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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 61 81 46 997

Komenda Miejska Policji (Poznań) 61 841 56 11

Straż Gminna  
Tarnowo Podgórne

61 814 79 86 

Komenda Miejska Straży Pożarnej 61 821 53 00

Ochotnicza Straż Pożarna  
Tarnowo Podgórne

61 814 69 98
502 34 50 80

Spółka Lekarska Tarnowo Podgórne 61 814 62 62

Przychodnia Lekarska 
MED-LUX - Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska 
VITA-LONGA - Przeźmierowo

61 814 20 41

Spółka Pielęgniarska Przeźmierowo 61 652 41 17

Posterunek energetyczny: Kiekrz 61 848 28 62

Posterunek energetyczny:  
Tarnowo Podgórne

61 814 63 80

Komunikacja TPBUS 61 814 67 93

Tarnowska Gospodarka Komunalna 
TP KOM Tarnowo Podgórne

61 814 64 30

Serwis wod-kan 507 024 054

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

800 909 909

Starostwo Powiatu Poznańskiego 61 841 05 00

Urząd Pocztowy  
w Tarnowie Podgórnym

61 818 08 32

Urząd Pocztowy nr 3  
w Tarnowie Podgórnym

61 818 08 34

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie ul. Rynkowa 75 C

61 652 41  92 - 93
fax 61 652 41 94

Urząd Pocztowy w Przeźmierowie 
ul. Modrzewiowa 12

61 651 21 12 
61 652 39 59

fax 61 652 40 93

Schronisko dla zwierząt w Jędrzejewie 
Vet Agro Service
                                                       po 15

67 216 57 50
67 216 45 97

67  255 48 81

Muzeum Powstańców Wielkopolskich 61 814 69 52

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard 
przyjmuje: w pon.15.00-17.00, w czw. 10.00-12.00

W SOBOTY URZĄD NIECZYNNY

Telefony alarmowe Szanowni Państwo!
Zapraszam Państwa do dopingowania reprezentantów 
Polski podczas międzynarodowych zawodów zapaśniczych. 
Zobaczymy najlepszych zawodników z całego świata. 
Warto przyjść do hali sportowej OSiR w Tarnowie 
Podgórnym!
Zachęcam do przeczytania tego numeru „Sąsiadki – 
Czytaj”. W niej relacja z uroczystości 20-lecia Szkoły 
Podstawowej w Lusówku, z Turnieju Rycerskiego 
w Lusowie i z zagranicznych wyjazdów członków 
gminnych stowarzyszeń. Z gazetą warto wybrać się 
na plażę nad Jeziorem Lusowskim – tam nad naszym 
bezpieczeństwem czuwają policjanci, którzy otrzymali  
od naszej Gminy łódź motorową. 
Polecam także artykuł o pracach Rady Gminy  
nad studium.  Zapraszam do lektury. 

~Agnieszka Rzeźnik – Redaktor naczelna

Kajakiem po Piławie

Na pożegnanie wakacji za-
praszamy na spływ kaja-
kowy Nadrzyce – Cze-

chyń malowniczą rzeką Piławą 
(dopływ Gwdy) w dniach 27-
28.08.2011 r.

W programie:
- dojazd autokarem,
- nocleg,
- ognisko oraz grillowanie,
- spływ kajakowy.
W cenie mieszczą się dwuoso-

bowe kajaki oraz kamizelka, in-
struktor + ratownik, ubezpiecze-
nie i nocleg. 

Zgłoszenia przyjmują: soł-
tys Tarnowa Podgórnego Piotr 
Owczarz, tel. 603 601 933 oraz 
Jacek Pietrucha, tel. 604 617 412. 
Ostatnie zgłoszenia i wpłaty do 
dnia 25.07.2011 r.

A może na wycieczkę?

Zapraszamy na wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej w dniach 22-25 
września 2011 r. 

W programie:
- Wambierzyce- Sanktuarium Maryjne oraz Ruchoma Szopka,
-  wejście na szczyt Szczelińca Wielkiego lub rezerwatu Błędnych 

Skał.
- zwiedzanie uzdrowiska Kudowa Zdrój wraz z Kaplicą Czaszek.
-  w drodze powrotnej z Kudowy wizyta w ogrodzie japońskim w Jar-

kowie.
-  wyjazd do Skalnego Miasta po czeskiej stronie (wymagany dowód 

osobisty lub paszport),
- zwiedzanie ZOO Safari w Dwór Kralowe.

Koszt wycieczki: 345 zł/os. w cenie bilety wstępu + ubezpieczenie!
Zapisy u p. Bożeny Możdżeń, tel. 693 114 200

fot. J.Pluciński
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pytania do wójta

Ty też możesz zadać pytanie!

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

Zamknięcie przejścia przez teren sportowo-szkolny w Przeźmierowie było spowo-
dowane przede wszystkim troską o bezpieczeństwo dzieci – uczniów Szkoły Pod-
stawowej, którzy tam odbywają swoje zajęcia (lekcje wychowania fizycznego), 

a ostatnim impulsem były nasilające się w tym miejscu akty wandalizmu. Z tych powodów 
– jako współgospodarz tego terenu – dyrektor OSiR wystąpił z wnioskiem, aby zamknąć 
przejście przez boiska.

Docierały do mnie opinie przeciwne tej decyzji, dlatego zwróciłem się do środowisk 
szkoły podstawowej z prośbą o wyrażenie stanowiska. Otrzymałem trzy pisma: od Dyrek-
tor Szkoły, od nauczycieli oraz od Rady Rodziców. Wszystkie trzy stanowiska wyrażały 
poparcie dla decyzji o zamknięciu przejścia. Ponadto Rada Rodziców w trosce o bezpie-
czeństwo uczących się tam dzieci zwróciła uwagę na konieczność podjęcia dalszych dzia-
łań, zmierzających do jeszcze lepszego zabezpieczenia tego terenu. Poleciłem zatem go-
spodarzom tego terenu (Szkole Podstawowej i OSiR-owi) opracowanie takich rozwiązań.

Efektem wspólnych uzgodnień są następujące ustalenia:
		brama środkowa z furtką pozostanie zamknięta na stałe – będzie otwierana w sytu-

acjach awaryjnych, dotyczących transformatora Enei,
		regulamin korzystania z obiektów sportowych zostanie przeniesiony w widoczne 

miejsce od ul. Kościelnej,
		brama wjazdowa na parking będzie otwarta w dniach i godzinach pracy szkoły  

i OSiRu; w niedzielę i święta otwarta będzie tylko brama przy wejściu do sali, z wy-
jątkiem dni, w których odbywają się imprezy sportowe,

		do momentu postawienia nowego ogrodzenia pomiędzy obiektami sportowymi a pa-
rafią siatka będzie naprawiana na bieżąco,

		zwiększona będzie czujność pracowników OSiRu i szkoły w kwestii przestrzegania 
regulaminu przez osoby przebywające w obiektach.

W przyszłorocznym budżecie zaplanowane zostaną środki finansowe na kamery wyższej 
klasy podłączone do istniejącej sieci, co umożliwi skuteczniejszy dozór terenu.

Ponadto wystąpiłem z pismem do Komendanta Policji w Tarnowie Podgórnym, aby pa-
trole Policji zwróciły szczególną uwagę na to miejsce. Z kolei Straż Gminna została zobo-
wiązana do częstszego kontrolowania zasadności przebywania osób na terenie szkolnym.

Należy dodać, że Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie była jedyną placówką w naszej 
Gminie, na której terenie było publiczne przejście. Mam nadzieję, że podjęte kroki przy-
czynią się do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa na wyższym poziomie.

 Chciałabym się dowiedzieć 
dlaczego w Przeźmierowie 

zostało zamknięte przejście 
łączące boiska szkolne z ulicą 

Łanową? To bezpieczna droga 
dzieci do szkoły i miejsce 
spaceru matek z dziećmi. 

Oczywiście szkoła powinna 
zamykać boiska i cały teren 
ale w nocy, a skoro zachęca 

się wszystkie dzieci do sportu 
i rekreacji, to dlaczego toruje 

im się wejście? I to tylko 
z jednej strony, bo od strony 

ul. Kościelnej można przejść. 
Czy to już ostateczna decyzja? 

Co z przejściem łączącym boiska szkolne z ul. Łanową 
– odpowiada Wójt Gminy Tadeusz Czajka
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Batorowo

 Zawarto umowę z wykonawcą budowy 
ścieżki pieszo – rowerowej ul. St. Bato-
rego (od ul. Batorowskiej do Przeźmie-
rowa, II etap)

Ceradz Kościelny

Wybrano wykonawcę utwardzenia dal-
szej części ul. Więckowickiej

Jankowice 

 Zlecono wykonanie piłkochwytów nad 
boiskiem

Lusowo

 Trwa budowa ścieżki pieszo – rowero-
wej wzdłuż Jeziora Lusowskiego

 Rozpoczęto budowę bieżni i skoczni 
przy szkole

Lusówko

 Trwa budowa ścieżki pieszo – rowero-
wej ul. Jankowicka

 Trwa renowacja boiska

 Przystąpiono do rozbiórki budynku go-
spodarczego

Przeźmierowo

 Zawarto umowę na remont ul. Poziom-
kowej

 Trwa budowa przedszkola 

 Trwają prace remontowe w  szkole pod-
stawowej

Sady

 Przystąpiono do rozbiórki budynku go-
spodarczego

Sierosław

 Trwa budowa ul. Leśnej

Wybrano wykonawcę utwardzenia ul. 
Kasztanowej

Tarnowo  Podgórne

 Trwa budowa ul. Żonkilowej i Nastur-
cjowej

 Trwają prace termomodernizacyjne i re-
montowe szkoły podstawowej

 Przystąpiono do rozbiórki budynku go-
spodarczo-mieszkalnego

Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Kokoszczyn poza granicami wsi.  Stało się już tradycją naszej 
wsi, że co roku uczestniczymy w wycieczce krajoznawczej w róż-
ne zakątki kraju. W ramach trzydniowego wyjazdu udaliśmy się do 
Kotliny Jeleniogórskiej i Pragi. Przepiękne widoki zapierały dech 
w piersiach. Pogoda i dobre humory dopisywały wszystkim. Wy-
cieczka okazała się strzałem w dziesiątkę. Już mamy zaplanowany  
następny wyjazd. 

Od 1 lipca 2011 r. urucho-
miono Centralną Ewi-
dencję i Informację Dzia-

łalności Gospodarczej (CEIDG) 
prowadzoną w systemie telein-
formatycznym przez Ministra 
Gospodarki. Na podstawie art. 66 
ustawy z 2 lipca 2004 r. – Przepi-
sy wprowadzające ustawę o swo-
bodzie działalności gospodarczej 
(Dz. U. Nr 18, poz. 97, z 2009 
r. ze zm.) - organy ewidencyjne 
(Wójta) zobowiązano do prze-
niesienia danych przedsiębior-
ców wykonujących działalność 
gospodarczą, zawartych w do-
tychczasowej ewidencji, do sys-
temu teleinformatycznego CE-
IDG w terminie do 31.12.2011 r. 
Z danych ewidencji działalności 
gospodarczej prowadzonej przez 
Wójta Gminy Tarnowo Podgór-
ne wynika, że wielu przedsię-
biorców figurujących w gminnej 
ewidencji posiada nieaktualne 
wpisy. Dotyczy to głównie:
•	 przedmiotu wykonywanej 

działalności wg Polskiej Klasyfika-
cji Działalności (PKD 2004), która 
przestała obowiązywać z końcem 
2009 r. bądź określonego w formie 
opisowej,
•	 braku numeru PESEL, RE-

GON, NIP.
Weryfikacji danych należy doko-

nać poprzez złożenie wniosku CE-
IDG-1, który nie podlega opłacie. 

Istnieją następujące drogi złoże-
nia wniosku:
•	 osobiście lub poprzez pełno-

mocnika (z ważnym pełnomocnic-
twem) w Urzędzie Gminy Tarnowo 
Podgórne, Wydział Spraw Obywatel-
skich – Ewidencja Działalności Go-
spodarczej ul. Poznańska 96, pok.5,
•	 listownie – w tym przypadku 

istnieje konieczność notarialnego 
poświadczenia  podpisu (dołączo-
nego do wniosku).

Druki wniosków dostępne są 
w Wydziale Spraw Obywatelskich 
i Biurze Obsługi Mieszkańca tutej-
szego urzędu oraz na stronie Mini-
sterstwa Gospodarki  http://www.
mg.gov.pl/node/13280

W obrocie gospodarczym to 
przedsiębiorca ponosi konsekwen-
cje braku aktualizacji wpisu. Jak 
stanowi art. 33 ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej (tj. Dz. U. 
z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.) 
domniemywa się, że dane wpisane 
do CEIDG są prawdziwe, a wpisana 
osoba nie będzie mogła zasłaniać się 
wobec osoby trzeciej zarzutem, że 
dane te nie są prawdziwe, jeżeli za-
niedbała dokonania ich weryfikacji.

Dokładnych informacji udzie-
la:  Wydział Spraw Obywatel-
skich, ul. Poznańska 96 – nowy 
budynek – pok. 5, tel. 61 8959204  
i 61 8959260.

~WSO

Zmiany w działalności gospodarczej
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aktualności

W południe, w sobotę,  
2 lipca, na plaży w Lu-
sowie policjanci z Ko-

misariatu Wodnego otrzyma-
li ratowniczą łódź motorową (na 
zdjęciu obok). Łódź wraz z wy-
posażeniem została zakupio-
na za pieniądze Gminy Tarno-
wo Podgórne - kosztowała 36,5 
tys. zł. Komisariat Wodny jest 
w Kiekrzu, natomiast posterunek 
na plaży w Lusowie na Jeziorze 
Lusowskim będzie czynny do 15 
września. ~ARz

Bezpieczniej na Jeziorze Lusowskim

Zgodnie z życzeniem Prezydenta Ignacego Mośnickiego każ-
dy siódmy syn w rodzinie zostawał jego chrześniakiem. Od lat 
chrześniacy spotykają się regularnie w różnych miejscach – tym 

razem w Tarnowie. 
Uczestnicy spotkania swój zjazd rozpoczęli mszą św. w Tarnowie 

Podgórnym, a następnie udali się na krótkie spotkanie w Urzędzie Gmi-
ny.  Potem zwiedzili Muzeum Powstańców Wielkopolskich i złoży-
li kwiaty na grobie generała Józefa Dowbora Muśnickiego. Na koniec 
pojechali na strzelnicy, gdzie obiadem i poczęstunkiem podjęci zostali 
przez Kurkowe Bractwo Kurkowe (siostry i bracia kurkowi opiekowali 
się chrześniakami przez cały dzień). Wszyscy uczestnicy spotkania pod-
kreślali doskonałą organizacją zjazdu. 

~ARz

Ponad 30 osób wzięło udział w Zjeździe Chrześniaków 
Prezydenta II RP w Tarnowie Podgórnym. 

Chrześniacy Prezydenta 

Zjazd chrześniaków prezydenta II Rzeczpospolitej fot. archiwum

Prace wiertnicze związa-
ne z poszukiwaniem wód 
geotermalnych nadal 

trwają. Pracownicy warszaw-
skiego Przedsiębiorstwa Robót 
Wiertniczych i Górniczych do-
tarli do warstwy wodonośnej,  
a dokładniej są tuż nad nią, na 
głębokości 1045 m. Teraz zmie-
niona zostanie  technikę wierce-
nia, która pozwoli na przygoto-
wanie odwiertu do późniejszych 
badań parametrów ujęcia wody: 
wydajności źródła, mineralizacji 
i temperatury wody. 

Jak zapewnia Wiesław Dębek, 
dyrektor ds. wierceń, prace nad 
odwiertem potrwają do końca 
sierpnia. 

~ARz

Tuż nad wodami 
geotermalnymi 
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aktualności 
Przeczytaj, co wydarzyło się w naszej Gminie!

W Lusowie, 18 czerwca, 
zostały zorganizowa-
ne VIII Ogólnopolskie 

Zawody w Triathlonie „Poziom 
Wyżej”. Były to również Otwar-
te Mistrzostwa Gminy w Triath-
lonie oraz eliminacje do Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzieży. 
Impreza odbyła się dzięki wspar-
ciu finansowemu Gminy Tarnowo 
Podgórne.

Triathlon to niezwykła dys-
cyplina sportowa składająca się 
z pływania, jazdy na rowerze 
i biegu, zdobywająca w Polsce 
coraz większa popularność. Wiel-
kopolska gromadzi prawie 1/3 li-
cencjonowanych zawodników 
łącznie z Mistrzynią Europy i Mi-
strzynią Świata  Agnieszką Jerzyk 
oraz liczne grono amatorów tria-
thlonu. Lusowo postawiło głów-
nie na popularyzowanie triathlonu 
wśród dzieci i młodzieży. 

W tym roku wystartowało 157 
zawodników z całej Polski w wie-
ku od 10 do 54 lat. Odbyły się  
4 wyścigi na dwóch dystansach: 
200 m pływania, 4 km jazdy na 

rowerze i 1 km biegu (na tym dy-
stansie ścigały się dzieci i sztafe-
ty) oraz 600 m pływania, 15 km 
jazdy na rowerze i 3 km biegu (za-
wodnicy licencjonowani i amato-
rzy triathlonu powyżej 14 roku 
życia). 

Miło nam poinformować,  
że bardzo dobre wyniki sporto-
we osiągnęli zawodnicy UKS Lu-
sowo. Cieszy coraz liczniejszy 
udział grona dzieci, młodzieży 
i dorosłych mieszkańców Gmi-
ny. Udowodniliśmy, że potrafimy 
uprawiać sport i bawić się bez pa-
pierosów, alkoholu i innych uży-
wek. Sądzimy, że w kolejnej edycji 
możemy z pełną odpowiedzial-
nością zaprosić reprezentacje in-
nych szkół podstawowych naszej 
Gminy i powiatu, popularyzując 
tym samym ten ciekawy sposób 
spędzania czasu oraz uprawiania 
sportu wśród wszystkich grup. 
Na stronie www.ukslusowo.pl 
znajdują się wyniki sportowe i fo-
toreportaże z zawodów. 

Warto było. 
~Organizatorzy 

Triathlon coraz 
popularniejszy

Sierpniowe kolonie
Dzieci rodziców będących płatnikami KRUS zapraszamy na ko-

lonie letnie:
•	 3-16 sierpnia 2011 r. w Poroninie w Ośrodku „Małgorzata”,
•	 11-24 sierpnia 2011 r. w Rowach (nad morzem), Ośrodek „Trojak”.
W wyjazdach mogą wziąć udział dzieci w wieku 9 – 16 lat. Koszt – 

490 zł. Na każdy wyjazd mamy 10 miejsc – decyduje kolejność zgło-
szeń. Informacji udziela p. Barbara Wypuszcz, Urząd Gminy pok. 19, 
tel. 61 8959 303. Przy zgłoszeniu konieczne jest okazanie potwierdzenia 
wpłaty ostatniej składki KRUS. Termin zgłoszeń upływa 20 lipca. 

 ∂ TP-BUS otrzymał tytuł Laureata Programu 
Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Konkursie o Wiel-
kopolską Nagrodę Jakości. Nagrodę odebrał pre-
zes zarządu Waldemar Wereszczyński.

 ∂ Rozpoczęła się długo oczekiwana moderni-
zacja drogi wojewódzkiej nr 184 do Szamotuł. 
W Przeźmierowie prace rozpoczną się na przeło-
mie sierpnia i września. Wykonawcy zapowiada-
ją utrudnienia – ograniczeniu ruchu do jednego 
pasa, sygnalizację świetlną i  ruch wahadłowy. 
Prace drogowe potrwają do trzeciego kwartału 
przyszłego roku. 

 ∂ 15 czerwca odbyło się Walne Zebranie Człon-
ków Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Przed-
stawiono plan najbliższych działań związanych 
z  wdrażaniem Strategii Rozwoju Aglomeracji 
Poznańskiej. Ponadto do grona gmin tworzących 
aglomerację przyjęto Oborniki. 

 ∂ 14 czerwca w Galerii w Rotundzie GOK „Se-
zam” otwarto wystawę „Kolorowy Świat”, którą 
tworzą prace uczestników zajęć terapeutycz-
nych Stowarzyszenia ROKTAR. Znalazły się tu 
obrazy malowane akwarelą, przedmioty użytko-
we zdobione metalem, papierem, biżuteria i wy-
roby z wikliny.

