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

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

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

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

W SOBOTY URZĄD NIECZYNNY

Telefony alarmowe

Szanowni Państwo!

Ruszyła budowa obwodnicy S11. Korków na drodze krajowej nr 92 
mogliśmy się spodziewać. Niestety na naszych gminnych ulicach, 
w miejscach niedozwolonych, pojawiły się ciężarówki, które 
rozjeżdżają nawierzchnię. Stąd nasza akcja społeczna, w której 
zachęcamy do fotografowania kierowców łamiących przepisy 
i przesyłania zdjęć na adres redakcji (szczegóły na str. 5).
Realizowane są także nasze gminne inwestycje, w tym budowa 
obwodnicy Tarnowa Podgórnego – został już przekazany  
plac budowy. A zainteresowanym realizacją projektu ISPA  
polecamy lekturę artykułu o krokach, jakie należy podjąć,  
aby przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej. 

Pozdrawiam jesiennie
~ Agnieszka Rzeźnik redaktor naczelna

11 listopada - 
świętujemy jak co roku

To już 91 lat Niepodległości Polski, po 123 latach zaborów i po 
raz kolejny obchodzić będziemy w naszej Gminie Święto Odzy-
skania Niepodległości. W tym roku uroczystości związane z 11 

listopada rozpoczną się mszą św. w kościele p.w. Wszystkich Świętych 
Tarnowie Podgórnym o godz.11.00. 

Śpiewy liturgiczne wykona nasze Koło Śpiewu im. F. Nowowiejskie-
go. Bezpośrednio po niej Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Modraki” 
da koncert pieśni patriotycznych. Po nim, jak co roku, nastąpi prze-
marsz pod obelisk w odnowionym parku im. Jana Wojtkiewicza, gdzie 
po przemówieniach nastąpi złożenie wiązanek kwiatów. Przewidujemy 
również wystrzał armatni oraz start gołębi pocztowych. 

Imprezami towarzyszącymi będą: Strzelanie Niepodległościowe po-
łączone ze śpiewaniem pieśni patriotycznych organizowane przez Kur-
kowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowie Podgórnym oraz Bieg Niepodle-
głościowy organizowany przez OSiR w Lusowie. Początek tych imprez 
o godz. 14.00.

Z wizytą w Solecznikach

W rejonie solecznickim 24 i 25 września gościli wiceprzewod-
niczący Rady Gminy Tarnowo Podgórne, prezes Stowarzy-
szenia „Dar Serc” Wojciech Janczewski i prezes TP KOM 

Edward Sobański. Przywiezione przez nich dary (ubrania, buty i środ-
ki czystości) trafiły do placówek socjalnych rejonu.Goście spotkali się 
z merem Leonardem Talmontem i wicemerem Zdzisławem Palewiczem. 
Odwiedzili także Antoniego Jankowskiego, długoletniego kierownika 
wydziału oświaty, a w ostatnich latach dyrektora domu dziecka, który 
niedawno przeszedł na emeryturę.                                                 ~ ARz

Jedziemy do Tropical Island!

Rada Sołecka Przeźmierowa organizuje wycieczkę do Tropical 
Island koło Berlina. Wyjazd 10 listopada o godz. 15.30, powrót 
11 listopada ok. 20.00. Szczegółowe informacje u sołtysa.
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pytanie do wójta

Ty też możesz zadać pytanie!

Doszły do mnie informacje o planowanych 
rozbudowach na terenach pomiędzy ul. Swadzimską 

a Św. Antoniego (Leroy Merlin). Podobno za 
CH Plaza, po skosie z Leroy Merlin ma powstać 

Selgros? Czy to prawda? Czy w związku z tym 
planowana jest rozbudowa ulicy pomiędzy Plazą 

a Leroy Merlin i dalej w kierunku przyszłego 
Selgrosa? Czy coś jeszcze jest w trakcie 

planowania-realizacji inwestycji na tym terenie? 
Kiedy ewentualnie mają rozpocząć się prace 

budowlane? Niewątpliwie po zbudowaniu 
obwodnicy teren ten będzie jeszcze bardziej 

atrakcyjny na tego typu działalność. Tym bardziej, 
że kiedyś myślano o aquaparku w tym miejscu.

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

Rzeczywiście, przy drodze 
krajowej nr 92, na zachód 
od „Nico” swoją inwesty-

cję będzie realizował „Selgros”. 
Prace rozpoczną się w ciągu naj-
bliższych tygodni. Obecnie nie 
jest planowana rozbudowa ulicy 
pomiędzy Plazą a Leroy Merlin. 
Nic mi też nie wiadomo o jakich-
kolwiek innych planach inwesty-
cyjnych na tym terenie. 
Co do miejsca dla aquaparku - 
rzeczywiście w przeszłości była 
brana pod uwagę lokalizacja 
w rejonie centrum handlowego 
Auchan. Ta koncepcja wiązała się 
z wybudowaniem Parku Wodne-
go przez kapitał prywatny. Nie-
stety nie znaleźli się chętni do re-
alizacji tego przedsięwzięcia. Na 
tym obszarze Gmina nie posiada 
własnych gruntów, które można 
by przeznaczyć pod tę inwesty-
cję. Z tego powodu rozpatrywa-
na jest koncepcja lokalizacji aqu-
aparku w Tarnowie Podgórnym. 
Teren o powierzchni 14 ha poło-
żony blisko drogi krajowej (ron-
da) i w bezpośrednim sąsiedztwie 
obwodnicy Tarnowa Podgórnego 
jest własnością Gminy. Oprócz 
aquaparku planujemy tam obiek-
ty związane z szeroko rozumiany-
mi usługami służącymi poprawie 

zdrowia: klinika/szpital, ośrodek 
rehabilitacji z możliwością stałe-
go pobytu, park rozrywkowo-re-
kreacyjny, hotel itp. Park wodny 
realizowany będzie ze środków 
budżetu Gminy - planowany ter-
min rozpoczęcia prac to lata 2012-
2013. 
Pozostałe obiekty powstaną wte-
dy, gdy pojawią się inwestorzy 
prywatni. Magnesem dla tych in-
westycji będzie z pewnością woda 
geotermalna. Czynimy przygoto-
wania do jej poszukiwań. W naj-
bliższych tygodniach zostanie 
nam przyznana koncesja na wy-
konanie odwiertu, który jest za-
planowany na opisywanym po-
wyżej terenie (obok Strzelnicy). 
Projekt geologiczny przewiduje, 
iż warstwa wodonośna o podwyż-
szonej temperaturze znajduje się 
na głębokości 900-1100 m. Zda-
niem geologów woda będzie mia-
ła temperaturę ok. 40 stopni i cha-
rakteryzowała się mineralizacją 
na poziomie 25-30 g/l. Te para-
metry umożliwiają wykorzystanie 
źródła dla celów balneologicz-
nych. Poszukiwania, pozyskanie, 
dystrybucja i odprowadzenie zu-
żytej wody będą należały do za-
dań gminnej spółki komunalnej 
TP-KOM. 

Czy w naszej Gminie powstanie Selgros? A gdzie zbudowany zostanie 
aquapark? - odpowiada Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka
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aktualności 

Baranowo

 Wykonano faszynowanie koryta cieku Prze-
źmierki

 Trwa procedura przetargowa na realizację 
kompleksu boisk przy Gimnazjum

 W trakcie opracowania dokumentacja pro-
jektowa usunięcia kolizji gazowej w związku 
z budową ul. Lipowej

 W trakcie opracowania dokumentacja na 
budowę odcinka ul. Wypoczynkowej przy 
Zespole Oświatowo Sportowym

Ceradz Kościelny

 Zakończono remont świetlicy

 Ustawiono znaki ograniczające przejazd po-
jazdów ciężarowych o masie całkowitej po-
wyżej 16 ton na ul. Bukowskiej, Poznańskiej

 Podpisano umowę z wykonawcą na rozbu-
dowę placu zabaw

 Przekazano plac budowy na asfaltowanie 
nawierzchni ulicy Kalwowskiej 

 W opracowaniu dokumentacja na remont 
chodników i parkingu w centrum wsi

 W trakcie opracowania dokumentacja na 
budowę ścieżki pieszo-rowerowej Ceradz 
Kościelny - Jankowice

Batorowo

 Podpisano umowę z wykonawcą na rozbu-
dowę placu zabaw

 Przekazano plac budowy na asfaltowanie 
ulicy Brzask 

Chyby

 Przygotowanie do przetargu budowy kanali-
zacji deszczowej i nawierzchni ulic  Ogrodo-
wa, Piaskowa i Kwiatowa,

Góra 

 Wykonano oświetlenie ulicy Poznańskiej

 Wybrany wykonawca na modernizację ul. 
Poznańskiej (budowa chodnika i poszerzenie 
(realizacja Zarząd Dróg Powiatowych)

Jankowice 

 Rozpoczęto budowę ul. Parkowej wraz z ka-
nalizacją deszczową

 Rozpoczęto  remont dachu Pałacu 

 W trakcie opracowania dokumentacja na 
budowę ścieżki pieszo-rowerowej Jankowi-
ce – Tarnowo Podgórne oraz Jankowice – 
Ceradz Kościelny
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

We wrześniu nastąpiło oficjalne otwarcie fabryki Kimball 
Electronics Poland w Tarnowie Podgórnym. Na uroczystość, 
obok polskiego i amerykańskiego zarządu firmy, przybyli 

zaproszeni goście: przedstawiciele wykonawcy, pracowni architekto-
nicznej, firm sąsiadujących z Kimball Electronics Poland. Naszą Gmi-
nę reprezentowali Wójt Gminy Tadeusz Czajka wraz z Przewodniczącą 
Rady Gminy Ewą Noszczyńską – Szkurat. Podczas uroczystości wyróż-
niono osoby szczególnie zaangażowane w tworzenie fabryki w Tarno-
wie Podgórnym. A po krótkich przemówieniach nastąpiło symboliczne 
przecięcie wstęgi.

Firma Kimball Electronics Poland kupiła i przeznaczyła pod inwe-
stycję teren o powierzchni 5 ha, przy trasie nr 92, naprzeciwko firmy 
MAN. Budowa przeprowadzona jest w dwóch etapach: I – budowa bu-
dynków o powierzchni 10 000 m2, II – ewentualne rozbudowanie o ko-
lejne 3-5.000 m2.  Wartość inwestycji to ok. 21 mln euro.

Do nowej fabryki zostanie w pierwszej kolejności przeniesiona pro-
dukcja wykonywana dotychczas w zakładach w Walii, a do końca 2011 
roku planowane jest ostateczne przeniesienie produkcji realizowanej 
dotychczas w zakładzie przy ul. Marcelińskiej w Poznaniu. W fabryce 
w Sadach produkowane będą przede wszystkim produkty dla przemy-
słu motoryzacyjnego (elektroniczne wspomaganie układów kierowni-
czych) i przemysłu medycznego (z obszaru diagnostyki). Jest to sprzęt 
wymagający dużej precyzji i doświadczenia podczas produkcji.   ~ARz

Wstęga w Kimball 
przecięta

Tarnowo Podgórne

Otwarcie fabryki fot. archiwum UG

Ochotnicza Straż Pożar-
na posiadając uprawnie-
nia inspektorów ochrony 

przeciwpożarowej może doradzać 
mieszkańcom i firmom w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa. Jako 
inspektorzy ochrony p.poż straża-
cy uczestniczą w kontrolach stanu 
bezpieczeństwa pożarowego, or-
ganizowanych przez Gminę i Pań-

stwową Straż Pożarną. Oprócz 
audytów opracowują instrukcje 
przeciwpożarowe oraz prowadzą 
szkolenia z zakresu bezpieczeń-
stwa (kursy i szkolenia prowadzo-
ne są zarówno w siedzibie klienta, 
jak i w Strażnicy). Na miejscu jest 
również sklep, w którym można 
kupić niezbędny sprzęt gaśniczy 
i ochronny.                            ~ARz

Strażacy OSP szkolą
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Czwartek, 1 październi-
ka, około południa naukę 
w szkołach w Tarnowie 

Podgórnym przerwał alarm. Kil-
koro uczniów  poczuło się źle. 
Przeprowadzono ewakuację gim-
nazjum i liceum. Na miejsce przy-
jechały wozy zawodowej stra-
ży pożarnej i karetki pogotowia. 
Z dotychczasowych ustaleń wyni-

Ewakuacja 
tarnowskich szkół

ka, że przyczyną podtruć nie był 
gaz ziemny, nie stwierdzono nie-
szczelności instalacji. Podejrzewa 
się, że ktoś rozpylił gaz. 

Mówi Dominik Sierżant z ze-
społu ds. prewencji i nieletnich 
Komisariatu Policji w Tarnowie 
Podgórnym: - Wysłaliśmy radio-
wóz. Policjanci prowadzą czynno-
ści wyjaśniające na terenie szkoły. 
Wśród 5 jednostek straży pożarnej 
była jednostka specjalistyczna, 
zajmująca się skażeniami chemicz-
nymi. Były też 3 karetki pogotowia. 
Pięcioro uczniów przewieziono 
profilaktycznie do szpitala. 

~ AM

Uczniowie czekali na zakończe-
nie akcji w sali gimnastycznej

fot. M. Pniewski

Ruszyła budowa zachod-
niej obwodnicy Poznania 
S11. Od razu, czego moż-

na było się spodziewać,  pojawiły 
się utrudnienia w ruchu drogowym. 
W związku z planowaną budową 
wiaduktu na skrzyżowaniu przy-
szłej obwodnicy z drogą krajową 
nr 92 ograniczyli ruch do jednego 
pasa. Jeżeli do tego dorzucimy za-
mknięcie ul. Nowej w Lusowie, to 
od razu możemy sobie wyobrazić 
długość korków na drodze krajowej 
w obu kierunkach.

Na zakończenie remontu ulicy 
Nowej czekamy wszyscy. Jest to 
tzw. „schetynówka”, a jej przebu-
dowa odbywa się na mocy poro-
zumienia pomiędzy naszą Gminą, 
Powiatem Poznańskim i przy do-
datkowym dofinansowaniu w ra-
mach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. Jed-
nocześnie, jak już informowaliśmy 
w jednym z wcześniejszych nume-
rów gazety, ruszyła budowa magi-
strali wodociągowej w tej ulicy. Nie 
od dziś wiadomo, że praca dwóch 
lub więcej firm na jednym placu bu-
dowy niesie ryzyko niepotrzebnego 
wydłużania robót (jeden wykonaw-
ca musi czekać aż inny zakończy 
prace). Dlatego spółka TP-KOM 
powierzyła budowę wodociągu fir-
mie, która remontuje drogę. Jest to 
zatem jedna i ta sama firma, której 
zadaniem jest zakończenie prac do 
połowy przyszłego miesiąca – taki 
jest warunek uzyskania dofinanso-
wania.  

Mieszkańcy z rosnącym niepo-
kojem obserwują nasilający się 
ruch na drogach gminnych prowa-
dzących do przyszłej obwodnicy. 

Nierzadko  są to ciężarówki, które 
„rozjeżdżają” wręcz drogi, a  które 
nie powinny tam w ogóle jeździć. 
Na poruszanie się samochodem cię-
żarowym wymagane jest zezwole-
nie Wójta Gminy, a takiego nie po-
siadają kierowcy jadący m.in. po ul. 
Widok w Batorowie, czy Lipowej 
w Swadzimiu. 

Jak zapewnili nas przedstawiciele 
spółki Skanska S.A., budującej ob-
wodnicę S11, ciężarówki dowożą 
materiały budowlane wykorzystu-
jąc wyłącznie drogę krajową 92 od 
strony Pniew. Ponadto każda z cię-
żarówek jest opisana logo firmy. 

Nie powinno być zatem proble-
mu z identyfikacją właścicieli po-
jazdów łamiących przepisy. 

I tu nasz apel: przekazujmy 
informacje o ciężarówkach 
jeżdżących po naszych, 
gminnych drogach Poli-
cji, która jako jedyna jest 
uprawniona do karania 
kierowców (Straż Gminna 
w myśl obowiązujących 
przepisów nie może ka-
rać kierujących pojazdem 
o masie większej niż 3,5 t).

Pamiętajmy, że do ukarania kie-
rowcy wystarczy zgłoszenie popeł-
nienia wykroczenia w tarnowskim 
komisariacie najlepiej poparte zdję-
ciem pojazdu łamiącego przepisy. 

Z pewnością jest to sposób na 
chronienie naszych dróg przez 
zniszczeniem ich przez ciężarówki.

~ ARz

S11 + ul. Nowa = 
utrudnienia duże

Zrób zdjęcie i prześlij do nas!
Widzisz ciężarówkę na naszych gminnych drogach! Zrób jej 
zdjęcie i prześlij na adres: redakcja@tarnowo-podgorne.pl. 
Zdjęcia pokażemy w gazecie i na www.poziom-wyzej.pl. Tylko 
w ten sposób możemy wspólnie wskazać sprawców dewa-
stacji naszych dróg.
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Kokoszczyn 

 Podpisano umowę z wykonawcą na rozbu-
dowę placu zabaw

 W przygotowaniu przetarg na remont chod-
nika na ulicy Dworcowej

Lusowo

 Wykonano oświetlenie ul. Zakrzewskiej od 
ul. Grzybowej do Przylesia

 Trwają prace przy przebudowie ulicy Nowej

 Przekazano plac budowy na zagospodaro-
wanie plaży w Lusowie

 Trwa procedura przetargowa  na budowę ul. Świt

 W opracowaniu dokumentacja projektowa 
budowy ul. Przylesie

Lusówko

 Trwa rozbudowa szkoły podstawowej II etap

 Trwają prace związane z  rozbudową przed-
szkola

 W realizacji wykonanie projektu przebudowy 
ulicy Tarnowskiej wraz z odwodnieniem

Przeźmierowo

 Wykonanie alei w Parku im. St. Kanikow-
skiego

 Trwa budowa boisk Orlik przy ul. Leśnej/
Ogrodowej

 Podpisano umowę z wykonawcą na rozbu-
dowę placów zabaw w Parku im. Kanikow-
skiego i przy ul. Leśnej

 Trwa procedura przetargowa  na budowę ulic 
Świerkowa i Kwiatowa. 

 Zakończono projekt oświetlenia ul. Zacisze

 Trwa aktualizacja projektu na ul. Wyso-
gotowską ( na odcinku między Sosnową, a 
Kościelną

 W opracowaniu projekt budowy przedszkola

Rumianek  

 Trwa budowa budynku socjalnego

 Trwa aktualizacja projektu świetlicy wiej-
skiej

Sady 

 Zakończono prace związane z budową kana-
lizacji deszczowej i nawierzchni ulic na Os. 
Owocowym

 Wykonano naprawę zbieraczy drenarskich

 Trwają prace związane z remontem chodnika 
na ul. Poprzecznej

 Podpisano umowę z wykonawcą na rozbu-
dowę placu zabaw

 Wybrano wykonawcę budowy ścieżki rowe-
rowej Sady - Lusowo.

 Ogłoszono przetarg na budowę kolektora od 
ulicy Drukarskiej do Rowu Marianowskiego

 W trakcie wykonanie dokumentacji projek-
towej budowy ul. Za Motelem wraz z od-
wodnieniem (nowy zjazd z drogi nr 92)
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Krok I - umowa o dofinanso-
wanie projektu podpisana

Umowę o dofinansowaniu pro-
jektu „Poprawa dostępności do 
ponadregionalnego układu dro-
gowego przez budowę obwod-
nicy Tarnowa Podgórnego” ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego podpisa-
li 15 września w Poznaniu: Tade-
usz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne i Justyna Witkowiak, 
skarbnik naszej Gminy. Wartość 
projektu wynosi 13 570 920,32 zł 
brutto. Dofinansowanie ze środ-
ków unijnych pokryje 43,48 % 
kosztów kwalifikowanych, czyli 
4 434 940,93 zł brutto. Planowa-
ny termin zakończenia projektu: 
30 września 2010.

Przewidziana projektem inwe-
stycja skieruje ruch drogowy poza 
Tarnowo Podgórne - tranzytem: 
Poznań – Kaźmierz – Szamotu-
ły. Zwiększy komfort przemiesz-
czania się. Będzie antidotum na 
wzrost natężenia ruchu spowo-
dowanego  rozwojem zabudowy 
mieszkaniowej na terenach pod-
miejskich. Poprawi warunki pro-
wadzenia w gminie działalności 
usługowej i gospodarczej. Umoż-
liwi dojazd z północnej części 
Gminy  w rejon drogi krajowej  
92 i zespołu oświatowego z omi-
nięciem centrum. Zapewni lepszy 
dostęp do lokalnej infrastruktu-
ry społecznej („Strzelnica” - sie-
dziba organizacji pozarządowej 
- Kurkowe Bractwo Strzeleckie, 
TP KOM – przedsiębiorstwo go-
spodarki komunalnej) oraz do te-
renów zieleni urządzonej i sys-
temu wód powierzchniowych. 
Rozwiązanie wpisuje się ponad-

to w zaplanowaną przebudowę 
skrzyżowania projektowanej dro-
gi z drogą krajową nr 92. 

