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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!
Powoli żegnamy lato: na festynie w Wysogotowie, na 
dożynkach w Lusowie, ba, nawet BLusowo zakończyło się 
w strugach deszczu. Uczniowie powrócili do szkolnych 
ławek. Najchętniej z wakacji  wracały „Leśne Skrzaty” 
z Przeźmierowa (one spotkały się w nowym przedszkolu) 
i uczniowie ze Szkoły Muzycznej (w tym roku ruszą dwie 
klasy!). 
Warto zarezerwować sobie czas 20 września i wziąć 
udział w otwartej debacie o stanie zdrowia podczas sesji 
Rady Gminy – początek o 16.00.

Zapraszam!
~Agnieszka Rzeźnik
Redaktor Naczelna 

23 października 2011 r. o 15.00 rozpocznie się „Jesienny Tur-
niej w Kopa” o Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Ta-
deusza Czajki.

Piąty raz sympatyków tej starej gry karcianej, serdecznie zapraszamy 
do Tarnowa Podgórnego. Turniej zostanie zorganizowany w kategorii 
„As-trzy dychy”, w Hali Sportowej w Tarnowie Podgórnym, ul. Nowa 
15.

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach 4 – 15 października 2011 r. 
pod numerem telefonu 61 8 959 231. ~AW

Jesienny Turniej
w kopa po raz piąty

Informacja

NOWI MIESZKAŃCY Tar-
nowa Podgórnego, Góry, 
Rumianka, Jankowic, Ce-

radza Kościelnego, Lusowa, Lu-
sówka, Sierosławia, Sadów.

W związku z przepisami Na-
rodowego Funduszu Zdrowia zo-
bowiązującymi do wyboru pielę-
gniarki i położnej podstawowej 
opieki zdrowotnej uprzejmie pro-
simy tych, którzy nie wypełnili 
deklaracji do pielęgniarki środo-
wiskowo-rodzinnej, o dopełnie-
nie tej formalności.

Druki deklaracji dostępne są 
w gabinecie pielęgniarki i po-
łożnej w Tarnowie Podgórnym,  
ul. Sportowa 1 – pierwsze piętro, 
za laboratorium, od poniedziałku 
do piątku w godz. 8-9 i 17-18.

Pielęgniarsko Położniczy 
Ośrodek Medycyny  

Środowiskowo-Rodzinnej 
„SYSTEMA” s.c.

62-080 Tarnowo Podgórne
ul. Owocowa 1A (siedziba spółki)

PIELĘGNIARKI:
EWA KARWOWSKA 
 – 668 694 962
WŁADYSŁAWA GOROŃSKA  
 – 668 694 961
MAŁGORZATA KUBIAK 
 – 666 029 964
IRENA BUDZIAK  
 – 668 694 960

POŁOŻNA:
MAŁGORZATA  
ZYGARŁOWSKA 
 – 668 694 963
 – 61 8146 967
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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

Tak, to prawda. Została już uruchomiona cała procedura związana 
z tą inwestycją. Podczas przeprowadzonego przetargu złożono 
pięć ofert, z których najkorzystniejsza (czyli z najniższą ceną) 

należała do firmy Agrobex. 
Zgodnie z umową wykonawca ma zaprojektować i wybudować 

dwa budynki mieszkalne wraz z niezbędną infrastrukturą. W każdym 
z budynków znajdzie się 15 mieszkań. Ponadto zagospodarowanie 
obszaru tej działki (o powierzchni ok. jednego hektara) obejmuje te-
ren ok. 2.500 m2 przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – ko-
mercyjną oraz działkę ok. 3000 m2, która jest przeznaczona pod bu-
dowę przedszkola.

Mieszkania w Sadach zajmą lokatorzy budynków komunalnych 
(gminnych), które należy przeznaczyć do rozbiórki, przede wszystkim 
ze względu na ich stan techniczny. To są mieszkańcy naszej Gminy od 
kilkudziesięciu lat. Jestem przekonany, że zasługują na zapewnienie im 
lepszych warunków niż te, które mają obecnie. 

Dziękuję za zainteresowanie naszą Gminą. Doceniam fakt, że 
pracując tutaj, obserwował i analizował Pan panujące tu wa-
runki życia oraz ofertę oświatową, kulturalną i sportową. Wie-

rzę, że już wkrótce znajdzie Pan wymarzone dom lub mieszkanie i na 
co dzień cieszyć się będzie komfortem mieszkania w Gminie Tarnowo 
Podgórne. 

Urząd Gminy nie pośredniczy w kupnie i sprzedaży nieruchomo-
ści. Istnieje jednak wiele miejsc, gdzie można znaleźć informację 
o mieszkaniach na sprzedaż czy do wynajęcia: ogłoszenia w prasie 
i na słupach ogłoszeniowych. Oferty znajdują się także na portalu 
poziom-wyzej.pl. 

Czy to prawda, że w Sadach przy blokach  
mają być budowane mieszkania komunalne. 

Kto w nich zamieszka?

Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc  
w znalezieniu mieszkania. Oboje z żoną  

od roku mamy pracę i jesteśmy  
zachwyceni Wasza Gminą. 

Czy w Sadach mają być budowane mieszkania komunalne? 
Dlaczego warto zamieszkać w naszej Gminie? 
– odpowiada Wójt Gminy Tadeusz Czajka
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Batorowo

 Trwa budowa ścieżki pieszo – rowero-
wej ul. St. Batorego (od ul. Batorowskiej 
do Przeźmierowa, II etap)

 Trwa budowa magistrali wodociągowej 

Baranowo

 Podpisano umowę z wykonawcą kanaliza-
cji deszczowej na Os. Rubinowym (cz. 1)

Ceradz Kościelny

 Trwają prace remontowe w świetlicy

 Zlecono remont ul. Bociana – tłucznio-
wanie

 Zlecono remont ul. Więckowickiej – wy-
konanie nawierzchni asfaltowej.