 ∂   Materiały o naszej Gminie Tarnowo Podgór-
ne można znaleźć na portalu Internetowa Tele-
wizja Tarnowo Podgórne. Warto zatem zajrzeć na 
www.itvtarnowo-podgorne.pl

 ∂ Kazimierz Szulc został wyróżniony medalem 
za zasługi dla Archidiecezji Poznańskiej za zaan-
gażowanie dla wspólnoty Kościoła przez sumien-
ną posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii 
Św. 

 ∂ Łukasz Ludwiczak z  Przeźmierowa zajął 10 
miejsce na Mistrzostwach Europy w  Hip-Hop, 
Electric Boogie, Break Dance w duńskim Slage-
sle. To był pierwszy start Łukasza na arenie mię-
dzynarodowej w kategorii dorosłych. Gratuluje-
my sukcesu!

Sprawdź,  

co wydarzyło się w 

Twojej miejscowości
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Do Lusowa, na pole zwane 
„U Księdza za płotem”, 
zjechali się z całej Polski 

rycerze wraz ze swymi poczta-
mi, aby stanąć w szranki i wyło-
nić dowódcę wyprawy przeciwko 
Habsburgom.

Turniej historycznie osadzono 
w roku 1272 za panowania Księcia 
Przemysła. Na terenie obozu roz-
biły się trzy hufce: pierwszy Pana 
Bagrita z Częstochowy, drugi Pana 
Krzyśka z Łomżyńca, trzeci miesz-
czański Pana Landwójta Jima. 
Wszystkie obozy rywalizowały 
z sobą w różnych konkurencjach. 
Osoby naruszające prawo były 
więzione przez ludzi Landwójta, 
a nawet wydawane katu ku ucie-
sze gawiedzi. Doszło też do paru 
porwań niewiast i zbrojnych prób 

Przenieśliśmy się w trzynasty wiek

Rycerstwo w Lusowie

ich odbicia. Wielce widowiskowe 
było miotanie pocisków z trebe-
usza przez hufiec Pana Bagrita na 
obóz Pana Krzyśka z Łomżyńca 
i odwrotnie.

Pomimo niesprzyjającej pogo-
dy udało się rozegrać wszystkie 
konkurencje i przeprowadzić po-
kaz konny, który wzbudził naj-

więcej emocji wśród odwiedzają-
cych nas widzów.

Sporym zainteresowaniem cie-
szyła się kuchnia rycerska, kon-
cert zespołu muzyki dawnej oraz 
występ barda (niestety przerywa-
ne z powodu opadów deszczu).  
A w niedzielę w lusowskim ko-
ściele  nasi przyjaciele Calatrawa 
i Zupa dostąpili zaszczytu paso-
wania na rycerza.

Turniej Rycerski Trzynastka 
w Lusowie – pomimo chłodu i  
deszczu – należy uznać za udany. 
Potwierdzili to nasi goście z ca-
łego kraju twierdząc, że jesteśmy 
jednym z najlepiej zorganizowa-
nych turniejów XIII wiecznych 
w Polsce, a liczba uczestników 
z roku na rok rośnie! Wszystkim 
odwiedzającym nasz obóz dzię-
kujemy, że pomimo niesprzyjają-
cej pogody zechcieli przybyć.

~Przemysł  z Poznania 
Namiestnik Chorągwi Tarnowskiej

W sobotę 11 czerwca br. na terenie Stadionu 
Miejskiego w Buku odbyły się VI Powiato-
we Zawody Sprawnościowe Formacji Obro-

ny Cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego – Szefa OC 
Powiatu Poznańskiego. W zawodach uczestniczyło 12 
6-cio osobowych reprezentacji gmin, które w ekstremal-
nie trudnych warunkach pogodowych (upalnej tempera-
turze) zmagały się z przygotowanym torem przeszkód, 
w skład którego wchodziły następujące zadania:
	gaszenie miejscowego źródła ognia.
	pokonywanie odcinka terenu w odzieży ochronnej
	budowa zapory z worków.
	ratowanie tonącego.
	usunięcie przeszkody – drewniana belka.
	usunięcie przeszkody – pręt metalowy.
	odgruzowywanie poszkodowanych.
		wydobycie rannych z zagruzowanego budynku 

oraz transport do miejsca udzielenia pierwszej po-
mocy medycznej.

		udzielenie pierwszej pomocy medycznej poszko-
dowanym

Naszą Gminę (podobnie jak w poprzednich zawo-
dach) reprezentowała ekipa z OSP Lusowo w składzie: 
Bartosz Nowak (komendant), Ewa Urbaniak, Małgosia 
Nowak, Łukasz Walczak, Krzysztof Kaczmarek i Mate-
usz Możdżyński. Drużyna spisała się nadzwyczaj dobrze 
zajmując V miejsce (awans w stosunku do poprzednich 
zawodów o 4 miejsca), a do III zabrakło mniej niż pół 
punktu (0,44)! Na podkreślenie zasługuje fakt, że dru-

żyna z Tarnowa Podgórnego była 
JEDYNĄ drużyną, w składzie któ-
rej występowały kobiety! Małgosia 
i Ewa nie miały (niestety) żadnej ta-
ryfy ulgowej z racji płci, ale mimo 
swojej drobnej budowy poradziły 
sobie znakomicie z typowo siłowy-
mi konkurencjami jak choćby budo-
wanie zapory (przenoszenie 25 kg 
worków z piaskiem) czy odgruzo-
wanie poszkodowanych (przekła-
danie 100 cegieł na odległość 5 m).

W podsumowaniu zawodów Dy-
rektor Wydziału Bezpieczeństwa, 
Zarządzania Kryzysowego i Spraw 
Obywatelskich Starostwa Powiato-
wego Paweł Kurosz wysoko ocenił 

przygotowanie gminnych formacji 
OC do prowadzenia akcji ratunko-
wych w warunkach szczególnych, 
a także, w imieniu Starosty Poznań-
skiego, wręczył drużynie z gmi-
ny Pobiedziska Puchar za zajęcie 
pierwszego miejsca oraz nagrody 
rzeczowe dla członków drużyn, 
które zajęły trzy pierwsze miejsca.

Biorąc pod uwagę postęp jaki za-
notowała drużyna z naszej Gminy 
w stosunku do lat ubiegłych należy 
się spodziewać (co również zgod-
nie zadeklarowali wszyscy zawod-
nicy) walki o miejsce na „pudle” 
w przyszłorocznych zawodach.  

 ~ Andrzej G

Z kobiecym 
wsparciem

Uczestnicy zawodów fot. archiwum
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Tygodnie przygotowań. Wszyscy zaangażo-
wani. Nauczyciele, rodzice, no i oczywiście 
uczniowie. A ona? Coraz piękniejsza. Coraz 

większa. Chociaż jej przyszłość jeszcze parę lat temu 
wcale nie była taka pewna.

Dlaczego 20 lat? Przecież wzmianki o szkole się-
gają dawniejszych czasów? - zadawałam sobie pyta-
nie. Tak, historia szkoły w Lusówku, oczywiście jest 
znacznie dłuższa, niemniej bardzo skomplikowana, 
jak to bywało w czasach jeszcze przed I Wojną Świa-
tową, nie mówiąc już o całej zawierusze II Wojny 
Światowej.

Należało więc znaleźć jakiś konkretny punkt od-
niesienia i stał się nim pożar starej szkoły oraz jej od-
budowa „na zgliszczach”. Równo 20 lat temu.

Zacznijmy od początku, czyli od pierwszych 
wzmianek o szkole XIX wieku, jeszcze w czasach za-
boru pruskiego, kiedy to niemiecka administracja roz-
poczęła w tym miejscu budowę szkoły powszechnej. 

Szkoła została poświęcona i oddana do użytku 
w roku 1882 (ówczesny majątek Matthea). Była 
szkołą mieszaną wyznaniowo, uczęszczały do niej 
zarówno dzieci katolickie jak i wyznania ewangelic-
kiego. W roku 1890 właścicielem majątku Lusówko 
został Zygmunt Pluciński, który szkołę rozbudował. 
Wybuch II wojny światowej spowodował zamknię-
cie  polskiej szkoły 1 kwietnia 1940 r. 

Po wyzwoleniu Wielkopolski do Lusówka po-
wróciła szkoła polska, nauka w niej rozpoczęła się  
15 marca 1945 r. 

Od 1972 r. w Lusówku istniały wyłącznie kla-
sy 1-4. W 1976 r. budynek przeznaczono na punkt 
lekarski i mieszkanie nauczycielskie. Rankiem  
3 sierpnia 1988 wybuchł pożar, który strawił bu-
dynek szkolny. Już jesienią tego samego roku na 
miejscu starej szkoły zaczęto wznosić nową. Pierw-
szy dzwonek już ośmioklasowej szkoły rozległ się 
2 września 1991 roku. Szkoła została poświęcona 
przez księdza Ignacego Karge i księdza Krzysztofa 
Sobkowiaka.

To był właśnie ten przełomowy moment, od któ-
rego zaczynamy mówić o 20 letniej historii Szkoły 
Podstawowej w Lusówku. 

18 czerwca 2011 roku był od samego ranka uro-
czysty. Sala przystrojona, korytarze pięknie przy-
ozdobione przez dzieci, które pracowały pod kierun-
kiem pań nauczycielek, pań ze świetlicy. Na ścianach 
parteru – tablice z historycznymi zdjęciami dzieci 
kończących naukę w „podstawówce”. Na niektórych 
fotografiach zaledwie piątka, szóstka dzieci – prze-
cież dopiero w ostatnich latach nastąpił gwałtowny 
napływ nowych mieszkańców (do których ja rów-
nież się zaliczam). Na innej ścianie tablice z fotogra-
fiami nauczycieli, którzy kiedyś uczyli w tej szko-
le (oj, wzbudzały spore emocje wśród absolwentów! 

20 lat… to jest coś!

Święto szkoły w Lusówku

wspomnieniom nie było końca!). 
W innym miejscu wspaniałe prace 
plastyczne – rośnie nam pokole-
nie wrażliwych i utalentowanych 
dzieci!

10.00 – na sali gimnastycznej 
(nowa, przestronna, piękna, dzie-
ciaki szaleją z radości, że wresz-
cie jest!) zbierają się goście. Nie 
sposób wymienić wszystkich, ale 
z zaproszenia skorzystali m.in. 
Wójt Tadeusz Czajka i Poseł PO 
Waldy Dzikowski. Miłym go-
ściem była dawna nauczycielka 
– Urszula Kosicka. Jej wspomnie-
nia dawnych czasów, które do ła-
twych nie należały, chyba nie jed-
nej osobie wycisnęły łzę z oczu.

Dyrektor Bożena Krystianc 
przedstawiła historię szkoły. 
Urozmaiciły ją archiwalne, pięk-
ne, utrzymane w sepii zdjęcia 
z rzutnika. Następnie przyszedł 
czas na przemowy gości oraz od-
czytanie listów gratulacyjnych. 

No i wreszcie nasze pocie-
chy mogły się popisać! Trzeba 
przyznać, że wysiłki pań, któ-
re czuwały nad przygotowaniem 
występów kółka tanecznego i mu-
zycznego, nie poszły na mar-
ne! Ciekawe układy tańczących 
dziewcząt, równe stroje, póź-
niej taniec w piżamach (wywołał 
uśmiech na twarzach wszystkich), 
a to wszystko przeplatane indywi-
dualnymi, doskonałymi  popisami 
tanecznymi dziewcząt! No cóż, 
uczta dla oka i dla ucha!

Na koniec występ zespołu mu-
zycznego: bardzo udany! Zebrali 
gromkie brawa za muzykę, któ-
rą wykonywali i za malownicze 
stroje. Oj, zdolna grupa! 

Po oficjalnej części udaliśmy 
się na plac przy świetlicy wiej-
skiej na festyn! 

Tam już w nieco bardziej swo-
bodnej atmosferze przy pieczo-
nych kiełbaskach i chlebie ze 
smalcem można było powspomi-
nać dawne czasy, popatrzeć na 
zmagania dzieciaków podczas 
konkursów sprawnościowych i ich 
szaleństwa na „dmuchanym zam-
ku”, spotkać się z zaproszonym 
„Sierżantem Pyrkiem”, który wraz 
z policjantkami z Tarnowa Podgór-
nego i strażnikami gminnymi czu-
wał nad naszym bezpieczeństwem.

A teraz? No cóż: we wrze-
śniu dzieci wrócą do szkoły po 
wakacjach. Pełne nowych wra-
żeń, nowych doznań. Na miej-
sce uczniów klas szóstych, któ-
rzy (z nieskrywanym smutkiem) 
zakończyli edukację w Szkole 
Podstawowej w Lusówku,  przyj-
dą nowe roczniki. Czy dla nich 
szkoła będzie tak samo „drugim 
domem”, jak dla dzieci, które te-
raz się w niej uczą? Na pewno! Jej 
niepowtarzalny klimat, wspaniali 
nauczyciele będą nadal kształto-
wać postawy uczniów! 

I oczywiście wszyscy czekamy 
na jej dalszą rozbudowę!

~Barbara Gałężewska

Występ uczniów fot. B. Gałężewska
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Do 15 lipca mogli zgłaszać się kandydaci do 
Samorządowej Szkole Muzycznej I stop-
nia w Tarnowie Podgórnym. Nauka będzie 

odbywać się w sześcioletnim oraz w czteroletnim 
cyklu nauczania w zależności od wieku kandydata 
(do Szkoły przyjmowani są uczniowie od 6 do 16 
roku życia, w uzasadnionych wypadkach możliwe 
jest przyjmowanie młodszych dzieci). 

Kwalifikacja kandydatów do Samorządo-
wej Szkoły Muzycznej nastąpi 2 i 3 września po 
sprawdzeniu uzdolnień muzycznych obejmującym 
m.in. zaśpiewanie przygotowanej piosenki, po-
wtarzaniu głosem dźwięków lub krótkich melodii, 

Zakończył się nabór do naszej Szkoły Muzycznej 
wyklaskaniu lub wystukaniu 
krótkiego motywu rytmicznego 
oraz na ocenie warunków i pre-
dyspozycji do nauki gry na wy-
branym instrumencie. 

Pomiędzy 29 a 31 sierpnia zo-
stanie zorganizowane spotkanie 
dla kandydatów, podczas które-
go będzie można uzyskać wszel-
kie informacje dotyczące prak-
tycznego przebiegu rekrutacji. 
Dokładny termin i miejsce spo-
tkania dla kandydatów oraz har-

monogram badania przydatności 
zostaną przekazane wszystkim 
kandydatom telefonicznie lub 
przez e-mail do dnia 20 sierpnia 
2011 roku. 

Samorządowej Szkole Mu-
zycznej I stopnia swoich po-
mieszczeń użyczy Szkoła Pod-
stawowa im. Jana Pawła II 
w Tarnowie Podgórnym.

~ARz

Po raz kolejny mieszkańcy 
wsi Jankowice z całej Pol-
ski spotkali się na zjeździe 

w – jakże by inaczej – Jankowi-
cach, tym razem koło Szydłowca 
Nas reprezentowała silna, około 
50-osobowa grupa.  ~ARz

Jankowice 
razem

Nasi z Jankowic

fot. archiwum

Mistrzowie zapasów przyjadą do Tarnowa

Hala sportowa w Tarnowie 
będzie miejscem między-
narodowych rozgrywek 

sportowych. 
W dniach 29-31 lipca odbędą 

się dwa międzynarodowe turnieje 
zapaśnicze FILA kategorii A: XX 
Memoriał Wacława Ziółkowskie-
go w zapasach seniorów w stylu 
wolnym i XV Poland Open w za-
pasach kobiet. To – po Mistrzo-
stwach Świata i Mistrzostwach 
Europy – najważniejsze rangą 
zawody cyklicznie organizowane 
w Polsce.

Jak zapewniają organizatorzy 
możemy być świadkami wspa-

niałego widowiska sportowego. 
Zawody będą bowiem ostatnim 
sprawdzianem przed MŚ zapa-
sach w Istambule w Turcji, gdzie 
zostaną wywalczone pierwsze 
kwalifikacje na Igrzyska Olimpij-
skie Londyn 2012. W reprezen-
tacji polskiej wystąpi medalistka 
olimpijska Agnieszka Wieszczek-
-Kordus. 

Szczegółowy program już 
wkrótce na naszej stronie inter-
netowej i na plakatach. Wstęp na 
imprezę wolny.

~ARz



10       / sąsiadka~czytaj / lipiec 2011

 sprawozdanie

Z prac 
Rady Gminy

Sesje z 7, 21 i 28 czerwca

Pisałem poprzednio o praco-
witych sesjach i komisjach, 
jakie odbywały się w po-

szczególnych miesiącach. Jednak 
sesje, które odbyły się 7, 21 i 28 
czerwca oraz komisje je poprze-
dzające swą intensywnością prze-
biły wszystko to, co dotychczas 
dane było przeżyć radnym VI ka-
dencji. Radnych ponadto spotkać 
było można na wielu imprezach 
o znaczeniu gminnym, w jakie 
obfitował czerwiec. Mam wątpli-
wości, a nawet wyrzuty sumie-
nia, czy radni znaleźli w czerwcu 
jeszcze czas na życie zawodowe 
i prywatne?!

Najważniejszym punktem po-
rządku obrad sesji w dniu 7 
czerwca była uchwała w sprawie 
udzielenia Wójtowi Gminy abso-
lutorium za wykonanie budżetu 
za 2010 rok. 

Procedura uchwalenia absolu-
torium była w tym roku odmien-
na od dotychczasowych. Rada 
uwzględniając wniosek Komisji 
Rewizyjnej, a także biorąc pod 
uwagę opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, udzieliła Wój-
towi jednogłośnie absolutorium 
za omawiany okres. W dysku-
sji, jaka wywiązała się w trakcie 
obrad doceniono wysiłki Wójta 
w zakresie realizacji dochodów 
i wydatków budżetu w 2010 roku. 
Część radnych, w tym piszący te 
słowa, przyznało się w dysku-
sji, że uchwalając budżet Gminy 
na 2010 r. nie wierzyło, że uda 
się wykonać niezwykle ambitny, 
skonstruowany na granicach ry-
zyka plan dochodów. Tymczasem 
wykonano zdecydowanie wyższy 
poziom od zaplanowanego.

Dalsza cześć sesji upłynęła na 
rozpatrywaniu projektów uchwał 
o mniejszym znaczeniu (zmiany 
nazwy ulicy i kupna działki w Gó-
rze, 3 zezwoleń na zawarcie kolej-
nej umowy najmu z dotychczaso-
wymi dzierżawcami itp.). Rada 
wprowadziła również na tej sesji 
zmianę do projektu mpzp w Tar-
nowie Podgórnym – centrum. 

Sesja w dniu 21czerwca 
upłynęła nam z kolei na uchwa-
laniu studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Tarnowo 
Podgórne. (O procedurze uchwa-
lenia nowego studium szerzej na 
stronie obok). Rada podjęła po-
nadto decyzje w sprawie powoła-
nia Szkoły Muzycznej I Stopnia 
w Tarnowie Podgórnym. Szcze-
gółowe informacje o tym fakcie 
znajdziecie Państwo na łamach 
niniejszego wydania. 

Sesja w dniu 28.06. podobnie 
jak poprzednie również nie mia-
ła przedwakacyjnego charakteru. 
Rada podjęła 19 uchwał. Jako że 
samorząd gminny w wyniku tzw. 
ustawy żłobkowej stał się anima-
torem opieki nad dziećmi do lat  
3 (w formie żłobków, klubów 
dziecięcych i dziennych opieku-
nów) Rada Gminy podjęła wysi-
łek legislacyjny w celu ustalenia 
wysokości opłaty za pobyt dziec-
ka u dziennego opiekuna, okre-
ślenia zasad ustalania maksymal-
nego dziennego wynagrodzenia 
takiego opiekuna, przyjęcia pla-
nu nadzoru nad wymienionymi 
wyżej formami opieki oraz usta-
lenia wysokości i zasad przy-
znawania dotacji dla podmiotów 
prowadzących opiekę nad dzieć-
mi do lat 3. Dwie uchwały doty-
czyły spraw budżetowych a trzy 
inne spraw z zakresu zagospoda-
rowania przestrzennego. Te ostat-
nie podjęto głównie w sprawach 
uchwalenia miejscowego planu 
przestrzennego zagospodarowa-
nia w Lusówku oraz przystąpienia 
do opracowania takiego planu dla 
Obszaru Chronionego Krajobra-
zu i terenów przyległych w Cera-
dzu Kościelnym i w Jankowicach. 
Ponadto przyjęto nowy statut 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
zgłoszono kandydaturę radnej po-
wiatowej p. Krystyny Semby na 
członka Powiatowej Społecznej 
Rady ds. Osób Niepełnospraw-
nych. Pozostałe uchwały dotyczy-
ły nieco mniej ważnych spraw. 
Pełna lista uchwał dostępna jest 
na stronie internetowej Gminy. 
To samo dotyczy uchwał z dwóch 
pozostałych czerwcowych sesji. 

