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na wstępie

Pogotowie ratunkowe 999

Policja 997

Straż Pożarna 998

Pogotowie gazowe 992

Pogotowie energetyczne 991

Pogotowie ciepłownicze 993

Pogotowie weterynaryjne 983

Biuro napraw telefonów 914

Komisariat Policji Tarnowo Podgórne 061 81 46 997

Komenda Miejska Policji (Poznań) 061 841 56 11

Straż Gminna 
Tarnowo Podgórne

061 814 79 86
0696 062 691
0602 340 757
0696 062 679 

Komenda Miejska Straży Pożarnej 061 821 53 00

Ochotnicza Straż Pożarna 
Tarnowo Podgórne

061 814 69 98
0502 34 50 80

Spółka Lekarska Tarnowo Podgórne 061 814 62 62

Przychodnia Lekarska
MED-LUX - Przeźmierowo

061 816 39 00

Przychodnia Lekarska
VITA-LONGA - Przeźmierowo

061 814 20 41

Spółka Pielęgniarska Przeźmierowo 061 652 41 17

Posterunek energetyczny: Kiekrz 061 848 28 62

Posterunek energetyczny: 
Tarnowo Podgórne

061 814 63 80

Komunikacja TPBUS 061 814 67 93

Tarnowska Gospodarka Komunalna
TP KOM Tarnowo Podgórne

061 814 64 30

Serwis wod-kan 0507 024 046
0507 024 047
0507 024 048

Pogotowie gazowe G.EN. GAZ 
ENERGIA  (numer całodobowy)

94 83

Starostwo Powiatu Poznańskiego 061 841 05 00

Urząd Pocztowy 
w Tarnowie Podgórnym

061 896 63 92-4
fax 061 896 63 95

Urząd Pocztowy nr 3 
w Tarnowie Podgórnym

061 816 85 90
061 816 85 91

Urząd Pocztowy w Przeźmierowie 061 652 41 92

Urząd Pocztowy w Przeźmierowie
ul. Modrzewiowa 12

061 651 21 12
fax 061 652 40 93

Schronisko dla zwierząt w Jędrzejewie
Vet Agro Service
                                                       po 15

067 216 57 50
067 216 45 97

067  255 48 81

Muzeum Powstańców Wielkopolskich 061 814 69 52

URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNEURZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE
62-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
tel. 061 814 62 21, fax 061 814 61 18
e-mail: ug@tarnowo-podgorne.pl
www.tarnowo-podgorne.pl

Konto:Konto: ING Bank Śląski O/Poznań
62 1050 1520 1000 0005 0265 1383

Przyjmuje interesantów:Przyjmuje interesantów:
   w poniedziałki  9.00-17.00; wt., śr., czw., pt.  7.30-15.30

Wójt Gminy - Tadeusz Czajka przyjmuje:Wójt Gminy - Tadeusz Czajka przyjmuje:
   w poniedziałki  14.30-16.30;  w czwartki  14.00-15.15

Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Noszczyńska-Szkurat Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Noszczyńska-Szkurat 
przyjmuje:przyjmuje: w pon.15.00-17.00, w czw. 10.00-12.00

W SOBOTY URZĄD NIECZYNNYW SOBOTY URZĄD NIECZYNNY

Telefony alarmowe

Adres zameldowania ma 
duże znaczenie. Warto 
wiedzieć, że 40 procent 

odprowadzanego przez każdego 
z nas podatku PIT jest przekazy-
wane do budżetu gminy, w której 
jesteśmy zameldowani. I choć pie-
niądze dzielone są daleko, w War-
szawie, to ostatecznie trafiają 
one do naszego lokalnej kiesze-
ni. Dzięki tym środkom możliwe 
jest realizowanie większej ilości 
inwestycji służącym nam, miesz-
kańcom. Budowane i remonto-
wane są drogi, rozbudowywane 
szkoły. Powstają boiska, place 
zabaw, tereny zielone. Warto za-
tem zameldować się w Gminie, 
aby pieniądze, które przekazuje-
my w ramach podatku, wracały 
na nasze podwórko.

Dlatego od 1 września ruszamy 
z kampanią promującą korzyści 
z faktu zameldowania się w naszej 
Gminie. Te wymierne, mierzalne, 
związane z dodatkowymi pieniędz-
mi w budżecie, i te niemierzalne, 
płynące z faktu przyłączenia się do 
naszej społeczności lokalnej. Już 
dziś zapowiadamy, że wśród osób, 
które zdecydują się zameldować, 
zostaną rozlosowane nagrody. 
Najważniejszą z nich, samochód 
osobowy, wręczymy podczas Dni 
Gminy w przyszłym roku. 

~ ARz

Panie Wójcie, 
melduję fakt 
zamieszkania

Zamelduj się
i wygraj

samochód!

Szanowni Państwo!

I oto jest – gazeta w nowej szacie. Oddajemy ją w Państwa ręce 
mając nadzieję, że zostanie przyjęta przychylnie. Z niecierpliwością 
czekamy na opinie. Czy podoba się „nowa” gazeta?  Co jeszcze 
możemy coś zmienić? Jaką tematykę poruszać, by być bliżej Was, 
naszych Czytelników? Prosimy o nadsyłanie opinii na adres redakcji. 
Najciekawsze wypowiedzi zamieścimy w najbliższych numerach. 
O tym, że w naszej Gminie dobrze się mieszka, świadczą wyniki badań 
opinii, prezentowane w poprzednim numerze. Teraz rozpoczynamy 
kampanię promującą meldowanie się tutaj osób, które mieszkają 
w naszej Gminie, ale nie zmieniły jeszcze zapisów w dowodach 
osobistych (o korzyściach płynących z zameldowania piszemy poniżej). 
Czy na boisko w Tarnowie wybiegną piłkarskie gwiazdy mistrzostw 
EURO 2012? Szanse na goszczenie międzynarodowych reprezentacji 
oceńcie Państwo sami. A nasi młodzi sportowcy mogą szlifować formę, 
chociażby na nowym boisku w Jankowicach. 
Wszystkim, którzy wypoczynek wakacyjny mają przed sobą,  życzymy 
udanych wakacji (podobno w sierpniu ma być lepsza pogoda niż 
w lipcu).

Pozdrawiam wakacyjnie
Redaktor naczelna

~ Agnieszka Rzeźnik
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wywiad

Ty też możesz zadać pytanie!

Dane z urzędów skarbowych, 
przedstawione na minionej Se-
sji Rady Gminy, nie napawają 
optymizmem. Do gminnego bu-
dżetu wpłynie mniej pieniędzy. 
Czy to oznacza, że i w naszej 
Gminie trzeba będzie zacisnąć 
pasa?
W sprawozdaniu fi nansowym 
z dochodów PIT, CIT i PCC za 
pierwsze półrocze w stosunku do 
planu brakuje ok. 7 mln złotych. 
Taki wynik sprawia, że trzeba do-
konać szczegółowego przeglądu 
budżetu i dostosować go do aktu-
alnej sytuacji. Oczywiście 
to wiąże się również z oszczędza-
niem. Liczyć złotówki zacznie-
my od oświetlenia ulic i placów. 
Przygotowywany jest obecnie 
program, który pozwoli nam na 
znaczne zmniejszenie kosztów 
energii elektrycznej.

Z pustego 
i Salomon nie naleje

Naszą Gminę zawsze cechowała 
gospodarność, ale czy w dobie 
„nieco chudszych” lat powstał 
już program, który pozwoli na 
to, by kryzys obszedł się z nami 
łagodnie? Czy jednak miesz-
kańcy odczują cięcia budżeto-
we?
Niewątpliwie spadek koniunktu-
ry gospodarczej, który przyczy-
nił się do obniżenia dochodów, 
wymusza poszukiwanie nowych 
źródeł zasilania budżetu. Temu 
celowi ma służyć kampania za-
chęcająca ludzi zamieszkujących 
na terenie Gminy do zameldo-
wania się. Myślę, że nasz pomysł 
zachęci wiele osób do tego, by 
w dowodzie osobistym wskazy-
wali naszą Gminą jako miejsce 
zameldowania. Dotyczy to grupy 
około 2 tysięcy osób. Przypomnę 
też, że od każdego zameldowane-
go mieszkańca do budżetu spływa 
z Urzędu Skarbowego 40 procent 
podatku PIT. 
Mniejsze wpływy spowolnią re-
alizację niektórych zadań i inwe-
stycji. A to chcielibyśmy odczuć 
w jak najmniejszym stopniu. 
Ostatnie lata pokazują bowiem, 

że mieszkańcy widzą zdecydowa-
ną poprawę warunków zamiesz-
kania, a wszystko właśnie dzięki 
inwestycjom, prowadzonym kom-
pleksowo i bardzo dynamicznie. 

Czy kryzys zagrozi realizacji 
zadań zaplanowanych w Planie 
Rozwoju Lokalnego? Miesz-
kańcy są współtwórcami tego 
projektu, a więc liczą na to, że 
wszystkie zadania zostaną zre-
alizowane.
Z pustego i Salomon nie nale-
je.  Mniejsze dochody wpłyną na 
spowolnienie realizacji Planu 
Rozwoju Lokalnego. Dziś trudno 
przesądzać w jakim stopniu. Nie 
sposób bowiem ocenić, jaki prze-
bieg będzie miała dekoniunktu-
ra gospodarcza. Będziemy zatem 
bacznie obserwować zachodzące 
procesy gospodarcze i poszuki-
wać rozwiązań dla zwiększenia 
efektywności posiadanych środ-
ków. Mogę zapewnić, że posta-
ramy się zrobić wszystko, by 
mieszkańcy naszej Gminy odczuli 
w jak najmniejszym stopniu skut-
ki kryzysu. 

Z Tadeuszem Czajką, Wójtem Gminy Tarnowo Podgórne o tym, czy odczujemy skutki kryzysu 
- rozmawia Agnieszka Rzeźnik

Masz problem ?
Chcesz się nim z nami podzielić ?
Denerwuje Cię coś ?
Chcesz wyrazić swoją opinię ?
Nie wahaj się !
Nasze łamy stoją dla wszystkich otworem.
Wystarczy napisać na adres:
redakcja@tarnowo-podgórne.pl
lub www.tarnowo-podgorne.pl/pytaniadowojta
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Baranowo

Czyszczenie starego i nowego koryta 
cieku Przeźmierki

Ogłoszono przetarg na realizację 
kompleksu boisk przy Gimnazjum

Zlecono wykonanie dokumentacji 
projektową usunięcia kolizji gazowej 
w związku z budową ul. Lipowej

Ceradz Kościelny

Trwa remont świetlicy

Trwa procedura przetargowa na roz-
budowę placu zabaw

W przygotowaniu przetarg na wykona-
nie nawierzchni ulicy Kalwowskiej oraz 
remontu chodników i parkingu w cen-
trum wsi

Trwa procedura uzgodnienia projektu 
organizacji ruchu dotyczącej wyklucze-
nia przejazdu pojazdów ciężarowych 
o masie całkowitej powyżej 16 ton

W opracowaniu projekt oświetlenia 
ul. Piaskowej

Batorowo

Wykonano remont ulicy Batorowskiej 
(ok. 280 m, tłuczeń)

Rozpoczęto budowę oświetlenia ul. 
St. Batorego

Wybrano wykonawcę budowy chod-
nika na ul. Widok

Trwa procedura przetargowa na roz-
budowę placu zabaw

W przygotowaniu przetarg na asfal-
towanie ulicy Brzask.

Chyby

Rozpoczęto budowę boiska

Przygotowanie do przetargu budowy 
kanalizacji deszczowej i nawierzchni 
ulic  Ogrodowa, Piaskowa i Kwiatowa

Góra

Ogłoszono przetarg na modernizację 
ul. Poznańskiej (budowa chodnika 
i poszerzenie)

Trwają przygotowania do realizacji 
oświetlenia ulicy Poznańskiej

Jankowice 

Zakończono zagospodarowanie tere-
nu przy świetlicy – budowa boiska 
i placu zabaw wraz z ogrodzeniem

Informujemy, iż od 1 września 
powstaje w Sadach koło pla-
styczne dla dorosłych. Zapi-

sy chętnych przyjmuje Kasia Ko-
chańska, tel. 501 791 768.

Zajęcia odbywać się będą 
w każdy piątek, w godz. 17.00-
20.00 w Domu Kultury w Sa-
dach. Tematyka zajęć: decupage, 
wyrób biżuterii, estetyka pa-
kowania prezentów.          ~ na

Koło 
plastyczne

Przedszkole
ma miejsca!

Sady Gaj Wielki

Szkoła Podstawowa w Gaju 
Wielkim, tel. 061 29 58 000, 
posiada wolne miejsca w od-

działach przedszkolnych. Dzieci 
korzystają z bezpłatnej nauki języka 
angielskiego. Mogą też korzystać 
z pełnego wyżywienia przygotowy-
wanego przez kuchnię szkolną. Ro-
dzice wnoszą tylko tzw. opłatę stałą 
(90 zł/m-c) oraz pokrywają kosz-
ty ewentualnego żywienia.     ~ na

Polski Związek Piłki Noż-
nej i UEFA ogłosiły listę 
miejsc, które mogą pod-
jąć starania o zdobycie 

statusu miejsca pobytu dla drużyn 
biorących udział w EURO 2012. 
Nasza Gmina została zakwalifi ko-
wana do tego grona jako jedyna w 
powiecie poznańskim. Bazę noc-
legową zapewni Hotel „Edison” 
w Baranowie, natomiast Gmina 
Tarnowo Podgórne oferuje swo-
je nowoczesne obiekty sportowe. 
Główną płytą dla treningów byłby 
remontowany właśnie stadion w 
Tarnowie Podgórnym, a rezerwo-
wą – w razie niepogody – boisko 

Centrum pobytowe
na EURO 2012

Czy nasi sportowcy zobaczą europejskie gwiazdy?Czy nasi sportowcy zobaczą europejskie gwiazdy? fot. archiwum UG

Tarnowo Podgórne ~ Baranowo

ze sztuczną nawierzchnią przy 
Gimnazjum w Baranowie.  

Za rok zostanie opracowany spe-
cjalny katalog, a każda drużyna pił-
karska wskaże preferowane miejsce 
pobytu. Liczymy na to, że zobaczy-
my na naszych boiskach gwiaz-
dy europejskiego futbolu.    ~ ARz

UEFA nas dostrzegła

Nasza Gmina jako jedyna 
w powiecie ma szansę 
gościć gwiazdy europej-
skiego futbolu
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W  lipcu otwarto salon wy-
posażenia wnętrz fi r-
my GUSMA HOME. 

Styl proponowany przez salon 
to „nowoczesna klasyka”, me-
ble z litego drewna oraz bardzo 
szeroki wybór mebli tapicerowa-
nych o ciekawym wzornictwie 
w szerokiej gamie tkanin obi-
ciowych. Porcelana oraz dodat-
ki, które upiększą wnętrze. To 
wszystko pod adresem Przeźmie-
rowo, ul. Rynkowa 60.           ~na

Nowy salon
Przeźmierowo

WysogotowoTarnowo Podgórne

7 lipca w świetlicy wiejskiej 
w Wysogotowie odbyło 
się spotkanie inaugurujące 
działalność Stowarzysze-

nia Orkiestra Dęta „DA CAPO”. 
Na spotkanie przybyli muzycy 
orkiestry oraz nowi członkowie 
stowarzyszenia. Z zaproszenia 
skorzystali: Wójt Gminy Tade-
usz Czajka, Przewodnicząca Rady 
Gminy Ewa Noszczyńska – Szku-
rat, Prezes Zarządu Schattdecor 
Sp. z o.o. Roland Auer, Członek 
Zarządu Schattdecor Sp. z o.o. 
Mirosław Wolski, sołtys wsi Wy-
sogotowo Elżbieta Szymkowiak 
oraz członkowie Rady Sołeckiej 
Wysogotowa. 

Spotkanie otworzyła, witając 
wszystkich zebranych gości, pre-
zes Stowarzyszenia Wanda Zybur-
ska. 

Następnie o zabranie głosu po-
proszony został Wójt Gminy, któ-
ry przybliżył powody założenia 
Stowarzyszenia. Wspomniał rów-
nież o umowie zawartej pomię-
dzy Gminą a Stowarzyszeniem 
oraz zadeklarował dalszą współ-
pracę, która zapewne przyczyni 

się do promocji Gminy nie tylko 
w okolicznych miejscowościach, 
ale również poza granicami Polski. 

Roland Auer, Prezes Zarządu 
Schattdecor Sp. z o.o., nawiązu-
jąc do słów Wójta, wyraził wiel-
ką aprobatę do działań podjętych 
przez członków Stowarzyszenia 
oraz zapewnił ich o chęci wspar-
cia ze strony fi rmy Schattdecor. 

Muzycy (pod batutą Krzysztofa 
Zaremby) wykonali krótki koncert 
dla gości, który został nagrodzony 
gromkimi brawami. Sympatyczna 
atmosfera sprzyjała rozmowom to-
warzyskim  i dyskusjom. Wszyscy 
zebrani mogli poczęstować się do-
mowymi wypiekami przygotowa-
nymi przez członków „Da Capo”.

Wszystkich chcących dołączyć 
do naszego muzycznego grona, 
początkujących (10 lat i więcej) 
oraz już grających, prosimy o kon-
takt telefoniczny pod numerem  
0602-612-225. Próby odbywają 
się w każdy poniedziałek i w śro-
dę w godzinach popołudniowych 
w świetlicy wiejskiej w Wysogo-
towie, przy ul. Wierzbowej 127. 

