prowadzenia inwestycji wiązała się z koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji zaawansowania
poszczególnych prac. Obecnie
Spółka zawiera nowe umowy
z wykonawcami i prace w obiekcie są kontynuowane. Mają miejsce dostawy urządzeń specjalistycznych, w tym wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. Trwają prace wykończeniowe
w saunach i strefie basenowej.
Stopień zaawansowania prac
będzie mógł ocenić każdy z nas.
Spółka Tarnowskie Termy zaprasza wszystkich na Drzwi Otwarte, które odbędą się 26 paździer-

Przyjdź
26 października
na budowę

nika, w godzinach 10.00 – 15.00.
Będzie można zobaczyć plac budowy oraz spotkać się z gościem
specjalnym: mistrzynią olimpijską, mistrzynią świata i mistrzynią Europy, jedną z najbardziej
popularnych sportowców w Polsce, pływaczką Otylią Jędrzejczak!
Zobacz jak powstaje wyjątkowe
miejsce zabawy, rekreacji i zdrowia. Spotkajmy się 26 paździer-

nika w Tarnowie Podgórnym przy
ul. Nowej (wjazd od ulicy Zachodniej). Szczegóły organizacyjne dotyczące Drzwi Otwartych
będą opublikowane na stronie
www.tarnowskie-termy.pl.
Uwaga: Będą Państwo gośćmi
na terenie budowy, dlatego prosimy o zachowanie bezpieczeństwa. Wskazówki BHP będą zamieszczone na stronie Term.
~ ARz
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Gmina Tarnowo Podgórne przetestowana

P

onad siedem i pół tysiąca Polaków w 77 miastach
w Polsce sprawdziło swój
angielski podczas trzeciej edycji
ogólnopolskiego Wielkiego Testu
Języka Angielskiego, który odbył się 14 września. Średni wynik
uzyskany w Polsce to B1+. Tarnowo Podgórne wypadło poziom
wyżej – B2!
Organizacji na szczeblu lokalnym podjęło się Centrum Kształcenia Języków Obcych z Przeźmierowa. W sali GOK Sezam
w Tarnowie Podgórnym pojawiły się aż 92 osoby. W charakterze
gości honorowych przybyli reprezentanci Straży Pożarnej, Policji
i samorządu, a także przedstawiciele firm sponsorskich. Imprezę poprowadził Maciej Narożny.
A powodzenia życzył uczestnikom Wójt Tadeusz Czajka.

Tarnowo Podgórne
również w angielskim
poziom wyżej!
Przygotowano trzy rodzaje Testu, dostosowane do wieku
uczestników. Podczas edycji 2014
po raz pierwszy, patronem i partnerem merytorycznym przedsięwzięcia była amerykańska organizacja ETS Global, największy
na świecie niezależny ośrodek badający i sprawdzający kompetencje w zakresie języków obcych.
Uczestnicy musieli zatem zmierzyć z profesjonalnymi testami
TOEIC i TOEFL.
– Rola języka angielskiego
w obecnym świecie – jako „paszportu” do sukcesu zawodowego
i nie tylko – jest niepodważalna.
Wielki Test umożliwia sprawdzenie kompetencji językowych za
pomocą prestiżowego, obiektyw8
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nego egzaminu – podkreślała Maria Marianowska, dyrektor CKJO.
Po napisaniu Testów odbyło się
losowanie nagród, przyznanych
autorom najlepszych odpowiedzi
na pytania zadane w trakcie rejestracji online. Ostatnie chwile
wieczoru umiliła Magda Ślubowska, nauczycielka CKJO, śpiewając piosenkę z repertuaru Tiny
Turner.
Wyniki, zgodnie z zapowiedzią
i w zgodzie z polityką poufności, przesłaliśmy w ciągu 10 dni.
Uczestnicy po zalogowaniu mogli
wydrukować certyfikat, z uzyskanym poziomem na skali CEF.
– Wielki Test Języka Angielskiego promuje ogólnoeuropejską skalę kompetencji językowych
CEFR, która obiektywnie i rzetelnie określa poziom znajomości
każdego języka. Poziomy CEFR

to: A1 i A2 (poziom podstawowy),
B1 i B2 (poziom samodzielności
językowej), C1 i C2 (poziom biegłości) – przypomina Justyna Siniło–Kuczyńska z Homeschool,
organizatora akcji ogólnopolskiej.
Już dziś zapraszamy do udziału w przyszłorocznym Teście!
Odważmy się zmierzyć z językiem! Może już w 2015 roku
udowodnimy, że znamy angielski nie tylko na B2, ale może na
C1?
~CKJO Przeźmierowo
Za pomoc w organizacji dziękujemy Gminie Tarnowo Podgórne
i firmom: Strauss Cafe, Agrobex,
SOGO, Vanhagen, Nova France,
Eberspaecher, Schattdecor i Hotel 500.

aktualności

Z mistrzem
o lekkiej atletyce
w naszej Gminie

Zapraszamy na rajd
08
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W

ójt Tadeusz Czajka spotkał się z mistrzem
olimpijskim w rzucie młotem Szymonem Ziółkowskim i jego trenerem Grzegorzem Nowakiem. Spotkanie, które odbyło się
18 września, dotyczyło programu ministerialnego
„Lekkoatletyka sportem dla każdego” oraz organizacji Ośrodków Kids Athletics.
Celem strategicznym programu jest popularyzacja lekkiej atletyki jako wiodącej dyscypliny sportu wśród dzieci i młodzieży. Działania w tym zakresie są finansowane ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki.
Spotkanie nie było przypadkowe. Szymon Ziółkowski jest pod wrażeniem naszej bazy sportowej
i liczy na współpracę w tworzeniu Ośrodków. Dalsze
rozmowy z udziałem Mistrza zaplanowano na październik. Może nasza Gmina stanie się kopalnią talentów lekkoatletycznych? 
~ ARz

Cięcia w lesie

N

adleśnictwo Konstantynowo informuje, że w listopadzie planowane jest
przeprowadzenie cięć porządkowo-hodowlanych w kompleksie
leśnym przy ulicach w Przeźmierowie: Sosnowa, Wyścigowa,
Akacjowa, Leśna.
Będzie możliwość kupienia
drewna opałowego.
Bliższych informacji można
uzyskać od leśniczego leśnictwa
Więckowice, nr tel. 61 814 83 61
i kom. 696 080 134
~ leśniczy

SWARZĘDZ

HALA SPORTOWA SCSiR
UL. ŚW. MARCIN 1

META

SAMOCHODY NA WEEKEND
Z PEŁNYMI ZBIORNIKAMI PALIWA
ORAZ INNE ATRAKCYJNE NAGRODY

TARNOWO
PODGÓRNE

HARMONOGRAM:

przyjmowanie załóg - 9:00-9:30
odprawa zawodników - 9:30
start pierwszej załogi na trasę rajdu - 10:00

Informacje i zapisy na stronie www.rajdy.wpobiedziskach.pl
ORGANIZATORZY:

17 września przypadała
kolejna rocznica sowieckiej agresji wojskowej na
Polskę. Delegacja Gminy
Tarnowo Podgórne złożyła kwiaty pod pomnikiem
w Parku im. Wojkiewicza
i uczciła minutą ciszy pamięć wszystkich tych, którzy polegli w obronie Ojczyzny.
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Debatowano o bezpieczeństwie

W

Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, 8 października, odbyła się
debata społeczna na temat bezpieczeństwa.
Na zaproszenie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Policji Rafała Batkowskiego w
spotkaniu udział wzięli: Komendant Miejski Policji Roman Kuster, Wicestarosta Powiatu Poznańskiego Tomasz Łubiński,
Burmistrz Buku Stanisław Filipiak, Zastępca Wójta Dopiewa
Tadeusz Zimny, Zastępca Wójta
Rokietnicy Arkadiusz Klapiński
oraz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego Dariusz Dymek.
Naszą Gminę reprezentował
Wójt Tadeusz Czajka. W debacie
uczestniczyli także radni, sołtysi
oraz zainteresowani mieszkańcy,
w tym młodzież.
Poruszono szerokie spektrum
tematów. Rozmawiano o działaniach na rzecz bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży w szkołach
(wskazywano problem dostępności narkotyków). Przedstawiono również założenia programu

„Bezpieczeństwo dla seniorów”
– (policjanci zaprezentowali poradnik dedykowany osobom starszym, prezentujący prawidłowe
zachowania w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach dnia codziennego). Dyskutowano również o koniecznych działaniach
na rzecz dalszej poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (podkreślano pozytywny
wpływ budowanych ścieżek ro-

werowych). Mieszkańcy uczestniczący w debacie wskazywali
potrzebę szybszego reagowania
przez policjantów na zgłaszane
interwencje.
Była to kolejna debata na temat bezpieczeństwa organizowana przez Wielkopolską Komendę Wojewódzką Policji na terenie
Powiatu Poznańskiego.

Ośrodek Zdrowia zyskał nowe oblicze

Z

akończyły się prace remontowe prowadzone przez Gminę, a związane z modernizacją
Ośrodka Zdrowia w Przeźmierowie. Wykonano termomodernizację budynku, a tym samym
nadano mu nową elewację zewnętrzną. Wymieniono
także wewnętrzne instalacje (wodno-kanalizacyjne i
elektryczną), zamontowano nowe urządzenia w kotłowni. Z myślą o osobach korzystających z obiektu
przebudowano wejście.
Teraz spółka lekarska Vita Longa rozpoczęła przebudowę wewnątrz budynku. Powstanie nowa rejestracja, będzie zmieniony układ gabinetów lekarskich. – Przepraszamy za niedogodności, które wiążą
się z remontem. Mamy jednak nadzieję, że zaproponowane przez nas rozwiązania zostaną zaakceptowane przez pacjentów – deklarują współwłaściciele
Vita Longa.
Prace wewnątrz Ośrodka mogą potrwać trzy, cztery miesiące. 
~ ARz
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Święto Latawca w Przeźmierowie

Z

niepokojem spoglądaliśmy
w piątkowy wieczór w niebo, myśląc o tegorocznym
Święcie Latawca. Na szczęście
dwudziesty dzień września przyniósł piękną pogodę. Tłumnie
stawili się rodzice wraz ze swymi pociechami przed Szkołą Podstawową im. Arkadego Fiedlera
w Przeźmierowie, by wspólnie
pożegnać lato, puszczając latawce. W organizacji imprezy, jak co
roku, szkołę wsparli: Rada Sołecka w Przeźmierowie, Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Tarnowie
Podgórnym oraz Gmina Tarnowo
Podgórne.
Na miejsce zbiórki uczniowie
przyszli z instrumentami perkusyjnymi, aby wieść o Święcie Latawca poniosła się po wszystkich
ulicach Przeźmierowa. Po „głośnym” przemarszu do Parku im.
Stanisława Kanikowskiego zaczęto zabawę. Klasy przygotowały w tym roku zadania dla siebie nawzajem. Uczniowie musieli
m.in. publicznie zaprezentować
wierszyki łamiące języki, stworzyć karykatury dyrekcji szkoły
czy przebrać kolegów za mumie.
Stowarzyszenie „Dream Up”
(Fundacja Wspierania Kreatywności i Innowacyjności z Przeźmierowa) przygotowało warsztaty plastyczno-artystyczne. Dzieci
składały wiatraki z papieru, uczyły się kuglarskich sztuczek i wykonywały reprodukcje obrazów
van Gogha. Po prezentacji wykonanych zadań milusińscy zasiedli
na trawie, by wraz z opiekunami
spożyć przygotowane przez rodziców zdrowe przekąski, warzywno-owocowe szaszłyki oraz
chruściki wg przepisu babuni.
Oczekiwanie na wyniki konkursu latawcowego umilił występ
Teatru Szczudlarzy, który oczarował widzów sprawnością fizyczną aktorów oraz feerią barw
użytych w przedstawieniu tkanin. Wiatr nie był tego dnia najsilniejszy, jednak latawce wzbiły się
w powietrze, przykuwając uwagę

mieszkańców Przeźmierowa. Najwyżej szybował latawiec puszczany przez Hankę Matysiak z klasy
If. Jej koleżanka z tej samej klasy
– Agata Szary – uzyskała tytuł posiadaczki „Najwyżej szybującego
latawca własnej konstrukcji”. Za
najpiękniejszy zaś, spośród trzydziestu sześciu zgłoszonych prac,
jury uznało model Kacpra Dembniaka z Va. Najwięcej latawców
zgłosiła, tradycyjnie już, klasa
Grażyny Nowak, IIa. Zwycięzcy
otrzymali puchary, dyplomy i liczne nagrody.

Wszystkim organizatorom festynu serdecznie dziękujemy:
Straży Gminnej oraz policji – za
zapewnienie bezpieczeństwa podczas przemarszu, strażakom – za
umożliwienie obejrzenia od wewnątrz wozu strażackiego, firmie
Hebo – za udostępnienie bezpłatnego transportu sprzętu na plac,
Rodzicom – za czas i wszystkie
działania, które sprawiły, że ten
dzień był wyjątkowy.
~ K. Majka-Chojnicka
październik 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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Czy warto szczepić?

S

zczepienia ochronne – jedna w największych
zdobyczy cywilizacyjnych – są w ostatnim czasie tematem kontrowersji nagłośnionych przez
Media. Często rozpowszechniane są niepotwierdzone
lub wręcz błędne informacje o szkodliwości szczepień
lub ich nieskuteczności. Jak wykazują liczne badania
i obserwacje, szczepienia ochronne mają dobroczynny
wpływ na nasze zdrowie, w bardzo rzadkich przypadkach mogą spowodować działania niepożądane, ale to
nie ma uzasadnienia dla obaw przed ich stosowaniem.
Niepodważalnym faktem jest, że szczepienia
ochronne zmieniły zdrowotne i społeczne oblicze naszej planety. Podobnie jak wynalezienie antybiotyków, miały znaczący wpływ na zmniejszenie śmiertelności z powodu chorób zakaźnych.
Masowe szczepienia znacząco zmniejszyły liczbę
zachorowań, ratując rocznie miliony dzieci na całym
świecie. Ich zastosowanie praktycznie wyeliminowało
takie choroby jak ospa prawdziwa, błonica czy polio.
Zaniechanie szczepień, a tym samym zmniejszenie liczby uodpornionych osób, grozi powrotem
epidemii. Potwierdzeniem tych obaw są wydarzenia,
które miały miejsce na Ukrainie w 1995 roku. Z powodu zaniechania szczepień na błonicę zachorowało
tam 5 tys. osób, z czego 200 zmarło.
Na czym polega szczepienie?
Szczepienie „uczy” układ odpornościowy dziecka
walki z zagrożeniem bez konieczności przechodzenia niebezpiecznej choroby. Dowiedziono, że układ
odpornościowy dziecka może jednocześnie rozpoznać i reagować na setki tysięcy, a nawet miliony antygenów. To dzieciom, z powodu ich nierozwiniętego układu immunologicznego, zaleca się najwięcej
szczepień ochronnych. Rodzice często mają obawy,
że duża liczba szczepionek może być dla nich sporym
obciążeniem. Jednak, nowoczesne szczepionki zawierają mniejszą liczbę antygenów niż dawniej. Dlatego
podanie wielu szczepionek nie przeciąża układu
odpornościowego dziecka. Ponadto w przypadku naturalnego zachorowania organizm dziecka jest narażony na oddziaływanie setek tysięcy białek o właściwościach antygenowych.
Czy szczepienia są bezpieczne?
Środki ostrożności są bardzo daleko posunięte, aby
zminimalizować wszelkie zagrożenia, w przeciwnym
razie nie zostałyby dopuszczone do sprzedaży. Firmy
farmaceutyczne zobowiązane są, w oparciu o badania
kliniczne, do monitorowania bezpieczeństwa szczepionek. Każde działanie niepożądane jest zgłaszane
i starannie analizowane.
Wystąpienie takich objawów jak gorączka, reakcja
w miejscu szczepienia, wysypka, senność, zmniejszenie apetytu czy drażliwości – jest zjawiskiem związanym z pobudzeniem układu odporności. Są to reakcje
przejściowe, które mijają bez trwałych następstw.
Liczba odczynów poszczepiennych u dzieci jest
zdecydowanie mniejsza od liczby poważnych powi-
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kłań spowodowanych przejściem
zakażenia. Choroba może mieć
ciężki przebieg oraz nieść niebezpieczeństwo wystąpienia wielu
poważnych powikłań (np. głuchota po zachorowaniu na inwazyjną
chorobę pneumokokową, paraliż
po zachorowaniu na polio).
Rozpowszechniany przez przeciwników szczepień pogląd wiążący je z występowaniem szeregu
chorób, z autyzmem na czele, okazał się całkowicie nieprawdziwy.
Prestiżowe czasopismo medyczne
„Lancet”, po raz pierwszy w swej
historii, opublikowało sprostowanie, odcinając się od publikacji A.
Wakefielda, autora tej tezy, zarzucając mu naukowe nadużycia.
Kwestia szczepień regulowana jest w Polsce przez Program
Szczepień Ochronnych, publikowany co roku przez Głównego
Inspektora Sanitarnego. Poza wykazem szczepień obowiązkowych
– refundowanych przez państwo,
zawiera on także listę szczepień
zalecanych, które są równie ważne i rekomendowane przez specjalistów, ale z powodu braku
finansów nie trafiły w danym
roku do wykazu szczepień bezpłatnych.
PNEUMOKOKI U DZIECI
Pneumokoki to bakterie, które
są szczególnie niebezpieczne dla
zdrowia małych dzieci. Stanowią
zagrożenie zwłaszcza dla maluchów przed ukończeniem 2 roku
życia – czyli tych, u których układ
odpornościowy nie jest jeszcze
w pełni wykształcony i gotowy do
tego, by poradzić sobie ze zwalczeniem tak niebezpiecznych bakterii.
Im młodsze dziecko, tym większe ryzyko wystąpienia choroby
wywołanej przez pneumokoka.
Pneumokoki to podstępne bakterie, które mogą wywoływać cho-

roby wielu narządów. Od kataru,
zapalenia gardła, płuc, poprzez
choroby zatok, ucha środkowego,
aż do zapalenia stawów, opon mózgowo-rdzeniowych czy ogólnego zapalenia krwi tzw. posocznicy,
zwanej sepsą.
Pneumokoki to bakterie otoczkowe – mają na zewnątrz otoczkę, która czyni je niewidzialnymi
dla układu odporności człowieka.
W efekcie komórki jego pierwszej
linii, odpowiedzialne za obronę organizmu, nie rozpoznają pneumokoków i nie stają w gotowości do
odparcia bakterii, przez co stanowią dodatkowe zagrożenie dla dopiero rozwijającego się układu odporności małego dziecka.
Pneumokoki przesiadują w nosach i gardłach zdrowych dzieci – jest to zjawisko powszechne:
ponad 60% maluchów uczęszczających do żłobków i przedszkoli oraz ok. 22% dzieci wychowywanych w domu jest nosicielami
pneumokoków.
Dom nie chroni przed zachorowaniem. Pneumokokami można zarazić się wszędzie, chociaż
uczęszczanie do żłobka czy przedszkola, jak również posiadanie rodzeństwa w wieku do 5 lat potęgują istniejące zagrożenie.
Samo nosicielstwo pneumokoków nie jest powodem do zmartwień. Zagrożenie pojawia się
w przypadku osłabienia organizmu (np. w wyniku banalnej Infekcji wirusowej). Wówczas, i tak
słaba, odporność dziecka spada, co
ułatwia pneumokokom wniknięcie do układu krwionośnego malucha, czyli inwazji. W efekcie
może dojść do ciężkiej, tzw. inwazyjnej choroby pneumokokowej,
takiej jak zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, sepsa czy zapalenie płuc.

Od 1 września trwa akcja bezpłatnych (finansowanych w całości
z budżetu Gminy) szczepień przeciwko pneumokokom. Akcja adresowana jest do dzieci z rocznika 2012 r. zamieszkałych na terenie
Gminy Tarnowo Podgórne. Szczepienia są realizowane w Przychodni Lekarzy Rodzinnych SALUBER w Tarnowie Podgórnym przy ul.
Sportowej 1. Informacje i zapisy pod nr tel. 787 625 189.
Jednocześnie przypominamy, że powiat Poznański również finansuje szczepnienia przeciwko pneumokokom. Wykonywane sa one
w Przychodni Lekarzy Rodzinnych Vita Longa w Przeźmierowie ul.
Ogrodowa 13. Informacje i zapisy: 61 814 20 41.

wybory
Nr okręgu
wyborczego

Podział Gminy na okręgi wyborcze
1

2
3
4
5
6
7
8

9

10

11

12

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

Z każdego okręgu wybieramy
jednego radnego

13

14

15

16

17

18

19

20

21

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
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.
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aktualności

Zostań
donatorem

Biegiem i marszem
uczcijmy
niepodległość

J

edenasta edycja Biegu i Nordic Walking z okazji Narodowego Święta Niepodległości zbliża się wielkimi krokami.
Zawody odbędą się tradycyjnie
11 listopada w Baranowie. Start
zaplanowano na godz. 14.00. W
ramach tej edycji zostanie rozegrana pierwsza runda Mistrzostw
Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne. Po raz pierwszy na uczestników czekać będzie elektroniczny
pomiar czasu, brak opłat startowych, liczne nagrody i wiele innych atrakcji. Organizatorzy

ustalili limit zawodników na 300
osób. Rejestracji można dokonać
elektroniczne za pośrednictwem
strony www.czasnachip.pl/2014/
baranowo.php, a więcej informacji – w tym regulamin i mapki biegu oraz marszu – można znaleźć
na stronie www.ukssprint.pl i facebook.com wpisując w okienko
wyszukiwarki XI Bieg i Nordic
Walking z okazji Święta Niepodległości.
~ Ania Lis

XI

T

owarzystwo Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego zwraca się z uprzejmą prośbą
do firm, instytucji, organów samorządowych
i administracyjnych, Wojska Polskiego, szkół, towarzystw Pamięci Powstania Wielkopolskiego, osób
prywatnych, potomków Powstańców Wielkopolskich i Dowborczyków o wpisanie się w poczet budowniczych pomnika Generała Broni Józefa Dowbora Muśnickiego poprzez wpłaty na konto nr

94 1020 4027 0000 1102 1247 0755
Banku PKO BP
z dopiskiem - Pomnik

z okazji Święta Niepodległości

11 listopada 2014r.

godz.14:00
hala OSiR - Gimnazjum w Baranowie
10:00 – 13:00
14:00
15:30 – 16:45
17:00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
START
CIEPŁY POCZĘSTUNEK I WRĘCZENIE NAGRÓD
ZAKOŃCZENIE

Pomnik dłuta profesora Roberta Sobocińskiego
stanie w Lusowie.
Tu żył Generał w latach 1919 – 1937
i spoczywa na miejscowym cmentarzu
DONATORZY – jako budowniczowie pomnika
zostaną zaproszeni na uroczystość otwarcia.

TRASA: WZDŁUŻ JEZIORA KIERSKIEGO
(BIEG GŁÓWNY: OK. 7,5 KM NORDIC WALKING I BIEG KRÓTKI: OK. 4 KM)
REGULAMIN NA STRONACH:
HONOROWY PATRONAT:
ORGANIZATORZY:

PARTNERZY I SPONSORZY:
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www.osir.pl

www.poziom-wyzej.pl

www.ukssprint.pl

GIMNAZJUM im. POLSKICH NOBLISTÓW W BARANOWIE

stowarzyszenia

Roktar – co nowego po wakacjach?
TRIATLON
Stowarzyszenie Roktar w ramach Klubu Sportowego Olimpiad Specjalnych utworzyło
sekcję triatlonową (bieg, jazda
rowerem, pływanie). Zajęcia prowadzi Grzegorz Krzemiński dyplomowany trener, specjalista
w tej dziedzinie sportu. Treningi odbywają się w salach sportowych Clubu WUEF w Tarnowie
Podgórnym, we wtorki o godz.
16.30. Ostatnio mieliśmy pierwszy sprawdzian biegu i jazdy rowerem na stadionie GKS w Tarnowie Podgórnym.
Obecnie treningi prowadzi pan
Grzegorz bezpłatnie, a świetnie
wyposażone sale sportowe Clubu
WUEF wynajmowane są Stowarzyszeniu na korzystnych warunkach.