~Grzegorz Leonhard  
Przewodniczący Rady Gminy

Rada Gminy 

uchwaliła  

wyskość opłaty  

za pobyt dziecka  

u dziennego 

opiekuna
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego najczęściej określane 
w skrócie jako studium uwarunkowań lub stu-

dium - to dokument określający ogólnie sposób zago-
spodarowania całego terytorium gminy. Studium nie jest 
prawem, ale zobowiązaniem władzy lokalnej do dzia-
łań zgodnie z wyznaczonymi kierunkami. Stanowi więc 
zespół zapisów, ustalonych i uzgodnionych jako niena-
ruszalne uwarunkowania i kierunki zagospodarowania, 
przyjęte jako podstawa do opracowania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. Dokument 
ten zawiera bardzo szeroki zakres informacji na temat 
środowiska naturalnego gminy, jej społeczności i gospo-
darki. Wójt ocenia aktualność studium i przekazuje Ra-
dzie Gminy wyniki analiz co najmniej raz w czasie ka-
dencji Rady Gminy. Wynikiem przeprowadzonej analizy 
może być podjęcie przez Radę Gminy uchwały w spra-
wie zmiany studium.  

Prace nad ostatnią zmianą Studium rozpoczęły się 24 
marca 2009 roku uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgór-
ne Nr XLV/435/2009 w sprawie: przystąpienia do aktuali-
zacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy, a zakończyły 21 czerwca b.r. 
uchwałą Nr XII/134/ 2011 zatwierdzającą Studium.

Z przeprowadzonej w końcu 2008 roku przez Wy-
dział Zagospodarowania Przestrzennego analizy wyni-

ka, że w obowiązujących miejsco-
wych planach zagospodarowania 
przestrzennego oraz w studium 
znajduje się jeszcze bardzo wie-
le niezagospodarowanych działek 
budowlanych, na których może 
powstać ok. 10 000 domów oraz 
mieszkań, jak i 550 ha terenów pod 
działalność gospodarczą. Do pro-
jektu Studium złożono łącznie 117 
uwag. Dotyczyły one zmiany prze-
znaczenia 770 ha gruntów rolnych 
pod zabudowę mieszkaniową i ok. 
78 ha pod działalność gospodar-
czą. Przy założeniu ekstensywnej 
formy zabudowy mieszkaniowej 
(8 działek budowlanych z 1 ha) 
uwzględnienie złożonych uwag 
skutkowałoby powstaniem około 
6 200 – 6 500 nowych działek. Ko-
misje Rady stwierdziły, że zgoda 
na taki wzrost liczby mieszkańców 
spowodowałaby niewydolność ist-
niejącej infrastruktury technicznej 
oraz społecznej (oświata i wycho-
wanie, kultura i sport). Utrzymanie 

Rada Gminy uchwaliła zmianę studium dotychczasowego poziomu życia 
mieszkańców wymagałoby już nie 
ewolucyjnych a rewolucyjnych, 
a więc wysokonakładowych zmian 
we wszystkich aspektach będą-
cych zadaniami własnymi Gminy. 

Biorąc to wszystko pod uwagę 
Komisje Rady Gminy podeszły do 
kwestii uwzględnienia opisywa-
nych uwag surowo, z dużą powścią-
gliwością. Rozważano wszystkie za 
(np. wyliczano zmianę stawki po-
datku przed i po przekształceniu, 
obliczano udział gminy w podatku 
PIT płaconym przez potencjalnych 
mieszkańców) i przeciw (np. okre-
ślano obciążenie dróg pojazdami 
nowych mieszkańców, szacowa-
no konieczność rozbudowy infra-
struktury itp.) uwzględnieniu uwa-
gi. Większość uwag została jednak 
– po tak opisanej analizie – odrzu-
cona przez Radę. 

Z obecnie obowiązującym stu-
dium można się zapoznać w Wy-
dziale Zagospodarowania Prze-
strzennego.

~Grzegorz Leonhard 

Na zaproszenie burmistrza Fronreute Olivie-
ra Spieβa oraz przewodniczącego Stowa-
rzyszenia Gmin Partnerskich Josefa Schauta  

2 czerwca do zaprzyjaźnionej gminy udała się dele-
gacja z Tarnowa Podgórnego. Gminę reprezentował 
wicewójt Piotr Kaczmarek i radny Michał Przybecki 
(który uczestniczył w procesji jadąc konno), a Sto-
warzyszenie „Pojednanie” Marek Czajka. 

Największa w Europie konna procesja złożona 
z ponad trzech tysięcy jeźdźców zwana „Blutritt” 
i poświęcona Świętej Krwi, w szwabskiej miejsco-
wości Weingarten, co roku przyciąga tysiące piel-
grzymów i widzów. Udział w niej to dla jeźdźców 
prawdziwy zaszczyt – towarzyszą relikwiom Świę-
tej Krwi, podarunkowi książęcej rodziny Welfów 
z 1094 roku (według przekazu klasztorowi w Wein-
garten podarowano grudkę ziemi zmieszaną z krwią 
Chrystusa). W „Piątek św. Krwi” cenne relikwie, 
znajdujące się w obitym szlachetnymi kamieniami 
krzyżu, jeden z zakonników klasztoru na białym ko-
niu trzyma wysoko ponad procesją.

Uroczystość piątkowa rozpoczyna się wczesnym 
rankiem mszą świętą w największej w Niemczech 
barokowej bazylice Św. Marcina, w której znajdu-
ją się słynne organy Gablera, wysoko na wzgórzu 
Martinsberg. Potem przez prawie 5 godzin jeźdź-
cy w odświętnych frakach i cylindrach podążają na 
lśniących koniach przez ozdobione flagami, kwia-

tami i chrześcijańskimi symbo-
lami ulice. Towarzyszą im grupy 
muzyczne i ludzie ubrani w ko-
lorowe stroje regionalne. Proce-
sja prowadzi przez bramy miasta, 
gdzie pielgrzymi, zatrzymując się 
przy czterech polnych ołtarzach, 
proszą o błogosławieństwo dla 
domów i pól. Atmosferze tego ka-
tolickiego wydarzenia towarzy-
szą duchowni, ministranci oraz 
bicie znajdującego się w bazy-
lice dzwonu hosanna, odlanego 

w 1490 roku, ważącego około 7 
ton. Jego brzmienie wprowadza 
w całkiem inny świat i pozwala 
odczuć głębokie korzenie ludz-
kiej wiary.

Po procesji nasza delegacja pod-
jęta została kawą przez Jana i Te-
resę Śliwa. Następnie burmistrz 
podziękował za nasze przybycie, 
a Michałowi Przybeckiemu za 
czynny udział w procesji. Wice-
wójt Piotr Kaczmarek podzięko-
wał za zaproszenie i gościnność. 
Odśpiewaliśmy sto lat szefowi 
grupy Kondratowi Rist, który wy-
szedł z propozycją stworzenia gru-
py jeźdźców z Tarnowa Podgór-
nego. Przy dźwiękach akordeonu 
zaśpiewaliśmy jeszcze kilka pie-
śni, a pieśnią „Wo zwei oder drei” 
zakończyliśmy spotkanie.

~Marek Czajka
Zarząd Stowarzyszenia „Pojedna-

nie” składa podziękowanie Wójtowi 
Gminy Tadeusziowi Czajce za umoż-
liwienie naszym członkom udziału 
w uroczystościach.

Jacek Dobrzeniecki
Wiceprezes Stowarzyszenia „Pojednanie” 

Po raz czwarty w Weingarten



12       / sąsiadka~czytaj / lipiec 2011

 sprawozdania

POselskie 
wieści

Z prac 
Rady Powiatu

Sesja z 30 czerwca

30 czerwca odbyła się 
VIII Sesja Rady Po-
wiatu w Poznaniu, 

w trakcie której odbyła się deba-
ta na temat ” Promocja Powiatu 
Poznańskiego przez turystykę” 
oraz wręczone zostały nagrody 
laureatom Powiatu Poznańskie-
go za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upo-
wszechnienia i ochrony kultury 
w 2011r. Nagrodzeni to: Remi-
giusz Szuman, wirtuoz gitary kla-
sycznej – 8 tys. zł, Adrianna Wtor-
kowska – Kubińska, dyr. chóru 
– 5,5 tys. zł, Mateusz Drab, soli-
sta operowy – 2,5 tys. zł. Wszyscy 
laureaci są mieszkańcami powiatu. 

Po mini recitalu Remigiusz 
Szumana Rada przystąpiła do roz-
patrzenia uchwał w sprawie m.in.: 

- delegowania przedstawicie-
la powiatu poznańskiego do Po-
wiatowej Społecznej Rady do 
Spraw Osób Niepełnospraw-
nych – wybrano wiceprzewodni-
czącą Komisji Zdrowia i Polityki 
Społecznej Małgorzata Halber, 

- wskazania przedstawiciela 
Powiatu do Rady Muzeum przy 
Muzeum Narodowym Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie – wskazano Wiesła-
wa Biegańskiego, Powiatowego 
konserwatora Zabytków, 

- ustalenia wysokości opłat za 
usunięcie i parkowanie pojaz-
dów na parkingach strzeżonych, 

- udzielenia Gminie Buk po-
mocy finansowej na wykonanie 
nasadzeń na terenie gminy w ra-
mach programu zwiększania lesi-
stości Powiatu Poznańskiego

- dokonano zmiany uchwa-
ły nr V/39/IV/2011 Rady Powia-
tu w Poznaniu z 23 marca 2011r. 
w sprawie określenia realizowa-
nych przez powiat poznański zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnospraw-
nych oraz środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-

pełnosprawnych przeznaczonych 
na realizację tych zadań w 2011r. 
(Powiat otrzymał dodatkowe środ-
ki z PFRON w wysokości 456.652, 
środki te w całości przeznacza się 
na rehabilitację społeczną).

- zatwierdzono rozkład pracy 
godzin aptek ogólnodostępnych 
na terenie powiatu poznańskiego 

- zatwierdzono zestawienie 
przydziału środków budżetowych 
w 2011r. na wykonanie prac konser-
watorskich, restauratorskich lub ro-
bót budowlanych przy zabytku wpi-
sanym do rejestru zabytków (środki 
przydzielono Parafiom Rzymsko –
Katolickim w Tomicach, Wierzeni-
cy, Siedlcu, Kicinie, oraz Murowa-
nej Goślinie na wykonanie projektu 
modernizacji pałacu. 

- Rada dokonała zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Poznańskiego na lata 
2011- 2014 i budżetu Powiatu 
Poznańskiego na 2011 r., zapo-
znała się również ze sprawozda-
niem z pracy Zarządu Powiatu 
w Poznaniu za okres od 9 maja 
do 22 czerwca 2011r. 

~Krystyna Semba  
Radna Powiatu 

Jedenastego czerwca, w gdań-
skiej hali Ergo Arena odbyła 
się Konwencja PO. Nowocze-

sna hala pękała w szwach, zgroma-
dziło się w niej bowiem przeszło 
12 tysięcy członków PO. Pory-
wająca, zorganizowana z wielkim 
rozmachem, w iście amerykań-
skim stylu – takie opinie domino-
wały w ocenie sobotniej konwen-
cji Platformy Obywatelskiej. Dla 
tych dla których zabrakło miejsc 
w Arenie wystawione zostały te-
lebimy.  Osoby, które nie mogły 
pojechać do Gdańska miały możli-
wość śledzenia na żywo przebiegu 
konwencji za pośrednictwem stro-
ny internetowej . 

Zgromadzeni obejrzeli film 
o dokonaniach PO. Z transmisji, ze 

studia zjazdu; usłyszeli odpowie-
dzi na zadane wcześniej  pytania 
internautów, na które odpowiada-
li ministrowie. Rozmowy w studio 
prowadzili  Joanna Mucha, Michał 
Marcinkiewicz i Jakub Rutnicki. 

Było też przesłanie prezyden-
ta Bronisława Komorowskiego. 
– Kawał mojego serca zostawi-
łem w  Platformie Obywatelskiej 
– przemawiał prezydent. – Ze 
względu na te lata i na kolejne 
chcę wyrazić nadzieję, że jeszcze 
razem wiele dla Polski zrobimy. 
Życzę wam sukcesów, odwagi, siły 
i szczęścia.

Uwagę mediów skupiali i prze-
mawiali do tłumu: Joanna Klu-
zik-Rostkowska, Dariusz Rosati 
i Bartosz Arłukowicz, marszałek 
Senatu Bogdan Borusewicz, Na 
konwencji wystąpili również: Sła-
womir Nowak, Janusz Lewandow-
ski, Radosław Sikorski, Ewa Ko-
pacz, Grzegorz Schetyna, Hanna 
Gronkiewicz-Waltz.

Donald Tusk zabrał głos na za-
kończenie konwencji. Jak mówił, 

10 lat temu był poryw serca, ale 
dziś Polacy będą Platformę oce-
niać za władzę, jaką wykonujemy. 
Jak podkreślił członkowie Plat-
formy powinni w skupieniu i bar-
dzo uczciwie powiedzieć Polsce 
co zrobiliśmy przez te 10 lat dla 
naszej ojczyzny; co się udało, a co 
nie. Nie możemy ani przez sekun-
dę zapomnieć, że 40 mln ludzi, 40 
mln Polaków, żyjących w samym 
sercu Europy(...), że te miliony 
Polaków mają bardzo twarde, su-
rowe wymagania wobec tych, któ-
rzy ośmielają się prosić o władzę 
- oświadczył.

W konwencji uczestniczył Po-
seł Waldy Dzikowski, który przy-
jechał wraz z członkami Plat-
formy z powiatu poznańskiego. 
Szczególnie silnie reprezento-
wane było jego macierzyste koło 
z Tarnowa Podgórnego. Konwen-
cję zorganizowano, aby uczcić 
dziesięciolecie działalności Plat-
formy Obywatelskiej. 

~Biuro Poselskie PO
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Wiadomości 
wędkarskie

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego 
zawiadamia swoich członków, że 17 lipca zo-
staną rozegrane zawody wędkarskie o Puchar 

Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusza Czajki.
Zawody zostaną rozegrane w dwóch kategoriach: 

seniorów koła tarnowskiego oraz młodzieży zrzeszo-
nej w PZW i tej bez żadnej przynależności z terenu 
naszej Gminy. Uwaga! Młodzież od lat 14 obowiązu-
je posiadanie karty wędkarskiej (wymóg ustawowy). 
Zbiórka zawodników o 7.00 na stawach w Barano-
wie. Łowienie na jedną wędkę metodą spławikową. 
W czasie trwania zawodów młodzież może uzyskać 
informacje o warunkach zdobycia karty wędkarskiej 
oraz możliwości wstąpienia do tarnowskiego koła. 
Informacje: pod tel. 508 507 980.

Przypominamy również, że 15 sierpnia zostaną ro-
zegrane zawody o Puchar Przewodniczącego Rady 

Gminy. Zawody rozegrane zo-
staną na Jeziorze Lusowskim. 
Zbiórka zawodników na parkingu 
wiśniowym w Lusówku o 7.00. 
Zapraszamy.

27 czerwca została zorganizo-
wana dla młodzieży wycieczka 
wędkarsko-turystyczną w okoli-
ce Sierakowa. Młodzież mogła 
podziwiać okolice Łężeczek oraz 
Jez. Chrzypsko z wieży widowi-
skowej – to początek Sierakow-
skiego Parku Krajobrazowego. 
Następnie zwiedzano gospodar-
stwo rybackie w Lutomiu. Mło-
dzież zapoznała się z hodowlą 
karpi oraz znaczeniem piętrzenia 
wód w celach hodowlanych ryb, 
ich magazynowaniem i selekcją 
przed ich sprzedażą.

Dalsza trasa wiodła poprzez 
przeprawę promową na Warcie 

w miejscowości Zatom. Docelo-
wym punktem wycieczki było ło-
wisko pstrągowe w Kłosowicach. 
Tutaj młodzież mogła wykazać 
się umiejętnościami wędkarski-
mi. Atrakcji i uciechy było wiele. 
Wszyscy uczestnicy złowili ryby. 
Na koniec wycieczki młodzież 
biesiadowała przy grillu. Zado-
woleni wszyscy szczęśliwie wró-
ciliśmy do domu. 

Od 1 lipca do 31 sierpnia se-
kretariat koła będzie nieczyn-
ny. Wszelkie informacje można 
otrzymać pod nr tel.:

Prezes Koła – 517 586 261
Komisja egzaminacyjna – 

517 586 267
Skarbnik Koła – 517 586 272 

~Marek Perz  Prezes Koła 

W czerwcu Koło Śpiewu im. F. Nowo-
wiejskiego gościło w Nadrenii Północ-
nej Westfalii, w miejscowości Wupper-

tal, spotykając się z chórem Benedictus, działającym 
przy Polskiej Misji Katolickiej. 

Szybko nawiązała się nić porozumienia. Już pierw-
szego dnia mieliśmy okazję porozmawiać i  pośpie-
wać. Okazało się, że trafiliśmy do wspaniałych, 
serdecznych i otwartych ludzi i pomimo dużego zmę-
czenia do późnych godzin, trwały nocne Polaków roz-
mowy. Wszystkie dni były intensywnie wypełnione 
i nie było czasu na nudę. Mieliśmy okazję zwiedzić 
Kolonię z przepiękną katedrą, przejść się uliczkami 
Dusseldorfu, podziwiając jego zabytki oraz przejechać 
się jedyną w Europie kolejką nadziemną w Wupper-
talu. Oprócz atrakcji turystycznych głównym celem 
wyjazdu chóru była prezentacja bogatego repertuaru, 
przygotowanego przez dyrygenta Szczepana Tomcza-
ka. Śpiewacy mieli możliwość zaprezentowania się 
aż cztery razy. Było to m.in. podczas polskich Mszy 
Św. w Wuppertalu, w Sanktuarium Maryjnym w Ne-
sviges, ale najważniejszym i kulminacyjnym punk-
tem był występ w Essen. Tam odbyła się msza św., 
której oprawę muzyczną zapewniły chóry z Tarnowa 
i Wuppertalu. Następnie odbył się koncert podczas 
wystawy pod hasłem „Wierzyli, że wrócą” pamiątek 
po jednostkach Polaków służących przy Armii Renu, 
na którą zostaliśmy zaproszenii i przy okazji bardzo 
ciepło przyjęci. Prezes Jacek Smoliński otrzymał po-
dziękowanie z rąk organizatora wystawy Tadeusza 
Sokołowskiego. Impreza zakończyła się wspólnym 
występem chórów i tu również nastąpiło oficjalne po-

Spotkanie dwóch 
chórów

żegnanie z chórem Benedictus. Żal 
było się rozstawać, gdyż wszyscy 
czuliśmy się u nich jak w domu 
i było nam razem ze sobą dobrze.  
Jednak dla chórzystów z Tarnowa 
wyjazd się jeszcze nie skończył. 
Pozostałe dwa dni spędziliśmy 
w pobliskim Sollingen, w ośrod-
ku Zentrum Frieden, położonym 
w cichej i spokojnej okolicy. Wie-
czorami śpiewacy spędzali miło 
czas przy dobrej zabawie, śpiewie, 
tańcach i wspaniałych popisach 
kunsztu gry na fortepianie przez 
dyrektora Melosika. Do końca był 
z nami dyrygent chóru Benedic-
tus Benedykt Frąckiewicz, zwany 
po prostu Benkiem. Wyjazd pozo-
stanie na długo w naszej pamię-

ci, dzięki życzliwości gospodarzy 
i przyjaznej atmosferze. Na pewno 
spotkanie zaowocowało w nowe 
znajomości, nawiązały się przy-
jaźnie. Mamy  nadzieję, że zoba-
czymy się wkrótce, tym razem na 
polskiej ziemi.