Pozyskane środki EFRR pocho-
dzą z Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na 
lata 2007-2013, Priorytet II: Infra-
struktura komunikacyjna, Działa-
nie 2.2:  „Poprawa dostępności do 
regionalnego i ponadregionalne-
go układu drogowego drogi woje-
wódzkie w miastach na prawach 
powiatu, powiatowe i gminne”, 
Schemat II: „Drogi w granicach 
administracyjnych miast poniżej 
50 tys. mieszkańców oraz na ob-
szarach wiejskich”

 Krok II umowa z wykonawcą 
zawarta

We wtorek, 29 września, 
w Urzędzie Gminy została pod-
pisana umowa pomiędzy Gminą 
Tarnowo Podgórne a konsorcjum: 
Aprivia S.A., BETPOL S.A., 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynie-
ryjno-Drogowych S.A., Przed-
siębiorstwo Drogowo-Mostowe 
na realizację projektu pn.„Po-
prawa dostępności do po-
nadregionalnego układu 
drogowego przez budowę 
obwodnicy Tarnowa Pod-
górnego”,  dofinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

Krok III - 7 października, na-
stąpiło przekazanie placu budo-
wy pod obwodnicę

Informacje na temat projektu 
można uzyskać w Urzędzie Gminy 
Tarnowo Podgórne pok. 19, pod 
nr tel 061 89 59 271, lub adresem 
mailowym fu@tarnowo-podgor-
ne.pl

Obwodnica Tarnowa 
Podgórnego – krok po 
kroku coraz bliżej

WSPARCIE TECHNICZNE OCHOTNICZEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ W TARNOWIE PODGÓRNYM PRZEZ ZAKUP POJAZDU 
RATOWNICZO – GAŒNICZEGO

9 wrzeœnia 2009 roku przedstawiciele Gminy Tarnowo Podgórne – Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne oraz Justyna Witkowiak, 
Skarbnik Gminy Tarnowo Podgórne podpisali umowê o dofinansowanie realizacji projektu pn: „Wsparcie techniczne Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej 
w Tarnowie Podgórnym przez zakup pojazdu ratowniczo – gaœniczego” ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet III Œrodowisko przyrodnicze, Dzia³anie 3.6 „Poprawa 
bezpieczeñstwa œrodowiskowego i ekologicznego”

Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi 760 760,80 z³ brutto. Dofinansowanie ze œrodków unijnych zgodnie z umow¹ dofinansowania stanowi 60% 
kosztów kwalifikowanych, czyli 456 456,48 z³ brutto. Planowany termin zakoñczenia projektu przypada na 31.07.2010 r. Przedmiotem projektu 
jest zakupienie przez Gminê Tarnowo Podgórne du¿ego samochodu ratowniczo – gaœniczego ze zbiornikiem wody o pojemnoœci 5.000 litrów oraz 
zbiornikiem na œrodek pianotwórczy o pojemnoœci 500 litrów. Samochód zostanie przekazany do eksploatacji Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w 
Tarnowie Podgórnym. Zakup wspomnianego pojazdu ratowniczo – gaœniczego umo¿liwi utrzymanie gotowoœci bojowej jednostki na wysokim 
poziomie, zapewni poprawê bezpieczeñstwa osób bior¹cych udzia³ w akcjach bojowych, jak równie¿ poprawê bezpieczeñstwa mieszkañców 
Gminy.  

Zakupienie du¿ego samochodu ratowniczo-gaœniczego ze zbiornikiem wody o pojemnoœci 5.000 l, pozwoli OSP zrealizowaæ cel, jakim jest 
zwiêkszenie przydatnoœci przy wspomaganiu jednostek Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej podczas du¿ych akcji ratowniczych. Jest to szczególnie 
wa¿ne z uwagi na fakt, i¿ OSP Tarnowo Podgórne jest w³¹czona do struktury Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego i jest dysponowana na teren 
Województwa Wielkopolskiego do pomocy jednostkom Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej podczas zwalczania po¿arów o du¿ych rozmiarach oraz 
usuwania skutków innych miejscowych zagro¿eñ wymagaj¹cych specjalistycznego wyposa¿enia 

Ponadto jednostka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej  Tarnowo Podgórne jest jedyn¹ jednostk¹ w Gminie w³¹czon¹ do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaœniczego, stanowi g³ówny potencja³ ratowniczy Gminy, stanowi¹c jednoczeœnie uzupe³nienie potencja³u ratowniczego gmin 
s¹siaduj¹cych. Dlatego tak wa¿ne jest aby posiada³a ona najnowoczeœniejszy sprzêt ratowniczo-gaœniczy, umo¿liwiaj¹cy wykonywanie 
wszystkich powierzonych jej zadañ.

Informacje na temat projektu mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 19, pod nr tel. 061 89 59 271 lub adresem mailowym 
fu@tarnowo-podgorne.pl 

 Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI
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 aktualności ~ ISPA

Kanalizacja sanitarna reali-
zowana w ramach kontrak-
tu ISPA jest już w większo-

ści wykonana i gotowa do przyjęcia 
ścieków. W tej chwili trwają ostat-
nie prace prowadzące do jak naj-
szybszego udostępnienia sieci in-
dywidualnym użytkownikom. Sieć 
kanalizacyjną doprowadzono mniej 
więcej do granic posesji. Wykona-
nie indywidualnych przyłączy do 
gospodarstw domowych leży teraz 
w wyłącznej gestii ich właścicieli. 
Gmina bowiem nie ma prawa pono-
sić jakichkolwiek nakładów finan-
sowych na gruntach prywatnych. 
Właściciele z własnych środków 
muszą zatem sfinansować całość 
kosztów wykonania przyłącza do 
własnej posesji wraz z dokumen-
tacją. Przy realizacji przyłącza na-
leży bezwzględnie respektować 
przepisy prawa budowlanego. Ko-
nieczność spełnienia opisanych 
poniżej czasochłonnych formalno-
ści poprzedzających wykonywanie 
przyłączy sprawi, że najprawdopo-
dobniej nie będzie możliwe pod-
łączenie się do kanalizacji „z dnia 
na dzień”. Zwłaszcza, że zbliża się 
zima. Szybkość podłączenia do sie-
ci zależy teraz wyłącznie od zaan-
gażowania właścicieli tych posesji. 
Spółka komunalna TP-KOM zrobi 
wszystko, co w jej mocy, aby pod-
łączenia do sieci mogły przebiegać 
sprawnie. Sposób wykonania pod-
łączenia, jak i cała procedura zwią-
zana z jego realizacją dla przyłączy 
przedstawia się następująco:
 Właściciel (zarządca) nieru-

chomości – nabywa od TP-KOM 
stosowny indywidualny projekt 
przyłącza.
 Właściciel posesji zleca wyko-

nanie przyłącze podmiotowi, który 
gwarantuje prawidłowe wykonanie 
przyłącza i udzieli np. rocznej gwa-
rancji.
 Po wykonaniu, a przed zasy-

paniem zgłasza gotowość odbioru 
przyłącza w TP-KOM pod nr tel. 
061 8146 430 wew. 424 lub 442 lub 
mailowo na adres biuro@tp-kom.pl, 
zmasztalerz@tp-kom.pl lub rracko-
wiak@tp-kom.pl lub faksem na nr 
061 8147407

 Równocześnie zleca uprawnionemu geo-
decie wykonanie geodezji powykonawczej.
 Po odbiorze przez TP-KOM, osoba po-

siadającą tytuł prawny zawiera z TP-KOM 
umowę na odbiór ścieków sanitarnych (UWA-
GA: zrzut ścieków bez zawartej umowy za-
grożony jest grzywną w wysokości 10 000,00 
zł i karą aresztu do lat dwóch).
 TP-KOM Sp. z o. o. bezzwłocznie po 

technicznym odbiorze sieci kanalizacyjnej 
przez Aquanet zleciła wykonanie dokumen-
tacji projektowej umożliwiającej rozpoczę-
cie budowy przyłączy.W tej chwili spółka 
posiada gotową dokumentację dla następują-
cych ulic: w Baranowie: Radosnej, Słonecz-
nej, Spokojnej, Wypoczynkowej, Letniej oraz 
w Przeźmierowie dla ulic: Morelowej i Pia-
skowej.

Według opisanej powyżej procedury dla 
posesji położonych przy tych ulicach - po od-
kupieniu od TP-KOM projektu przyłącza do 
swojej działki – można już fizycznie zrealizo-
wać przyłącze. Przyłącze to musi być wyko-
nane ściśle wg. dostarczonego projektu. Na-
stępnie właściciel nieruchomości powinien 
zgłosić to wykonanie do odbioru w TP-KOM 
oraz zlecić uprawnionemu geodecie tzw. geo-
dezję powykonawczą, czyli swoistą inwenta-
ryzację wybudowanego przyłącza kanaliza-
cyjnego. Po odbiorze przyłącza przez spółkę 
i spełnieniu opisanych formalności, osoba 
posiadająca tytuł prawny do własności nieru-
chomości zawiera umowę z TP-KOM na od-
biór ścieków sanitarnych. 

Obecnie TP-KOM opracowuje projekty 
przyłączy do sieci wykonanej w ramach kon-
traktu ISPA. Są to projekty przyłączy do uli-
cy Rolnej w Baranowie, a w Przeźmierowie 
do ulic: Laskowej, Lipcowej, Majowej, Połu-
dniowej, Poziomkowej i Rzemieślniczej. TP-
KOM przewiduje, że projekty dotyczące tych 
ulic będą gotowe około 30.10.2009 r. 

 Projekty przyłączy kanalizacji sanitarnej 
w Przeźmierowie dla ulic Lotniczej, Ogro-
dowej, Kwiatowej, Brzozowej, Wrzosowej, 
Wysogotowskiej, Borówkowej, Olszyno-
wej, Modrzewiowej, Sosnowej, Kościelnej, 
Wiśniowej, Morelowej, Składowej, Leśnej, 
Ogrodowej, Brzoskwiniowej, Słonecznej, 
Świerkowej, Lipcowej będzie można nabyć 
po 15 listopada br.

Ponadto TP-KOM przygotowuje projek-
ty przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej 
w Przeźmierowie, która została wykonana 
w latach 2003 – 2006. Gmina wykonywała 
w tym okresie odcinki kanalizacji sanitarnej 
w niektórych ulicach w Przeźmierowie w try-

bie wyłączenia z procedur projektu ISPA. Były 
to więc inwestycje kanalizacyjne wykonywa-
ne z budżetu Gminy. Zdecydowano się wtedy 
na taki krok po to, by móc znacznie wcześniej 
wykonać utwardzenie tych ulic. Dokumentacja 
projektowa kanalizacji wykonywanej w tym 
trybie dotyczy następujących ulic: Rynkowej, 
Południowej, Krańcowej, Lotniczej, Maga-
zynowej, Łanowej, Zachodniej, Folwarcznej, 
Wiosny Ludów. Projekty przyłączy dla tych 
ulic będą gotowe do odbioru również około 
30.10.2009 r. Właściciele niektórych posesji 
położonych przy tych ulicach często mają już 
wykonane przyłącze. Tu procedura nie różni 
się w zasadzie od przedstawionej wyżej. Moż-
liwe są tu dwa przypadki:
 Gdy jest już wykonane przyłącze - 

właściciel nieruchomości nabywa od TP-
KOM dokumentację projektową przyłącza 
(jeżeli posiada projekt przyłącza nie musi na-
bywać go od TP-KOM).Wykonuje lub ( jeśli 
już posiada) dostarcza do TP-KOM geodezję 
powykonawczą i zgłasza do odbioru w TP-
KOM. Po wykonaniu odbioru zawiera sto-
sowną umowę z TP-KOM
 Gdy przyłącze nie jest jeszcze wyko-

nane – procedura identyczna do stosowanej 
i opisanej przy wykonaniu przyłączy do sieci 
zrealizowanych w ramach kontraktu ISPA.

TP-KOM informuje ponadto, że pierwszy 
odbiór jest nieodpłatny. Następny odbiór spo-
wodowany np. wykonaniem przyłącza nie-
zgodnie z wydanymi warunkami technicz-
nymi lub projektem jest płatny. Zastrzegamy 
ponadto, że z powodu wykonywanie projek-
tów przyłączy „na zewnątrz” nie można wy-
kluczyć ewentualnych kilkudniowych opóź-
nień w ich spływie do spółki TP-KOM.

Przypominamy, że można również zlecić 
wykonanie projektu przyłącza kanalizacji sa-
nitarnej we własnym zakresie (tzn. bez udzia-
łu TP-KOM) jednak wyłącznie na podstawie 
otrzymanych warunków technicznych, o które 
należy w każdym przypadku wystąpić do spół-
ki. Pozostała procedura nie różni się od tej po-
danej wcześniej.

Dodatkowe informacje można uzyskać 
w TP-KOM pod nr tel. 061 8146430 wew. 424 
lub 442 lub mailowo na adres zmasztalerz@
tp-kom.pl lub mdzik@tp-kom.pl. Dalsze infor-
macje będą się ukazywać na stronie www.tp-
kom.pl. Dotyczy to również informacji o ko-
lejnych ulicach w miejscowościach objętych 
projektem ISPA.

~ G. Leonhard 
na podstawie informacji TP-KOM

Co dalej z przyłączami kanalizacji sanitarnej 

Kanalizacja - krok po kroku
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Sierosław

 Utwardzono tłuczniem ulicę Leśną

 Trwa procedura przetargowa na budowę ul. 
Skrajnej

 W trakcie opracowania dokumentacja pro-
jektowa budowy ul. Okrężnej wraz z odwod-
nieniem

 W opracowaniu dokumentacja  do budowy 
chodnika przy ulicy Prostej 

 Trwa opracowanie dokumentacji oświetlenia 
ul. Bukowskiej na odcinku od Morwowej do 
przystanku

Swadzim

 Zakończono budowę ul. Parkowej

 W opracowaniu dokumentacja projektowa 
na budowę ul. Sosnowej wraz z odwodnie-
niem 

Tarnowo  Podgórne

 Zakończono II etap budowy ul. Poznańskiej

 Zakończono  remont chodnika na ul. Spół-
dzielczej

 Trwają prace związane z modernizacją bo-
iska przy ul. 23 Października 

 Trwają prace związane z rozbudową szkoły 
podstawowej

 Rozpoczęto  przygotowanie terenu pod 
ustawienie urządzeń scateparku na terenie 
parku 700 lecia

 Przekazano plac budowy na wykonanie ob-
wodnicy

 Opracowano projekt na budowę przedszkola

 W opracowaniu dokumentacja na budowę 
ul. Żonkilowej i Nasturcjowej

 W opracowaniu projekt budowy ciągu pie-
szo-rowerowego ul. Nowa – 23 Paździer-
nika

 Trwają prace związane z opracowaniem kon-
cepcji zagospodarowania parku 700 lecia

Wysogotowo 

 Zakończono budowę oświetlenia na ul. 
Okrężnej

 Trwają prace związane z budową kanalizacji 
deszczowej ul. Sojowej

 Trwają prace przy opracowaniu dokumenta-
cji dla ulic Warzywna i Piękna

 W realizacji projekt oświetlenia ul. Pięknej

 W projektowaniu ścieżka pieszo-rowerowa 
Wysogotowo-Lusowo
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9 września 2009 roku przedsta-
wiciele Gminy Tarnowo Pod-
górne – Tadeusz Czajka, Wójt 

Gminy Tarnowo Podgórne oraz Ju-
styna Witkowiak, Skarbnik Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, podpisali 
umowę o dofinansowanie realizacji 
projektu pn: „Wsparcie technicz-
ne Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Tarnowie Podgórnym przez zakup 
pojazdu ratowniczo – gaśniczego” 
ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na 
lata 2007-2013, Priorytet III Środo-
wisko przyrodnicze, Działanie 3.6 
„Poprawa bezpieczeństwa środo-
wiskowego i ekologicznego”.

Całkowita wartość projektu wy-
nosi 760 760,80 zł brutto. Dofi-
nansowanie ze środków unijnych 
zgodnie z umową dofinansowania 
stanowi 60% kosztów kwalifiko-
wanych, czyli 456 456,48 zł brut-
to. Planowany termin zakończenia 
projektu przypada na 31.07.2010 r. 
Przedmiotem projektu jest zakupie-
nie przez Gminę Tarnowo Podgór-
ne dużego samochodu ratowniczo – 
gaśniczego ze zbiornikiem wody o 
pojemności 5.000 litrów oraz zbior-
nikiem na środek pianotwórczy o 
pojemności 500 litrów. Samochód 
zostanie przekazany do eksploata-
cji Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Tarnowie Podgórnym. Zakup 
wspomnianego pojazdu ratowni-
czo – gaśniczego umożliwi utrzy-
manie gotowości bojowej jednost-
ki na wysokim poziomie, zapewni 
poprawę bezpieczeństwa osób bio-
rących udział w akcjach bojowych, 
jak również poprawę bezpieczeń-
stwa mieszkańców Gminy.  

Zakupienie dużego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego ze zbiorni-

kiem wody o pojemności 5.000 l, 
pozwoli OSP zrealizować cel, ja-
kim jest zwiększenie przydatności 
przy wspomaganiu jednostek Pań-
stwowej Straży Pożarnej podczas 
dużych akcji ratowniczych. Jest to 
szczególnie ważne z uwagi na fakt, 
iż OSP Tarnowo Podgórne jest włą-
czona do struktury Wojewódzkiego 
Odwodu Operacyjnego i jest dys-
ponowana na teren Województwa 
Wielkopolskiego do pomocy jed-
nostkom Państwowej Straży Po-
żarnej podczas zwalczania pożarów 
o dużych rozmiarach oraz usuwa-
nia skutków innych miejscowych 
zagrożeń wymagających specjali-
stycznego wyposażenia. 

Ponadto jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej  Tarnowo Podgór-
ne jest jedyną jednostką w Gminie 
włączoną do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, stanowi 
główny potencjał ratowniczy Gmi-
ny, stanowiąc jednocześnie uzu-
pełnienie potencjału ratowniczego 
gmin sąsiadujących. Dlatego tak 
ważne jest aby posiadała ona najno-
wocześniejszy sprzęt ratowniczo-
gaśniczy, umożliwiający wykony-
wanie wszystkich powierzonych jej 
zadań.

Informacje na temat projektu 
można uzyskać w Urzędzie Gminy 
Tarnowo Podgórne, pok. 19, pod nr 
tel. 061 89 59 271 lub adresem ma-
ilowym fu@tarnowo-podgorne.pl.

WSPARCIE TECHNICZNE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W TARNOWIE 
PODGÓRNYM PRZEZ ZAKUP POJAZDU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO

Samochód dla strażaków

WSPARCIE TECHNICZNE OCHOTNICZEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ W TARNOWIE PODGÓRNYM PRZEZ ZAKUP POJAZDU 
RATOWNICZO – GAŒNICZEGO

9 wrzeœnia 2009 roku przedstawiciele Gminy Tarnowo Podgórne – Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne oraz Justyna Witkowiak, 
Skarbnik Gminy Tarnowo Podgórne podpisali umowê o dofinansowanie realizacji projektu pn: „Wsparcie techniczne Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej 
w Tarnowie Podgórnym przez zakup pojazdu ratowniczo – gaœniczego” ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet III Œrodowisko przyrodnicze, Dzia³anie 3.6 „Poprawa 
bezpieczeñstwa œrodowiskowego i ekologicznego”

Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi 760 760,80 z³ brutto. Dofinansowanie ze œrodków unijnych zgodnie z umow¹ dofinansowania stanowi 60% 
kosztów kwalifikowanych, czyli 456 456,48 z³ brutto. Planowany termin zakoñczenia projektu przypada na 31.07.2010 r. Przedmiotem projektu 
jest zakupienie przez Gminê Tarnowo Podgórne du¿ego samochodu ratowniczo – gaœniczego ze zbiornikiem wody o pojemnoœci 5.000 litrów oraz 
zbiornikiem na œrodek pianotwórczy o pojemnoœci 500 litrów. Samochód zostanie przekazany do eksploatacji Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w 
Tarnowie Podgórnym. Zakup wspomnianego pojazdu ratowniczo – gaœniczego umo¿liwi utrzymanie gotowoœci bojowej jednostki na wysokim 
poziomie, zapewni poprawê bezpieczeñstwa osób bior¹cych udzia³ w akcjach bojowych, jak równie¿ poprawê bezpieczeñstwa mieszkañców 
Gminy.  