WTZ w Baranowie
jako pierwszy
w Polsce prowadzi
terapię poprzez
triathlon
Według naszej wiedzy jesteśmy pierwszym w Polsce klubem
sportowym osób niepełnosprawnych intelektualnie, który rozpoczął uprawianie triatlonu. Oby
nam starczyło sił i wytrwałości,
nie zabrakło życzliwości tych, co
dużo mogą oraz oczywiście byśmy osiągnęli sukcesy sportowe.
Pierwsi przechodzą do historii!
W naszych Gminach w Tarnowie Podgórnym oraz Rokietnicy złożyliśmy preliminarze na
rok 2015, w których prosimy o
wsparcie finansowe tej sportowej działalności Stowarzyszenia
ROKTAR. Pierwszy udział naszej sekcji w otwartych zawodach
triatlonu planujemy w maju przy-

szłego roku w ramach dużej imprezy sportowej „Bieg Lwa”. Zawody triatlonowe planowane są
wówczas w Lusowie, jako impreza towarzysząca. Już teraz liczymy na Państwa doping i stałe podtrzymywanie zapału. Sekcja jest
otwarta dla chętnych niepełnosprawnych, którzy chcieliby uprawić tę dziedzinę sportu.
WSPOMNIENIA Z WAKACJI – POŻEGNANIE LATA
W sobotnie południe, 20 września, w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Baranowie
spotkali się członkowie Stowarzyszenia na pikniku pod hasłem
„Wspomnienia z wakacji”. Jak
to na poznańskim pikniku - były
pyry z gzikiem, sałatki , pieczone
kiełbasy, babki i placki, wszystko przygotowane przez koleżanki i kolegów. Wspominaliśmy
wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej
i czeskiej Pragi (6.08.-10.08.),
oglądaliśmy zdjęcia z wyjazdu,
opowiadaliśmy tym co nie byli,
jak było ciekawie i wesoło. Pełni wrażeń pożegnaliśmy lato, by z
utęsknieniem czekać na przyszłoroczną, kolejną wyprawę.
ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA
Świetlica Terapeutyczna otwarta jest w każdy wtorek w godz.
16.00 - 19.00. w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ba-

ranowie, przy ulicy Wspólnej 5.
Prowadzimy zajęcia dla wszystkich zainteresowanych niepełnosprawnych, niezależnie od wieku i dolegliwości. Proponujemy
zajęcia manualne (malowanie,
dekorowanie pudełek, wyszywanie, robienie kartek świątecznych i stroików) oraz rehabilitację ruchową. Zajęcia prowadzą
wykwalifikowani terapeuci oraz
rehabilitant. Uczestnicy mają do
dyspozycji materiały, narzędzia i
sprzęt rehabilitacyjny. Zajęcia są
bezpłatne. Świetlica Terapeutyczna jest finansowana przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Gminę Tarnowo Podgórne.
Zawracamy się do rodziców
dzieci niepełnosprawnych! Proszę
przyjechać i zobaczyć co robimy,
czym dysponujemy, co mamy do
zaproponowania. Być może będzie
to początek trwałej znajomości i
współpracy z naszym Stowarzyszeniem. Z nami nie będziesz sam.
Zapraszamy do Stowarzyszenia ROKTAR. By dowiedzieć się
więcej wystarczy zadzwonić – tel.
502631137 lub zobaczyć naszą
stronę: www.roktar.pl
~ Kazimierz Szulc
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sprawozdanie

Z prac
Rady Gminy
Sesja z 23 września

76

sesja Rady Gminy
Tarnowo Podgórne
odbyła się 23 września 2014 r. Na obecnym etapie swojej działalności, na samym finiszu VI kadencji, Radni
są już doświadczeni i niezwykle wprawieni w wypełnianiu
swoich statutowych obowiązków. Postanowiłem to wykorzystać do maksimum i postawiłem
przed Radnymi nie lada wyzwanie, polegające na wypełnieniu
procedury i wyrażeniu stanowiska w sprawie aż 31 projektów
uchwał. Z satysfakcją i z nieskrywaną dumą mogę stwierdzić, że
Rada to pracochłonne i niezwykle
odpowiedzialne zadanie wypełniła profesjonalnie i ze sprawnością
graniczącą z perfekcją.

Dużą dyskusję
wywołały projekty
uchwał związanych z
zagospodarowaniem
przestrzennym
Jak zwykle procedowane projekty uchwał charakteryzowały
się znaczną różnorodnością. To
stwierdzenie dotyczy zarówno zakresu przedmiotowego poszczególnych projektów jak i ich ważności dla funkcjonowania Gminy.
Rozpoczęliśmy od uchwalenia
zmiany budżetu Gminy na 2014 r.
Kierunek zaproponowanych
przez Wójta zmian, polegający
16
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na doposażeniu planu wydatków
majątkowych kosztem wydatków
bieżących zyskał powszechną akceptację Rady.
Jak zwykle ożywioną dyskusję,
dość ostrą wymianę zdań, a także znaczną polaryzację stanowisk
radnych wywołały sprawy związane z zagospodarowaniem przestrzennym. Tym razem powodem
do toczenia sporów stała się sprawa drobnej modyfikacji Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarnowo Podgórne. Niewielka zmiana tego dokumentu dla wsi Lusowo nie wywołała kontrowersji. Inaczej było ze
zmianą dotyczącą terenów położonych w Baranowie będących
własnością firmy „Agrobex”. Ta
sprawa to jedna z najtrudniejszych, z jaką przyszło się zmierzyć obecnej kadencji Rady Gminy. Dokładne opisanie meandrów
procesu decyzyjnego prowadzącego do przyszłego uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru zajęłoby zapewne całą objętość naszej gazety. Plan, o którym
mowa, będzie przedmiotem ustaleń Rady Gminy następnej kadencji. Obecna Rada Gminy niewielką większością głosów uchwaliła
tylko i aż rzeczoną zmianę w Studium w celu zminimalizowania
ryzyka powstania wszystkich 9
budynków wielorodzinnych, na
jakie wydane zostało pozwolenie
na budowę. Wszystkie najważniejsze ustalenia w tej kwestii są
jeszcze przed samorządem gminnym.
Kolejne 3 projekty zagospodarowania przestrzennego dotyczyły przystąpień do miejscowych
planów: w Przeźmierowie przy ul.
Rynkowej, Wysogotowskiej i Le-

śnej, w Tarnowie Podgórnym oraz
w Wysogotowie przy ul. Skórzewskiej. Postulowane zmiany
wypełniły znamiona modyfikacji
o charakterze „kosmetycznym”.
Z pozostałych projektów uchwał,
które mają istotne znaczenie dla
funkcjonowania Gminy, Rada
przyjęła nowy statut Ośrodka Pomocy Społecznej. Sporą część
czasu przeznaczonego na sesję
Rada Gminy spędziła na rozpatrywaniu skarg na działalność organu wykonawczego. Wszystkie
skargi po wysłuchaniu poszczególnych sprawozdań z prac Komisji Rewizyjnej jednogłośnie
uznano za bezzasadne. Niezwykle
absorbujące okazało się również
uchwalenie 11 projektów uchwał
dotyczących udzielenia zezwoleń
Rady na dzierżawę nieruchomości położonych w różnych miejscowościach Gminy. Treścią kilku projektów były relacje Gminy
z Powiatem Poznańskim. Jeszcze
tylko wypełnienie zawsze inspirującego Radnych punktu pod nazwą interpelacje oraz wolne głosy i wnioski i mogłem zakończyć
jedną z ostatnich sesji Rady. Według harmonogramu Pracy Rady
do końca kadencji pozostały jedynie 3 plenarne posiedzenia. Zapraszam na nie wszystkich zainteresowanych. Kolejna z nich
odbędzie się już 14 października.
Jak zwykle po szczegóły odsyłam
do protokołu z opisywanej sesji.
Jest on dostępny na stronie internetowej Gminy.
~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

bezpieczeństwo

Z notatnika Gminnego Strażnika

K

ontynuując temat bezpieczeństwa w teorii
i praktyce, chciałbym kilka zdań poświęcić
obowiązkom stawianym przed właścicielem zwierząt domowych. Uwaga: przepisy prawa ten
obowiązek rozciągają nie tylko na właściciela zwierzęcia, ale na każdego, kto jest z jakiegokolwiek tytułu zobowiązany do nadzoru, opieki nad zwierzęciem,
np. osoba prywatna płatnie lub bezpłatnie sprawująca w tym momencie opiekę nad zwierzęciem, nawet
nad zwierzęciem znalezionym, trzymanym do czasu
odnalezienia jego prawowitego właściciela.
Przede wszystkim przypominam o bardzo ważnym
obowiązku zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez zwierzę 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co
12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. To bardzo ważne w przypadku, gdy np. pies pogryzie inną
osobę lub zwierzę.
Kilka przykładów z ostatniego czasu z którymi
spotkali się strażnicy. W niedzielny poranek strażnicy otrzymują interwencję dotyczącą psa (wygląd
rasy agresywnej) w Przeźmierowie. Po kilku minutach potwierdzają zdarzenie, po ulicy biega pies podobny do amstaffa. Na miejscu nie ma osoby sprawującej nadzór nad zwierzęciem. Ponieważ nie jest
to pierwsza interwencja dotycząca tego psa, strażnicy zamykają zwierzę na posesji, a sami udają się
do właściciela. Ten twierdzi, że pies był zamknięty
na nieruchomości, a ktoś złośliwy otworzył bramę.

Strażnicy nie dają wiary tym wyjaśnieniom i właściciel zostaje
ukarany mandatem karnym.
Kolejny przypadek dotyczy
Tarnowa Podgórnego, gdzie właściciel dużego psa nie zapewnił
nakazanych środków ostrożności.
Za pierwszym razem zostaje pouczony o obowiązkach. Za dwa
dni ten sam pies znowu biega po
ulicy, stwarzając zagrożenie dla
przechodniów. Tym razem właściciel ukarany zostaje mandatem
karnym. Jednak to nie koniec jego
odpowiedzialności: okazuje się,
że pies przyczynił się też do kolizji z pojazdem, co pociąga dodatkowe koszty dla właściciela.
Natomiast w Chybach doszło do
zdarzenia, w którym pies wszedł
do sklepu, powodując m.in. za-

NOC STOP

niej szyby oraz w prawym górnym
rogu tylnej szyby.
Działania „STOP WARIATOM
DROGOWYM” skierowany jest
na przeciwdziałanie zagrożeniom
występującym w ruchu drogowym, polegającym na uświadomieniu kierowców przez ich bliskich o przykrych konsekwencjach
niebezpiecznego kierowania pojazdami. Działania polegają na
wręczaniu kierującym zawieszek
w postaci serc z hasłem „Kochasz?
Powiedz STOP Wariatom Drogowym”, na których jest miejsce przeznaczone na wpisanie przez osoby
bliskie indywidualnego hasła. Ser-

K

omisariat Policji w Tarnowie Podgórnym zachęca do przyłączenia się do programu prewencyjnego „NOC STOP” oraz kampanii
społecznej „STOP WARIATOM DROGOWYM”
Program „NOC STOP” polega na ograniczeniu szeroko pojętej przestępczości samochodowej, polegającej
w szczególności na kradzieży pojazdów. Istotą programu jest oznakowanie hologramami pojazdów, których
właściciele deklarują, że z reguły nie jeżdżą w godzinach nocnych tj. między godzinami 23.00-04.00.
W przypadku napotkania pojazdu oznakowanego w ten
sposób w porze nocnej zostanie on objęty szczegółową
kontrolą przez służby mundurowe. Udział w programie
odbywa się przez dobrowolne naklejenie znaków z hologramem „NOC STOP” w dolnym lewym rogu przed-

grożenie dla życia i zdrowia
ludzkiego. Strażnicy niezwłocznie udali się we wskazane miejsce, jednak właściciel zdążył zabrać już psa. Na miejscu strażnicy
nie znaleźli świadków zdarzenia.
I chociaż po około 2 godzinach do
Straży Gminnej zadzwoniła osoba
twierdząca, że widziała zdarzenie,
to jednak poinformowana o procedurze zgłoszenia podejrzenia
popełnienia wykroczenia do dziś
się nie zgłosiła (jeżeli strażnicy
nie są świadkami zdarzenia, to
dla prowadzenia czynności w takich przypadkach niezbędne jest
złożenie zawiadomienia przez
świadka lub pokrzywdzonego).
~ Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały
dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.
art. 9 ust 1 i 2 ustawy o ochronie zwierząt
„uwięź” – wszelkie urządzenia mechaniczne krępujące swobodę
ruchów zwierzęcia, w zakresie możliwości przemieszczania się ponad ustalony zakres, jak też niektóre urządzenia do kierowania ruchami zwierzęcia w sposób zamierzony przez człowieka;
„zwierzęta domowe” – zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz
z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;
ce umieszczone w samochodzie ma
przypominać kierującym o zachowaniu ostrożności oraz o tym, że są
osoby, które oczekują ich bezpiecznego powrotu.
Materiały w postaci nalepek oraz
zawieszek są dostępne w Komisariatach Policji na terenie Wielkopolski. Również nalepki „NOC STOP”
będzie można uzyskać u przedstawicieli i agentów oferujących ubezpieczenia Warta. Ponadto funkcjonariusze Komisariatu Policji w Tarnowie
Podgórnym w trakcie działań prewencyjnych będą wręczać je zainteresowanym.

~ KP Tarnowo Podgórne
październik 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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sprawozdania

Z prac
Rady Powiatu
Sesja z 23 września

23

września odbyła się
XLII sesja Rady Powiatu w Poznaniu.
Rozpatrzenie uchwał poprzedziło
wystąpienie Starosty Jana Grabkowskiego, który podsumował
osiągnięcia mijającej kadencji
w dziedzinie oświaty, zdrowia,
dróg i rosnącego budżetu. Kiedy
w 1998 r. powołano samorząd powiaty budżet wynosił 36 mln zł,
obecnie – 231 mln zł. Czy to dużo?
Patrząc na potrzeby w zakresie
dróg w granicach 17 gmin powiatu poznańskiego, zadania z zakresu oświaty ponadgimnazjalnej,
w tym szkolnictwa specjalnego,
zadania z zakresu zdrowia, w tym
Szpitala w Puszczykowie, to na

pewno nie są wystarczające środki, ponieważ zadań samorządom
ciągle przybywa.
Następnie Rada rozpatrzyła
m.in. uchwały w sprawie:
* delegowania radnych do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Wybrano Piotra
Burdajewicza i Leszka Przybylskiego,
* obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonej
w Owińskach – dotyczy to budowy Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej,
* wyrażenia zgody na oddanie
w najem, na czas nieoznaczony
w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych znajdujących się
w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (Spółka NZOZ
Ferrum świadczy usługi z zakresu
hematologii i chemioterapii w ramach umów NFZ),
* zmiany uchwały powierzenia Gm. Tarnowo Podgórne zadania zarządzania drogą powiatową ul. Wierzbowa w Lusowie
– dot. budowy ścieżki pieszo-ro-

werowej. Gmina po konsultacji
z Zarządem Dróg Powiatowych
uznała za zasadne dokonanie
zmiany jej przebiegu, aby uzyskać lepsze parametry, a przede
wszystkim poprawić bezpieczeństwo,
* powierzenia Miastu Poznań
zadania polegającego na wykonaniu analizy ”Badania powiązań funkcjonalno-przestrzennych
w zakresie parkingów dla obszarów Aglomeracji Poznańskiej
z uwzględnieniem wpływu sąsiednich powiatów”.
Na zakończenie posiedzenia przyjęto stanowisko w sprawie poparcia sposobu pozyskania środków finansowych na
likwidację ”bomby ekologicznej”
w Gminie Kleszczewo. Koszt likwidacji to 4 mln zł: powiat zaproponował udział 80% – środki
z Narodowego i Wojewódzkiego
FOŚ i GW, 15% Powiat, 5% gmina Kleszczewo.
Z wyrazami szacunku
Radna Powiatu
~ Krystyna Semba

POselskie wieści

P

odczas posiedzenia Sejmu
wysłuchałem wygłoszonego przez Ewę Kopacz
exposé. Konkretne i merytoryczne wystąpienie pani premier zostało pozytywnie odebrane przez
parlamentarzystów, co skutkowało udzieleniem wotum zaufania
dla rządu, przy 259 głosach „za”.
Podczas trwającego niecałą godzinę przemówienia Ewa Kopacz
nakreśliła kierunki reform w sprawach kluczowych dla Polski.
Ze względu na sytuację geopolityczną ważnym aspektem była zapowiedź podniesienia do 2% PKB
wydatków na obronność. Ponadto zostały zapowiedziane m. in.:
modyfikacja prawa budowlanego,
nowa ordynacja podatkowa, pakiet ustaw związanych z bezpieczeństwem energetycznym i plan
rozwoju infrastruktury drogowej,
zakładający inwestycje na kwotę
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ponad 90 mld zł (w tym na ważną
dla Wielkopolan drogę ekspresową S5).
Priorytetem nowego rządu będzie także polityka społeczna
i edukacja. Premier Kopacz zapowiedziała wzrost środków na budowę żłobków i przedszkoli, ulgi
na dzieci, a także wsparcie finansowe dla młodzieży wybierającej
studia na najlepszych zagranicznych uczelniach.
Wśród wielu komentarzy na
temat zmiany szefa rządu, analitycy często podkreślają, że Ewa
Kopacz jest dopiero drugą kobietą w historii III RP, która piastuje stanowisko premiera. Wywołuje to po raz kolejny dyskusję
o udziale kobiet w życiu publicznym. Nie ulega wątpliwości, że
coraz więcej kobiet angażuje się
w życie polityczne i społeczne,
zarówno na poziomie lokalnym,

jak i na płaszczyźnie ogólnokrajowej. Tendencja ta ma swoje odzwierciedlenie w polskim
ustawodawstwie. W wyniku prac
podkomisji, której przewodniczyłem, w obowiązującym w Polsce
Kodeksie wyborczym znajduje
się zapis dotyczący tworzenia listy wyborczych. Zakłada on, iż
na liście kandydatów danego komitetu liczba kobiet nie może być
mniejsza niż 35%. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, lista
nie zostanie zarejestrowana. Podobne regulacje funkcjonują wielu krajach Unii Europejskiej.

Biuro Poselskie
Waldy Dzikowskiego
ul. Zwierzyniecka 13
60-813 Poznań
tel. 61 842 72 23
61 842 72 38

stowarzyszenia

Podziękowanie Talent Roku

W

związku z kończącą się
kadencją samorządową
2010-2014, chciałbym
serdecznie podziękować wszystkim Państwu za współpracę i zdobyte doświadczenie na skutek
działalności samorządowej.
W sposób szczególny dziękuję
władzom Gminy Tarnowo Podgórne z Wójtem Tadeuszem Czajka na czele, pracownikom Urzędu, organizacjom pozarządowym,
w tym Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin
ROKTAR, a także paniom i panom Sołtysom. Z tymi ostatnimi spotykałem się na wspólnych
szkoleniach, dzięki którym mogłem poznać problemy poszczególnych miejscowości oraz poprzez rozmowy i dyskusje szukać
rozwiązań celem pozbycia się istniejących problemów.
~ Przemysław Kiejnich
Radny Powiatu Poznańskiego

T

alent Roku 2014 – taki tytuł jeden z najważniejszych zdobyła
grupa teatralna z WTZ ROKTAR za spektakl „Nasz autobus do
sławy” w II Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych
Mieszkańców Powiatu Poznańskiego. Spektakl wywołał na widzach
ogromne wrażenie i refleksje. Wprawdzie członkowie Warsztatu Terapii
Zajęciowej ROKTAR zdobyli wiele nagród w pozostałych kategoriach,
ale „Talent Roku 2014”, najwyższe trofeum, wywołało w nich ogromne,
pozytywne emocje.
Nasz Warsztat, chociaż najmłodszy w powiecie, cechuje się wielką
aktywnością. Dlatego w imieniu mieszkańców gmin Tarnowo Podgórne
i Rokietnica oraz własnym składam członkom i terapeutom serdeczne
gratulacje.
Przewodnicząca Społecznej Rady d/s.
Osób Niepełnosprawnych przy Staroście
~ Krystyna Semba

Byliśmy na Mazurach

K

olejna wycieczka, której
organizatorami byli Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego, odbyła się na
Mazury w dniach od 25 do 28
września. Baza noclegowa zlokalizowana była w Mrągowie, które
słynie m.in. z corocznego Pikniku
Country.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od
zamku krzyżackiego w Nidzicy,
który został wybudowany w XIV
wieku w stylu gotyckim. Następnie
zwiedzaliśmy pola bitwy pod Grunwaldem, na których 15 lipca 1410 r.
rozegrała się jedna z największych
bitew średniowiecznej Europy.
Drugiego dnia wycieczki popłynęliśmy na jezioro Śniardwy,
które zachwyciło nas swoją wielkością. W Giżycku zwiedziliśmy
twierdzę Boyen, która stanowiła
ważny obiekt strategiczny Prus
Wschodnich.
Trzeciego dnia naszą wędrówkę
rozpoczęliśmy od zwiedzania Wilczego Szańca – kwatery Hitlera,
następnie Stoczek – Klasztorny,

w którym więziono księdza Stefana Wyszyńskiego, Świętą Lipkę
i Lidzbark Warmiński. W drodze
powrotnej dojechaliśmy do Olsztyna. Tam warto zwiedzić zamek
olsztyński, którego mieszkańcem
był Mikołaj Kopernik.
Wypoczęci i usatysfakcjonowani wracaliśmy do domu cali
i zdrowi. Atmosfera w czasie całego pobytu była bardzo radosna,

a humory dopisywały. Serdecznie dziękujemy Sołtysowi i Radzie Sołeckiej za zorganizowanie
wycieczki i czekamy na kolejne. Dziękujemy również Henrykowi Witkowskiemu za ciekawe
i wyczerpujące omawianie kolejnych miejsc, które odwiedzaliśmy
w trakcie tej wycieczki.