 ~ na

Orkiestra dęta 
„Da Capo” zaprasza

Blisko 40 osób z naszej 
partnerskiej gminy Fron-
reute, w tym 16-osobowa 

grupa młodzieży z opiekunami, 
przyjechała do Tarnowa Podgór-
nego w ramach współpracy pro-
wadzonej przez Stowarzyszenie 
„Pojednanie Tarnowo Podgór-
ne – Blitzenreute”.  W programie 
przewidziano zwiedzanie naszej 

Gminy, wycieczkę do Pozna-
nia oraz wyjazd do Mikorzyna. 
Dorośli goście są podejmowani 
przez zaprzyjaźnione polskie ro-
dziny, natomiast młodzież wraz 
z opiekunami nocuje w obiektach 
OSiRu. Organizatorem i „dobrym 
duchem” tego wydarzenia jest Ja-
cek Dobrzeniecki. Relacja z wi-
zyty gości w przyszłym numerze 
„Sąsiadki – Czytaj”.    ~ARz

Jadą do nas 
goście 
z Fronreute

Spotkanie inaugurujące Spotkanie inaugurujące fot. archiwum

Po raz kolejny naszą 
gminę odwiedzili 
mieszkańcy Fronreute.
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Niestety, nie wszystkim za-
leży na tym, aby w na-
szej Gminie żyło się miło 

i przyjemnie. Są też tacy, którym 
świat kończy się na granicach ich 
działki. Tacy, którzy nie widzą po-
trzeby dbania o estetykę miejsca, 
w którym mieszkamy. Od dłuż-
szego czasu Straż Gminna obser-
wuje, że na przystankach autobu-
sowych na drodze krajowej nr 92 
podrzucane są worki z odpadami. 
Najczęściej na odcinku pomiędzy 
Tarnowem Podgórnym a Swadzi-

miem. W workach znajdują się 
różnokolorowe kawałki jednoli-
tej pianki – przykład na zdjęciu 
powyżej. Wszystko wskazuje na 
to, że ścinki są odpadami powsta-
jącymi w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej. 

Ponieważ worki podrzucane są 
najczęściej w nocy – liczymy na 
Państwa czujność. Jeżeli ktoś po-
siada informacje, które pomogły-
by w zidentyfi kowaniu sprawcy, 
proszony jest o kontakt ze Strażą 
Gminną tel. 061 8147-986. ~ ARz

Pomóż rozwiązać zagadkę 
tajemniczych worków

fot. archiwum SG

Jankowice cd.

Ogłoszono przetarg na budowę ul. Par-
kowej wraz z kanalizacją deszczową

Ogłoszono przetarg na remont dachu 
Pałacu

Kokoszczyn

Trwa procedura przetargowa na roz-
budowę placu zabaw

Zlecono opracowanie dokumentacji na 
budowę chodnika na ulicy Dworcowej

Lusowo

Zakończono utwardzenie tłuczniem 
ulicy Drozda

Trwają prace przy przebudowie ulicy 
Nowej

Trwa procedura przetargowa na zago-
spodarowanie plaży w Lusowie

Ogłoszono przetarg na budowę 
oświetlenia ul. Zakrzewskiej  

W trakcie projektowania oświetlenie 
ul. Zakrzewskiej od ul. Grzybowej do 
ul. Przylesie

Zlecono wykonanie dokumentacji 
projektowej budowy ul. Przylesie

Lusówko

Trwa rozbudowa szkoły podstawowej

Otwarto oferty i ogłoszono wyniki 
przetargu na rozbudowę przedszkola

W realizacji wykonanie projektu prze-
budowy ulicy Tarnowskiej wraz z od-
wodnieniem

W realizacji projekt oświetlenia ul. 
Tarnowskiej

Przeźmierowo

Zakończono remont ulic (tłuczeń): 
Sadowa, Południowa, Morelowa

Zakończono budowę ulicy Wysogo-
towskiej I etap

Rozpoczęto budowę boisk Orlik przy 
ul. Leśnej/Ogrodowej

Ogłoszono przetarg budowy ulic 
Świerkowa i Kwiatowa

Trwa procedura przetargowa na roz-
budowę placu zabaw

Trwa opracowywanie projektu na bu-
dowę przedszkola

W realizacji projekt oświetlenia ul. Za-
cisze

W lipcu Straż Gminna 
podjęła  461 interwen-
cji:

•  przeciwko bezpieczeństwu 
w komunikacji – 140

•  przeciwko przepisom ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości- 33

•  przeciwko porządkowi i spo-
kojowi publicznemu - 47

•  przeciwko nieprzestrzeganiu ak-
tów prawa miejscowego -  100

• inne interwencje- 88
W ubiegłym miesiącu Straż 

Gminna między innymi skontro-
lowała 100 posesji przy ul. Po-
łudniowej w Przeźmierowie pod 
kontem posiadania umów na wy-
wóz nieczystości płynnych i sta-

łych. Stwierdzono 4 nieprawidło-
wości.

Przeprowadziła kontrolę dera-
tyzacji w Rumianku oraz Górze. 

Za sukces możemy również 
uznać doprowadzenie do usunię-
cia baraku, który pozostał po eki-
pie budowlanej w Batorowie przy 
ul. Batorowskiej. Dzięki miesz-
kańcom tej ulicy ustaliliśmy oso-
bę odpowiedzialną i nakazaliśmy 
uprzątnięcie szpecącego widok 
blaszanego garażu. 

W czasie wakacji kontrolujemy 
miejsca wypoczynku, w szczegól-
ności okolice Jeziora Lusowskiego.

Komendant Straży Gminnej
~ Artur Szeląg

Z notatnika strażnika

Kontrolowali, porządkowali, interweniowali

Dowody przestępstwaDowody przestępstwa
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aktualności 

Ewa Jurasz, sołtys Chyb, 
otworzyła plac zabaw na 
Zielonym Osiedlu IV. Sym-

bolicznego przecięcia wstęgi doko-
nali Przewodnicząca Rady Gminy 
Ewa Noszczyńska - Szkurat,  Wójt 
Gminy Tadeusz Czajka oraz Adam 
Stanek, inwestor prywatny.

- W naszej Gminie mamy wiele 
placów zabaw, ale rzadko prywatny 
inwestor przekazuje na rzecz Gmi-
ny tak kompleksowo zagospodaro-
wane miejsce  – powiedział Wójt.

Plac zabaw 
otwarty

24 lipca obchodzimy 
„Dzień Policjan-
ta”. Tadeusz Zim-
ny, Zastępca Wój-

ta, złożył życzenia policjantom 
Komisariatu Policji w Tarnowie 
Podgórnym, którzy na co dzień 
dbają o bezpieczeństwo w trzech 
gminach. Oprócz Tarnowa Pod-
górnego, również w Rokietnicy 
i Dopiewie.  A czego funkcjona-
riusze sami sobie życzą? 

- Jesteśmy jednym z większych 
komisariatów w regionie. Wyni-
ki mamy dobre. Po pierwsze, ży-

czylibyśmy sobie zadowolenia 
mieszkańców. Po drugie, żeby 
nam nie zabrakło środków do 
pracy – powiedział asp. sztab. 
Tomasz Jarłowiecki, zastępca 
komendanta komisariatu. Spo-
tkanie było pretekstem do roz-
mowy o współpracy Urzędu, 
zwłaszcza Straży Gminnej i Ko-
misariatu Policji, o interwen-
cjach, a także zaobserwowanej 
poprawie poziomu bezpieczeń-
stwa kierowców po oddaniu do 
użytku ronda na drodze krajo-
wej nr 92.                 ~ AM

Dzień Policjanta
Tarnowo Podgórne

Chyby

Spotkanie w tarnowskim komisariacieSpotkanie w tarnowskim komisariacie fot. archiwum UG

Sołtys wraz z Radą Sołecką 
Tarnowa Podgórnego orga-
nizują jednodniową wyciecz-

kę na trasie Tarnowo – Rokitno – 
Skwierzyna – Santok – Dobiegniew 
– Drezdenko.  Wyjazd 22 sierpnia, 
o 8.00 sprzed Urzędu Gminy. Koszt 
25 zł od osoby (w tym obiad i ubez-
pieczenie). Zapisy do 18 sierpnia u 
sołtysa, tel. 061 8 146 266.      ~ Z.T.

Wycieczka dla mieszkańców

Mimo niezbyt zachęcającej po-
gody na plac przyszło wielu chęt-
nych do zabawy. – Dobrze, że plac 
jest ogrodzony. Takie miejsca są 
ważne dla integracji naszego osie-
dla – podkreślali rodzice.

 Na 3.442 m2 zaplanowano nie 
tylko zabawki i urządzenia dla naj-
młodszych, ale także boiska do gry 
w koszykówkę i siatkówkę plażo-
wą. A na zmęczonych zabawą cze-
kają wygodne ławeczki.      ~ ARz

Nowy plac zabawNowy plac zabaw fot. M. Pniewski

Rok temu przez gminę 
Ujazd w wojewódz-
twie opolskim przeszła 
trąba powietrzna, która 

między innymi zniszczyła świetli-
cę wiejską, pełniącą także funkcję 
przedszkola. 

Niemal natychmiast Gmina 
Tarnowo Podgórne zadeklarowała 
pomoc. Środki przekazane przez 

mieszkańców i przedsiębiorców 
sprawiły, iż po roku świetlica zo-
stała odbudowana. 

Na uroczystość przekazania 
budynku mieszkańcom Balca-
rzowic została zaproszona de-
legacja z naszej Gminy z Wój-
tem Tadeuszem Czajką (relacja 
z tego wydarzenia w przyszłym 
numerze gazety).    ~ ARz.

W jeden dzień

Nasza pomoc dla Balcarzowic - fi nał

Razem 
odbudowaliśmy 
świetlicę wiejską
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Rumianek 

Budowa budynku socjalnego

Aktualizacja projektu świetlicy wiej-
skiej

Sady

Wykonano utwardzenie wjazdów do 
bloków ul. Kobylnickiej

Wykonano remont chodnika na ul. 
Szkolnej

Trwają prace związane z remontem 
nawierzchni drogi lokalnej Sady – Ko-
bylniki i ul. Lipowej

Trwają prace związane z budową ka-
nalizacji deszczowej i nawierzchni 
ulic na Os. Owocowym

Wybrano wykonawcę na remont 
chodnika na ul. Poprzecznej

Trwa procedura przetargowa na roz-
budowę placu zabaw

Zlecono wykonanie dokumentacji 
projektowej budowy ul. Za Motelem 
wraz z odwodnieniem

Sierosław

Trwa utwardzanie tłuczniem ulicy 
Leśnej 

Przygotowanie do budowy chodnika 
przy ulicy Prostej 

Zlecono wykonanie dokumentacji 
projektowej budowy ul. Okrężnej 
wraz z odwodnieniem

Swadzim

Zakończono budowę chodnika na ul. 
Poznańskiej 

Ogłoszono przetarg na budowę ul. 
Parkowej

Zlecono wykonanie dokumentacji 
projektowej budowy ul. Sosnowej 
wraz z odwodnieniem

Tarnowo  Podgórne

Zakończono remont schodów przy 
Ośrodku Zdrowia na ul. Sportowej 

Zakończono przebudowę linii napo-
wietrznej SN – 15 kv (MAN)

Trwają prace II etapu budowy ul. Po-
znańskiej

Rozpoczęto modernizację boiska przy 
ul. 23 Października

Przekazano plac budowy na rozbudo-
wę szkoły podstawowej

Zakończył się projekt 
„Maksymalna Radość 
w Tarnowie Podgór-
nym” prowadzony przez 

Fundację Aktywności Lokalnej 
z Puszczykowa przy współudziale 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgór-
ne. Na spotkanie podsumowujące 
w sali Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym zaproszone zostały 
wszystkie mamy z dziećmi. 

Projekt „Maksymalna radość” 
skierowany był do 24 mam miesz-
kających w naszej Gminie, które 
prowadząc dom i wychowując 
dzieci chciałyby zrobić coś dla 
siebie. Na zajęciach poznawano 
nie tylko tajniki zakładania i pro-
wadzenia własnego biznesu, ale 
także doskonalono umiejętności 
autoprezentacji, organizacji pracy 
i zarządzania sobą w czasie. Po-
kazano także przykłady łączenia 
pracy z macierzyństwem. Uczest-
niczki otrzymały też specjalne 
chusty do noszenia dzieci. 

Zajęcia odbywały się w Przed-
szkolu w Baranowie. Wybór miej-
sca nie był przypadkowy. Naczel-
ną zasadą projektu jest bowiem 
prowadzenie zajęć dla mam przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu 
dzieciom profesjonalnej opieki. 
Dla wielu kobiet był to warunek 
udziału w zajęciach. Świadomość 
oddania dziecka w ręce doświad-
czonych opiekunek pozwalała 

My, Mamy, 
się spotykamy

Aktywne mamy na spotkaniuAktywne mamy na spotkaniu fot. I. Janicka

Tarnowo Podgórne ~ Baranowo

na spokojne i pełne korzystanie 
z programu. 

Uczestniczki zostały poproszo-
ne o wypełnienie ankiet podsumo-
wujących – wnioski zostały przed-
stawione podczas spotkania w Sali 
GOK „Sezam”. Przede wszystkim 
wyrażona została potrzeba organi-
zacji podobnych szkoleń. Mamy 
podkreślały, jak ważna była dla nich 
możliwość wyjścia z domu i zrobie-
nia czegoś „dla siebie” oraz zorga-
nizowana w tym czasie profesjonal-
nej opieki nad dziećmi. W trakcie 
spotkania rozwinęła się dyskusja na 
temat miejsc zabawy dla najmłod-
szych. Na pytania mam odpowia-
dał Wójt Gminy Tadeusz Czajka. 
Zapewnił, że powstające lub odna-
wiane place gwarantują doskonałe 
miejsce zabaw dla najmłodszych. 
Dlatego znajdują się tam piaskow-
nica, huśtawki, drabinki itp. Takie 
place zabaw do końca tego roku 
powstaną w Kokoszczynie, Cera-
dzu Kościelnym, Sadach i w Prze-
źmierowie (na Dolinie i w Parku 
im. St. Kaniewskiego).             ~ ARz

Maksymalna radość

Wszystkie mamy 
zgodnie podkreślały 
korzyści płynące 
z tego typu spotkań
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Na ostatniej sesji Rady 
Gminy Andrzej Kawa, 
przedsiębiorca i filan-

trop z Sadów, właściciel Zakła-
du Pracy Chronionej „Glutenex”, 
odebrał z rąk Przewodniczącej 
Rady Gminy Ewy Noszczyńskiej 
- Szkurat odznaczenie „Zasłużo-
ny dla Gminy Tarnowo Podgór-
ne”. Odznaczenia te są zwycza-
jowo  wręczane na uroczystej 
sesji podczas Dni Gminy, ale 

niestety z powodów osobistych 
pan Kawa nie mógł wziąć w niej 
udziału. Stąd przeniesienie tego 
uroczystego momentu wręczenia 
na lipiec. 

Dziękując za przyznanie odzna-
czenia Andrzej Kawa wspomniał 
swoich rodziców: – Nauczyli 
mnie, żebym w życiu nie myślał 
tylko o sobie. Nauczyli, że trzeba 
pomagać osobom potrzebującym. 
I za to im dziękuję.             ~ ARz

Zasłużony dla Gminy 
Tarnowo Podgórne

Andrzej Kawa odebrał wyróżnienie

Andrzej KawaAndrzej Kawa fot. archiwum

O udrożnienie przejścia 
pomiędzy ulicami Cze-
reśniową a Składową w 

Przeźmierowie  zawnioskowała 
już na początku ubiegłego roku 
Rada Sołecka. Teren przeznaczony 
na ten cel stanowi własność Gmi-
ny – wydawałoby się zatem, że 
spełnienie tej prośby nie powinno 
stanowić problemu. Niestety, pas 
ziemi został w całości bezpraw-
nie zajęty przez właścicieli są-
siednich działek i jest przez nich 
użytkowany. Obecnie Gmina żąda 
oddania tego terenu tak, by prze-
widziane połączenie ulic mogło 
służyć wszystkim mieszkańcom 
Przeźmierowa. – Czynimy stara-
nia, aby jak najszybciej móc w peł-
ni dysponować naszą własnością.  
Docierają do nas sygnały, iż przej-
ście to jest potrzebne – mówi Wójt 
Gminy Tadeusz Czajka.    ~ ARz

Idzie 
o przejście

Przeźmierowo

W Przeźmierowie poważnym 
utrudnieniem w uruchamianiu 
przepompowni jest wypełnienie 
wykonanej wcześniej kanalizacji 
nielegalnie zrzuconymi ściekami. 
Po uruchomieniu przepompow-
ni i opróżnieniu kanałów zosta-
ną podjęte intensywne kontrole 
nielegalnych zrzutów ścieków 
i wód opadowych. Dla przypo-
mnienia - przyłącza kanalizacyj-
ne można wykonywać wyłącznie 
po uzyskaniu z Tarnowskiej Go-
spodarki Komunalnej warunków 
technicznych podłączenia. Zgod-
nie z ustawą o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odbiorze ścieków wszelkie nie-
legalne podłączenia do sieci są 
zagrożone grzywną w wysokości 
10 tys. zł oraz karą aresztu do lat 
2. Ponadto właściciel nielegalne-
go podłączenia może ponieść do-
datkowe opłaty za bezumowne 

Kontynuowana jest budowa ostatnich ko-
lektorów grawitacyjnych objętych umo-
wą podstawową. 