Chyby

 Zawarto umowę na wykonanie doku-
mentacji budowy ul. Pagórkowej

Góra

 Zlecono wykonanie utwardzenia tłucz-
niem ulic Upalnej, Promykowej i Gorącej

 Trwa budowa oświetlenia ul. Promyko-
wej, Ciepłej i Gorącej

Jankowice 

 Trwają prace projektowe zastawki na 
Samie

Lusowo

 Zakończono budowę bieżni i skoczni 
przy szkole podstawowej

 Zakończono remont kuchni w przed-
szkolu

 Zakończono budowę ścieżki pieszo – ro-
werowej wzdłuż Jeziora Lusowskiego

 Zlecono wykonanie utwardzenia tłucz-
niem ul. Truflowej

 Trwa budowa oświetlenia ul. Skośnej

Lusówko

 Zakończono renowację boiska 

 Zakończono budowę ścieżki pieszo – ro-
werowej ul. Jankowickiej 

 Zakończono budowę ścieżki pieszo – ro-
werowej wzdłuż Jeziora Lusowskiego

 Trwa remont tłuczniem ul. Szkolnej

 Zlecono wykonanie oświetlenia ul. Do-
piewskiej (Rozalin)

Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Klasy w komplecie
Szczęśliwa trzydziesta – 

tak o sobie mogą myśleć 
uczniowie dwóch nowo 

otwieranych klas w Samorządo-
wej Szkole Muzycznej I Stopnia 
w Tarnowie Podgórnym.  

Na badanie przydatności do 
kształcenia muzycznego, które 
odbyło się 3 września, zgłosiło 
się około 100 osób, z których wy-
brano 30. Poziom predyspozycji 
kandydatów był wyrównany, więc 

decyzja z pewnością nie była ła-
twa. Inauguracja roku szkolne-
go nastąpi 29 września i będzie 
połączona z uroczystym koncer-
tem. Wystąpią m.in. pedagodzy 
z naszej szkoły muzycznej i – po 
raz pierwszy – uczniowie. Zapra-
szamy zatem wszystkich, którym 
bliska jest muzyka, do przyjścia 
do sali widowiskowej GOK „Se-
zam” w Tarnowie Podgórnym. 
Początek o 17.00 ~ARz

Dziękujemy za krew

W ostatnią wakacyjną sobotę do sali GKS w Tarnowie Podgór-
nym przyszło naprawdę dużo osób – aż 151. Ostatecznie po 
badaniach lekarskich krew oddało 109. Zebraliśmy 49 litrów 

krwi, co oznacza, że na naszym koncie są 2972 litry. Do banku dawców 
szpiku zapisało się 6 osób.

Szczególne podziękowania składa rodzina Anety Noak, dla któ-
rej nadal pilnie potrzebna jest krew (zwłaszcza grupy minusowe).
 ~ARz

Porozmawiajmy o zdrowiu

W sali sesyjnej, 20 sierp-
nia, odbędzie się otwar-
ta debata o stanie zdro-

wia w Gminie Tarnowo Podgórne. 
Wezmą w niej udział – oprócz 
władz Gminy – przedstawiciele 
niepublicznych zakładów opieki 
zdrowotnej (NZOZ): lekarze ro-
dzinni, pielęgniarki, higienistki, 
przedstawiciele przychodni reha-
bilitacyjnej oraz Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych i Ich 
Rodzin ROKTAR. Ponadto zapro-
siliśmy przedstawicieli z Wielko-
polskiego Centrum Zdrowia, Miej-

skiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
i naszego gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej. Celem spotka-
nia jest wypracowanie założeń 
do Gminnego Programu Ochrony 
Zdrowia.

Debata jest otwarta – każdy, 
kto jest zainteresowany tema-
tyką ochrony zdrowia, jest mile 
widziany. Szczególnie liczymy 
udział osób związanych ze środo-
wiskiem osób niepełnosprawnych 
i chorych. Zapraszamy także tych, 
którym bliskie są sprawy profilak-
tyki zdrowotnej.  ~ARz
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Ubrane w czerwone cza-
peczki, mocno podeks-
cytowane przedszkolaki 

zaprosiły przedstawicieli władz 
samorządowych i lokalnych śro-
dowisk oraz rodziców na uroczy-
stość oficjalnego otwarcia przed-
szkola. Wójt Gminy Tadeusz 
Czajka życzył wszystkim wielu 
mile spędzonych chwil. Podkre-
ślił, że przedszkole jest miejscem 
nie tylko zabawy, ale również  
miejscem stawiania pierwszych 
kroków w edukacji. Życzył naj-
młodszym, by tu nawiązywały się 
ich pierwsze przyjaźnie. 

Moment przecięcia wstęgi 
przywitano oklaskami. Potem 
uśmiechnięte, choć troszkę stre-
mowane przedszkolaki przygoto-
wały krótki występ. 

Zwiedzając przedszkole po-
dziwialiśmy osiem sal wyposa-
żonych w zabawki, sprzęty i po-
moce dydaktyczne (w każdej sali 
jest łazienka dla dzieci). Ponadto 
w przedszkolu znajduje się prze-
stronna szatnia, kuchnia, pokój 
logopedyczny, sala plastyczna 
i aula. Na dzieci czekają dwa pla-
ce zabaw.

W przedszkolu przebywa 200 
dzieci uczęszczających do 8 grup 
wiekowych: „Krasnoludków”, 
„Wróbelków”, „Jagódek”, „Mu-
chomorków”, „Misiów” „Wiewió-
rek”, „Jeżyków” i „Zajączków”. 
Przedszkole w Przeźmierowie 
zbudowano ze środków budżetu 
Gminy za 6 100 tys. Bliźniaczo 
podobna placówka działa od roku 
w Tarnowie Podgórnym.

•  Powierzchnia zabudowy wy-
nosi 1.827, 64 m2, 

•  Powierzchnia użytkowa - 
1.578,67 m2, 

• Kubatura - 5.564,03 m3 
•  Plac budowy przekazano 22 

listopada 2010 r., 
•  Kamień węgielny wmurowa-

no 18 kwietnia 2011 r. 
Projekt powstał w Autor-

skiej Pracowni Architektonicz-
nej Vowie Studio s.c. w Szamo-
tułach. Inwestycję zrealizował 

Przedszkole „Leśne Skrzaty” oficjalnie otwarte!