~Uczestnicy
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rolnictwo

Zazielenienie – co w praktyce znaczy dla rolnika
Do praktyk zazielenienia należą:
1) Dywersyfikacja upraw: jeśli nie kwalifikujesz się
do wyłączenia z tego obowiązku, a posiadasz w Twoim
gospodarstwie:
• co najmniej 10 ha gruntów – będziesz musiał
prowadzić co najmniej 2 różne uprawy, a powierzchnia
uprawy głównej nie może przekraczać 75% gruntów
ornych,
• powyżej 30 ha gruntów ornych – będziesz musiał
prowadzić co najmniej 3 różne uprawy, przy czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75% gruntów
ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95% gruntów ornych.
2) Obszary proekologiczne: jeśli nie kwalifikujesz się do wyłączenia z tego obowiązku, a posiadasz
w swoim gospodarstwie więcej niż 15 ha gruntów ornych, to będziesz zobowiązany do przeznaczenia co
najmniej 5% gruntów ornych w gospodarstwie na obszary proekologiczne.
3) Trwałe użytki zielone: jeśli posiadasz trwałe
użytki zielone położone na obszarach Natura 2000, to
obowiązuje cię zakaz ich przekształcania, w tym zaorywania. Jeśli posiadasz trwałe użytki zielone poza
obszarami Natura 2000, to zakaz przekształcania w tym
zaorywania obowiązuje cię tylko wówczas, gdy stosunek trwałych użytków zielonych do wszystkich użytków rolnych w danym roku dla całego kraju zmniejszy
się o więcej niż 5% do wskaźnika referencyjnego ustalonego w roku 2015.
Sprawdź ile masz gruntów ornych
Do jednolitej płatności obszarowej kwalifikują się:
grunty orne, trwałe użytki zielone, uprawy trwałe, zagajniki o krótkiej rotacji oraz obszary zalesione po roku
2008 w ramach pomocy „Zalesianie gruntów rolnych”
realizowanej w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW
2014-2020
• grunty orne – to grunty uprawiane w celu produkcji roślinnej lub obszary dostępne dla produkcji roślinnej ale ugorowane.
• trwałe użytki zielone – to grunty wykorzystywane
do uprawy traw lub innych pastewnych roślin zielnych
przez okres co najmniej 5 lat lub dłużej.
• uprawy trwałe – oznaczają uprawy, które zajmują grunty przez okres 5 lat lub dłużej (inne niż trwałe
użytki zielone i pastwiska trwałe) i dają powtarzające
się zbiory. Obejmują one szkółki i zagajniki o krótkiej
rotacji.
Przy wykorzystaniu powyższych informacji określ,
ile jest gruntów ornych w twoim gospodarstwie.
Uwaga: przy ustaleniu powierzchni gruntów ornych,
na których należy realizować praktyki zazielenienia,
uwzględnia się również grunty orne, które nie są zgłaszane do płatności.
Ustalając powierzchnię gruntów ornych należy
od powierzchni wszystkich użytków rolnych odjąć
powierzchnie zajmowane przez trwałe użytki zielone,
plantacje trwałe oraz zalesienia dokonane po roku 2008
w ramach pomocy „Zalesianie gruntów rolnych” realizowanej w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW
2014-2020. Od ustalonej powyżej powierzchni gruntów
20
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ornych odejmij te, na których prowadzona jest produkcja metodami ekologicznymi.
Stosowanie wymogów w zakresie zazieleniania nie jest obowiązkowe dla rolników którzy przystąpią do systemu dla małych gospodarstw,
prowadzą produkcję metodami ekologicznymi w całym gospodarstwie ani
w gospodarstwach, w których ponad 75% gruntów rolnych zajmują trwałe
użytki zielone lub są one wykorzystywane do produkcji trawy lub innych
pasz zielnych. Nie jest obowiązkowe dla tych, którzy gospodarują na obszarach Natura 2000 oraz obszarach objętych tzw. ramową dyrektywą wodną,
pod warunkiem, że realizują praktyki zgodne z celami dyrektywy ptasiej,
siedliskowej oraz ramowej dyrektywy wodnej.
Jeśli na podstawie powyższych warunków nie jesteś zwolniony z wymogów dla zazielenienia, to porównaj ustaloną przez ciebie powierzchnię
gruntów ornych z powierzchnią w poniższej tabeli, aby dowiedzieć się, do
realizacji których praktyk zazielenienia jesteś zobowiązany.
Powierzchnia gruntów
ornych w danym roku:

Czy musisz stosować
dywersyfikację upraw?

Czy musisz posiadać
obszary proekologiczne?

mniej niż 10 ha

Nie

Nie

od 10 ha do 15 ha

Prawdopodobnie TAK
(sprawdź w dalszej części)

Nie

więcej niż 15 ha

Prawdopodobnie TAK
Prawdopodobnie TAK
(sprawdź w dalszej części) (sprawdź w dalszej części)

Dodatkowe wyłączenia z dywersyfikacji upraw
Gdy twoje grunty orne zajmują powierzchnię 10 ha lub więcej wciąż możesz być zwolniony z konieczności dywersyfikacji upraw, jeżeli gospodarstwo spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1) więcej niż 75% gruntów ornych to: trawy lub inne zielne rośliny pastewne lub grunt ugorowany, a pozostałe grunty orne nie przekraczają powierzchni 30 ha,
2) więcej niż 75% gruntów to trwałe użytki zielone lub trawy lub inne
zielne rośliny pastewne, a pozostałe grunty orne nie przekraczają powierzchni 30 ha.
Realizacja praktyki dywersyfikacji upraw będzie możliwa poprzez
praktyki równoważne, do których należą:
• w działaniu rolno – środowiskowo – klimatycznym PROW 2014-2020
Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone albo Pakietu 2. Ochrona gleb i wód
(wyłącznie w zakresie międzyplonu ozimego lub ścierniskowego), pod warunkiem wypełnienia przez rolników wymogów określonych w ramach pakietów,
• wariant 8.2 Międzyplon ozimy lub wariant 8.3 Międzyplon ścierniskowy Pakietu 8 Ochrona gleb i wód PROW 2007-2013, pod warunkiem wypełnienia przez rolników wymogów określonych w ramach pakietów.
Jeżeli twoje gospodarstwo nie jest zwolnione z obowiązku dywersyfikacji upraw, zobowiązany jesteś do utrzymywania odpowiedniej liczby i powierzchni upraw na gruntach ornych – patrz tabela poniżej
Powierzchnia gruntów Jesteś zobowiązany do prowadzenia:
ornych:
od 10 ha do 30 ha

co najmniej 2 różne uprawy, a powierzchnia uprawy
głównej nie może przekraczać 75% gruntów ornych

powyżej 30 ha

co najmniej 3 różne uprawy, przy czym uprawa
główna nie może zajmować więcej niż 75% gruntów
ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą
zajmować więcej niż 95% gruntów ornych

~Wiesław Biały
12. listopada 2014 r. (środa) o godz. 10.00 w Sali GKS Tarnovia
(na stadionie) w Tarnowie Podgórnym ul. 23 Października 35 odbędzie
się szkolenie: Finansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych w ramach PROW 2014-2020. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

stowarzyszenia

Vademecum współpracy

F

undacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
w partnerstwie z Gminą Tarnowo Podgórne
rozpoczęła realizację projektu

„Vademecum współpracy
w Gminie Tarnowo Podgórne”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest: Zwiększenie zakresu i poprawa jakości współpracy administracji publicznej
i organizacji pozarządowych w Gminie Tarnowo
Podgórne w zakresie tworzenia polityk publicznych,
realizacji zadań publicznych oraz tworzenia przestrzeni i warunków do społecznej aktywności.
W ramach projektu:
– Prowadzimy portal wiedzy dla NGO:
ngo.tarnowo-podgorne.pl
– Prowadzimy konsultacje społeczne
– Szkolimy przedstawicieli/ki JST z organizacji
procesu konsultacji, wykorzystania narzędzi/
technik konsultacyjnych i ewaluacji
– Tworzymy Wieloletni Program Współpracy JST
i NGO

– Tworzymy Centrum
Organizacji Pozarządowych przy ul. 23 Października 34 w Tarnowie Podgórnym
Biuro Centrum jest czynne:
Wtorek: 16.00 – 19.00
Czwartek: 16.00 – 19.00
Piątek: 16.00 – 19.00
Sobota: 10.00 – 15.00

pozyskiwanie funduszy, promocja, księgowość)
– Miejsce spotkań dla organizacji pozarządowych

W ramach działalności Centrum oferujemy:
– Szkolenia dla organizacji pozarządowych (Skuteczna komunikacja z JST, Promocja NGO,
Konsultacje społeczne, Pozyskiwanie funduszy dla NGO, Zarządzanie organizacją, Pozyskiwanie
wolontariuszy, Sprawozdawczość
NGO, Księgowość NGO)
– Doradztwo dla organizacji
pozarządowych (prawo, finanse,

Lider Projektu: Fundacja
Rozwoju Demokracji Lokalnej,
Ośrodek Regionalny w Poznaniu,
ul.Rolna 19/3, 61-491 Poznań,
tel.61/8533433, fax.61/8553307,
email: biuro@poznan.frdl.pl

Wiadomości brackie

W

dniu 6 września w naszym bractwie odbyło się strzelanie o tytuł
„Króla Żniwnego”. Mam przyjemność ogłosić wszem i wobec, iż
po przeprowadzeniu regulaminem
przewidzianych ćwiczeń zaszczytny tytuł „Króla Żniwnego 2014”
zdobył brat Bartosz Mróz. Pierwszym rycerzem została siostra
Magdalena Mazantowicz, drugim
– brat Waldemar Kubiak. Bartek
Mróz to mieszkaniec Baranowa,
żołnierz terminowy Wojska Polskiego – serdecznie gratulujemy!
27 września odbyło się strzelanie o tytuł króla Żniwnego Okręgu Szamotulskiego. Gospodarzem zawodów było Kurkowe
Bractwo Strzeleckie w Pniewach.
O godność króla rywalizowali
członkowie bractw z Grzebieniska, Wronek, Sierakowa, Szamotuł, Pniew i Tarnowa Podgórnego.
Najcelniej strzelali członkowie
naszego bractwa zdobywając całe
podium! Tytuł Króla Żniwnego
Okręgu Szamotulskiego wystrze-

Partner Projektu: Gmina Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska
115, 62-080 Tarnowo Podgórne,
tel. 61/8959200, fax.61/8146118,
email: ngo@tarnowo-podgorne.pl

lał brat Bartosz Mróz, pierwszym
rycerzem została siostra Maria Jerzak, a drugim – Krzysztof Cieślik. Gratulujemy zwycięzcom.
Można śmiało stwierdzić, że służba w wojsku służy Bartkowi – to
drugi cenny tytuł w tym miesiącu.
Nasze bractwo jako sekcja
strzelecka należy do Polskiego
Związku Strzelectwa Sportowego Okręg Leszczyński. W ramach
tych struktur członkowie bractwa
rywalizują o mistrzowskie laury.
7 września na naszej strzelnicy
odbyły się XV Mistrzostwa Okręgu Leszczyńskiego. Brat Andrzej
Pawlicki w strzelaniu z karabinu
dowolnego zajął drugie miejsce
z wynikiem 186 pkt. na 200 pkt.
możliwych.
Informujemy, że strzelnica jest
otwarta w każdy wtorek i czwartek w godz. 16.00 – 20.00.
ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ
ZAINTERESOWANĄ SPORTEM STRZELECKIM!
Szczegółowych
informacji udzieli brat Leszek Jerzak pod
numerem tel. 880 584 242.
Z brackim pozdrowieniem
~ St. Bączyk
październik 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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stowarzyszenia

Nowy rok akademicki rozpoczęty

W

e wtorek 30 września
uroczyście rozpoczęliśmy rok akademicki
2014/2015. Z powagą odśpiewaliśmy „Gaudeamus...” i hymn naszego uniwersytetu. Wspaniały,
pełen humoru wykład inauguracyjny „Komunikacja niewerbalna” wygłosił prof. dr hab. Stanisław Dylak. Oprawę artystyczną
zapewnił zespół muzyczny Swingulance pod kierownictwem
Krzysztofa Zaremby. Zespół
oczarował brzmieniem. Pięknie!

Na naukę i zabawę
dobry każdy czas.
Pełni energii przystępujemy do
pracy. Zaczynamy zajęcia w istniejących już sekcjach i dodatkowo na kręgielni. Zapraszamy do
nas chętnych, którzy mają lat 55+,
bez względu na wykształcenie.
U nas można poszerzyć wiedzę,
realizować zainteresowania i nawiązać kontakty z interesującymi
ludźmi. Przekonaj się! nie siedź
w domu! Na naukę i zabawę dobry każdy czas.
Na semestr zimowy zaplanowaliśmy następujące wykłady:
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– 21 października: dr hab. Paweł Stachowiak – I wojna światowa. Odrodzenie Polski.
– 4 listopada: dr Adrianna Borowicz – Sanatoria wczoraj i dziś
– podstawy lecznictwa uzdrowiskowego.
– 18 listopada: dr Jadwiga
Kwiek – Manipulacja. Jak ją rozpoznać i jak się przed nią bronić?
– 2 grudnia: dr Jadwiga Kwiek
– Asertywność. Jak odmawiać
i prosić bez agresji?
– 13 stycznia: mgr inż. Justyna
Chmielewska, dietetyk/psychoterapeuta – DIETETYKA – dziedzina bez tajemnic. Podstawowe
zagadnienia i kierunki rozwoju.
– 27 stycznia: dr hab. Karol
Kacprzak – Zapach: między sztuką a nauką.
– 10 lutego: dr hab. Karol Kacprzak – Chemia smrodu.
Przypominamy, że wykłady odbywają się w liceum w Tarnowie
Podgórnym, we wtorki o godz.
17.00, są ogólnodostępne i bezpłatne.
W środę, 22 października,
o godz. 17.00 odbędzie się pierwsze spotkanie z psychologiem
(kolejne odbywać się będą raz
w miesiącu)
W czwartek, 23 października,
w Klubie Seniora w Tarnowie

Podgórnym odbędzie się spotkanie z przedstawicielem miejscowej Policji. Masz problemy do
rozwiązania, wątpliwości, pytania
– zapraszamy na godzinę 17.00!
Wspomnienia z podróży po
Azji Pawła Sujaka zaplanowane
zostały na cztery terminy: 16 X,
27 XI, 11 XII 2014 r. i 15 I 2015 r.
Początek o godz. 18.00.
Po raz pierwszy proponujemy
wyjazdową imprezę andrzejkową
do Lądu powiązaną z noclegiem.
Wyjazd 22 listopada. Zapraszamy!
UWAGA!!!
Zamierzamy uruchomić w Baranowie lub Przeźmierowie zajęcia na siłowni oraz stworzyć
grupy nauki języka niemieckiego i angielskiego. Uzależnione
to jest od liczby chętnych. Grupa
powinna liczyć nie mniej niż 10
osób. Zainteresowanych prosimy
o kontakt – PILNE!
Wszelkich informacji dotyczących naszej działalności można
uzyskać w siedzibie biura UTW
w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Poznańskiej 96, pokój 25. Zapisy, deklaracje i opłaty na nowy
semestr przyjmowane będą we
wtorki w godz. 10.00 – 12.00, telefon 618 959 294 i 500 620 983.
~ Maria Zgoła

informacje

Wiadomości wędkarskie

Z

arząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego
zawiadamia swoich członków, że 19 października organizuje zawody wędkarskie spławikowe dla finalistów Grand Prix Koła 2014. Zawody zostaną rozegrane na Jeziorze Niepruszewskim.
Zbiórka zawodników o 7.00 w miejscowości Cieśle.
Lista uczestników na stronie internetowej koła.
Wyniki ostatnich zawodów
•	Zawody spinningowe na Warcie w miejscowości Tuchola (7 września 2014 r.):
Seniorzy:
I miejsce – Marcin Redzyński, II – Marek Sikorski,
III – Artur Nowakowski
Juniorzy:
I miejsce – Sławomir Sitkowiak, II – Kinga Bączyk, III – Dawid Braniewicz
•	Zawody spinningowe z łodzi na Jez. Lusowskim (13 września 2014 r.):
Puchar Sytarosty Powiatu Poznańskiego dla najlepszej załogi:

I miejsce – Karpiczak / Urban,
II – Urbanek / Bronowicki, III –
Kropiński / Zandecki.
Puchar Wójta Gminy za największe szczupaki:
I miejsce – Paweł Karpiczak, II
– Marek Bronowicki, III – Arkadiusz Faliszewski
Puchar Posła na Sejm RP Waldy
Dzikowskiego za największego
okonia zdobył Marian Masternak.
•	Zawody spinningowe na
Warcie w miejscowości
Obrzycko (5 października
2014 r.)
Seniorzy: I miejsce – Piotr Bobala, II – Władysław Matuszak,
III – Dariusz Goroński
Juniorzy: I miejsce – Łukasz
Kasprzyk, II – Kinga Bączyk

Być może jednakowoż, iż się mylę;
może to wszystko to jeno trochę miedzi i szkła,
które ja biorę za złoto i diamenty.

Zaczęli się zastanawiać, który to
z adoratorów mógł przedostać się
na posesję.
Cała sprawa zaczęła się bowiem,
mniej więcej miesiąc po cieczce.
Okazuje się jednak, że dziewczyny są niewinne, a ogrodzenia
szczelne.
CIĄŻA UROJONA, z fizycznymi i psychicznymi objawami ciąży, rozwija się właśnie w okresie,
w którym szczenna suka zbliża
się do porodu. Długość jej trwania i stopień nasilenia objawów są
sprawą indywidualną.
To jest stan fizjologiczny związany z podobieństwem zmian hormonalnych, zarówno u suk nieciężarnych, jak i tych, które niedługo
urodzą. U niektórych może to doprowadzić do patologii.
Dużo ruchu, ograniczenie pieszczot i dostępu do zabawek to podstawowe zasady. Musimy zrobić
wszystko aby odwrócić uwagę suki
od tego co dzieje się w jej ciele.
Najważniejsze jest to, co właściciel zrobi w domu. Działanie farmakologiczne czy chirurgiczne to
ostateczność.
Nawet zajście w ciążę i urodzenie szczeniąt nie rozwiązuje problemu. Po każdej następnej cieczce jest to samo.

Urojona?

S

onia od pewnego czasu zachowuje się „dziwnie”. Zbiera zabawki, znosi je do swojego posłania, zawija je i tuli się do
nich. Zbliżające się do jej gniazdka
osoby ostrzega warczeniem, które
oznacza, że traktuje sprawę poważnie i że to nie są żarty.
Kropka zaczyna unikać ludzi,
kopie pod krzakami dziury, chowa
się i zagrzebuje w nich. Może tam
leżeć godzinami.
Sunia zaś, która zwykle chodzi swoimi drogami, staje się nagle przymilna, wskakuje na kolana
i pozwala się pieścić, co jest w jej
przypadku wyjątkowe.
A Mikusia nie śpi w nocy. Chodzi po domu nie mogąc znaleźć
sobie miejsca. Popiskuje i poszczekuje, a to nie pozwala domownikom spać. Czyli cała rodzina na nogach.
U Soni, Kropki i Mikusi poza
zmianami w zachowaniu właściciele zauważyli także zmiany
w wyglądzie. Powiększone sutki,
zaokrąglony brzuch, a u Mikusi
także mleko w gruczole.

Kartezjusz

W punktacji Grand Prix prowadzą: I – Piotr Lima, II – Piotr Sobala, III – Rafał Sikorski.
21 września została przeprowadzona akcja sprzątania brzegów
Jez. Lusowskiego. Zebrano kilkanaście worków śmieci – znacznie mniej niż w latach ubiegłych.
Świadczy to o pozytywnym podejściu do ochrony środowiska i korzystaniu z dobrodziejstwa przyrody. Miło jest spędzić
czas na łonie natury, w czystości
i ciszy. Użytkowników jest coraz więcej, biegacze, rowerzyści to dziś częsty widok. Udrożniona ścieżka pieszo-rowerowa
przyczyniła się do wzrostu użytkowania krajobrazu chronionego
wokół Jez. Lusowskiego, a dobre wyniki wędkarskie przyciągają wielu wędkarzy z okolicznych
gmin i Poznania.
~ Marek Perz - Prezes Koła
Trzeba pamiętać, że nie leczymy
choroby, a jedynie nie chcemy dopuścić do pojawienia się niepożądanych objawów.
Walka z tymi objawami jest czasami trudna i nie zawsze w 100 %
skuteczna, ponieważ mechanizm
ich powstawania jest skomplikowany i czynników stymulujących
nie zawsze da się uniknąć.
Flanela bardzo cierpiała z powodu swoich urojeń. Jej właścicielka
również, ponieważ była częstym
gościem w gabinecie. Dopiero sterylizacja położyła kres tym cierpieniom. Po dwóch latach spokoju
nagle u Flaneli pojawiło się mleko
i szaleństwo ciążowe najwyższego
stopnia.
Flanela spotkała inną suczkę,
która niedawno urodziła szczenięta. Sytuację udało się opanować
i jak na razie był to jednorazowy
incydent.
Natomiast walka z objawami
u Megi trwała prawie dwa lata.
Miała „pecha”, bo najpierw ciąża
i małe dziecko w domu, a później
trzy ciężarne sąsiadki. Na szczęście dzieci się urodziły i już podrosły, a Megi ma spokój.
~ Paszczak
Zapytaj Paszczaka:
paszkosum@wp.pl
październik 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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Pora na dynię
Dynia w ostatnich latach stała się bardzo popularna nie tylko
w kwestii ozdób halloweenowych.
Zaczęła się także coraz częściej
pojawiać na naszych talerzach.
Poza oczywistymi walorami smakowymi dynia ma coś jeszcze…
„bogate wnętrze”. Poniżej kilka
powodów dla których warto jeść
dynie.
Dynia to wspaniale źródło witamin i składników mineralnych.
Szczególnie cenna jest dynia o pomarańczowym miąższu – im kolor miąższu intensywniejszy, tym
więcej w nim witamin. Jest bogata w witaminę A, witaminy z gr.
B (B1 i B2), C i PP oraz składniki
mineralne: magnez, potas, żelazo,
wapń, fosfor. To także doskonałe
źródło białka i błonnika. Jest małokaloryczna (zaledwie 28 kalorii
w 100g). Poza tym dynia stwarza
doskonałe możliwości do kompo-

Szef Kuchni poleca

Jabłko pieczone

nowania różnorodnych, smacznych i w dodatku zdrowych dań.
Z miąższu dyni przygotujesz zupę,
racuchy, farsz do naleśników, ciasto... Pestki dodasz do sałatki lub
ciasta, a z oleju przygotujesz dressing do sałatki.
Ze względu na małą zdolność
wiązania azotanów z gleby dynia
jest lepszym od marchwi produktem w żywieniu dzieci oraz ludzi
chorych na miażdżycę, stwardnienie tętnic, nadciśnienie tętnicze,
niewydolność nerek, choroby wątroby, otyłość i zaburzenia przemiany materii.
Dynię powinny polubić osoby
cierpiące na zaparcia. Reguluje
pracę jelit i pobudza procesy trawienne, a ponadto oczyszcza organizm z trujących produktów
przemiany materii. Zalecana jest
też w dietach odchudzających
i przy problemach ze strony układu trawiennego, gdyż jest lekkostrawna i bogata w błonnik. Nawet
dla tzw. delikatnych żołądków dynia rozgotowana jest lekkostrawna
i łatwo przyswajalna.
Dynia ma także działanie przeciwzapalne i podnosi odporność
organizmu. Ponieważ działa moczopędnie zaleca się jej podawanie
przy trudnościach w oddawaniu
moczu, problemach z pęcherzem
moczowym i nerkami. Ponadto
dynię poleca się osobom z nadciśnieniem tętniczym i miażdżycą,
ponieważ skutecznie obniża poziom cholesterolu we krwi.
Składniki
1 jabłko
80 gr mascarpone
1 żółtko
0,1 litra śmietany 30%
150 g świeżych owoców
0,5 łyżeczki cynamonu
10 gr masła
Cukier/ cukier waniliowy
Wykonanie
Jabłuszko należy dokładnie
umyć, odciąć plaster u góry ogonka i wydrążyć środek. Masło włożyć do środka, posypać cukrem,
cukrem waniliowym i cynamonem.
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Świeże nasiona dyni stosuje się
przy zakażeniach pasożytami jelitowymi, zwłaszcza tasiemcem.
To wciąż najskuteczniejszy i najlepszy środek na pasożyty u dzieci, bo nie zawiera chemii i toksyn
i nie wiąże się z żadnymi skutkami
ubocznymi. Fitosterole zawarte
w pestkach dyni hamują powstawanie stanu zapalnego gruczołu
krokowego.
Tłoczony na zimno olej z pestek
ma ciemnozielono-brązowy kolor
oraz orzechowy zapach i smak.
Jest lekkostrawny. W przewadze
zawiera kwas linolowy i olejowy oraz witaminy: E, B1, B2, B6,
duże ilości witamin A, C i D, jest
bogaty jest w beta-karoten, potas, selen i cynk. Tłuszcze zawarte w pestkach dyni zaliczają się do
pełnowartościowych tłuszczów
roślinnych.
Ponadto dynia opóźnia procesy starzenia i ma wpływ na dobry
stan skóry. Zawarty w dyni beta-karoten jest silnym przeciwutleniaczem, chroniącym skórę przed
wolnymi rodnikami. Miąższ dyni
poleca się kobietom w ciąży, gdyż
jest doskonałym środkiem przeciw nudnościom i wymiotom. Natomiast okłady można stosować
przy oparzeniach.
Dynię warto włączyć do diety,
gdyż to dokonały sposób na dostarczenie niezbędnych witamin
i minerałów, a w dodatku to naturalny sposób na wiele dolegliwości. Smaczna, lekka i zdrowa.
~ Dietetyk WUEF Club
Piec w temperaturze 180°C
max min.9 minut
Z serka mascarpone, śmietany,
żółtka i cukrów należy stworzyć
sos.
Śmietanę ubijamy na sztywno dodajemy serek, żółtko i cukru. W momencie zbyt gęstej
masy warto dodać odrobinę mleka 3,2%.
Upieczone jabłuszko ułożyć na
talerzu, wyfiletować owoce i włożyć do środka. Polać sosem. Dekoracyjnie można użyć różnych
owoców oraz świeżą miętę do dekoracji.
Smacznego
~ Szef Kuchni Hotelu 500

porady

Skuteczna komunikacja międzykulturowa –
dlaczego sam język nie wystarcza?