Po pozytywnych próbach hydraulicz-
nych przepompowni PI przy ulicy Południowej i PIlI 
przy ulicy Olszynowej w Przeźmierowie rozpoczyna 
się rozruch technologiczny wraz z włączeniem mo-
nitoringu: 

- P I przy ulicy Południowej - od 4 VIII 
- P III przy ulicy Olszynowej - od 13 VIII 
Po ich zakończeniu (ok. 10 dni) obydwie prze-

pompownie zapewnią odbiór ścieków z południowej 
części Przeźmierowa (od ulicy Rzemieślniczej - Mo-
drzewiowej do ulicy Kościelnej). 

Na ukończeniu jest budowa przepompowni P II 
przy ulicy Leśnej w Przeźmierowie - Jej rozruch pla-
nowany jest od 26 sierpnia, w związku z czym po-
winna ona wejść do pełnej eksploatacji do połowy 
września, zapewniając odbiór ścieków z drugiej, 
północnej części Przeźmierowa. Trwa wyposażanie 
i przygotowanie do rozruchu przepompowni PS 1 
przy ulicy Letniskowej w Baranowie. 

W Chybach zostały wbudowane 2 przepompownie  
przy ulicach Szkolnej i Pagórkowej. 

korzystanie z sieci od momentu 
jej powstania. 

Aktualnie trwają podłączenia 
do sieci mieszkańców ulic:

-  w Baranowie - Letnia, Ra-
dosna, Słoneczna, Spokojna 
i Wypoczynkowa,

-  w Przeźmierowie - Piaskowa 
i Morelowa.

Nasz TP-KOM uruchamia pro-
ces projektowania przyłączy dla 
kolejnych ulic: 

-  w Baranowie - Rolna,
-  w Przeźmierowie - Lasko-

wa, Lipcowa, Majowa, Po-
łudniowa, Poziomkowa, 
Rzemieślnicza, Zachodnia, 
Rynkowa, Krańcowa, Lot-
nicza, Magazynowa, Fol-
warczna, Wiosny Ludów, 
Łanowa, Rynkowa.

~ Włodzimierz Musiał
oraz TP-KOM

ISPA - najnowsze informacje z placu budowy
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Tarnowo  Podgórne cd.

Wybrano wykonawcę  na remont 
chodnika na ul. Spółdzielczej

Trwa procedura przetargowa na wy-
konanie obwodnicy

Trwa opracowywanie projektu na bu-
dowę przedszkola

Zlecono opracowanie dokumentacji 
na budowę ul. Żonkilowej i Nastur-
cjowej

Wysogotowo

Trwa budowa oświetlenia na ul. Okrężnej

Zlecono wykonanie oświetlenia boisk 

Zakończono przetarg na budowę ka-
nalizacji deszczowej ul. Sojowej

Trwają prace przy opracowaniu doku-
mentacji dla ulic Warzywna i Piękna

W realizacji projekt oświetlenia ul. 
Pięknej

17 lipca została podpisa-
na umowa między in-
westorem a wykonaw-

cą. W sierpniu ruszają prace na 
pierwszym odcinku obwodnicy 
Poznania. Już niebawem będzie-
my mieli bezpośrednie połączenie 
drogi nr 92 z Głuchowem, dzię-
ki czemu w kwadrans znajdzie-

my się na A2.  W drugim etapie 
nasza Gmina połączona zostanie 
„ekspresówką” ze Złotnikami i ul. 
Obornicką. Pozostaje trzymać 
kciuki, aby wszystko skończyło 
się na rok przed pierwszymi tury-
stami odwiedzającymi nasz region 
w trakcie Mistrzostw Europy. 

~ MP

Za dwa lata S11 
do Złotkowa i A2

Od 10 sierpnia do 10 paź-
dziernika zostanie za-
mknięta dla ruchu ul. 

Nowa w Lusowie. Dopuszczony 
będzie jedynie ruch lokalny, ruch 
autobusów TP BUS oraz ruch 
związany z obsługą posesji prowa-
dzoną przez TP-KOM. Ruch sa-
mochodowy zostanie skierowany 
wyznaczonym objazdem.

Na ulicy Nowej trwają prace 
związane z jej przebudową. Jed-
nocześnie na tym odcinku rusza 
budowa magistrali wodociągowej 
pomiędzy Wysogotowem a Lusów-
kiem. Naturalnym jest, że najpierw 
musi być położony wodociąg, a do-
piero potem przebudowana ulica. 
Ponieważ zarówno ekipie „wodo-
ciągowej”, jak i ekipie „drogowej” 
zależy na dotrzymaniu terminów, 
prace będą prowadzone niemal 
jednocześnie. Ul. Nowa jest dro-
gą powiatową przebudowywaną 
w ramach tzw. „schetynówek” przy 
współudziale finansowym Gmi-
ny Tarnowo Podgórne.    ~ ARz

Ulica Nowa 
zamknięta

Lusowo

Delegacja Gminy 
w składzie radny 
Krzysztof Bartosik, 
Dyrektor Gminnej 

Jednostki Oświatowej Jacek Ko-
walak i Monika Rutkowska-Ja-
rosz z Urzędu Gminy gościła na 
Dniach Gminy Livani na Łotwie. 
Było to największe lokalne świę-
to, podczas którego swoje osią-
gnięcia prezentują zespoły ludo-
we, taneczne, artyści i sportowcy. 
Delegacja uczestniczyła w otwar-
ciu Centrum Kultury, którego bu-

dowę sfi nansowano ze środków 
unijnych. 

Warto zauważyć, że nasze 
pierwsze wzajemne  kontakty zo-
stały nawiązane w trakcie wizyt 
na Litwie, w Ukmerge, które jest 
gminą partnerską zarówno naszą, 
jak i Livanii. Delegacja łotewska 
brała udział w ubiegłorocznych 
i tegorocznych Dniach Gminy. 
Podczas naszej wizyty strona ło-
tewska zadeklarowała chęć zacie-
śnienia współpracy poprzez pod-
pisanie listu intencyjnego.    ~ ARz

Na Łotwę 
coraz bliżej

Delegacja Tarnowa PodgórnegoDelegacja Tarnowa Podgórnego fot. archiwum UG
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Dobiegła końca budowa 
centrum sportowo – 
rekreacyjnego w Jan-
kowicach. Uroczy-

stego przecięcia wstęgi dokonali 
1 sierpnia Przewodnicząca Rady 
Gminy Ewa Noszczyńska – Szku-
rat, sołtys Jan Nowak, Grzegorz 
Haniewicz - prezes fi rmy Euro 
Bud oraz Wójt Gminy Tadeusz 
Czajka.

Boisko od razu przetestowali pił-
karze. Rozegrany został mecz pił-
ki nożnej pomiędzy drużyną UKS 
„Błyskawica” z Tarnowa Podgór-
nego a drużyną dzieci z Jankowic 
(zawodnicy byli uczniami ostat-
nich klas szkoły podstawowej). 
Wokół boiska zgromadzili się 
kibice obu zespołów, doping był 
gorący. Mecz zakończył się wy-
nikiem 6:2 dla drużyny z Tarno-
wa Podgórnego. Po meczu nastał 
czas gratulacji i przekazania upo-
minków. Na wszystkich przyby-
łych czekała grochówka i wypie-
ki jankowickich gospodyń. Pobyt 
umilała muzyka, znaleźli się na-
wet chętni do tańca.

Jankowice na sportowo

Boisko w Jankowicach jest dru-
gim wielofunkcyjnym oddanym 
do użytku w tym roku – od maja 
czynne jest też boisko w Wysogo-
towie. Podobne w ciągu najbliż-
szych dwóch miesięcy zostanie 
wykonane w Chybach. Trwa re-
mont boiska w Tarnowie Podgór-
nym. Natomiast w Przeźmierowie 
w listopadzie powinny być za-
kończone prace związane z budo-

wą (na miejscu dotychczasowego 
boiska) zespołu boisk w ramach 
programu „Orlik”.   Także rozpo-
częto procedurę przetargową na 
budowę zespołu boisk przy Gim-
nazjum w Baranowie. 

Obiekt w Jankowicach koszto-
wał ponad 380 tys. zł, a przygo-
towanie i urządzenie placu zabaw 
blisko 52 tys. Wykonawcą była 
fi rma Euro Bud sp. z o.o.   ~ ARz

Dziecięce drużyny piłkarskieDziecięce drużyny piłkarskie fot. A. Gibała

Zapraszamy wszystkich 
na tradycyjne „ŚWIĘTO 
PYRY”,  które odbędzie 

się 5 września 2009 r. (sobota) na 
placu sportowym przy świetlicy 
wiejskiej w Wysogotowie, w go-
dzinach od 16.00 do 2.00. 

Przygotowaliśmy wiele atrak-
cji: od godz.16.00 do 20.00 od-
bywać się będą liczne konkursy 
i zabawy dla dzieci i  młodzieży, 
także tej „starszej”. Jak co roku 
mamy bardzo atrakcyjne nagro-
dy. Zaprezentuje się orkiestra „Da 
Capo” z Wysogotowa, w absolut-
nie nowym repertuarze i „Kapela 
zza Winkla”. Zapraszamy rów-

Na Święto Pyry!
WysogotowoLusowo

nież wszystkich uczestników za-
bawy do wspólnego zdjęcia. Dla 
chętnych przygotowaliśmy prze-
jażdżki na koniach, bryczką... 
i wiele innych atrakcji. Od godz. 
20 do 2 w nocy zapraszamy na za-
bawę taneczną. Prosimy zabrać 
znajomych, dobry humor, plaster 
na odciski i „kasę” na swojskie ja-
dło. Gwarantujemy dobrą zabawę, 
prawdziwe „kiszki” ze świniobi-
cia i - jak Bóg da - dobrą pogodę. 
Wszystkich chętnych do pomocy 
w organizacji imprezy prosimy 
o kontakt. 

~ Sołtys Elżbieta Szymkowiak 
i Rada Sołecka Wysogotowa

Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lu-
sowie zaprasza na cykl wykładów o tema-
tyce związanej z 70-tą rocznicą wybuchu II 

wojny światowej.  
Najbliższe z nich odbędą się:
•  30 sierpnia O przygotowaniach obronnych na 

wypadek napaści Niemiec na Polskę i Wybuch II 
wojny światowej

•  6 sierpnia O Wielkopolanach rozstrzeliwanych 
przez hitlerowców w lesie zakrzewskim

Wszystkie wykłady zaczynają się o godzinie 12. 
Serdecznie zapraszamy. Jednocześnie informujemy, 
że w dniach 15 – 23 sierpnia Muzeum będzie nie-
czynne.

Dyrektor Muzeum 
~ Anna Grajek

Muzeum 
zaprasza i ogłasza
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 sprawozdanie

Zgodnie z planem pra-
cy Rady Gminy sesja 30 
czerwca miała być ostat-
nią przed wakacjami. Jej 

program zawierał aż 30 uchwał. 
Jednakże życie naszej Gminy to-
czy się bardzo dynamicznie i nie-
zbędne okazało się zwołanie do-
datkowej sesji 28 lipca.

Na sesji 30 czerwca podjęto bar-
dzo ważną uchwałę. Wprowadzo-
no w życie program pt. „Strategia 
Rozwoju Gminy Tarnowo Podgór-
ne”. Obejmuje on lata 2009 – 2020. 
Misją Strategii są słowa: Tarno-
wo Podgórne Gminą zharmonizo-
wanego i intensywnego rozwoju, 
przyjazną dla ludzi i środowiska, 

dbającą o rozwój następnych po-
koleń, budującą społeczeństwo 
obywatelskie. Celem nadrzęd-
nym jest stworzenie optymalnych 
warunków do zamieszkania, a ce-
lem głównym jest zrównoważo-
ny, zgodny z dyrektywami Unii 
Europejskiej, społecznie zaakcep-
towany, dynamiczny rozwój Gminy 
z wykorzystaniem istniejącego po-
tencjału gospodarczego i ludzkie-
go z uwzględnieniem zasad ochro-
ny środowiska. 

Nowa strategia zastępuje do-
tychczas obowiązującą. Co nie 
oznacza, że w sposób diametral-
ny zmieni się spojrzenie na Gmi-

Z prac
Rady Gminy

nę. Jest dostosowana do tempa 
rozwoju naszej Gminy w różnych 
kierunkach, a w sposób szczegól-
ny nastawiona na rozwój miesz-
kalnictwa.

Wszystkich zainteresowanych 
odsyłam na stronę internetową 
Gminy.

Poza wyżej wymienioną podję-
to uchwały w sprawie:

- nadania nazw ulic w Sadach, 
Lusówku i Wysogotowie.

- kupna działek w Lusowie 
i Sierosławiu  - zakup jest nie-
zbędny dla poszerzenia ulic.

- zezwolenia na zawarcie umów 
dzierżawy z dotychczasowymi 
dzierżawcami – uchwała dotyczy 
lokali w budynku ośrodka zdro-
wia w Tarnowie Podgórnym.

- rezygnacji z odszkodowania 
tytułem przejęcia na rzecz Skar-
bu Państwa nieruchomości sta-
nowiących własność Gminy Tar-
nowo Podgórne na cele budowy 
Zachodniej Obwodnicy miasta 
Poznania – Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad 
zwróciła się, nie tylko do naszej 
Gminy, o rezygnację z odszkodo-
wania. W naszym przypadku to 
blisko 125 tys. zł.

- uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
w Lusówku – plan ten uzyskał 
wszelkie uzgodnienia i nie wnie-
siono do niego większych uwag.

- wyrażenia zgody na wniesie-
nie aportem do spółki gminnej 
nieruchomości – Rada wyrazi-
ła zgodę na wniesienie aportem 
gruntu, należącego do Gminy, do 
spółki TP-KOM. Na tej nierucho-
mości mają zostać wykonane od-
wierty wód geotermalnych ma-
jących służyć zasilaniu w wodę 
planowanego Aqua Parku.

- przystąpienia do opracowa-
nia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w Lu-
sówku na północnym brzegu J. 
Lusowskiego – celem planu ma 
być ochrona walorów przyrodni-
czych i krajobrazowych brzegu 
jeziora.

- zmiany uchwały o budżecie 
gminy na rok 2009 – to już trady-
cja, że na każdej sesji są wprowa-

dzane zmiany do budżetu. Wynika 
to z przesunięć między poszcze-
gólnymi działami, rozdziałami 
i paragrafami.

Niespodziewana lipcowa se-
sja zawierała 11 projektów i cie-
szyła się blisko 100% frekwen-
cją radnych i sołtysów. W jej 
trakcie nastąpiło wręczenie od-
znaczenia „Zasłużony dla Gmi-
ny Tarnowo Podgórne” panu An-
drzejowi Kawa (uzasadnienie tej 
decyzji Rady znajdziecie Państwo 
w czerwcowej Sąsiadce).

Podjęto także uchwały w spra-
wach:

- potrzeby pilnej noweliza-
cji Karty Nauczyciela – jest to 
uchwała popierająca stanowisko 
Zarządu Gmin Śląska Opolskie-
go, który jest zaniepokojony kon-
sekwencjami sposobu wprowa-
dzenia dwuetapowej podwyżki 
dla nauczycieli.

- przystąpienia do opracowania 
miejscowych planów zagospoda-
rowania w Lusówku i w Rumian-
ku – celem jest uniemożliwienie 
rozwoju intensywnej zabudowy 
mieszkaniowej na ziemiach o wy-
sokiej bonitacji gleb oraz zago-
spodarowanie terenu w sposób 
uporządkowany zgodnie z zasa-
dami ładu przestrzennego oraz 
z polityką Gminy.

- zmiany uchwały o budżecie 
gminy na rok 2009 – po raz ko-
lejny dokonano przesunięć w bu-
dżecie wynikających z otrzyma-
nych dotacji oraz z oszczędności 
w wyniku przetargów. Nieste-
ty pojawiły się też niepokojące 
wieści. Jak wynika z półroczne-
go sprawozdania z urzędów skar-
bowych zaplanowane przychody 
w naszej Gminie nie będą w peł-
ni zrealizowane. Planowane wy-
sokości podatku PIT, CIT i PCC 
są na niższym poziomie. Wynika 
z tego, że kryzys dotknie i naszą 
Gminę. Czy odbije się to na pla-
nowanych inwestycjach? Myślę, 
że czeka nas lekkie spowolnienie 
i mam nadzieję, że druga połowa 
roku będzie łaskawsza. 

Kolejne posiedzenie Rady Gmi-
ny już 18 sierpnia. Serdecznie 
zapraszam.

Przewodnicząca Rady Gminy
~ Ewa Noszczyńska - Szkurat 

Sesje 30 czerwca i 28 lipca 2009

Chcemy być Gminą przyjazną 

dla ludzi, biznesu i środowiska.

Dbającą o rozwój następnych pokoleń.

Budującą społeczeństwo obywatelskie.

Gminą POZIOM WYŻEJ



 sierpień 2009 \ sąsiadka~czytaj \      13

aktualności 

Deszczowe weekendy, kryzys w kieszeni, 
szaleńczo umykający czas. Jeszcze się 
nie zaczęło lato, a jarzębiny czerwienią 
się i zwiastują nadchodzącą jesień. Prze-

cież nawet nie zdążyliśmy wyjechać na wakacje!
Wszystkim pozostającym w okresie letnim w do-

mach, których nęka niespełniona tęsknota do cie-
płych krajów, gorącego piasku i zimnych drinków 
w przytulnym barze dedykowana została impre-
za plenerowa zorganizowana przez Stowarzyszenie 
Mieszkańców Zielonego Osiedla w Chybach.