Czerwone czapeczki najważniejsze

POS REMAL Sławomir Świta-
ła z Kuślina. Nadzór budowla-
ny pełni Przedsiębiorstwo Kom-

pleksowej Obsługi Budownictwa 
„WEGNER” sp. j. z Trzemeszna.
 ~ARz

Uroczyste przecięcie wstęgi

Plac zabaw przy nowym przedszkolu

Najmłodsi bohaterowie uroczystości fot. H.S.
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15 sierpnia odbyły się dożynki parafialne połączone z 104 rocz-
nicą powstania Kółka Rolniczego w Tarnowie Podgórnym. 
W obecności władz gminnych z Wójtem Tadeuszem Czajką 

i prezesem Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych Ryszardem Na-
pierałą na czele oraz członka Zarządu Tadeusza Łysiaka i posła ziemi 
tarnowskiej Waldy Dzikowskiego przybyliśmy do kościoła w Tarnowie 
Podgórnym, by podczas mszy oddać hołd Matce Najświętszej. Wszyst-
kie wsie złożyły wieńce dożynkowe z tegorocznych plonów. 

Po mszy poszliśmy pod tablicę pamiątkową kółka. Tu prezes przy-
pomniał o 104. rocznicy powstania kółka rolniczego – nastąpiło ono na 
plebani, a proboszczem był  wówczas śp. ks. Jarosz. Kwiaty pod tablicą 
pamiątkową złożyli sołtys z Radą Sołecką oraz prezes Ryszard Napiera-
ła, Tadeusz Łysiak oraz Józef Ignyś. Następnie głos zabrali Wójt Tade-
usz Czajka i prezes Ryszard Napierała. 

Dziękujemy prezbiterowi Adamowi Prozorowskiemu, wikaremu Ar-
turowi Rembalskiemu, księdzu Piotrowi Kubiakowi oraz głównemu 
celebrantowi i kaznodziei księdzu kanonikowi Dionizemu Jóźwiako-
wi z parafii pw. Św. Krzyża w Poznaniu. Mszę odprawiono w intencji 
członków kółka rolniczego w Tarnowie Podgórnym, w szczególności 
zmarłych oraz ich rodzin. Kazanie ks. Dionizego, wygłoszone w stylu 
jezuity ks. Piotra Skargi, pełne było ducha patriotyzmu i miłowania Oj-
czyzny – z pewnością na długo pozostanie w pamięci parafian i gości 
uczestniczących w ceremonii mszy dożynkowej. 

Osobne podziękowanie składamy licznym pocztom sztandarowym za 
obecność oraz Markowi Czajce za zaśpiewanie roty. 

Następnie udaliśmy się na strzelnicę. Tu prezes Wojewódzkiego 
Związku udekorował Przemysława Pomiana medalem „Zasłużony dla 
Rolnictwa”. 

W późniejszym strzelaniu o Puchar Sekretarza najlepiej wypadli Da-
nuta Leitgeber, Józef Kubiak i Marek Czajka. Natomiast w strzelaniu 
o Puchar Zarządu: Józef Kubiak, Henryka Leitgeber i Halina Dutkie-
wicz. Tarczę żniwną ufundowaną przez prezesa kółka zdobył prezes 
Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych Ryszard Napierała. Spe-
cjalne podziękowania dla Marii i Leszka Jerzaków oraz Andrzeja Paw-
lickiego za sprawne przeprowadzenie strzelania.

~Stanisław Leitgeber
Prezes Kółka Rolniczego

Z dożynkowym wieńcemLusówko

 Trwa procedura przetargowa na pomost 
dla kąpieliska

Przeźmierowo

 Zakończono budowę przedszkola

 Zakończono prace remontowe w szkole 
podstawowej

 Trwa budowa ul. Czereśniowej

 Trwa budowa ul. Poziomkowej

 Trwa budowa ul. Borówkowej

 Trwa przygotowanie dokumentacji prze-
targowej na budowę ul. Sadowej

 Trwają prace projektowe remontu ul. 
Rzemieślniczej

Sady

 Trwa budowa oświetlenia na ul. Rolnej

Sierosław

 Zakończono budowę chodnika ul. Kasz-
tanowej

 Trwa remont tłuczniem ul. Morwowej

 Trwa opracowanie projektu oświetlenia 
Osiedla Tenisowego

Tarnowo  Podgórne

 Zakończono termomodernizację szkoły 
podstawowej 

 Trwa budowa ul. Żonkilowej i Nastur-
cjowej

 Zlecono remont tłuczniem ul. Rolnej, 
Zbożowej, Gerberowej i 27 Grudnia

 Trwa przygotowanie do przetargu na bu-
dowę chodnika na ul. Rokietnickiej (od-
cinek do ul. Marianowskiej, I etap) 

 Trwa opracowanie dokumentacji na 
przebudowę ul. Szkolnej

Wysogotowo

 Trwa budowa magistrali wodowciągowej

 Trwają przygotowania do ogłoszenia 
przetargu na budowę chodnika i kana-
lizacji deszczowej w ul. Wierzbowej (od 
ul. Olszynowej do Sojowej)

 Przygotowanie do ogłoszenia przetargu 
na budowę kanalizacji deszczowej w ul. 
Wierzbowej (od ul. Skórzewskiej do nr 38)
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości
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Nagroda Specjalna  
za Poznańską 

Za pierwszym razem się nie 
udało. Tym większa była 
mobilizacja i tym bardziej 

nerwowe wyczekiwanie do koń-
ca sierpnia. W drugim etapie na-
sza Gmina zakwalifikowała się do 
grona szczęśliwców, którym NI-
VEA ufunduje plac zabaw w ra-
mach konkursu”100 placów za-
baw na 100 lat Nivea”. 

Nasza Gmina, z sumą 59 485 
głosów, zajęła 19 miejsce w ran-

kingu drugiego etapu, na co otrzy-
maliśmy oficjalne potwierdzenie 
od organizatorów. Teraz trwają 
rozmowy związane z ustaleniem 
szczegółów  projektu. Prace zwią-
zane z budową placu zabaw roz-
poczną się wiosną, po rozstrzy-
gnięciu wszystkich etapów. 