W

dwóch poprzednich numerach przedstawiłam life coaching, gdzie klienci uczą
się radzić sobie skutecznie np. ze zmianą,
własnymi przekonaniami i innymi kwestiami, które wpływają na poczucie spełnienia i zadowolenia
w życiu.
Dziś o coachingu międzykulturowym. Najprostszy przykład: wyobraź sobie, że uczysz się angielskiego od kilku lat i firma przenosi cię do innego
kraju lub sam decydujesz się na taką przeprowadzkę, jak obecnie wielu Polaków. Dobrze sobie radzisz
używając języka, ale stosujesz go tak jakbyś mówił
po polsku, komunikując się w sposób dość bezpośredni, do którego jesteś przyzwyczajony. Pewnego
dnia prosisz panią z biura o nożyczki, których pilnie
potrzebujesz: „Hi, Emma, I need some scissors, do
you have any?” Emma podaje ci nożyczki i pozornie
cel komunikacji został osiągnięty. Po kilku dniach
od innej koleżanki dowiadujesz się, że jesteś niezbyt
uprzejmy, a na dodatek needy, i zauważasz, że gdy
wchodzisz do biura, pracownice cię ignorują.
W Anglii wymagany społecznie jest styl określany
mianem cushioning (dosłownie podkładanie poduszki) czyli używanie ‘would’ i ‘could’, ewentualnie
‘can’, gdy o coś prosimy, co sprawia, że nasze prośby
nie mogą być tak bezpośrednie, jak w komunikacji
Polaków. „Hi, Emma, I’ve just noticed that there are
no scissors in my desk, would you mind lending mi
yours?” spowodowałoby zupełnie inny odbiór twojej osoby na poziomie współżycia społecznego.

Stosowania ‘would’ i ‘could’
uczymy się wprawdzie na lekcjach angielskiego, ale ich naturalne użycie wymaga świadomości własnego (rodzimego) stylu
komunikacji oraz wiedzy o tym,
jak przebiega porozumiewanie się
w danym kontekście w kraju docelowym. W tym aspekcie język
angielski jest bardzo zbliżony do
komunikacji japońskiej (odrębny
styl i słownictwo języka grzecznościowego). Zarówno Anglia,
jak i Japonia są krajami wyspiarskimi, z ograniczoną przestrzenią
i ścisłymi zasadami dotyczącymi
przestrzeni osobistej. Na wybór
m.in. stylu komunikacji wpływ
mają nasze orientacje kulturowe.
Orientacja kulturowa to
skłonność do takiego myślenia,
odczuwania i działania, jakiego
nauczyła nas nasza kultura. Na
przykład w USA normalny jest
styl bardzo bezpośredni – mówisz
to, co myślisz i odwrotnie. Przekaz jest jasny, lecz może być odebrany jako obraźliwy lub agresywny. Azjaci natomiast rzadko
mówią wprost, co mają na myśli,
unikając urażenia uczuć innych
osób i zachowując twarz (bardzo

istotne w skutecznej komunikacji
biznesowej z Chinami czy Japonią). Jest też wiele innych orientacji kulturowych, które wpływają na nasze zachowanie jak np.
sposób postrzegania czasu, rodzaj
myślenia czy to, jak funkcjonujemy na codzień w grupie.
Coaching międzykulturowy
i szkolenia z kompetencji międzykulturowych dają nam więc konkretną wiedzę o tym, jak poprawić
własne rezultaty oraz umiejętność
skutecznej komunikacji zarówno
prywatnie, jak i w biznesie.
Kultura jest jak cebula – widzimy tylko to, co jest na wierzchu, a przecież w środku jest wiele innych warstw mówiących nam
o tradycjach, zwyczajach, normach
kulturowych, wierzeniach czy wartościach typowych danej kultur,
których najzwyczajniej w świecie
jesteśmy nieświadomi i które często ignorujemy. Nie wiemy też, co
w danej kulturze uznawane jest za
powód do śmiechu, dlatego bezpieczniej jest powstrzymać się od
dowcipów, które mogą być zrozumiałe jedynie dla Polaków.
mgr Katarzyna Weiss,
www.lingwest.com

Ośrodek Nauczania Języków Obcych LINGWEST zaprasza serdecznie na bezpłatne warsztaty gramatyczne, które odbędą
się 6 listopada, w godz. 18.00 – 19.30
Temat: Czasy typu PRESENT (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect i Present Perfect Continuous).
Poziom znajomości języka: minimum Pre-Intermediate
Liczba miejsc ograniczona, zapisy: 61 814 6761 lub info@lingwest.com

ITALIANO TOCCA
E FUGGI!

C

entrum Kształcenia Języków Obcych w Przeźmierowie zaprasza
mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na bezpłatne warsztaty
z języka włoskiego (dla osób początkujących)
I termin: 22 października, w godz. 18.00 – 19.30
II termin: 29 października, w godz. 18.00 – 19.30
Poznaj podstawowe zwroty, niezbędne podczas podróży do Włoch.
Spotkania odbędą się w siedzibie szkoły, przy ul. Ogrodowej 125. Liczba miejsc ograniczona! Zgłoszenia pod nr tel.: 663 203 521 bądź poprzez formularz zgłoszeniowy na www.ckjo.pl zapraszamy!
~ arrivederci

Podziękowanie

P

aństwu Alinie i Juliuszowi Gustowskim serdeczne
podziękowania za gościnę oraz mile spędzony czas
w „Osadzie na skraju Puszczy” Rybaczówka Mylinek
w Pakawiu składają Seniorzy Klubu Seniora w Sadach.

Poszukujemy świadków wypadku

7

października, ok. godz. 20.10, na drodze krajowej
nr 92 na wysokości Auchan jadąc w kierunku Tarnowa Podg. miał miejsce wypadek. Uszkodzone
w nim zostały dwa samochody (żółty Ford Ka i srebrny Ford Fusion – jeden z nich dachował). Sprawcą był
kierowca czerwonego samochodu, który oddalił się
z miejsca wypadku.Świadków wypadku prosi o kontakt Mariusz Szeszuła, tel. 504 768 870
październik 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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porady

Czas na płaszcz

nem, zaczynając od granatowego,
przez bordowy do wszelkich odcieni zieleni, oranży, żółci i czerwieni.
Oczywiście zawsze jest miejsce na
klasyczną czerń oraz szarość.
Na topie są płaszcze w stylu
oversize, militarnym, z suwakami
i zapięciem a’la ramoneska, z dodatkiem skóry (np. na rękawach)
i ostatni hit sezonu, płaszcze w męskim stylu. Można także przebierać pomiędzy motywami zwierzęcymi, kratą, pepitką. Krój i fakturę
materiału można wybrać kierując
się wyłącznie wygodą i gustem. To
świetna zabawą modą. Wszystko
zależy od nas!

J

esień to piękna pora roku, ale jednocześnie grymaśna i zdradliwa. Okrycie wierzchnie to podstawowy element tego okresu. Coraz częściej zerkamy
do swojej szafy w poszukiwaniu okrycia na chłodniejsze dni. Jak wybrać ten idealny dla nas płaszcz na jesień?
W tym roku panuje bardzo duża dowolność, jeżeli
chodzi o wybór płaszcza. Jednak zanim coś wybierzemy, pamiętajmy, iż płaszcz to przede wszystkim okrycie na chłodne dni - powinien nas ogrzać. Dodatkowo
może nadać charakteru naszej stylizacji. Może stworzyć elegancki look, jak i luzacki wygląd, wszystko zależy jaką narzutkę wybierzemy. Z paskiem podkreśli
talię osy, rozszerzony na dole seksownie powiększy
biodra, a z kolei luźny ukryje mankamenty ciała.
Jeśli chodzi o kolorystykę, to modne są niemal wszystkie odcienie kolorystyczne związane z jesiennym sezo-

Maja Wachowska wizażytska i stylistka
www.majawachowska.pl

Baranowo
Skarga pauliańska
w Kotlinie Kłodzkiej

W

dniach 12 – 14 września, odbyła się wycieczka zorganizowana przez Radę Sołecką dla mieszkańców. Pierwszy dzień
rozpoczęliśmy od zwiedzenia sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Później zwiedziliśmy
zabytki Kłodzka. Kolejnym miejscem było uzdrowisko w Polanicy Zdroju oraz muzeum papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Wieczorem dotarliśmy
do miejsca zakwaterowania w ośrodku Absolwent
w Zieleńcu. Drugi dzień to wyjazd do Pragi i zwiedzanie miasta. Dużo można napisać o licznych zabytkach, tłumach zwiedzających i atmosferze tego
miasta, dlatego ujmę to tak: koniecznie trzeba tu
przyjechać i zobaczyć.
Trzeciego dnia udaliśmy się do rezerwatu „Błędne
Skały” , gdzie przemierzyliśmy kilkusetmetrową trasę wśród osobliwych form skalnych. Po przyjeździe
do Wambierzyc zwiedziliśmy Bazylikę oraz odwiedziliśmy skansen „U sołtysa”. Pełni wrażeń, w dobrych humorach udaliśmy się w drogę powrotną, licząc na to, że za rok Baranowo uda się na kolejną
wspaniałą wycieczkę.
~ A.S.
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Z

darza się, że dłużnik wyzbywa się majątku, abyśmy
nie mieli z czego egzekwować długu. Sprzedaje lub darowuje nieruchomość, samochód, cenne ruchomości na rzecz małżonki,
dziecka, brata, wspólnika. Jest
na to skuteczny sposób – skarga
pauliańska. Co dzięki niej zyskujemy? Po procesie paulińskim zakończonym sukcesem, wierzyciel
będzie mógł prowadzić egzekucję
na rzeczach, które zostały przekazane osobom trzecim. Takie powództwo kierowane jest jednak
nie przeciwko dłużnikowi, lecz
przeciwko osobie trzeciej.
By pozew odniósł skutek, wymagane jest łączne spełnienie następujących warunków: po pierwsze –
dokonanie przez dłużnika z osobą
trzecią czynności prawnej, na skutek której ta osoba trzecia uzyskała
korzyść majątkową oraz doszło do
pokrzywdzenia wierzycieli; po drugie – działanie dłużnika ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli;
po trzecie – wiedza lub możliwość
(przy zachowaniu należytej staranności) dowiedzenia się przez osobę
trzecią, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.
Spełnienie tych przesłanek nie
jest proste (zwłaszcza tej ostatniej),
jednakże kodeks cywilny wychodzi
nam naprzeciw, tworząc domniemania prawne w dwóch wypad-

kach. Po pierwsze, jeżeli wskutek
czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba bliska dla dłużnika
uzyskała korzyść majątkową, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.
Po drugie, gdy korzyść majątkową
uzyskał przedsiębiorca pozostający
z dłużnikiem w stałych stosunkach
gospodarczych – domniemywa się,
że było mu wiadome, iż dłużnik
działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. W takich wypadkach to nie my, a pozwany musimy wykazywać swoją niewiedzę
o motywach dłużnika.
Na koniec, musimy pamiętać,
że pozew w takiej sprawie należy
wnieść w ciągu 5 lat.
~ Krzysztof Jakubiec
Adwokat

wspomnienie

Rozkosz życia w Przeźmierowie

D

zieje
Przeźmierowa
mimo przecież dość krótkiej historii naszej miejscowości stanowią niezwykle
wdzięczny temat. Po serii artykułów o problematyce osadzonej
w czasach minionych spotykam
się zewsząd z wyrazami uznania
za podejmowanie tego typu narracji. To niezwykle miłe i jakże inspirujące do dalszych działań.
Historia Przeźmierowa stała się
za sprawą tych artykułów dominującym tematem moich rozmów
z mieszkańcami. Z wypiekami na
twarzy dowiaduję się wciąż o nowych, nieznanych faktach przechowywanych w zakamarkach pamięci najstarszych mieszkańców
naszej miejscowości. Archiwum
pęcznieje, a tematów do pisania
na pewno nie zabraknie! Muszę
się przyznać wytrwałym czytelnikom tej rubryki, że moje zainteresowanie historią Przeźmierowa
podlega pewnej zmianie. Z biernego słuchacza przekształcam się
bowiem w aktywnego przepytującego, opracowującego zebrane
informacje. Na przykład ostatnio
podjąłem próbę ustalenia miejsca
pochodzenia pierwszych mieszkańców Przeźmierowa, którzy
osiedlili się tutaj krótko po 1930 r.
Zasięgnąłem informacji u potomków 13 rodzin, które na pewno
mieszkały w tym czasie w naszej
miejscowości. Okazało się, że niemal wszyscy pierwsi osadnicy wywodzili się spoza Gminy Tarnowo
Podgórne. Wyjątek stanowili państwo Ludek z ul. Rynkowej (Leon
urodzony w Swadzimiu i Wiktoria w Kokoszczynie). Dwie rodziny pochodziły z Poznania. Pozo-

stali – co ciekawe – bez wyjątku
przywędrowali do nas z południowej Wielkopolski. Ustalanie miejsca urodzin mieszkańców, którzy
osiedlili się w Przeźmierowie później znajduje się w fazie zbierania
informacji. Ze wstępnych obserwacji wynika jednak, że przeważająca większość tych rodzin nie
miała na starcie żadnych związków z Gminą Tarnowo Podgórne.
To pewnie jeden z wielu powodów
trudności w poszukiwaniu tożsamości Przeźmierowa w Gminie
w latach powojennych. Chciałbym
podkreślić, że pierwsi przybysze,
którzy zdecydowali się zamieszkać w Przeźmierowie, dostali na
samym starcie coś unikatowego
w skali kraju, czego na pewno nie
było w żadnej innej miejscowości,
nie tylko w naszej Gminie. Chodzi
o gotowy rodzaj planu zagospodarowania przestrzennego z niezwykle dokładnie i restrykcyjnie ustalonymi parametrami zabudowy
działek. Podana w nim była przewidywana wielkość miejscowości
i prognoza rozwoju Przeźmierowa! W początku lat trzydziestych
ubiegłego wieku koncepcja powstania Przeźmierowa jako „miasta ogrodu” była podawana w prasie ogólnopolskiej jako przykład
nowoczesnej urbanistyki. Zawierała gotowe rozwiązania projektowe, opisywała specjalnie do tego
konkretnego pomysłu przygoto-

wane warianty kredytowania. Że
to nie gołosłowne stwierdzenia
będą się Państwo mogli przekonać
wkrótce. Planuję bowiem wydanie
reprintu broszury z 1929 r. reklamującej ten spójny projekt. To niezwykle fachowo skonstruowane,
rzetelne wydawnictwo podkreślające walory kupna działki w Przeźmierowie. To również wszystkie
wady takiego kroku jak np. niedogodności związane z lotniskiem.
Przeglądając broszurę można będzie poznać realia tamtych czasów
takie jak: ceny gruntów, stopy procentowe kredytów itp. I porównać
z dzisiejszymi. Najważniejszy dla
teoretyków i praktyków zagospodarowania przestrzennego jest
jednak zawarty tam kompleksowy
projekt planu zabudowy miejscowości. Śmiem twierdzić, że autorzy tej broszury sprzed 85 lat byli
znakomitymi fachowcami i nie
pomylili się w żadnym ze swoich
przewidywań! Zapewniam Państwa, że większość dzisiejszych
deweloperów wydających tego
typu reklamy powinna spalić się
ze wstydu konfrontując je z rzeczonym wydawnictwem. Jako
przedsmak zamieszczam kilka reklam wyjętych z niego właśnie.
~ Grzegorz Leonhard
autor jest Przewodniczącym
Rady Gminy
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lotnisko~biblioteka
Główny temat – odszkodowania lotniskowe

W

dniu 27 września 2014 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa
Nasze Małe Ojczyzny odbyło spotkanie z
mieszkańcami naszych miejscowości. Celem zebrania było przekazanie informacji o:
- procesach sądowych, wniesionych przez mieszkańców zamieszkujących w Obszarze Ograniczonego Użytkowania,
- zakresie działań podjętych w związku z naruszaniem norm środowiskowych przez tzw. Tor Poznań,
- wyjaśnienie problemów pojawiających się w czasie procesów sądowych,
- powstaniu Komitetu Wyborczego „Mój Dom”
popieranego przez Stowarzyszenie, wystawiającego
kandydatów w najbliższych wyborach samorządowych.
W zebraniu brali udział mecenasi z kancelarii adwokackich i radcowskich, współpracujących ze Stowarzyszeniem. Przedstawiciele kancelarii poinformowali zebranych o pierwszych wyrokach, jakie
zapadły w Sadzie Okręgowym. Aktualnie sądy wydają jedynie wyroki częściowe w wysokościach przekraczających 50 000 zł z tytułu spadku wartości nieruchomości. Sądy nie wydają wyroków w sprawie
nakładów na rewitalizację nieruchomości, przyczyna
– brak rzeczoznawców wydających opinie.
Potwierdzają się nasze przewidywania: biegli we
wszystkich przypadkach potwierdzają spadek warto-

ści nieruchomości oraz konieczne
kosztowne rewitalizacje domostw.
Mieszkańcy, Przewodniczący
Stowarzyszenia i mecenasi wskazywali na destrukcyjne działania
podjęte przez Zarząd Portu Lotniczego Ławica przy poparciu władz
administracyjnych Poznania i
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Stowarzyszenia
poinformował o skierowaniu skargi do Najwyższej Izby Kontroli na
destrukcyjne działania zarówno
Zarządu Portu Lotniczego – Ławica również jego udziałowców.
Otrzymaliśmy informację z NIK,
która rozważa możliwość przeprowadzenia kontroli w tym zakresie.
Poinformowano również, że na
wniosek Stowarzyszenia przeprowadzono kontrolę emisji hałasu z
Toru Poznań podczas treningów
i wyścigów. Kontrolę przeprowadził Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska. Stwierdzono znaczne przekroczenie norm
hałasu i podjęto działania zmierzające do ukarania odpowiedzial-

nych za emisję hałasu. Sprawy są
w toku.
Przewodniczący Stowarzyszenia poinformował zebranych o
powołaniu Komitetu Wyborczego
Mój Dom popieranego przez Stowarzyszenie. Przedstawiciel komitetu Dorota Berełkowska omówiła
główne cele i zamierzania jakie
stawia sobie komitet wyborczy.
Przedstawiciele wybrani przez nas
będą działać w naszym interesie i
dla naszego dobra, wsłuchując się
w potrzeby społeczności lokalnej.
W wolnych głosach i dyskusji zgłoszono szereg problemów
które nurtują nasze lokalne społeczeństwo. Mieszkańcy biorący udział w procesach sądowych
wskazywali na wyjątkowo negatywne nastawienie przedstawicieli
Portu Lotniczego Poznań – Ławica zarówno do nich, jak i do biegłych. Wskazywano także na destrukcyjne działania Portu.
Odpowiedzi na nurtujące nas
pytania udzielał również obecny
na spotkaniu Wójt Gminy Tadeusz Czajka.
Przewodniczący Stowarzyszenia
Leszek Wardeński

Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej
Zmieniamy się!
Biblioteka Publiczna Gminy i jej Filie w nowych odsłonach czyli nowe lokale dla placówek kulturalnych.
Szybko zmieniający się otaczający nas świat, a także
wzrastające potrzeby edukacyjne wymuszają zmiany lokalowe placówek kulturalnych. Biblioteki ze
swoim nowoczesnym wystrojem są coraz bardziej
atrakcyjne dla użytkowników, bardziej funkcjonalne, kolorowe, z dogodnym dostępem do zbiorów.
Wzbudzają coraz większe zainteresowanie. Zastosowane zmiany wpływają na popularność placówek,
a ich nowe oblicze zwiększa atrakcyjność i wzbudza ciekawość osób, które dotychczas nie korzystały
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z bibliotek. Badania pokazują, że liczba odwiedzin w nowych lokalach
rośnie i wzrasta zainteresowanie książką. Jednym słowem pomimo pozornych zagrożeń biblioteki przeżywają renesans na całym świecie.
W 2012 roku Biblioteka Publiczna w Tarnowie przeniosła się do nowego lokalu. A w tym roku dwie nasze placówki, Filia w Lusowie i Filia w Przeźmierowie, polepszą swoje warunki lokalowe. Czytelnicy
będą mieli bardziej komfortowy dostęp do książki. Nowe lokale to dostosowywanie się do potrzeb współczesnego, zmieniającego się świata.
W październikowym numerze „Sąsiadki-Czytaj” zapraszamy na spacer
po nowej placówce – Filii w Lusowie. Powstała w 1986 r. i była trzecią
placówką filialną (wcześniej rozpoczęły działalność Filia w Przeźmierowie i Filia w Baranowie). Przechodziła różne koleje i przeprowadzki, by
w sierpniu 2014 roku kontynuować swoją działalność kulturalną w nowym miejscu (przy ul. Ogrodowej 3C) i w nowym lokalu.
Nowe warunki to wygodniejszy dla czytelników dostęp do książki,
a dla młodszych ciekawe i kolorowe miejsce do spotkania z literaturą –
tą łatwiejszą i tą trudniejszą. To zachęta do zainteresowania się książką
jako dobrą formą poszerzania wiedzy i rozwoju, ale również ciekawą
formą rozrywki, zabawy i spędzania wolnego czasu. Książki na wszystkie interesujące tematy, dla młodszych i trochę starszych, a także audiobooki, to ciekawe propozycje dostępne w Filii w Lusowie na jesienne
i zimowe wieczory. Zapraszamy na spacer po placówce (na co dzień
czytelnicy oczywiście są w placówce, ale tym razem postanowiliśmy
błyskiem fleszy nie przeszkadzać im w doborze książek).
~ I.B. fot.biblioteka

gok
Jazzowa Scena Sezamu:
Wojciech Karolak Quartet

Afisz

piątek, 24 października godz. 19
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 25 zł

Oficjalne otwarcie Centrum Kultury
Przeźmierowo oraz koncert Stanisława Soyki
sobota, 8 listopada godz. 17 Centrum Kultury Przeźmierowo.
Obowiązują bezpłatne zaproszenia.