Chór zawiesza swoją działal-
ność na okres wakacyjny, ale od 
września zaczyna intensywne 
przygotowania do  jubileuszu 90- 
lecia istnienia Koła Śpiewu. Pró-
by odbywać się będą jak zawsze 
w poniedziałki i w piątki w godz. 
19.00 – 21.00.  Czekamy na chęt-
nych do wstąpienia w nasze sze-
regi. Nie zastanawiajcie się, bo 
warto!  Cześć Pieśni!

 ~D. Z.
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Rok akademicki 2010/2011 
zakończył się walnym 
zebraniem, w którym 

uczestniczyło 24 członków UTW. 
Przewodniczyła zebraniu Beata 
Walkowiak, protokółowała Danu-
ta Strzyżewska. Nad prawną stro-
ną obrad czuwała mecenas Jadwi-
ga Kwiek Prezes Stowarzyszenia 
Jadwiga Kwiek   poinformowa-
ła  o rezygnacji z prac w Zarzą-
dzie Marii Zgoły oraz Barbary 
Dworczyk. Do Zarządu zareko-
mendowała  Kazimierę Kubiak, 
Marię Machowinę (prowadzenie 
księgowości) i Marię Kaniewską 

(przewodnicząca Rady Programo-
wej). Wszystkie kandydatury zo-
stały przyjęte. Następnie  zebrani 
wysłuchali sprawozdań Zarządu 
z działalności UTW, sprawozda-
nia finansowego oraz sprawozda-
nia Komisji Rewizyjnej. Po wy-
jaśnieniu kilku spraw i dyskusji 
wszystkie sprawozdania zostały 
przyjęte. Zarząd przedstawił pro-
pozycje zmian w statucie, które 
zostały przez zebranie zaakcepto-
wane. Jadwiga Kwiek zapropono-
wała program inauguracji nowego 
roku akademickiego, która odbę-
dzie się 8 października o godz. 

15.00 w sali widowiskowej GOK. 
Przedyskutowano również wstęp-
ne ustalenia programowe – sekcje 
edukacyjne na przyszły rok aka-
demicki zostaną niezmienione. 
W miarę zapotrzebowania uru-
chamiane będą nowe.

Dyżury w UTW w okresie wa-
kacyjnym zostają zawieszone 
– wznawiamy je we wrześniu. 
W tym miesiącu również przyj-
mowane będą zapisy na nowy 
semestr roku akademickiego  
2011/2012.

~Maria Kaniewska

Zakończyliśmy kolejny rok akademicki

Podczas tegorocznych Dni 
Gminy Tarnowo Podgór-
ne, grupa przedsiębior-

ców postanowiła wesprzeć naszą 
działalność przekazując na ten 
cel różnego rodzaju upominki – 
od zabawek do wyposażenia ła-
zienki. Dzięki temu gestowi nasi 
podopieczni mieli wiele radości 
zarówno na Dzień Dziecka, jak i 
na zakończenie zajęć przed wa-
kacjami. Wśród darczyńców zna-
leźli się: Fabryka A.J. Kuczyński 
(akcesoria meblowe chromowane, 
uchwyty dla osób niepełnospraw-
nych), Kathay-Haster A.Ślebioda 
(importer zabawek i artykułów 
sportowych), Paso P. Sobaszkie-
wicz (artykuły szkolne, torby, ple-
caki), Sanpol M. Kokot (artykuły 
sanitarno-instalacyjne), AXA B. 
Paprzycka (ubezpieczenia, inwe-
stycje, emerytury).

Zawsze podczas imprez orga-
nizowanych przez nasze gminy 
(Tarnowo Podgórne i Rokietnica) 
Stowarzyszenie „Roktar” stara się 
w nich aktywnie uczestniczyć. 
Przedstawiamy mieszkańcom 
i gościom na czym polega i do 
kogo skierowana jest nasza dzia-
łalność. Prezentujemy  prace pla-
styczne: malarstwo i decoupage 
oraz wyroby wikliniarskie wy-
konane przez młodzież. Prace te 

Przedsiębiorcy dla ROKTAR-u

można  nie tylko oglądać, jako 
efekt rehabilitacji naszych pod-
opiecznych, ale także zakupić, 
wspomagając w ten sposób prace  
Stowarzyszenie. W tym roku  do-
datkową  atrakcją na stoisku była 
loteria sponsorowana przez Han-
nę i Zdzisława Bukowiec z firmy 
Meblobuk ze Skórzewa. Zapis fo-
tograficzny z imprezy obejrzeć 
można na naszej stronie interne-
towej- http://roktar.pl/ w galerii 

zdjęć wykonanych przez wolon-
tariuszkę Aleksandrę Mucha.

 Dziękujemy wszystkim oso-
bom, zaangażowanym w po-
moc” ROKTAR-owi”. Cieszy 
nas wzrost zainteresowania pro-
blemami osób niepełnospraw-
nych przez  mieszkańców i wła-
dze gminy którym dziękujemy za 
zaproszenie i  wspieranie naszego 
Stowarzyszenia.

~Tomasz Mucha - Rodzic

Agata Lewińska z firmy Kuczyński przekazuje symboliczną paczkę  
od przedsiębiorców dla ROKTARU na ręce prezes Magdaleny Jujeczki

fot. archiwum
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Podczas kompleksowej kontroli nieruchomości w naszej Gminie strażnicy zauważyli, że wielu właścicieli nie zastoso-
wało się do obowiązku oznakowania swoich posesji numerem porządkowym. Przypominamy, że właściciel, administrator, 
dozorca lub użytkownik nieruchomości ma obowiązek właściwego oznaczenia posesji numerem porządkowym. Niezasto-
sowanie się do tego przepisu stanowi wykroczenie i zagrożone jest grzywną w wysokości 100 zł. Jednak nie chodzi nam o 
karanie, jest to raczej przejaw troski o naszych mieszkańców. Trudności z odnalezieniem niektórych posesji mają  głównie 
służby ratunkowe, ale także inne osoby szukające numerów adresowych. ~MK

Interwencje w miesiącu czerwcu – 364, najczęst-
sze z nich to:
•	 interwencje dotyczące bezpieczeństwa w komu-

nikacji – 105
•	 interwencje dotyczące nieprzestrzegania aktów 

prawa miejscowego – 77
•	 kontrole miejsc spożywania alkoholu – 38
•	 interwencje dotyczące bezpieczeństwa osób 

i mienia – 26
•	 interwencje przeciwko porządkowi i spokojowi 

publicznemu – 24
•	 kontrole związane ze zwierzętami (zanieczysz-

czenia, brak nadzoru) – 19
•	 interwencje przeciwko urządzeniom użytku pu-

blicznego – 11

Wybrane zdarzenia:
2 czerwca  – patrol straży brał udział w akcji ra-

tunkowej na terenie posesji w Baranowie. Miesz-
kaniec potrzebował pomocy medycznej, jednak ra-
townicy pogotowia oraz straży pożarnej nie mogli 
dostać się na teren posesji z powodu znajdującego 
się tam groźnego psa. W czasie trwania akcji jedne-
mu z członków rodziny udało się zabrać psa i służby 
ratunkowe mogły przystąpić do pracy. 

3 czerwca – do siedziby straży gminnej mieszka-
niec Przeźmierowa przywiózł maleńkiego szczenia-
ka, którego ktoś w nocy podrzucił na teren jego pose-
sji. Z uwagi na to, że piesek był bardzo mały zamiast 
przekazywać go do schroniska, strażnicy postanowili 
znaleźć mu dom. Już tego samego dnia piesek trafił 
w bardzo dobre ręce.  

3 czerwca – strażnicy wykonując rutynowy patrol 
miejsc podrzucania śmieci w Przeźmierowie na go-
rącym uczynku ujawnili mężczyznę, który wywoził 
nielegalnie gruz do lasu. Został on ukarany wysokim 
mandatem karnym, a także musiał przywrócić teren 
do stanu pierwotnego.  

6 czerwca– z jednej z firm mieszczącej się w miej-
scowości Sady straż otrzymała zgłoszenie, że pra-
cownicy znaleźli ranną sowę uszatą (na zdjęciu 
obok). Ptak miał połamane skrzydła, został przewie-
ziony przez strażników do azylu dla ptaków w po-
znańskim zoo, gdzie fachowo zajmą się nim jego 
pracownicy. 

9 czerwca – otrzymaliśmy zgłoszenie od pracow-
nika wykonującego prace ziemne w Tarnowie Pod-
górnym, że znalazł niewybuch. Strażnicy, którzy 
udali się na miejsce niezwłocznie powiadomili patrol 

saperski i zabezpieczyli miejsce 
do czasu jego przyjazdu i podczas 
działań. 

22 czerwca – w Batorowie ko-
bieta przejeżdżająca rowerem zo-
stała zaatakowana przez psa bie-
gającego bez opieki. Właściciel 
został ukarany grzywną  za brak 
nadzoru nad zwierzęciem. 

24 czerwca – mieszkaniec gmi-
ny był naocznym świadkiem pod-
rzucenia śmieci przez nieznanych 
mężczyzn w Przeźmierowie. 
Zgłaszający wykonał zdjęcia 
i przekazał wiele cennych infor-
macji w sprawie. Aktualnie trwają 
czynności wyjaśniające.

27 czerwca  – na terenie Tar-
nowa Podgórnego mieszkańcy 
zauważyli dwa bezpańskie psy, 
które błąkały się po miejsco-
wości. Strażnicy ustalili, że już 
wcześniej widziane były na tere-
nie Lusowa. Dwa dni wspólnie 
z pracownikami schroniska pró-
bowaliśmy je złapać, jednak było 
to bardzo trudne, gdyż psy były 
zdziczałe i nieufne. Po ukazaniu 
się apelu straży wraz ze zdjęciem, 
jeden z mieszkańców Tarnowa 
Podgórnego pomógł nam i po-
święcił swój czas, dzięki czemu 
psy zostały schwytane i przewie-
zione do schroniska. 

30 czerwca  – otrzymaliśmy 
zgłoszenie, że w Batorowie na te-
renie jednej z posesji znajduje się 
wąż. Strażnicy, którzy udali się 
na miejsce stwierdzili, że jest to 

zaskroniec. Jest to gatunek nie-
jadowitego węża, nie stanowi 
on zagrożenia dla ludzi i zwie-
rząt.  Żywi się  żabami, rybami 
i małymi gryzoniami. Zaskro-
niec zawdzięcza swą nazwę cha-
rakterystycznym żółtym plamom 
w okolicy skroni. Plamy te są bar-
dzo wyraźne, można dzięki nim 
odróżnić zaskrońca od innych ga-
dów. 

30 czerwca  – do straży gmin-
nej zatelefonowała mieszkanka 
Wysogotowa, że w miejscowości 
coś się pali i co jakiś czas słychać 
wybuchy. Strażnicy, którzy udali 
się na wskazane miejsce zastali 
dwóch mężczyzn, którzy spalali 
odpady budowlane. Obaj zostali 
ukarani grzywną. 

W czerwcu z uwagi na roz-
poczynające się wakacje letnie 
strażnicy przeprowadzili w szko-
łach pogadanki, podczas których 
omawiali tematy dotyczące bez-
pieczeństwa podczas spędza-
nia wolnego czasu przez dzieci, 
młodzież i dorosłych. Braliśmy 
również udział w egzaminach na 
kartę rowerową w Lusówku oraz 
Tarnowie Podgórnym.

W czerwcu kontynuowana była 
akcja kompleksowej kontroli pose-
sji, tym razem w miejscowości Lu-
sówko. Sprawdzane były umowy 
i rachunki na wywóz nieczystości 
stałych oraz oznakowanie pose-
sji. Mieszkańcy, którzy nie spełni-
li wymogów Ustawy o utrzymaniu 
czystości w gminach otrzymali na-
kaz uzupełnienia nieprawidłowo-
ści. Ci, którzy mimo pozostawio-
nych informacji nie skontaktowali 
się ze strażą w celu wyjaśnienia 
sprawy, zostali wezwani do siedzi-
by straży gminnej w celu złożenia 
wyjaśnień.  

~Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

Z notatnika Gminnego Strażnika
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W dniu 17.06.2011 r. odbyło się w Liceum 
Ogólnokształcącym w Tarnowie Podgór-
nym uroczyste wręczenie nagród w VII 

edycji konkursu „Mój pomysł na biznes” organizowa-
nego przez Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębior-
ców w Tarnowie Podgórnym.

Do konkursu zgłosiło się 14 uczniów z Gimnazjum 
w Tarnowie Podgórnym i 2 z Liceum w Tarnowie Pod-
górnym.

Zadaniem młodzieży było przygotowanie prac opi-
sujących ich pomysły na biznes, które zostały ocenione 
przez nauczycieli. Najlepiej ocenione prace zostały na-
grodzone zwiedzaniem zakładów pracy i Urzędu Gmi-
ny. Następnie uczestnicy konkursu przygotowali pre-
zentacje, opisujące ich pomysł na biznes, które potem 
były przedstawiane przed Komisją.

Efektem naszych działań jest 10 prac:
– 8 prac przygotowali uczniowie z Gimnazjum 

w Tarnowie Podgórnym, 
– 2 prace uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego 

w Tarnowie Podgórnym.
Podkreślamy wysoki poziom prac, dużą pomysło-

wość, dojrzałość projektów, zwracanie uwagi na wiele 
szczegółów, o których mówiono podczas zwiedzania. 
Bardzo duży potencjał twórczy młodzieży. 

Po nominacjach przyszła kolej na wręczenie nagród 
głównych. Wręczali je  Tadeusz Czajka, Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne, który przyjął honorowy patronat 
nad konkursem i jest współfundatorem głównej nagro-
dy (cyfrowy aparat fotograficzny) i Krzysztof Szumski 
w imieniu Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębior-
ców, które ufundowało pozostałe nagrody w klasyfi-

Konkurs „Mój pomysł na biznes”  
– VII edycja 2011 ROZSTRZYGNIĘTY !!!

kacji generalnej (cyfrowe aparaty 
fotograficzne, odtwarzacze MP3 
i programy do nauki języka angiel-
skiego).

W klasyfikacji generalnej pierw-
sze miejsce zajęła praca Zuzanny 
Zygmańskiej III A i Aleksandry 
Piechoty III A Gimnazjum Tarno-
wo Podgórne 14 pkt.

Drugie miejsce zajęła praca Ewe-
liny Kozaczyńskiej III C i Pauliny 
Robak III C Gimnazjum Tarnowo 
Podgórne 13 pkt oraz praca Wirgi-
nii Jankowskiej III A Gimnazjum 
Tarnowo Podgórne 13 pkt.

Trzecie miejsce zajęła praca An-
nay Nowickiej III A i Aleksandry 
Muchy III A Gimnazjum Tarnowo 

Podgórne 12 pkt oraz praca Mar-
celiny Czajki III C i Aleksandry 
Bryszak III C Gimnazjum Tarno-
wo Podgórne 12 pkt.

Pamiątkowym dyplomem wy-
różniono opiekunkę zdobywców 
I miejsca Tatianę Tatarską z Gim-
nazjum w Tarnowie Podgórnym. 

Poza konkursem oceniono pracę 
Sebastiana Szymańskiego ucznia 
z Liceum Ogólnokształcącego, 
który swój pomysł na biznes ma 
już opatentowany – zaprezentował 
realizację projektu pt. „Mamut”. 
Wyróżnienie zostało przyznane 
na poziomie pierwszego miejsca 
w konkursie.

Uroczystość zakończyły scenki 
z Kabaretu Starszych Panów w wy-
konaniu uczniów z LO w Tarnowie 
Podgórnym. 

Z ramienia TSP całość nadzoro-
wał Łukasz Szlanga.

Wszystkim uczestnikom, na-
uczycielom, dyrekcjom szkół, za-
kładom pracy, Urzędowi Gminy 
i TP BUS-owi za ich zaangażo-
wanie i udział w konkursie bardzo 
dziękujemy i zapraszamy do udzia-
łu w VIII edycji w przyszłym roku. 

 ~K.Sz.

Na dobry początek

W Baranowie 11 czerw-
ca nastąpiło  oficjal-
ne uroczyste otwarcie 

fundacji „Otoczmy Troską Ży-
cie”. Przedstawiono radę i zarząd 
fundacji oraz cele i zakres działa-
nia do końca roku. 

Na otwarcie przybyli m.in. Z-ca 
Wójta Piotr Kaczmarek i Radni 
Gminy Tarnowo Podgórne, Z-ca 
Wójta Gminy Dopiewo Tade-
usz Zimny, przedstawiciele firm 
oraz inni zainteresowani działal-
nością fundacji. Pasterskie błogo-
sławieństwo przesłał Arcybiskup 
Metropolita Poznański Stanisław 
Gądecki. W ramach wspierania 
uzdolnionej młodzieży imprezę 

uświetnił kwartet smyczkowy stu-
dentów V roku Akademii Muzycz-
nej.

Otwarcie było okazją do zebra-
nia funduszy na organizację wy-
poczynku letniego dla dzieci.

W niedzielę  4 września 
w Szkole Podstawowej w Prze-
źmierowie planujemy organiza-
cję  festynu  „Otoczmy Troską 
Dzieci” w ramach imprezy -  Po-
żegnanie lata. Festyn będzie miał 
formę pikniku rodzinnego z wy-
stępami artystycznymi i zaba-
wami dla dzieci oraz stoiskami 
informacyjnymi w zakresie profi-
laktyki zdrowotnej i wychowaw-
czej dzieci. Chcielibyśmy zor-
ganizować loterię fantową oraz 
obdarować dzieci drobnymi upo-
minkami. Szczegóły imprezy po-
damy w następnym miesiącu. 

Wszystkim mieszkańcom Gmi-
ny Tarnowo Podgórne życzymy 
miłych wakacji.

~Barbara Nowak
Prezes Fundacji  ,,Otoczmy Troską Życie”

www. troska-zycie.pl

….z potrzeby serca…
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LATO Z  KSIĄŻKĄ - czyli 
urlop, wakacje, czas wol-
ny. Czas urlopu można na-

zwać do woli. Wniosek jest jeden, 
to czas odpoczynku i relaksu dla 
dużej grupy osób.

 Wszystkim, którzy dzień spę-
dzony bez książki uważają za stra-
cony, polecam duży wybór książek 
o różnej tematyce – od klasyki po 
literaturę współczesną, literaturę 
popularnonaukową, książki o te-
matyce historycznej i podróżni-
czej, książki obcojęzyczne. Po-
dróże po kraju i świecie z książką 
wpisują się w modne dzisiaj hasło 
„CZYTAM, BO LUBIĘ TO”.

W okresie urlopowym Bibliote-
ka Publiczna w Tarnowie Podgór-
nym czynna codziennie.

Dla wszystkich zmęczonych 
pracą przy komputerze i tym któ-
rzy narzekają na brak wolnego 
czasu polecam audiobooki czyli 
książki mówione. To świetny spo-
sób, aby „czytać” książki nawet 
kiedy nie ma się wolnego czasu. 
Jest to bardzo wygodna forma za-
poznawania się z literaturą.W Bi-
bliotece dostępne są zarówno 

Informator kulturalny Biblioteki Publicznej

nowości jak i klasyka literatury. 
Dużym atutem audiobooków jest 
ich interpretacja przez znanych 
polskich aktorów m.in. Magdę 
Zawadzką, Andrzeja Łapickiego, 
Jana Englerta, Magdalenę Cie-

lecką, Dominikę Ostałowską, Ra-
fała Królikowskiego czy Paulinę 
Holtz.

Jeśli chcemy przenieść się 
w inny wymiar, inny czas, za-
szyć w puszczy amazońskiej, 
wędrować przez piaski pusty-
ni afrykańskiej, cofnąć się do 
okresu Polski międzywojennej, 
czy poznać mroczne zakamarki 
XIX Paryża, Madrytu, Barce-
lony, Londynu polecam klasy-
kę literatury dla zwiedzających 
kraje świata duży wybór prze-
wodników, a dla osób docenia-
jących uroki Bałtyku, Mazur czy 
polskich gór podróże po Polsce 
z Elżbietą Dzikowską. 

NOWOŚCI MIESIĄCA LIPCA 
• Katarzyna Grochola, Dorota Szelągowska – „MAKATKA”
• Mark Logue – „JAK ZOSTAĆ KRÓLEM”
• Jodi Picoult – „LINIA ŻYCIA”
• Peter Pezzelli – „VILLA MIRABELLA”
• Penelope Green – „NA PÓŁNOC OD CAPRI”
• Katarzyna Michalak – „ROK w POZIOMCE”
• Iwona Słabuszewska - Krauze – „OSTATNIE FADO”

Więcej informacji na naszej stronie www.bibliotekatp.pl i na stronie 
www.poziom-wyzej.pl.  ~I.B.