Wszystkim, którzy bardzo za-
angażowali się na rzecz wygra-
nia konkursu, serdecznie dzięku-
jemy! ~ARz

Będzie plac zabawW tym roku podczas 
poznańskiej edycji 
Ogólnopolskiego Fe-

stiwalu Dobrego Smaku kolejno 
prezentowały się gminy powiatu 
poznańskiego. Do Gminy Tarno-
wo Podgórne należała sobota, 14 
sierpnia. Tego dnia dla najmłod-
szych przygotowaliśmy koloro-
wanki z Lwem Tarnusiem. Wśród 
dorosłych dużym zainteresowa-
niem cieszyło się kalendarium 
imprez sportowych i kultural-
nych, które będą mieć miejsce na 
terenie Gminy do końca roku. 

Wszystkich cukierkami często-
wał Lew Tarnuś. ~ARz

Tarnowo na 
Festiwalu Smaku

Na Zamku Królewskim 
w Warszawie odbyło 
się ogłoszenie wyników 

i wręczenie nagród w XV Jubile-
uszowej Edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu „Modernizacja Roku 
2010”. Do pierwszego etapu zgło-
szono 822 obiekty budowlane 
z całej Polski, spośród których do 

finału konkursu zakwalifikowano 
106. Gmina Tarnowo Podgórne 
zgłosiła do konkursu moderniza-
cję ul. Poznańskiej w Tarnowie 
Podgórnym, a Minister Infra-
struktury przyznał nam Nagro-
dę Specjalną, którą odebrał Wójt 
Gminy Tadeusz Czajka.

~HS

Udana „Pyra”

Nie od dziś wiadomo, że każdy kto bierze 
udział w Święcie Pyry w Wysogotowie 
może być pewien, że miło spędzi czas. Rów-

nież w tym roku pogoda dopisała, przygotowano 
moc atrakcji: można było pojeździć konno, quadem, 
bryczką, wziąć udział w konkursach sportowych 
i zręcznościowych. Dla głodnych mieszkańcy Wyso-
gotowa przygotowali pyszne jedzenie. Tradycyjnie 
uczestnicy zabawy pozowali do wspólnego zdjęcia. 
Spotkanie zakończył koncert Krystyny Giżowskiej, 
entuzjastycznie przyjętej przez widownię.  ~ARz 

Fot. E. Szymkowiak
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Z prac 
Rady Gminy

Sesje z 23 sierpnia

Trudno mi w to uwierzyć, ale 
sierpniowa sesja była już 
15. w krótkiej historii obec-

nej kadencji Rady Gminy. Podję-
tych zostało na niej 17 uchwał. 
Bodaj najważniejsza z nich doty-
czyła zmiany budżetu Gminy na 
2011 rok. Po stronie dochodów 
wystąpił wzrost o 707.122.47 zł 
– Rada Gminy zaakceptowała tę 
zmianę. Zatwierdziła też wzrost 
planu wydatków o 817.122,47 zł. 
W wydatkach jednogłośnie za-
aprobowano również szereg prze-
sunięć (na kwotę 431.803,03 zł). 
W planie wydatków inwestycyj-
nych, który z reguły najbardziej 
interesuje mieszkańców Gminy, 
podstawowe zmiany to znaczne 
dofinansowanie projektu monito-
ringu Gminy i kanalizacji desz-
czowej ul. Wierzbowej w Wy-

sogotowie. W kolejnym kroku, 
nawiązując do opisanych wyżej 
decyzji, Rada zmieniła wieloletnią 
prognozę finansową Gminy. Pro-
gnoza ta musi być aktualizowana 
praktycznie z każdą nowelizacją 
uchwały budżetowej. 

Kolejną uchwałą z szeroko ro-
zumianej sfery finansów Gmi-
ny była decyzja Rady w sprawie 
przeznaczenia umorzonej pożycz-
ki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej na przedsięwzięcie pro-
ekologiczne. Pożyczka ta zacią-
gnięta była w celu wykonania prac 
rewaloryzacyjnych na terenie par-
ku w Jankowicach (oczyszczanie 
stawu). Aż 20% (110.000 zł) kwo-
ty pożyczki zostało przez wymie-
nioną wyżej instytucję kredytują-
cą umorzone. Rada zdecydowała 
o przeznaczeniu tej kwoty na wy-
konanie kanalizacji deszczowej na 
ul. Wierzbowej w Wysogotowie. 
Najważniejsze spośród uchwał 
z zakresu gospodarki przestrzen-
nej przyjętych na opisywanej sesji 
to: uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów aktywizacji gospo-
darczej w Jankowicach oraz przy-
stąpienie do opracowania zmiany 
planu przestrzennego zagospoda-
rowania dla terenów działalności 
gospodarczej w Tarnowie Podgór-
nym (rejon ul. Działkowej). Blok 
uchwał o problematyce pokrewnej 
do omawianych powyżej zakoń-
czyła decyzja Rady o odmowie 
uchylenia uchwalonego już miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla miejscowości 
Tarnowo Podgórne i Góra. 

Rada podjęła też uchwałę o zna-
czeniu stricte społecznym. Do-
tyczyła ona zmiany Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholo-
wych na 2011 rok. Opłaty kon-
cesyjne za sprzedaż alkoholu 
na terenie Gminy w roku bieżą-
cym przewyższały zaplanowa-
ny poziom i konieczna okaza-
ła się zmian w/w planu. Spośród 
uchwał o dużym znaczeniu dla 
gminnej edukacji przyjęto dwa 
projekty dotyczące wyposażenia 
w majątek: nowowybudowane-

go przedszkola „Leśne Skrzaty” 
w Przeźmierowie oraz Samorzą-
dowej Szkoły Muzycznej I stop-
nia w Tarnowie Podgórnym. Se-
sję uzupełniły też uchwały jakich 
wiele w programach sesyjnych: 
kupna działek, zezwolenia na 
bezprzetargową sprzedaż nieru-
chomości, nadania nazwy ulicy. 
Wykaz podjętych uchwał na sesji 
w dniu 23 sierpnia 2011r. dopełni-
ły dwa projekty o znaczeniu ponad 
gminnym czy wręcz propaństwo-
wym. Jeden z nich dotyczył utwo-
rzenia odrębnego obwodu głoso-
wania w wyborach do Sejmu RP. 
Kolejny miał za zadanie powoła-
nie zespołu do zaopiniowania kan-
dydatur na ławników sądowych na 
kadencję 2012 – 2015. 