Kulturalny koktajl SEZAMu
- otwarcie CK Przeźmierowo dla mieszkańców
niedziela, 9 listopada godz. 10-16
Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

Operetka „Kraina uśmiechu”
Teatru Muzycznego „Arte Creatura”
niedziela, 9 listopada godz. 19
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 20 zł

Artystyczne obchody Święta Niepodległości
(Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Lusowiacy)
wtorek, 11 listopada godz. 17
Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny.

Jazzowa Scena Sezamu:
„Eljazz Quintet”

piątek, 14 listopada godz. 19
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 20 zł

Jesienne Święto Pieśni
- koncert chórów

sobota, 15 listopada godz. 16
Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.
Bilety i zaproszenia dostępne:
- w godz. 9-15 w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym)
- w godz. 15-20 w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14)
- do 7.11 w godz. 9-17 (w środy) i 9-15 (w pozostałe dni robocze) w Starej Kotłowni w Przeźmierowie
- od 10.11 w godz. 9-17 (w środy) i 9-15 (w pozostałe dni robocze) w Centrum Kultury Przeźmierowo
- online w serwisie Biletomat.pl oraz na stronie www.goksezam.pl
Informacja telefoniczna: 61 895 92 28

„Afisz” zawiera wybrane imprezy. Pełna informacja o imprezach kulturalnych
dostępna w miesięczniku TarNowa Kultura oraz na stronie internetowej www.goksezam.pl
październik
styczeń2014
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Wojciech Karolak i Eljazz Quintet
na Jazzowej Scenie Sezamu

P

o wakacyjnej przerwie powraca Jazzowa Scena Sezamu. W październiku, na
inaugurację nowego sezonu zagra
w Tarnowie Podgórnym Wojciech
Karolak Quartet – legenda polskiego jazzu. W listopadzie usłyszymy natomiast Eljazz Quintet.
Karierę muzyczną artysta rozpoczynał pod koniec lat 50. jako
saksofonista, grając w grupie Jazz
Believers z Janem Ptaszynem
Wróblewskim i Krzysztofem Komedą. W roku 1961 poświęcił się
grze na fortepianie w zespole Andrzeja Kurylewicza. Współpracował też ze Swingtetem Jerzego Matuszkiewicza. Jako aranżer
współpracował z Big Bandem Polskiego radia i Telewizją Polską.
Pod własnym nazwiskiem występował od 1962 roku, gdy założył The Karolak Trio. W tej dekadzie występował także w Szwecji,
dzięki czemu w 1973 roku stał się
właścicielem organów Hammond-B3, z których charakterystycznym
brzmieniem do dziś jest kojarzony. Do długiej listy muzycznych
projektów z udziałem W. Karolaka dopisać należy także formację
Time Killers, z którą nagrał „najlepszą płytę jazzową lat ‘80” według redakcji pisma Jazz Forum.
O wszechstronności Wojciecha
Karolaka świadczy długa lista artystów, z którymi współpracował.
Znaleźli się na niej muzycy z różnych bajek: Grzegorz Ciechowski, Jarosław Śmietana, Michał

Urbaniak, Piotr Baron i Zbigniew
Lewandowski, Leszek Cichoński,
czy jedna z gwiazd niedawnego
festiwalu „BLusowo” – Magda
Piskorczyk.
Koncert odbędzie się w Domu
Kultury w Tarnowie Podgórnym
w piątek, 24 października o godz.
19. Bilety w cenie 25 zł do nabycia w siedzibie GOK „SEZAM”
(Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96, w godz. 9-15), Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul.
Ogrodowa 14, w godz. 15-20) i
Starej Kotłowni przy Szkole Podstawowej w Przeźmierowie (w
godz. 9-17 w środy i 9-15 w pozostałe dni robocze). Sprzedaż biletów online odbywa się natomiast
w serwisie Biletomat.pl.
Interesująco zapowiada się także kolejne tarnowskie spotkanie z
jazzem. 14 listopada w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym usłyszymy Eljazz Quintet – zespół złożony z doświadczonych muzyków,

Kto pojedzie do Czerwonaka?

N

ie ma roku, by z powiatowego konkursu recytatorskiego „Jesienna Zaduma”
nasi reprezentanci nie wracali z nagrodami i wyróżnieniami. W listopadzie uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjów z gminy Tarnowo Podgórne ponownie wybiorą się do Czerwonaka. Wcześniej jednak muszą
przejść gminne eliminacje konkursu.
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Uczniowie szkół podstawowych wyrecytują wiersze,
a przedstawiciele gimnazjów –
także prozę. Ich występy oceniać
będzie profesjonalne jury, które
wyłoni najlepszych recytatorów
i da im przepustkę do występu 24
listopada w Gminnym Ośrodku
Kultury „Sokół” w Czerwonaku.

którzy nie tylko imponują kunsztem wykonawczym, ale i przenoszą słuchaczy w czasy największego rozkwitu jazzu. Ta propozycja
zachwyci szczególnie fanów swingu podpartego klasycznym akompaniamentem sekcji rytmicznej.
Spodziewać się można także pełnych ekspresji solówek fortepianu,
trąbki i saksofonu. Grupę tworzą
Adam Wendt (sakofon), Marcin
Gawdziś (trąbka), Bogdan Hołownia (fortepian), Andrzej „Bruner”
Gulczyński (kontrabas) i Józef
Eliasz (perkusja).
Bilety na to wydarzenie w cenie
20 zł dostępne będą od 20 października w siedzibie GOK „SEZAM”, Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym i Starej Kołtowni
w Przeźmierowie, a od 10 listopada – w Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety online dostępne
będą w serwisie Biletomat.pl i na
stronie www.goksezam.pl.
~ Jarek Krawczyk

Na spotkanie z poezją, które
odbędzie się w niedzielę, 26 października w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym, zapraszamy
nie tylko uczestników, ale ich rodziny i przyjaciół. Warto przyjść,
wesprzeć i posłuchać. Początek
o godz. 15, wstęp wolny!
~ Jarek Krawczyk
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Soyka, operetka i kulturalny koktajl na otwarcie

N

a tę inwestycję czekało wielu mieszkańców
Przeźmierowa i całej gminy Tarnowo Podgórne. Na początku listopada zostanie oddane do użytku nowe Centrum Kultury Przeźmierowo.
Na dobry początek - występ Stanisława Soyki, atrakcje taneczne, muzyczne, teatralne, kulinarne, a także
spektakl operetkowy. 8 i 9 listopada zapowiadają się
ekscytująco!
Soyka i oficjalne otwarcie
Oficjalne otwarcie Centrum Kultury odbędzie się
w sobotę, 8 listopada o godz. 17. Z tej okazji pojawi
się w Przeźmierowie pierwsza gwiazda – Stanisław
Soyka. Urodzony w 1959 roku jazzowy wokalista,
pianista i kompozytor, karierę muzyczną rozpoczął
w wieku 20 lat recitalem muzyki bluesowej i gospel
w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Dwa lata
później ukazała się jego płyta „Blublula” zawierająca jazzowe standardy Duke’a Ellingtona, czy Johna
Coltrane’a nagrane wraz z trio Wojciecha Karolaka.
Album stał się „Jazzową płytą roku 1981”. Kolejne
albumy „Soyka Sings Ellingtion”, nagrany dla zachodnioniemieckiego oddziału wytwórni RCA „Stanisław Soyka” i zbierający nagrania radiowe „Radioaktywny” potwierdziły talent artysty. W 1988 roku
rozpoczął on długą i owocną współpracę z jazzowym
gitarzystą, Januszem Yaniną Iwańskim. Nagrał z nim
wiele płyt, m in. album „Acoustic”, o którym mówi
się, że o kilka lat wyprzedził epokę nagrywania „bez
prądu”. Pochodząca z kolejnego albumu „Tolerancja
” stała się wielkim przebojem i obok „Cudu Niepamięci”, „Absolutnie nic” jest jednym z najbardziej
rozpoznawalnych utworów Soyki. Po jazzie i popie
zainteresowania artysty skierowały się w stronę muzyki poetyckiej (płyty do tekstów Szekspira, Miłosza, Leśmiana) i religijnej (skomponował muzykę do Tryptyku Rzymskiego św. Jana Pawła II). W
dyskografii Stanisława Soyki odnaleźć można także
albumy poświęcone Agnieszce Osieckiej („Osiecka
znana i nieznana”) i Czesławowi Niemenowi („W
hołdzie Mistrzowi”).
Niezależnie od repertuaru, trudno nie rozpoznać
charakterystycznego stylu Stanisława Soyki, który od wielu lat plasuje się w czołówce najciekawszych polskich muzycznych osobowości. Do tego,
co podkreślają krytycy, koncertowe brzmienie
jego zespołów dorównuje nagraniom studyjnym.
Przekonać się będą mogli o tym 8 listopada po oficjalnym otwarciu wszyscy, którym uda się odebrać
bezpłatne zaproszenie na występ. Wejściówki dostępne są w siedzibie GOK „SEZAM” (Tarnowo
Podgórne, ul. Poznańska 96 w godz. 9-15), Domu
Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa
14, w godz. 15-20) i Starej Kotłowni przy Szkole Podstawowej w Przeźmierowie (w godz. 9-17
w środy i 9-15 w pozostałe dni robocze). Liczba
miejsc ograniczona!

Kulturalny koktajl dla
wszystkich
Wszystkich mieszkańców
gminy Tarnowo Podgórne i całej Wielkopolski zapraszamy natomiast w niedzielę, 9 listopada
na „Kulturalny Koktajl SEZAMu – Wstrząśnięty i zamieszany”. Impreza potrwa od 10 do 16.
Najpierw GOK „SEZAM” zaserwuje koktajl muzyczny, w którym zmieszają się dźwięki grupy
„Swingulance” i Młodzieżowej
Orkiestry Dętej Gminy Tarnowo
Podgórne. Od 12 swoje spektakle, w ramach koktajlu teatralnego pokażą grupy „Novi”, „Senioritki” i Teatr Tańca „Sortownia”.
Na koniec, o godz. 14, koktajl taneczno-wokalny z udziałem Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca
Ludowego „Modraki”, Zespołu
Pieśni i Tańca „Lusowiacy” oraz
Mażoretek. Przez cały dzień na
zwiedzających nowe Centrum
Kultury czekać będzie też koktajl plastyczno-kulinarny, o który
zadba przeźmierowskie koło plastyczne i koło kulinarne.
Operetka na finał
Zwieńczeniem intensywnego
weekendu będzie atrakcja niedzielnego wieczoru – operetka
Teatru Muzycznego „Arte Creatura”. W jego wykonaniu zobaczymy „Krainę Uśmiechu”
– szczytowe osiągnięcie wielkiego twórcy operetki wiedeńskiej,
Franza Lehara. Pochodzące z

niej arie i duety, takie jak „Twoim jest serce me”, „Herbatka sam
na sam”, czy „Kto dał nam klucze
do miłości bram” stały się szlagierami. Libretto Vicotra Leona,
Ludwiga Herzera i Fritza Lohnera
należy do najpiękniejszych i najbardziej wzruszających historii
miłosnych. Jego akcja dzieje się
na początku XX wieku. Harbianka Liza, zakochana ze wzajemnością w chińskim księciu Sou
Czongu postanawia rzucić dla niego Wiedeń i przenieść się do Azji.
Na miejscu okazuje się jednak, że
dziedzic cesarstwa, by sprostać
tradycji, nie może poprzestać na
jednej tylko żonie. Sou Chong nie
chce równocześnie pozwolić Lizie odejść. Tymczasem do Pekinu
przybywa dawny jej wielbiciel –
Gucio, który wraz z siostrą księcia próbuje zorganizować ucieczkę Lizy. W tle rodzi się kolejne
uczucie… Na pierwszą operetkę
w Centrum Kultury Przeźmierowo zapraszamy w niedzielę, 9 listopada, o godz. 19. Bilety w cenie 20 zł do nabycia w siedzibie
GOK „SEZAM” (Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96 w godz.
9-15), Domu Kultury w Tarnowie
Podgórnym (ul. Ogrodowa 14, w
godz. 15-20) i Starej Kotłowni
przy Szkole Podstawowej w Przeźmierowie (w godz. 9-17 w środy
i 9-15 w pozostałe dni robocze).
~ Jarek Krawczyk

OTWARCIE CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

8.11 godz. 17	oficjalne otwarcie Centrum Kultury Przeźmierowo i
koncert Stanisława Soyki (obowiązują bezpłatne zaproszenia)
9.11 godz. 10-16	Kulturalny Koktajl Sezamu – Wstrząśnięty i Zamieszany
• Koktajl muzyczny – godz. 10-12
	Program z udziałem zespołu „Swingulance” i Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Tarnowo Podgórne
• Koktajl teatralny – godz. 12-14
	Spektakle grup teatralnych: „Novi”, „Senioritki”,
Teatr Tańca „Sortownia”
• Koktajl taneczno-wokalny – godz. 14-16
Program z udziałem „Modraków”, „Lusowiaków”, Mażoretek
• Koktajl Plastyczno- kulinarny – godz. 10-16
Wystawa prac koła plastycznego, Słodki kącik koła kulinarnego
9.11 godz. 19	Operetka „Kraina Uśmiechu” Teatru Muzycznego
„Arte Creatura” (bilety: 20 zł)
październik 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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Kabaret czy opera?

J

eszcze w październiku rozpocznie się sprzedaż biletów
na dwa wydarzenia, które
czekają nas w listopadzie: występ
„Kabaretu Skeczów Męczących”
oraz ogólnopolską premierę opery Oskara Kolberga – „Scena w
karczmie, czyli powrót Janka”.
Kabaret Skeczów Męczących
wystąpi w Tarnowie Podgórnym
w sobotę, 22 listopada. Pochodzący z Kielc zespół, który niedawno świętował swoje 10-lecie,
zaprezentuje swój nowy program
„L!ve”. Grupa należy do najpopularniejszych polskich kabaretów,
a swoją pozycję potwierdziła wieloma nagrodami i występami telewizyjnymi. Bilety na to wydarzenie, dostępne od 15 października,
kosztować będą 30 zł.
Za 25 zł można natomiast stać
się świadkiem ogólnopolskiej premiery opery „Scena w karczmie,
czyli powrót Janka”. To jednoaktówka, „obrazek wiejski ze śpiewami i muzyką Oskara Kolberga”. Libretto opracowane zostało
na podstawie „Janka spod Ojcowa” J. K. Gregorowicza, a akcja
przeniesie widzów na dziewięt-

Święto Pieśni

J

esień to w naszej gminie czas
szczególny dla miłośników
muzyki chóralnej. Od lat właśnie o tej porze roku swoje święto
ma Koło Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego – zespół, którego
tradycja sięga 1921 roku. „Jesienne Święto Pieśni” to spotkanie ze
śpiewem tego, ale i wielu zaprzyjaźnionych chórów. W tym roku
impreza odbędzie się 15 listopada o godz. 16, w nowym Centrum
Kultury w Przeźmierowie. Pełny
skład wykonawców opublikowany zostanie w listopadowym numerze „TarNowej Kultury” oraz
na stronie internetowej www.goksezam.pl. Wstęp wolny, zapraszamy!
~ Jarek Krawczyk
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nastowieczną polską wieś. Wśród
wykonawców znajdą się soliści,
tancerze, aktorzy i orkiestra „Accademia dell’Arcadia”. Dzieło
współcześnie nie było wystawiane, widzowie którzy przyjdą 23
listopada o godz. 18 do Centrum
Kultury w Przeźmierowie będą
więc świadkami historycznego
wydarzenia. Bilety pojawią się w
sprzedaży 20 października.
Bilety na oba spektakle będzie
można będzie kupować w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórny, w

godz. 9-15) i Domu Kultury w
Tarnowie Podgórnym (w godz.
15-20), a także w Przeźmierowie:
do 7 listopada w Starej Kotłowni przy Szkole Podstawowej (w
godz. 9-17 w środy i 9-15 w pozostałe dni robocze), a od 10 listopada – w Centrum Kultury w Przeźmierowie (ul. Ogrodowa 13).
Sprzedaż biletów przez internet
rozpocznie się tego samego dnia
w serwisie Biletomat.pl i na stronie www.goksezam.pl.
~ Jarek Krawczyk

edukacja
Przedszkole w Baranowie

Gdy moje dziecko się jąka

W

ielu rodziców zastanawia się dlaczego ich
dziecko zaczęło się jąkać. Szukają odpowiedzi na pytanie jakie były tego przyczyny. Tymczasem z badań prowadzonych na całym
świecie wiemy, iż nie ma jednej przyczyny jąkania.
Specjaliści zajmujący się zaburzeniami mowy powstanie i rozwój jąkania tłumaczą tzw. koncepcją
wieloczynnikową.
Najistotniejszymi czynnikami mającymi bezpośredni wpływ na wystąpienie jąkania u dzieci są
czynniki fizjologiczne (w tym czynniki genetyczne)
oraz czynniki lingwistyczne, czyli te związane z nabywaniem kompetencji językowych. Współwystępujące z nimi czynniki środowiskowe i psychologiczne
mają wpływ na nasilenie i utrwalenie się objawów
jąkania. Zatem to czy dziecko będzie się jąkać, czy
pierwsze objawy niepłynności w mowie mogą się
utrwalić lub czy ustąpią zależy od wielu fragmentów
bardzo skomplikowanej układanki.
Wiele dzieci przechodzi przez okres niepłynności
we wczesnym dzieciństwie. Oto najważniejsze zasady, które rodzice mogą wdrożyć w codzienne działania, w momencie wystąpienia niepłynności. – Pomogą one uporać się z problemem:
•	wprowadź rytm w życiu dziecka, stałą rutynę dnia,
•	rozmawiając z dzieckiem nawiązuj kontakt wzrokowy,
•	buduj dobrą relację poprzez okazywanie dziecku
pełnej akceptacji,
•	miej realistyczne oczekiwania wobec dziecka –
doceniaj jego wysiłek,
•	buduj poczucie pewności siebie u swojego dziecka,

•	traktuj poważnie problemy
dziecka – rozmawiaj z nim
o nich, jeśli jest taka potrzeba
także o niepłynności w mowie,
•	rozmawiaj w bardziej spokojny sposób,
•	pozwól dziecku na swobodne wypowiadanie się w odpowiednim dla niego tempie, nie
przerywaj, nie kończ wypowiedzi za dziecko,
• mówcie po kolei,
• daj dziecku czas,
•	poświęć dziecku chwilę, niech
to będzie wasza specjalna
chwila, skupcie się na tym czego dziecko potrzebuje, co chce
robić, w co się bawić – zrób to
codziennie,
•	stosuj pauzy w mówieniu,
mów wolniej i wyraźniej, zadawaj proste, konkretne pytania,
•	słuchaj uważnie swojego
dziecka,
•	baw się z dzieckiem, wykorzystuj zabawy wspierające rozwój
mowy dziecka (ruch na świeżym powietrzu, taniec, śpiew,
układanie klocków lub puzzli,
ćwiczenia małej motoryki –
rozwijające sprawność ręki).

Stworzenie optymalnych warunków w domu pomaga dzieciom
przejść całkowicie bezkolizyjnie
przez okres niepłynności, nawet
w przypadku występujących predyspozycji. Oto lista czynników
ryzyka. Jeśli na któreś z pytań odpowiecie Państwo TAK, to jest to
sygnał, iż należy skonsultować się z
logopedą specjalizującym się w terapii zaburzeń płynności mówienia.
1. Czy w rodzinie ktokolwiek się
jąkał lub nadal jąka?
2. Czy którykolwiek z rodziców
bardzo martwi się, odczuwa silny
niepokój związany z niepłynnością
dziecka?
3. Czy objawy niepłynności
utrzymują się lub nasilają?
4. Czy dziecko jąka się dłużej niż
12 miesięcy?
5. Czy dziecko zaczęło się jąkać
po 36 miesiącu życia?
6. Czy dziecko ma inne problemy z mową, wadę wymowy?
7. Czy mowa dziecka jest rozwinięta ponad przeciętną?
8. Czy dziecko jest świadome
problemu, czy obawia się mówić
z tego powodu?
22 października będziemy
w Polsce obchodzić Światowy
Dzień Osób Jąkających się.
Monika Korpik
neurologopeda
Przedszkole Mali Odkrywcy

Szkoła Muzyczna w Tarnowie Podgórnym

Kolejna gwiazda muzyki klasycznej w Tarnowie Podgórnym

1

października to dzień szczególny dla wszystkich melomanów – to Międzynarodowy Dzień
Muzyki. Z tej właśnie okazji mieszkańcy naszej
Gminy mieli okazję wysłuchać wspaniałego koncertu, zorganizowanego wspólnymi siłami przez Samorządową Szkołę Muzyczną w Tarnowie Podgórnym
oraz Gminny Ośrodek Kultury „Sezam”. To kolejne
wydarzenie z cyklu „Gwiazdy Muzyki Klasycznej”.
Cyklu, który miejmy nadzieję na trwałe zapisze się do
kalendarza imprez kulturalnych naszej Gminy. W tym
roku do naszej szkoły zawitał Poznański Chór Kameralny. Jest to jeden z najbardziej znanych zespołów
wokalnych w naszym kraju, powstał w 2005 roku z
inicjatywy Bartosza Michałowskiego, wieloletniego
asystenta prof. Stefana Stuligrosza. W latach 2006,
2007, 2010 chór trzykrotnie zdobywał GRAND
PRIX uznanych konkursów chóralnych, otrzymując
również nagrody specjalne: dla najlepszego dyrygen-

ta, za najlepszą technikę wokalną oraz za najlepsze wykonanie
muzyki współczesnej. Występowali na wielu krajowych i zagranicznych festiwalach, nagrali jak
dotąd 10 płyt CD, wykonując nie
tylko muzykę klasyczną, ale też
m.in. jazzowe wersje Pieśni Kurpiowskich Karola Szymanowskiego czy piosenki wraz z zespołem
Dżem. Chór jest doskonale przygotowanym wokalnie zespołem,
bardzo często koncertującym w
kraju i za granicą. Założyciel chóru, Bartosz Michałowski, to nie
tylko znakomity dyrygent, ale
też człowiek potrafiący sam prowadzić koncerty. Umie nawiązać

kontakt z każdą publicznością,
także z dziećmi. Koncert w Tarnowie Podgórnym, zorganizowany z
okazji Międzynarodowego Dnia
Muzyki, był połączeniem muzyki
i słowa – publiczność miała okazję dowiedzieć się wielu ciekawych informacji nie tylko o wykonywanych przez chór utworach,
ale też ogólnie o muzyce wokalnej. Najmłodsi słuchacze zostali zaangażowani do współpracy
– odpowiadali na pytania, liczyli
czas trwania utworów. Widzowie
byli pod wrażeniem umiejętności
wokalnych chóru i chyba nikt nie
wrócił do domu znudzony.
~ Magdalena Moruś
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edukacja
Szkoła Muzyczna w Tarnowie Podgórnym

Podchody pianistyczne

S

zkoła muzyczna to nie tylko zajęcia i praca nad grą
na instrumencie. To także
zabawa, przyjaciele, wyjazdy integracyjne. Z inicjatywy Agnieszki Liman, nauczycielki fortepianu
z Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnowie Podgórnym, przy pomocy pozostałych
pianistów – Magdaleny Moruś,
Marzeny Wieczorek i Pawła Rosy,
a także przy współpracy Rady Rodziców, udało się zorganizować
niezwykłe wydarzenie. W sobo-

tę 20 września uczniowie klasy
fortepianu nad Jeziorem Lusow-

skim urządzili podchody. Podchody niezwykłe, gdyż zawierające zadania dotyczące muzyki.
Grupa ponad 30 uczniów bawiła
się znakomicie – zwłaszcza, że
negatywne prognozy nie sprawdziły się i pogoda była idealna na
pieszą wędrówkę. Zabawa zakończyła się ogniskiem zorganizowanym na placu przy kościele w Lusowie. Najedzeni i zadowoleni,
uczestnicy zabawy mieli jeszcze
siły na gry sprawnościowe, w które włączyli się nawet nauczyciele. Myślę, że wszystkim podobała
się taka forma integracji i kto wie,
może kiedyś ją powtórzymy.
~ Magdalena Moruś

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Piątoklasiści w Biskupinie

W

połowie
września
uczniowie klas piątych
naszej szkoły wybrali
się do Biskupina na XX Festyn Archeologiczny. Tegoroczna impreza
nosiła tytuł ,,Kamień, brąz, żelazo” i była dla wszystkich zwiedzających okazją do odbycia podróży
przez trzy epoki ważne w dziejach
ludzkości. Dla gości przygotowano wiele atrakcji, liczne prezentacje i zajęcia edukacyjne.
Piątoklasiści zwiedzili zrekonstruowaną osadę neolityczną z epoki kamienia, osadę prehistoryczną
i muzeum. Przewodnicy ciekawie
opowiadali o życiu w tamtych czasach, dzieci natomiast porównywały je z warunkami panującymi
dzisiaj.
W południe uczniowie zostali
podzieleni na mniejsze grupy i –

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Czworo laureatów

J

ak co roku nasi uczniowie licznie zaangażowali
się w Ogólnopolską Kampanię Trzeźwy Umysł, której celem jest profilaktyka i edukacja młodego pokolenia. Jedną
z propozycji było rozwiązanie zadań dotyczących dyscyplin sportowych. Uczniowie wykazali się
tu nie lada wiedzą. Sporo chętnych
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posługując się mapą – odwiedzali kolejne ciekawe miejsca, brali
udział w pokazach, słuchali dawnej muzyki, oglądali bitwy, lepili z gliny, wiązali sznury. Niektórzy szlifowali język angielski, bo
warsztaty prowadzili goście z różnych krajów Europy.