Za przyczyną Leszka Jerza-
ka zaszczytny tytuł Kró-
la Zielonoświątkowego 

Okręgu Szamotulskiego powrócił 
do naszego bractwa. Rywalizacja, 
która miała miejsce w Szamotu-
łach, przebiegała w sympatycznej 
atmosferze. I choć do walki sta-
nęli przedstawiciele wszystkich 
bractw naszego okręgu, tarnowia-
nie pokazali prawdziwą klasę. 

Najważniejsze trofeum przypa-
dło wspomnianemu już Leszko-
wi Jerzakowi, a rycerzami zostali: 
Marian Leopold i Marian Kleszcz. 
Trudno sobie wymarzyć lepsze za-
kończenie pierwszego półrocza.  
Warto przypomnieć, iż w skład 
Okręgu Szamotulskiego wcho-
dzą bractwa z Grzebieniska, Wro-

nek, Pniew, Szamotuł, Sierakowa 
i oczywiście Tarnowa Podgórne-
go. Obecnie jest to około 120 sióstr 
i braci. Są wśród nich świetni strzel-
cy, tym cenniejsze jest zwycięstwo. 

Przed nami wakacje, choć nie 
odpoczynek od brackich spo-

tkań. Odwiedziliśmy urokliwy 
Dolsk, którego bractwo obcho-
dziło właśnie XX-lecie, a w naj-
bliższych planach mamy Zjazd 
Delegatów Zjednoczenia w Zbą-
szynku i XV -lecie bractwa 
w Mieszkowie. 

Król Zielonoświątkowy Okręgu Szamotulskiego 
znów w Tarnowie Podgórnym!

Zwycięzcy 
strzelania 
okręgowego
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 „Pamiętajmy o tych, którzy odeszli, bo inaczej naprawdę będą martwi” 
Wisława Szymborska

Jest wiele cytatów, wiele tekstów, które mówią o tym, jak ważna jest pamięć o tych, którzy odeszli. Chciałabym Pań-
stwu zaproponować wspólne redagowanie cyklu wspomnieniowego „Ocalić od Zapomnienia”. 

Ilu wspaniałych ludzi, mieszkańców naszej Gminy, przeszło już przez „smugę cienia”. Część z nich żyje w naszych 
wspomnieniach, opowiadamy o Nich naszym dzieciom, wnukom. Odwiedzamy na cmentarzach. Wielu zostało zapomnia-
nych. Chciałabym przywrócić pamięć o postaciach sprzed lat i tych z wczoraj. Długoletni mieszkańcy wielu z Nich pa-
miętają, dla osób od niedawna zamieszkujących Gminę będzie to okazja do poznania wielu znakomitych ludzi.

~Ewa Noszczyńska-Szkurat 
I Zastępca Wójta

Ocalić od zapomnienia

Wspomnienie o Marianie Nowaku

Marian Nowak urodził 
się 14 stycznia 1919 r. 
w Zwoli w byłym po-

wiecie śremskim, z rodziców 
Franciszka i Stanisławy z domu 
Cyka, w rodzinie rolniczej. Ukoń-
czył szkołę podstawową III stop-
nia, a po trzyletnich kursach kwa-
lifikacyjnych uzyskał tytuł rolnika 
wykwalifikowanego, następnie 
mistrza w zawodzie rolniczym. 
Od 1933 roku pracował z rodzi-
cami w ich gospodarstwie rol-
nym w Zwoli. Należał do Koła 
Młodzieży Wiejskiej „Wici”. Był 
przewodnikiem zespołu PR I, II 
i III stopnia. W czasie okupacji 
pracował na roli u Niemca, nato-
miast po wojnie w dalszym ciągu 
w gospodarstwie rodziców. Zało-
żył tam Koło Młodzieży Wiejskiej 
i był jego prezesem. W latach 
1946 – 1948 był wiceprezesem 
Zarządu Powiatowego ZMW 
„Wici” w Śremie.

W 1949 roku kupił gospodar-
stwo rolne o powierzchni 21 ha 
w Tarnowie Podgórnym, które 
prowadził do końca. Ukierunko-
wał je na produkcję traw nasien-
nych i ziemniaków. W 1972 r. 
przestawił je na specjalizujące 
się w trzodzie chlewnej typu duń-
skiego. 

W 1957 roku był współorga-
nizatorem reaktywowania Kół-
ka Rolniczego w Tarnowie Pod-
górnym i w latach 1962 – 1978 
był jego prezesem. Organizował 
3-letnie szkolenie na tytuł rolni-

ka wykwalifikowanego, następnie 
na mistrza w zawodzie rolniczym. 
W Kółku rozwijał mechanizację. 
Po powstaniu w Tarnowie Mię-
dzykółkowej Bazy Maszyno-
wej (MBM) kółko stało się wio-
dącym w powiecie poznańskim. 
W 1975 roku powstała Spółdziel-
nia Kółek Rolniczych (SKR), 
w której Marian Nowak pełnił 
funkcję przewodniczącego rady 
nadzorczej. Był także wielolet-
nim członkiem rady nadzorczej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Kaź-
mierzu i Okręgowej Spółdziel-
ni Mleczarskiej w Poznaniu. Był 
delegatem na zjazdy Gminne-
go, Wojewódzkiego i Krajowego 
Związku rolników, Kółek i Orga-
nizacji Rolniczych. Za swą dzia-
łalność społeczną i gospodarczą 
został odznaczony Orderem Od-
rodzenia Polski, Srebrnym Krzy-
żem Zasługi, Medalem 40-lecia, 
1000-lecia Państwa Polskiego, 
Za zasługi w rozwoju wojewódz-
twa poznańskiego, tytułami „Za-
służony Pracownik Rolnictwa”, 
„Zasłużony działacz kółek rolni-
czych”, „Zasłużony działacz Ru-
chu Spółdzielczego” oraz wie-
loma dyplomami uznania. Był 
również członkiem PSL. Zmarł 
21 listopada 1998 r. W jego po-
grzebie brało udział bardzo dużo 
ludzi oraz władze gminy, powia-
tu i województwa. Marian Nowak 
został pochowany na cmentarzu 
w Tarnowie Podgórnym. 

~Stanisław Leitgeber

Marian Nowak fot. archiwum
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Do 7 sierpnia czekamy na 
zgłoszenia zespołów chęt-
nych do występu w ra-

mach I edycji festiwalu BLuso-
wo, który odbędzie się na placu 
„U księdza za płotem” w Lusowie. 
W sobotę, 27 sierpnia, wystąpi tam 
sześciu finalistów, którzy powal-
czą o tygodniową sesję nagranio-
wą w Black Cat Studio oraz nagro-
dy finansowe o łącznej wartości 
2500 zł. Po finale przeglądu na 
scenie pojawią się także zaproszo-
ne gwiazdy: Martyna Jakubowicz 
z zespołem, Joanna Pilarska z ze-
społem i grupa Boogie Chili.

Aby wziąć udział w konkur-
sie należy przesłać na adres blu-
sowo@goksezam.pl zgłoszenie 
zawierające nazwę wykonawcy, 
zdjęcie, skład zespołu, krótką bio-
grafię (do 5 zdań), telefon kontak-
towy oraz maksymalnie 3 utwory 
w formacie mp3. Łączny czas ich 
trwania nie powinien przekroczyć 
10 minut.

Na podstawie nadesłanych na-
grań organizatorzy wybiorą nie 
więcej niż 6 wykonawców, którzy 
zaprezentują się podczas pierw-
szej edycji festiwalu BLusowo. 
Ich półgodzinne występy oceniać 
będzie profesjonalne jury, którego 
przewodniczącym będzie Ryszard 
Gloger – dziennikarz muzyczny 
związany z Radiem Merkury i za-
razem znawca bluesa. Więcej in-
formacji o festiwalu na www.gok-
sezam.pl 

~Jarek Krawczyk

Grasz? Zgłoś 
się na BLusowo 
– atrakcyjne 
nagrody czekają

Pod koniec czerwca Dzie-
cięcy Zespół Pieśni i Tań-
ca „Modraki” wyjechał do 

Hiszpanii. Festiwal  rozpoczęto 
korowodem wszystkich zespołów 
przez miasto Calella. Parokrotnie 
mieliśmy okazję występować na 
festiwalowej scenie. Najbardziej 
będziemy wspominać różnorod-
ność występujących zespołów 
m.in.z Turcji, Indii, Kolumbii, 
Maroko, Rosji, Czech, Gruzji, 
Hiszpanii i Holandii.

Dzieci bardzo zaprzyjaźniły 
się z grupą taneczną z Kolumbii. 
Wiele godzin spędziły na wspól-
nych rozmowach i zabawach. 
Język angielski pozwalał im na 
swobodną wymianę zdań i opo-
wieści o swoich krajach, rodzi-
nach i życiu.

Hotelowy basen stał się central-
nym miejscem integracji pomię-
dzy zespołami.

Podczas kąpieli i rejsu statkiem 
morze śródziemne nie szczędziło 
nam swoich fal. Dzieci piszczały 
z radości gdy fale wyrzucały je na 
brzeg po to by za chwile wciągać 
je w głąb (wody?). Oczywiście 
nie zabrakło też gry w piłkę pla-
żową – także z drużyną włoską.

W klasztorze w Montserrat 
oczekując w kolejce do kataloń-
skiej Czarnej Madonny daliśmy 
piękny koncert pieśni religijnych. 
Podczas „Barki” dołączyły się 
do naszego śpiewu inne obecne 

w kościele grupy. Kościół wypeł-
nił głośny, wielonarodowy śpiew.

W Barcelonie odwiedziliśmy 
ogromne oceanarium, słynny sta-
dion Camp Nou ,tajemniczą kate-
drę, przepiękny kościół Sagrada 
Familia, gwarną ulicę La Rambla, 
podziwialiśmy architekturę Gau-
diego w parku Guell oraz obejrze-
liśmy wieczorny spektakl tańczą-
cych fontann.

Dzieci wyjeżdżały z festiwa-
lu bardzo zapłakane a uściskom 
i pożegnaniom nie było końca.  

W drodze powrotnej zawitali-
śmy do francuskiego miasteczka 
Avignon. Zauroczyło nas to nie-
zwykłe miejsce. Zaskoczył nas 
widok słynnego mostu, który po 
licznych potopach i zniszczeniach 
wojennych nie został odbudowany. 
To o tańcu na tym moście opowia-
dają piosenki. W muzeum dowie-
dzieliśmy się, iż dawniej tańczono, 
ale na wyspie będącej popularnym 
terenem rekreacyjnym. 

Następnie udaliśmy się na spa-
cer po starym mieście. Wszech-
obecny zapach lawendy towarzy-
szył nam podczas przejścia pod 
Pałac Papieski i powrotu do au-
tokaru.

Myślę, że dla wszystkich czas 
spędzony na Międzynarodowym 
Festiwalu Tańców Folklorystycz-
nych „Alegria”2011  w Hiszpanii 
był pełen wrażeń i na długo pozo-
stanie w naszej pamięci.

~Agnieszka Dolata

Modraki w Hiszpanii
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Efekty całorocznej pracy twórczej przedstawi-
ło sześć zespołów teatralnych. Aktorzy byli 
w różnym wieku – od dzieci z podstawówki 

do emerytów. Z tego wynikała też różnorodność te-
matów poszczególnych spektakli. 

Forum Teatrów Gminy Tarnowo Podgórne od-
było się już po raz dziesiąty. W Domu Kultu-
ry w Przeźmierowie wystąpiły zespoły teatralne 
GOK „SEZAM”: „Novi”, „Viva Teresa” i „Senio-

Niecały rok temu znakomi-
ty koncert z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia 

Muzyki dał w Tarnowie Podgór-
nym Wiesław Prządka. Sporą jego 
część wypełniły wówczas kompo-
zycje Astora Piazzolli zagrane na 
bandoneonie. Utwory argentyń-
skiego kompozytora, tym razem 
zaaranżowane na skrzypce, wio-
lonczele i fortepian, a także kilka 
klasycznych tang wykona w Lu-
sowie Trio Taklamakan. Istnieją-
ca od 1998 grupa swój program 
„Tangonalia” zaprezentuje pod-
czas 72. koncertu z cyklu „Lu-
sowskie Poranki Muzyczne”.

Jan Romanowski, Andrzej 
„A3” Trzeciak i Michał Karasie-
wicz tworzą trio niebanalne. Wy-
kształceni „klasycznie” muzycy 
odżegnują się od nazywania się 
klasycznym zespołem. Inspirują 

ich spotkania tzw. muzyki „po-
ważnej” z taneczną. Dlatego moż-
na podczas ich koncertów usły-
szeć czardasze, tańce bałkańskie, 
melodie klezmerskie oraz właśnie 
tanga, które wypełnią większość 
programu lusowskiego koncertu.

Jego szczegóły poznamy dopie-
ro 7 sierpnia, po 11.45, kiedy arty-
ści wyjdą na scenę. Trio Taklama-
kan nie ma bowiem w zwyczaju 
układania gotowych scenariuszy – 
ostateczny dobór repertuaru zale-
ży zawsze od klimatu panującego 
w danym miejscu. A znając wy-
jątkowy urok wnętrz lusowskiego 
kościoła, osłuchanie i przychyl-
ność „porankowej” publiczności 
oraz klasę samych muzyków już 
teraz mogę strzelać: atmosfera bę-
dzie wspaniała. Zapraszam i pole-
cam – wstęp wolny.

~Jarek Krawczyk

Wszyscy mieszkańcy gminy Tarnowo Podgórne, którzy chcie-
liby aby ich dzieci spędziły jeden lub kilka wakacyjnych dni 
w ciekawy sposób mogą jeszcze zapisywać swoje pociechy 

na jednodniowe wycieczki.
Wyjazdy przeznaczone dla dzieci powyżej 10 roku życia w tym roku 

skupione są wokół drewnianych kościołów Wielkopolski. Poza tym 
w swoim programie mają kąpiel w jeziorze lub basenie, zwiedzanie 
ZOO, zabawę w osadzie traperskiej lub parku i obiad. 

Szczegółowy rozkład wycieczek dostępny jest na www.goksezam.pl. 
Koszt udziału w jednej trwającej od 10 do 18 wycieczce to 25 zł. Zapisy 
przyjmujemy w siedzibie GOK „SEZAM” (Tarnowo Podgórne, ul. Po-
znańska 96, pok. 24 w godz. 8-15) oraz w  Domu Kultury w Przeźmie-
rowie (ul. Ogrodowa 13, w godz. 10-17). ~Jarek Krawczyk

Ostatnie miejsca 
na letnie wycieczki

Publiczności przypadły do gustu „Senioritki” 

Jubileuszowe forum teatrów

Tango w kościele

Mieszkanka naszej Gminy, Natalia Fiszer 
z Przeźmierowa, została wybrana Miss 
Wielkopolski 2011! Wybory odbyły się 

w sobotę, 2 lipca, w Głuchowie. Natalia zdoby-
ła także tytuł Miss Publiczności. Przypomnijmy, że 
Natalia podczas tegorocznych Dni Gminy Tarnowo 
Podgórne otrzymała tytuły Międzynarodowej Miss 
Gminy, Miss Elegancji i Miss Publiczności. Gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów. ~ARz

Natalia Fiszer 
Miss Wielkopolski

ritki” oraz grupy szkolne - ,,Przy 
Okazji” z Liceum Ogólnokształ-
cącego w Tarnowie Podgórnym, 
grupa teatralna z Gimnazjum 
im. Polskich Noblistów w Bara-
nowie, a także grupa teatralna ze 
Szkoły Podstawowej im. gen. J. 
Dowbora Muśnickiego w Luso-
wie.

Publiczności najbardziej przy-
padł do gustu występ „Seniori-
tek”, grupy teatralnej Koła Seniora 
w Przeźmierowie. W zabawny spo-
sób przedstawiła ona  bohaterów 
baśni dla dzieci. Warto zwrócić 
także uwagę na zawodowy poziom 
grupy „Viva Teresa”, prowadzonej 
przez Artura Romańskiego i pod-
kreślić udział jedynego przedsta-
wiciela szkół podstawowych – 
szkoły w Lusowie.

~Kasia Sztuba
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W czerwcowe, upalne 
już dni trwały przy-
gotowania do kon-

kursów, turniejów sportowych,  
podsumowań całorocznej pra-
cy, finałów zmagań wieloetapo-
wych oraz pokazów umiejętno-
ści zdobytych na zajęciach kół 
zainteresowań. W organizowa-
nym każdego roku turnieju mate-
matyczno-sportowym Rambit po 
bardzo wyrównanej walce dru-
żyna Tarnowa w składzie: spor-
towcy: Filip Kabacińki, Eryk 
Piaskowski, Patrycja Orłowska 
i Magdalena Zachura i matema-
tycy: Antoni Horowski, Piotr 
Wanat, Dawid Lewiński, Fabian 
Walter pokonała rywali z innych 
szkół.  W Gminnym Konkur-
sie Języka Angielskiego dopie-
ro w dogrywce wyłoniony został 
zdobywca I miejsca ze szkoły or-
ganizującej tegoroczne zmagania. 
My jesteśmy szczęśliwi mając na 
podium naszą uczennicę Katarzy-
nę Kardas. Występy koła teatral-
nego obejrzane na profesjonalnej 
sali GOK udowodniły, że szkolna 
brać potrafi z ogromnym znaw-
stwem podejść do tworzywa sce-

SP Tarnowo Podgórne

Kto przeczyta ten się dowie… jak się skończył  
rok szkolny w podstawówce  w Tarnowie!

nicznego. Recytacja i występy to 
już nie monotonne wygłaszanie 
wyuczonych kwestii ale zabawa 
tekstem, współtworzenie utworu. 
Dziękując za wysiłek  uczniów na 
wielu polach: naukowym, spor-
towym, artystycznym, za współ-
pracę rodziców w przygotowaniu 
wydarzeń tegorocznych, nauczy-
ciele wystąpili dla dzieci! Scena-
riusz został oparty na IV części 
,,Dziadów”. Wiedząc, że zarówno 
nasz patron – bł. Jan Paweł II – 
miłośnik teatru jak i nasz wieszcz 
mieli poczucie humoru grono po-

czyniło wiele przeróbek. Dzień 
wręczania świadectw był więc 
u nas jak zwykle oryginalny.

 Gratulujemy sukcesów udo-
kumentowanych czerwonym pa-
skiem na świadectwach, otrzyma-
niem tytułu wzorowego ucznia, 
ale i tych które polegały na poko-
naniu różnych trudności i prowa-
dziły do postępu. 55 absolwentów 
opuściło nowe mury starej szkoły 
i być może wrócą do nas jako pra-
cownicy.

Nie żegnamy się więc, lecz cze-
kamy! ~GN

Na zakończenie koła dziennikarskiego mie-
liśmy okazję przeżyć niezwykłą przygodę. 
Pod koniec maja odwiedziliśmy siedzibę 

Wielkopolskiej Telewizji Kablowej w Poznaniu. 
W recepcji przywitała wszystkich pani przewod-

nik, która oprowadziła uczestników wycieczki po 
tajemnych miejscach, gdzie nie zagląda oko widza. 
Zobaczyliśmy charakteryzatornię, pomieszczenie 
w którym dziennikarze i ich goście mają wykony-
wany makijaż. Potem przeszliśmy do poczekalni 
dla gości (tak zwanego akwarium – miejsca, które 
ma szklane ściany). Pani zaprowadziła nas do na-
stępnej sali. Wreszcie mogliśmy z bliska przeko-
nać się jak wygląda prawdziwe studio, z którego 
nadawane są programy informacyjne. Dowiedzie-
liśmy się jak ważny jest odpowiedni przekaz in-
formacji. Prawidłowa dykcja i właściwa intonacja 
nie są obce specyfice dziennikarskiego zawodu. 

SP Przeźmierowo

Z telewizją „za pan brat”

Każdy z uczniów mógł usiąść na 
miejscu reportera telewizyjne-
go, na wprost kamery i poczuć 
się jak prawdziwy dziennikarz. 
Obejrzeliśmy również pracow-
nię montażystów, dźwiękowców 
i scenarzystów. 

Zobaczenie telewizji „od kuch-
ni” okazało się dla nas dużym 
przeżyciem. Zadowoleni i pełni 
nowych wrażeń opuszczaliśmy 
gmach telewizji.