Po podjęciu uchwał Rada przy-
jęła sprawozdania z prac swo-
ich Komisji za II kwartał 2011r. 
Dalsza część obrad upłynęła na 
dyskusji na temat sprawozdań 
z wykonania budżetu Gminy za 
I półrocze 2011r. Po merytorycz-
nej dyskusji sformułowano wie-
le wniosków na temat przewidy-
wanej realizacji planu dochodów 
i wydatków w drugiej połowie 
roku. Szczegółowy przebieg ob-
rad dostępny będzie na stronie in-
ternetowej Gminy lub w Biurze 
Obsługi Rady po przyjęciu pro-
tokołu z XV sesji RG. Następna 
sesja Rady Gminy odbędzie się 
już 20.09.2011r. Na sesji tej prze-
widywana jest debata na temat: 
„Gminny program ochrony zdro-
wia i pomocy osobom niepełno-
sprawnym”. Nad przygotowaniem 
debaty w pocie czoła pracują już 
Komisja Spraw Społecznych oraz 
I Zastępca Wójta. 

~Grzegorz Leonhard 
Przewodniczący Rady Gminy

Rada zadecydowała  

o przeznaczeniu  

dodatkowych środków  

na przedsięwzięcia  

proekologiczne 



 wrzesień 2011 \ sąsiadka~czytaj \      9

aktualności

Niezwykły, swojski klimat panował od samego 
rana na placu „U księdza za płotem”. Tak jest 
co roku już od dwunastu lat, gdy odbywają się 

tam Dożynki oraz Powiatowy Przegląd Zespołów Folk-
lorystycznych.

Dożynki rozpoczęły się od uroczystej Mszy świętej. 
Po niej mieliśmy okazję podziwiać korowód i obrzęd 
dożynkowy, a także skosztować znakomitych, trady-
cyjnych potraw wystawianych na sołeckich stoiskach.

Punktualnie o godzinie 14 rozpoczął się Powiato-
wy Przegląd Zespołów Folklorystycznych. Wystąpi-
ły „Modraki” i „Chludowianie”. Następnie na sce-
nie pojawiło się kilka grup, których nie oglądaliśmy 
w ubiegłym roku: Zespół Folklorystyczny „Szamo-
tuły”, Zespół Folklorystyczny „Marynia” z Wronek 
oraz Zespół Tańca Ludowego AWF „Poznań”. Nie 
zabrakło niezawodnej kapeli dudziarskiej „Koźlary” 
ze Stęszewa, a także zespołu podwórkowego „Junki 
z Buku”, który przygrywał publiczności podczas ca-
łej imprezy.

Jak zwykle, wielki aplauz zdobyli gospodarze im-
prezy – Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Lusowia-
cy”. Młodsi i starsi członkowie zespołu udowodnili po 
raz kolejny, że tworzą fantastyczną grupę, a ich ukła-
dy choreograficzne potrafią zapierać dech w piersiach.

Dożynki „U księdza za płotem”

O godz. 19 na scenie pojawił 
się najlepszy akademicki zespół 
na Litwie – „Nemunas” z Kow-
na. Zaprezentował on długi wy-
stęp, na który złożyły się pieśni 
i tańce z czterech rejonów Litwy. 
A już po oficjalnym podziękowa-

niu, na bis, zaprosił publiczność 
do wspólnej zabawy. Roztańczo-
ny tłum na placu „U księdza za 
płotem” miał powody do zado-
wolenia – to był naprawdę udany 
przegląd.

 ~Jarek Krawczyk

Niepewna pogoda nie przeszkodziła publicz-
ności dobrze bawić się przy bluesowej mu-
zyce. W palącym słońcu rozpoczął się finał 

przeglądu bluesowego, podczas którego wystąpiło 
sześć zespołów z Poznania, Leszna, Rawicza, Lę-
borka i Koszalina. Jury pod przewodnictwem zna-
nego dziennikarza muzycznego Ryszarda Glogera 
wyłoniło laureatów. Grand Prix otrzymał koszaliński 
zespół „Roadside”, wyróżnienia – poznańska grupa 
„3+”, a także wokalistka zespołu „Junk Food” Kinga 
Kielich, gitarzysta grupy „Mean Machine” Radosław 
Kołtyś, oraz grający na harmonijce w grupie, która 
wygrała przegląd Szymon Kala.

Po przerwie na scenie pojawiły się zespoły zapro-
szone przez organizatorów. Pierwszy z nich - Boogie 
Chilli - dał fenomenalny pokaz ognistego bluesa, 
a ich występ zakończył się długim, nieco psychode-
licznym bisem. Po poznańskich bluesmenach przy-
szedł czas na gwiazdę z... Tarnowa Podgórnego. 
Joanna Pilarska - bo o niej mowa - wraz zespołem 
pokazała inną, bardziej liryczną stronę bluesowej 
muzyki. Owacje, jakie zebrała, nie wynikały tylko 
z faktu, że grała w swoich rodzinnych stronach - to 
był naprawdę znakomity występ. 

Gdy przyszedł czas występu 
największej gwiazdy – Martyny 
Jakubowicz, pogoda zupełnie się 
zepsuła. Deszcz nie przeszkodził 
jednak fanom dobrej muzyki do-
trwać do końca i wysłuchać utwo-
rów z najnowszej płyty „Okruchy 
życia”. Nie mogło zabraknąć tak-
że największych przebojów ar-
tystki, w tym tej zagranej na bis, 
gdy cały plac śpiewał z nią słyn-
ny refren „W domach z betonu nie 
ma wolnej miłości”.

- Jeszcze jeden – krzyczeli fani. 
- Zagrałabym jeszcze pięć, ale nie 
możemy – odpowiedziała Jakubo-
wicz. I faktycznie, nad Lusowo 
nadciągała potężna burza, która 
unimożliwiła kolejne bisy. Szko-
da, bo mogły one być efektow-
nym zwieńczeniem bardzo uda-
nego popołudnia.