Wszyscy uczestnicy wyjazdu
wrócili do Lusowa bardzo zadowoleni. Piątoklasiści na pewno
wykorzystają wiedzę i umiejętności zdobyte tego dnia na festynie w
Biskupinie.
~ Stanisława Janeczek
wzięło także udział w plastycznoliterackim konkursie pod hasłem
„Mój czas”, wykonując ciekawe
prace ukazujące to, w jaki sposób
spędzają czas wolny.
Wśród uczestników ze Szkoły w Lusowie przyznano aż cztery nagrody. Laureatami zostali:
Małgorzata Linkowska, Weronika Zgoła, Amelia Bera i Maurycy Majewski. Gratulacje dla zwycięzców i wszystkich, którzy
podjęli wyzwanie i wzięli udział
w konkursie.
~ K.B.

edukacja
Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

W zdrowym ciele zdrowy duch!

T

akie hasło przyświecało
nam podczas festynu rodzinnego, który odbył się
20 września w Szkole Podstawowej w Ceradzu Kościelnym.
Gotowi do startu w biegach i do
marszu z kijkami nordic walking
rodzice naszych uczniów i nauczyciele stawili się na starcie
punktualnie o godzinie 11 w piękne, sobotnie przedpołudnie. Po
biegach i marszach rozpoczęła się
konsumpcja smakołyków przygo-

towanych przez rodziców – zajadaliśmy się sałatkami, cistami,
grillowanymi kiełbaskami, goframi i wieloma innymi pysznościami. Wszyscy uczestnicy festynu
kibicowali podczas meczu piłki
nożnej, rozgrywanym pomiędzy
absolwentami i uczniami naszej
szkoły. Dla wszystkich dzieci zorganizowaliśmy przeróżne konkurencje sportowe – od rzutu krawatem dyrektora do skoków w
workach po kawie. Każde dziecko
nagrodziliśmy. Humory dopisały, pogoda również. Dziękujemy
wszystkim za obecność i zabawę!
~A.P

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Powitanie jesieni

W

tym roku „Powitanie
jesieni” w naszej szkole przebiegało pod
hasłem Jesień w sadzie i ogrodzie. Uczniowie klas 0 – III wykonali prace plastyczne, którymi
udekorowaliśmy sale lekcyjne
oraz szkolny korytarz. Wszyscy
uczniowie wraz z wychowawca-

mi wykonali i degustowali surówki, sałatki, desery i ciasta z owoców
oraz warzyw z polskich sadów i ogrodów.
Ze względu na wietrzną i deszczową pogodę w pierwszy dzień jesieni
sprzątanie terenu Lusówka musieliśmy przełożyć na najbliższy, ciepły
i słoneczny dzień.
Dzięki ofiarności właścicieli sklepu „Hubertus” w Tarnowie Podgórnym uczniowie i pracownicy naszej szkoły mogli cieszyć walorami
smakowymi polskich jabłek.
~ I.Czyż, M.Kilanowska

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Wrzesień w tarnowskiej podstawówce

W

jesiennej aurze, lecz z uśmiechem na
twarzach wychowankowie SPTP przywitali nowy rok szkolny.
Grono pedagogiczne już we wrześniu przygotowało wiele atrakcyjnych konkursów, m.in. Recytatorski w języku angielskim, Fotograficzny dla klas
I-III Pejzaż jesienny, Plastyczne: „Zwierzaki cudaki

oraz ludziki” dla uczniów kl.0-III,
JAN PAWEŁ II WYCHOWAWCA I PRZYJACIEL DZIECI,
KONKURS NA RZEŹBĘ – POSTAĆ JANA PAWŁA II, a także
„PRZYJACIEL PRZYRODY”.
Mają one na celu rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych, rozwijanie wrażliwości
artystycznej dzieci, stworzenie
możliwości twórczej aktywności,
konfrontacji swoich umiejętności
oraz promocję talentów.
Po raz kolejny Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym przyłączyła
się do akcji edukacyjnej Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Celem przedsięwzięcia było
zachęcenie wszystkich do przypomnienia i utrwalania tabliczki mnożenia. W słoneczną środę, 17 września, uczniowie klas
IV – VI uczestniczyli w mate-

matycznych potyczkach. Wśród
dzieci, które brały udział w konkursie byli również przedstawiciele klas III. Ponadto uczniowie
przygotowali barwne plakaty,
zachęcające do udziału w akcji.
W tym niezwykłym dniu, na każdej przerwie cztery Komisje Egzaminacyjne (uczniowie znający
bardzo dobrze tabliczkę mnożenia) przepytywały ochotników ze
sprawnego wykonywania pamięciowego mnożenia. Każdy, kto
bezbłędnie podał wynik mnożenia w jak najkrótszym czasie,
otrzymywał medal Mistrza Tabliczki Mnożenia. Efektem tej
akcji było pogłębienie przez wielu uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się tabliczką
mnożenia.
~ Daria Koralewska,
Ewa Nowicka
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edukacja
Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Spotkanie z absolwentami

D

nia 18 września 2014
roku w naszej szkole odbyło się spotkanie klas
trzecich z absolwentami naszego gimnazjum. W naszych progach gościliśmy Michała Dolatę,
Wojciecha Brzoskiego i Michała
Przybeckiego. Było to pierwsze
z planowanych cyklicznych spo-

tkań z absolwentami naszej szkoły, mające na celu przybliżenie
uczniom dalszej ścieżki ich edukacji.
Goście nawiązali do lat spędzonych w naszej szkole, wpływie
nauczycieli na ich dalsze życiowe
wybory. Podzielili się swymi refleksjami dotyczącymi wagi nauki

nawet z pozoru nieprzydatnych
w dalszej edukacji przedmiotów.
Nasi absolwenci obecnie studiują,
pracują, a jeden z nich jest klerykiem. Rozwijają też swoje pasje.
Spotkanie przebiegło w bardzo
miłej atmosferze.
~Agata Kaszuba,
Jolanta Siwczak

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Dobre wyniki w biegach przełajowych

S

ztafetowe biegi przełajowe odbyły się 26 września
w Kórniku. Gminę Tarnowo
Podgórne, zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców, reprezentowało tarnowskie Gimnazjum.
W rywalizacji wzięło udział 16
najlepszych szkół z całego powiatu. Żelaznym faworytem było
oczywiście Gimnazjum z Puszczykowa, gdzie funkcjonują od
lat klasy sportowe o profilu lekkoatletycznym.
Sztafeta liczy 10 zawodników,
a każdy miał do przebiegnięcia jedno okrążenie (dziewczęta ok. 800
m, a chłopcy ok. 1 200 m). Pierwsze startowały szkoły podstawowe,
więc nasi reprezentanci czas na rozgrzewkę. Na pierwszy ogień poszły
dziewczęta. Na pierwszej zmianie
pobiegliśmy dobrze trzymając się
czołówki. Nasze następne uczennice zaczęły piąć się w górę i w pewnym momencie byliśmy nawet na 3
miejscu! Ostatecznie nasze dziewczęta ukończyły sztafetę na dobrym
5 miejscu!
Chłopcy podbudowani występem koleżanek także rozpoczęli
bardzo dobrze. Przez długą część
zawodów plasowali się na 2 miejscu tuż za Puszczykowem! Końcówka niestety w naszym wykonaniu nie była najlepsza i chłopcy
zajęli ostatecznie 4 miejsce, tracąc
do podium zaledwie kilka sekund.
Wyniki te jednak są najlepszymi
w historii szkoły w przełajowych
biegach sztafetowych i to dobry
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prognostyk przed indywidualnymi biegami przełajowymi. Może
wtedy uda się naszym uczniom
stanąć na podium?
Szkołę reprezentowali. Dziewczęta: Guźniczak Katarzyna, Dolata Karolina, Mikołajczak Joanna, Wróbel Natalia, Bielawska
Adriana, Szymańska Jagoda, Fijałkowska Wiktoria, Kukotko
Aleksandra, Bochnak Weronika,

Skwierzyńska Natalia, Czekalska Joanna. Chłopcy: Szymański
Dawid, Pietrzak Jakub, Grobelny
Adam, Mazgaj Piotr, Kabaciński
Filip, Kobyliński Marcel, Gorgolewski Paweł, Dubisz Dominik,
Mikołajczak Michał, Walkowiak
Mikołaj, Wróbel Jakub, Wentland
Maksymilian.
~ Marek Łodyga

edukacja
Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Festyn Rodzinny
W ostatnią wrześniową sobotę (27.09) w naszej szkole odbył
się Festyn rodzinny „Pyrek, Pyrka i Pyrunia” („tata, mama i ja”
– wyjaśnienie dla niewtajemniczonych). Dla wszystkich przewidziano wiele zabaw i konkursów. Ażeby się wzmocnić przed,
w trakcie i po konkurencjach
sportowych, degustowano wszelakie potrawy z „pyrą” w roli
głównej przygotowane przez naszych uczniów. Tłumy łasuchów
oblegały kawiarenkę, która tego
dnia wydała kilkaset filiżanek
kawy i rozkroiła 45 blach wspaniałych ciast upieczonych przez
cudowne mamy (dziękujemy!)
Nie mniej chętnych było do posmakowania przepysznych sałatek, zapiekanek, frytek, plendzy,
pyr z gzikiem i wielu innych potraw z ziemniaków.
Pełni energii tatusiowie rozegrali mecz piłki nożnej. Najważniejsze, że padły gole, chociaż nie

zawsze do bramki przeciwnika.

WZP.6721.1.2014

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie dla działek 464/1, 464/2, 464/3, 464/4 przy ulicy Leśnej, działek nr
384, 313/1 przy ulicy Rynkowej oraz dla terenów położonych w rejonie ulicy Krańcowej
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) oraz ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie dla działek
464/1, 464/2, 464/3, 464/4 przy ulicy Leśnej, działek nr 384, 313/1 przy ulicy Rynkowej oraz
dla terenów położonych w rejonie ulicy Krańcowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 3 listopada 2014 r. do 3 grudnia 2014 r. w godzinach pracy urzędu, pokój 13.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się 24 listopada 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.16.00.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy
składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy
w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienionego projektu dokumentu i postępowania w tej sprawie.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2014 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Rozegrano również rodzinny turniej „street-ball” - tata + pociecha.
Na festyn przybyli także nasi
absolwenci, którzy kibicowali młodszym koleżankom i kolegom. Zapowiedzieli także, że
chcieliby włączyć się w następnym roku w rozgrywki sportowe.
Uczniowie wszystkich klas
mieli okazję sprawdzić się w „Pyrowej sztafecie”. Dla mniej uzdolnionych sportowo odbył się konkurs karaoke i Pokaz Mody na
czerwonym dywanie. „Intelektualiści” mogli się sprawdzić
w quizie z wiedzy ogólnej. Nie
zapomnieliśmy również o najmłodszych gościach i dla nich
były konkursy: rzeźba z ziemniaka, zbieranie ziemniaków na czas.
Klasa Ia zdobyła I miejsce
i w nagrodę otrzymała od Rady
Rodziców bilety do kina.
Zabawy było co niemiara, a humory dopisywały wszystkim.
Dziękujemy wszystkim Rodzicom za zaangażowanie i współpracę oraz wspólną wspaniałą zabawę. Do zobaczenia za rok!
~ Agata Kaszuba
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 9 października 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:
PRZEŹMIEROWO - część
działki 1259/7
TARNOWO PODGÓRNE część działki 1259/36
TARNOWO PODGÓRNE - lokal w budynku na działce 215
Szczegółowe
informacje
o przedmiocie dzierżawy i najmu można uzyskać w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami–
pok. nr 12 tel. 61 89-59-289.
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ogłoszenia
OGŁOSZENIE

WZP.6721.15.2014

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA ZMIANY MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W TARNOWIE
PODGÓRNYM

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 2012 r. poz.
647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały
Nr LXXI/935/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do
opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Tarnowie Podgórnym.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie
w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo
Podgórne w terminie do dnia 12 listopada 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo
Podgórne.
WZP.6721.16.2014

WZP.6721.2.2014

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W
PRZEŹMIEROWIE, PRZY ULICACH RYNKOWEJ, WYSOGOTOWSKIEJ I LEŚNEJ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Batorowie i Swadzimiu
– rejon ulic: Widok, Stefana Batorego i Nad Stawem – część A.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.
U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Batorowie i Swadzimiu – rejon
ulic: Widok, Stefana Batorego i Nad Stawem – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 3.11.2014 r. do
dnia 3.12.2014 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu,
pokój 13.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 17.11.2014 r. w siedzibie Urzędu
Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15:00.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na
piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do
wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
19.12.2014 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z dnia
2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013
r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały Nr LXXI/934/2014 z dnia
23 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie, przy ulicach Rynkowej, Wysogotowskiej i Leśnej.
Teren objęty niniejszą uchwałą obejmuje obszar o powierzchni około
2,4 ha, położony w Przeźmierowie, przy ulicach Rynkowej, Wysogotowskiej i Leśnej:
-obszar przy ulicy Rynkowej obejmujący dz. o nr ewid.: 1/43, 1/44,
-obszar przy ulicy Wysogotowskiej obejmujący dz. o nr ewid. 1691,
-obszar przy ulicy Leśnej obejmujący dz. o nr ewid.: 1579, 1580,
1581.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz składać
wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo
Podgórne w terminie do dnia 12 listopada 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne.
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O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W WYSOGOTOWIE – PRZY ULICY
SKÓRZEWSKIEJ.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.
Dz.U.2012.647 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tj.Dz.U.2013.1235) zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Gminy Tarnowo Podgórne uchwały Nr LXXI/957/2014 z
dnia 23 września 2014 roku o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Wysogotowie przy ulicy Skórzewskiej.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo
Podgórne, pok. 14 oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko. Wnioski można składać na piśmie w Urzędzie
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 12 listopada 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i
adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym
do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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Szczęśliwa
trzynastka

Ostatni start sezonu

K

olarze KK Tarnovia Tarnowo Podgórne zdobyli
złoty i srebrny medal rozgrywanych w Kaliszu mistrzostw
Polski w drużynowej jeździe na
czas. Pierwsze miejsce zajęła drużyna juniorów w składzie: Dominik Wewiór, Patryk Wewiór,
Mikołaj Gutek i Szymon Korcz,
a drugie drużyna młodzieżowców:
Borys Korczyński, Patryk Krzywda, Kacper Kistowski i Wojciech
Sykała. Oba starty odbyły się
5 października w Godzieszach
Wielkich na dystansie 40 km. Dwa

dni wcześniej na trasie Opatówek
– Brzeziny – Opatówek (dystans
30 km) odbyła się jazda na czas
dwójek, która również przyniosła
oczekiwane medale. W kategorii
junior złoty zdobyli Mikołaj Gutek i Szymon Korcz, a w młodzieżowcach brązowy Wojciech Sykała i Borys Korczyński. Udział
w tych zawodach był ostatnim
w sezonie kolarskim 2013/2014,
w którym podopieczni trenerów
Zbigniewa Szymańskiego, Piotra
Brońskiego i Konrada Błaszczyka
zdobyli 25 medali. 
~ Ania Lis

D

obrym występem na Mistrzostwach Świata w kolarstwie szosowym, które
odbyły się w hiszpańskiej Ponferradzie, może pochwalić się Mikołaj Gutek, który 23 września
w wyścigu jazdy indywidualnej
na czas zajął trzynaste miejsce.
W rywalizacji wzięło udział siedemdziesięciu najlepszych juniorów świata.
~ Ania Lis

Mistrzostwa Sołectw
2014/2015

O

d biegów, Nordic Walking
i gry karcianej Kop rozpocznie się XI edycja Mistrzostw Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne 2014/2015. Każda
z powyższych rywalizacji odbędzie się 11 listopada, m.in. w ramach XI Biegu i Nordic Walking
z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Baranowie. Regulaminy można znaleźć na stronie
www.osir.pl w zakładce Mistrzostwa Sołectw w menu głównym.

~ Ania Lis

Zapisy!

U

KS ATLAS w Tarnowie
Podgórnym przyjmuje
zapisy

• do sekcji szermierczej dziewcząt i chłopców
– zajęcia dla grupy początkującej dzieci z klas 1-3 odbywają
się w poniedziałki i czwartki od
16.20 – 17.20 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym.
Starsze dzieci zapraszamy na
salę OSIR w Tarnowie Podgórnym -szczegółowe informacje
pod numerem telefonu 602 637
951.

• do sekcji piłki siatkowej dla
dziewcząt i chłopców z klas
4-6
– treningi prowadzone są w
poniedziałki od 16.20 do 17.20
i w czwartki od 17.10 do 18.00
w Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Tarnowie Podgórnym.
Dodatkowe informacje można
uzyskać na stronie
www.uksatlas.pl
lub pod numerem telefonu 602
637 951.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych
~Paweł Kapłon
Prezes Klubu
październik 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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Triathlon. Otwarte, bezpłatne warsztaty!

Z

astanawia Was czy i jak się do niego odpowiednio przygotować?
Triathlon to kombinacja pływania, kolarstwa i biegu. Ta wszechstronna dyscyplina sportowa
cieszy się coraz większą popularnością, o czym mogli się również przekonać mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne 14 czerwca, gdy w Lusowie odbył się
Triathlon Lwa: 600 m pływania, 15 km jazdy rowerem i 3 km biegu.
Do popularyzacji triathlonu przyczyniło się jego
włączenie do programu Igrzysk Olimpijskich w 2000
roku. Od tego momentu stał się jednym z ważniejszych elementów letnich Igrzysk Olimpijskich (1,5
km pływanie, 40 km jazda rowerem i 10 km bieg).
Wielu jednak marzy, by zostać „człowiekiem z
żelaza”. Aby tak się stało trzeba ukończyć dystans
znacznie dłuższy niż olimpijski – wyzwaniem jest
3,8 km pływania 180 km jazdy rowerem i 42,2 km
biegu (!). Po ukończeniu tego morderczego wyścigu otrzymuje się miano IRONMAN’a – człowieka z
żelaza. To cel i motywacja dla każdego triathlonisty.
Jak tego dokonać?
Na początek zachęcam do startów na krótszych dystansach takich jak ¼ IRONMAN lub ½ IRONMAN.
Poprzez starty na skromniejszych odcinkach można
odpowiednio zaadaptować organizm, co pozwala
zbudować wytrzymałość do coraz dłuższego i trudniejszego wysiłku. Wtedy może się okazać, że nie taki
diabeł straszny jak go malują – twierdzi 4-krotny
medalista Mistrzostw Polski Hubert Król. Trener triathlonu z 18-letnim stażem treningowym, prowadzący kadrę zawodników UAM Triathlon Poznań.
To właśnie Hubert Król 6 listopada o 18.00 poprowadzi DARMOWE warsztaty triathlonowe, które

odbędą się w WUEF Club. Hubert
opowie m.in o tym:
– jak przygotować się do zawodów triathlonowych?
– jak poradzić sobie z dystansem pływackim w akwenie otwartym?
– na co zwrócić uwagę podczas
swojego pierwszego startu w triathlonie?
– jak rozłożyć i zaplanować treninig w okresie zimowym?
Dwa tygodnie wcześniej, tj. 24
października o 19.00, odbędą się
warsztaty związane z konkurencją
rowerową w triathlonie. Poprowadzi je Krystyn Lipiarski, któ-

Piąta inauguracja sezonu

M

łodzieżowy Ogólnopolski Turniej Kręglarski „Wielkopolska zaprasza” inaugurował
sezon kręglarski 2014/2015, który dla klubu OSiR Vector Tarnowo Podgórne jest piątym w historii jego istnienia. Zawody rozgrywano w Poznaniu od 18 do 21 września. W kategorii dzieci drugie
miejsce zajął Krzysztof Bartkowiak, trzecie Marcin
Byliński oraz ósme Maja Wąsala. W kat. młodziczka i młodzik trzecie miejsce zajęli Sandra Mrowiec
i Jędrzej Dmowski. Również w kat. młodzik miejsca
najbliższe podium zajęli Tomasz Byliński (4) oraz
oczko niżej Mateusz Bartkowiak. W kat. juniorka
młodsza czwarte miejsce wywalczyła Anita Szponar,
w kat. junior młodszy drugie miejsce zajął Maciej
Kozłowski, a jego klubowy kolega Patryk Mrowiec
jedenaste. W klasyfikacji klubowej OSiR Vector zajął wysokie drugie miejsce. 
~Ania Lis
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ry przedstawi zagadnienie optymalnego ustawienia roweru (tzw.
Bike Fitting) oraz właściwej pozycji zawodnika. Wszytko po to,
aby zyskać jak najbardziej areodynamiczną pozycję. Każdy triathlonista, bez względu na to, czy
właśnie zaczął przygodę z triathlonem, czy ściga się rekreacyjnie,
czy jest zawodnikiem wyczynowym, powinien mieć odpowiednio dopasowany rower.
Liczba miejsc na oba warsztaty
jest ograniczona, obowiązuje kolejność zapisów, które odbywają
się w Sekretariacie WUEF Club.
~WUEF Club
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SZKOLNE
ZAWODY MTB

szkoła podstawowa
- klasa IV
1. TYMOTEUSZ WNUK - SP PRZEŹMIEROWO
2. JAKUB URBANIAK - SP SMOCHOWICE
3. EMILIA KORZEC - SP PRZEŹMIEROWO
4. JAGODA BUKCZYŃSKA - SP LUSOWO
5. STANISŁAW WOŹNIAK - SP PRZEŹMIEROWO
- klasa V
1. PIOTR ZGOŁA - SP LUSOWO
2. ADAM FRAŃSKI - SP POZNAŃ
3. ZUZANNA MIKOŁAJCZAK - SP LUBOŃ
4. ZUZANNA GRYCIUK - SP LUBOŃ
5. JAKUB BRZEZIŃSKI - SP PRZEŹMIEROWO
- klasa VI
1. KACPER EKSNER - SP LUSOWO
2. KRYSTIAN SIEKIERSKI - SP TARNOWO PODGÓRNE
3. WOJCIECH PIETRUCKI - SP LUSOWO
4. FILIP BĄKOWSKI - SP LUBOŃ
5. KAROLINA RACKOWIAK - SP LUSOWO