Opiekunowie Koła Dziennikarskiego:
~Małgorzata Dorna, Grażyna Nowak
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Rywalizacja szkół podsta-
wowych prowadzona jest 
przez Szkolny Związek 

Sportowy i obejmuje różnorod-
ne dyscypliny sportowe: piłkę 
nożną, ręczną, siatkową, koszy-
kową, unihokej, badminton, lek-
ką atletykę, pływanie, tenis stoło-
wy, szachy, warcaby, aerobik. Nasi 
uczniowie zwyciężyli we wszyst-
kich konkurencjach na poziomie 
gminy i awansowali do półfinałów, 
finałów powiatu i rejonu. Bad-
mintoniści zdobyli mistrzostwo 
województwa wielkopolskiego. 
Zgromadzone punkty pozwoliły 
osiągnąć zwycięstwo nad wszyst-
kimi szkołami w powiecie. Szcze-
gólnie do tego sukcesu przyczynili 
się: Damian Sadalski, Damian Jaś-
kowiak, Adrian Jaśkowiak, Bartosz 
Garczyk, Kamil Korczyński, To-
masz Stasiak, Szymon Jerzewski, 
Andrzej Rassek, Tomasz Rassek,  
Jakub Roszyk, Wiktor Klijewski, 
Dawid Glinka. Dziewczęta repre-
zentujące naszą szkołę: Magdalena 
Świerczyńska, Julia Urbańska,A-
driana Skuliniec, Sylwia Nowak, 
Kamila Majorczyk, Julia Gałęska, 
Natalia Zalewska, Karolina Karol-
czyk, Maria Stenzel.

Gratulacje dla uczniów i na-
uczycieli wychowania fizycznego.

W dniu 17 czerwca 
uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. A Fiedle-

ra w Przeźmierowie (w składzie: 
Marek Owedyk i Wojciech Włó-
darczak) wzięli udział w konkursie 
zorganizowanym przez Poznański 
Odział Instytutu Pamięci Narodo-
wej przy współpracy z Gimnazjum 
nr 1 w Luboniu. Tematyka konkur-
su obejmowała zagadnienia zwią-
zane z Polską i Polakami w czasie 
drugiej wojny światowej.

W zmaganiach konkursowych 
spośród wszystkich uczestników 
reprezentanci naszej szkoły wyka-

SP Przeźmierowo

Z historii nie mają sobie równych
zali się największą wiedzą histo-
ryczną. Odnieśli ogromny, bo po-
dwójny sukces. Pierwsze miejsce 
zajął uczeń klasy 6a – Marek Owe-
dyk, natomiast drugie uczeń klasy 
6c – Wojciech Włódarczak. Naj-
lepsi znawcy historii drugiej wojny 
światowej w nagrodę od organiza-
torów otrzymali zestawy książek, 
gier planszowych i multimedial-
nych o tematyce historycznej.

Zwycięzcom gratulujemy 
ogromnej wiedzy historycznej 
oraz życzymy sukcesów podczas 
dalszych etapów edukacji.

~Piotr Leśniewski
Z przodu, od lewej Marek Owedyk, 
po prawej Wojciech Włódarczak

fot. archiwum

I miejsce dla najbardziej usportowionej szkoły  
w Powiecie Poznańskim w roku szkolnym 2010/2011

Sportowy sukces !

SP Lusówko

Muzyka łączy pokolenia? 
A jakże!

Międzypokoleniowe gra-
nie znane jest na ca-
łym świecie. Postano-

wiliśmy posmakować go także 
w Szkole Podstawowej w Lusów-
ku. Z okazji jubileuszu XX-lecia 
szkoły, zespół flażoletowy zapro-
sił do współpracy absolwentów, 
rodziców oraz przyjaciół szkoły. 
Pomimo wielu obowiązków i trud-
ności czasowych nie odmówili, 
za co jesteśmy bardzo wdzięczni! 
Wspólnie przygotowaliśmy zróż-
nicowany muzycznie program, 
na który złożyły się utwory z róż-
nych epok i krajów.  Wykonanie 
go 18 VI przed zaproszonymi  do 
szkoły zacnymi gośćmi (pomimo 
drobnych niedoskonałości spo-
wodowanych ogromną tremą de-
biutujących artystów) było dla 

nas niepowtarzalnym przeżyciem 
i źródłem radości! Dziękujemy 
wszystkim obecnym za wysłucha-
nie i fantastyczne oklaski!

Gorące podziękowania nale-
żą się panu Wojtkowi  Wietrzyń-
skiemu ze Swarzędzkiej Orkiestry 
Flażoletowej, z którym współpra-
cujemy, za wszelkie inspiracje. 
Mam nadzieję, że uda nam się 
jeszcze kiedyś powtórzyć muzy-
kowanie  w podobnym gronie. 

A może są w naszej Gminie 
jeszcze inne dorosłe osoby z róż-
nymi (być może zakurzonymi 
chwilowo) instrumentami, chęt-
ne do stworzenia folkowego ze-
społu?  Ponoć  u każdego w du-
szy muzyka gra…  Zapraszam do 
współpracy! 

~RK
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W poniedziałek 20 
czerwca młodzi akto-
rzy z naszej szkoły za-

prezentowali swoje umiejętności 
na deskach Teatru Nowego im. 
Tadeusza Łomnickiego w Pozna-
niu. Dzięki życzliwości dyrektora 
Jacka Nadarzyńskiego oraz bez-
cennej pomocy aktorki Teatru No-
wego, Bożeny Borowskiej, nasi 
wychowankowie mogli pokazać 
się na scenie, na której przed laty 
występowali tacy aktorzy jak Ta-
deusz Łomnicki czy Krystyna 
Feldman.

Widowisko rozpoczęło się od 
prezentacji ćwiczeń teatralnych 
prowadzonych przez Bożenę. 
Ćwiczeń, które nie tylko przyczy-
niają się do doskonalenia warsz-
tatu aktorskiego, ale również 

SP Lusowo

Uczniowie lusowskiej podstawówki na deskach 
Teatru Nowego w Poznaniu

wpływają na naszą koncentrację, 
pomagają wyciszyć się, doskona-
lą grupową współpracę oraz bu-
dują wzajemne zaufanie. 

Kolejnym punktem programu 
było przedstawienie „Pchły Sza-
chrajki” według wiersza Jana 

Brzechwy. Niezwykłość tego 
przedsięwzięcia polegała na pan-
tomimicznym zobrazowaniu 
przez uczniów tekstu wiersza re-
cytowanego przez ich koleżankę 
z zespołu.

Pokaz wieńczył spektakl pt. 
„Lampa Balladyna”, który w hu-
morystyczny sposób ukazywał 
trudności, z jakimi na co dzień 
borykają się ludzie związani z te-
atrem. Po zakończonym spektaklu 
uczniowie wręczyli kwiaty Boże-
nie Borowskiej i Jackowi Nada-
rzyńskiemu, a Dyrektor Aleksan-
dra Kolendo nagrodziła naszych 
młodych aktorów słodyczami.

W imieniu społeczności szkol-
nej. 

~Michał Kokorzycki 

Dnia 7 czerwca do Szkoły 
Podstawowej w Lusowie 
zawitali niecodzienni go-

ście. Byli to artyści z indyjskiego 
zespołu Ghungroo Musical Club 
Chandigahr, którzy zaprezento-
wali nam fantastyczny spektakl 
muzyczno - taneczny oparty na 
tradycyjnych indyjskich kompo-
zycjach. Ubrani w barwne stroje 
Hindusi porwali szkolną publicz-
ność radosnym tańcem i niezwy-
kłą choreografią. Po skończo-
nym pokazie zaprosili naszych 
uczniów do wspólnej zabawy, 
więc w pewnym momencie wszy-
scy obecni na sali gimnastycznej 
dali się ponieść rytmicznej mu-
zyce wygrywanej przez tak eg-
zotyczne instrumenty jak chim-
ta, tumbi czy bughtu. Nasi goście 
udowodnili tym, że za pomocą 
muzyki i tańca można nawiązać 
bliski kontakt z osobami odległy-
mi geograficznie i kulturowo, że 
wspólna zabawa to język, który 

SP Lusowo

Indie nie leżą wcale tak daleko

jednoczyć może wszystkich ludzi niezależnie od narodowości, religii 
czy światopoglądu. 

W ramach podziękowań za tak niesamowity spektakl uczeń naszej 
szkoły Antoni Możdżeń zaprezentował przybyłym artystom współcze-
sny europejski taniec, a dyrektor Aleksandra Kolendo wręczyła człon-
kom grupy drobne upominki.

W imieniu społeczności szkolnej
~Michał Kokorzycki

Zespół Ghungroo 
Musical Club 
Chandigahr

fot. archiwum
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W dniach 23-29 maja 
2011 roku uczniowie 
z Gimnazjum im. In-

tegracji Europejskiej w Tarnowie 
Podgórnym i Gimnazjum w Kaź-
mierzu, pod opieką pani Graży-
ny Flis, Elżbiety Kubiak, Jolanty 
Siwczak i Bożeny Malinowskiej, 
uczestniczyli w warsztatach języ-
kowych w Londynie. 

Organizatorem wycieczki była 
firma ATLAS z Warszawy. Pro-
gram był bardzo bogaty. Oprócz 
zwiedzania najważniejszych za-
bytków w Londynie i okolicy ta-
kich jak: Windsor, Eton, Hampton 
Court, Cantenberry, Greenwich 
– gdzie uczniowie stanęli na po-
łudniku zerowym (jedną nogą na 
wschodzie, drugą na zachodzie), 
młodzież uczestniczyła w krótkich 
prelekcjach, podczas których mie-
li możliwość konwersacji w języ-
ku angielskim. Dodatkowo wyjazd 

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Wycieczka do Londynu

wzbogacony był o rejs statkiem po 
Tamizie. Niespodziewaną atrakcją 
była wizyta w Londynie Barrac-
k’a Obamy, którego widowiskowy 
przejazd przez miasto mogliśmy 
obserwować parokrotnie. Można 
by rzecz, że amerykański prezy-
dent podążał naszymi śladami 

W trakcie pobytu uczniowie 
zakwaterowani byli w domach 

angielskich rodzin, gdzie mie-
li okazję poznać nowych ludzi 
i sprawdzić swoje kompetencje 
językowe. Pogoda i humory do-
pisały nam, choć chwilami kropił 
typowy angielski deszcz. Mimo 
to, wróciliśmy do domu pełni nie-
zapomnianych wrażeń.

~Grażyna Flis i Jolanta Siwczak

Nauczyciele i uczniowie Gimnazjum im. Pol-
skich Noblistów w Baranowie mają prawo 
uznać miniony rok szkolny za kolejny swój 

sukces. 
Uprawniają nas do tego następujące fakty:
−	wszyscy uczniowie uzyskali promocję do następ-

nej klasy lub ukończyli szkołę; w tym 79 z wyróżnie-
niem,
−	 29 uczniów spełniło kryteria uprawniające do uzy-

skania stypendium Rady Gminy,
−	wynik egzaminu gimnazjalnego bardzo znacząco 

przewyższył średnią krajową,
−	 osiągnęliśmy wiele sukcesów w konkursach 

przedmiotowych, sportowych i artystycznych na szcze-
blu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Naj-
bardziej utytułowani uczniowie to:
o Joanna Kubów – finalistka Wojewódzkiego Kon-

kursu Języka Polskiego oraz Wojewódzkiego Konkursu 
Historycznego,
o Stanisław Sikorski – laureat Ponadwojewódzkiego 

Konkursu Przyrodniczego „Salamandra”,
o Mateusz Świerczyński, Patrycja Poznańska, Zu-

zanna Roszkiewicz – medaliści Ogólnopolskiej Sparta-
kiady Młodzieży.

Osiągnięcia indywidualne dopełnia lista sukcesów 
zespołowych, spośród których warto pamiętać o V 

Gimnazjum w Baranowie

To był kolejny dobry rok!
miejscu w Klasyfikacji Sportowej 
Szkół Powiatu Poznańskiego zaję-
tym w gronie 56 gimnazjów.

Miniony rok obok pracy na lek-
cjach wypełniały różnorodne wy-
darzenia czyniące szkolną co-
dzienność bardziej atrakcyjną, ale 
wymagające też od uczniów i na-
uczycieli kreatywności w podejmo-
wanych działaniach. W obchodzo-
nym po raz pierwszy Dniu Patrona 
uhonorowaliśmy osoby i dokona-
nia M. Skłodowskiej – Curie i Cz. 
Miłosza, przenosząc się do świata 
Noblistów przez inscenizację scen 
z życia słynnej uczonej czy udział 
w „Herbatce Noblistów”. Trudno 
byłoby policzyć uczniów zaanga-
żowanych w przygotowanie i prze-
prowadzenie takich imprez jak 
Szkolny Dzień Teatru, Tydzień Tra-
dycji Wielkopolskiej, Dzień Nauk 
Ścisłych, Tydzień Zdrowia, któ-
re obok pasjonatów aktorstwa, hi-
storii, fizyki zaktywizowały osoby 
z talentem kulinarnym, menadżer-

skim, marketingowym. Tradycyjnie 
poznawaliśmy też bliższe i dalsze 
miejsca w kraju, a za granicą dodat-
kowo doskonaliliśmy umiejętności 
językowe podczas wycieczek kla-
sowych i szkolnych do Londynu, 
Berlina i Poczdamu oraz wymiany 
polsko – niemieckiej.

Dzień Gimnazjalisty obchodzo-
ny 1 czerwca przyniósł wiele emo-
cji przez sportowe współzawodnic-
two klas i podsumowanie wyników 
wielu konkursów szkolnych. Do-
datkowym atutem tego święta była 
możliwość spotkania się społecz-
ności naszego gimnazjum na wie-
lofunkcyjnym boisku sportowym 
i korzystania z jego nieprzeciętnych 
zasobów.

Żegnając się na czas wakacji, 
pragniemy podziękować rodzicom 
za owocną współpracę, a uczniom 
i nauczycielom życzyć wielu wra-
żeń na wakacyjnych szlakach.

~B.G., K.M.
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Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 11 lipca 2011 r. wywiesił w siedzibie  Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznań-
ska 115, do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu:
•	 Baranowo – działka  o nr geod. 222/152; 3 garaże o powierzchni najmu ok. 17,63 m2

•	 Tarnowo Podgórne – działka o nr geod.932/16; powierzchnia 37 m2 
•	 Sierosław – działka o nr geod. 72; powierzchnia ok. 40 m2

•	 Lusowo – działka o nr. geod. 267/2; powierzchnia 4,5 m2

•	 Przeźmierowo – działka o nr. geod. 1266/37; powierzchnia 20,59 m2

Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami– pok. nr 11 tel. 61 89-59-208

WZP.6721.1.2011 Tarnowo Podgórne, 2011-07-04
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w Sadach w rejonie ulicy 
Jeżynowej

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu 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 środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami)  zawia-
damiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w Sadach w rejonie ul. 
Jeżynowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 
od 25.07.2011r. do 16.08.2011r., ul. Poznańska 115, w godzinach pra-
cy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami, odbędzie się 09.08.2011r. w siedzibie Urzędu Gminy 
w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie pla-
nu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na pi-
śmie 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 spra-
wie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że 
zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy 
w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać 
uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
30.08.2011r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

WZP.6721.17.2011                                                  
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Tarno-
wo Podgórne i Góra – część Tarnowo Centrum

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 udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami)  zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w miejscowościach Tarnowo Podgórne i Góra 
– część Tarnowo Centrum wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko w dniach od 16.08.2011r. do 06.09.2011r., ul. Poznańska 115, 
w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami, odbędzie się 22.08.2011r. w siedzibie Urzędu Gminy 
w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie pla-
nu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na pi-
śmie 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 spra-
wie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że 
zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy 
w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać 
uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
21.09.2011r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

7 czerwca bieżącego roku Wydział Matema-
tyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu już po raz kolejny 

zapełnił się młodymi matematykami, którzy przy-
jechali na XXII finał międzynarodowego konkur-
su „Matematyka bez granic”. Jego organizatorem 
w Wielkopolsce jest Liceum Ogólnokształcące 
w Tarnowie Podgórnym.

Historia konkursu „Matematyka bez granic” się-
ga 1989 r. W ostatnich latach brała w nim udział 
młodzież z ponad 40 krajów. 

W tym roku wspaniały sukces odniosła klasa 
IIIa z Gimnazjum im. Integracji Europejskiej 
w Tarnowie Podgórnym, zajmując drugie miej-
sce. Gratulujemy naszym gimnazjalistom tak wy-
sokiej lokaty. Wszyscy mamy nadzieję, że to tylko 

początek ich matematycznych 
sukcesów.

Rangi temu wydarzeniu doda-
li swoją obecnością reprezentan-
ci Kuratorium Oświaty w Pozna-
niu, Starostwa Powiatowego oraz 
przedstawiciele UAM w Pozna-
niu: pana prof. dr hab. Marka Na-
wrockiego – Dziekana Wydziału 
Matematyki i Informatyki.

Serdeczne podziękowania na-
leżą się firmom: Jakon, Platinum 
Oil, Schattdecor, Hotelowi 500, 
Agencji Alianz Borawski Wie-
sław & wspólnicy sp.j, Starostwu 
Powiatowemu w Poznaniu oraz 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu 
za ufundowania nagród pienięż-
nych i rzeczowych.

Finałowym punktem spotkania 
był wykład pt. „Jak zawiązać kra-
wat?” wygłoszony przez p. Barto-
sza Naskręckiego, który udowod-
nił jak wiele z tego, co dzieje się 
wokół nas można opisać za pomo-
cą matematyki - nawet tak proza-
iczne czynności jak wiązanie kra-
watów.

~Maria Boch
uczennica kl. IIA

Liceum w Tarnowie Podgórnym

„Matematyka bez granic” – matma nie musi być nudna!
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o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod 
dolesienia po północnej stronie ulicy Bukowskiej w Sierosławiu.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu 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 spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227)  zawiadamiam o ponownym 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenów pod dolesienia po północnej 
stronie ulicy Bukowskiej w Sierosławiu wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko w dniach od 01.08.2011 r. do 24.08.2011 r., ul. 
Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 14.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami, odbędzie się 08.08.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 14:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie pla-
nu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na pi-
śmie 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 strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.11 oraz składać uwagi do wy-
żej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
09.09.2011r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tar-
nowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka

Tarnowo Podgórne 2011-06-24 WGN.67151.1.2011
OGŁOSZENIE

Wójt Gminy w Tarnowie Podgórnym zawiadamia, że w dniach 16-
17 czerwca 2011r. odbył się pierwszy przetarg pisemny nieograni-
czony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 36,40 m², zlo-
kalizowanego w budynku Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. 
Poznańskiej 115, który jest położony na działce oznaczonej geodezyj-
nie numerem 946/1, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto 
prowadzi księgę wieczystą PO1P/00064966/9. 

1. Komisja do przetargu zakwalifikowała 1 ofertę.
2. Wywoławcza stawka czynszu za cały okres najmu brutto: 

9670,75 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt 
75/100). 

3. Najwyższa cena wysokości stawki czynszu za cały okres najmu 
osiągnięta w przetargu: 9670,75 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy 
sześćset siedemdziesiąt 75/100). 

4. Komisja stwierdziła, że lokal użytkowy o powierzchni 36,40 m² 
położony w budynku Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne został wy-
najęty w formie przetargu pisemnego nieograniczonego za kwotę 
9670,75 zł za cały okres najmu na rzecz: 

Agnieszki Michalak, prowadzącej działalność gospodarczą pod na-
zwą F.H.U. Agnieszka Michalak.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka

WZP.6721.4.2011                                                  

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenów usług w rejonie 
ulicy Wypoczynkowej w Baranowie

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 udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami)  zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów usług w rejonie ulicy Wypoczynko-
wej w Baranowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w 
dniach od 25.07.2011r. do 16.08.2011r., ul. Poznańska 115, w godzi-
nach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami, odbędzie się 1.08.2011r. w siedzibie Urzędu Gminy w 
Tarnowie Podgórnym  o godzinie 15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie pla-
nu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na pi-
śmie 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 strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzi-
bie 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 
31.08.2011r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tar-
nowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka

WZP. 6721.18.2011
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego Obszaru Chronionego Krajo-
brazu i terenów przyległych część Ceradz Kościelny i Jankowice 
- dla działek nr 305-część, 309, 320 w Jankowicach – gmina Tar-
nowo Podgórne

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr XIII/148/2011 z dnia 28 
czerwca 2011 roku o przystąpieniu do opracowania zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu i terenów przyległych część Ceradz Kościelny i Jankowi-
ce - dla działek nr 305-część, 309, 320 w Jankowicach.