 ~GOK

I BLUSOWO FESTIWAL za nami !!!

Blues na każdą pogodę
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POselskie 
wieści

Z prac 
Rady Powiatu

Sesja z 30 sierpnia

Na wyjazdowej IX Sesji 
Rady w Baranowie roz-
patrzono na następujące 

uchwały: 
- w sprawie powierzenia 

gminon Komorniki, Kostrzyn, 
Kleszczewo niektórych zadań za-
rządzania publiczną drogami po-
wiatowymi 

- w sprawie powierzenia 
Gminie Tarnowo Podgórne nie-
których zadań zarządzania pu-
bliczną drogą powiatową Bato-
rowo-Wysogotowo w zakresie 
budowy chodnika i kanalizacji 
deszczowej w ciągu ul. Wierz-
bowej w m. Wysogotowo. 

- w sprawie pozbawienia dro-
gi nr 2484 P kategorii drogi po-
wiatowej Łagiewniki – Rybitwy 
na odcinku od skrzyżowania z dro-
gą powiatową w m. Łagiewniki do 
skrzyżowania z drogą powiatową 
w m. Latalice na terenie gm. Po-
biedziska i drogi nr 2197P Kisz-
kowo – Łagiewniki na odcinku od 
granicy powiatu do m. Łagiewniki 
na terenie gm. Pobiedziska 

- w sprawie przekazania do 
realizacji przez Powiat Słupec-
ki zadania Powiatu Poznańskie-
go z zakresu administracji rządo-
wej – prowadzenie całodobowego 
ośrodka wsparcia środowiskowe-
go domu samopomocy dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi 
w Kosewie. 

- w sprawie zatwierdzenia ze-
stawień przydziału środków 
na wykonanie prac konserwator-
skich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpi-
sanym do rejestru zabytków. Pa-
łac w Przybrodzie, gm. Rokiet-

nica, 43 500 zł – rewaloryzacja 
sali konferencyjnej „Dworu”; Pa-
rafia Rzymskokatolicka Gułtowy 
gm. Kostrzyń 16 500 zł; Parafia 
Rzymskokatolicka w Żydowie 
gm. Rokietnica 20 000 zł. 

- w sprawie nagród dla osób 
fizycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe oraz nagród dla trene-
rów prowadzących szkolenie za-
wodników osiągających wysokie 
wyniki sportowe w międzynaro-
dowym lub krajowym współza-
wodnictwie sportowym. 

- w sprawie przyjęcia od Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej 
zadania z zakresu administracji 
rządowej pn. „Dofinansowanie 
wydruku podręczników szkol-
nych i książek pomocniczych dla 
uczniów niewidomych uczęszcza-
jących do szkół i placówek, dla 
których organem prowadzącym 
jest powiat poznański”. 

Z wyrazami szacunku
~Krystyna Semba  

Radna powiatu

Szanowni Państwo !

Dobiegła końca czteroletnia 
kadencja Sejmu Rzeczpo-
spolitej Polskiej.  W tym 

czasie wydarzyło się wiele w ży-
ciu każdego z Nas, w naszym kra-
ju i na świecie. Dzięki rządom 
koalicji Polska łagodnie przebrnę-
ła przez światowy  kryzys. Choć 
nie oszczędził on wielu państw, 
to nasza gospodarka rozwija się 
stabilnie. Platforma Obywatel-
ska, rządząc w koalicji z PSL-
-em, przeprowadziła kilkanaście 
znaczących ustaw, które poprawi-
ły jakość życia w naszym kraju. 
Nastąpił też, niespotykany dotąd, 
rozmach inwestycyjny. Jesteśmy 
przekonani, że hasło „Polska 
w budowie” to nie pusty frazes, 
ale rzeczywistość. Wiele inwesty-
cji już zakończono, kolejne jesz-

cze trwają, a następne się rozpo-
czynają. Zdajemy sobie doskonale 
sprawę z przejściowych niedogod-
ności, jakie wszyscy odczuwa-
my. Jesteśmy jednak przekonani,  
że warto kontynuować te zadania. 

Poselską służbę pełnię już 10 lat. 
Swój mandat tak właśnie traktu-
ję – jako służbę. Wierzę, że i Pań-
stwo tak to postrzegacie, zauważa-
jąc moje zaangażowanie w pracę 
dla Wielkopolski, dla realizacji 
szeregu inwestycji w naszym re-
gionie. Codziennie starałem się,  

by wypełnianie przeze mnie man-
datu poselskiego przynosiło rów-
nież pomoc i wsparcie dla śro-
dowisk lokalnych. Dziękuję za 
współpracę wszystkim, których 
dane mi było spotkać na mojej do-
tychczasowej poselskiej drodze. 

Szanowni Państwo! Wybory już 
9 października. Każdy z nas może 
zadecydować, kto będzie wspie-
rał rozwój Wielkopolski w najbliż-
szych latach. Gorąco zachęcam 
udziału.

~Waldy Dzikowski

Na otwarciu Przedszkola w Przeźmierowie
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Nazywam się Przemy-
sław Kiejnich. Z Pań-
stwa wyboru wraz z Kry-

styną Sembą, Grażyną Głowacką 
i Piotrem Burdajewiczem uzy-
skałem mandat radnego powiato-
wego z terenu trzech gmin: Tar-
nowa Podgórnego, Rokietnicy 
i Suchego Lasu. Wprawdzie je-
stem mieszkańcem gminy Rokiet-
nica, ale swoje najmłodsze lata 
spędziłem w Tarnowie Podgór-
nym, mieszkając na ul. Nowej.