Imprezę zorganizowano na grillowisku hotelu „Edi-
son” w Baranowie. Obsługa hotelu zapewniła aro-
matyczne potrawy z grilla, greckie sałatki, tzatziki 
i napoje, zaś w atmosferę wakacji wprowadził gości 
Dimitris Zorbas, mieszkający od lat w Poznaniu Grek, 
który stara się zarazić urokiem greckiej kultury, mu-
zyki i tańca wszystkich gości lokalu Mykonos, gdzie 
systematycznie występuje. Tym razem jednak Dimitris 
dał się przekonać do występów w baranowskim plene-
rze i trzeba przyznać-efekty były znakomite. Wpraw-
dzie Jezioro Kierskie to nie Morze Jońskie, zaś błękit 
greckiego nieba to nie to samo, co burzowe chmury 
nad Baranowem, jednak rytmiczne dźwięki greckiej 
muzyki i szybka nauka tańców greckich sprawiły, iż 
wszyscy biorący udział w spotkaniu ruszyli w tany, 
a nawet byli chętni do występów solowych.

Często mieszkając obok siebie zupełnie się nie 
znamy. Ludzie wyprowadzają się z osiedla, nowi 
mieszkańcy lokują się za naszymi płotami, a my – 
odgrodzeni żywopłotami, ozdobnymi wierzbami 
i żarnowcem – nawet nie wiemy, kim są ci, którzy tuż 
obok przeżyją przynajmniej kilka najbliższych lat.

Wieczór w greckim stylu
Baranowo

Uczestnicy wieczoru greckiegoUczestnicy wieczoru greckiego

Sportowe Sportowe 
zmaganiazmagania

fot. archiwum

fot. archiwum

Wieczór ten dał asumpt do po-
znania nowych sąsiadów, wzno-
wienia kontaktów z dawno nie wi-
dzianymi przyjaciółmi, zawarcia 
przyjaźni z ludźmi świeżo pozna-
nymi. Wspaniale było widzieć obce 
sobie osoby trzymające się wspól-
nie za ramiona i sunące 150-oso-
bowym korowodem po wzgór-
kach grillowiska w Baranowie. 
Osobowość prowadzącego grecki 
wieczór Dimitrisa, temperament 
jego żony Stawrouli oraz dziew-
cząt z chórku sprawiły, że wszyscy 

biesiadnicy z zapałem brali udział 
w tańcach i śpiewach, a ich twa-
rze były szczerze uśmiechnięte, 
zrelaksowane i pełne sympatii dla 
współbiesiadników.

Wszystkim gościom wieczoru 
serdecznie dziękujemy za przyby-
cie i udział w zabawie.

W imieniu Stowarzyszenia 
Mieszkańców Zielonego Osiedla 
Chyby

~ Dobrosława  
Kroll - Gulczewska

11 lipca odbył się Dzień 
Rodziny w Sadach. 
Było dużo konkursów 

organizowanych przez członków 
Rady Sołeckiej i niektórych rodzi-
ców. Juliusz Gustowski zorganizo-
wał  mecze ,,DUO FOOTBALL”, 
w których uczestniczyły dzieci 
i młodzież. Dużym powodzeniem 
cieszyły się bryczki. Nasi miesz-
kańcy strzelali z paintball’a oraz 
z łuku. Dziękujemy Bractwu Kur-
kowemu za umożliwienie strzela-
nia z wiatrówki. O godzinie 17 na 
sygnale przybyła OSP ze Zakrze-

wa. Strażacy przeprowadzili pokaz 
udzielania pierwszej pomocy pod-
czas wypadku drogowego. O go-
dzinie 20.00 rozpoczęła się zabawa 
dla dorosłych uczestników nasze-
go festynu. Przygrywał nam Mar-
cin Orzeł. Dziękujemy naszym 
sponsorom, czyli fi rmie ,,Mango” 
za piękne nagrody, fi rmie ,,Strauss 
Cafe Poland Sp. z o.o.” za pysz-
ną kawę, fi rmie ,,Lorenz Snack 
-World” za poczęstunek dla na-
szych milusińskich. Dziękujemy 
wszystkim, którzy nam pomagali.
                   ~Sołtys i Rada Sołecka

Dzień Rodziny w Sadach
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 sprawozdania

W dniach 17 - 20 
czerwca odbył się 
szkoleniowy wy-
jazd studyjny pod 

hasłem„ Kompleksowa gospodar-
ka odpadami w Wiedniu”. W wy-
jeździe udział wzięli przedstawi-
ciele samorządu gmin powiatu 
poznańskiego, służb komunal-
nych, przedstawiciele Wydzia-
łów Ochrony Środowiska Urzę-
du Marszałkowskiego i Starostwa 
Powiatowego oraz siedmiu rad-
nych powiatu poznańskiego. 

Gospodarka odpadami komu-
nalnymi to aktualnie hasło bar-
dzo często wymieniane zarówno 
na płaszczyźnie ogólnokrajowej, 
a przede wszystkim lokalnej. 
Z gospodarką odpadami, mimo 
świętowanego 20-letniego okresu 
nowej rzeczywistości politycz-
nej i gospodarczej oraz 5-letnie-
go członkostwa w UE, nie radzi-
my sobie. Z obawą patrzymy na 

Z prac
Rady Powiatu

POselskie
wieści

zbliżające się terminy wdrażania 
zapisów akcesyjnych i ustawo-
wych, gdy niezbędne inwestycje 
w zakresie nowoczesnego kom-
pleksowego podejścia do zago-
spodarowania odpadów nie idą 
tak, jak należałoby oczekiwać. 
Gdy niemal każdej z podejmo-
wanych inwestycji towarzyszą 
protesty społeczne i wiele innych 
problemów. 

Z statystyk wynika, że około 
93% masy wytworzonych przez 
nas odpadów bezpośrednio tra-
fi a na składowiska, a ile na dzikie 
wysypiska i te, które nie spełnia-
ją wymagań prawnych? W no-
woczesnych metodach termicz-
nego przekształcania odpadów 
upatruje się wielkie zagrożenie 
dla zdrowia i środowiska natu-
ralnego. 

Bez spalarni odpadów w du-
żych miastach nie da się osiągnąć 
redukcji masy odpadów ulegają-
cych biodegradacji, jaka wyma-
gana jest w latach 2010 (25% re-
dukcji masy w stosunku do roku 
1995), 2013 (50% redukcji masy) 
i 2020 (65%). Aby jednak pro-
jektowane 12 spalarni powstało 
spełnić trzeba szereg warunków. 
Po pierwsze, pozyskać dla nich 
akceptację społeczną i niebudzą-
cą sprzeciwu mieszkańców lo-
kalizację. Chociaż mieszkańcy 
dużych polskich miast rozumie-

ją potrzebę ich budowy, zlokali-
zowanie ich na pewnym terenie 
to nadal najistotniejsza bariera 
do pokonania (przykład aglo-
meracji poznańskiej). Ostatnio 
w „Sąsiadce –Czytaj” w aktu-
alnościach czytamy „Składowi-
sko w Rumianku zamknięte od 
1 lipca, zmieniają się stawki za 
wywóz odpadów”. Śmieci będą 
wywożone 40 km dalej, dotyczy 
to gmin Tarnowa Podgórnego-
,Rokietnicy i Kaźmierza. Dlate-
go Aglomeracja Poznańska nie 
ma innej alternatywy jak spalar-
nia, ale o ściśle określonym po-
ziomie dopuszczalnych wartości 
emisji, który byłby pod perma-
nentną kontrolą odpowiednich 
władz, a bieżące wyniki prezen-
towane winny być na tablicach 
świetlnych dla mieszkańców 
umieszczonych w określonych 
punktach.  

Proces pozyskiwania dla spa-
larni akceptacji społecznej, 
uzgodnienie uwarunkowań śro-
dowiskowych, zapewnienie nie-
zbędnych środków fi nansowych, 
a także gwarancji dostaw stru-
mienia odpadów oraz etap ich za-
projektowania i w końcu budowy 
to cykl wieloletni, trwający opty-
mistycznie około 6 lat. Spalarnie 
nie powstaną tak szybko.

Radna powiatu 
~ Krystyna Semba

Sesja z 17-20 czerwca

Panie Pośle, trwają wakacje 
poselskie. Czy ostatnie tygodnie 
pracy w Sejmie były intensyw-
ne?

Waldy Dzikowski – Prace 
w Sejmie trwały do końca lip-
ca i były bardzo intensywne. 
Cały rok był trudny i obfi tujący 
w wiele wydarzeń. Sen z oczu 
nam, jako partii rządzącej, spę-
dzał ogólnoświatowy kryzys 
i jego skutki w Polsce. Temu też 

poświęcone były ostatnie posie-
dzenia Sejmu. Zajmowaliśmy się 
nowelizacją budżetu. Defi cyt bu-
dżetowy został zwiększony do 27 
mld, a rząd znalazł kolejne 3 mld 
oszczędności.
To już wakacje?

Jeszcze nie. Pełniłem dyżur 
w Sejmie do 4 sierpnia. Jestem 
w stałym kontakcie z dziennika-
rzami, kolegami posłami, klubem 
i rządem. Ale udało się wygospo-
darować trzy dni, aby pojechać 
z córką mieszkającą poza grani-
cami kraju nad Bałtyk.
A dalsze plany wakacyjne?

Planuję pojechać w polskie 
góry. To mój ulubiony, poza ło-
wieniem ryb, sposób spędzania 
wolnego czasu.

Niedawno obchodził Pan swoje 
okrągłe, 50–te, urodziny. Jakie 
plany na kolejną pięćdziesiąt-
kę?

Rzeczywiście, przekroczyłem 
ten przysłowiowy półmetek. Mu-
szę przyznać, że nie było to zbyt 
bolesne przeżycie. Otrzymałem 
wiele życzeń oraz serdecznych 
słów od tych, co mają już to za 
sobą i twierdzą, że „życie zaczyna 
się po pięćdziesiątce”. A kolejne 
50? Chciałbym je przeżyć godnie.
I my dołączamy się do życzeń 
Panie Pośle - wiele szczęścia 
i radości. Spełnienia marzeń, 
realizacji planów i zamierzeń.

Dziękuję bardzo.

~ Biuro Prasowe PO
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Hipoterapia jako jedna 
z metod rehabilitacji 
polega na zastosowa-
niu jazdy konnej w ce-

lach leczniczych. Koń idący stę-
pem przenosi na ciało siedzącego 
na nim jeźdźca od 90 do 110 wielo-
wymiarowych impulsów na minu-
tę. Ruchy ciała jeźdźca siedzącego 
na koniu idącym stępem są bardzo 
zbliżone do ruchów idącego czło-
wieka. Barki, kręgosłup, miedni-
ca poruszają się tak jak podczas 
chodu. Ten terapeutyczny ruch ma 
unikalne wręcz znaczenie dla osób 
niechodzących lub słabo chodzą-
cych. Daje im szansę odczucia pra-
widłowego chodu po raz pierwszy 
w życiu. Szansę systematyczne-
go ćwiczenia tego prawidłowego 
chodu. Wielu osobom koń pomaga 
stanąć na własnych nogach. 

Koń jest ciepły. Temperatura 
jego ciała jest o ok. 1 stopień wyż-
sza od temperatury ciała człowieka. 
Jazda na oklep daje efekt rozgrze-
wającego masażu nóg i miednicy. 
Dla osób cierpiących na spastycz-
ne porażenie kończyn dolnych jest 
to ogromna ulga w postaci znacz-
nego obniżenia napięcia mięśnio-
wego i rozluźnienia mięśni. Jest to 
także niezwykle istotne dla prawi-
dłowego chodu. 

Zastosowanie odpowiednich 
pozycji i ćwiczeń podczas hipo-
terapii daje efekty w postaci roz-
luźnienia całego ciała i likwiduje 

wzmożone napięcie mięśniowe 
u osób ze spastycznym poraże-
niem. Jazda na koniu to nieustan-
ne ćwiczenie równowagi. 

Dzięki ogromnej ilości impul-
sów, jakie otrzymuje pacjent pod-
czas hipoterapii, znacznej popra-
wie ulega sprawność manualna 
(dzieci lepiej piszą, rysują) oraz 
mowa. Poprawia się wydolność 
organizmu, krążenie, oddychanie, 
perystaltyka i przemiana materii. 

Koń wyzwala emocje. Od stra-
chu po miłość. Uczy wrażliwości 
i opiekuńczości, ale także stanow-
czości i umiejętności podejmowa-
nia szybkich decyzji. Ma ogrom-
ny wpływ na psychikę człowieka. 

Hipoterapia skierowana jest 
przede wszystkim do osób z pro-

blemami neurologicznymi (mó-
zgowe porażenie dziecięce, po 
przebytej chorobie Heinego-Me-
dina, po przepuklinie oponowo-
rdzeniowej, stwardnienie rozsiane, 
choroba Parkinsona, neuropatie 
i wiele innych), z problemami or-
topedycznymi, z problemami na-
tury psychicznej i społecznej (au-
tyzm, zespół Downa, zaburzenia 
umysłowe, nerwice, nadpobudli-
wość psychoruchowa, zaburzenia 
zachowania, trudności szkolne 
wynikające z zaburzeń integracji 
zmysłów i typu dyslektycznego).

~ Zofi a Michałek 
Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych 
i Ich Rodzin „ROKTAR” 
za www.hipoterapia.pl.tl

Hipoterapia na hipodromie

Członkowie stowarzyszenia na hipodromie WolaCzłonkowie stowarzyszenia na hipodromie Wola fot. archiwum ROKTAR

37. Akcja Honorowego Krwiodawstwa w naszej Gminie

Potrzebne litry pomocy. Przyjdź!
Gdzie się spotykamy

Szkoła Podstawowa w Tarnowie 
Podgórnym, ul. Szkolna 5, 
w godz. 8.00-16.00
Przyjdź 28 sierpnia, sobota!

Kolejną w tym roku akcję 
honorowego oddawania 
krwi organizuje tarnow-

skie Stowarzyszenie „Dar Serc”.  
Wszystkich chętnych zaprasza-

my w sobotę, 28 sierpnia w godzi-
nach 8.00-16.00 do Szkoły Pod-
stawowej w Tarnowie Podgórnym 
przy ul. Szkolnej 5. 

- Akcja ma dla mnie szczegól-
ny, symboliczny wyraz, tym razem 
z pewnością przekroczymy po-
nad 2,5 tys. litrów zebranej krwi 
- mówi Wojciech Janczewski, pre-
zes Stowarzyszenia „Dar Serc”. 
-Jak zawsze liczę na duży odzew 
ze strony młodzieży.      

 ~ ARz
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Flotylle chmur znad lasów płyną, wędrowne 
ptaki goni wiatr” - słowa W. Gąsowskiego 
w pełni oddają urok miejsca, do którego udało 
się w tym roku Koło Śpiewu im. F. Nowowiej-

skiego na swoje warsztaty. 
Nad piękny zalew Soliński wyruszyliśmy w ponie-

działek, 22 czerwca, we wczesnych godzinach ran-
nych. Po drodze zwiedziliśmy ruiny zamku w Chę-
cinach oraz park zdrojowy w malowniczym Busku 
Zdroju. 

Próby odbywały się codziennie. Akompaniował 
nam dyrektor Szymon Melosik, który towarzyszył 
nam przez trzy dni. Chór opanował nowy utwór Mis-
sa Angelorum Custudum ks. A. Chlondowskiego, 
a także doszlifował Nie chcę cię Kasiuniu i Agnus 
Dei W. Kilara. Oprócz prób mieliśmy okazję zwie-
dzić najbardziej urocze zakątki i zabytki Podkarpacia 
m.in. Zamek w Łańcucie, zespół zamkowo-pałaco-
wy w Krasiczynie, klasztor Sióstr Nazaretanek w Ko-
mańczy-miejsce internowania ks. Kardynała Wyszyń-
skiego. W klasztorze zwiedziliśmy Izbę Pamięci St. 
Wyszyńskiego oraz kaplicę Masztorn, gdzie zaśpie-
waliśmy Gaude Mater Polonia. Objechaliśmy rów-
nież tzw. Wielką Pętlę Bieszczadzką, liczącą prawie 

150 km, z pięknymi widokami na 
góry, łączącą miejscowości, zabyt-
ki i atrakcje turystyczne (m.in. kul-
tową karczmę Siekierezada oraz 
karczmę Łemkowyna w Cisnej). 
Dotarliśmy również do Ośrod-
ka Wypoczynkowego Arłamów, 
gdzie w okresie stanu wojennego 
internowany był Lech Wałęsa. 

Po powrocie okazało się, że cze-
ka nas jeszcze jeden występ. 12 
lipca w tarnowskim kościele chór 
uświetnił uroczystość powierzenia 
parafi i pw. Wszystkich Świętych 
ks. Adamowi Prozorowskiemu.

Jeszcze miesiąc wakacji przed 
nami i spotykamy się we wrześniu 
na naszych próbach, na które za-
praszamy wszystkich chętnych, 
którzy chcieliby przyłączyć się do 
naszej śpiewackiej braci.

Cześć Pieśni!
~ Druhna Dorota Zygmańska

Zielone wzgórza 
nad Soliną

Kurkowe 
Bractwo 
Strzeleckie

Za rok przyjedziemy z medalem

Na pierwszy ogień poszli 
komendanci drużyn, któ-
rzy rozwiązywali test 

z wiedzy o zasadach funkcjono-
wania formacji obrony cywilnej. 
Następnie drużyny, w wylosowa-
nej kolejności, stawały na torze 
przeszkód.