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 8 sierpnia 2011r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka
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Sukces za sukcesem

Mistrzostwa Wielkopolski OZK Dzieci 
i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Mło-
dzików w kręglarstwie, które odbyły się 

w dniach 16-19 czerwca we Wronkach dla najmłod-
szych ekip Alfy Vector i OSiR-u Vector, zakończyły 
się wieloma sukcesami. 

   Największymi z nich było zdobycie w kat. dziew-
czynek złotego medalu przez Katarzynę Guźniczak 
i srebrnego przez Magdalenę Gibałę z Alfy Vector, 
szóstego miejsca przez Karolinę Dolatę oraz osiem-
nastego przez Marię Stachowiak z OSiR-u Vector. 

   Również chłopcy grający w barwach OSiRu Vec-
tor pokazali na co ich stać, pomimo tego, że byli de-
biutantami. W kat. chłopców triumfował Łukasz Ka-
sprzak, szóste miejsce zajął Krzysztof  Bartkowiak, 
a bracia Filip i Mateusz Gromadeccy kolejno dwuna-
ste i trzynaste miejsce. 

   W parach młodziczek Aleksandra Bonk z Wero-
niką Torką z Alfy Vector otarły się o pudło zajmując 
czwarte miejsce, a Maria Majchrzak z Anitą Szponar 
z OSiR-u siódme. 

   Indywidualnie zawodniczki Alfy zajęły czwarte 
i ósme miejsce,  OSiR-u trzynaste i czternaste, a ich 
klubowa koleżanka Dominika Witajewska szesnaste. 

   Wśród par młodzików najlepiej zaprezentowa-
li się Wiktor Mazur z Maciejem Kozłowskim (OSiR 
Vector), którzy zajęli dziewiąte miejsce oraz Patryk 
Mrowiec i Cyprian Gąsiorek, którzy uplasowali się 
oczko niżej. 

   Wśród zawodników OSiR-u Vector w konku-
rencji indywidualnej młodzików najlepiej spisali się 
Wiktor Mazur zajmując dwunaste miejsce, Patryk 
Mrowiec czternaste, Maciej Kozłowski dwudzieste 
pierwsze oraz Cyprian Gąsiorek dwudzieste piąte. 
Na piętnastym miejscu uplasował się Tomasz Cwoj-
dziński z Alfy Vector. 

   W mikstach para Anita Szponar i Patryk Mro-
wiec (OSiR Vector) zajęła szóste miejsce, a Aleksan-
dra Bonk i Tomasz Cwojdziński (Alfa Vector) siód-
me. Kolejne OSiR-owskie miksty Maria Majchrzak 
i Wiktor Mazur uplasowali się na dziesiątym miej-
scu, Dominika Witajewska z Maciejem Kozłowskim 
na jedenastym. 

W klasyfikacji klubowej Alfa Vector zajęła czwar-
tą lokatę, a debiutujący w tego typu zawodach OSiR 
Vector szóste.  ~Ania Gibała

Drużyna Alfy Vector zdobyła brązowy medal Drużynowych Mi-
strzostw Polski Juniorek. 11 i 12 czerwca, na kręgielni w Tu-
choli zmierzyło się ze sobą sześć najlepszych drużyn z kraju. 

Poza Alfą znalazły się wśród nich: Tucholanka Tuchola, Polonia1912 
Leszno, Dębinki Gdańsk, Dziewiątka Wronki oraz Polonia Łaziska 
Górne. Tytuł II wicemistrza DMPJ w sezonie 2010/2011 zdobyła druży-
na w składzie: Martyna Pilarska, Patrycja Kicińska, Joanna Filip, Mał-
gorzata Leopold oraz Julia Kita zdobyła tytuł II wicemistrza. Ostateczna 
kolejność przedstawiała się następująco: 

Dębinki Gdańsk – 2150 kręgli 
Polonia 1912 Leszno – 2118 kręgli 
Alfa Vector Tarnowo Podgórne – 2110 kręgli 
Tucholanka Tuchola – 2087 kręgli

~Ania Gibała

Kręgielnia na Dzień Dziecka

Dzień Dziecka był okazją do zorganizowania kolejnej impre-
zy kręglarskiej dla najmłodszych miłośników tej dyscypli-
ny sportu. Turniej rozegrany w formule open przyciągnął 

do kręgielni Vector dwudziestu ośmiu zawodników z Alfy Vec-
tor i OSiR-u Vector. W kat. dzieci triumfował Jakub Cwojdziński 
z Alfy (367 kręgli), w kat. młodzików Wiktor Mazur z OSiR-u (363), 
a w kat. junior młodszy Tomasz Derda z Alfy (379).  ~Ania Gibała

Brązowe alfianki
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Długo nie trzeba było cze-
kać na kolejne sukcesy 
kolarzy Tarnovii Tarno-

wo Podgórne. 17 czerwca Woj-
ciech Sykała pokonując swoje-
go klubowego kolegę Andrzeja 
Marciniaka i Rafała Jeziorskie-
go (ALKS Stal Grudziądz) został 
Mistrzem Polski juniorów w in-
dywidualnej jeździe na czas. 

Blisko pięćdziesięciu zawodni-
ków przystąpiło do walki z cza-
sem podczas rozgrywanych wo-
kół Częstochowy Mistrzostw 
Polski w kolarstwie szosowym 
juniorów. Trasę o długości 24 km 
najszybciej pokonał Wojciech 
Sykała. Nowy Mistrz Polski wy-
kręcił czas 30 min. 17 s. Srebro 
zawisło na piersi Andrzeja Marci-
niaka, który stracił do mistrza za-
ledwie 16 sekund. Nasi pozostali 
zawodnicy zajęli: Dawid Brygier 
8. miejsce, Kacper Kistowski - 
16. Drugiego dnia Mistrzostw 

Tarnowo najlepsze

Siedemnasta edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin, która odbyła 
się w dniach 26 maja – 1 czerwca, dobiegła końca. Tak jak w latach 
ubiegłych rywalizacja przebiegała w sześciu grupach. Gmina Tar-

nowo Podgórne wygrała w czwartej grupie – 15 do 40 tys. mieszkańców. 
W nagrodę otrzyma 10 tys. zł, które wykorzysta na zakup sprzętu sporto-
wego. W klasyfikacji brano pod uwagę kwotę budżetu przeznaczoną na 
kulturę fizyczną oraz liczbę mieszkańców, którzy wzięli udział w impre-
zach sportowych zorganizowanych w ramach turnieju.  ~Ania Gibała

Wyniki dobrze wróżą na przyszłość. Piłka-
rze drużyny OSiR Przeźmierowo wygrali 
wszystkie mecze w lidze orlika E1 gr. 3 i se-

zon 2010/2011 zakończyli na pierwszym miejscu w ta-
beli. Był on drugim, w którym trenowali pod okiem tre-
nera Ryszarda Łukasika, byłego zawodnika I-ligowej 
Olimpii Poznań oraz reprezentanta Kujawiaka Włocła-
wek, który po zakończeniu kariery piłkarskiej rozpo-
czął pracę szkoleniową. Współpracował m.in. z Olim-
pią Poznań, Unią Swarzędz, Sokołem Pniewy, Amicą 
Wronki, Lubuszaninem Drezdenko, Lechem Poznań, 
Kujawiakiem Włocławek, Zawiszą Bydgoszcz, Wartą 
Poznań, Mieszkiem Gniezno oraz OKS-em 1945 Olsz-
tyn.  ~Ania Gibała

Medale Mistrzostw Polski

XXI Mistrzostwa Polski Weteranów lekkiej atletyki to jedna z naj-
większych i najważniejszych imprez w Polsce. Tegoroczne odbyły 
się 18 i 19 czerwca na stadionie zielonogórskiego MOSiR-u. W za-

wodach wzięło udział 265 lekkoatletów z Polski, Niemiec, Francji, Anglii, 
Szwecji i Kanady. Zbigniew Kwita zdobył dwa medale: srebrny w chodzie na 
3000 m i brązowy na 5000 m. Podczas Mistrzostw ustanowiono 28 rekordów 
Polski, 47 rekordów mistrzostw Polski, a jeden wyrównano. ~Ania Gibała 

w wyścigu ze startu wspólnego na trzecim miejscu 
uplasował się Kacper Kistowski, a tuż za medalo-
wym podium Andrzej Marciniak. Juniorzy mieli do 
pokonania 132 km. Wyścig ukończyło 51 zawodni-
ków ze 130 startujących. 

Kolejną imprezą, w której wzięli udział podopiecz-
ni trenera Piotra Brońskiego, był Puchar Polski Junior 

– Elita Kobiet i Mężczyzn w ko-
larstwie torowym. Zawody odby-
ły się 24 i 25 czerwca na prusz-
kowskim welodromie. W kerinie 
kobiet i sprincie drużynowym 
Dominika Borkowska, w parze 
z Urszulą Łoś (GK Żyrardów) za-
jęła pierwsze miejsce. Dodatko-
wo dwa brązowe medale zdobyła 
w dwustumetrowym wyścigu ze 
startu lotnego i ze startu zatrzy-
manego, a w sprincie uplasowała 
się na siódmym miejscu. W keri-
nie mężczyzn drugie miejsce zajął 
Maciej Moczyński, a w sprincie 
czwarte. Na osiemnastej pozycji 
uplasował się Jakub Hercog. In-
dywidualnie wśród mężczyzn na 
dystansie 3 000 m, szóste miej-
sce zajął Wojciech Sykała, ósme 
Andrzej Marciniak, dwunasty był 
Dawid Brygier a dwudziesty Kac-
per Kistowski. W sprincie druży-
nowym drużyna Tarnovii zajęła 
siódme miejsce, w składzie: Kac-
per Kistowski, Wojciech Sykała 
i Jakub Hercog.   

~Ania Gibała

Najlepsi  
w lidze

Sukcesy tarnowskich kolarzy
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kondolencje~praca

Pani Janinie Orzeł serdeczne wyrazy 
współczucia z powodu śmierci męża

 

śp. Ignacego  

składają Zarząd oraz członkowie  
Klubu Seniora w Sadach

Mieszkańcom Sadów i wszystkim, którzy 
w bolesnych dla nas chwilach dzielili z 
nami smutek i żal, okazali wiele serca i 
życzliwości oraz uczestniczyli we mszy 

św. i uroczystościach pogrzebowych 

Śp. Ignacego Orła
bardzo serdecznie dziękujemy 

Rodzina 

Państwu Katarzynie i Grzegorzowi 
Wojtkowiakom szczere wyrazy 
współczucia z powodu śmierci  

Teścia i Ojca 

śp. Leona Wojtkowiaka 

składają Przyjaciele ze Stowarzyszenia 
„Pojednanie”

Pragniemy podziękować wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ceremonii 

pogrzebowej
ŚP

STANISŁAWA KRZYŻAGORSKIEGO

Księdzu proboszczowi Ignacemu 
Karge, księdzu kanonikowi Henrykowi 
Nowakowi, Panu Organiście, Wójtowi 

Gminy Tarnowo Podgórne wraz z 
pracownikami, Członkom Towarzystwa 

Pamięci Generała Józefa Dowbora 
Muśnickiego, Rodzinie, mieszkańcom 
Batorowa i znajomym za zamówione 

msze św., złożone wieńce  
i kwiaty.

                                  żona z rodziną

DAM PRACĘ
• Poszukuję opiekunki do 10-cio mie-
sięcznego dziecka w Tarnowie Podgór-
nym. Praca 8-9 godzin dziennie, od po-
niedziałku do piątku tel. 600-444-512
• Ekspedientkę do sklepu spożywcze-
go sieci Lewiatan w Przeźmierowie 
przyjmę. Praca stała lub sezonowa, tel. 
509 516 373
• Szukam pomocy do sklepu interne-
towego w Baranowie, Tel. 790 700 321
• Poszukuję pomocnika do prac remon-
towo- wykończeniowych, montażu 
okien, drzwi. Osoba uczciwa, sumienna, 
bez nałogów. tel. 609-778-909

• Zatrudnię Panią od września do opieki 
nad sześciomiesięczną dziewczynką w 
Lusówku na Osiedlu Morskim. Kontakt: 
502 588 889 lub 607 038 193
• Do obsługi kelnerskiej, kuchennej - 
weekendy, tel. 605 320413
• Szukam opiekunki do dziecka na pe-
łen etat, praca od sierpnia w Chybach, 
tel. 604 250 202
• Szukam pani do sprzątania domu w 
Chybach, 2 lub 3 dni w tygodniu, tel. 
694 467 810
• Zatrudnię na stanowisko kierowca-
-magazynier. Wymagana znajomość 
komputera, prawo jazdy kat. B, tel. 61 
896 51 29

FIRMA BUDOWLANA
POSZUKUJE CHĘTNYCH

DO PRACY NA STANOWISKA:
• murarz tynkarz • płytkarz •

• malarz szpachlarz • sztukator •
wymagania: samodzielność,

sumienność w pracy, dyspozycyjność
Również nawiążemy współpracę z małymi firmami wykonawczymi

Oferty prosimy kierować na adres:
FRAM-BUD Sp. z o.o., 60-104 Poznań, ul. Hallera 6-8

lub  praca@frambud.com.pl

Aplikacje zawierające życiorys prosimy przesyłać na adres:
j.leszczynska@hammer-poznan.pl

w tytule podając nazwę stanowiska.

Drukarnia opakowań Hammer z siedzibą w Sadach
w związku z rozwojem

poszukuje pracowników na stanowiska:

• technolog • maszynista offsetowy • pomocnik maszynisty •
                     • mieszacz – kolorysta • operator sztancy •

Oferujemy pracę w dynamicznie rozwijającej się �rmie
produkcyjnej oraz przyjemną atmosferę.

Dino to polska sieć marketów spożywczych,
której placówki zlokalizowane są na terenie 6 województw.

W związku z dynamicznym rozwojem sieci poszukujemy
Kandydatów na stanowisko:

KASJER-SPRZEDAWCA
miejsce pracy: Rokietnica, Tarnowo Podgórne

Oczekujemy:
• zaangażowania i dyspozycyjności • odpowiedzialności i uczciwości •

• gotowości do pracy w systemie zmianowym • umiejętność obsługi kasy fiskalnej mile widziana •
• mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności •

Oferujemy:
• pracę na pełen etat • możliwość szkolenia • pracę w miłej, przyjaznej atmosferze •

CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres:

DINO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn lub e-mail: praca@marketdino.pl

Kupię działkę 
z stawem lub przy 

cieku wodnym chętnie 
do odtworzenia, 

zagospodarowania. Tarnowo 
Podgórne lub okolice 

kom.692 696 477

• Zatrudnię studenta do pracy w biu-
rze. Wymagana znajomość komputera 
tel. 61 896 50 47
• Poszukuję niani dla 9 miesięcznej 
dziewczynki w Lusówku. Opieka od po-
łowy września, 5 dni w tygodniu 7-8 
godzin dziennie. Numer kontaktowy 
663202453
• Poszukuję solidnej pani do pomocy 
przy sprzątaniu domu. Praca w Prze-
źmierowie co drugi piątek - 604 357 105
• Krawcowe, szwaczki (10 osób). Wy-
magane: doświadczenie zawodowe, 
dyspozycyjność. Umowa o pracę, praca 
zmianowa, wynagrodzenie godzinowe - 
668 461 529
• Poszukuję rozsądnej, sympatycznej 
i ciepłej osoby do opieki nad dwójką 
dzieci (chłopiec 4 lata, dziewczynka 7 
lat) w godz. ok. 12.00-18.00. Miejsce 
pracy: Tarnowo Podgórne Doświadcze-
nie w pracy z dziećmi mile widziane. tel. 
790-768-950
• Poszukujemy Pani do prowadzenia 
domu w Więckowicach. Praca na dłuż-
szy okres czasu. Prawo jazdy bardzo 
mile widziane. Tel 519 303 806 po 18-ej

• Poszukuję Pani do opieki nad siedmio-
letnim chłopcem po szkole od września. 
Tarnowo Podgórne. tel. 607-267-733

SZUKAM PRACY
• Uczciwa pani zaopiekuje się star-
szym małżeństwem lub osobą niepeł-
nosprawną z zamieszkaniem. Posiadam 
referencje tel. 603-379-131
• Opiekunka do dziecka z doświadcze-
niem  (od 20/07/2011) tel. 727-312-858
• Podejmę pracę biurową na 1/2 etatu. 
baranowo i okolice, tel. 618 142 936.
• Szukam pracy jako kierowca. Mam 28 
lat, prawo jazdy B,C oraz komplet do-
kumentów. Uczciwy, rzetelny, szukam 
stabilnego zatrudnienia. tel. 509 757 
774, taszy1@gmail.com
• Dziewczyna 16 lat szuka pracy na wa-
kacje (sprzątanie, opieka nad dziećmi, 
pomoc w sklepie) tel. 504 338 430
• Szukam pracy przy porządkowaniu 
terenu, w ogrodzie, przypilnuję domu 
lub zaopiekuję się zwierzętami podczas 
Twojego wyjazdu na wakacje. tel. 725 
37 50 76
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FACHBUDFACHBUD
- ciesielstwo, dekarstwo
- podbitki dachowe
- papy termozgrzewalne
- orynnowania
- naprawy kominków
- obróbki blacharskie

Wykonujemy garaże i altanki drewniane
Montaż tarasów!

tel. 500 317 102         strasko@op.pl
tel. 606 907 294

www.bhpproject.pl

• szkolenia BHP
• doradztwo
• ocena ryzyka zawodowego
• udział w postępowaniach powypadkowych

KOMPLEKSOWA
OBS¸UGA FIRM:

Lustra

www.vetromet.pl

szklarskie
pełen zakres
Promocyjne ceny

na wymiar

usługi

505-071-866

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace
Również w j. angielskim • Rozliczenie roczne PIT

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

WELTENWELTEN

NICE 0911 MICRA Q1 PRINT PL_RETAILvOC.indd   1 5/6/11   3:51 PM

NISSAN POLODY
Przeźmierowo, ul. Rynkowa 160 
tel./fax 61 814 21 55
e-mail: sprzedaz@polody.pl
www.polody.pl

*Dla kredytu na Nissana Micrę w cenie 36 900 zł na 60 miesięcy oferowanego przez RCI Bank Polska S.A., o nominalnej stopie oprocentowania w skali rocznej 7,99%, przy wpłacie własnej 19600 zł, 
z finansowanym ubezpieczeniem kredytobiorcy i prowizją bankową 3,5%, RRSO wynosi 13,22%. Dla podanych parametrów rata miesięczna wynosi 389 PLN. Wysokość miesięcznej raty podana jest 

w przybliżeniu. Niniejsze ogłoszenie służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Szczegóły oferty u Twojego Dealera Nissana. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 5,0-5,4 
l/100 km, emisja CO2: 115-125 g/km. Zdjęcia są jedynie ilustracją. Informacje dotyczące odzysku i recyklingu samochodów oraz ich przydatności w tym zakresie są dostępne na stronie internetowej www.nissan.pl.
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 POGOTOWIE
WODNO-KANALIZACYJNE
• SZYBKIE USTERKI
• PRZYŁĄCZA WOD-KAN
• CIŚNIENIOWE CZYSZCZENIE KANALIZACJI

tel. 0791 226 432, 0609 899 050

reklama

PRANIE ODZIEŻY ROBOCZEJ
USZLACHETNIANIE JEANSU,

STRETCHU, BAWEŁNY

PRALNIA
WODNA RR

TEL./FAX 61 84 99 209
POZNAŃ, UL. WICHROWA 4
TEREN ODDZIAŁU CELNEGO

DOB-KAN
AWARIE 24h

us∏ugi instalacyjne wod kan, co, gaz

CENY KONKURENCYJNE
665 949 178

MONTA˚ ANTEN
TV+SAT + internet

bezprzewodowy

509 156 005

KILKA BANKÓW
W JEDNYM MIEJSCU

Kredyty od 1 000 -150 000 zł
gotówka, konsolidacja

tel. od 15:30; 509 681 894, Skrzynki

NOWAMEB
MEBLE

KUCHENNE I ŁAZIENKOWE
NA ZAMÓWIENIE

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

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

NAUKA GRY W TENISA
Wielokrotny medalista MP

Akademicki MP 2008
Oferuje nauk´ gry w tenisa:
      dla dzieci i doros∏ych
      na poziomie amatorskim i zaawansowanym
      sparingi
      naciàganie rakiet
      wypo˝yczenie sprz´tu

KONTAKT: 781 868 930
Treningi: kort Przeêmierowo

• •
•

• •

  
 

   

DOMY 
DZIAŁKI BUDOWLANE I AG

HALE I MAGAZYNY LOKALE UŻYTKOWE

MIESZKANIA 

ul. Garbary 95a/5
61-757 Poznań

tel./fax 61 622 29 30
kom. 695 884-077
kom. 508 388-485

office@housexpert.pl

www.housexpert.pl

CHCESZ SPRZEDAĆ, 
KUPIĆ LUB WYNAJĄĆ

NIERUCHOMOŚĆ?
ZADZWOŃ !