P

o raz kolejny w Parku
700-lecia odbyły się otwarte Mistrzostwa Powiatu
Poznańskiego i Gminy Tarnowo
Podgórne w kolarstwie MTB dla
szkół podstawowych i gimnazjów. W zawodach, które rozegrano 19 września, wystartowało
dziewięćdziesiąt kolarek i kolarzy
ze szkół podstawowych z: Luboń,
Lusowo, Poznań, Przeźmierowo,
Smochowice i Tarnowo Podgórne
oraz gimnazjów: Baranowo, Dąbrowa, Krzesiny, Poznań, Suchy
Las i Tarnowo Podgórne. Wyniki
nagradzanych miejsc 1-5 w poszczególnych kategoriach przedstawiamy obok:

gimnazjum
- klasa I
1. KAJETAN SZTUBA - GIM. TARNOWO PODGÓRNE
2. JACOB KAMIŃSKI - GIM. SUCHY LAS
3. BARTOSZ BOJKO - GIM. POZNAŃ
4. JONASZ STÓRK - GIM. POZNAŃ
5. MACIEJ MATEJA - GIM. POZNAŃ
- klasa II
1. MATEUSZ BORUCZKOWSKI - GIM. KRZESINY
2. MARCEL MARKIEWICZ - GIM. KRZESINY
3. ŁUKASZ DERA - GIM. SUCHY LAS
4. CEZARY KWIATEK - GIM. KRZESINY
5. MIKOŁAJ KUNIKOWSKI - GIM. TARNOWO PODGÓRNE
- klasa III
1. MARCEL MUSIELAK - GIM. TARNOWO PODGÓRNE
2. ANTONI SIKORSKI - GIM. TARNOWO PODGÓRNE
3. FILIP KOWALCZAK - GIM. SUCHY LAS
4. KACPER PAWŁOWSKI - GIM. SUCHY LAS
5. MATEUSZ KUNYSZ - GIM. TARNOWO PODGÓRNE

~ Ania Lis

Pożegnanie lata na dwóch kółkach

T

egoroczne lato aktywnie pożegnało ponad
trzydzieści osób, które 20 września wzięły
udział w rajdzie rowerowym. Jego trasa wiodła z Tarnowa Podgórnego, przez Marianowo, Sady,
Swadzim, Batorowo, Lusowo – ścieżką wzdłuż jeziora do Lusówka i z powrotem drogą rowerową do
Tarnowa Podgórnego. Po raz pierwszy miejscem zakończenia rajdu było boisko przy ul. Ogrodowej.
Tam na wszystkich uczestników, którzy dotarli do
celu, czekała kiełbasa i kaszanka z grilla, chleb ze
smalcem i domowe ogórki kiszone.
Organizatorzy, którymi byli Sołtys i Rada Sołecka
w Tarnowie Podgórnym oraz OSiR Tarnowo Podgórne, dziękują wszystkim uczestnikom za udział, miłą
atmosferę i zapraszają na kolejny rajd.
~ Ania Lis
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Pracowity wrzesień piłkarzy GKS Tarnovii
Tarnowo Podgórne
III ligowa rywalizacja – Ciężka walka o każdy punkt
Rywalizacja w rozgrywkach
III ligi grupy kujawsko-pomorsko-wielkopolskiej ruszyła pełną
parą. Zespół prowadzony przez
trenera Karola Brodowskiego w
każdym kolejnym pojedynku musiał z wielką determinacją i zaangażowaniem walczyć o ligowe
punkty. Poziom rywalizacji jest
dużo wyższy niż ten, z którym do
tej pory nasi zawodnicy mieli do
czynienia. Dlatego zespół musi
oswoić się z wymaganiami III ligi
i wyciągać wnioski z rozegranych
spotkań.
Szczęście było blisko. GKS
Tarnovia Tarnowo Podgórne –
Pogoń Mogilno 1:1 (0:0)
Na początku września zespół
GKS Tarnovii zmierzył się z drużyną Pogoni Mogilno. W tym meczu w 50. minucie goście obejmują prowadzenie. Zespół Tarnovii
powoli przejmuje inicjatywę i w
71. minucie po rzucie wolnym egzekwowanym przez Artura Grządzielewskiego Kamil Bździel
trafia do siatki. Tarnowianie uzyskują przewagę i stwarzają sytuacje pod bramką Pogoni. Grają
jednak nieskutecznie. Czary goryczy dopełnia niewykorzystanie
w doliczonym czasie gry rzutu
karnego.
Rywal nie dał żadnych szans.
Unia Swarzędz – GKS Tarnovia
Tarnowo Podgórne 5:2 (3:0)
W środę, 10. września, GKS
Tarnovia zmierzyła się na wyjeździe z Unią Swarzędz. Szkolne
błędy w obronie powodują, że po
35 minutach gry jest 3:0 dla Unii.
Później mecz się wyrównuje i
Grządzielewski zdobywa gola.
Unia gra jednak bardzo skutecznie i zdobywa kolejne dwie bramki. Gol Arkadiusza Trzcińskiego
w 80. minucie nieco poprawia
niekorzystny wynik.
Gra bez kompleksów. Tarnovia – Lech II 1:1 (1:0)
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W obecności prawie 400 widzów zespół GKS Tarnovii Tarnowo Podgórne zmierzył się w
meczu o mistrzostwo III ligi z
drużyną Lecha II. Mecz rozpoczął się od zdecydowanych ataków gospodarzy, którzy już w 10.
minucie po dynamicznej akcji Artura Grządzielewskiego obejmują prowadzenie. Podopieczni Karola Brodowskiego nie zwalniają
tempa i cały czas groźnie atakują. Zespół Lecha stara się przeprowadzać groźne kontry, ale defensywa Tarnovii gra skutecznie i
pewnie. W drugiej połowie lechici atakują coraz bardziej zdecydowanie i w 55. minucie po rzucie
wolnym z prawej stronie boiska w
wykonaniu Niklasa Zulciaka doprowadzają do wyrównania. Trener Brodowski wprowadza do gry
Gregorka, Czarneckiego i Dylewskiego. Mecz jest szybki i wyrównany. Jednak zawodnicy obu zespołów nie grzeszą skutecznością
i do końca spotkanie utrzymuje
się wynik remisowy.
Skład: Jacek Brzuśkiewicz,
Maciej Scherfchen, Kamil Maćkowiak, Mateusz Kubicki, Artur
Dorna, Paweł Kowal (75’ Krzysztof Połczyński), Mateusz Moroń
(60’ Maciej Czarnecki), Arkadiusz Trzciński, Kamil Bzdziel
(65’Bartosz Dylewski),Krystian

Mańczak (60’ Karol Gregorek),
Artur Grządzielewski
Niedosyt po meczu w Jarocinie. Jarota Jarocin – GKS Tarnovia 1:1 (1:0)
W niedzielne popołudnie 21.
września zespół GKS Tarnovii
Tarnowo Podgórne gościł w Jarocinie. Rywalem był zespół Jaroty, który w poprzednim sezonie
grał na boiskach II ligi. Początek
spotkania należał do gospodarzy.
Stworzyli kilka groźnych sytuacji
i w 30. minucie Piotr Skokowski
z bliska pokonuje Jacka Brzuśkiewicza. W przerwie trener Karol Brodowski dokonuje trzech
zmian. Tarnowianie uzyskują coraz większą przewagę i w 70. minucie Artur Grządzielewski po
indywidualnej akcji doprowadza
do wyrównania. Gospodarze są
zaskoczeni takim obrotem akcji
i inicjatywę oddają gościom. Okazje mają Dylewski i Grządzielewski, ale bramkarz Jaroty jest w bardzo dobrej dyspozycji. Wynik nie
ulega zmianie. Zawodnicy Tarnovii kończą mecz z uczuciem niedosytu. 3 punkty były bardzo blisko.
Skład: Jacek Brzuśkiewicz Kamil Maćkowiak, Krzysztof
Połczyński, Maciej Scherfchen,
Maksymilian Jankowski, Maciej Czarnecki, Paweł Kowal (od
46’ Mateusz Moroń), Arkadiusz

sport
Trzciński (od 77’ Robert Bochiński), Kamil Bzdziel
(od 46’ Bartosz Dylewski), Krystian Mańczak (od
46’ Karol Gregorek), Artur Grządzielewski.
Tarnovia remisuje z wiceliderem. GKS Tarnovia
Tarnowo Podgórne – Sparta Brodnica 2:2 (1:1)
27 września GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne
podejmowała czołowy zespół naszej grupy III ligi
Spartę Brodnica. Mecz był bardzo wyrównany. Zawodnicy gospodarzy zaatakowali zdecydowanie
od początku spotkania i stworzyli kilka groźnych
sytuacji pod bramką gości. W 25. minucie obrońca Sparty wybija piłkę na rzut rożny. Piłkę ustawia
sobie Artur Grządzielewski i bezpośrednio z narożnika boiska trafia do bramki. 1:0 dla Tarnovii. Niestety, niewykorzystane okazje się mszczą. W 41.
min po rzucie wolnym z linii środkowej, piłka trafia
Krzysztofa Kretkowskiego, który nie marnuje okazji
i pierwsza połowa kończy się remisem 1:1. Pierwsze minuty drugiej połowy należą do gości. Potem
ponownie Tarnovia przejmuje inicjatywę i próbuje
konstruować akcje ofensywne. Niestety w 70. minucie następuje chwila zagapienia naszej obrony i rutynowany Kretkowski wykorzystuje sytuację sam na
sam z Brzuśkiewiczem. Jednak podopieczni trenera
Brodowskiego nie załamują się stratą gola i ruszają
do ataku. W 83. minucie Mateusz Niemczyk pięknie
podaje do wychodzącego na czystą pozycję Artura
Grządzielewskiego i pada wyrównanie.
Prezes Trawka na treningu!
Zespół GKS Tarnovii obecnie zajmuje w rozgrywkach 15. miejsce z dorobkiem 7 punktów i różnicą
bramek 10 – 16. Liderem jest obecnie Sokół Kleczew
z dorobkiem 20 punktów, przed Spartą Brodnica,
Startem Warlubie i Wartą Poznań (po 19 punktów).
W ostatnich trzech meczach GKS Tarnovia zanotowała trzy remisy, które na pewno nie satysfakcjonują zawodników, trenera i działaczy. Szczególnie, gdy
przyczyną tego jest duża liczba niewykorzystanych
sytuacji oraz szkolne błędy w obronie. Na oryginalny pomysł poprawy nastrojów i mobilizacji zespołu
wpadł prezes GKS Tarnovia Zbigniew Trawka, który uczestniczył w charakterze zawodnika we wtorkowym (30.09) treningu zespołu seniorów.
Co było przyczyną decyzji o udziale w treningu?
Zbigniew Trawka: Trzeba dbać o formę. A tak poważnie, to chciałem dać zawodnikom i sztabowi szkoleniowemu sygnał, że jestem jednym z nich. Choć nie
mogę im pomóc bezpośrednio na boisku, to cały czas
w miarę możliwości staram się ich wspierać i pomagać drużynie. Sam wiele lat grałem w piłkę i wiem, że
niekonwencjonalne działania przynoszą skutek. Poza
tym czasem warto sprowadzić ich na ziemię. III liga
to dużo większe wymagania zarówno sportowe, jak
i organizacyjne. Wszyscy powinni mieć tego świadomość i we właściwy sposób reagować. Dotyczy to
zarówno zespołu, kibiców, ale także nas – działaczy.
Małymi krokami budujemy solidną piłkę w Tarnowie
Podgórnym. Będziemy się starać, żeby GKS Tarnovia
była wizytówką naszej Gminy. Rozwija się szkolenie
młodzieży, mamy coraz lepsze warunki do treningów,

a na mecze przychodzi wielu kibiców. Zadania są proste – piłkarze
mają dobrze grać i solidnie trenować, sztab szkoleniowy musi dogłębnie analizować wnioski płynące z rozegranych meczów, my
działacze mamy budować nowoczesny i przyjazny Klub, a kibiców prosimy o wsparcie w każdej
sytuacji, nie tylko jak wygrywamy.
Moim zadaniem jest budowanie
pozytywnej atmosfery, stąd pomysł na udział w treningu. Mam
nadzieję, że da to efekt.
Dzień później zespół GKS Tarnovii pokonał we Wronkach meczu Pucharu Polski na szczeblu
okręgu Błękitnych Wronki 6:0.
Oby w meczach ligowych było
podobnie!
Kolejne spotkania:
18 października – sobota, godz.
15.00 w Wągrowcu z Nielbą Wągrowiec
25 października – sobota, godz.
14.00 w Tarnowie z Startem Warlubie
2 listopada – niedziela, godz.
13.00 w Kleczewie z Sokołem
Kleczew
8 listopada – sobota, godz.
13.30 w Tarnowie z Centrą
Ostrów Wielkopolski
11 listopada – wtorek, godz.
13.30 w Tarnowie z Ostrowią
Ostrów Wielkopolski
Rezerwy w czołówce
Grający w II grupie poznańskiej A – klasy zespół rezerw prowadzony przez Pawła Rutkowskiego we wrześniu zanotował 3
zwycięstwa i jedną porażkę. Tarnowianie pokonali kolejno – Ra-

kietę Głuponie 5:1, Akademię
Reissa 4:0 oraz GKS Golęczewo
3:2. 27 września ulegli na wyjeździe drużynie Orkana Objezierze
0:2. Aktualnie drużyna zajmuje
3. miejsce w tabeli z dorobkiem
12 punktów i różnicą bramek 16-9.
Juniorzy starsi pod kreską.
Młodsi nokautują rywali.
Zespół juniorów starszych grający w II grupie klasy juniorów
zanotował we wrześniu trzy porażki. Kolejno ulegli Sparcie Szamotuły 1:2, Sparcie Oborniki 1:3
oraz przegrali z TPS Winogrady
0:3. Zajmują 4. miejsce w swojej
grupie rozgrywkowej. Liczymy
na poprawę poziomu gry i co za
tym idzie powiększenie dorobku
punktowego.
Kolejne mecze juniorów:
17 października, godz. 15.00 w
Szamotułach ze Spartą Szamotuły
26 października, godz. 11.00 w
Tarnowie Podgórnym ze Spartą
Oborniki
9 listopada, godz. 14.00 w Poznaniu z OTPS Winogrady
Na przeciwnym biegunie jest
zespół juniorów młodszych pokonał Rokitę Rokietnica 13:0 oraz
Wartę Międzychód 8:1 i jest liderem w swojej grupie rozgrywkowej.

Z ostatniej chwili:

Od 9 października
trenerem GKS Tarnovia
jest Piotr Reiss
~ Zbigniew Trawka,
Prezes GKS Tarnovia
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ogłoszenia
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 594 ze zm.),
art. 35 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. tj. z 2014r, poz. 518 ze zm.) oraz
uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LXVII/870/2014 z dnia 3.06.2014r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości
w drodze przetargu.

WYKAZ
adres nieruchomości
oznaczenie geodezyjne

Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska
obręb Tarnowo Podgórne
działka 1152/3
powierzchnia 174 m2
księga wieczysta
KW PO1P/00164236/4 - właściciel Gmina Tarnowo Podgórne
opis nieruchomości
działka nr 1152/3 posiada kształt zbliżony do kwadratu. Działka została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę, decyzja Starosty Poznańskiego z dnia 12.02.2003r. Nr ABV-7351/18/10/03, długoletni dzierżawca wybudował na terenie działki budynek kwiaciarni
o pow. użytkowej 60,93 m2, teren działki jest ogrodzony płotem z siatki z dwuskrzydłową
bramą wjazdową.
przeznaczenie
nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tarnowo
w mpzp
Podgórne i Góra, zatwierdzonym uchwałą Nr IX/101/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 17 maja 2011r. opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011r. Nr 212, poz. 3307, działka nr
1152/3 znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługowa (symbol 28MN/U).
forma i tryb zbycia udziału gminy
sprzedaż w trybie bezprzetargowym, - art. 37 ust. 3 w/wym. ustawy
cena sprzedaży brutto (zawiera war- 39.394,44 zł
tość, koszty związane ze sprzedażą
oraz podatek VAT)
informacja dodatkowa
nabywcy ponoszą koszty notarialne i sądowe
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/wym. nieruchomości na podstawie art. 34
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się do dnia 20 listopada 2014r. włącznie.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 9.10.2014 r. na okres 21 dni, tj. do dnia 30 października 2014 r. włącznie.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 594 ze zm.),
art. 35 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. tj. z 2014r, poz. 518 ze zm.) oraz
uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LXVII/868/2014 z dnia 3.06.2014r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż nieruchomości, przeznaczam do zbycia nieruchomość.

WYKAZ
adres nieruchomości

Tarnowo Podgórne, ul. Ks. Józefa Bryzy

oznaczenie geodezyjne

obręb Tarnowo Podgórne
działka 438/5
powierzchnia 115 m2

księga wieczysta

KW PO1P/00256531/4 - właściciel Gmina Tarnowo Podgórne

opis nieruchomości

działka nr 438/5 - jest niezabudowana, z sąsiednią działką (nr 438/3) tworzy jedną całość
gospodarczą, nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

przeznaczenie nieruchomości w zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tarnowo
mpzp
Podgórne i Góra, zatwierdzonym uchwałą Nr IX/101/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 17 maja 2011r. opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z 2011r. Nr 212, poz. 3307, działka nr
438/5 znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol MN).
forma i tryb zbycia udziału gminy

sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz właściciela działki nr 438/3 - art. 37 ust. 2 pkt
6 w/wym. ustawy

cena sprzedaży brutto (zawiera war- 20.326,98 zł
tość oraz podatek VAT)
informacja dodatkowa

nabywcy ponoszą koszty notarialne i sądowe

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/wym. nieruchomości na podstawie art. 34
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się do dnia 20 listopada 2014r. włącznie.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 9.10. 2014r. na okres 21 dni, tj. do dnia 30 października 2014r. włącznie.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
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z archiwum
Drodzy Czytelnicy!
Zapraszamy do spojrzenia w przeszłość. Poniżej
przedstawiamy kilka artykułów, które znalazły
się na łamach „Sąsiadki ~
Czytaj” 10 i 20 lat temu.
~ Redakcja
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...i na koniec
Można odejść na zawsze,
by stale być blisko
SYLWI IGNASIAK
i mężowi ANDRZEJOWI
serdeczne wyrazy
współczucia z powodu
śmierci

SYNA ADASIA
składa cała Rodzina

DAM PRACĘ
• Panią do sprzątania domu w Chybach w soboty przyjmę 10 zł na godz.
tel. 608 484 191
• Krawcowe zatrudnię. Praca stała.
Przeźmierowo - 61 8142 745
• Potrzebna Pani do pomocy w pracach domowych (sprzątanie, prasowanie) w domu w Sierosławiu, 2 x w
tygodniu. Telefon 515-33-60-51
• Stolarza zatrudnię. Wysogotowo
501 443 028
• Poszukuję osoby z doświadczeniem
do opieki nad rocznym dzieckiem oraz
pomocy przy domowych obowiązkach. Czas pracy 7 godzin dziennie,
5 dni w tygodniu. Praca w Tarnowie
Podgórnym. Mile widziane prawo
jazdy. Proponowane wynagrodzenie
1500 zł. Tel. 660 586 125.
• Zatrudnię do pracy w Przeźmierowie na stanowisko kasjer-sprzedawca. Wyłącznie z doświadczeniem w
branży spożywczej - tel. 509 029 185
• Ochrona Juwentus zatrudni młode
osoby w Sadach. System 12 godzinny.
Stawka 7.00-7-50. Tel. 605 998 124,
e-mail.:a.mirowski@juwentus.pl
• Przyjmę osoby do sprzątania zakładu farmaceutycznego w Wysogotowie. Praca trzy zmianowa na umowę

Spieszmy się kochać ludzi
tak szybko odchodzą
Wszystkim, którzy uczestniczyli w ceremonii
pogrzebowej męża, ojca, eścia, dziacka

Śp. Adama Bolesława Kwaśnego
Księdzu Proboszczowi Tomaszowi Szukalskiemu,
księdzu kanonikowi Ryszardowi Strugale,
rodzinie, sąsiadom, znajomym, delegacjom,
kolegom za wspólną modlitwę, za intencje
mszalne, za złożone kwiaty, znicze, za
kondolencje i słowa otuchy w tych trudnych
dla nas chwilach.
Serdeczne podziękowania składa rodzina

zlecenie. Mile widziana książeczka
SANEPID. tel. 607 434 734, a.sypniewska@hectas.com
• Zostan konsultantka AVON tel.
666-156-875
• Operatora na koparko-ładowarkę
Volvo przyjmę. dodatkowy atut kat.
C., tel. 601 428 489
• Poszukuję osoby z doświadczeniem
do opieki nad rocznym dzieckiem oraz
pomocy przy domowych obowiązkach. Czas pracy 7 godzin dziennie,
5 dni w tygodniu. Praca w Tarnowie
Podgórnym. Mile widziane prawo
jazdy. Proponowane wynagrodzenie
1500 zł. Tel. 660 586 125
• Zatrudnię mobilną panią do sprzątania domu i prasowania, 2x w tygodniu - Lusowo, tel. 601 996 012 po
godz. 18.00
• Kierowcę zatrudnię. Kat. C+E - 609
659 932
• Szukam Pani do sprzątania domu w
Chybach, 1 raz w tygodniu 8 godz. lub
2 razy w tygodniu 5-6 godz. Kontakt:
502 232 785
• Zatrudnię pomoc domową posiadającą prawo jazdy. Praca w Lusówku,
kontakt: 506 788 499
• Zatrudnimy pracowników produkcji. Umowa o pracę, pełny etat. Wynagrodzenie: 12 zł brutto/h. Adres do

kontaktu: rekrutacja@hammer-poznan.pl
• Przyjmę Panią z referencjami, niepalącą na 1/2 etatu do sprzątanie
domu jednorodzinnego w Przeźmierowie, tel. 605 243 990
• Lakiernika samochodowego, samodzielnego zatrdnię. Praca Wysogotowo, tel. 500 226 526, info@ag-tuning.pl

• Zaopiekuję się ogrodem. Wykonam
wszelkie prace z nim związane. Fachowo i niedrogo. Tel. 660 048 070
• Zajmę się całorocznym utrzymaniem
porządku w ogrodzie, utrzymaniem
czystości na terenie posesji. Posiadam
sprzęt ogrodniczy. Tel. 886 273 544

• Kierowca z II grupą inwalidzką szuka
pracy. tel. 517 586 287
• Zaopiekuję się osobą starszą. Posia• Poszukuję młodej osoby do przyuczenia dam referencje, tel. 508 928 552
w pizzerii oraz młodego kucharza(ki)Przeźmierowo pasaż telefon 693-648-799
• Zatrudnię fryzjerkę Przeźmierowo pasaż telefon 607-448-642

SZUKAM PRACY
• Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w
domu (referencje) tel. 608-084-173
• Pani posprząta dokładnie dom,
mieszkanie, umyje okna. Lusówko,
Sady i okolice. tel. 782 502 611
• Podejmę się wszelkich prac w ogrodzie: Sprzątanie liści, odśnieżanie. Jestem młody i uczciwy. Tel. 730 446
717

GEODETA
Piotr Jandy

tel. 607-644-710

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

Skład i druk: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl
Pismo roznoszone jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle
poszerza swój zasięg.
Nakład: 7800 egz.; Numer zamknięto: 09.10.2014 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: CK Przeźmierowo, 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.
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Wszystkim uczestnikom ceremonii
pogrzebowej naszej mamy śp. Łucji Wawer
za modlitwy złożone kwiaty zapalone znicze
zamówione w jej intencji msze św.Księdzu
Tomaszowi Woźniakowi za odprawioną
liturgie pogrzebową i kazanie Lekarzowi p.
Łęskiej i pielęgniarkom za opieke medyczną
Kołu Seniora w Przeźmierowie i p. Bożenie
za wygłoszone przemówienie Zakładowi
Pogrzebowemu „OAZA” za oprawe ceremonii
pogrzebowej Sąsiadom przyjaciołom
zmarłej za kondolencje i słowa otuchy dla
nas składamy serdeczne „Bóg zalpłać” i
podziękowania Dzieci
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reklama
Przyjmę osoby do sprzątania zakładu farmaceutycznego w Wysogotowie. Praca trzy zmianowa
na umowę zlecenie. Mile widziana
książeczka SANEPID.

tel. 607 434 734,
a.sypniewska@hectas.com

Gabinet Psiej Urody
!
UWAGA
NOWY !
SALON

producent prefabrykatów betonowych

poszukuje
kandydatów do pracy

w pełnym wymiarze czasu pracy w zawodzie

BETONIARZ
ZBROJARZ
STOLARZ
SZPACHLARZ
Miejsce pracy: Poznań
Oferta:
• Atrakcyjne wynagrodzenie dla fachowców
(3.000-5.000 zł brutto) •
• Zatrudnienie na umowę o pracę •

e-mail: rekrutacja@pekabex.pl,
ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań
Telefon kontaktowy: 609 680 548

OKAZYJNIE SPRZEDAM
NOWY DOM 99m/760m
STAN DEWELOPERSKI
6 km od Tarnowa Podgórnego

782 785 462

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

OFERTA PRACY!
Dino Polska S.A.
sieć marketów spożywczych
poszukuje pracowników
w lokalizacjach:
Baranowo, Tarnowo Podgórne,
Kaźmierz, Rokietnica

na stanowisko:

Kasjer – Sprzedawca
Oferujemy niezbędne szkolenia,
umowę o pracę i atrakcyjne wynagrodzenie.
Swoje CV prosimy przesyłać przez stronę
www.marketdino.pl (zakładka kariera)
lub na adres
lucyna.szybista-nowaczyk@marketdino.pl

ANGIELSKI

Kancelaria Radcy Prawnego

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

606 116 336

§

Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

GS odda w najem
na cele handlowo- biurowe lokal 68 m2
w centrum Tarnowa Podgórnego

61 8146-321

www.serwis.renault.pl

KOŁPAKI
W PREZENCIE

15. 10. – 15. 12. 2014

ZMIEŃ STYL NA ZIMĘ

Opona Goodyear
195/65 R15 91T

za 230 zł

Akcja organizowana w ramach partnerstwa Renault i ELF.
Przy wymianie oleju ELF nawet do 2 litrów oleju gratis!
Podana cena opony jest ceną brutto.
Szczegóły w Autoryzowanych Serwisach.