V Powiatowe Zawody Spraw-
nościowe formacji Obrony Cywil-
nej o puchar Starosty Poznańskie-
go, zorganizowane zostały przez 
Wydział Bezpieczeństwa, Za-
rządzania Kryzysowego i Spraw 
Obywatelskich Starostwa Powia-
towego w Poznaniu oraz Gminę 
Czerwonak. Więcej o zawodach 
na www.poziom-wyzej.pl    ~ ARz Reprezentacja naszej GminyReprezentacja naszej Gminy fot. archiwum OC

fot. archiwum

Świadomego przeżywania 
wielkiego święta 
narodowego 15 sierpnia 
wszystkim mieszkańcom 
naszej Gminy życzą 
siostry i bracia Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego 
w Tarnowie Podgórnym.
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14.08 godz. 21.30
Tarnowo Podgórne

Kino plenerowe – fi lm pt. „To nie tak jak 
myślisz, kotku”

18-24.08 Brańsk
Udział Zespołu Pieśni i Tańca “Lusowia-
cy” w IV Międzynarodowym Festiwalu 
Folkloru “Podlaskie Spotkania”

21.08 godz. 21.30 
Sierosław Kino plenerowe – fi lm pt. „Just dance”

29.08 Przytoczna Koncert mażoretek w trakcie obchodów Dni 
Przytocznej

30.08 Lusowo
„U księdza za 
płotem”

Dożynki „U księdza za płotem” X Jubi-
leuszowy Powiatowy Przegląd Zespołów 
Folklorystycznych z udziałem zespołu 
folklorystycznego „Wołyń” z Ukrainy

SEZAMKI

Od 2006 roku, w drugiej 
połowie sierpnia, na ko-
niec zasłużonego waka-

cyjnego odpoczynku, odbywa się 
cykliczna impreza pod nazwą: 
Międzynarodowy Festiwal Folk-
loru „Podlaskie Spotkania”. Festi-
wal organizowany przez Ludowy 
Zespół Pieśni i Tańca „Skowron-
ki” z Brańska, Miejski Dom Kul-
tury w Brańsku, Ciechanowiecki 
Ośrodek Kultury i Sportu w Cie-
chanowcu, Hajnowski Dom Kul-
tury w Hajnówce. W 2008 roku 
do grona organizatorów dołączy-
ło miasto Bielsk Podlaski. Festi-
wal cieszy się dużym zaintere-
sowaniem wśród mieszkańców 
festiwalowych miast, turystów 
oraz wśród zespołów z kraju i za-
granicy. Świadczy o tym licz-
ba zgłoszeń. Oprócz prezentacji 
na scenach festiwalowych miast 

odbywają się biesiady folkowe, 
barwne korowody oraz małe jar-
marki sztuki ludowej i rękodzie-
ła artystycznego. Celem festiwalu 
jest ocalenie od zapomnienia tra-
dycji ludowych. Poznanie folklo-
ru innych narodów, innych kra-
jów. Promocja tradycji, folkloru 
i piękna Podlasia.

W dniach 18-24.08 w sześciu 
miejscowościach województwa 
podlaskiego: w Brańsku, Biel-
sku Podlaskim, Ciechanowcu, 
Hajnówce, Surażu i Szepietowie 
odbędzie się IV edycja Festiwa-
lu.

    ~M. M.

„Lusowiacy” 
podbijają Podlasie

IV Międzynarodowy Festiwal Folkloru 
„Podlaskie Spotkania”

Już po raz dziesiąty odbę-
dzie się Powiatowy Prze-
gląd Zespołów Folklory-
stycznych połączony, jak 

zwykle, z dożynkami parafi alny-
mi „U księdza za płotem” w Lu-
sowie. Tym razem impreza odbę-
dzie się w ostatnim dniu sierpnia.

Tradycyjnie przybędą zaproszo-
ne przez organizatora zespoły z po-
wiatów: poznańskiego i ościen-
nych. Wiemy już, że „U księdza za 
płotem” wystąpią dla nas:

-  Zespół Tańca Ludowego 
“Chludowianie”,

-  Młodzieżowa Kapela Dudziar-
ska “Koźlary”,

-  Zespół Folklorystyczny “Sza-
motuły”,

-  Zespół Folklorystyczny “Małe 
Szamotuły”,

-  Zespół Pieśni i Tańca “Wiwaty” 
oraz Kapela Rawickich Dudzia-

rzy z powiatu leszczyńskiego.
Nie zabraknie też naszych „Mo-

draków” z Domu Kultury w Prze-
źmierowie oraz gospodarzy prze-
glądu - Zespołu Pieśni i Tańca 
„Lusowiacy”.

Każdy zespół zaprezentuje wła-
sny program artystyczny, za który 

otrzyma pamiątkową drewnianą 
fi gurkę. Jak co roku, zaprojek-
tował ją Piotr Staszak. Podobnie 
jak w latach ubiegłych, na zakoń-
czenie przeglądu wystąpi gwiaz-
da. Tym razem jest to zawodowy 
ukraiński zespół folklorystyczny 
„Wołyń”. Możemy się spodziewać 
barwnego show! Imprezie towa-
rzyszyć będą wystawy rękodzieła 
ludowego i stoiska kulinarne sta-
ropolskich potraw przygotowane 
przez mieszkańców parafi i. Orga-
nizatorami są: Powiat Poznański, 
GOK „SEZAM” oraz Zespół Pie-
śni i Tańca „Lusowiacy”.

Natomiast organizatorami do-
żynek są wsie należące do pa-
rafii pw. św. Jadwigi Śląskiej 
i św. Jakuba Apostoła. W tym 
roku przewodniczy stolica pa-
rafi i – Lusowo.         ~M. M.

Dożynki „U księdza 
za płotem”

X Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych

W tym roku w podlaskich 
spotkaniach weźmie udział 5 
zespołów zagranicznych i 11 
polskich z Podlasia. „Lusowiacy” 
wystąpi jako reprezentant 
folkloru polskiego.
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Lusowiacy zachwycili 
w Kudowie–Zdroju

Przebywający w Kudo-
wie-Zdroju na warszta-
tach taneczno-wokalnych 
Zespół Pieśni i Tańca  

„Lusowiacy”, 1 lipca 2009 r. dał 
w kudowskim Teatrze Zdrojowym 
niezapomniany koncert, oparty 
na przebogatym i niepowtarzal-
nym ojczystym folklorze. W skład 
programu artystycznego weszły 
cztery suity prezentujące folklor 
Wielkopolski, Śląska, Rzeszowa 
i Mazowsza.

„Barwne stroje, wspaniała cho-
reografi a, wdzięk, lekkość, przygo-
towanie baletowe i pasja młodych 
tancerzy, piękne głosy i znakomi-
ty taniec starszej części Zespołu, 
oczarowały tłumnie zgromadzo-
ną w Sali Teatru widownię. Dla 
części przybyłych zabrakło wręcz 
miejsc siedzących.”- rozpisywały 
się kudowskie media.
Żywa reakcja widowni na to, co 

dzieje się na scenie potwierdzi-
ła po raz kolejny, że folklor jest 
wciąż żywy i atrakcyjny. Musi 
być jednak prezentowany w spo-
sób profesjonalny.

Gdyby sporządzić mapę 
wielkich i największych 
scen – także w znacze-

niu sławnych i najsławniejszych 
– z którymi związany był w swo-
jej karierze artystycznej Wiesław 
Ochman – objęłaby ona niemal 
wszystkie prestiżowe teatry opero-
we świata.  – pisze w biografi i fe-
nomenalnego tenora śląski poeta 
i publicysta, Tadeusz Kijonka. 3 
stycznia 2010 na owej mapie po-
jawi się Tarnowo Podgórne. 

Wiesław Ochman zaśpiewa 
na Koncercie Noworocznym!

Lusowiacy na scenieLusowiacy na scenie

Wiesław Wiesław 
OchmanOchman

fot. archiwum GOK „SEZAM”

fot. archiwum

Referat Kultury, Sportu i Pro-
mocji Urzędu Miasta w Kudowie-
Zdroju w imieniu własnym i tłu-
mu uczestników koncertu złożył 
podziękowania Krystynie Sembie, 
kierownikowi zespołu, za możli-
wość zorganizowania tego barw-
nego widowiska oraz przeżycia 

niezapomnianych, pełnych ra-
dości i pozytywnej energii chwil 
ze znakomitymi „Lusowiakami”: 
„Cieszymy się, że dołączyliśmy do 
szerokiego grona tych, którzy mo-
gli Was podziwiać i oklaskiwać.” - 
mówiono podczas koncertu. 

          ~M.M.

W. Ochman zaśpiewa na Kon-
cercie Noworocznym. W styczniu 
zapowiadaliśmy, że „być może 
uda się także zorganizować kon-
cert światowej sławy tenora”. 

Po czerwcowym spotkaniu dy-
rektora GOK „SEZAM” Szymo-
na Melosika z Wiesławem Ochma-
nem z radością informujemy, że 
ów koncert odbędzie się 3 stycznia 
2010! O szczegółach tego wydarze-
nia będziemy informować.

         ~M. M.
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informacje ~ ankieta

1.  Historia:   Polski                  świata      sztuki  
2.  Literatura     3.  Filozofi a     4.  Religioznawstwo    5.  Psychologia 
6.  Ekonomia     7. Architektura  
8.  Profi laktyka zdrowia: dietetyka            przyrządzanie posiłków       odchudzanie      inne/jakie?  ………………..………
9.  Ekologia: uprawy ekologiczne w ogrodzie   zagadnienia ogólne    inne/jakie? ………………………...
10. Języki obce:  angielski niemiecki francuski rosyjski               inne/jakie? ………………………...
11. Turystyka:  piesza  rowerowa autokarowa nordwalking   inne/jakie? ………………………...
12. Zajęcia ruchowe:  taniec        joga  ćwiczenia rehabilitacyjne    inne/jakie? ………………………...
13. Prace ręczne:  haft       malowanie rzeźba      inne/jakie? ………………………...
14. Nowe technologie:  komputer internet  fotografi a cyfrowa   inne/jakie? ………………………...
15. Gry towarzyskie:  brydż  szachy       inne/jakie? ………………………...
16. Gra na instrumencie: pianino  gitara  fl et perkusja    inne/jakie? ………………………...
Ponadto prosimy o wpisanie problematyki, która nie znalazła się na naszej liście, a którą bylibyście Państwo zainteresowani:

………………………………………………………………….………………...…………1. 
………………………………………………………………………………………………2. 
………………………………………………………………………………………………3. 

Jestem zainteresowana/zainteresowany w uczestniczeniu w zajęciach UTW:
wcale                średnio               bardzo                 zdecydowanie              jeszcze nie wiem 

Dziękujemy za wypełnienie ankiet. Wypełnione ankiety proszę przekazywać :
•  bezpośrednio lub drogą pocztową  na adres GOK „Sezam” Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96 p. 25
•  p. Sołtysom na terenie Państwa wsi  •  do urn w wybranych sklepach i parafi ach  •  e-mail: utw@tarnowo-podgorne.pl

                               Grupa Inicjatywna UTW

ANKIETA UTW
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią zamieszczamy ankie-

tę na temat tego, jakie zajęcia, prowadzone w ramach Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, uważacie Państwo za najbar-
dziej interesujące i przydatne.

Wypełnienie tej ankiety nie jest jednoznaczne z deklaracją 
uczestnictwa w zajęciach UTW. Pozwoli jedynie zorientować się 
w Państwa zainteresowaniach, a tym samym na jak najlepsze 
przygotowanie programu zajęć. Prosimy o zaznaczenie tych pro-
pozycji, które uznacie Państwo za najbardziej interesujące:

Polecamy w sierpniu 
wszystkim zainteresowa-
nym autorów, po których 
książki chętnie sięgają 

czytelnicy i którzy cieszą się nie-
zmiennie popularnością nie tylko 
w Polsce, ale i na świecie. Propo-
nujemy szczególnie tym, którzy 
jeszcze nie mieli okazji zapoznać 
się z ich twórczością. Warto wy-
korzystać letni czas na urlopowe 
lektury.

Katarzyna Grochola - 
„KRYSZTAŁOWY ANIOŁ”

Najnowsza powieść najpopular-
niejszej autorki literatury obycza-
jowej w Polsce.

Małgorzata Kalicińska - 
„DOM NAD ROZLEWI-

Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej 
w Tarnowie Podgórnym 

SKIEM”, „POWROTY NAD 
ROZLEWISKIEM”, „MIŁOŚĆ 
NAD ROZLEWISKIEM”

Autorka w swoim 3-tomowym 
cyklu, który sprzedaje się w rekor-
dowych ilościach, w ubiegłym roku 
ponad 380 tys. egzemplarzy, zamie-
ściła wszystko to, co lubią czytelni-
cy. Wartką akcję, żywe dialogi, wą-
tek miłosny, magiczne miejsce akcji 
czyli Mazury, trochę wspomnień, 
marzenia i dramatyczne rozstania. 
Na podstawie książki powstaje se-
rial telewizyjny, który trafi  na ekra-
ny jesienią.

Maria Nurowska - „SPRAWA 
NINY S.”

Wszystkie książki Marii Nu-
rowskiej, a wydała ich 20, cie-
szą się dużym zainteresowaniem 

czytelników, także we Francji 
i Niemczech trafi ają na listy be-
stsellerów. Powieści Marii Nu-
rowskiej przetłumaczono na 12 
języków, w tym na chiński i ko-
reański. 

James Patterson - „NEGO-
CJATOR”

Kto zabił żonę prezydenta USA 
i wziął setkę zakładników – więcej 
informacji na kartkach książki. 

Aleksandra Marinina - 
„UKRADZIONY SEN”

Powieści Aleksandry Marini-
ny znane są w Szwecji, Francji, 
Niemczech, Włoszech, także w Ja-
ponii i Chinach. W bibliotece duży 
wybór książek tej autorki. 

~ I.B.
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Jakby wczoraj było roz-
poczęcie roku szkolnego, 
a tymczasem już trwają wa-
kacje. Nadszedł czas podsu-

mowań i pożegnań kolejnych ab-
solwentów. 

Zgodnie z tradycją, z oka-
zji zakończenia roku szkolnego 
odbyła się uroczysta msza św.
w lusowskiej parafii, po któ-
rej wszyscy uczniowie, rodzi-
ce i nauczyciele spotkali się
w szkole, aby podsumować mi-
nionych 10 miesięcy. 

Wyróżniono wszystkich najlep-
szych uczniów, którzy z rąk dy-
rektor Aleksandry Kolendo ode-
brali godne podziwu świadectwa. 
Nie zabrakło gratulacji dla dum-
nych ze swych pociech rodziców. 

Było także wyróżnienie dla 
Prymusa Szkoły. Ten rok był wy-
jątkowy, bowiem tytuł i statuet-
kę Prymusa Szkoły Podstawo-
wej oraz nagrodę otrzymały dwie 
uczennice klasy szóstej, które 
uzyskały średnią ocen 6,0 i wzo-
rowe zachowanie oraz wiele osią-
gnięć w konkursach pozaszkol-
nych. A są nimi: Anna Bukowska 
oraz Magdalena Wizła. 

Nie zabrakło również na-
grody dyrektora za najwyż-
szą liczbę punktów uzyskanych 
na sprawdzianie klas VI, któ-
ry w tym roku uzyskał An-
drzej Laskowski, zdobywając aż 
39 punktów na sprawdzianie (na 40 
możliwych!). Średnia szkoły 26,7.

Grono pedagogiczne przyzna-
ło także nagrodę za wyjątkowość, 
wysoką kulturę osobistą i stałą 
gotowość do pomocy absolwent-
ce – Ewie Sztukiewicz. 

Było podniośle i uroczyście, ale 
nie zabrakło humorystycznych 
akcentów,  jakimi żegnali swoją 
„podstawówkę” absolwenci. W  
żartobliwy sposób przedstawili 
swoją wizję reformy szkoły. 

Kolejny raz nadszedł czas 
„pokoleniowej zmiany”. Szó-
stoklasiści opuścili mury na-

szej szkoły, by ustąpić miej-
sca pierwszakom, którzy już po 
wakacjach zawitają w progach 
„lusowskiej podstawówki”. 
Wychowawca klasy VI przeka-
zał medal szkoły wychowawcy 
przyszłorocznej klasy I. Absol-
wenci przekazali młodszym ko-
legom sztandar szkoły. 

 

Andrzej LaskowskiAndrzej Laskowski Gratulacje od Zastępcy Wójta Tadeusza ZimnegoGratulacje od Zastępcy Wójta Tadeusza Zimnego

Dyrektor Aleksandra Kolendo gratuluje wyróżniającym się uczniomDyrektor Aleksandra Kolendo gratuluje wyróżniającym się uczniom fot. archiwum

To był dobry rok…

Mamy najwyższą średnią 
w Gminie ze sprawdzianu kl. VI

Wszystkim uczniom życzymy 
na resztę wakacji wielu wrażeń 
i cudownych wspomnień. 

Absolwentom ponadto wyjąt-
kowych wspomnień ze szkoły 
w Lusowie oraz wiary w siebie
u progu nowego rozdziału życia. 
Nie zapomnijcie o nas, tak jak my 
nie zapomnimy o Was…

W imieniu dyrekcji i grona pe-
dagogicznego SP Lusowo

~ K. Bera i K. Kurowska
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WZPGN. 72243-37/09                                 Tarnowo Podgórne, dnia 7  sierpnia 2009 r. 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: 
Dz. U. z 2004 roku nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) wykaz nieruchomości gminnych prze-
znaczonych do dzierżawy..