Zakupienie du¿ego samochodu ratowniczo-gaœniczego ze zbiornikiem wody o pojemnoœci 5.000 l, pozwoli OSP zrealizowaæ cel, jakim jest 
zwiêkszenie przydatnoœci przy wspomaganiu jednostek Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej podczas du¿ych akcji ratowniczych. Jest to szczególnie 
wa¿ne z uwagi na fakt, i¿ OSP Tarnowo Podgórne jest w³¹czona do struktury Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego i jest dysponowana na teren 
Województwa Wielkopolskiego do pomocy jednostkom Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej podczas zwalczania po¿arów o du¿ych rozmiarach oraz 
usuwania skutków innych miejscowych zagro¿eñ wymagaj¹cych specjalistycznego wyposa¿enia 

Ponadto jednostka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej  Tarnowo Podgórne jest jedyn¹ jednostk¹ w Gminie w³¹czon¹ do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaœniczego, stanowi g³ówny potencja³ ratowniczy Gminy, stanowi¹c jednoczeœnie uzupe³nienie potencja³u ratowniczego gmin 
s¹siaduj¹cych. Dlatego tak wa¿ne jest aby posiada³a ona najnowoczeœniejszy sprzêt ratowniczo-gaœniczy, umo¿liwiaj¹cy wykonywanie 
wszystkich powierzonych jej zadañ.

Informacje na temat projektu mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 19, pod nr tel. 061 89 59 271 lub adresem mailowym 
fu@tarnowo-podgorne.pl 

 Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Sprawdź, co się dzieje  

w Twojej miejscowości
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Wydział Finansowy 
Urzędu Gminy w Tar-
nowie Podgórnym 

uprzejmie przypomina, że 15 li-
stopada 2009 r. mija termin płat-
ności :

- IV raty podatku od nierucho-
mości,

- IV raty podatku rolnego.
Wpłat dokonywać można u soł-

tysów poszczególnych miejsco-
wości lub na konto indywidualne 
podatnika umieszczone na decyzji 
wymiarowej za rok 2009.

W budynku Urzędu Gminy 
działa - od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 11.00 – 15.00 - Punkt 
Kasowy Banku Śląskiego Oddział 
w Tarnowie Podgórnym.  

   ~A.W.

Wydział Inwestycji 
i Ochrony Środowiska 
wspólnie z firmą TP-

KOM Sp. z o.o organizuje drugą 
zbiórkę odpadów wielkogabary-
towych z posesji. Prosimy o do-
trzymanie ustalonych poniższych 
terminów dla poszczególnych 
miejscowości.

19.10.2009 r. - Baranowo, Chy-
by, Swadzim, 

20.10.2009 r. - Przeźmierowo- 
część wschodnia od ul. Rynkowej 
do ul. Granicznej, Osiedle Rubi-
nowe,

21.10.2009 r. - Przeźmierowo- 
część zachodnia od ul. Rynkowej 
do ul. Akacjowej,

26.10.2009 r. - Wysogotowo, 
Sierosław, Lusówko, Lusowo, 
Sady, Batorowo,

27.10.2009 r. - Jankowice, Ce-
radz Kościelny, Rumianek, Góra, 
Kokoszczyn,

28.10.2009 r. - Tarnowo Podgór-
ne.

W dniu zbiórki odpady należy 
ustawić przed posesją, w miejscu 
łatwo dostępnym dla osób zbie-
rających tak, aby nie utrudniały 
prawidłowej komunikacji pieszej 
oraz nie zagrażały bezpieczeń-
stwu ruchu drogowego. Odbiór 
odbywać się będzie nieodpłatnie 
od godz. 8.00 każdego ustalonego 
dnia dla danej miejscowości. Od-
pady należy wystawić do godz. 
8.00. Wystawione odpady po ter-
minie zbiórki nie będą odbierane. 

~ Marek Ratajczak  
Inspektor ds. ochrony środowiska 

Wydział Finansowy 
informuje

Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych

W czwartkowe połu-
dnie, 8 października, 
w Szkole Podstawo-

wej w Przeźmierowie spotkali się 
ci, których sercu bliskie są spra-
wy związane z lasem w tej miej-
scowości: dyrekcja szkoły, soł-
tys Przeźmierowa, przedstawiciel 
Koła Seniorów, pracownicy nad-
leśnictwa Konstantynowo oraz 
władze naszej Gminy. Spotka-
nie było okazją do podsumowa-
nia dotychczasowych działań na 
rzecz tej enklawy zieleni.

Od wielu lat mieszkańcy Prze-
źmierowa zgłaszali potrzebę zago-
spodarowania lasu przeźmierow-
skiego. Dwa lata temu rozpoczęła 
się współpraca szkoły i nadleśnic-
twa Konstantynowo. Dzięki przy-
chylności leśników i wsparciu 
Gminy rozpoczęto działania na 
rzecz uporządkowania tego te-
renu. Las został ogrodzony. Po-
wstała ścieżka edukacyjna, która 
- jak zapewnia dyrektor Bogumiła 
Świerkiel - służy dzieciom w każ-

Dbamy o nasz las
Przeźmierowo

dym wieku – dla najmłodszych jest 
to miejsce do zabawy na świeżym 
powietrzu, a dla tych nieco star-
szych jest miejscem zdobywania 
wiedzy o środowisku naturalnym. 
W zeszłym roku do tego grona, 
osób dbających o las, dołączyło 
Koło Seniorów z Przeźmierowa, 
uczestnicząc między innymi w ak-
cji sprzątania lasku zakończonej 
ogniskiem integracyjnym.

- Dziękuję wszystkim zaangażo-
wanym w realizację tego projek-
tu. Mam nadzieję, że las wraz ze 
wszystkimi urządzeniami będzie 
miejscem wypoczynku jak i edu-
kacji ekologicznej dla mieszkań-
ców Przeźmierowa – powiedział 
w trakcie spotkania Wójt Gminy 
Tadeusz Czajka.

~ ARz

fot. J. Pluciński
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Ale to już było i nie wróci więcej…
Ale to już było, znikło gdzieś za nami,
Choć w papierach lat przybyło,
To naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami.

Słowa tej piosenki były ha-
słem przewodnim spotka-
nia po 35 latach. 2 paź-
dziernika odbył  się zjazd 

absolwentów (1966-1974) Szkoły 
Podstawowej w Tarnowie Pod-
górnym. Restauracja „Pod Lwem” 
gościła byłych uczniów i nauczy-
cieli tej szkoły.

Zaszczycili nas swoją obecno-
ścią nasi wychowawcy: Stanisła-
wa Przybył, Teresa Rząca, Adam 
Syroczyński, Stanisław Walter.

Dzwonek szkolny otworzył lekcję 
wspomnień. Po powitaniu, spraw-
dzeniu obecności i prezentacji multi-
medialnej zdjęć z lat szkolnych, przy 
suto zastawionych stołach, rozmo-
wom nie było końca. Wspominali-
śmy minione czasy i tych, którzy już 

odeszli na zawsze z naszego grona – 
nauczycieli i kolegów.

Wspomnienia przeplatane były 
bieżącymi tematami. Towarzy-
stwo było doborowe. Można było 
potańczyć i pośmiać się, odnowić 
stare przyjaźnie. Wszyscy byli 
w doskonałych humorach.

Już umówieni jesteśmy na na-
stępne spotkanie, a zaplanowa-
ne jest ono za... 35 lat. Nie, nie, 
to żart, na pewno będzie to wcze-
śniej, o czym zainteresowanych 
poinformujemy.  

Inicjatorzy tego spotkania: 
K.Błaszkowska, M.Fredrych, 
Z.Leśniewska, M.Nowak, M.Pręt-
ka,G.Wasielewski, M.Zdarta dzię-
kują nauczycielom, koleżankom 
i kolegom za wspólną  zabawę. Kto 
nie przyszedł, bo nie mógł - szko-
da, kto nie chciał, niech żałuje.

Warto było zorganizować spo-
tkanie dla ludzi, którzy tak wspa-
niale potrafią się bawić.        ~ZL

Uczestnicy zjazdu fot. archiwum

Spotkaliśmy  
się po latach!!!

Jesienny Turniej w Kopa

17 października 2009 r. o godzinie 14.00 rozpocznie się „III 
Jesienny Turniej w Kopa” o Puchar Wójta Gminy Tarnowo 
Podgórne Tadeusza Czajki. Tym razem uczestnicy grać będą 

w kategorii „As-trzy dychy”. Wszystkich chętnym zapraszam do obiek-
tu OSiR-u w Tarnowie Podgórnym, przy ulicy Nowej 15.            ~ A.W.

Nową, przestronną halę od-
dano do użytku w Sadach 
w firmie MAN Bus. Bę-

dzie to nowoczesne i komforto-
we miejsce odbioru zamówionych 
pojazdów tej firmy przez klien-
tów. 

- Dotychczas klienci przy-
jeżdżając do naszej firmy mo-
gli jedynie w bardzo surowych, 
prowizorycznych warunkach, 
na hali produkcyjnej, odbierać 
wyprodukowane dla nich auto-
busy. Centrum Obsługi Klienta 
gwarantuje wysoki komfort ob-
sługi w ważnym momencie dla 
całego procesu produkcji auto-
busu – powiedział Prezes Zarzą-
du MAN Bus Sp. z o.o. Michael 
Kobriger.

Otwarcie 
Centrum Obsługi 
Klienta MAN

Do symbolicznego przecięcia 
wstęgi obok zarządu firmy zostali 
zaproszeni Wójt Gminy Tadeusz 
Czajka i przedstawiciele firmy 
będących najważniejszymi klien-
tami Spółki. 

~ARz

Uroczyste przecięcie wstęgi fot. A.Rzeźnik
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19 września odbył się 
Festyn Rodzinny 
i po raz siódmy 
Święto Latawca, 

zorganizowany we współpracy 
Szkoły Podstawowej im. A. Fie-
dlera,  Rady Sołeckiej Przeźmie-
rowa oraz Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Tarnowie Podgórnym. 

Impreza rozpoczęła się prze-
marszem  uczniów ulicami Prze-
źmierowa do Parku im. S. Ka-
nikowskiego. Tam nastąpiło 
uroczyste otwarcie festynu przez 
Wójta Gminy Tadeusza Czaj-
kę i dyrektora szkoły Bogusławę 
Świerkiel. Uczniowie brali udział 
w różnych konkursach i zawodach  
sportowych np. hula – hop, rzut 
kaloszem, skoki na piłkach, rzu-
ty do celu, żółwia jazda na rowe-
rze i wiele innych. Wszyscy mogli 
zobaczyć pokazy psów i koni słu-
żących w policji, obejrzeć i sfo-
tografować się w samochodach 
policyjnych, wziąć udział w kon-
kursach przygotowanych przez 
policjantów. Do swej wioski za-
praszali też harcerze. Prezentowali 
dorobek 244 PDH HASSE OLA. 
Na scenie wystąpił chór szkolny 
„Amadeo” i dziecięcy zespół lu-
dowy „Modraki”. Wiele emocji 
wzbudził klasowy konkurs na naj-
wyżej latający gotowy latawiec. 
Na uczestników festynu czekały 
słodkie niespodzianki i pyszne cia-
sta przygotowane przez nasze nie-
zastąpione mamy.

Po południu dzieci i rodzice 
mieli okazję wziąć udział w kon-
kursie z okazji Święta Lataw-
ca. W bieżący roku przystąpiło 
do niego ponad 50 uczestników, 
a odbył się on w następujących 
kategoriach:

Najwyżej latający gotowy la-
tawiec: I miejsce – K. Kasprzak 
(kl. III a), II miejsce – Z. Stacho-
wiak (kl. III b), III miejsce – P. 
Rygusiński (kl. I d), wyróżnienie 
otrzymała A. Felska (kl. IV c).

Najwyżej latający latawiec 
własnej konstrukcji: I miejsce – 

A. Galiński (kl. V a), II miejsce – M. Paw-
licki (kl. IV b), III miejsce – M. Janowski 
(kl. IV c), wyróżnienie otrzymał K. Grodzi-
ski (kl. III a).

Najpiękniejszy latawiec: I miejsce – K. 
Grodziski (kl. III a),  II miejsce – W. Rosz-
kiewicz (kl. II b), III miejsce – A. Pawlicka 
(kl. III a).

Najliczniejszy zespół klasowy: I miej-
sce – kl. III a (wych. Grażyna Nowak), II 
miejsce – kl. VA (wych. Iwona Janicka), III 
miejsce – kl. II b (wych. Aleksandra Dut-
kiewicz).

Najbardziej oryginalna konstrukcja – 
F. Pietruszewski (kl. V a).

Największy latawiec – A. Galiński (kl. 
V a).

Najmniejszy latawiec – Sz. Paul.

Najbardziej kolorowy latawiec – D. 
Baranowska (kl. III a).

Najliczniejszy zespół rodzinny – rodzi-
na państwa Pawlickich.

Konkurs prowadził Henryk Witkowski, 
inicjator imprezy. Nagrody ufundowali 
Rada Sołecka Przeźmierowa i OSiR oraz 
Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym.

Po konkursie do wspólnej zabawy za-
prosiła piosenkarka Halina Benedyk. Wraz 
z nią na scenie pojawiły się dzieci, które 
z artystką śpiewały i tańczyły.

Wszystkim uczestnikom oraz gościom 
serdecznie dziękujemy i zapraszamy w przy-
szłym roku na równie udaną imprezę.

W imieniu organizatorów 
~ G. Nowak, J. Szalewicz - Wiszniowska

Święto Latawca i nie tylko

W tym roku w konkursie latawce pokazało 50 osób fot. archiwum
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Jedna z największych rodzin 
zamieszkujących naszą Gmi-
nę posiada dziewięcioro dzie-

ci. Sporo jest też mniej licznych, 
ale również wielodzietnych ro-
dzin. Warto się zastanowić, jakie 
są koszty ich utrzymania?

− Na terenie Gminy Tarnowo 
Podgórne wspieramy 30 rodzin 
wielodzietnych – informuje kie-
rownik Ośrodka Pomocy Społecz-
nej Dariusz Nowakowski. − To 
rodziny, które osiągają dochód 
poniżej kryterium pomocowego. 
Martwi mnie to, że w tym roku 
nie zostało ono podwyższone. Są-
dzę, że stało się tak z uwagi na 
kryzys – dodaje. 

Gmina wspiera także rodziny 
potrzebujące pomocy na inne spo-
soby. Około 160 dzieci korzysta 
w szkołach z dożywiania. Licz-
ne jest także grono najmłodszych 
uczestniczących w zajęciach trzech 
świetlic socjoterapeutycznych. 

– Pomoc, którą zapewniamy na 
pewno nie jest w pełni wystarcza-
jąca. Istnieje także potrzeba podej-
mowania innych działań na rzecz 
wspierania rodzin wielodzietnych 
– zauważa Dariusz Nowakowski.

Takiej pomocy stara się udzielać 
Fundacja „Głos dla Życia”. Przy-
gotowała ona program „Patronat 
nad rodziną”, który ma na celu 
wspierać wielkopolskie rodziny 
wielodzietne dobrze wychowują-
ce swoje dzieci. Propozycja ta jest 
skierowana do wszystkich zainte-
resowanych osób indywidualnych 
oraz podmiotów gospodarczych, 
które zechcą zostać patronem 
wielodzietnej rodziny. Można to 
uczynić dokonując co miesiąc 
wpłaty na konto Fundacji, która 
przekazuje te środki potrzebują-
cym pomocy. Więcej na stronie 
www.patronatnadrodzina.pl.

Fundacja „Głos dla Życia” we 
współpracy z Urzędem Marszał-

Mieszkańcy Gminy, Kur-
kowe Bractwo Strze-
leckie, ale przede 

wszystkim członkowie Kółka 
Rolniczego przeżywali wyjątko-
wą uroczystość. W 102 rocznicę 
swego powstania upamiętnili to 
wydarzenie i odsłonili tablicę po-
święconą przodkom.

W obecności władz gminnych 
z Wójtem Tadeuszem Czajką na 
czele, władz związkowych z Ry-
szardem Napierałą – prezesem 
Wojewódzkiego Związku Kółek 
Rolniczych oraz licznych sztanda-
rów, wszyscy przybyli do kościoła, 
by oddać hołd Matce Najświętszej. 
Zatem tak jak nasi przodkowie u 
Jej stóp poszczególne wsie złożyły 
owoce trudu pracy na roli, by pro-
sić za Jej wstawiennictwem Boga 
Najwyższego o błogosławieństwo 
dla tych, co żywią i bronią.

Przed laty, dokładnie 24 listopa-
da 1907 roku w niedzielę, z ini-

cjatywy ks. proboszcza Jarosza z 
Tarnowa Podgórnego, proboszcza 
Serdeckiego z Lusowa i właści-
ciela ziemskiego Zygmunta Plu-
cińskiego z Lusówka założone 
zostało Kółko Rolnicze. Przystą-
piło doń 22 członków. Prezesem 
wybrano Z. Plucińskiego, wice-
prezesem ks. Jarosza, sekretarzem 
Bolesława Fitschego z Lusówka, 
skarbnikiem Stanisława Mrówkę 
z Tarnowa Podgórnego.

Pragnąc podtrzymać te tradycje 
przodków zebrani udali się pod 
głaz z pamiątkową tablicą, na któ-
rej wypisano słowa:

Z umiłowania do ziemi
Z szacunku dla przodków
w 102 rocznicę powstania  

Kółka Rolniczego  
przy parafii w Tarnowie Podgórnym

tablicę ufundowali
członkowie Kółka Rolniczego

rok 2009

Możesz pomóc rodzinom

kowskim stara się także tworzyć 
dobry klimat wokół rodzin wielo-
dzietnych, prowadząc kampanię 
społeczną pod hasłem „Rodzina 
Wielodzietna – Dobry Wybór!”.

~ Kamila Tobolska

fot. K. Tobolska

Z umiłowania do ziemi…

Poświęcenia dokonał ksiądz 
prezbiter proboszcz Adam Prozo-
rowski, a tablicę odsłonili: Wójt 
Gminy Tadeusz Czajka oraz pre-
zes Kółka Rolniczego w Tarnowie 
Podgórnym Stanisław Leitgeber.

Uroczystość dopełniło złożenie 
wiązanek kwiatów przez licznie 
przybyłych gości oraz odśpiewa-
nie Roty.

~ Kółko Rolnicze  
w Tarnowie Podgórnym

Na terenia naszej Gminy mieszka 30 rodzin wielodzietnych



 październik 2009 \ sąsiadka~czytaj \      13

informacje

Statystyki za wrzesień 
wskazują, iż realizowa-
ne interwencje dotyczy-

ły najczęściej nieprzestrzegania 
przepisów:
• przeciwko bezpieczeństwu 

w komunikacji - 180,
• przeciwko przepisom ust. o wy-

chowaniu w trzeźwości - 29,
• przeciwko porządkowi i spoko-

jowi publicznemu - 14,
• przeciwko bezpieczeństwu osób 

i mienia - 6,
• przeciwko nieprzestrzeganiu ak-

tów prawa miejscowego - 37,
• interwencje związane ze zwie-

rzętami (bezpańskie psy, padli-
na) - 37,

• inne - 65.
Ogółem we wrześniu zrealizo-

wano 368 interwencje, z czego 
119 zostało podjętych z inicjaty-
wy własnej strażników gminnych, 
120 zostało podjętych poprzez 
analizę problemów w poszczegól-
nych miejscowościach, natomiast 
pozostałe 129 to zgłoszone telefo-
nicznie bądź też osobiście przez 
mieszkańców Gminy. Zadbaliśmy 
również o bezpieczeństwo uczest-
ników podczas 3 wydarzeń gmin-
nych.

We wrześniu Straż Gminna wy-
konywała między innymi zadania:
• przeprowadziliśmy akcję „Bez-

pieczna droga do szkoły”, pod-
czas której odbyły się poga-
danki na temat bezpiecznego 
poruszania się po drodze wśród 
uczniów ze szkół i przedszko-
li znajdujących się na terenie 
Gminy. W ramach przeprowa-
dzonych zajęć wszystkie dzieci 
otrzymały drobne upominki.

• kontynuowaliśmy akcję kon-
troli przebiegu deratyzacji na 
terenie Gminy.

• we wrześniu zanotowaliśmy 
znaczny wzrost interwencji do-
tyczących bezpańskich psów. 
Prosimy zatem właścicieli 
o zwiększony nadzór nad swoimi 
zwierzętami. 

W związku z licznymi inwesty-
cjami drogowymi prosimy kierow-
ców o bieżące zapoznawanie się 
z oznakowaniem, a nie tzw. jazdą 
„na pamięć”. Niestosowanie się do 
znaków jest wykroczeniem, a kie-
rowcy mogą zostać ukarani grzyw-
ną w postaci mandatu karnego. 

Komendant Straży Gminnej
~ Artur Szeląg

Bryczka, grochówka, wy-
stępy zespołów folklory-
stycznych „Lusowiacy” 

i „Modraki”, prezentacje uczniów 
Szkoły Podstawowej z Przeźmie-
rowa – to tylko garść atrakcji, z ja-
kich mogli skorzystać uczestnicy 
festynu w parafii pw. św. Antonie-
go Padewskiego w Przeźmiero-
wie. Wystrzał armatni w niedziel-
ne popołudnie ogłosił początek 

zabawy. Od pierwszych minut 
sprzedawane były losy w lote-
rii fantowej - jak potwierdzili 
nam organizatorzy wszystkie ok. 
1000 losów zostało sprzedanych. 
W ręce szczęśliwców trafił m.in. 
telewizor plazmowy, rowery, ze-
staw kina domowego. 