AUTO COMPOL S.A.

W DOBRYCH RĘKACH. W DOBREJ CENIE.

ul. Kazimierza Wielkiego 1, 61-863 Poznań, tel. 61/ 858 11 70, 71, 73
ul. Dąbrowskiego 449,
60-451 Poznań, tel. 61/ 625 29 41, 45

ul. Rivoliego 2 b, 62-030 Luboń , tel. 61 / 810 21 30, 813 08 17
www.autocompol.pl
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Nauka języka angielskiego
Przygotowanie do egzaminów.
Materiały i dojazd GRATIS.

698 873 335

WYNAJMĘ OBIEKT
450 m2

SKLEP (150 m2) + HALA (300 m2)

Pracownia
Kwiatowe Inspiracje
Oryginalne Kompozycje
na Wszystkich Świętych
ul. Krańcowa 129
Przeźmierowo

604 935 962
Zapraszamy

wraz z utwardzonym
terenem (750 m2)

w Tarnowie Podgórnym
w pobliżu wiaduktu

601 543 744
DOM KAŹMIERZ
STAN SUROWY
SPRZEDAM
669 413 577

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

USŁUGI KOMPUTEROWE
PARTKOM
serwis

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

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

Skuteczna promocja, fachowe doradztwo

tel. 603 635 878

HISZPAŃSKI

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

725 261 948

PROMOCJA!

W¢GIEL
Zakrzewo, ul. Gajowa 38, koło kościoła

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

590 zł/tona
550 zł/tona
740 zł/tona
720 zł/tona
790 zł/tona

788 080 953
JĘZYK ANGIELSKI Nauka gry na keyboardzie

dla dzieci i młodzieży
NAUKA, KOREPETYCJE oraz gitarze
w Tarnowie Podgórnym
(przygotowanie do sprawdzianu klas VI)

Tylko w soboty

665 239 982

tel. 792-585-276

JĘZYK POLSKI

POKÓJ DO WYNAJĘCIA
PRZEŹMIEROWO
nieumeblowany

Korepetycje - szkoła
podstawowa i gimnazjum
Kontakt 604 255 747

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

SZYBKO, FACHOWO I TANIO

SKUP ZŁOMU • DOWÓZ DO 10 KM OD 1 TONY GRATIS!!
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naprawa
doradztwo
modernizacja
sieci i internet
komputer zastępczy
na czas naprawy

Prywatne lekcje
gry na perkusji
tel. 512 306 088

dla dzieci i dorosłych
z dojazdem

Pilnie poszukuję
do wynajęcia na dłużej domu
lub mieszkania w Tarnowie
Podgórnym i okolicy.
Kontakt: 783 896 187

NIEMIECKI
korepetycje

Student udziela

KOREPETYCJI

z chemii, fizyki i matematyki

507 946 733

785 164 595

JĘZYK ANGIELSKI CZYSZCZENIE PIERZA

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

SZYCIE KOŁDER
Lusowo, Nowa 45

509 879 621
Przeźmierowo - wynajmę
Rynkowa przy drodze 92
lokal 80m2 do wynajęcia

691 14 14 09

501 232 195

JESTEŚ WE WŁAŚCIWYM MIEJSCU

TARNOWO PODGÓRNE

669 833 185

cena:

Sprzedam dom
w Sadach
w stanie
surowym zamkniętym
tel. 603 591 127

*liczba miejsc ograniczona

89
zł/os.

W programie:
REZERWACJA:
Hotel 500 Tarnowo Podgórne
Dział Marketingu: 61 896 24 32; 61 896 25 32
e-mail: tarnowo@hotel500.com.pl

Nie zwlekaj zarezerwuj już teraz!!!

• wykwintne menu,
• konkursy z nagrodami,
np. voucher na pobyt
w naszym hotelu,
• wróżby andrzejkowe m.in.
- bucikowy wyścig
- lanie wosku
oraz wiele innych atrakcji

reklama

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

061 814 27 12

Oddam
ziemię

OGRODNICTWO
POLECA:
CHRYZANTEMY DONICZKOWE
ORAZ
STROIKI I KOMPOZYCJE DO WAZONÓW

516 066 984

USŁUGI
BRUKARSKIE
KOMPLEKSOWO

BOGATA KOLORYSTYKA
I RÓŻNORODNOŚĆ WZORÓW

TANIO
i SOLIDNIE

tel. 514 676 041
2000 zł/ha

MALOWANIE • SZPACHLOWANIE
NIDA GIPS
PANELE PODŁOGOWE

tel. 783-039-573

669 95 96 95

Wezmę grunt
rolny w dzierżawę

COSMETICS

HURT - DETAL

ZAPRASZAMY
BATOROWO, ul. Widok 33, tel. 501 413 631
www.ogrodnictwo-batorowo.pl

SATYSFAKCJA GWARANTOWANA

ZAPRASZA NA BADANIA TECHNICZNE
użytkowników pojazdów do 3,5 Tony

Sklep
no
przeniesio19
ą
n
ś
e
L
a
n

515 528 609, 725 118 570

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

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

502 32 05 59

wykonawstwie

Tarnowo Podgórne Rokietnicka 26 (obok stacji paliw BP)
Czynne pon-piąt. 8-19, sobota 8-14 tel. 618147175
Ponadto świadczymy usługi w zakresie:
• ustawiania geometrii kół pojazdu •
• kompleksowo sprawdzamy pojazdy przed zakupem! •

www.modr zew-ogrody.pl
61 814 24 93
501 662 042

Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41

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

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
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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

DOBRE OKNA - DOBRA CENA

Okna i drzwi z PCV

DOCIEPLENIA INSTALACJE
WOD., KAN., GAZ., C.O.
ELEWACJE

tanio
ODZIEŻ UŻYWANA Architekt fachowo
R
10aba
% t

Zakrzewo, ul. Poznańska 9 (dawna droga na P-ń)
pon.-pt. 11.00 - 17.00
sob. 10.00 - 14.00

arx.org.pl

601 726 802

www.ptbud.pl

od

69 z∏
z
materi

508 33 22 20

a∏em

• nowe instalacje •
• przeróbki •
• remonty •

kom. 505 805 204

USŁUGI

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

OWO

TANIO I FACH

Kobylniki, ul. Szkolna 8B

600 45 37 27

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

604 403 593

50
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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

ROLETY

AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

AUTO-NAPRAWA

Tomasz Janas

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

specjalista protetyk

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

606 782 143
www.vertidecor.pl

KLINKIER
budynki • ogrodzenia
KOSTKA BRUKOWA I GRANITOWA
układanie
posiadam referencje

608 270 421
październik 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie) PRACOWNIA PROTETYCZNA
Częściowe: tworzywo różowe, przeźroczyste - przeciw alergiczne, klamrowe, bezklamrowe
Szkieletowe: podniebienie sztuczne zredukowane do minimum, lekki metal i tworzywa
Protezy na miękkim podłożu: na dziąsła wrażliwe lub zanikłe, zmniejszają ucisk,

polepszają przyssanie

Mikroprotezy (do 2 zębów)
Naprawy protez

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

tel. 518 268 039 (po 16 00)

Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77, tel. 61 848 88 37

US¸UGI POGRZEBOWE

MATKEX.PL

firma od 1996 roku

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

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

KAZBET

®

Rok zał. 1979
A i P. Balcerzak

KOSTKI BRUKOWE

KORZYSTNA WYPRZEDA˚

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

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

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

KOSTKA BRUKOWA
P¸OTY BETONOWE
KOSTKA GRANITOWA
Ceny producenta

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

www.wibet-bruk.pl

* strefa dowozu ograniczona

RATY

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

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
SPECJALISTA
GINEKOLOG-POŁOŻNIK

3D
GINEKOLOG USG
dopochwowe
piersi
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

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

601 71 00 55

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
MASAŻ I REHABILITACJA
dla dzieci i dorosłych

mgr FIZJOTERAPII

ul. 23 Października 32
„Chata Polska”
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 610 97 08

dojazd do pacjenta

783 369 559

KOWALSTWO
ŚLUSARSTWO
www.kowalstwoart.pl

61 8 143 389

Zakrzewo, ul. Poznańska 9

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

PUNKT APTECZNY 36,6°C
W SADACH
ul. Kobylnicka 2a, tel. 61 222 40 71, 502 665 137
Otwarte:
pon. - pt. od 8:00 do 20:00, sob. od 9:00 do 15:00

Realizujemy recepty w ramach umowy z NFZ

pon. – pt.: 7.30 – 21.00
sobota: 8.00 – 16.00
niedziela: 10.00 – 16.00
PSYCHOLOG

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

tel. 660 140 488
www.malgorzataremlein.pl

AVON
zostań
Konsultantką

666 156 875

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

Badanie komputerowe stóp
ul. Grabowa 30, Lusówko,

tel. 780 084 080
www.podologiahelp.pl
październik 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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US¸UGI WIELOBRAN˚OWE EL-SPEC
Dorota Ernstmajer
Tarnowo Podgórne 62-080, Plac Margaretek 17/1
(Osiedle Zielony Gród)

Zapisy telefoniczne:

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

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

504 136 906

MALOWANIE
TAPETOWANIE
Przeźmierowo, Poznań
• elastycznie •
PŁYTKI • PANELE
• sprawnie • skutecznie • tel. 694 99 88 21 TARASY DREWNIANE

PIASKOWANIE,
OBRÓBKA CHEMICZNA,
CHROMOWANIE ŻÓŁTE

693 485 558
Obornicka 1B, Bytkowo

AFIA ŚLUBNA
FOTOGR

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

Drzewa
i krzewy ozdobne
Od 20.X
wyprzedaż
do -30%
www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45
tel. 601 850 706

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

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

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

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

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,
DORADZTWO KREDYTOWE
FINANCE TEAM

797 250 019

e-mail: elspec35@interia.pl

N AU K A J A Z DY

MALARNIA
PROSZKOWA

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

NAUKA
JAZDY

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA PRZEèMIEROWO

TEL. 537-700-281

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

kom. 602 659 208

LICENCJA ZAWODOWA NR 7225

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

F-VAT TEL. 608 635 758

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

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

POŻYCZKA
KONSOLIDACYJNA
Zadzwoń lub wyślij SMS o treści POZYCZKA

600 400 600
Koszt połączenia i SMS-a wg taryfy operatora
Infolinia czynna codziennie od 7.00 do 21.00

Provident Polska S.A.
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STOMATOLOGIA

reklama

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

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

WELTEN

Radca Prawny

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

tel. 604-457-461

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

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

&

OPTYKA

Wyostrzamy Widzenie

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

Tel. 61 814 64 76

www.optyka-piasecki.pl

wrzesień – październik 2014 powłoki lustrzane przeciwsłoneczne
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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

reklama
ODDAJMY GMINE
MIESZKANCOM
Dziêki trafnym decyzjom podjêtym na pocz¹tku lat 90. obecnie mieszkamy w bogatej Gminie.
£atwo jest dzia³aæ, gdy nie ma problemów finansowych, gdy mo¿liwe jest prawie wszystko.
Dziêki wówczas podjêtym decyzjom dziœ odleg³e s¹ nam problemy wiêkszoœci gmin w Polsce.
Zadajmy sobie jednak proste pytanie: czy te zasoby s¹ m¹drze i racjonalnie wykorzystywane?
Mo¿na mieæ chyba co do tego uzasadnione w¹tpliwoœci. Wszystko wskazuje na to, ¿e o m¹dre
decyzje w naszych sprawach musimy zabiegaæ sami. Mamy przekonanie, ¿e dzisiejsza Rada
Gminy Tarnowo Podgórne nie jest partnerem dla Wójta. Jednomyœlnoœæ Rady i brak zdecydowania
w wyra¿aniu odmiennych opinii nie s³u¿y interesom mieszkañców. Gmina o tak du¿ych
dochodach wymaga szczególnej uwagi i rozwagi w wydatkowaniu w³asnych œrodków.
Komitet Mój Dom to grupa kandydatów na radnych niezwi¹zanych z Wójtem. G³ównym celem
Komitetu nie jest jednak toczenia bezpodstawnych sporów, ale doprowadzenie do rzetelnego
i autentycznego dialogu o naszych problemach i potrzebach. Najw³aœciwszym miejscem do takiego
dialogu powinna byæ Rada Gminy.
Gmina Tarnowo Podgórne potrzebuje silnej, samodzielnej, niezale¿nej i m¹drej Rady Gminy.
Taka Rada powinna inspirowaæ Wójta. Zadaniem takiego zró¿nicowanego gremium jest równie¿
sprzeciwianie siê nieprzemyœlanym, jednoosobowych i autorytarnym decyzjom.
Komitet Wyborczy Mój Dom prosi wyborców, mieszkañców naszej Gminy o wiêksz¹ uwagê
przy wyborze swoich przedstawicieli. Zag³osujmy na osoby, które udowodni³y swoj¹ autentycznoœæ
i odwagê w reprezentowaniu naszych wspólnych spraw.
Komitet Wyborczy Mój Dom rekomenduje do Rady Gminy znane w swych œrodowiskach postaci:
- z Baranowa - Krzysztof Bartosik (prywatny przedsiêbiorca, obroñca interesów obecnych
mieszkañców przed nadmiern¹ zabudow¹ Baranowa i rosn¹cymi uci¹¿liwoœciami) i
Bogumi³a Walkowiak (w³aœcicielka Pomarañczarni, animator dzia³añ na rzecz ró¿nych
œrodowisk);
- z Chyb Magdalena Wasyl-Chrzanowska (od urodzenia zwi¹zana z Baranowem i Chybami,
jej doœwiadczenie zawodowe i pasje mog³oby stanowiæ scenariusz filmu);
- z PrzeŸmierowa Leszek Wardeñski (inicjator, przewodnicz¹cy stowarzyszenia, które walczy
o interesy mieszkañców, m. innymi w sporze z Portem Lotniczym - £awica)
Dorota Bare³kowska (od lat niezale¿na i odwa¿na w opisywaniu naszych problemów, twórca:
Tarnowo24), Katarzyna Preyer (w³aœcicielka jedynej ksiêgarni w PrzeŸmierowie, przewodnicz¹ca Rady Rodziców, wra¿liwa spo³ecznie), S³awomir Knapski (prywatny przedsiêbiorca dla
którego nie ma rzeczy niemo¿liwych), Magdalena Zagórska (analityczny umys³, œwietna
organizacja i wyczucie potrzeb mieszkañców to jej mocne strony), Monika ¯uchowska
(energiczna i przebojowa inicjatorka sportowych wydarzeñ w gminie);
- najm³odszy z tego zespo³u - Maciej Tomicki z Lusówka (specjalista od marketingu, którego
pasj¹ jest rozmowa z ludŸmi).

Materia³ wyborczy KWW Mój Dom
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Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Forum Lubońskie”, tj. wydawca
miesięcznika „Wieści Lubońskie Niezależny Miesięcznik Mieszkańców” oraz
Piotr Paweł Ruszkowski, redaktor naczelny miesięcznika „Wieści Lubońskie
Niezależny Miesięcznik Mieszkańców” i autor artykułu prasowego pt. „Kup pan
cegłę” (zawartego w numerze 5 z maja 2014 r. przedmiotowego miesięcznika),
artykułu prasowego pt. „Dyrektorem LOSiR-u – Z. Trawką zajmie się prokuratura”
(zawartego w numerze 4 z kwietnia 2014 r. przedmiotowego miesięcznika) oraz
artykułów pt. „Globalne wyniki NIK-u”, „Co myśli Burmistrz” (zawartych w numerze 6 z czerwca 2014 r. przedmiotowego miesięcznika) niniejszym przepraszają
Pana Zbigniewa Trawkę za naruszenie jego dóbr osobistych poprzez publikację
we wskazanych artykułach prasowych nieprawdziwych informacji jakoby przeciwko Panu Zbigniewowi Trawce w związku z jego działalnością w Lubońskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji prowadzone było przez prokuraturę jakiekolwiek
postępowanie karne. Podane w artykule informacje oraz niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym sugestie naruszają bowiem dobre imię Pana Zbigniewa
Trawki zważywszy, że:
- postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową Poznań – Wilda
w Poznaniu w sprawie rzekomych nieprawidłowości w Lubońskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Luboniu zostało prawomocnie umorzone;
- Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu prawomocnym postanowieniem z dnia 02 czerwca 2014 r. nr WOA.7722.37.2014.
AL uchylił postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla
powiatu poznańskiego nakładające na Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Luboniu karę ﬁnansową z tytułu przystąpienia do użytkowania budynku hali
widowiskowo-sportowej;

MATERIAŁY
BUDOWLANE

W¢GIEL
W¢GIEL BRUNATNY
MIA¸

ECO GROSZEK

PALIWO

- Komisja Rozstrzygająca Najwyższej Izby Kontroli uchwałą z dnia 08
października 2013 r. nr KPL-415-004/2013 uwzględniła w przeważającej
mierze zastrzeżenia pokontrolne zgłoszone przez Dyrektora Lubońskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Luboniu do wystąpienia pokontrolnego z dnia 20
sierpnia 2013 r.
Piotr Paweł Ruszkowski, Krzysztof Moliński, Paweł Andrzejczak

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

• 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
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

podologia&ﬁzjoterapia

Klinika Stóp

ul. Rumcajsa 2A, 60-195 Poznań

519 400 006
www.klinikastop.pl
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reklama
ZBIGNIEW

TADEUSZ

TRAWKA

ZIMNY

Materiał ﬁnansowany ze środków KWW Niezależni dla Powiatu.

Materiał ﬁnansowany ze środków KWW Niezależni dla Powiatu.

CIEPŁE OKNA
NAPRAWA,
REGULACJA
OKIEN I ROLET,
WYMIANA SZYB

PROMOCJA!

RAT

Y

PIERBEZ
WSZ
W
EJ
PŁAT

PRZEMYSŁAW

KIEJNICH

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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reklama
Komitet Wyborczy Wyborców

PARTNERSTWO I GOSPODARNOŚĆ

Maciej Łakomy
Okręg wyborczy nr 1

Marzena Gryska
Okręg wyborczy nr 8

Dorota Żakowska
Okręg wyborczy nr 15

Wojciech Janczewski
Okręg wyborczy nr 2

Józef Szewczyk
Okręg wyborczy nr 9

Henryk Witkowski
Okręg wyborczy nr 16

Ewa Jurasz
Okręg wyborczy nr 3

Tomasz Paziewski
Okręg wyborczy nr 10

Roman Tomaszewski
Okręg wyborczy nr 17

Michał Przybecki
Okręg wyborczy nr 4

Czesław Foremski
Okręg wyborczy nr 11

Marek Perz
Okręg wyborczy nr 18

Małgorzata Walkowiak Grzegorz Leonhard
Okręg wyborczy nr 5
Okręg wyborczy nr 12

Anna Gałka-Zdarta
Okręg wyborczy nr 19

Marian Walczak
Okręg wyborczy nr 6

Jacek Latos
Okręg wyborczy nr 13

Piotr Owczarz
Okręg wyborczy nr 20

Elżbieta Szymkowiak
Okręg wyborczy nr 7

Władysław Olejniczak
Okręg wyborczy nr 14

Władysława Gorońska
Okręg wyborczy nr 21

Sfinansowano ze środków KWW Partnerstwo i Gospodarność

Kandydaci do Rady Gminy Tarnowo Podgórne

Nasz kandydat na WÓJTA Gminy Tarnowo Podgórne

CZAJKA Tadeusz

doświadczenie i skuteczność!
16 listopada – Wybory Samorządowe
www.partnerstwo-gospodarnosc.pl
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Karta Mieszkańca Gminy
Tarnowo Podgórne – Partnerzy

Restauracja Dobry Adres
- BISTRO u Grzegorza

P.P.H.U. „Mamut”
Maciej Dolata

HOTEL 500

STAVIORI - biżuteria

MAR-TIN
Marcin Horemski

RTNET

Centrum
Terapii Manualnej

MODERN DESIGN

Baltur

OPTIMAX
Wojciech Kołacz

Modny Detal

STUDIO ODNOWA

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Kamil Wasielwski

SALON FRYZJERSKI
SALON KOSMETYKI
NATURALNEJ

Restauracja
STARA WOZOWNIA

WEBXL
Agencja Interaktywna

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