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH 
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

OZNACZENIE NIERU-
CHOMOŚCI KW KW PO1P/00203741/3

OBRĘB Sierosław
NR EWIDENCYJNE 

DZIAŁEK Działka nr 67/18 i 67/11

ADRES NIERUCHO-
MOŚCI Sierosław

POWIERZCHNIA NIE-
RUCHOMOŚCI

Powierzchnia 2001 m2 oraz 2433 m2 prze-
znaczona do dzierżawy 

OKRES DZIERŻAWY 3 lat
OPIS NIERUCHOMO-

ŚCI
Część przeznaczona do dzierżawy niezabu-
dowana

PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego 
terenów położonych w centrum wsi Siero-
sław, zatwierdzony uchwałą nr III/26/2002 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 
grudnia 2002 r. Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 37, 
poz. 709 teren przeznaczony do dzierżawy 
w planie przeznaczony jest pod usługi z cią-
giem wodnym.

SPOSÓB ZAGOSPO-
DAROWANIA NIERU-

CHOMOŚCI
Na zieleń i do celów gospodarczych

CZYNSZ DZIERŻAWNY Czynsz: 600,30 oraz  2433,00 + VAT 
(opłata miesięczna )

DODATKOWE OPŁATY
Dzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu 
dzierżawy zobowiązany będzie uiszczać po-
datek od nieruchomości

ZASADY AKTUALIZA-
CJI STAWKI CZYNSZU

Czynsz po upływie każdego roku będzie 
waloryzowany, w oparciu o wskaźnik wzro-
stu cen, towarów i usług, ogłaszany przez 
prezesa GUS, za rok poprzedni i zastosowa-
nie go do obliczenia i ustalenia czynszu za 
cały rok następny po roku, którego wskaź-
nik ten dotyczy.

Wykaz wywieszono od 7 sierpnia do 28 września 2009 roku
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  ~ Tadeusz Czajka

WZPGN. 72243-41/09              Tarnowo Podgórne, dnia 7 sierpnia 2009 r. 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: 
Dz. U. z 2004 roku nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) wykaz nieruchomości gminnych prze-
znaczonych do dzierżawy na okres 3 lat z przeznaczeniem na zieleń.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH 
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

OZNACZENIE NIERU-
CHOMOŚCI KW 105692 

OBRĘB Lusowo
NR EWIDENCYJNE 

DZIAŁEK Działka nr 590

ADRES NIERUCHO-
MOŚCI Lusowo, Przylesie

POWIERZCHNIA NIE-
RUCHOMOŚCI

Powierzchnia działki 5,5581 ha
Część przeznaczona do dzierżawy 148 m2

OKRES DZIERŻAWY 3 lata
OPIS NIERUCHOMO-

ŚCI
Część przeznaczona do dzierżawy niezabu-
dowana

PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z obowiązującym miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego 
obszaru chronionego krajobrazu i terenów 
przyległych – część Lusowo, zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XXII/132/2003 Rady Gminy Tar-
nowo Podgórne z dnia 4 listopada 2003 roku 
opublikowaną w Dz. U. Woj. Wlkp. nr 22, poz. 
623, przeznaczona do dzierżawy część działki 
przeznaczona jest pod teren zieleni wysokiej.

SPOSÓB ZAGOSPO-
DAROWANIA NIERU-

CHOMOŚCI
Teren pod zieleń

CZYNSZ DZIERŻAWNY Czynsz: 0,30 zł / m2 (płatna miesięczna)

DODATKOWE OPŁATY
Dzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu 
dzierżawy zobowiązany będzie uiszczać po-
datek od nieruchomości

ZASADY AKTUALIZA-
CJI STAWKI CZYNSZU

Czynsz po upływie każdego roku najmu 
będzie waloryzowany, w oparciu o wskaź-
nik wzrostu cen, towarów i usług, ogłasza-
ny przez prezesa GUS, za rok poprzedni i 
zastosowanie go do obliczenia i ustalenia 
czynszu za cały rok następny po roku, któ-
rego wskaźnik ten dotyczy.

Wykaz wywieszono od 7 sierpnia do 28 sierpnia 2009 roku
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  ~ Tadeusz Czajka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarno-
wie Podgórnym zawiadamia, że na-
stąpiło przedłużenie okresu wypłat 

świadczeń rodzinnych.
Okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 

września 2008 r., na który ustalono prawo do 
świadczeń rodzinnych, przedłuża się do dnia 
31 października 2009 r. Decyzje zmieniające 
okres zasiłkowy zostały wysłane listownie.

Ważną informacją zawartą w tych decyzjach 
jest to, że od września 2009r. wypłata świadczeń 
rodzinnych na dzieci uczące się w szkołach po-
nadgimnazjalnych lub dzieci, które ukończyły 
już 18 rok życia, uzależniona będzie od doręcze-
nia zaświadczenia szkolnego potwierdzającego 
fakt kontynuowania nauki w roku szkolnym 
2009/2010. Zaświadczenia należy dostarczyć do 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Pod-
górnym, ul. Sportowa 1 do 15 września 2009 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do 
świadczeń rodzinnych na nowy okres za-

siłkowy 2009/2010 będą przyjmowane od 
1 września 2009 r. Do wniosku należy do-
łączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego 
o dochodach za 2008 r. członków rodziny, 
którzy ukończyli 18 rok życia.

Jednorazowa zapomoga z tytułu uro-
dzenia się dziecka i dodatek z tytułu uro-
dzenia się dziecka.

Osoby składające wnioski o jednorazową 
zapomogę z tytułu urodzenia dziecka lub do-
datek z tytułu urodzenia się dziecka, od 1 li-
stopada 2009 r. będą zobowiązane potwier-
dzić zaświadczeniem lekarskim fakt, że matka 
dziecka pozostawała pod opieką medyczną od 
10 tygodnia ciąży. Powyższy warunek nie doty-
czy opiekunów prawnych dziecka i osób, które 
wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. 
Wymóg ten nie dotyczy także osób, które zło-
żą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej 
zapomogi lub dodatku z tytułu  urodzenia się 
dziecka przed 1 listopada 2009 r.

Fundusz alimentacyjny.
Okres zasiłkowy w funduszu alimentacyj-

nym pozostaje bez zmian. Wnioski o ustale-
nie prawa do świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego na nowy okres zasiłkowy będą 
przyjmowane od 1 sierpnia 2009 r. Do wnio-
sku należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu 
Skarbowego o dochodach za 2008 r. (specjal-
ne zaświadczenie do funduszu alimenta-
cyjnego) oraz zaświadczenie od komornika 
o bezskuteczności egzekucji alimentów.

W przypadku, gdy osoba uprawniona 
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
otrzymała w tym samym czasie alimenty od 
komornika sądowego lub od dłużnika, wy-
płacone świadczenia z funduszu alimentacyj-
nego zostaną uznane za nienależnie pobrane 
i podlegają zwrotowi wraz z odsetkami.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tarnowie Podgórnym 
~ Dariusz Nowakowski

Świadczenia rodzinne – ważne informacje!
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WZPGN. 72243-40/09            Tarnowo Podgórne, dnia 7 sierpnia 2009 roku

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne podaje do publicznej wiadomości, na pod-
stawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieru-
chomościami (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), 
że nieruchomość położona w Rumianku przeznaczona została do oddania w 
dzierżawę na okres 3 lat na cele rolne. 

WYKAZ GRUNTU GMINNEGO 
PRZEZNACZONEGO DO DZIERŻAWY

OZNACZENIE NIERUCHO-
MOŚCI KW 144652

OBRĘB Sierosław

NR EWIDENCYJNE 
DZIAŁEK

Działka nr 87

ADRES NIERUCHOMOŚCI Sierosław

POWIERZCHNIA 
NIERUCHOMOŚCI

4,8 ha

OPIS NIERUCHOMOŚCI Działka niezabudowana 

PRZEZNACZENIE NIERU-
CHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ 

ZAGOSPODAROWANIA

Dla przedmiotowej działki nie ma obowią-
zującego miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, w studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą 
nr LXV/405/2005  Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne z dnia 29 listopada 2005 oraz  
Uchwałą nr XXXI/263/2008 i Uchwałą Nr 
XXXI/264/2008 Rady Gminy Tarnowo Pod-
górne z dnia 20 maja 2008 roku obszar 
przeznaczony jest pod dolesienie

CZYNSZ DZIERŻAWNY Czynsz dzierżawny: 150,00 zł/ha (opłata 
roczna)

DODATKOWE OPŁATY
Dzierżawca niezależnie od czynszu z tytu-
łu dzierżawy zobowiązany będzie uiszczać 
podatek od nieruchomości

ZASADY AKTUALIZACJI 
STAWKI DZIERŻAWY

Czynsz dzierżawny po upływie każdego 
roku dzierżawy będzie waloryzowany, w 
oparciu o wskaźnik wzrostu cen, towarów i 
usług, ogłaszany przez prezesa GUS, za rok 
poprzedni i zastosowanie go do obliczenia i 
ustalenia czynszu za cały rok następny po 
roku, którego wskaźnik ten dotyczy

SPOSÓB ZAGOSPODARO-
WANIA NIERUCHOMOŚCI

Cele rolnicze

Wykaz wywieszono od dnia 7 sierpnia do dnia 28 sierpnia 2009 roku
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  ~ Tadeusz Czajka

WZPGN. 72243-36/09                   Tarnowo Podgórne, dnia 7 sierpnia 2009 r. 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: 
Dz. U. z 2004 roku nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) wykaz nieruchomości gminnych prze-
znaczonych do dzierżawy na okres 1 roku z przeznaczeniem na cele rolnicze.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI KW PO1P/00090129/1 

OBRĘB Tarnowo Podgórne
NR EWIDENCYJNE 

DZIAŁEK Działka nr 80/19

ADRES NIERUCHO-
MOŚCI Tarnowo Podgórne

POWIERZCHNIA 
NIERUCHOMOŚCI Powierzchnia do dzierżawy 6,6588 m2

OKRES DZIERŻAWY 1 rok

OPIS NIERUCHOMOŚCI Część przeznaczona do dzierżawy niezabu-
dowana

PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI

Dla przedmiotowej działki nie ma obowiązu-
jącego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go zatwierdzonego Uchwałą nr LXV/405/2005  
Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 listo-
pada 2005 oraz  Uchwałą nr XXXI/263/2008 
i Uchwałą Nr XXXI/264/2008 Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne z dnia 20 maja 2008 roku 
obszar przeznaczony w części  jako tereny 
rozwoju mieszkalnictwa, w części pod teren 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

SPOSÓB ZAGOSPODARO-
WANIA NIERUCHOMOŚCI Cele rolne

CZYNSZ DZIERŻAWNY Czynsz: 150,00 zł/ha  (płatny rocznie)

DODATKOWE OPŁATY
Dzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu 
dzierżawy zobowiązany będzie uiszczać po-
datek od nieruchomości

ZASADY AKTUALIZACJI 
STAWKI CZYNSZU

Czynsz po upływie każdego roku najmu będzie 
waloryzowany, w oparciu o wskaźnik wzrostu 
cen, towarów i usług, ogłaszany przez prezesa 
GUS, za rok poprzedni i zastosowanie go do ob-
liczenia i ustalenia czynszu za cały rok następny 
po roku, którego wskaźnik ten dotyczy.

Wykaz wywieszono od 7 sierpnia do 28 sierpnia 2009 roku
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  ~ Tadeusz Czajka

Ogłoszenie
o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego w Rumianku 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr LII/518/2009 z dnia 
28 lipca 2009r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Rumianku oraz o przystąpieniu 
do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
w/w planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz 
składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na pi-
śmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-
080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 7 września 2009r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  ~ Tadeusz Czajka

Ogłoszenie
o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego terenów rolnych w Lusówku 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr LII/517/2009 z dnia 
28 lipca 2009r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenów rolnych w Lusówku oraz o 
przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko w/w planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spra-
wy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz skła-
dać 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 Tar-
nowo Podgórne w terminie do dnia 7 września 2009r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  ~ Tadeusz Czajka
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Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego w miejscowości Sady oraz zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospo-
darczej w Sadach (po południowej stronie drogi krajowej nr 92)

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmia-
nami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227)  
w związku z uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XLVII/296/2005 
z dnia 15 lutego 2005 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Sady oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nów aktywizacji gospodarczej w Sadach (po południowej stronie drogi krajowej 
nr 2) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10.09.2009r. 
do 30.09.2009r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami, odbędzie się 21.09.2009r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Pod-
górnym  o godzinie 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, 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 Podgór-
ne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania 
w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2009r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Pod-

górne.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  ~ Tadeusz Czajka

Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go Przeźmierowa – rejon ul. Leśniej, Wysogotowskiej i 
drogi krajowej nr 92 – dla działek nr  28/12, 29/6, 29/8, 
206, 207/1, 212/4.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 
r. Nr 80, poz. 717 ze 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 (Dz.U. Nr 199 poz. 
1227)  w związku z uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr 
LII/520/2009 z dnia 28 lipca 2009 r. zawiadamiam o ponownym 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Przeźmiero – rejon ul. 
Leśniej, Wysogotowskiej i drogi krajowej nr 2 – dla działek nr  
28/12, 29/6, 29/8, 206, 207/1, 212/4. wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko w dniach od 20.08.2009r. do 09.09.2009r., ul. 
Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami, odbędzie się 31.08.2009r. w siedzibie Urzę-
du Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w pro-
jekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy 
składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwi-
ska  lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zain-
teresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy 
w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz skła-
dać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej 
sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
23.09.2009r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  ~ Tadeusz Czajka

WZPGN. 72243-31/09                     Tarnowo Podgórne, dnia 7 sierpnia 2009 roku

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz. U. 
z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), że nieruchomość położona w Rumianku przeznaczona została do oddania w dzierżawę na okres 3 lat teren pod garaż. 

WYKAZ GRUNTU GMINNEGO PRZEZNACZONEGO DO DZIERŻAWY
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 

KW 
KW nr PO1P/00181338/4

OBRĘB Rumianek
NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK Działka nr 62/4
ADRES NIERUCHOMOŚCI Rumianek 

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI 1,8289 ha
OPIS NIERUCHOMOŚCI Działka niezabudowana 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMO-
ŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODA-

ROWANIA

Dla przedmiotowej działki nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr 
LXV/405/2005  Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 listopada 2005 oraz  Uchwałą nr XXXI/263/2008 
i Uchwałą Nr XXXI/264/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 maja 2008 roku obszar przezna-
czony jest jako tereny rozwoju mieszkalnictwa ekstensywnego indywidualnego i zagrodowego

CZYNSZ DZIERŻAWNY Czynsz dzierżawny: 0,30 zł/m2 (opłata miesięczna)

DODATKOWE OPŁATY Dzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy zobowiązany będzie uiszczać podatek od nierucho-
mości

ZASADY AKTUALIZACJI STAWKI 
DZIERŻAWY

Czynsz dzierżawny po upływie każdego roku dzierżawy będzie waloryzowany, w oparciu o wskaźnik 
wzrostu cen, towarów i usług, ogłaszany przez prezesa GUS, za rok poprzedni i zastosowanie go do 
obliczenia i ustalenia czynszu za cały rok następny po roku, którego wskaźnik ten dotyczy

SPOSÓB ZAGOSPODARO-
WANIA NIERUCHOMOŚCI Teren pod garaż

Wykaz wywieszono od 7 sierpnia do 28 sierpnia 2009 roku
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  ~ Tadeusz Czajka
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 sport

Kolejny miesiąc wyści-
gów kolarskich, w któ-
rych startowali za-
wodnicy TARNOVII

Tarnowo Podgórne, dobiegł koń-
ca. Najlepszymi wynikami osią-
gniętymi w lipcu mogą się po-
chwalić Michał Dolata, Wojciech 
Sykała, Andrzej Marciniak oraz 
Adam Kordus. 

Podczas odbywających się 
w dniach 1-5 lipca Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski w kolarstwie 
torowym Michał Dolata zdobył ty-
tuł wicemistrza Polski w scratchu 
juniorów. Poza nim w fi nale wyści-
gu scratch znalazł się również Ad-
rian Kaczała, który ostatecznie zajął 
19 miejsce.

W kolejnym czteroetapowym 
wyścigu o „Puchar Bałtyku”, któ-
ry odbył się w dniach 17-19 lipca 
w Rewalu, Gościnnie i Kołobrze-
gu, pierwszy jego etap Michał 
Dolata zakończył na 3. miejscu, 
a czwarty na 4. Natomiast w in-
dywidualnej klasyfi kacji końco-
wej po 4 etapach najlepiej wy-
padł Adam Kordus zajmując 9. 
miejsce. W tym miejscu sekcja 

kolarska TARNOVII serdecznie 
dziękuje Markowi Różewskie-
mu, właścicielowi Hotelu LEDA 
w Kołobrzegu, za pomoc w orga-
nizacji bazy noclegowej.    

Podczas XV Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w sportach 
letnich, która w tym roku odbyła 
się 26 lipca w Raciechowicach, 
Andrzej Marciniak w jeździe indy-
widualnej na czas zajął 5. miejsce, 
a w wyścigu ze startu wspólnego 

12. Nieco gorzej w Olimpiadzie 
wypadł Wojciech Sykała, który 
w jeździe indywidualnej na czas 
zajął 12. miejsce, a w wyścigu ze 
startu wspólnego 13. 