Jako radny Powiatu Poznańskie-
go chcę w równy sposób traktować 
wszystkie miejscowości i dokła-
dam wszelkich starań, aby w takim 
kontekście podejmować wszelkie 
działania. Z racji swojego wykształ-
cenia jestem członkiem Komisji 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
oraz Komisji Promocji, Rozwoju 
i Integracji Europejskiej. Na jed-

30 sierpnia w Gimnazjum im. Polskich No-
blistów odbyła się IX Sesja Rady Powia-
tu. Nowoczesny, niekonwencjonalny, za-

pewniający komfortowe warunki nauki kompleks 
oświatowy pięknie położony nad Jeziorem Kierskim 
– niejednemu radnemu odebrało mowę. Gratulacje 
składano na ręce Wójta Tadeusza Czajki, który wraz 
z Pierwszym Zastępcą Wójta Ewą Noszczyńską –
Szkurat i Przewodniczącym Rady Gminy Grzego-
rzem Leonhardem uczestniczył w wyjazdowej sesji 
Rady Powiatu na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. 
(więcej o tej sesji na str.10).  ~KS

nym z ostatnich posiedzeń KOŚiR 
odbyło się spotkanie z przedsta-
wicielami Związku Spółek Wod-
nych w Poznaniu. Przedstawiono 
nam zmiany na jakie winniśmy się 
przygotować w najbliższym czasie. 
Będą one polegały na tym, że każ-
da osoba, która nie jest członkiem 
Spółek Wodnych i nie opłaca skła-
dek, a znajdują się na posiadanych 
przez nią terenach urządzenia me-
lioracyjne (np. rowy, dreny), bę-
dzie zobligowana do utrzymania 
ich w czystości. Niewywiązanie 
się z tych obowiązków skutkować 
będzie narażeniem się na sankcje, 
z możliwością nawet odmowy do-
płat bezpośrednich.

Zapewne zauważyliście Pań-
stwo, że na niektórych drogach 
powiatowych pojawiły się pasy 
przerywane uwidaczniające ich 
krawędzie. Radni zaapelowali do 

Starosty, aby takie oznaczenia po-
jawiły się na wszystkich drogach 
powiatowych. W znacznym stop-
niu powinno to poprawić bezpie-
czeństwo, szczególnie na odcin-
kach bez oświetlenia.

Na zakończenie chciałem po-
dziękować Grzegorzowi Leonar-
dowi za wszystkie zaproszenia na 
sesje Gminy Tarnowo Podgórne, 
a władzom gminnym za możliwość 
uczestnictwa w szeregu ważnych 
dla nas wszystkich uroczystości.

Jestem do Państwa dyspozy-
cji i liczę na dalszą dobrą współ-
pracę z Wójtem, radnymi gmin-
nymi i sołtysami. Mój telefon:  
61 8 145 100, kom. 608 099 719, 
e-mail: przemek-kiejnich1@wp.pl 

Pozdrawiam wszystkich  
bardzo serdecznie.

~Przemysław Kiejnich
Radny powiatu

Z Prac Radnego Powiatowego

Podziękowanie

Jak dobrze mieć sąsiada

To już kolejny rok, kiedy dzieci mogły ciekawie spędzić 
wakacje. Tym razem odwiedziły polskie Tatry stacjo-
nując w miejscowości Poronin. Dwutygodniowy, bo-

gaty program pobytu w górach, nowe znajomości i zawiązane 
przyjaźnie pozostaną zapewne na długo w pamięci uczestni-
ków. Koordynatorem wypoczynku byli: Federacja Branżowych 
Związków Producentów Rolnych z  Warszawy, Polski Związek 
Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych z Łodzi, Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz rodzice dzieci.

W imieniu Rady Gminy Rokietnica i dzieci serdecznie dzię-
kuję I Zastępcy Wójta Ewie Noszczyńskiej-Szkurat za wie-
loletnią współpracę w zakresie organizacji wypoczynku dla 
dzieci z rodzin rolniczych.

Serdeczne podziękowania dla Barbary Wypuszcz, pracow-
nika UG w Tarnowie Podgórnym, za nadzór nad skompleto-
waniem niezbędnych dokumentów.

~Sylwia Kiejnich
Radna Gminy Rokietnica

Powiatowi w Baranowie
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 stowarzyszenia

- We wrześniu wznawiamy dy-
żury.

- Inauguracja roku akademic-
kiego 2011/2012 odbędzie się  
8 października o 15.00 w sali wi-
dowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tarnowie Podgórnym. 
Wykład inauguracyjny wygło-
si prof. dr hab. Stanisław Dylak 
z Uniwersytetu im. Adama Mic-

Inauguracja nowego  
roku akademickiego UTW

….z potrzeby serca…

W piękne niedzielne 
popołudnie, 4 wrze-
śnia, na terenie Szko-

ły Podstawowej im. Arkadego 
Fidlera w Przeźmierowie dzieci 
wraz z rodzicami wzięły udział 
w licznych konkursach, zabawach 
i wspólnym śpiewaniu na festynie 
zorganizowanym przez fundację 
„Otoczmy Troską Życie”.

Idea festynu, jaką było zachę-
cenie do aktywnego spędzenia 
czasu w gronie rodzinnym, spo-
tkała się z dużym zainteresowa-
niem i przyniosła wszystkim wie-
le radości. Udało się połączyć 
przyjemne z pożytecznym, czy-
li zabawę na świeżym powietrzu 
z możliwością skorzystania z po-
rad lekarzy specjalistów.

Gwiazda festynu Ewa Kowal-
ska śpiewała z dziećmi swoje pio-
senki oraz inne przeboje dziecięce, 
a także zachęcała do tańca. W za-
bawach towarzyszyli jej pluszowi 
ulubieńcy dzieci: czerwony pies 
Cliford i Hello Kitty. Zespół „Mo-
draki” jak zwykle zachwycił nas 
śpiewem, tańcem, kolorowymi 
strojami i profesjonalnie wykona-
nym programem artystycznym.

Wyobraźnią i talentem plastycz-
nym można było wykazać się bio-
rąc udział w konkursie rysunkowym 
na zilustrowanie nazwy fundacji 
„Otoczmy Troską Życie”. Wyniki 
konkursu ogłosimy na łamach paź-
dziernikowej sąsiadki~czytaj.

Wiele ciekawych rzeczy dzia-
ło się nie tylko na scenie – scho-

Zabawa pod-
czas festynu

Pożegnanie lata 

dach wejściowych do szkoły, ale 
również na terenach przyległych. 
W przyszkolnym parku młodsze 
dzieci z uśmiechem na twarzy 
i pełną koncentracją wykonywa-
ły zadania zręcznościowe. Na bo-
isku do koszykówki starsze dzieci 
wykazywały się w licznych kon-
kurencjach sportowych. Wszyst-
kie zabawy przebiegały pod 
okiem doświadczonych animato-
rów. Organizatorów festynu czyn-
nie wspierali harcerze z Gromady. 