Dużym zainteresowaniem cie-
szył się pokaz mody lat 20-tych, 
podczas którego na wybiegu 
w rolę modeli i modelek wcieliły 
się dzieci. Oblegany też był anty-
kwariat. Mimo niezbyt zachęca-
jącej pogody festyn odwiedziło 
sporo mieszkańców. Imprezę pro-
wadził Maciej Narożny. Dochód 
został przeznaczony na potrzeby 
Caritasu, działającego przy para-
fii. 

~  ARz  

Las Zakrzewski w Dopie-
wie był w sobotę, 12 wrze-
śnia, miejscem  obchodów 

70. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. Przy „Pomniku ofiar 
hitlerowskiego terroru” zebrali 
się przedstawiciele życia społecz-
nego, kulturalnego i polityczne-
go regionu, zwłaszcza 5 gmin – 
organizatorów: Buku, Dopiewa, 
Dusznik, Komornik i Tarnowa 
Podgórnego. Uroczystość  miała 
charakter patriotyczny. Obok de-
legacji władz i instytucji, obecni 
byli żołnierze, harcerze, poczty 
sztandarowe, mieszkańcy. Msza 
święta, przy artystycznej opra-
wie Orkiestry Dętej OSP w Buku 

i  Chóru Bel Canto z Dopiewa, 
a także apel pamięci, odczytany 
przez  żołnierzy XVII Wielkopol-
skiej Brygady Zmechanizowanej 
im. gen. broni J. Dowbora Mu-
śnickiego, zbudowały podniosły 
nastrój i  skłaniały do refleksji. 
Delegacje złożyły pamiątkowe 
wieńce i wiązanki w hołdzie po-
mordowanym. Gmina Tarnowo 
Podgórne sfinansowała wydanie 
publikacji towarzyszącej jubi-
leuszowi autorstwa prof. Artura 
Kijasa pt. „Martyrologia ludno-
ści zachodnich gmin powiatu po-
znańskiego w II wojnie światowej 
(1939-1945)”.

~ AM

Festyn  
u świętego 
Antoniego

Z notatnika Strażnika 

Leśna lekcja patriotyzmuUczestnicy 
pokazu mody

fot. archiwum
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aktualności

Królewskie żniwne panowa-
nie na rok 2009/2010 rozpo-

częła siostra Ewa Leopold, która 
tym razem nie dała szans pozosta-
łym członkom bractwa. Jej świ-
tę stanowią: Stanisław Leitgeber 
i Przemysław Pomian. Przypomi-
namy, że siostra Ewa jest aktual-
nie panującą I Damą Zjednocze-
nia KBS RP.  

Hegemonia tarnowskich braci 
przerwana została podczas 

strzelania o tytuł Żniwnego Kró-
la Okręgu Szamotulskiego przez 
brata Antoniego Spychałę z BK 
Wronki. To on popisał się najcel-
niejszym okiem, zdobył zaszczyt-
ny tytuł króla i prawo noszenia 
łańcucha. Pozostałe „miejsca na 
podium” zajęli Waldemar Macie-
jewski i Halina Dutkiewicz.

XII Kongres Zjednoczenia 
KBS w Lidzbarku We-

lskim wyłonił nowe władze. Po 
burzliwych obradach i zaciętej 
rywalizacji na prezesa Zjedno-
czenia został wybrany brat Adam 
Gołembowski. Natomiast Królem 
Zjednoczenia został brat z Ostro-
wa Wielkopolskiego. 

Już wkrótce poznamy Młodzie-
żowego Króla Polski i stanie 

się to w sobotę 10.10. na tarnow-
skiej strzelnicy, bowiem to nasze 
bractwo jest gospodarzem zawo-
dów. Trzymamy kciuki za „naszą” 
młodzieżówkę. 

Ze względu na ograniczoną 
ilość miejsca zapraszamy na na-
szą stronę internetową http://
kbstarnowo.w.interia.pl, a na niej 
polecamy aktualności i galerię ze 
wspomnianych zawodów.  ~W.M.

Garść nowinek  
spod kurkowego kapelusza

S.Pomian, E.Leopold, S.Leitgeber fot. archiwum

Grupa przedszkolaków 
z Baranowa odwie-
dziła Urząd Gminy 
w Tarnowie Podgór-

nym.  Podczas spotkania z Tade-
uszem Czajką, Wójtem  Gminy 
Tarnowo Podgórne, które odbyło 
się 5 października, dzieci chęt-
nie zadawały pytania, słuchały 
wyjaśnień i dzieliły się infor-
macjami. Spotkanie obfitowa-
ło w uśmiechy przedstawicieli 
każdej ze stron, ale było również 
całkiem poważną lekcją patrioty-
zmu. Przedszkolaki interesowało 
wszystko: logo  promocyjne „Po-
ziom wyżej”, mapa z planem za-
gospodarowania przestrzennego, 
flagi - gminna, narodowa i unij-
na, a także  tablica do rysowania 
(nie wyłączając rysunkowych 
prób pod okiem Pań Wycho-
wawczyń i Wójta). Na zakończe-
nie każde dziecko otrzymało lwa  
Tarnusia.

~ARz

„Inspekcja” przedszkolaków

fot. A.Mendrala
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sprawozdania

Z prac 
Rady Gminy

Sesje 8 i 29 września 2009

We wrześniu odbyły 
się dwa posiedzenia 
Rady Gminy. 8 wrze-

śnia program sesji zawierał osiem 
uchwał, informację o działaniach 
z zakresie poszukiwania wód geo-
termalnych, sprawozdania kwar-
talne z prac poszczególnych ko-
misji oraz z działalności Wójta 
Gminy.

Podjęto uchwały m.in. w spra-
wie:

- zawarcia porozumienia po-
między Gminą Tarnowo Pod-
górne a Poznaniem i Szamo-
tułami o współfinansowaniu 
Pozaszkolnego Punktu Kate-
chetycznego Chrześcijańskie-
go Kościoła „ARKA” – uchwała 
została podjęta zgodnie z ustawą 
o systemie oświaty oraz rozporzą-
dzeniem MEN.

- rozpatrzenia uwag wniesio-
nych do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego w miejscowości Tar-
nowo Podg. i Góra – do planu, 
który był wyłożony do publicz-
nego wglądu, wpłynęło 60 uwag. 
Część z nich została uwzględnio-
na przez Wójta. Pozostałe zosta-
ły przedstawione Radzie do roz-
strzygnięcia. Plan zostanie, po 
naniesieniu zmian wynikających 
z uwzględnionych uwag, po-
nownie wyłożony do publiczne-
go wglądu. Nastąpi to w połowie 
października.

- przystąpienia do opracowa-
nia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w Lu-
sówku – celem opracowania planu 
będzie przeznaczenie terenu o po-

wierzchni 3400 m2 pod zabudowę 
usługową służącą mieszkańcom 
osiedla tzw. Morskiego i okolic.

- uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów działalności gospo-
darczej w Wysogotowie w rejonie 
ulic Bukowskiej, Batorowskiej 
i Wierzbowej - nie uwzględniono 
uwagi dotyczącej zwiększenia wy-
sokości zabudowy.

- wyrażenia zgody na odda-
nie w użytkowanie wieczyste – 
uchwała dotyczy terenu po byłym 
budynku Straży Pożarnej w Tar-
nowie Podg. Celem jest wyło-
nienie inwestora, który zagospo-

daruje nieruchomość na usługi 
medyczne, dzięki czemu poprawi 
się dostępność usług opieki zdro-
wotnej.

Na posiedzenie Rady Gmi-
ny przybyła grupa mieszkańców 
Przeźmierowa zaniepokojona 
przedłużającą się możliwością 
podłączenia do wybudowanej ka-
nalizacji sanitarnej (sprawozdanie 
z tej wizyty zamieszczone zostało 
w poprzednim numerze „Sąsiadki 
– Czytaj”).

W zakresie poszukiwania wód 
geotermalnych Wójt poinformo-
wał Radę o dotychczasowych 
działaniach. Na wykonanie od-
wiertu została zabezpieczona 
działka, leżąca w sąsiedztwie 
strzelnicy w Tarnowie Podg. Spół-
ka TP-KOM wystąpiła do mini-
sterstwa o koncesję na odwiert. 
Wójt przedstawił również bardzo 
wstępny projekt zagospodarowa-
nia terenu leżącego pomiędzy ul. 
Zachodnią a przyszłą obwodnicą 
Tarnowa Podgórnego. Tam wła-
śnie planowana jest budowa base-

nu z wykorzystaniem wód geoter-
malnych.

Rada zapoznała się ze sprawoz-
daniami prac Komisji oraz z dzia-
łalności Wójta Gminy.

Sesja 29 września to 14 pro-
jektów uchwał. Podjęto 
uchwały m.in. w sprawie:

- ustalenia regulaminu okre-
ślającego wysokość oraz szcze-
gółowe warunki przyznawania 
nauczycielom przedszkoli, szkół 
podstawowych, gimnazjów i li-
ceum prowadzonych przez 
Gminę niektórych składników 
wynagrodzenia – uchwała doty-
czy przyznawania dodatku mo-
tywacyjnego, funkcyjnego, za 

warunki pracy, za wysługę lat, 
mieszkaniowego, specjalnego 
funduszu nagród oraz zasad obli-
czania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe oraz za godzi-
ny doraźnych zastępstw.

- zaciągnięcia długotermino-
wego kredytu na sfinansowanie 
planowanego deficytu budże-
tu Gminy Tarnowo Podgórne – 
zgodnie z założeniami do budżetu 
na rok 2009 i zaplanowanymi in-
westycjami Gmina zaciągnie kre-
dyt w wysokości 20 mln. zł. 

- zmiany uchwały o budżecie 
Gminy na 2009 r. – następują 
przesunięcia środków pomiędzy 
działami, rozdziałami i paragra-
fami.

Kolejne posiedzenie Rady Gmi-
ny odbędzie się 20 października. 
Serdecznie Państwa zapraszam.

~Ewa Noszczyńska-Szkurat 
Przewodnicząca Rady Gminy

Spółka TP-KOM wystąpiła do ministerstwa  

o koncesję na odwiert w celu poszukiwania  

wód geotermalnych. A wszystko po to,  

by w przyszłości mieć alternatywne źródło  

ciepła dla planowanego aquaparku.
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30 września odbyła się 
XXXIII sesja Rady 
Powiatu. Większość 

uchwał dotyczyła dróg powia-
towych. Jedna z nich dotyczyła 
powierzenia gminie Stęszew nie-
których zadań publicznego za-
rządzania drogami powiatowymi 
(odcinka drogi Rybojedzko – Stry-
kowo dł. 3,0 km), gmina Stęszew 
przeznaczyła na ten cel 950 tys. 
zł, Powiat 150 tys. zł. Pozostałe 
uchwały dotyczyły pozbawienia 
kategorii powiatowej dróg: 

- nr 2433P relacji Bolechowo-
Trzasko-Potasze-Owińska gm. 
Czerwonak, 

- nr 2450P relacji Rybojedzko-
Sapowice-Strykowo gm. Stęszew,

Z prac 
Rady Powiatu

POselskie 
wieści

- nr 2494P relacji Stęszew/ul Mo-
sińska, Trzebawska-Trzebaw gm. 
Stęszew,

- nr 2493P relacji Trzebaw-Bę-
dlewo gm. Stęszew, 

- nr 249P relacji Czerwonak-
Wierzenica, gm. Czerwonak, gm. 
Swarzędz 

Odcinki te stanowią uzupełnienie 
sieci dróg, służących wyłącznie lo-
kalnym potrzebom. 

Rada dokonała zmian w budże-
cie na rok 2009 oraz zapoznała się 
ze sprawozdaniem z prac Zarządu 
od 21 sierpnia do 25 września.

W ramach XXXIII sesji odbyła 
się debata na temat „Gospodarka od-
padami w Powiecie Poznańskim”. 
W 2002-2003 dokonano likwidacji 
i rekultywacji Mogilnika (Wago-
wo gm. Pobiedziska) składowiska 
zawierającego przeterminowane 
środki ochrony roślin. Niebezpiecz-
ne odpady przekazano do spalar-
ni w Niemczech. Na rekultywację, 
monitoring skażeń gruntu i wód 
podziemnych przeznaczono 150 
tys. zł. Od 2007 r. podjęto wspólnie 
z Poznaniem działania na rzecz po-
wołania międzygminnego związku. 
W skład ZZO Poznań mają wejść 

gminy: Suchy Las, Murowana Go-
ślina, Czerwonak, Swarzędz, Pobie-
dziska, Kostrzyn, Kleszczewo, Buk, 
Poznań, Oborniki. 

Na Eko-Edukację przeznaczono 
pieniądze z PFOŚiGW. Program za-
lesiania powiatu na lata 2008-2020 
obejmuje 200 obszarów. W ramach 
programu zostały zrealizowane  
m.in. zadania:

- wykonanie pasa zadrzewień 
śródpolnych pomiędzy Swadzi-
miem a Chybami -105 tys. zł,

- budowa Parku Leśnego w Nie-
pruszewie 20 tys. zł,

- zespół parkowo-krajobrazowy 
województwa wielkopolskiego 
-15 tys. zł.

Chęć uczestnictwa w tym progra-
mie wyraziły Rokietnica i Dopiewo. 
Aktualnie trwa weryfikacja zadań 
przewidzianych do realizacji przez 
te gminy W przypadku gospodar-
ki wodnej planuje się przeznaczyć 
środki na regenerację zbiorników 
małej retencji, aktualizację opera-
tu przeciwpożarowego, monito-
ring czystości jezior powiatu oraz 
oczyszczenie połączeń kanałów 
i przesmyków między jeziorami.

~Radna Powiatu Krystyna Semba

Sesja z 30 września

Poseł Waldy Dzikowski zasiada 
w Sejmie od 2001 roku. W obec-
nej kadencji pracuje w następują-
cych sejmowych gremiach:

1. Komisja Administracji 
i Spraw Wewnętrznych.

2. Podkomisja nadzwyczajna 
do rozpatrzenia poselskiego i rzą-
dowego projektów ustaw o zmia-
nie ustawy o służbie cywilnej 
oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw – przewodniczący.

3. Komisja Samorządu Tery-
torialnego i Polityki Regionalnej 
- zajmuje się organizacją i funk-
cjonowaniem struktur samorzą-
du terytorialnego, zarządem mie-
niem komunalnym, gospodarką 
komunalną, zagospodarowaniem 
przestrzennym oraz rozwojem re-

gionów i społeczności lokalnych - 
zastępca przewodniczącego.

4. Podkomisja stała ds. finan-
sów samorządowych.

5. Podkomisja nadzwyczajna 
do rozpatrzenia rządowych projek-
tów ustaw: o wojewodzie i admini-
stracji rządowej w województwie 
oraz o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze zmianami w organi-
zacji i podział zadań administracji 
publicznej w województwie - prze-
wodniczący.

6. Komisja Nadzwyczajna do 
rozpatrzenia poselskiego projektu 

ustaw - Kodeks wyborczy, posel-
skiego projektu ustawy o zmianie 
ustawy o partiach politycznych, 
ustawy o wyborze Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy 
- Ordynacja wyborcza do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i Sena-
tu Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
ustawy - Ordynacja wyborcza do 
rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw – przewodniczący.

Dodatkowo poseł Waldy Dzi-
kowski należy do Parlamentarne-
go Zespołu ds. Energetyki.

~ Biuro Poselskie PO

Minister sprawiedliwości Andrzej Czuma, minister spraw wewnętrz-
nych i administracji Grzegorz Schetyna oraz wiceminister gospodarki 
Adam Szejnfeld podali się do dymisji - poinformował na konferencji 
prasowej premier Donald Tusk. Tusk zapowiedział również uruchomie-
nie procedury odwołania szefa CBA Mariusza Kamińskiego. Decyzje 
mają związek z aferą hazardową, choć - jak podkreślił premier - ma 
zaufanie do swoich (byłych ministrów), a Grzegorza Schetynę będzie 
rekomendował na stanowisko szefa klubu parlamentarnego PO. Wcze-
śniej ze swoich stanowisk ustąpili Z. Chlebowski i M. Drzewiecki.

Zawirowania w rządzie

źródło: onet.pl



 październik 2009 \ sąsiadka~czytaj \      17

biblioteka ~ gok

Październikowe propozycje 
Biblioteki w Tarnowie Pod-
górnym to książki z dzia-

łów HISTORIA – REPORTAŻE.

Książki, które warto przeczy-
tać:

Paweł Jasienica - „TRZEJ KRO-
NIKARZE”

Wznowienie wydanej po raz 
pierwszy w 1964 roku książ-
ki Pawła Jasienicy przybliżającej 
piastowskie dzieje Polski. Książ-
ka głównie dla miłośników historii 
Polski, jej najdawniejszych dzie-
jów, a w szczególności wczesnego 
średniowiecza polskiego. Przybli-
ża realia dawnej epoki, wydarzenia 
polityczne, ich znaczenie dla świa-
domości zbiorowej Polaków.

Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej 
w Tarnowie Podgórnym 

Karol Modzelewski - „BARBA-
RZYŃSKA EUROPA”. 

To analiza przemian w społe-
czeństwie średniowiecznym, to 
również próba przedstawienia kul-
turowej różnorodności Europy. 

Małgorzata Szejnert - „CZAR-
NY OGRÓD”.

Książka Małgorzaty Szejnert to 
historia pogmatwanych losów Ślą-
ska i Ślązaków ukazana przez pry-
zmat kilku śląskich rodzin.

Biblioteka w ramach swojej sze-
rokiej działalności kulturalnej we 
wrześniu gościła znaną i popular-
ną autorkę powieści dla młodzieży 
Ewę Nowak, która zawitała do nas 
aż z Warszawy. To nie tylko pisar-
ka ale również pedagog-terapeuta. 
Stale współpracuje z takimi czaso-
pismami jak Cogito, Victor Junior, 

Victor Gimnazjalista, Edukacja 
Twojego Dziecka.

Mamy nadzieję, że spotkanie 
zorganizowane przez Bibliotekę 
w Tarnowie Podgórnym dla mło-
dzieży gimnazjalnej, zaowocuje 
poszerzeniem zainteresowań mło-
dzieży. Kontakt z autorami poru-
szającymi współczesne problemy 
nastolatków i otaczającej ich rze-
czywistości (a taką autorką jest 
Ewa Nowak) to dobra lekcja na te-
mat współczesnych czasów i pro-
blemów młodzieży. 

W najbliższym czasie zapraszamy 
na spotkanie z pisarzem, tłumaczem, 
autorem słowników Pawłem Berę-
sewiczem i Krzysztofem Petkiem 
– autorem popularnych książek dla 
młodzieży. 

~I.B.

Lusowiacy czekają!

Minął kolejny sezon kul-
turalny dla Zespołu Pie-
śni i Tańca „Lusowiacy”. 

Wymagał on od zespołu wytężonej 
pracy i wielkiej dyscypliny oraz 
poświęcenia wolnego czasu i urlo-
pu wypoczynkowego. Sezon roz-
poczęliśmy od występów od 7-9 
maja w Ostrowcu Świętokrzyskim 
z okazji Święta Ziemi (szczegóły w 
czerwcowym numerze gazety).

Początek czerwca to występ 
w Napachaniu (Olimpiada Osób 
Niepełnosprawnych).Pod koniec 
miesiąca udaliśmy się na warsz-
taty folklorystyczne do Kudo-
wy Zdrój. Efektem warsztatów 
jest „suita łowicka” i „suita wo-
kalno- taneczna Płynie Wisła”. 
Dużo pozytywnych emocji dał 
nam koncert, który daliśmy ku-
racjuszom w Teatrze Zdrojo-
wym. W drodze powrotnej kon-
certowaliśmy w Bardzie z okazji 
wyniesienia Sanktuarium Mat-
ki Bożej do godności Bazyliki 
Mniejszej. 

Kolejny sezon Lusowiaków
Sierpień to intensywne przygo-

towania do festiwalu „Podlaskie 
Spotkania”, Dożynek „U księdza 
za płotem” i X Przeglądu Zespołów 
Folklorystycznych.  IV Międzyna-
rodowy Festiwal Folkloru „Podla-
skie Spotkania” odbywał się w  róż-
nych miastach - w Brańsku, Bielsku 
Podlaskim, Ciechanowcu, Hajnów-
ce, Szepietowie Surażu. Były tam 
też zespoły z: Belgii, Gruzji, Holan-
dii, Rosji, Słowenii. „Lusowiacy” 
reprezentowali Polskę.

Doniosłym przeżyciem było 
spotkanie ekumeniczne w Ho-
dyszewie w Sanktuarium Mat-
ki Bożej i złożenie flagi pol-
skiej z szarfą, na której znalazł 
się herb Gminy, Lusowa i nazwa 
zespołu.