W wyścigu kończącym lipco-
wą rywalizację kolarzy TARNO-
VII, którym było XIII kryterium 
uliczne o Memoriał Janusza Hinca 
w Bydgoszczy, na dystansie 44 km 
Michał Dolata zajął 5. miejsce.

~ Ania Gibała 

Kolarstwo w lipcu

Nasi kolarzeNasi kolarze
na torzena torze
fot. archiwum 

OSiR

W dniach 2-5 lip-
ca 2009 r. w sło-
weńskiej miej-
scowości Koper 

odbyły się Mistrzostwa Europy 
IDO w Hip-Hop, Electric Boogie 
i Break Dance, w których uczest-
niczyło ponad 2.100 tancerzy 
z 25 europejskich państw. Polskę 
reprezentowały dwa kluby JAST 
Wrocław i OSiR JAST Tarnowo 
Podgórne w składzie: Marta Mi-
siak, Paulina Robak, Alicja Sawa-
la, Weronika Tomaszewska, Klau-
dia Ernstmajer, Kamila Romczyk, 
Anna Bukowska, Pamela Piasec-
ka oraz Małgorzata Stankiewicz. 
W klasyfi kacji końcowej OSiR 

ME IDO w Koper 2009
JAST Tarnowo Podgórne zajął 
bardzo wysokie siódme miejsce 
w mini formacji juniorów w sty-
lu hip-hop. Poziom zawodów był 
bardzo wysoki, a rywalizacja za-
cięta, dlatego tym większa radość 
z osiągniętego wyniku. W drodze 
do rundy fi nałowej podopieczne 
Beaty Dudek pokonały 27 klu-
bów pochodzących m.in. z Nie-
miec, Szwecji, Bułgarii, Holandii 
i Słowenii.

W sierpniu formacja taneczna 
OSiR JAST Tarnowo Podgórne 
szkoli swój warsztat na obozie 
Summer Dance Camp w Twardo-
górze. 

        ~ Ania GibałaTancerki OSiR JASTTancerki OSiR JAST fot. archiwum
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 abc sportu

Wspólną cechą krę-
glarstwa trakto-
wanego zarówno 
jako gra sportowa 

i towarzyska jest rzucanie kuli 
kręglarskiej na określonym torze 
w celu przewrócenia maksymal-
nej liczby ustawionych na jego 
końcu kręgli. Wśród bardzo wie-
lu odmian do międzynarodowych 
gier kręglarskich zaliczono bow-
ling (w licznych odmianach), krę-
glarstwo torowe (i jego odmiany), 
skitle i slinger. 

Sportowy charakter kręglarstwo 
nabrało dopiero pod koniec XIX 
wieku. Pierwsze zjednoczenie klu-
bów kręglarskich miało miejsce 
1 marca 1875 r. w Nowym Jor-
ku. Natomiast w Europie pierw-
szy związek kręglarski powstał 
24 kwietnia 1875 r. w Niemczech. 
Z biegiem czasu licznie powstające 
liczne krajowe związki kręglarskie 
zrzeszyły się w Międzynarodo-
wy Związek Kręglarski. W 1952 r. 
powołano w Hamburgu do życia 
międzynarodową organizację zrze-
szającą kręglarzy sportowych FIQ 
(franc. Federation Internationale 
des Quillers). Organizacja zatwier-
dziła 4 typy kręglarstwa: klasycz-
ne, parkietowe, nożycowe oraz 
najbardziej popularny na świecie 
bowling. 

W Polsce pierwszy związek krę-
glarski powstał w 1924 r. w Po-
znaniu, a dwa lata później odbyły 
się pierwsze drużynowe i indywi-

K jak Kręglarstwo
Prezentujemy dyscypliny sportu propagowane przez kluby z naszej Gminy (6)

dualne rozgrywki nazwane Mi-
strzostwami Polski. 

W Gminie Tarnowo Podgórne 
od 2000 r. funkcjonuje Amatorska 
Liga Kręglarska Vector. Powstała 
ona z inicjatywy fi rmy Vector, któ-
ra udostępniła kręgielnię położo-
ną obok jej siedziby i hotelu. Krę-
gielnia Vector została wyposażona 
w najnowocześniejsze na świecie 
tory do kręgli klasycznych, a dzię-
ki przyznanemu certyfikatowi 
Polskiego Związku Kręglarskiego 
zaczęto w niej organizować zawo-
dy rangi międzynarodowej, ogól-
nopolskiej oraz lokalnej. Obecnie 
najmłodsza w Polsce Amatorska 
Liga Kręglarska Vector składa się 
z 30 drużyn (damskich i męskich) 
grających w 3 ligach. W ciągu 
dziewięciu lat Liga Vector  odnio-
sła spore sukcesy, wśród których 
wymienić należy m.in. 2 tytuły 
Indywidualnych Mistrzów Pol-
ski, 2 tytuły Drużynowych Mi-

strzów Polski, 3 tytuły Mistrzów 
Polski Par, zwycięstwa w 3 edy-
cjach (2006, 2007, 2008) Turnieju 
Miast oraz zwycięstwa w różne-
go rodzaju turniejach i zawodach 
w całej Polsce. Poza Amatorską 
Ligą Kręglarską VECTOR popu-
laryzacją tej gry zajmuje się rów-
nież Klub Sportowy Alfa Vector, 
który swoją działalność rozpo-
czął w Poznaniu w 1989 r. a od 
2000r. kontynuuje ją w Tarno-
wie Podgórnym. Do Klubu nale-
ży 60 osób, wśród których trenu-
ją kobiety, mężczyźni, młodzież 
i dzieci. Nad przygotowaniem 
zawodników do gry piecze spra-
wują doświadczeni trenerzy Da-
nuta Pribe (nagrodzona za swoje 
zaangażowanie przez Wójta Gmi-
ny Tarnowo Podgórne w 2008r.) 
i Jacek Klabiński. W Klubie Alfa 
Vector grają jedni z najlepszych 
kręglarzy w Polsce – Michał Grę-
dziak, Piotr Kaczmarek, Jarosław 
Bonk i Leszek Torka, na których 
koncie, poza grą w reprezentacji 
Polski, jest wiele rekordów i ty-
tułów mistrzowskich. Wśród naj-
młodszych kręglarzy Alfy Vector, 
którzy w przyszłości mogą stać 
się mistrzami w kręglarstwie, są 
Dawid i Liwia Strzelczak, Małgo-
rzata Leopold, Joanna Filip, Julia 
Kita i Dominika Zygarłowska. 

Za miesiąc lekkoatletyka.
~ Ania Gibała

Źródło: W. Lipoński: „Encyklopedia  Sportów 
Świata”, www.tarnowo24.pl, www.odniku.edu.pl

W ramach Europejskie-
go Tygodnia Sportu dla 
Wszystkich odbył się 

XV Sportowy Turniej Miast i Gmin. 
W największej ogólnopolskiej im-
prezie sportu masowego Gmina Tar-
nowo Podgórne zajęła czwarte miej-
sce. W grupie IV (od 15 tys. do 40 
tys. mieszkańców) znalazło się łącz-
nie 129 miast i gmin z terenu całej 

Polski, z czego aż trzynaście było 
z województwa wielkopolskiego. 
W tegorocznej XV edycji Turnie-
ju wśród miast i gmin wojewódz-
twa wielkopolskiego, Gmina Tarno-
wo Podgórne zajęła drugie miejsce. 
W nagrodę otrzymała 4000 zł, za 
które zakupi sprzęt sportowy dla 
mieszkańców. W rywalizacji uczest-
niczyło 48 220 mieszkańców.  ~ AG

fot. A.Rz.

Zapraszamy dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym

do rozpoczęcia przygody z 
tenisem ziemnym

Zajęcia prowadzone są na kortach 
przy OSiR w Tarnowie Podgórnym 

w grupach 4-6 osób
Osoby zainteresowane prosimy 

o kontakt 
telefon 665 800 770telefon 665 800 770

4000 zł za 2 i 4 miejsce!
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 ostatnia strona

Wszystkim, którzy uczestni-
czyli w ceremonii pogrze-

bowej mojej Mamy, w szcze-
gólności panu Zastępcy Wójta 
Tadeuszowi Zimnemu oraz Kole-
żankom i Kolegom składam ser-
deczne podziękowania.

Ewa Kubiak

Dziękuję wszystkim, którzy 
uczestniczyli w ostatniej 

drodze mojego Ojca. Za wspar-
cie, słowa otuchy i modlitwę ser-
deczne Bóg Zapłać

Jacek z rodziną 

Pani Wicedyrektor
Jolancie Maciesza

szczere wyrazy współczucia 
z powodu śmierci ojca

ś.p. JERZEGO LEITGEBERAś.p. JERZEGO LEITGEBERA

składają:
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracowni-

cy, Uczniowie i Rodzice Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Tarnowie Podgórnym

Dzieci z Sadów przebywające 
w Bardzie Śląskim na II tur-

nusie obozu (6-13.07) dziękują 
wraz z rodzicami organizatorom 
za tak dobrze przygotowany, ce-
lowy i treściwy program pobytu 
w Kotlinie Kłodzkiej.

Dzieci z programu „Teatr w 
każdej wiosce” w Sadach na 

ręce pani Jolanty Tepper składają 
serdeczne podziękowanie organi-
zatorom wyjazdu do Świnoujścia 
oraz swojej opiekunce pani Patry-
cji za poszerzenie horyzontów.

Serdecznie dziękuję panu Mar-
kowi za oddanie mojego zagu-

bionego laptopa. 
Agnieszka

Składam serdeczne 
podziękowania wszystkim
życzliwym pamięci mojego 

kochanego syna 

śp. śp. KRZYSZTOFA ZIELIŃSKIEGO KRZYSZTOFA ZIELIŃSKIEGO 

którzy uczestniczyli w ostatniej 
jego drodze. Dziękuję za modlitwy, 

złożone kwiaty i serdeczność 
okazaną w tak trudnych 

dla nas chwilach
Matka z rodziną 

Naszej koleżance 
Ewie Kubiak 

wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci 

MAMYMAMY 

składają 
Wójt Gminy Tadeusz Czajka, 

Przewodnicząca Rady Gminy Ewa 
Noszczyńska – Szkurat z Radnymi 

oraz pracownicy Urzędu Gminy
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poszerza swój zasięg.
Nakład: 7500 egz.; Numer zamknięto: 07.08.2009 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują: 
Wydawnictwo - studioPROJEKT - Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, tel. 8161 159, biuro@pwprojekt.pl
Biuro Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17, tel. 652 50 69, 604 372 440, resoremlein@wp.pl
Sklep „Dobre Okna” - Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A
Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. Dzieci roznoszące gazetkę dziękują wszystkim Państwu, 
od których dostały na lody, lizaka lub inne swoje wydatki.
Foto okładka: Yarik Mishin / sxc.hu; Magdalena Olek     

Dziękuję serdecznie mojej 
przyjaciółce Marcie za to, że 

podczas mojego pobytu w szpi-
talu cudownie zajmowała się 
moją małą córeczką.

Mariola

Przeźmierowo. ul. FolwarcznaPrzeźmierowo. ul. Folwarczna Przeźmierowo. Przy Pasażu Przeźmierowo. Przy Pasażu 

Komu to przeszkadzało?

fot. ARz
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ARBUTUS
SZKÓŁKA DRZEW

I KRZEWÓW
OZDOBNYCH

G.Z. Borowiak i syn

62-080 Tarnowo Podgórne
MARIANOWO, ul. Marianowska 28

Fax 061 814 68 74
Tel. kom. 605 322 935

E-mail: zborowiak@wp.pl
czynne: pon - sob 9.00 - 18.00

w Przeźmierowie
ZAPRASZA NA KURSY

JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO!!!
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ 2 RAZY W TYGODNIU W GODZINACH
POPOŁUDNIOWYCH I WIECZORNYCH - TRYB STANDARDOWY.

PROPONUJEMY TAKŻE LEKCJE W TRYBIE 1,5 GODZINNYM (90 min.)
GODZINY USTALANE SĄ PRZEZ GRUPY WSPÓLNIE Z LEKTOREM

ZAPEWNIAMY MAŁE GRUPY ORAZ MATERIAŁY DO NAUKI !!!

DZIĘKI ZAUFANIU NASZYCH KURSTANÓW
ROZPOCZYNAMY Z POWODZENIEM 5 ROK PRACY !

ZAPRASZAMY !

www.ckjo.pl
mmarianowska@poczta.onet.pl

Zapisy i info: 0 691 735 035, Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 125

l
l
l

l

l ę, 
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l

GEODETAGEODETA
0509 553 3810509 553 381

723 354 414

KONTENERY
na gruz - śmieci
WYWÓZ - WYNAJEM PIKO

Sklep dziecięcy „PEREŁKA”
zaprasza

CENY KONKURENCYJNE !!!

Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 91, tel. 061 814 66 65
pon.-pt. 10.00 -17.00, sobota 9.00 - 14.00

W sprzedaży:
- odzież dziecięca i niemowlęca
- wyprawki dla niemowląt
- pościele, rożki, kocyki
- łóżeczka drewniane,
  turystyczne, kojce
- foteliki samochodowe,
  spacerówki

W ofercie także:
- akcesoria do chrztu św.
- akcesoria do komunii św.

SPRZEDAM

Tel. 0607 294 980

TECHNIKA
GRZEWCZA

Ryszard Troszak

ul. Przecławska 3a, Żydowo
tel. 888 416 521

Inwestycje wod-kan-gaz-co., gaz
Nowe technologie, Naprawy

Profesjonalne Systemy
Nawadniające

SZAFY WNĘKOWE,  
GARDEROBY,

KUCHNIE, WYPOSAŻENIE  
BIUR I SKLEPÓW

MEBLE NA WYMIAR

UBEZPIECZENIA

-  OC, AC, NNW,
- AUTO SZYBY
- DOMY, MIESZKANIA
- WARTA TRAVEL
- OC PRYWATNIE

Poznańska 33
Tarnowo Podgórne

(przy wiadukcie)

061 670 99 12, 662 099 244, 606 502 185

Dla bezszkodowych klientów 
dodatkowe 10% na OC
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USŁUGI
BRUKARSKIE

NAWIERZCHNIE,
PODJAZDY,

CHODNIKI, PARKINGI,
RENOWACJA

USŁUGI REMONTOWO
- BUDOWLANE

604 403 593

Adaptacja projektów,
kierownictwo budów

tel. 0607 294 980

E
K
S
P
O
Z
Y
C
J
A

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

061 8146 217, 061 8262 301
0607 568 308

Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych
(sklepowych, gastronomicznych)
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AMELGOR
Profesjonalny montaż i serwis:
- Stolarki PCV i aluminiowej
- Fasad
- Ogrodów zimowych
- Aluminiowej stolarki przeciwpoż.
- Rolet zewn. i wewn.
- Markiz i moskitier
- Naprawa i regulacja okien i rolet
- przeróbka rolet z ręcznych na elektr.
- Wymiana szyb

tel. 601 672 140, 606 782 143
amelgor@vp.pl

ANGIELSKI
KOREPETYCJE

20 zł/godzinę
Tel. 0664-083-393

PUNKT PRZEDSZKOLNY „BAŚNIOWA KRAINA”
Tarnowo Podgórne, Osiedle Zielony Gród

ul. Sasankowa 29
ZAPRASZA DZIECI W WIEKU 3-5 LAT

DO BAŚNIOWYCH KOMNAT

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!

TEL. 602 327 104
przedszkoleipraca@interia.pl

FACHBUD
• Usługi CIESIELSKIE
    (więźba dachowa, wolne terminy!)
• Usługi DEKARSKIE
• REMONTY I ARANŻACJE DACHÓW
• Papy TERMOZGRZEWALNE

tel. 0500 31 71 02

HOTEL DLA PSÓW
oraz MINI ZOO

- lamy, ptaki, kucyki
0506 777 719
0602 385 955
gmina Tarnowo Podgórne

INSTALACJE
CO-WOD-KAN-GAZ

KLIMATYZACJE
ŚLUSARSTWO

tel. 0603 869 195
Grzegorz Halontka

Jankowice, ul. Wiśniowa 3

tel. 061 814 20 69
kom. 0602 659 208

U SŁU G I
BRUKARSKIE
tel. 0514 67 60 41tel. 0514 67

TANIO
i SOLIDNIE

Układanie kostki
brukowej i granitowej

MARMETAL
PŁOTY KUTE, BRAMY, BALUSTRADY

OGRODZENIA Z SIATKI
(możliwość cynkowania i malowania proszkowego)

Przeźmierowo, ul. Leśna 58
tel. 501 865 323

061 814 16 95, 061 816 15 07

RĘKAWICE ROBOCZE
I SPECJALISTYCZNE

Np. warsztaty naprawcze, lakiernie i ogrody, 
       cienkie dla spawaczy

Giełda Samochodowa
kiermasz części stoisko  S289

- wejście od strony lasu
tel. 0602 494 704

sautop@wp.pl

• Rabaty dla stałych 
  klientów
• Dowóz do klienta
• Wysyłka za pobraniem

PRZEDSZKOLE PRYWATNE

w PRZEŹMIEROWIE przy ulicy Dolina 29
1 września rozpoczyna 22 rok szkolny!

„ ”„ ”

W naszym przedszkolu:
- nauka języka angielskiego
- pływalnia
- jazda konna
- zajęcia plastyczne i muzyczne
- zajęcia logopedyczne
- rytmika
- teatr
- religia (dla chętnych)
- interesujące wycieczki

- nauka w grupie „0”
- ciekawy plac zabaw

-  własna kuchnia (posiłki dostosowane 
do potrzeb dziecka)
-  nauka i zabawa pod opieką  

wykwalifikowanych nauczycielek
- domowa atmosfera

www.pppm.pl

501 578 608
061 8142 596 ZAPRASZAMY 

GORĄCO!