ZAPEWNIAMY
•
• 
• 
•
•

 PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ
FACHOWE DORADZTWO
ZAANGAŻOWANIE
OPIEKĘ POŚREDNIKA Z LICENCJĄ ZAW.
UBEZPIECZENIE OC

 
 

Do wynajęcia mieszkania 
w nowym budynku w Napachaniu.

tel. 665 091 663

HALA DO WYNAJ¢CIA
850m2 + 100m2 biuro

Tarnowo Podgórne
602 344 448

STYLISTKA PAZNOKCI
725 201 201

PASA˚- Przeêmierowo

SKUP Z¸OTA, SREBRA
I RÓ˚NYCH STARYCH RZECZY

 • NAPRAWY JUBILERSKIE •

Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 27
tel. 512 042 017
tel. 509 393 714

SPRZEDA˚ WIÂNI

061 814 27 12 

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

Pokoje
wysoki standard

w Niechorzu

Wczasy nad Ba∏tykiem 2011Wczasy nad Ba∏tykiem 2011

www.amerikano.pl         tel. 513 46 31 69 
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US¸UGI
TAPICERSKIE
• zmiana tapicerek
• modernizacja
  i naprawa mebli
• transport gratis
tel. 508 610 256
oraz KÄRCHER

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. 61 848 88 37

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

(lub inne uwówione godziny)

SKANMA

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

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

Gabinet Psiej
Urody
Gabinet Psiej
Urody
 STRZY˚ENIE

 TRYMOWANIE

  ZABIEGI PIEL¢GNACYJNE 
DLA ZWIERZÑT

PN - PT 9 - 18, SOBOTY 9 - 14

Smochowice, ul. L´borska 47a
(obok weterynarza)

tel. 796 127 287    www.vadera.pl

 STRZY˚ENIE

 TRYMOWANIE

  ZABIEGI PIEL¢GNACYJNE 
DLA ZWIERZÑT

KOSTKA BRUKOWA

Ceny producenta

TRANSPORT GRATIS!*
Przeêmierowo, ul. Rynkowa 71

tel. 61 816 14 31
tel. 696 427 436

www.wibet-bruk.pl
* strefa dowozu ograniczona

P¸OTY BETONOWE
KOSTKA GRANITOWA

RA
TY

POGOTOWIE
KOMPUTEROWE

Dojazd do klienta
oferujemy:

- doradztwo
- serwis
- sprzedaż sprzętu
  komputerowego

ZADZWOŃ JEŚLI
POTRZEBUJESZ POMOCY

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

PRALKI
SUSZARKI
ZMYWARKI

SPRZ¢T AGD
i inny du˝y

NAPRAWA
601 717 690
601 853 323
ROK ZAŁOŻENIA 1982 

WIZYTY DOMOWE

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „LORWET”

lek. wet. Cezary Lorkiewicz
tel. 602 608 892

lek. wet. Łukasz Lorkiewicz
tel. 694 064 288

Gabinet Weterynaryjny
Tarnowo Podgórne, ul. Szkolna 6B

Czynne: pon - pt. 16.00 - 19.00, sobota 10.00 - 12.00

Napachanie, ul. Poznańska 10 (koło szkoły)
Gmina Rokietnica

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¸ODNIA

Świadectwa
charakterystyki

energetycznej
695 599 947

Poszukuję hali, 
garażu około 100m2

Przeźmierowo i okolice
kom. 693-313-435

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

061 8146 217, 061 8262 301
0607 568 308

Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych
(sklepowych, gastronomicznych)

Ogrody • Sadzonki • Akwaria
Zakładanie • Pielęgnacja
tel. 665 023 965

CHCESZ KUPIå KORZYSTNIE
NOWE AUTO?

zadzowƒ: +48 666 963 777

Kontakt: M-Serwis, ul. Mickiewicza 27/2,
Poznań, tel.: 61 846 07 23, e-mail:

rekrutacja@m-serwis.com.pl,
w tytule: produkcja lub operator.

M-Serwis zatrudni:
1. PRACOWNIKÓW PRODUKCJI
     (z doświadczeniem na produkcji).

2. OPERATORÓW MASZYN 
      (z wykształceniem średnim technicznym).

Praca w Sadach.

GABINET POMOCY
PSYCHOLOGICZNEJ

660 140 488
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MARMETAL
PŁOTY KUTE, BRAMY, BALUSTRADY

OGRODZENIA Z SIATKI
(możliwość cynkowania i malowania proszkowego)

Przeźmierowo, ul. Leśna 58
tel. 501 865 323

61 814 16 95, 61 816 15 07

NOWY
SK¸AD OPA¸U

SPRZEDA˚ W¢GLA
Batorowo, ul. Stefana Batorego 46

tel. 507 013 325, 602 573 144
WYSOKA JAKOÂå, NISKIE CENY

OBNIŻKA CEN– od 1 tony transport gratis! –

tel./fax
+48 61 814 23 08

Baranowo k. Poznania
ul. Poznańska 20

www.budmar.pl

Rehabilitacji dzieci
z problemami neurologicznymi
Usprawnianie osób dorosłych

62-081 Przeêmierowo, ul. CzereÊniowa 48, tel. 61 653 49 90, tel. kom. 602 243 796
www.falmed.pl; e-mail: falmed@falmed.pl

Oferujemy dobrà,
indywidualnà terapi´:

• wczesna interwencja u niemowlàt,
• mózgowe pora˝enie dzieci´ce,
• leczenie zespołów bólowych,
• skolioza,
• rehabilitacja po udarach,
• zabiegi fizykoterapeutyczne.

OÊrodek Rehabilitacji Ruchowej

US¸UGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

797 817 666
TARASY DREWNIANE

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

0604 116 657

SPRZEDAM
DZIA¸KI

606 483 583

A.G. Tarnowo Podgórne 
przy trasie 92, pow. 5500 m2

BUDOWLANO-WARSZTATOWA
Tarnowo Podgórne, ul. Rokietnicka
pow. 5000 m2

VIDAUS
• CZĘŚCI SAMOCHODOWE
• OLEJE, FILTRY, SMARY, PŁYNY
• EKSPLOATACYJNE
• MECHANIKA SAMOCHODOWA
• OPONY (wymiana, wulkanizacja)
   osobowe, ciężarowe, rolnicze

P.W. VIDAUS Przemysław Okupniak
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 33

tel. 606 502 185, 662 099 244

FIRMA TRANSPORTOWA

601 76 25 84

OFERUJE USŁUGI:
• ROZBIÓRKI
• WYKOPY - wywóz GRUZU, ŚMIECI
• ZIEMIA, PIASEK
• Koparko-ładowarka CAT
• HDS, kręgi betonowe

KAMIŃSCY - PRZEŹMIEROWO

WYWÓZ NIECZYSTOÂCI P Y̧NNYCH
7.500 L

508 763 228
10.000 L

508 763 294

MODRZEW OGRODY
• projektowanie, zakładanie 
   terenów zielonych
• pielęgnacja
• systemy nawadniające
• prace brukarskie i budowlane
• mała architektura

www.modrzew-ogrody.pl

PROJEKT GRATIS

PRZY NASZYM

WYKONAWSTWIE!

kom. 502 320 559
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ROLETKI
MATERIAŁOWE

MOSKITIERY

BRAMY GARAŻOWE

ZAMÓW
BEZPŁATNY POMIAR!

Profil 6-komorowy
w cenie 3-komorowego!

biuro@dobreokna.poznan.pl, kom. 602 150 364, www.dobreokna.poznan.pl

PROMOCJA!

DRZWI ZEWNĘTRZNE
I WEWNĘTRZNE
OKNA DREWNIANE

PRODUCENT
CIEPŁYCH OKIEN

KAZBET® P
R
O
M
O
C
J
A

Rok zał. 1979
A i P. Balcerzak

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

PRODUKCJA I UKŁADANIE

KOSTKI BRUKOWE
Starobruk classic, Holland - grub. 4 i 6 cm
koÊç, kraw´˝niki, Êcieki - grub. 6 cm

Tarnowo Podgórne, Pl. Margaretek 17/1 (Os. Zielony Gród) 
61 670 77 49;  502 525 816

- manicure zwyk∏y
- manicure HYBRYDOWY
- zag´szczanie i przed∏u˝anie rz´s
- oczyszczanie; depilacja
- pedicure i manicure
- mikrodermabrazja diamentowa
- odm∏adzanie skóry twarzy

SALON URODY ZDROWIE i URODA

Profesjonalnie i w przyst´pnej – sprawdê!!!

SALON URODY ZDROWIE i URODA
Produkty aloesowe

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
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602 190 014   61 652 40 00
61 814 20 41

• urodziny
• stypy
• imprezy integracyjne
• catering na imprezy

tel. 605 320 413  e-mail: krzysztofmizera-mrow@wp.pl

Organizujemy:
• wesela (wolne terminy na 2011r.)

• jubileusze
• komunie
• chrzciny

Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41
61 814 24 93

tel. 61 814 20 69
kom. 602 659 208

PITER-FISHING
WWW.PITER-FISHING.PL
Internetowy, spinningowy sklep wędkarski

- wędki
- kołowrotki
- woblery, gumy, błyskotki, cykady
- żyłki i plecionki
- akcesoria

TYLKO U NAS! DARMOWA DOSTAWA NA
TERENIE POZNANIA I GMINY TARNOWO PODGÓRNE!
ZAKUPY BEZ WYCHODZENIA Z DOMU BEZ ŻADNYCH

DODATKOWYCH KOSZTÓW!
ul. Poznańska 28,     Swadzim 62-080

UKŁADANIE
KOSTKI

BRUKOWEJ
I GRANITOWEJ
506 225 377
510 973 555

MALOWANIE, SZPACHLOWANIE
NIDA GIPS

SATYSFAKCJA GWARANTOWANA

669 95 96 95

600 042 721

żwir, ziemia ogrodowa
porządkowanie terenu

karczowanie
niwelacje, wykopy

USŁUGI TRANSPORTOWO
- SPRZĘTOWE

Baranowo, ul. Szamotulska 2
tel. 723 007 222
tel./fax 61 650 11 11
e-mail: bkrecik@wp.pl
www.bistrokrecik.pl

OBIADY DOMOWE,
POSIŁKI DLA FIRM, CATERING!
PRZYJ¢CIA OKOLICZNOÂCIOWE
KOMUNIE, JUBILEUSZE

Zapraszamy
od pon. do pt.
10.00-16.00

czyszczenie odzie˝y
równie˝ skóry i ko˝uchy
czyszczenie odzie˝y
równie˝ skóry i ko˝uchy

PRALNIA
CHEMICZNA NATANATA

pranie r´czników, poÊcieli
magiel

61 670 39 37, 608 70 19 51

POZNA¡ - ¸AWICA
ul. Brzechwy/przy NETTO

(w pobli˝u lotniska)

MURARSTWO
662 199 338
mkmurarstwo.pl

PIASKOWANIE

601 948 488

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
US¸UGI ÂLUSARSKO-SPAWALNICZE

KOSTKA GRANITOWA
SPRZEDA˚, TRANSPORT

ATRAKCYJNE CENY

694 482 021

tel. 509 393 714

Piel´gnacja ogrodów:
• koszenie trawników i zarośli (z wywozem)
     • nawożenie
          • opryski chemiczne
               • zwalczanie mchu
                    • cięcie żywopłotów
                         • usługi glebogryzarką

TAD-MAR

PODRĘCZNIKI SZKOLNE DLA CAŁEJ GMINY
TARNOWO PODGÓRNE ORAZ KSIĄŻKI DLA SZKÓŁ

PONADGIMNAZJALNYCH NA ZAMÓWIENIE

PRZYJDŹ Z GAZETKĄ A OTRZYMASZ 5% RABATU!
Polecamy także artykuły szkolne oraz okładki na każdą książkę

ZAPRASZAMY OD 01.08.2011 r.

Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 111, tel. 61 814 17 87, 515 100 890
Godziny otwarcia: pn-pt 10.00 - 18.00, sobota 10.00 - 14.00

NOWE, komfortowe, jasne mieszkanie 1-pokojowe (38 m2) w idealnym 
stanie, położone w Tarnowie Podgórnym. Nowe budownictwo, blok 
2- piętrowy oddany do użytku w 2008. Rok zakończenia wyposażenia 
2009.  Miszkanie projektowane przez architekta na życzenie klienta, 
wykonane z najlepszą precyzją i przy użyciu wysokiej jakości materia-
łów dla ceniących sobie dobry smak, zamiłowanie do detalu i szlachet-
nych  materiałów. W całym mieszkaniu znajduje się olejowany parkiet 
najwyższej klasy z drewna „jatoba”. Mieszkanie składa się z salonu 
-  ok. 14 m2, kuchni łączącej się z salonem szerokim przejściem, dużym 
przedpokojem z miejscem na szafę garderobianą, balkonu. Do mieszka-
nia należy też piwnica. Pokój może być przedzielony ścianką mobilną, 
stwarzając sypialnię. Telefon, internet sa przygotowane. Kuchnia jest 
wyposażona w meble. Mieszkanie jest wolne od 01.07.2011. Mieszka-
nie było tylko rok zamieszkiwane. Cena: 1.100  zł. + czynsz.

tel. 61 832 37 59
e-mail: hanna@patalas.net

SKUTERY
QUADY

• naprawa • przeglàd •
• tuning •

SPAWANIE
PLASTIKÓW

tel. 697 026 472

suczka długowsłosa
8 tygodniowa

509-273-547

CHIHUAHUA

Biuro Rachunkowe „AGAR”

Agnieszka Gładysiak

ul. Spokojna 9, 62-081 Baranowo
601-219-164, 605-822-818

agar.biuro@gmail.com

Usługi księgowo-kadrowe
Zwrot VAT 

za materiały budowlane

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE

Szybko • Tanio • Fachowo
0666 745 777

elewacje, docieplenia
docieplanie poddaszy
płyty G-K
układanie POZ-BRUKU
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czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

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

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

tel. 61 814 63 61, 61 814 63 62

MATERIAŁY BUDOWLANE
STOLARKA BUDOWLANA
SZEROKI ASORTYMENT FIRMY KNAUF

W¢GIEL
MIA¸

ECO GROSZEK

PALIWO

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

GEODETA
607-644-710

E
K
S
P
O
Z
Y
C
J
A

“KEP”
M E B L E
• KUCHENNE
• ZABUDOWA WN¢K

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

droga Sady-Lusowo

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:

produkcja - hurt, detal
oraz:  KASETONY i KARNISZE

ROLETY, ROLETKI, VERTIKALE, MOSKITIERY

USŁUGI
BRUKARSKIE

604 403 593

USŁUGI REMONTOWO
- BUDOWLANE

NAWIERZCHNIE, PODJAZDY,
CHODNIKI, PARKINGI,

RENOWACJA TECHNIKA
GRZEWCZA

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

troszak.ryszard@gmail.com

Instalacje wod-kan-gaz-co., gaz
Profesjonalne Systemy Nawadniające

Instalacje solarne z certy�katem
oraz dotacją do 45%

GABINET POMOCY
PSYCHOLOGICZNEJ

660 140 488

WYPO˚YCZ ROLLMASA˚
DO DOMU!

• zredukujesz wagę
• wymodelujesz sylwetkę
• zredukujesz cellulit i rozstępy
• ujędrnisz skórę
• wzmocnisz mięśnie
• usuniesz toksyny
• zredukujesz stres

WYPOŻYCZ ROLLMASAŻ:
PIERWSZY MIESIĄC 300 ZŁ
KAŻDY NASTĘPNY 250 ZŁ

TEL: 602 340 028
PORADY DIETETYCZNE

ROLLMASA˚

DO DOMU!

OGRODY
WIELKOPOLSKIE

• PROJEKTOWANIE
• ZAKŁADANIE
• PIELĘGNACJA
• NAWADNIANIE

664-033-881
www.ogrody-w.pl

BIURO UBEZPIECZE¡

tel. 601 448 443

Baranowo, ul. Topazowa 17, os. Rubinowe

Ubezpieczenia majàtkowe:
• samochody (OC, AC, NNW, itp.),
• mieszkania, domy, dzia∏ki,
• fi rmy, dzia∏alnoÊç gospodarcza,
• podró˝e

Ubezpieczenia na ˝ycie i pod cesj´

NAUKA JAZDY
KURSY PRAWA JAZDY KAT. B

66 44 99 032
Wyk∏ady w Przeêmierowie

Prawo jazdy nawet w miesiąc!

Badania lekarskie i materia∏y do nauki w cenie.
Jazdy po trasach egzaminacyjnych! Odbieramy kursantów z domu

PROMOCJA

adiunkt ze szpitala
Ginekologiczno-Położniczego

przy ul. Polnej w Poznaniu

SPECJALISTA
GINEKOLOG-POŁOŻNIK

przyjmuje w każdą środę miesiąca,
od godz. 15-stej,

w NZOZ  „MED LUX” ul. Rynkowa 63
tel. rej. 61-816-39-10

dr Karolina
Chmaj-Wierzchowska

TANIO
i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

UKŁADANIE
BRUKOWEJ
KOSTKI

Wysogotowo, ul. Kamienna 6
tel. 61 816 29 19
www.insoglas.pl

MATERIAŁY
BUDOWLANE

LUSOWO

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

p∏yty G-K, profile, gwoêdzie

ul. Poznaƒska 50
606 988 783, 697 830 647
www.lusowo.republika.pl

kolbo1@wp.pl Cyklinowanie, Układanie
Renowacja schodów

www.parkiety.pawlaczyk.com

PARKIETY PAWLACZYK

504 202 143

Agencja

Ubezpieczenia:

Mieczys∏aw Paczkowski
Wspólna 5, Baranowo

tel. 61 814 13 80
tel. 661 590 360

Dojazd

do klienta

na telefon

• firm
• turystyczne
• nowe OC – 15%
• ochrona zniżek w OC i AC
• domów i mieszkań
• zniżki i oferty indywidualne

TEL. 503-104-709

SPRZEDAM DOM
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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

bramy samonośne • płoty kute • kraty • balustrady • markizy tarasowe

przesuwnych • skrzydłowych • garażowych

Fryzjerstwo 
Damsko-Męskie
Kosmetyka

Pn - Pt  800 – 2000

Sob. 800 – 1500

Serdecznie
      zapraszamy!

Baranowo, ul. Wiosenna 20
kom. 605 268 963, 696 482 288

• Manicure  hybrydowy
•  Prostowanie włosów

KERATIN COMPLEX SMOOTHING THERAPYTM

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13

KÄRCHER
Profesjonalne czyszczenie
tapicerki samochodowej,

mebli, dywanów, wykładzin,
materacy.

508 610 256

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

• 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 61 814 28 16
kom. 603 975 968
krawczyk@grupakrawczyk.com

www.grupakrawczyk.com

USŁUGI

TANIO I FACHOWO

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

600 45 37 27
ul. Kobylnicka 20, SADY

USŁUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE
prace wykończeniowe – remonty

i adaptacje wnętrz
tel. 723 140 159

Serdecznie zapraszamy
do nowo otwartego 

warsztatu samochodowego:
AUTO – NAPRAWA

ul. Sadowa 6 w Tarnowie Podgórnym

Oferujemy: wszelkiego rodzaju naprawy
i przeglądy samochodów osobowych.

Kontakt telefoniczny pod nr 
605 958 080; 607 914 592 

 

• serwis rolet
• wymiana szyb

ul. Lęborska 31, Poznań
606 782 143, 601 672 140

www.wszystkodlaokna.pl

ROLETY
MOSKITIERY

MARKIZY

ROLETY
MOSKITIERY

MARKIZY

ELEWACJE ZEWN¢TRZNE
WYKO¡CZENIA WN¢TRZ

608 270 833

GABINET POMOCY
PSYCHOLOGICZNEJ

660 140 488
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