W tym roku przyszło nam poże-
gnać na zawsze mistrza Romana 
Matysiaka. Do sierpnia pracowa-
liśmy z choreografem Markiem 
Bukałą, a obecnie ze Sławomirem 
Pawlińskim.

~ Krystyna  Semba  
Kierownik Zespołu 

Serdecznie zapraszamy młodzież do wstępo-
wania w nasze szeregi a zwłaszcza chłopaków. 
Z nami możesz spędzić miło czas, zwiedzić kraj 
i Europę, poznać wspaniałych ludzi. Czekamy 
na ciebie w każdy poniedziałek o godzinie 19 w 
świetlicy w Lusowie 

Występy na Podlasiu fot. archiwum zespołu
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Po raz kolejny nasza szkoła 
włączyła się w uroczyste 
obchody dożynkowe, które 

odbyły się tradycyjnie w Lusowie 
„ U księdza za płotem”.

Nie brakowało zainteresowa-
nia pięknymi dziełami naszych 
uczniów, które można było nabyć 
w postaci kolorowych, okazjonal-
nych kartek oraz interesujących, 
bardzo oryginalnych „obrazów”. 

Przez cały czas było wielu chęt-
nych, oglądających kroniki szkol-
ne oraz fotografie prezentujące 
wydarzenia ostatnich lat z życia 
szkoły. Rodzice szukali na zdję-
ciach swoich pociech, pociechy 
same siebie, absolwenci z senty-
mentem wspominali. 

Szczególnym zainteresowaniem 
zaś wśród najmłodszych cieszyło 
się malowanie twarzy. Dzieci mia-
ły przeróżne pomysły na malunki. 
Spod szkolnego namiotu wycho-
dziły pieski, kotki, tygrysy, kwiat-
ki... a najwięcej motylków, które 
zapewne chciałyby zachować jak 
najdłużej kończące się lato. 

~ K. Bera, D. Bukowska 

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Nasze plony
Marzeniem dla organizatora jest, by sala „pękała w szwach”, 

aczkolwiek przy obserwowanym w ostatnich latach odwrocie 
od kultury tzw. wysokiej dobrze jest, gdy liczba słuchaczy 

przekracza liczbę wykonawców… To żart oczywiście, choć wcale nie 
tak bardzo odległy od rzeczywistości. Jednakże w Lusowie w niedzie-
lę 4 października było zupełnie inaczej. Gościnne wnętrze tamtejszej 
świątyni wypełniło się słuchaczami do ostatniego miejsca, a powodem 
był finałowy koncert Lusowskich Poranków Muzycznych, a właściwie 
jego wykonawca, Łukasz Kuropaczewski. W Lusowie wystąpił muzyk 
robiący światową karierę, mający za i przed sobą recitale w najsłyn-
niejszych salach koncertowych świata. Nie będę recenzował samej gry, 
przytoczę może tylko dwie zasłyszane opinie: że gitara przemawiała 
dźwiękami wielu instrumentów i było słychać harfę, klawesyn, forte-
pian, ba, nawet skrzypce oraz, że niekiedy brzmiało jakby grało trzech, 
a nie jeden gitarzysta. Maestria techniczna wykonawcy nie była jednak 
sztuką dla sztuki, ale posłużyła przekazaniu emocji, zaklętych w nieła-
twym repertuarze. Godnie uczciliśmy tegoroczny Światowy Dzień Mu-
zyki i zakończenie IX sezonu Lusowskich Poranków Muzycznych. 

Minął zatem kolejny sezon koncertowy pod hasłem muzycznej róż-
norodności. Dziękuję księdzu Karge za pomoc przy organizacji i wraz 
z nim zapraszam Państwa na koncerty X sezonu „Lusowskich Poran-
ków Muzycznych”. Inauguracja 4 kwietnia 2010 r.

~ Szymon Melosik

To już ósma edycja Mię-
dzynarodowych Dni Mu-
zyki i Folkloru, która od-

była się w dniach 11-13 września 
na dwóch, niezależnych estradach 
Leszna i Centrum Handlowym 
„Manhattan”. Uczestnikami Festi-
walu były amatorskie zespoły pie-
śni i tańca, kapele ludowe, amator-
skie orkiestry dęte, grupy wokalno 
– instrumentalne oraz mażoretki. 
Wystąpiły zespoły z zagranicy – 
Czech i Rosji. 

W festiwalu uczestniczyło 650 
wykonawców z 19 zespołów, któ-
re występowały przed między-

narodowym jury. Za najlepszą 
musztrę paradną uznano musztrę 
wykonaną przez Orkiestrę Dętą 
z Kleszczowa – otrzymała ona 
Złote Pasmo. Grand Prix festiwa-
lu otrzymała Ostrowska Orkiestra 
Koncertowa. Za najbardziej uda-
ny układ taneczny jurorzy uzna-
li prezentacje zespołów z Kolina 
w Republice Czeskiej, z Leszna 
oraz z naszego Tarnowa Podgór-
nego! W imieniu zespołu Gabriela 
Drewniak, instruktorka GOK-ow-
skich mażoretek, odebrała Zło-
te Pasmo – najwyższe trofeum na 
Festiwalu.

Kuropaczewski zachwycił

Złote mażoretki

Zakończenie Lusowskich Poranków Muzycznych

Na stoisku lusowskiej  
podstawówki można było  
znaleźć coś dla „ducha”  
i coś dla „ciała”.
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Już pierwszego dnia roku 
szkolnego świetlica zapeł-
niła się rodzicami dzieci 
klas młodszych, zapisują-

cymi swoje pociechy do “Hała-
sówki”. 

Z roku na rok jest coraz więcej 
uczniów, którzy korzystają z opie-
ki świetlicowej. Z całą pewnością 
wynika to stąd, że obecna sytuacja 
na rynku pracy nie pozwala, aby 
któreś z rodziców nie pracowało, 
a poświęcało się tylko wychowa-
niu dzieci. W związku z tym nie-
którzy nasi uczniowie w szkole 
spędzają więcej lub prawie tyle 
samo czasu, co ich rodzice w pra-
cy. Świetlica sprawuje opiekę nad 
uczniami w godzinach od 7.00 – 
17.00 i już samego rana jest spora 
grupa dzieci. Potem przyjeżdża-
ją szkolne autobusy i przychodzą 
się uczniowie zaczynający lekcje 
o 8.00 i 8.55.

W czasie zajęć lekcyjnych opie-
kujemy się również uczniami, 
którzy nie uczęszczają na lek-
cje religii lub klasami, którym ze 
względów organizacyjnych (szko-
ła pracuje na jedną zmianę) przy-
dzielono zastępstwo w świetlicy 
za nieobecnego nauczyciela. 

Największe oblężenie świetlica 
przeżywa po skończeniu lekcji, 
czyli o godzinie 13.30. Z czterech 

grup zerowych opieką jest obję-
tych 50 przedszkolaków w dwóch 
zespołach. Z klas I – III (12 od-
działów) do świetlicy uczęszcza 
176 dzieci. I są jeszcze uczniowie 
z klas IV – VI (40 uczniów), któ-
rzy oczekują na zajęcia dodatko-
we lub odbiór przez rodziców.

Nasza „Hałasówka” dotychczas 
miała jedno przestronne, dobrze 
wyposażone pomieszczenie dla 
uczniów klas I – VI. Od nowego 
roku uzyskała szatnię i dodatko-
wą salę przeznaczoną do cichych 
zajęć, odrabiania zadań domo-
wych, czytania książek, a tak-
że zabaw na dywanie. Nasi pod-
opieczni zawsze mogą liczyć na 
pomoc nauczycieli w rozwiązy-
waniu różnych, indywidualnych 
problemów. 

W świetlicy są organizowane 
zajęcia ruchowe, plastyczne, czy-
telnicze, a także konkursy i impre-
zy związane z tematami przewi-
dzianymi w rocznym planie pracy. 
Na ten rok przewidziałyśmy róż-
ne ciekawe tematy  i imprezy, np. 
pod hasłem „Zdrowo jemy, nie 
tyjemy!”, propagując zdrowe ży-
wienie, kolejny rok z rzędu zor-
ganizowałyśmy we wrześniu stra-
gan z owocami. A w październiku 
stragan z kanapkami!

~wychowawcy świetlicy

Wraz z rozpoczęciem 
nowego roku szkol-
nego 2009/2010 koła 

zainteresowań wznowiły swoją 
działalność. Z bogatej oferty każ-
de dziecko mogło wybrać dla sie-
bie coś interesującego. Uczniowie 
należący do koła przyrodniczego 
klas I-III, prowadzonego przez 
Mariolę Zimną mają już za sobą 
pierwszą wyprawę. Korzystając 
z propozycji wyższych uczelni 
udali się w piątkowe popołudnie 
na „Noc naukowców”. Dzieci 
uczestniczyły w pokazie: „Naj-
piękniejsze eksperymenty fizycz-
ne”. W Instytucie Fizyki na UAM 
podziwiali pokaz laserów, oglą-
dali tańczące w rytmie muzyki 
płomienie, ujrzeli wyładowanie 
elektryczne. Mogli uczestniczyć 
w eksperymentach z ciekłym azo-
tem – zamrażali kwiat róży. Zdzi-
wili się, gdy na ich głowy z sufi-
tu posypał się śnieg, a śmiali się, 
gdy w pokazie z elektrostatyki, 
włosy tych, którzy poddali się 
eksperymentowi, „stanęły dęba”. 
W Instytucie Biologii z zacieka-
wieniem podglądali przez mikro-
skop świat glonów. Dowiedzieli 
się o ich wykorzystywaniu w ko-
smetyce, jedli glonowe ciasteczka 
i cierpliwie czekali, aby na ich rę-
kach powstały wizerunki tych ro-
ślin. Bardziej odważni próbowa-
li zaprzyjaźnić się z ... pająkami, 
gdy poszerzali swoją wiedzę na 
temat budowy i zwyczajów tych 
zwierząt. To była niezapomniana 
noc!

~ MZ

Noc Naukowców „Hałasówka” pełna uczniów
Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Uczniowie  
na Nocy  
Naukowców

fot. archiwum

Pielgrzymka do Sanktuarium 
św. Urszuli Ledóchowskiej 

w Pniewach
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 
„ROKTAR” zaprasza swoich członków oraz wszystkich 
zainteresowanych na II autokarową pielgrzymkę do pa-
tronki naszego Stowarzyszenia do Sanktuarium św. Ur-
szuli Ledóchowskiej w Pniewach. Pielgrzymka odbędzie 
się 17.10.2009 r. Zapisy przyjmujemy do ostatniej chwili 
pod nr tel. 506 509 177

Zarząd Stowarzyszenia „ROKTAR”
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ogłoszenia
Tarnowo Podgórne, dnia 8 października 2009 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH 
DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

1) Na podstawie uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgór-
ne nr LII/523/2009 z dnia  28 lipca 2009 r., przeznacza się 
do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, nieza-
budowane nieruchomości o nr 1706, 1707 i 1708, dla której 
Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW nr 
PO1P/00099481/9 położone w obrębie Przeźmierowo, gmina 
Tarnowo Podgórne.

2) Powierzchnia działek:
- działka nr 1706 – 0,3098 ha,
- działka nr 1707 – 0,2453 ha,
- działka nr 1708 – 0,0399 ha.
3) Nieruchomości przeznaczone do użytkowania wieczyste-

go położone są w centrum miejscowości Przeźmierowo, pomię-
dzy drogą powiatową – ul. Rynkową i drogą gminną – ul. Orze-
chową, w sąsiedztwie z istniejącym pasażem handlowym, oraz 
terenem kościoła, zabudowa na przedmiotowych nieruchomo-
ściach ma utworzyć pierzeje centrum miejscowości.

4) Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w obrębie 
ul. Rynkowej w Przeźmierowie, zatwierdzonym Uchwałą Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne nr XXVIII / 231  / 2008 z dnia  26 
lutego 2008 r. opublikowanym w Dz. U. Woj. Wlkpolskiego nr 
107, poz. 1987 z 3 lipca 2008 r., działki przeznaczone są: 

-  dz. nr  1706 – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
z dopuszczeniem usług (symbol 13MW/U),

-  dz. nr  1707 – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
z dopuszczeniem usług (symbol 11MW/U),

-  dz. nr  1708 – zabudowa usługowa z dopuszczeniem zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol 13MW/U).

5) Sposób zagospodarowania nieruchomości określa pro-
gram funkcjonalno-użytkowy dla budowy zespołu miesz-
kaniowo – usługowego w rejonie ul. Rynkowej, Kościel-
nej i Orzechowej w Przeźmierowie „PRZEŹMIEROWO 
– NOWY RYNEK”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejsze-
go wykazu, zwany dalej Programem. Zgodnie z Programem 
należy wybudować zespół budynków składający się z obiek-
tów mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach 
i częściowo w kolejnych kondygnacjach obiektów; obiekty 
mają być wyposażone w systemy garaży podziemnych i in-
stalacje wewnętrzne, gwarantujące ich prawidłowe funkcjono-
wanie; program określa układ gradacji brył, wysokości, spo-
sób kształtowania architektury w tym detale, kształt i rozkład 
okien, układ materiałów i kolorystyki oraz ogólny układ funk-

cjonalny, w tym także wymagania ochrony przeciwpożarowej. 
Z załącznikiem nr 1 zapoznać się można z Urzędzie Gminy, 
w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 13, oraz – w istotnych 
częściach programu na stronie internetowej urzędu Gminy – 
www.bip.tarnowo-podgorne.pl.

6) Przy realizacji obiektu na działce nr 1707 należy tak za-
projektować i zrealizować kondygnację podziemną przezna-
czoną na garaże, aby w przyszłości istniała możliwość jej roz-
budowy o część garażową na dz. nr 1709 i 1710 – zgodnie 
z Programem. 

7) Użytkownik wieczysty zobowiązuje się do zagospodaro-
wania nieruchomości uwzględniając wszystkie elementy Pro-
gramu, o którym mowa w pkt 5 i nieodbiegające od niego.

8) Użytkownik wieczysty zobowiązuje się do rozpoczę-
cia budowy przedmiotowej inwestycji zgodnie z określo-
nym w pkt 5 Programem w nieprzekraczalnym terminie – 
31.12.2010 roku.

9) Dla całkowitego zakończenia realizacji inwestycji t.j. 
do oddania do użytkowania projektowanych budynków wraz 
z przypisanymi do nich w Programie urządzeniami infrastruktu-
ry, wyznacza się nieprzekraczalny termin – 31.12.2013 roku.

10) Wadium wynosi 50 000 zł (słownie złotych pięćdziesiąt tysięcy). 
11) Wniesione wadium zalicza się na poczet pierwszej opła-

ty z tytułu użytkowania wieczystego;
12) Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 886 407 zł 

(słownie złotych jeden milion osiemset osiemdziesiąt sześć ty-
sięcy czterysta siedem).

12) Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wy-
nosi 15 % ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu i po-
większona będzie o należny podatek VAT w wysokości 22 %.

13) Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej 
w użytkowanie wieczyste podlega zapłacie jednorazowo, 
nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieru-
chomości w użytkowanie wieczyste, przelewem na rachunek 
Urzędu Gminy.

14) Ustala się termin uiszczania rocznej opłaty za użytkowa-
nie wieczyste – do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, 
przelewem na rachunek Urzędu Gminy.

15) Dla nieruchomości zgodnie z art. 72 ust. 3 pkt 5 usta-
wy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity Dz. U. nr 261 poz.2603 z 2004 r. z późniejszymi 
zmianami), ustala się roczną stawkę użytkowania wieczystego 
w wysokości 3% ceny uzyskanej w wyniku przetargu, powięk-
szoną o należny podatek VAT.

16) Zasady aktualizacji opłat – zgodnie z art. 77 ustawy o go-
spodarce nieruchomościami, z tym zastrzeżeniem, że opłaty te 
nie mogą być niższe niż ustalone na podstawie ceny uzyskanej 
w przetargu.

Tarnowo Podgórne, dnia 8 października 2009 r.

PRZETARG
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że ogłoszony 

zostanie przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użyt-
kowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości położo-
nych w obrębie Przeźmierowo, gmina Tarnowo Podgórne o 
numerach geodezyjnych 1706, 1707 i 1708 dla których Sąd 
Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW nr  
PO1P/00099481/9.  

Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2009 r. o go-
dzinie 10.00 w Sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie 
Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomo-
ści można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Prze-
strzennego i Gospodarki Nieruchomościami w godzi-
nach pracy Urzędu.
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WZPGN. 72243-46/09              Tarnowo Podgórne, dnia 8 października 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 póź. 
zm.), wykaz gruntu gminnego przeznaczonego do dzierżawy. 

WYKAZ GRUNTU GMINNEGO PRZEZNACZONEGO DO DZIERŻAWY

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI KW 

KW nr PO1P/00099481/9

OBRĘB Przeźmierowo

NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK Działka 1368/6

ADRES NIERUCHOMOŚCI Przeźmierowo

POW. NIERUCHOMOŚCI
421 m2 (część przezn. do dzierżawy 401 
m2)

Okres dzierżawy 3 lata

OPIS NIERUCHOMOŚCI Działka niezabudowana 

PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego terenów budownictwa 
mieszkaniowego w obrębie ulicy Rynkowej, zatwier-
dzonym Uchwałą Nr XXI/144/1995 Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne z dnia 28 listopada 1995 r. opu-
blikowaną w Dz. U. Woj. Pozn. nr 5, poz. 44 działka 
przeznaczona jest pod aktywizację gospodarcza.

SPOSÓB 
ZAGOSPODAROWANIA 

NIERUCHOMOŚCI
zieleń

CZYNSZ DZIERŻAWNY
80,02 zł (płatny miesięcznie) + podatek 
VAT

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

ZASADY AKTUALIZACJI 
STAWKI DZIERŻAWY

Czynsz dzierżawny po upływie każdego roku dzier-
żawy 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 na-
stępny po roku, którego wskaźnik ten dotyczy

Wykaz wywieszono od dnia 8 października do 29 października 2009 roku

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka

Ogłoszenie
o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej w Lusówku – dla działek 471. 472.

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, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr LV/546/2009 z dnia 8 września 

2009r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
w Lusówku – dla działek 471, 472.

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 10 listopada 2009 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka

WZPGN. 72243-47/09            Tarnowo Podgórne, dnia 8 października 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 przeznaczonych do dzierżawy na okres 
3 lat z przeznaczeniem na zieleń.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI KW 

129718 

OBRĘB Tarnowo Podgórne

NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK Działka nr 1574

ADRES NIERUCHOMOŚCI Tarnowo Podgórne

POW.NIERUCHOMOŚCI Powierzchnia do dzierżawy ok. 250 m2

Okres dzierżawy 3 lata

OPIS NIERUCHOMOŚCI
Część przeznaczona do dzierżawy niezabu-
dowana

PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzo-
nym Uchwałą nr XXXI / 244/96  Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne z dnia 27 sierpnia 1996 roku 
opublikowaną w dz. U. Woj. Pozn. Nr 24 poz.271 
działka przeznaczona jest pod drogę zbiorczą.

SPOSÓB 
ZAGOSPODAROWANIA 

NIERUCHOMOŚCI
zieleń

CZYNSZ DZIERŻAWNY 0,20 zł /m2 (opłata miesięczna)

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 bę-
dzie waloryzowany, w oparciu o wskaźnik 
wzrostu cen, towarów i usług, ogłaszany 
przez prezesa GUS, za rok poprzedni i zasto-
sowanie go do obliczenia i ustalenia czynszu 
za cały rok następny po roku, którego wskaź-
nik ten dotyczy.

Wykaz wywieszono od dnia 8 października do 29 października 2009 roku.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka

UKS ATLAS 
ogłasza zapisy do sekcji piłki siatkowej dziewcząt

w Przeźmierowie – w każdy wtorek na treningu  
od godziny 15.20 w małej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej na ul. Kościelnej,

w Tarnowie Podgórnym  
– w poniedziałki od godz. 15.00 w hali OSiR, ul. Nowa 15

Zapraszamy wszystkie dziewczęta które chcą uprawiać sport, od rocznika 2000 do 1993. Klub nasz posiada licencję Pol-
skiego Związku Piłki Siatkowej i bierze udział w rozgrywkach ligowych. Więcej informacji można uzyskać na treningach  
i telefonicznie pod nr 0602 637 951. Serdecznie zapraszam 

Prezes UKS ATLAS  ~ Paweł Kapłon  
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WZPGN. 72243-43/09           Tarnowo Podgórne, dnia 8 października 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 przeznaczonych do dzierżawy na okres 
3 lat z przeznaczeniem na cele rolnicze.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

OZNACZENIE  
NIERUCHOMOŚCI KW 

106066 

OBRĘB Tarnowo Podgórne

NR EWIDENCYJNE  
DZIAŁEK

Działka nr 649

ADRES NIERUCHOMOŚCI Tarnowo Podgórne

POWIERZCHNIA  
NIERUCHOMOŚCI

Powierzchnia do dzierżawy 0,43 ha

Okres dzierżawy 3 lata

OPIS NIERUCHOMOŚCI Część przeznaczona do dzierżawy niezabudowana

PRZEZNACZENIE  
NIERUCHOMOŚCI

Dla przedmiotowej działki nie ma obowiązu-
jącego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
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 Tar-
nowo Podgórne z dnia 20 maja 2008 roku ob-
szar oznaczony jest jako teren wód otwartych.