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 107 (na przeciwko Chaty Polskiej)
pn. - pt. 9 do 20, sob. 9 do 18

tel. 602 227 288

Zapraszamy!!!

Już otwarte!

AUTO BŁYSK - MYJNIA RĘCZNA

✔ Myjnia ręczna
✔ Odkurzanie środka
✔ Polerowanie lakieru
✔ Pranie tapicerki

ODDAM W NAJEM
stanowisko do manicure, tipsów

w Salonie Fryzjerskim
Tarnowo Podgórne

0788 332 719 tel. 0501 35 00 62

SPRZEDAM
umeblowane i wyposażone
mieszkanie dwupokojowe

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

Skup złomu i makulatury:
gruby, mieszany - cena dnia

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

KURS KIEROWCÓW

Zapraszamy
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BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 061 814 25 13

M-BAU   Maciej Hauk

Roboty ziemne
koparko - ładowarką

Okna, drzwi,
rolety, bramy

ul. Łąkowa 4, 62-090 Rokietnica, tel./fax (061) 814 53 72, kom. 0606 44 77 86
e-mail: m.m.hauk@neostrada.pl

Maciej Hauk

M-BAU

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 120, tel. 061 816 10 12, tel./fax 061 816 13 84; www.sek.pl

PODŁOGI:
• DESKA BARLINECKA
• PANELE LAMINOWANE
• LITE DREWNO
• KOREK

DRZWI:
• PORTA
• DRE
• POL-SKONE
• LUTOSTAŃSKI
• GERDA
• KMT 7% VAT

na drzwi z montażempowierzchni
wystawienniczej350 m2 

POLECAMY DESKI TARASOWE - KONGLOMERAT

Maja Woźniak
664-085-802

KOSMETYKA

Kinga Jankowiak
695-275-839

FRYZJERSTWO
LUSÓWKO, Albatrosa 2 

1Zapraszamy od     IX
wt. - pt. 9 - 18, sob.  8 - 15 

Ubezpieczenia

OC  AC
mieszkania biznes

turystyczne

ul. Poznańska 82, Tarnowo Podgórne

0601 37 99 88
www.kompleksoweubezpieczenia.pl

- UKŁADANIE PŁYTEK
- GŁADZIE GIPSOWE
- TAPETOWANIE
- MALOWANIE

0788-393-662

UWAGA!UWAGA!
 ROLETY, ROLETKI, VERTIKALE

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace

Również w j. angielskim

WELTENWELTEN

≠ ≠

Zespół Muzyczny

www.magos.prv.pl
0602 385 955
0605 889 818

Do wynajęcia
SZEREGOWIEC (100m2)
w Tarnowie Podgórnym

– os. Zielony Gród
0500-120-809



 sierpień 2009 \ sąsiadka~czytaj \      33

 reklama

62-080 SWADZIM, UL. POZNAŃSKA 22
TEL. 0 601 822 228    TEL/FAX  061 814 63 13

www.dobrzenieccynieruchomosci.gratka.pl

LICENCJA ZAWODOWA NR 7225

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
DORADZTWO, KREDYTY

DOM 270m2 
– TARNOWO PODGÓRNE

OFERTY SPRZEDAŻY:

DOM 139 M2 + GARAŻ 
– JANKOWICE

LOKAL Z DZIAŁKĄ 600 M2

– BRZEZNO

DZIAŁKI BUDOWLANE
– RADZYNY

DZIAŁKA 5,6ha SIEDLISKOWA
gm. LWÓWEK

KÄRCHER
Profesjonalne czyszczenie
tapicerki samochodowej,

mebli, dywanów, wykładzin,
materacy.

MYCIE OKIEN

508 610 256

POGOTOWIE 
KOMPUTEROWE
Zadzwoń jeśli potrzebujesz pomocy!
Naprawa notebooków i komputerów

stacjonarnych.

FACHOWY SERWIS
24H SIEDEM DNI W TYGODNIU

Tel. 509 840 839
www.gsoft.com.pl

USŁUGI

TANIO I FACHOWO

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

0600 45 37 27 elewacje, docieplenia
docieplanie poddaszy
płyty G-K
układanie POZ-BRUKU

• zmiana tapicerek
• modernizacja
  i naprawa mebli
• transport gratis

• czyszczenie tapicerki
  - meblowej
  - samochodowej
  - dywanów, wykładzin

tel. 508 610 256
oraz KÄRCHER

YOGA
zapraszam
od września

zapisy: joga.kuba@op.pl
tel. 790 261 466

Tarnowo Podgórne OSiR

Dobra KuchniaDobra Kuchnia

   (sala do 90 osób) w Tarnowie Podgórnym

tel. 0605 320 413

USŁUGI
OGRODNICZE
PROJEKTY
NADZORY
REALIZACJA

SYSTEMY
AUTOMATYCZNEGO
NAWADNIANIA

Przemysław Felski
0604 613 789

Biuro: 8.00-15.00
061 652 36 12 

USŁUGI
OGRODNICZE

www.ogrodyfelski.pl

Zaprasza dzieci 

w wieku 2-5 lat 

na zajęcia 

rytmiczno-plastyczne. 

Na naukę 

nigdy nie jest 
e

za wcześnie

InfInfInfInformormacaacjacje ie i z zzazapipipispisy y yyfffformormacjacjcjcje ie i zazazazapispisisisyy
teltell. . 000-0-606060600 0 0 0 4443434343000 0 0 0 333333333311 11 

SALON URODY
MAGNOLIA
Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 82a
(nad restauracją)
tel. 509 247 213
pon.-pt 11.00 - 19.00
sobota 9.00 - 13.00

Przy 8 wizycie henna lub manicure GRATIS!

KOSMETYKA  FRYZJERSTWO
Przy wykonaniu koloryzacji

produkty do stylizacji 10% taniej!

zapraszam
FRYZJER pracujemy na produktach

Drzewa i krzewy
ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 061 814 69 79

FOTOGRAF
Fotografia ślubna
Sesje plenerowe
Reportaże z uroczystości
605 188 010, 601 914 818
www.twojfotograf.com

Krzysztof

              Ratajczak

BARANOWO, tel. 0663 681 161

061 814 27 12 

tel. 61 8 142 712
ul. Akacjowa 41
62-081 Przeźmierowo
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Teraz i Ty możesz
takie mieć!

Profesjonalne przedłużanie rzęs
0602 723 416
ul. Krańcowa 61

Rzęsy jak firanki?Rzęsy jak firanki?

Pr
ze
źm

ier
ow

o

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE

517 761 020

- szpachlowanie
- malowanie
- ocieplenia
- płytki
- adaptacje poddaszy
- panele
- płyta N-G
- instalacje co, wod-kan

WYPRZEDAŻ PRZECENA 50%
GALANTERIA OBUWIE

ODZIEŻ NOWA
I UŻYWANA
ZAPRASZAM

wt.-pt. 11-17; sob. 10-13
Przeźmierowo, ul. Piaskowa 40

0501 648 443

Poznań, ul. Złotowska 21a, tel. 061 661 04 80
Sprawdź naszą ofertę i aktualne promocje:

www.kosmetyka-laserowa.pl, www.monalisa-poznan.pl

- 2-krotny medalista MP,
  Akademicki MP - 2008
- dla dorosłych i dla dzieci,
- na poziomie amatorskim
   i zaawansowanym,
- sparingi

NAUKA GRY
W TENISA

Treningi: kort Przeźmierowo

USŁUGI BLACHARSKO
-DEKARSKIE

(rozbiórka eternitu)
SPRZĄTANIE DACHÓW

WENTYLACJA
MONTAŻ OGRZEWANIA 

KOMINKOWEGO
DOCIEPLANIE DACHÓW,

PODDASZY I ŚCIAN
WKŁADY KOMINOWE
061 814 10 77
0603 751 135

NAUKA
JAZDY

KURSY PRAWA JAZDY KAT. B
66 44 99 032

Wykłady w Przeźmierowie lub w Poznaniu
Badania lekarskie i materiały do nauki w cenie.

Samochód z KLIMATYZACJĄ !!!

Odbieram kursantów z domu
PROMOCJA

dla tegorocznych maturzystów !!!

Jazdy po trasach egzaminacyjnych !

Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41
061 814 24 93

TRANSPORT CIĘŻAROWYTRANSPORT CIĘŻAROWY
HDS 12 ton

kom.  603 192 116
    609 659 932

www.wolski.net.pl
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Dania z kogucika
Chrupiąca Noga z kurczaka marynowana i panierowana 6,00
Kotlet Kukuryku grillowany z ananasem i żurawiną 12,00
Kotlet de Volaille 9,50
Aromatyczne Skrzydełka z sosem do wyboru 14,00/10 szt.
 20,00/15 szt.
 25,00/20 szt.
Filet z Kurczaka w sosie serowo-brokułowym 13,50
Polędwiczki w sosie śmietanowo-brokułowym 16,00
Pierś z Koguta zapiekana w serze parmezan 12,00
Sznycel z cebulką 11,00
Filet Retro panierowany w przyprawach 11,00 
Szwajcar na Obczyźnie nadziewany serem i szynką 10,00

Dania z wieprzka
Golonka do Chrzanu 13,00
Kotlet schabowy tradycyjny 10,00
Zrazik z Wieprzka z boczkiem, ogórkiem i cebulą 10,50

Na ruszcie skwierczy...
Szaszłyk Chłopski z karkówki, boczkiem i cebulą przekładany 17,00
Szaszłyk Hulaj Dusza pierś kurczaka z cebulą, papryką i boczkiem 17,00
Filet z Kurczaka z przyprawami, grillowany 10,00
Boss grillowany stek z karkówki 12,00
Okopcone Mięcho karkówka z cebulką 13,00
Mięsko na Warzywach grillowany stek wieprz. - kostka na warzywach 14,50
Boczek z grilla 13,00
Kiełbasa z cebulką 7,50

Pałaszowanie w zestawie
I  kotlet de Volaille + frytki + surówki 17,00
II  zrazik wieprzowy + pyzy + sos piecz. + surówki 21,00
III  noga z kurczaka + ziemniaki + surówki 13,50
IV  tradycyjny kotlet schabowy + ziemn. + kapusta 16,00
V    fi let z kurczaka w sosie śmiet.-borowikowym 

+ ziemniaki + surówka 21,00

Makarony - Spaghetti, Penne (rurki)
Z sosem bolońskim 11,50
Z sosem śmietankowo-brokułowym, kurczakiem 16,00
Z sosem śmietankowo-borowikowym, serem 17,00
Z sosem śmietanowym, szynką i serem 17,00
Na ostro z papryką pepperoni, sosem, cebulą i kabanosem 13,50
Retro z sosem, kurczakiem, pieczarkami i serem 18,00

Nasze zupy
Barszcz z uszkami, Flaczki, Rosół wiejski, Węgierska 7,00
Grzybowa, Żurek bez jaj ale z kiełbasą i boczkiem 9,00
Serowa z grzankami 9,00

Złota Rybka
Dorsz + frytki + surówka 16,50
Panga na warzywach 15,50
Łosoś + ziemniaki + surówka 18,50

Pichcimy także...
Niebo w gębie  ser camembert smażony na złoto, podawany 

z żurawiną i pieczywem na zielonej sałacie 13,00
Kęsy Kurczaka z warzywami na gorąco 15,50
Warzywa gotowane, zapiekane z serem 9,50
Tortilla pierś koguta po amerykańsku z warzywami, sos 12,00
Retroburger fi let drobiowy po amerykańsku z warzywami, sos, ser 9,00
Gyros kurczak po amerykańsku z warzywami, sos 15,00
Gyros w bułce kurczak po amerykańsku z warzywami, sos 12,00

Zieleniak
Sałatka Grecka  ogórek, pomidor, papryka, oliwki, cebula, ser feta, 

sałata, sos vinegret 11,00
Sałatka z Tuńczyka  tuńczyk, pomidor, cebula, ogórek, papryka, 

sałata, sos tysiąca wysp 11,00
Sałatka Retro  kurczak, pomidor, ogórek, kukurydza, oliwki, sałata, 

ananas, sos ogrodowy 13,00
Warzywne Rozmaitości warzywa z patelni na gorąco 8,00
Zapiekanka ryżowa ryż, pieczarki, sos czosnkowy, ser 13,00
Fileciki drobiowe na sałatce greckiej 19,00
Wieprzowinka na sałatce włoskiej 19,00
Cząstki sera camemberta na sałatce ogrodowej 16,00
Ogórek 1,00
Surówki: buraczki, kapusta (kiszona, zasmażana), zielony miszmasz 3,00

Pizza ∅32
1. Margherita sos pomidorowy, ser mozarella, oregano 11,50
2. Bolońska sos boloński, ser mozarella, oregano 12,50
3. Funghi sos, ser, pieczarki, oregano 13,50
4. Vesuvio sos, ser, szynka, oregano 14,50
5. Cacciatore sos, ser, salami, oregano 15,50
6. Capriciossa sos, ser, pieczarki, szynka, oregano 16,50
7. Pescatore sos, cebula, ser, tuńczyk, oregano 18,00
8. Wegetariana sos, cebula, ser, pieczarki, por, ogórek, kukurydza, pomidor, oregano  20,00
9. Salami sos, ser, salami, szynka, pieczarki, oregano 20,00
10. Farmerska sos, cebula, ser, kurczak, kukurydza, salami, szynka, kabanos, oregano 22,00
11. Diabelska sos, ser, peperoni, szynka, cebula, tabasco 22,00
12. Hawajska sos, ser, szynka, ananas, brzoskwinia, oregano 22,00
13. Calcione (pieróg) sos, ser x2, pieczarki, szynka, salami, oregano 22,00
14. Ulubiona sos, cebula, ser, pieczarki, por, szynka, papryka, tuńczyk, salami, oliwki, oregano 22,00
15. Frutti Di Mare sos, ser, owoce morza, tuńczyk, cebula 22,00
16. Serowa sos, ser mozarella, camembert, rokpol, parmezan 22,00
17. Serowa II sos, ser mozarella, camembert, rokpol, feta 22,00
18. Retro sos, ser, kurczak po amerykańsku, papryka, oliwki, cebula, sos czosnkowy 23,00

na życzenie podwójne ciasto GRATIS

Przeźmierowo, ul. Olszynowa 14A
od 10.00 - 22.00, sob., niedz. 12.00 - 22.00

Kurczak po amerykańsku!*
*kurczak po amerykańsku o chrupiącej skórce smażymy pod ciśnieniem, co powoduje zahamowanie nasiąkania olejem i zahamowanie 100% wartości smakowych. Produkt spełnia warunki zdrowego żywienia.

*GRATISY nie sumują się
Do każdego zamówienia

- napój darmowy!
Zamówienie pow. 50 zł
- 1l napoju darmowy!

Zamówienie pow. 70 zł
- kubek RETRO!

WPADNIJ DO NAS NA WYŻERKĘ ALBO MY WPADNIEMY DO CIEBIE!
Jedzonko za numerek: 0785-77-54-77, 061-65-25-112

Napoje dla wysuszonych

Dwie

za 10,00

Nowe
niższe
ceny!

Polecamy
piwko!

GRATISY*
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22 sierpnia
oraz 12 i 26 września

w godz. 9.00 – 14.00
Rabaty od 50% do 70%

Markslojd sp. z o.o.
ul. Batorowska 24, 62-070 Dąbrowa k. Poznania

tel. 061 849 90 14, fax 061 894 35 00
handel@markslojd.pl, www.mlampy.pl

Tarnowo Podg., ul. Poznańska 91
tel. 061 814 66 65, 0503 053 585

PRZEWÓZ ZMARŁYCH
W KRAJU I ZAGRANICĄ

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. J. i W. ZAMOYSKICH

W ROKIETNICY 
ul. Szamotulska 24
TEL. 061 8145-234

OGŁASZA NABÓR DO
 SZKOŁY POLICEALNEJ
na rok szkol.2009/2010

   w zawodach:  
  - FLORYSTA
  - TECHNIK INFORMATYK
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GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek-piątek

9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14

DAM PRACĘ
Panią 2-3  razy w tygodniu do prostych prac domowych 

i gotowania przyjmę (dla 2  osób) - 8142-015

Przyjmę operatora koparko-ładowarki CAT. Praca stała. Tel. 

0513-158-588

Pracownika gospodarczego do przedszkola. Tel. 0506 466 

850

Zatrudnimy Panie z Rokietnicy i okolic na stanowisko sprząta-

czek. Mile widziane prawo jazdy kat. B i orzeczenie o niepełno-

sprawności. Podanie, CV, kopię orzeczenia prosimy dostarczyć 

do Firmy ADAM’S, ul. Nowina 20, 62-081 Baranowo, Tel. 061 

650 77 77, fax 061 650 77 76, aplikacja-cv-lm@o2.pl

Przyjmę uczniów w zawodzie mechanik pojazdów samo-

chodowych, Wysogotowo, ul. Wierzbowa 97, tel. 0508 185 

950, 061 8141 463

SZUKAM PRACY
Podejmę pracę jako kasjerka, bufetowa, telemarketing lub 

chałupniczo - 0663 108 572

60-cio letnia emerytka podejmie pracę w handlu z 30-let-

nim stażem lub opieką nad dzieckiem czy starszą osobą. 

Szukam pracy w Przeźmierowie. Tel. 061 8161 409

ZAPRASZAMY!
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