SPOSÓB ZAGOSPODARO-
WANIA NIERUCHOMOŚCI

Cele rolnicze

CZYNSZ DZIERŻAWNY Czynsz: 107,50 zł  (płatny rocznie)

DODATKOWE OPŁATY
Dzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu 
dzierżawy zobowiązany będzie uiszczać poda-
tek 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 następ-
ny po roku, którego wskaźnik ten dotyczy.

Wykaz wywieszono od dnia 8 października do 29 października 2009 roku.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka

WZPGN. 72243-51/09            Tarnowo Podgórne, dnia 8 października 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 przeznaczonych do dzierżawy na okres 
3 lata z przeznaczeniem na cele handlowe.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI KW 

PO1P/00052406/9 

OBRĘB Tarnowo Podgórne

NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK Działka nr 983

ADRES NIERUCHOMOŚCI Tarnowo Podgórne

POWIERZCHNIA 
NIERUCHOMOŚCI

Powierzchnia do dzierżawy 50 m2

Okres dzierżawy 3 lata

OPIS NIERUCHOMOŚCI
Część przeznaczona do dzierżawy niezabu-
dowana

PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI

Dla przedmiotowej działki nie ma obowiązujące-
go miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, w studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego zatwier-
dzonego Uchwałą nr LXV/405/2005  Rady Gmi-
ny 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 przeznaczony 
w części  jako tereny rozwoju mieszkalnictwa.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWA-
NIA NIERUCHOMOŚCI

Cele rolnicze

CZYNSZ DZIERŻAWNY Czynsz: 324,00 + VAT ( opłata miesięczna)

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 preze-
sa GUS, za rok poprzedni i zastosowanie go do 
obliczenia i ustalenia czynszu za cały rok na-
stępny po roku, którego wskaźnik ten dotyczy.

Wykaz wywieszono od dnia 8 października do 29 października 2009 roku.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka

WZPGN. 72243-48/09                                                              Tarnowo Podgórne, dnia 8 października 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 przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat z przeznaczeniem na parking.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI KW 118636 

OBRĘB Sady

NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK Działka nr 122/4

ADRES NIERUCHOMOŚCI Sady

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI Powierzchnia do dzierżawy 3222 m2

Okres dzierżawy 3 lata

OPIS NIERUCHOMOŚCI Część przeznaczona do dzierżawy niezabudowana

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Dla przedmiotowej działki nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 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 przeznaczony w części  jako tereny rozwoju miesz-
kalnictwa, w części jako obszar dużego biznesu bez prawa zabudowy mieszkaniowej.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCI

parking

CZYNSZ DZIERŻAWNY Czynsz: 3 222,00 zł / m-c + VAT

DODATKOWE OPŁATY Dzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy zobowiązany będzie uiszczać podatek 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 obliczenia i ustalenia czynszu za cały rok 
następny po roku, którego wskaźnik ten dotyczy.

Wykaz wywieszono od dnia 8 października do 29 października 2009 roku                                                         Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka
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Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejsco-
wości Tarnowo Podgórne i Góra

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 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 
199 poz. 1227)  w związku z uchwałą Rady Gminy Tarno-
wo Podgórne nr LXXV/470/2006 z dnia 9 maja 2006 r. za-
wiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów w miejscowości Tarnowo Podgórne i Góra 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 
6.11.2009r. do 30.11.2009r., ul. Poznańska 115, w godzinach 
pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami, odbędzie się 23.11.2009r. w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu 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, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie stra-
tegicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że 
zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumenta-
cją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, 
pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy 
i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 14.12.2009r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag 
jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka

WZPGN. 72243-49/09           Tarnowo Podgórne, dnia 8 października 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 przeznaczonych do dzierżawy na okres 
3 lat z przeznaczeniem na parking.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI KW 

200564 

OBRĘB Swadzim

NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK Działka nr 53/18

ADRES NIERUCHOMOŚCI Swadzim
POWIERZCHNIA 

NIERUCHOMOŚCI
Powierzchnia do dzierżawy 3000 m2

Okres dzierżawy 3 lata

OPIS NIERUCHOMOŚCI
Część przeznaczona do dzierżawy niezabu-
dowana

PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI

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 prze-
znaczony jest pod zadrzewienia.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCI

parking

CZYNSZ DZIERŻAWNY Czynsz: 3 000,00 zł / m-c

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 preze-
sa GUS, za rok poprzedni i zastosowanie go 
do obliczenia i ustalenia czynszu za cały rok 
następny po roku, którego wskaźnik ten do-
tyczy.

Wykaz wywieszono od dnia 8 października do 29 października 2009 roku.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka

WZPGN. 72243-43/09           Tarnowo Podgórne, dnia 8 października 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 przeznaczonych do dzierżawy na okres 
do 31 sierpnia 2010 roku z przeznaczeniem na cele rolnicze.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI KW 

PO1P/00106066/7, PO1P/00052406/9

OBRĘB Tarnowo Podgórne

NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK Działka nr 1378/2 i 153

ADRES NIERUCHOMOŚCI Tarnowo Podgórne

POWIERZCHNIA 
NIERUCHOMOŚCI

Powierzchnia do dzierżawy ok. 4,20 ha

Okres dzierżawy Do 31 sierpnia 2010 roku

OPIS NIERUCHOMOŚCI
Część przeznaczona do dzierżawy niezabu-
dowana

PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI

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 
Podgórne z dnia 20 maja 2008 roku obszar 
przeznaczony w części  jako tereny rozwoju 
mieszkalnictwa.

SPOSÓB 
ZAGOSPODAROWANIA 

NIERUCHOMOŚCI
Cele rolnicze

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

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 preze-
sa GUS, za rok poprzedni i zastosowanie go do 
obliczenia i ustalenia czynszu za cały rok na-
stępny po roku, którego wskaźnik ten dotyczy.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka
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W słoneczną sobotę 12 
września  na terenie 
Rolniczego Gospodar-

stwa Doświadczalnego w Swa-
dzimiu odbyły się towarzyskie 
zawody w ujeżdżeniu. Rozegra-
no cztery konkursy w poszczegól-
nych klasach L3, P1, P4 i N6.

Po oficjalnym otwarciu publicz-
ność obejrzała występ amatorów 
klasy L3. Swoje przejazdy poka-
zali jeźdźcy jeżdżący na co dzień 
w Swadzimiu. Dla większości 
z nich były to pierwsze zawody, tre-
ma dawała się we znaki. Zdarzyło 
się, że konie opuściły czworobok 
przed końcem przejazdu, co ozna-
czało eliminację danej pary. Mimo 
kilku pomyłek u zawodników było 
widać uśmiechy na twarzach.

Rywalizację rozpoczął konkurs 
klasy L3, w którym udział wzię-
ło 11 jeźdźców w 14 przejaz-
dach. Wystąpili w nim bardziej 
doświadczeni zawodnicy, a i tak 
czasem zdarzały się pomyłki.

Zawody w ujeżdżaniu

Po krótkiej przerwie rozpoczął 
się konkurs klasy P1, w którym 
udział wzięło 12 osób w 16 prze-
jazdach, a później konkurs klasy 
P4, gdzie zobaczyliśmy 14 prze-
jazdów w wykonaniu 10 jeźdźców. 
W obu konkursach poziom jeźdź-
ców i koni był bardzo wyrównany.

Konkurs klasy N6 o najwyż-
szym stopniu trudności zakończył 
sobotnie zawody. Zgromadzona 
publiczność obejrzała w nim 5 

wspaniałych przejazdów w wyko-
naniu czterech jeźdźców.

W zawodach wzięło udział 11 
klubów, 31 zawodników, 35 koni 
w 72 przejazdach.

Zawody odbyły się w miłej, pra-
wie rodzinnej atmosferze. Sędziował 
Tomasz Mossakowski. Każdy, kto 
zgłodniał podczas zawodów, mógł 
posilić się w bistro Stajnia znajdu-
jącym się na terenie gospodarstwa.   
                   ~ Zuzanna Marchlewska

Swadzim

Zawody  
w Swadzimiu

fot. archiwum

Organizatorem Turnieju 
było Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych i Ich 

Rodzin „ROKTAR”. Partnerami 
Gmina Tarnowo Podgórne i Ze-
spół Szkół z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Napachaniu. 

Uczestnicy zajęć terapeutycz-
nych Stowarzyszenia Osób Nie-
pełnosprawnych i Ich Rodzin 
„ROKTAR” wzorem olimpia-
dy wprowadzili zawodników na 
boisko. Zawody otworzył wice-
przewodniczący Rady Gminy 
Rokietnica Ryszard Lubka, na-
stępnie o Stowarzyszeniu „ROK-
TAR” oraz celu spotkania mówi-
ła prezes Stowarzyszenia Zofia 
Michałek. 

Na początku wystąpił Dziecię-
cy Zespół Folklorystyczny „Cepe-
lia-Poznań” w trzech odsłonach. 

W pierwszej tańczyły cztery pary na wózkach inwalidzkich, w drugiej dzieci z młodszych 
klas szkoły podstawowej, a w trzeciej młodzież gimnazjalna. Nasza uczennica Zespołu Szkół 
z Oddziałami Integracyjnymi w Napachaniu Ola Stępniak jest członkiem tego zespołu. Po 
raz pierwszy występowała u siebie. Widowisko było barwne, a szczególnie zachwycali tań-
czący na wózkach.

O Puchar Starosty walczyło sześć zespołów: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Mosinie, Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy w Poznaniu, Sekcja Olim-
piad Specjalnych „Mustangi” w Poznaniu, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Kor-
czaka w Poznaniu, Sekcja „Płomień” Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Napa-
chaniu.

Mecze sędziował Łukasz Araszkiewicz z kolegium sędziowskiego z Wielkopolskiego 
Związku Piłki Nożnej w Poznaniu, syn słynnego piłkarza „Lecha Poznań” Jarosława Arasz-
kiewicza.

W klasyfikacji końcowej zespoły uplasowały się następująco:
I miejsce – Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 im. Janusza Korczaka w  Poznaniu (zespół I).
II miejsce – Sekcja Olimpiad Specjalnych „Mustangi” z Poznania.
III miejsce – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie.
Wszyscy zawodnicy oraz ich trenerzy i opiekunowie otrzymali liczne upominki, a każda 

drużyna piłkę do nogi. 22 wolontariuszy z Zespołu Szkół w Napachaniu służyło dużą pomo-
cą. To oni właśnie w nagrodę otrzymali trąbki kibica. Na koniec uczestnicy zajęć terapeu-
tycznych przeprowadzili pod okiem terapeutki Ewy Lisowskiej heepening, do którego zapro-
sili wszystkich chętnych z widowni.                                                  ~ Prezes Zofia Michałek

I Powiatowy Turniej Piłki Nożnej  
Osób Niepełnosprawnych
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Kolarskim wydarzeniem 
w dniach 18-20 września 
było zdobycie przez Woj-

ciecha Sykałę oraz Andrzeja Mar-
ciniaka tytułu II Wicemistrza Polski 
w kolarstwie szosowym. W wyści-
gu dwójkowym, którego dystans 
wynosił 15 km, obaj zawodnicy 
jeżdżący w kategorii junior młod-
szy osiągnęli czas 20:34:81 tracąc 
do zwycięzcy wyścigu tylko 4 se-
kundy i 67 setnych. W  Opatówku, 
gdzie odbywały się Mistrzostwa 

Polski w kolarstwie szosowym, 
równie dobrze zakończył się wy-
ścig drużynowy, podczas którego 
podopiecznym Piotra Brońskiego 
do zdobycia brązowego medalu 
zabrakło tylko 7 sekund i 30 set-
nych. Ostatecznie drużyna GKS-u 
TARNOVII Tarnowo Podgórne 
(w składzie: Kacper Kistowski, 
Andrzej Marciniak, Wojciech Sy-
kła i Dominik Szagżdowicz) z cza-
sem 42:32:19 zajęła 4 miejsce. 

~ Ania Gibała

27 września na boisku zewnętrznym OSiR w Przeźmierowo zo-
stała rozegrana ostatnia kolejka Przeźmierowskiej Amator-
skiej Ligi Piłki Nożnej. Tym razem spotkały się zespoły, które 

nie zdobyły do tej pory żadnego punktu w rozgrywkach. Emocjonują-
ce pojedynki na boisku A rozegrały drużyny Swadzimia z Ławicą oraz 
UNITED z Bad Płytki Ceramiczne Przeźmierowo. Na boisku B zagra-
ły drużyny SWD Power z MAGNĄ i GUSMA Sady z KWT. Najwyż-
sze zwycięstwo odnotowała drużyna MAGNY pokonując SWD Power 
11:2 oraz BAD Płytki Ceramiczne Przeźmierowo (10:2) i Ławica (9:1). 
W sezonie wiosenno-letnim 2009 zwycięzcom ligi zostało FC Przeźmie-
rowo, które w ośmiu meczach odnotowało siedem zwycięstw i jeden re-
mis. Drugie i trzecie miejsce zajęły odpowiednio drużyny: Gusma Sady 
i Ławica. Ubiegłosezonowy zwycięzca PrzeźmierLigi – Bad Płytki Cera-
miczne Przeźmierowo tym razem musiał zadowolić się czwartym miej-
scem w tabeli. Zacięta rywalizacja trwała nie tylko o czołowe lokaty. Po 
meczach odbyło się oficjalne zakończenie rozgrywek, podczas którego 
Bernard Broński (Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Tarnowo Pod-
górne) wręczył każdej drużynie pamiątkowy puchar oraz piłkę. Ośrodek 
Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne dziękuje wszystkim zawodnikom 
za zaangażowanie i jednocześnie zaprasza na rozgrywki halowe, które 
rozpoczną się w listopadzie.

~ Ania Gibała & Jacek Duszczyk 

Wywiad ze Zbigniewem 
Kwitą, chodziarzem 
z naszej Gminy, któ-

ry startując w sezonie 2009 ostat-
ni raz w kategorii wiekowej 45 + 
zdobył 6 medali i 11 miejsce na 
Mistrzostwach Świata.

Właśnie do-
biegł końca sezon 
2009, jak go Pan 
podsumuje?

Był dla mnie 
udany. Zdoby-
łem na zawodach 
rangi Mistrzostw 
Polski 6 meda-
li oraz 11 miejsce 
na Mistrzostwach 
Świata. 

Czy ustanowił 
Pan nowe rekor-
dy?

Tak, ustanowi-
łem rekordy życio-
we na wszystkich 
dystansach. Szczególnie warto-
ściowy jest dla mnie ostatni, który 
uzyskałem 12 września w Bratko-
wicach na Mistrzostwach Polski 
w chodzie na 20 km i jest on wy-
nikiem już na poziomie „europej-
skim”.

Wyniki są bardzo imponują-
ce. Proszę zdradzić, jak udało 
się Panu to wszystko osiągnąć?  

Poprawianie rekordów ży-
ciowych pomimo upływu lat to 
przede wszystkim zasługa mojego 
trenera – koordynatora Grzego-
rza Sudoła, najlepszego obecnie 
chodziarza w Polsce, czwartego 
zawodnika Berlińskich Mistrzostw 
Świata. 

Po tak wyczerpującym sezo-
nie teraz będzie miał Pan okazję 
trochę odpocząć.

Tak, teraz przede mną dwa mie-
siące odpoczynku, a następnie - 
o ile zdrowie pozwoli - rozpoczę-
cie przygotowań do sezonu 2010, 
w którym będę już startował w no-
wej kategorii wiekowej 50+.

~ Rozmawiała: Ania Gibała

Przeźmierowska Amatorska Ligi Piłki Nożnej po 9 kolejkach 
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1 FC Przeźmierowo 8 7 1 0 63 17 22
2 Gusma Sady 8 6 1 1 39 11 19
3 Ławica 8 5 1 2 48 21 16
4 BAD Pł. Ceramiczne 8 4 1 3 31 21 13
5 United 8 4 0 4 30 37 12
6 KWT 8 3 2 3 32 32 11
7 Swadzim 8 3 0 5 34 26 9
8 Magna 8 1 0 7 20 67 3
9 SWD Power 8 0 0 8 6 71 0

FC Przeźmierowo 
wygrywa ligę

Nogi na poziomie 
europejskim 

Kolarscy Wicemistrzowie Polski

fot. archiwum
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Paulina Konys: Jak głosił Jan 
N. Baudouin de Courtenay, pol-
ski językoznawca francuskiego 
pochodzenia – „tańczę, więc je-
stem”. Zdaje się, że coraz więcej 
młodych ludzi odnajduje swoją 
filozofię życiową w tej maksymie. 
Co, Twoim zdaniem, jest takiego 
w tańcu, że fascynuje on i pory-
wa coraz więcej ludzi?
Agnieszka Klepka: Musimy pamię-
tać o tym, że taniec, choć dziś spo-
pularyzowany, jest nadal częścią 
sztuki. Za pomocą ruchu wyrażamy 
nasze emocje. Sądzę, że dzisiej-
sza popularność tańca jest w dużej 
mierze wywołana przez massme-
dia, które pokazują, że nauczyć się 
tańczyć może dosłownie każdy. 

P.K.: Trenujesz ponad 10 lat. 
Dlaczego wybrałaś akurat ta-
niec?
A.K.: Dziś w tańcu odnajduję speł-
nienie. Mogę wyładować swoje 
emocje. Treningi czasem bywają 
ciężkie, ale mimo wszystko jest to 
nadal fajna i pozytywna energia. 
Taniec to także wspaniali ludzie, 
którzy pozytywnie nastrajają do ży-
cia. Czasem jednak jest to potężna 
adrenalina, jak choćby podczas po-
kazów, zawodów, a nawet w trakcie 
tworzenia samej choreografii. 

P.K.: Prowadzisz zajęcia dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Ciekawi mnie, z którą z tych 
grup wiekowych pracuje się naj-
lepiej? 
A.K.: Każda z tych grup jest dla 
mnie inspiracją i wyzwaniem. Ze 
zbuntowaną młodzieżą nie jest lek-
ko, ale kto wytrzyma pewien okres 
treningów, zaczyna sobie uświada-
miać ile ma w sobie pozytywnych 
emocji i pokory. Bardzo mnie cie-
szy, kiedy widzę jak młodzi ludzie 
zmieniają podejście do życia. Na 
maluchy nie wywieram nacisku – 
trening to forma zabawy. Z do-
rosłymi zaś można się najlepiej 
wczuć w rytm. Jest łatwiej, gdyż 
dorośli szybciej odbierają emo-
cje, które staram się im przekazać 
w choreografii. Tak więc każda 
grupa wiekowa ma w sobie to coś, 

co czyni trening ciekawym i inspi-
rującym.

P.K.: Na swoim koncie masz wie-
le nagród i osiągnięć tanecznych. 
Które z nich są dla Ciebie naj-
cenniejsze?
A.K.: Zdobycie z moim zespołem 
„Metrum” Mistrzostwa Pol-
ski  w 2006 roku. Cenię sobie też 
fakt, że mogę przekazywać swoje 
doświadczenie innym pasjonatom 
tańca. Jest to dla mnie bardziej 
cenne niż niejeden tytuł.

P.K.: Jakie jest Twoje największe 
marzenie? Twój najwyższy do 
zdobycia, taneczny szczyt?
A.K.: Moim marzeniem jest, by 
polscy początkujący tancerze byli 
świadomi czym jest taniec i jakie 
są jego korzenie i tradycje. Cele? 
Robię to, co kocham, mam kontakt 
z pasjonatami różnych form tańca, 
ale moim osobistym, największym 
tanecznym marzeniem jest wyjazd 
z moim zespołem za ocean, aby 
tam zdobywać nowe doświadcze-
nia taneczne.

Wszystkich zainteresowanych 
tańcem towarzyskim zapraszamy 
na kursy w poniedziałki, w godzi-
nach 20.00 – 21.30 do  Restaurant 
Vector Pub w Tarnowie Podgór-
nym, ul. Rokietnicka 21. Informa-
cje pod nr tel. 796-610-210.

Tańczę, więc jestem

Agnieszka  
Klepka

fot. archiwum

Rozmowa z Agnieszką Klepką, instruktorką tańca towarzyskiego z Akademii Tańca i Fitnessu  
„Metrum” Poznań

W Międzynarodowym 
Wyścigu Kolarskim 
Juniorów „Tour de 

la region de Lodz” - „Po Ziemi 
Łódzkiej - Szlakiem Powiatów” 
naszą Gminę reprezentowało sze-
ściu juniorów z Gminnego Klubu 
Sportowego „TARNOVIA” Tar-
nowo Podgórne. Niestety żadne-

Kolejne sukcesy kolarzy TARNOVII
mu zawodnikowi nie udało się wygrać  klasyfikacji generalnej, za to 
w klasyfikacji drużynowej TARNOVIA zajęła 6 miejsce na 16, a Michał 
Dolata w klasyfikacji punktowej był drugi.

Kolejnych sześć wyścigów, w których startowali kolarze TARNOVII, 
rozegrało się we Francji w ramach Grand Prix de Montverdun. Tym 
razem zawodnicy wygrali 5 wyścigów w kategorii junior i jeden cały. 
Z kolei tytuł Wicemistrza Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej 
w kolarstwie torowym odbywającej się w Łodzi zdobyła Dominika Bor-
kowska.                                                                                            ~ na
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Kolejny siódmą Edy-
cję Mistrzostw Sołectw 
Gminy Tarnowo Pod-

górne w sezonie 2009/2010 roz-
poczęła konkurencja strzelec-
ka. W niedzielę, 27 września 
w strzelnicy przy ul. Zachodniej 
w Tarnowie Podgórnym zgro-
madziło się 11 drużyn reprezen-
tujących sołectwa.  W pierwszej 
konkurencji zwyciężyło Wy-
sogotowo, które zdobyło łącz-
nie 218 punktów. Najlepszym 
strzelcem turnieju został Grze-
gorz Jacek Mazur z Rumianka, 
który zdobył łącznie 85 pkt.

Wyniki pierwszej konkurencji 
przedstawiają się następująco: 

1. Wysogotowo   218 pkt. 
2. Tarnowo Podgórne   203 pkt. 
3. Lusówko   200 pkt. 
4. Rumianek   190 pkt. 
5. Góra   185 pkt. 
6. Kokoszczyn   177 pkt. 
7. Sady   170 pkt. 

8. Lusowo   166 pkt. 
9. Ceradz Kościelny   163 pkt. 
10. Przeźmierowo   139 pkt. 
11. Baranowo   61 pkt. 
Klasyfikacja ogólna:
1. Wysogotowo   21 pkt. 
2. Rumianek   17 pkt. 
3. Lusówko i Góra   15,5 pkt. 
5. Tarnowo Podgórne   15 pkt. 
6. Kokoszczyn   14 pkt. 
7. Sady   10 pkt. 
8. Lusowo   9 pkt. 
9. Ceradz Kościelny   8 pkt. 
10. Przeźmierowo   7 pkt. 
11. Baranowo   6 pkt. 

Drugą konkurencją w Mistrzo-
stwach Sołectw będą lotki. Turniej 
odbędzie się 24 października (sobo-
ta) w hali sportowej OSiR w Barano-
wie. Regulamin i karta zgłoszeniowa 
dostępna jest na stronie www.osir.pl 
w zakładce POBIERZ.        

     ~ Ania Gibała

Wysogotowo 
zwycięzcą pierwszej 
konkurencji

Ze zmiennym szczęściem 
rywalizują piłkarze z na-
szej gminy w rozgrywkach 

ligowych. Seniorzy rozpoczęli 
swoje zmagania fatalnie. W miarę 
upływu czasu idzie im jednak co-
raz lepiej i po kilku kolejkach pla-
sują się już w środku stawki.

Nie wiedzie się natomiast ju-
niorom starszym. Chłopaki w de-
cydujących momentach swoich 
meczy dekoncentrują się i tracą 
w ten sposób szansę na korzystny 
wynik.

Najmłodsza drużyna Tarnovii 
– trampkarze, wygrane przepla-
tają przegranymi i zajmują miej-

sce w środku stawki. Jeśli tyl-
ko poprawią grę w meczach ze 
sąsiadami z tabeli, mają szansę 
zająć drugie miejsce w swojej 
grupie.

Starsza drużyna Błyskawi-
cy osiąga naprawdę dobre rezul-
taty i podobnie jak trampkarze 
ma szanse zająć drugie miejsce 
w swojej lidze. Chłopcy w każ-
dym meczu dają z siebie napraw-
dę wszystko, co przekłada się na 
osiągane przez nich rezultaty.

Najmłodsi piłkarze z Błyskawi-
cy radzą sobie naprawdę dobrze. 
Pomimo tego, że większość drużyn 
jest od nich znacznie liczniejsza, 

chłopaki (i jedna dziewczynka) 
tą przewagę niwelują zaangażo-
waniem. Dotychczas zajmują po-
zycję w środku tabeli. 

Zachęcam wszystkich do oglą-
dania naszych boiskowych zma-
gań. Relacje z meczy, wyniki, 
statystyki można śledzić na stro-
nach internetowych: www.tar-
nowo-podgorne.info, www.bly-
skawica.tnb.pl, www.tarnovia95.
dbv.pl. Do wszystkich drużyn 
cały czas prowadzony jest nabór, 
a więcej informacji można uzy-
skać pod numerem 782-978-549 
u Darka Piechoty.

~ D. Piechota

Piłkarskie zmagania

13 września Michał Dola-
ta reprezentujący bar-
wy GKSu TARNOVII 

Tarnowo Podgórne zajął drugie 
miejsce w Finale Pucharu Polski 
„Wyścig Młodości 2009” o Puchar 
Wójta Gminy Godziesze Wielkie. 
W kategorii juniorów rywaliza-
cje o pierwsze miejsce przegrał 
zaledwie 4 sekundami z Micha-
łem Czerkiesem reprezentują-
cym barwy WKS FLOTA Gdynia. 
W wyścigu ze startu wspólnego 
na dystansie 88 km równie dobrze 
poradził sobie Adam Kordus, któ-
ry z czasem 2:10:17 zajął 12 miej-
sce oraz Konrad Olejniczak, który 
zakończył wyścig na 17 pozycji. 

~ Ania Gibała

Srebro  
w Pucharze Polski

Michał Dolata

fot. archiwum
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... i na koniec

Mojemu Przyjacielowi

Filipowi
z powodu śmierci

MAMY

śp. Joanny Maryniak

składam serdeczne wyrazy 

współczucia

Michał Remlein

Podziękowania wszystkim, którzy dzielili 
z nami smutek i żal, okazali wiele serca i 

życzliwości po śmierci naszego Męża i Ojca

Śp
Jana Słabędzkiego

a w szczególności ks. proboszczowi Andrzejowi 

Strugarkowi, członkom Żywego Różańca, 

radnemu Wojciechowi Janczewskiemu, 

sąsiadom, znajomym i współpracownikom.  

Za modlitwy wsparcie duchowe, złożone 

kwiaty, a przede wszystkim za udział w Jego 

ostatniej drodze z całego serca dziękujemy

żona z synami

Wszystkim, którzy uczestniczyli  
w uroczystościach pogrzebowych  

kochanego męża i tatusia

ś.p  DARIUSZA PALUCHA
pragniemy serdecznie podziękowac: księżom za ostatnią posługę 

kapłańską, wdzięczni jesteśmy za słowa otuchy i modlitwy. 

Dziękujemy rodzinie,kolegom i przyjaciołom za okazane w tak 

trudnych dla nas chwilach współczucie i wsparcie. Dziękujemy  

licznym delegacjom, gronu pedagogicznemu i uczniom klasy V a, 

za intencje mszalne,modlitwę,liczne wieńce i kwiaty.

Szczególne wyrazy wdzięczności Państwu Janc, Jednostce 

Ratowniczej Straży Pożarnej, lekarzom z Pogotowia 

Ratunkowego za pomoc i troskliwość okazaną w tym tragicznym 

momencie oraz Zakładowi Pogrzebowemu „OAZA”
Wdzięczni - żona z dziećmi

Składamy serdeczne 
podziękowanie za udział  

w pogrzebie 
 

śp. Joanny 
Maryniak  

oraz za zamówione w jej 
intencji msze św.

Rodzina

Pani Walentynie Lewek 

i całej Rodzinie serdeczne 

wyrazy współczucia 

z powodu śmierci

Joanny 
Maryniak

składają
Jola, Teresa, Ola i Mira

Wydawca:  Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Zespół Redakcyjny: Agnieszka Rzeźnik (red. 
naczelna), Zofia Michałek, Waldemar Maciejewski, 
Anna Gibała, Krystyna Semba, Ewa Noszczyńska-
Szkurat.

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

Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115 
(budynek Urzędu Gminy) tel. 061 8959 264,  
redakcja@tarnowo-podgorne.pl

Skład: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, tel. 8161 159, e-mail: biuro@pwprojekt.pl
Druk: MDM druk, 61-304 Poznań, ul. Borówki 4, tel./fax 870 90 80, 876 85 27
Pismo roznoszone jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców gminy, trafia również poza jej granice i ciągle 
poszerza swój zasięg.
Nakład: 7500 egz.; Numer zamknięto: 08.10.2009 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: A. Rzeźnik     

DAM PRACĘ
Przyjmę uczniów w zawodzie blachach la-
kiernik możliwość przyuczenia do zawodu, 
refundacja kosztów dojazdu godz. 8-16, 
tel. 061 814 29 03, 500 096 802.

Szukam Pani, Pana który nauczy mojego 
6-letniego syna liczyć, pisać i czytać, tel. 
0889 903 302.

AVON - zostań konsultantą! Zadzwoń: 
606-66-88-61.

Przyjmę uczniów w zawodzie blacharz-la-
kiernik możliwość przyuczenia do zawodu, 
refundacja kosztów dojazdu, godz. 8-16 
tel. 061 814 29 03, 500 096 802.

Fryzjerkę zatrudnię, Lusowo 0669 471 
587.

Przyjmę mechanika samochodowego lub 
do przyuczenia oraz zatrudnię procownika 
do regeneracji pomp wtryskowych. Prze-
źmierowo tel. 0605 243 990, 0609 099 
660.

Zatrudnimy osoby niepełnosprawne do 
pracy w magazynie i drobnych prac go-
spodarczych. Miejsce pracy Przeźmierowo, 
tel. 061 56 45 727.

Agencja Ochrony Fides poszukuje do pracy 
na stanowisko PRACOWNIK OCHRONY 
na terenie Tarnowo Podgórne Mile widzia-
ne orzeczenie o niepełnosprawności, kon-
takt: 0502 262 200.

Do gabinetu odżywiania przeszkolę, bez 
doświadczenia, tel. 0600 373 725.

SZUKAM PRACY
Pani szuka pracy, chętnie prasowanie oko-
lice Baranowa, os. Rubinowe Przeźmiero-
wo tel. 669 925 459.

Rencista podejmie pracę, prawo jazdy kat. 
B, tel. 0609 350 047.

Posprzątam dom, mieszkanie, tel. 0667 
284 566.

Pielęgniarka dyplomowana szuka pracy w 
zawodzie - kontakt 506 375 263.

Szukam pracy, roznoszenie ulotek, inne, 
tel. 0507 304 776.

Pani l 22 podejmie pracę jako sprzątacz-
ka lub sprzedawca w Przeźmierowie lub w 
okolicy, tel. 0785 164 589.

Miła, sympatyczna, uczciwa, z referencja-
mi zaopiekuje się dzieckiem w Tarnowie 
Podgórnym, tel. 0669 583 959

Ślusarz spawacz podejmie pracę „po go-
dzinach” 691 082 830

Podejmę pracę w zawodzie spawacz. Mam 
uprawnienia na wózki widłowe, może być 
też jako kierowca do 3,5t lub na magazyn. 
501 768 019
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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
PROMOCJE!!!

www.osk-play.neostrada.pl

Jazdy po trasach egzaminacyjnych !

Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zago-

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

Na podstawie art. 17 pkt 10 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, 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 XLVII/296/2005 z dnia 15 lutego 2005 r. 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sady 
oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów aktywizacji gospodarczej w Sadach (po południowej stronie 
drogi krajowej nr 2) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w 
dniach od 26.10.2009r. do 16.11.2009r., ul. Poznańska 115, w godzi-

nach pracy urzędu, pokój 13.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 

rozwiązaniami, odbędzie się 2.11.2009r. w siedzibie Urzędu Gminy w 
Tarnowie Podgórnym  o godzinie 15:00. Zgodnie z art. 18 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustale-
nia 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 Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienionej 
prognozy i postępowania w jej sprawie. Uwagi należy składać w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 30.11.2009r. Organem właściwym do rozpa-
trzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka

Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej we wsi Góra dz. nr 45, 46-część, 47, 57/4, 57/5, 
57/6-część, 60 i 151

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
ze zmianami) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 
199 poz. 1227)  w związku z uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
nr LXXV/470/2006 z dnia 9 maja 2006 r. zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we 
wsi Góra dz. nr 45, 46-część, 47, 57/4, 57/5, 57/6-część, 60 i 151 wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26.10.2009r. do 
16.11.2009r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami, odbędzie się 9.11.2009r. w siedzibie Urzędu Gminy w 
Tarnowie Podgórnym  o godzinie 15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miej-
scowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta 
Gminy z podaniem imienia i nazwiska  lub nazwy jednostki organizacyj-
nej 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 Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienionej 
prognozy i postępowania w jej sprawie. Uwagi należy składać w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia3 0.11.2009r. Organem właściwym do rozpa-
trzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka
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“KEP”
M E B L E
• KUCHENNE
• ZABUDOWA WN¢K

SZAFY SUWANE
Sady, ul. Lusowska 2, tel. 0 693 313 435

droga Sady-Lusowo

NAUKA J¢ZYKA
ANGIELSKIEGO

tel. 0698 873 335

Dojazd i materia∏y
- GRATIS

Przygotowanie do egzaminów
gimnazjalnych, matury

Student Filologii Angielskiej
Lektor J´zyka Angielskiego

Baranowo, ul. Wypoczynkowa 17
tel. 61 814 20 18, fax 61 652 71 95

kom. 0604 99 77 48, biuro@memo.info.pl
www.memo.info.pl

NAUKA JAZDY kat. B
OSK „DRIVE” Aldona Derak

zaprasza na spotkanie 19.10.2009, godz. 17.00
Tarnowo Podgórne, ul. 23 paździrnika, GKS TARNOVIA Boisko sportowe

• 2 godz. jazdy gratis przed egzaminem
• bezstresowa i indywidualna nauka jazdy

Informacje - 505 139 775

US¸UGI POGRZEBOWE

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

PRZEWÓZ ZMARŁYCH
W KRAJU I ZAGRANICĄ

TRUMNY
ZASI¸KI POGRZEBOWE
KRZY˚E, NAPISY
NAGROBKI
CH¸ODNIAPENSJONAT

DLA KONI
BRZEŹNO

(20 km od Poznania)

0502-592-615
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W RAMACH NFZ
neurolog
alergolog
laryngolog
dermatolog
chirurg
reumatolog
ortopeda
kardiolog
okulista

endokrynolog
chirurg naczyƒ
ginekolog po∏o˝nik
chirurg proktolog
chirurg onkolog
urolog
hepatolog
gastrolog
ortopeda
nefrolog

SPECJALIÂCI PRYWATNI

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE RTG, USG, USG doppler, Próba wysi∏kowa 
na bie˝ni, HOLTER ekg i ciÊnienia, ECHO serca, USG bioderek dr med Iwona KraÊny, 

Rektoskopia, LABORATORIUM, PORADNIA LEKARZY RODZINNYCH, 
PEDIATRA, SPECJALIÂCI CHORÓB WEWN¢TRZNYCH, PRACOWNIA 

FIZYKOTERAPII, laser, krioterapia, diadynamik, pole magnetyczne, ultradêwi´ki, 
jonoforeza, pràdy Tens, terapia energotonowa, masa˝e lecznicze i relaksacyjne.

Przeêmierowo, ul. Rynkowa 63, tel. 061 8163 900, 061 8163 910, fax 061 8163 915
e-mail: med-lux@med-lux.poznan.pl • Zapraszamy od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach 8.00 - 18.00, laboratorium 7.00 - 15.00

MEDYCYNA PRACY W PE¸NYM ZAKRESIE
BADANIA NA TERENIE ZAK¸ADÓW PRACY

SPECJALIÂCI PRYWATNISPECJALIÂCI PRYWATNI

PRZYCHODNIA LEKARSKA 

MED-LUXMED-LUX
ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

SALON URODY
MADA

ZAPRASZA 9.00 - 18.00

FRYZJERKĘ ZATRUDNIĘN
O

W
O

 O
T

W
A

R
T

Y

Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 77
(koło szkoły) 0604 120 552

• FRYZJERSTWO DAMSKO-MĘSKIE, DZIECIĘCE
• KOSMETYKA - PEŁEN ZAKRES
• ROLLETIC

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
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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.
• wianki, świece (i inne dodatki)
• ubrania komunijne dla chłopców
• sukienki wizytowe dla dziewczynek
• obuwie komunijne chłop. i dziewcz. TANIO
• komże dla ministrantów

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

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

Zadba o Twoje ciało
       kompleksowo!

• Depilacja laserowa – jesienne promocje cenowe*
• Medycyna estetyczna – botox, peelingi, dermamelan
• Mikrodermabrazja – idealnie gładka skóra
• Profesjonalny makijaż permanentny
• Żele Alessandro
• Studio fryzur – koloryzacje, upięcia

* Tylko w październiku z tym ogłoszeniem od podanych cen promocyjnych 
   za pakiet zabiegów udzielamy dodatkowo rabat w wysokości 5%.

Salon urody  Sensuelle
•  Endermologia - likwidacja celulitu, modelowanie sylwetki

•  Thermolift - likwidacja tkanki tłuszczowej
• Leczenie trądziku  •  Thermowhitelift - rozjaśnianie cieni pod oczami

•  Mezoterapia  •  Mikrodermabrazja
Sprawdzone i opatentowane technologie

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 20, tel. 601 184 249
www.sensuelle-salon.pl

nowo
otwar

ty

PRZEDSZKOLE PRYWATNE

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

„Pod Muchomorkiem”„Pod Muchomorkiem”
Rok za∏. 1988

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!

 Zapraszamy do nas wszystkie dzieci, które 
chciałyby bawić się i uczyć w miłej, domo-
wej atmosferze. Polecamy maluchom nasze 
smaczne posiłki przygotowywane na indy-
widualne potrzeby w przedszkolnej kuchni. 
Nasi podopieczni mają szeroki wachlarz za-
jęć i to nie tylko w przedszkolu, ale także na 
tzw. „wyjeździe”. Dzieci robią postępy w nauce 
pływania, w jeździe konnej i uczestniczą w  

wycieczkach do ciekawych miejsc. Ostatnio 
byliśmy w Parku Dinozaurów w Rogowie. Co 
roku odwiedzamy fabrykę bombek choinkowy-
ch,a wiosną szreniawskie Muzeum Rolnictwa. 
Przedszkolaki w przerwach od tych frapują-
cych zajęć mogą odreagować emocjonalnie 
na naszym placu zabaw pośród zjeżdżalni, 
huśtawek i traktorków.
 Kadra przedszkola ma duże doświadczenie, 

gdyż placówka istnieje od 1988 roku! Zapisuje-
mu dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, a wszelkich 
dodatkowych informacji dowiedzą się Państwo 
pod numerami: 061-814-25-96 i 501-578-608 
przez 7 dni w tygodniu.
 Zapraszamy do odwiedzenia naszej stro-
ny internetowej (www.pppm.pl), gdzie znajdą 
Państwo galerię zdjęć i inne potrzebne infor-
macje o „Muchomorku”.

Migawki z życia 
Prywatnego Przedszkola „POD MUCHOMORKIEM” 

w Przeźmierowie przy ul. Dolina 29w Przeźmierowie przy ul. Dolina 29w Przeźmierowie przy ul. Dolina 29w Przeźmierowie przy ul. Dolina 29w Przeźmierowie przy ul. Dolina 29w Przeźmierowie przy ul. Dolina 29w Przeźmierowie przy ul. Dolina 29

Zapraszamy do nas wszystkie dzieci, które Zapraszamy do nas wszystkie dzieci, które gdyż placówka istnieje od 1988 roku! Zapisuje

HYDRO-FOB
• osuszanie budynków •

• iniekcja •
• odgrzybianie ścian •

tel. 0609 270 132

Angielski
dla dzieci

SzkoŁa podstawowa, Gimnazjum

0794-905-146
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USŁUGI

TANIO I FACHOWO

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

0600 45 37 27

Serdecznie zapraszamy do Salonów Urody
na „Dni Przyjemności”, które odbędą się

w dniach 20-22 października 2009
Oferujemy 50% zniżkę

na usługi fryzjersko-kosmetyczne.

Zapewniamy miłą obsługę i fachowe porady

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 114
061 652 38 56, nad bankiem WBK

• od 100 zł •

Podaruj sobie odrobinę luksusu!!

Dni  przyjemności  z

Atoryzowany Punkt Sprzedaży CYFROWEGO POLSATU:

GAMA P.H.U. 62-081 Przeźmierowo

ul.Rynkowa 122 tel. 061 814 20 38, 814 13 09

GODZINY OTWARCIA: 9.00-17.00, sob. 9.00-14.00
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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

Tarnowo Podgórne
Pl. Margaretek 17/1 (Os. Zielony Gród) 
061 670 77 49;  502 525 816

- oczyszczanie; depilacja
- pedicure i manicure
- mikrodermabrazja diamentowa
- strzy˝enie; farbowanie; modelowanie

SALON URODY kosmetyka i fryzjerstwo

Profesjonalnie i w przyst´pnej cenie
                   – sprawdê!!!

SALON URODY kosmetyka i fryzjerstwo

Przeêmierowo, ul. CzereÊniowa 2, tel. 061 652 40 07
zapraszamy równie˝ do sklepu w Tarnowie Podgórnym, ul. Rokietnicka 7

tel. 061 816 44 95 w którym oferujemy dodatkowo bogaty wybór:
TAPET, FARB, PANELI

UWAGA!UWAGA!
TANIE: ROLETY, ROLETKI, VERTIKALE

produkcja - hurt, detal
oraz:  KASETONY i KARNISZE

Okna i drzwi z PCV
PRODUKCJA, MONTA˚, ATESTY

OBRÓBKA WYKO¡CZENIA OÂCIE˚Y

RATY
Firma WIST

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

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

BR
E 

O
KN

A 
- D

O
BR

A 
CE

NA

promocja kolorów

Rok za∏o˝enia 1992

Z∏oty medal
BUDMA 2002

061 814 27 12 

tel. 61 8 142 712
ul. Akacjowa 41
62-081 Przeźmierowo

AMELGOR OKNA • MOSKITIERY
ŻALUZ JE •  ROLE T Y
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

dojazd do klienta - GRATIS

OFERUJEMY:
• tkaniny dekoracyjne w szerokiej gamie wzorów i kolorów
• karnisze
•  szycie fi ran, zasłon, narzut, rolet rzymskich, poduszek 

i innych  elementów dekoracji wnętrza
•  wykonujemy pomiary i montaż aranżacji, karniszy, 

systemów panelowych, rolet rzymskich itp.

Pracownia zajmuje się projektowaniem
dekoracji okien oraz wnętrz tkaniną.

tel. 663 769 450, e-mail: monikako1@vp.pl, www.fi ranki-mdekor.pl

Zak∏ad Produkcyjny

Ponadto:
- konstrukcje stalowe i inne

- modernizacja i naprawa maszyn

Baranowo, ul. Poznaƒska 22b
(obok BUDMAR-u)

tel. 691 751 018, 061 652 7321

TOMEK

SPAWANIE

OGRODZENIA

Aluminium
Stali Nierdzewnej

Metalowe, Drewniane,
monta˝ automatyki

UKŁADANIE
BRUKOWEJ
KOSTKIKOSTKI

TANIO
i SOLIDNIE

tel. 0514 67 60 41
Sprzedam lub wynajmę dom  
„Zielony Gród” Tarnowo Podg.

190 m2. Bez pośredników.

tel.513-102-387
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BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 061 814 25 13

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

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace

Również w j. angielskim

ul. Parkowa 2, Baranowo, tel. (061) 896 30 42
www.welten.pl, e-mail: biuro@welten.pl

WELTENWELTEN
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

DOM 210 m2, POM. GOSP.-MAGAZ.
250 m2 - LUSOWO

DZIAŁKI BUDOWLANE – RADZYNY
DZIAŁKA USŁUGOWO-BUDOWLANA

3919 m2 - LUSÓWKO

KÄRCHER
Profesjonalne czyszczenie
tapicerki samochodowej,

mebli, dywanów, wykładzin,
materacy.

MYCIE OKIEN

508 610 256

0602 190 014   061 652 40 00
061 814 20 41

US¸UGI
TAPICERSKIE
• zmiana tapicerek
• modernizacja
  i naprawa mebli
• transport gratis

• czyszczenie tapicerki
  - meblowej
  - samochodowej
  - dywanów, wykładzin

tel. 508 610 256
oraz KÄRCHER

tel. 0605 320 413

Organizuje wszelkie 
imprezy okolicznościowe
w nowej sali oraz catering 
na uroczystości rodzinne.

krzysztofmizera-mrow@wp.pl

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

Krzysztof

               Ratajczak

tel. 061 814 20 69
kom. 0602 659 208

KOSTKA BRUKOWA

Ceny producenta

TRANSPORT GRATIS!*
Przeêmierowo, ul. Rynkowa 71

tel. 816 14 31
tel. 0696 427 436

www.wibet-bruk.com
* strefa dowozu ograniczona

P¸OTY BETONOWE
KOSTKA GRANITOWA

KAMIENIARSTWO 
nagrobki granitowe

od 1.600 z∏        

ALTAMURA
ul. Wspólna 55, Baranowo

61 814 1939, 0504 199 811

www.ELECTRO-INSTAL.eu

tel. 608 138 138 / 515 100 876
electro-instal@wp.pl

monitoring CCTV
systemy alarmowe
pomiary elektryczne
instalacje elektryczne
inteligentne instalacje
instalacje teletechniczne

INSTALACJE
CO-WOD-KAN-GAZ

KLIMATYZACJE
ŚLUSARSTWO

tel. 0603 869 195
Grzegorz Halontka

Jankowice, ul. Wiśniowa 3

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

USŁUGI
BRUKARSKIE

NAWIERZCHNIE,
PODJAZDY,

CHODNIKI, PARKINGI,
RENOWACJA

USŁUGI REMONTOWO
- BUDOWLANE

604 403 593

CHCESZ
SCHUDNÑå?

rejestracja: 0506 09 26 27
Przychodnia, ul. Mickiewicza, Poznaƒ

POMO˚EMY TOBIE!!!
DOBIERZEMY DIET¢ DLA CIEBIE

KONSULTACJE ˚YWIENIOWE
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USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE

517 761 020

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

• us∏ugi dêwigami do 40 ton
• wynajem koparek 
  i koparko-∏adowarek
• roboty ziemne
• instalacje zewn´trzne
  wodno -kanalizacyjne

ul. Szkolna 23
62-081 Chyby k/Poznania
tel./fax 061 814 28 16
kom. 603 975 968
krawczyk@grupakrawczyk.com

www.grupakrawczyk.com

KAMI¡SKI TRANSPORT

0601 76 25 84

Us∏ugi HDS-em
Za∏adunek i wywóz gruzu, Êmieci, ziemi, itp.
Karczowanie, niwelacje, wykopy, rozbiórki
Transport ziemi, pod∏o˝a trawnikowego
Piasek, ˝wir, prace porzàdkowe
Kr´gi betonowe

USŁUGI
BLACHARSKO-DEKARSKIE

(rozbiórka eternitu)

061 814 10 77
0 603 751 135

• SPRZĄTANIE DACHÓW
• WENTYLACJA
• MONTAŻ OGRZEWANIA 
  KOMINKOWEGO
• DOCIEPLANIE DACHÓW,
   PODDASZY I ŚCIAN
• WKŁADY KOMINOWE

Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41
061 814 24 93

MATERIA Y̧
BUDOWLANE
cement, wapno, siporex, ceg∏a,
styropian, we∏na, kleje, pianki,

p∏yty G-K, profile, gwoêdzie

LUSOWO, ul. Poznaƒska 50
0606 988 783, 0697 830 647

www.lusowo.republika.pl
kolbo1@wp.pl

TECHNIKA
GRZEWCZA

Ryszard Troszak

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

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

Profesjonalne Systemy
Nawadniające

CEGIE¸KA

OFERUJEMY RÓWNIE˚ PE¸NÑ OBS¸UG¢
BUDOWY I TRANSPORT

Przedsi´biorstwo Handlowo-Us∏ugowe
CEGIE¸KA Sp. z o.o.

60-456 Poznaƒ, ul. S∏upska 43
tel. 061 847 69 21, tel./fax 061 848 84 82

czynne:
od 7.00 - 16.30, w soboty 7.30 - 13.30

mo˝liwoÊç p∏acenia
kartà p∏atniczà

 cement, wapno, nadpro˝a
 kleje, gipsy, cement bia∏y
 ceg∏´ pe∏nà, dziurawk´
    K-3, U-220, Max-y
 ceg∏y klinkierowe:
    Wieneberger, CRH, Roben
 dachówkę, grysy do lastriko
 styropian, we∏n´
 pap´, lepiki Jarocin, Werner

 nawozy azotowe i fosforowe
 stropy Terriva
 p∏yty kartonowo-gipsowe i profile
 ceg∏a porotherm, keramzyt
 stal
 kostka brukowa Poz-Bruk
 ˝wir, ziemia, t∏uczeƒ
 kamieƒ polny
 piasek

OFERUJE DO SPRZEDA˚Y:

723 354 414

KONTENERY
na gruz - śmieci
WYWÓZ - WYNAJEM PIKO

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE

Szybko • Tanio • Fachowo
0666 745 777

elewacje, docieplenia
docieplanie poddaszy
płyty G-K
układanie POZ-BRUKU  ANTYKI

MEBLE STYLOWE
BIBELOTY
Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 42

tel. 0518 604 518
0505 006 928

LOKGAZ Sp. z o.o.
Lusówko,. ul. Jankowicka 7a

061 814 74 19, 0 508 229 552

– sieci i przyłączy gazowych, wod. kan. c.o.
– projekty instalacji
– kontrole, przeglądy i próby szczelności 
   instalacji gazowych

Nadzór, projektowanie,
wykonawstwo:

Ogrodnictwo
poleca

Duży wybór kolorów
i odmian. Również
stroiki i kompozycje

świąteczne.

Batorowo, ul. Widok 32
Tel. 0501 413 631

chryzantemy
doniczkowe

UK¸ADANIE KOSTKI
BRUKOWEJ I GRANITOWEJ

KOMPLEKSOWE

SOLIDNIE - GWARANCJA

tel. 0607 852 998Sprzedam nowy dom
w Tarnowie Podgórnym

230 m2/1900 m2

tel. 0609-350-047

Koszenie kukurydzy
na ziarno

501 46 87 64

ALBK
MONTA˚ SERWIS

• SYSTEMY ALARMOWE
• TELEFONY, DOMOFONY
• TELEWIZJA TV i SAT (C+, POLSAT, N)

• KAMERY - MONITORING
• SIECI KOMPUTEROWE

tel. 0607 382 476
www.albk.pl, info@albk.pl

10-cio letnie doÊwiadczenie

SKŁAD OPAŁU
poleca

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 50c

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
WĘGIEL, KOKS, MIAŁ

EKO-GROSZEK
TRANSPORT GRATIS

61 662 36 96
61 814 12 89
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TKANINY- HURT
- DETAL

PASMANTERIA
SPRZEDA˚ DETALICZNA

Przeêmierowo, ul. WiÊniowa 46

061 652 41 63
0792 570 720

US¸UGI
WYKA¡CZANIE

WN¢TRZ ELEWACJE
ZEWN¢TRZNE

• docieplanie budynków •
• tynki mineralne akrylowe •

• p∏ytki, malowane, p∏yty G-K, panele •
SZUKAM PRACOWNIKA

tel. 608 270 833

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

tel. 0500 31 71 02
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
Przy wykonaniu koloryzacji

produkty do stylizacji 10% taniej!

zapraszam
FRYZJER pracujemy na produktach

tel. 602 891 775

• CZĘŚCI SAMOCHODOWE
• OLEJE, FILTLTL RY, SY, SY MARY, PY, PY ŁYNŁYNŁ Y
• EKSPLOATATA ATAT CYJNEYJNEY
• MECHANIKA SAMOCHODOWAWAW
• OPONY (wymiana, wulkanizacja)

osobowe, ciężarowe, rolnicze

SZAFY WNĘKOKOK WE, 
GARDEROBY,Y,Y

KUCHNIE, WYPOSAŻENIE 
BIUR I SKLEPÓW

MEBLE NA WYMIAR
BEZPŁATATA NY POMIAR, WYCENA, PROJEYCENA, PROJEY KT

UBEZPIECZENIA

Poznańska 33
Tarnowo Podgórne

(przy wiadukcie)

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

- OC, AC, NNW
- AUTO SZYBY
- DOMY, MIESZY, MIESZY KANIA
-  TURYSTYCZNE
- BIZNESOWE
- GRUPOWE
- NA ŻYCIE

USŁUGI
OGRODNICZE
• Piel´gnacja, porzàdkowanie
   ogrodów, opryski
• Zak∏adanie i koszenie trawników
• Wycinka, ci´cie drzew
• Wywóz ga∏´zi, traw, itp.

0604 116 657

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)

Częściowe: tworzywo różowe, przeźroczyste - przeciw alergiczne, klamrowe, bezklamrowe

Szkieletowe: podniebienie sztuczne zredukowane do minimum, lekki metal i tworzywa

Protezy na miękkim podłożu: na dziąsła wrażliwe lub zanikłe, zmniejszają ucisk, 
polepszają przyssanie

Mikroprotezy (do 2 zębów)

Naprawy protez

Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77, tel. 061 848 88 37

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

(lub inne uwówione godziny)

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

SWEDEN
ZAPRASZAMY!

WYPRZEDA˚E LAMP
z koƒcówek kolekcji
TERAZ W SOBOTY CO TYDZIEŃ

17, 24 października
7, 14, 21, 28 listopada

5, 12, 19 grudnia

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

w siedzibie �rmy Markslojd Sp. z o.o. 
w Dąbrowie w godz. 9.00-14.00

Od 7 listopada również oświetlenie świąteczne!!!

RABATY do 70%
Matematyka - korepetycje z zakresu liceum

Doktor, były wieloletni wykładowca 
Politechniki Poznańskiej udziela korepetycji 

(również po angielsku) z zakresu licealnej matematyki.

Tel. 0605 252 643

Oddam w najem
stanowisko do manicure, tipsy

w Salonie Fryzjerskim
w Tarnowie Podgórnym
tel. 0788-332-719

AGENCJA
OCHRONY
FIDES

poszukuje do pracy na stanowisko

PRACOWNIK OCHRONY 
na terenie Tarnowa Podgórnego.

Mile widziane orzeczenie
o niepełnosprawności.

Kontakt: 0502 262 200
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UBEZPIECZENIA: KREDYTY:
- na życie
- komunikacyjne
- turystyczne
- mieszkaniowe
- programy inwestycyjne

- gotówkowe
- samochodowe
- hipoteczne
- konsolidacyjne
- firmowe

tel. 509-417-774 tel. 515-095-993
       502-359-574

DOJAZD DO KLIENTA!!! BIURO: POZNAŃ, UL. WINOGRADY 30
OFERTA KILKUNASTU BANKÓW I UBEZPIECZALNI W JEDNYM MIEJSCU!!!

Usługi Projektowe Tosiek Marta

Projekty sieci, przyłączy:
wody, kanalizacji, gazu, instalacje

wewnętrzne gazu

0-600-45-20-20

US¸UGI
REMONTOWO
-BUDOWLANE
tel. 502-315-302

NIEMIECKI
korepetycje

0507-17-17-51

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Sprzedaż 
nasion siewnych

Skup złomu i makulatury:
gruby, mieszany - cena dnia

GMINNA SPÓ¸DZIELNIA SCh
Tarnowo Podgórne, ul. Rokietnicka 25

tel. 061 814 63 61, 061 814 63 62

MATERIAŁY BUDOWLANE
STOLARKA BUDOWLANA

W¢GIEL
MIA¸

ECO GROSZEK

PALIWO

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

Twoja Szkoła Językowa 
w Tarnowie Podgórnym

zaprasza na kursy językowe
dzieci, młodzież i dorosłych. 

Szczegółowe informacje 
na stronie internetowej: 

linguastudio.com.pl

Kontakt telefoniczny: 697 - 225 - 683
Szkoła miesci sie na ulicy Rokietnickiej 78

Biuro otwarte:
w poniedzialek w godz.  12.00 - 13.00

oraz piatek w godz.  15.00 - 16.00

Korepetycje 
fizyka i matematyka 

wszystkie poziomy 
0 692 40 44 77

MATEMATYKA
przygotowanie

do matury i egazaminów
tel. 0602 450 420
KOREPETYCJE

MATEMATYKA
Udziela absolwent PP

Tarnowo Podg.
609-772-539

h o t e l   r e s t a u r a c j a   s p a

MEDYCYNA
ESTETYCZNA

RESTAURACJA

SPINNING

RODZINNE
OBIADY

W NIEDZIELĘ
INSTYTUT GLAMOUR

h o t e l     r e s t a u r a c j a     s p a

62-081 Przeêmierowo, u l .  Rynkowa/Łanowa,  tel. +48 61 814 15 35, e-mail: spa@instytut-glamour.pl, www.instytut-glamour.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

Dania z wieprzka
Golonka do Chrzanu

Dania z wieprzka
13,00

Kotlet schabowy tradycyjny 10,00
Zrazik z Wieprzka z boczkiem, ogórkiem i cebulą 10,50

Na ruszcie skwierczy...
Szaszłyk Chłopski 

Na ruszcie skwierczy...
Szaszłyk Chłopski 

Na ruszcie skwierczy...
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    filet z kurczaka w sosie śmiet.-borowikowym 

+ ziemniaki + surówka 21,00

Makarony - Spaghetti, Penne (rurki)
Z sosem bolońskim

Makarony - Spaghetti, Penne (rurki)
Z sosem bolońskim

Makarony - Spaghetti, Penne (rurki)
11,50

Makarony - Spaghetti, Penne (rurki)
11,50

Makarony - Spaghetti, Penne (rurki)
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

Nasze zupy
Barszcz z uszkami, Flaczki, Rosół wiejski, Węgierska

Nasze zupy
7,00

Grzybowa, Żurek
Barszcz z uszkami, Flaczki, Rosół wiejski, Węgierska
Grzybowa, Żurek
Barszcz z uszkami, Flaczki, Rosół wiejski, Węgierska

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

Kurczak po amerykańsku!*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

Na ruszcie skwierczy...

Makarony - Spaghetti, Penne (rurki)

Nowe
niższe
ceny!ceny!ceny!ceny!

Polecamy
piwko i przekąski 

piwne!

GRATATA ISY*
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GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek-piątek

9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14

- chirurg -

Gabinet weterynaryjny

Przeêmierowo, ul. Laskowa 7 • tel./fax  061 814 23 79
tel. kom. 0502 710 740 • www.eurometal.net.pl

MARKIZY
TARASOWE

ZaPRaSZaMy!

Zaprasza dzieci 

Zaprasza dzieci 

w wieku 2-5 lat 

na zajęcia 

rytmiczno-plastyczne. 

Na naukę 

nigdy nie jest 

za wcześnie

za wcześnie

Informacje i zapisy Informacje i zapisy 
tel. 0-600 430 331 

Akademia Czasu Wolnego
serdecznie zaprasza wszystkie dzieci!

Każdy rodzic chce, aby jego dziec-
ko pogłębiało wiedzę i rozwijało 
liczne talenty. Już od października  
rusza Akademia Czasu Wolnego! 
Będą to atrakcyjne zajęcia dodat-
kowe prowadzone przez wykwalifi-
kowanych specjalistów.

W naszej ofercie znajdą się:
* Warsztaty Plastyczne - poniedziałek 17.10-18.20
* Zajęcia Taneczno-Wokalne - środa 17.10-18.20
* Klub małego naukowca - czwartek 17.10-18.20
* Zabawa z językiem angielskim - piątek 17.10-18.20

Uwaga!!!
Serdecznie zapraszamy również w soboty!

Od godz. 10.00 do 13.00 zapewniamy dobrą opiekę, 
wspaniałą zabawę i pyszny poczęstunek.

Zapisy: mgr Katarzyna Kaleta-Romańska
tel. 507 092 014

Prywatne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka”
Skórzewo, ul. Słoneczna 44



Jedyna prawdziwa Sąsiadka~Czytaj.
Zmieniliśmy się z myślą o Tobie!

www.poziom-wyzej.pl
Strona, która powstała z myślą o Tobie. I Ty możesz zostać  

współredaktorem. Wejdź, poznaj prawdę.  Zapraszamy!

Zamelduj się !
40% podatków, które płacisz,  

wraca do Gminy zameldowania na stałe
Fortuna na czterech kołach się toczy
Może to Tobie dopisze szczęście ?!

nagrody: telewizor, laptop, kamera
uczestnicy: zameldowani na stałe  
w okresie od 1 września 2009  
do 31 grudnia 2009 

nagrody: samochód osobowy
uczestnicy: wszyscy zameldowani na  
stałe, pełnoletni mieszkańcy Gminy  
Tarnowo Podgórne do 15 maja 2010

mały finał

WIELKI FINAŁ

Dwa odjazdowe etapy:

Warunkiem uczestnictwa w loterii będzie zakup naklejki za 1,22zł i wypełnienie  
otrzymanego wraz z nią, bezpłatnego kuponu zgłoszeniowego.  

Materiały te będą dostępne w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy,  
przy ul Poznańskiej 96 w Tarnowie Podgórnym - od grudnia 2009.  

Wrzucone do urny wezmą udział w losowaniach.  

ZAMELDOWANI – UPRZYWILEJOWANI