Dzieci, które wzięły udział w kon-
kursach zostały nagrodzone upomin-
kami z firm: Kukardka, Derform, 
Philips, Osram, Nowa France, Klub 
Malucha Tęcza Dzieciom oraz sło-
dyczami z P.P.H.U Millano i prze-
kąskami z firmy Lorenz Balhsen 
Snack-World. Nagrody-upominki 
otrzymało ponad 300 dzieci: uczest-
nicy zabaw, pomagający harcerze 
oraz „Modraki”. Dorośli mogli de-

gustować kawę MK Caffe oraz sło-
dycze. Aktywni rodzice, którzy włą-
czyli się w pląsy ze swoimi dziećmi, 
otrzymali również upominki. Nie 
zabrakło też festynowych atrakcji: 
waty cukrowej, popcornu, zjazdów 
ze zjeżdżalni dmuchanych oraz sko-
ków na trampolinie.

Chcemy jeszcze raz podzięko-
wać tym, którzy udzielili nam po-
mocy w trakcie organizacji i re-
alizacji festynu: władzom Gminy 
Tarnowo Podgórne, Dyrekcji 
Szkoły Podstawowej w Przeźmie-
rowie, Dyrekcji OSiR, pracowni-
kom szkoły i OSiRu, sponsorom, 
lekarzom konsultantom, harce-
rzom oraz wszystkim współpra-
cownikom. DZIĘKUJEMY !!!!

~ Barbara Nowak 
Prezes Fundacji ,,Otoczmy Tro-
ską Życie” www. troska-zycie.pl

kiewicza w Poznaniu. Oprawę muzyczną zapewni zespół szantowy 
„Ryczące Dwudziestki”.

-  Sekcja turystyczna – p. Kazimiera Kubiak zaprasza 17 września na 
rowerowe spotkanie z jesienią. Zbiórka w Lusowie o godz. 11.00 na 
placu przy kościele. Zgłoszenia pod telefonem 692 221 687. 

-  12 października jedziemy na grzyby. Zgłoszenia przyjmowane będą 
w czasie trwania dyżurów.

-  19 listopada urządzamy „Andrzejki”. Zapisy także w czasie dyżu-
rów.

~Maria Kaniewska
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 informacje

Ostatnie dni wakacji dla dzieci z Baranowa były 
bardzo udane. Stało się  to nie tylko z powo-
du słonecznej i pięknej pogody, ale przede 

wszystkim za sprawą naszego sołtysa i Rady Sołec-
kiej, którzy zaprosili nasze dzieci na wycieczkę do 
Wioski Indiańskiej w Józefowie. Niektórzy dorośli 
w obawie o „skalpy” swoich pociech wybrali się rów-
nież na tę wyprawę. W każdym razie autokar, który 
wyjeżdżał 24 sierpnia był pełen otwartych na przy-
godę uczestników. Blade twarze z „Baranowa City” 
– jak nas nazwano – po dotarciu na miejsce przeży-
ły niemalże prawdziwy chrzest indiański. Pokonywa-
ły tor przeszkód, rzucały tomahawkiem, poszukiwały 
złota, doiły krowę, przeciągały linę i ... można długo 
tak dalej wymieniać. Zadań było sporo, ale dodatko-
wych emocji i wrażeń przysporzyła nam również na-
tura (przyroda). W trakcie przerwy przeznaczonej na 
kiełbaski rozpętała się burza. Myliłby się ktoś, uwa-
żając, że popsuło to nam zabawę. Gospodarze bo-

„Blade Twarze” wśród Indian

wiem specjalnie dla nas otworzyli 
indiańskie tipi, w którym rozpa-
lili ognisko. Blask i ciepło bijące 
z ognia, wspólne rozmowy oraz za-
bawa dzieci sprawiły, że burza nie-
postrzeżenie ustała, wróciło słoń-
ce i mogliśmy kontynuować naszą 
przygodę w Indiańskiej Wiosce. 

Myślę, że na pewno częstobę-
dziemy mieć jeszcze okazję do 
miłego spędzenia wolnego cza-
su. Bardzo dziękujemy w imieniu 
swoim i naszych dzieci!

~Alicja Winiarska

Rowerzyści i kierowcy z naszej Gminy skar-
żą się, że nie potrafimy korzystać ze ścieżek 
rowerowych. Chodzi zwłaszcza o nowe od-

cinki. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu 
drogowym (art. 33 ust. 1 prawa o ruchu drogowym) 
rowerzysta ma obowiązek korzystania z drogi dla ro-
werów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wy-
znaczone. Według definicji drogą dla rowerów (art. 
2 pkt 5) jest: 

- droga lub jej część przeznaczona dla ruchu rowe-
rów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi;

- droga jest oddzielona od innych dróg lub jezdni 
tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urzą-
dzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wiele osób korzystających ze ścieżek rowerzy-
stów skarży się na pieszych, zajmujących sąsiadującą 
z chodnikiem drogę dla rowerów. Warto w tym miej-
scu przypomnieć, że korzystanie przez pieszego z dro-
gi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku 
chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania 
z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, 
korzystając z tej drogi, musi ustąpić miejsca rowe-
rowi. W przypadku drogi pieszo-rowerowej, kieru-
jący rowerem jest obowiązany zachować szczególną 
ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Pojawiły się „przejazdy dla rowerzystów”, wyzna-
czające powierzchnię jezdni przeznaczoną do prze-
jeżdżania przez rowerzystów, oznaczoną odpowied-
nimi znakami drogowymi. Kierujący pojazdem (art. 
27 ust 1 prawa o ruchu drogowym), który zbliża się 
do przejazdu dla rowerzystów, jest zobowiązany do 
zachowania szczególnej ostrożności i ustąpić pierw-
szeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe. 

Dodatkowo w myśl obowiązu-
jących obecnie przepisów ruchu 
drogowego kierujący pojazdem 
(art. 27 ust 1a prawa o ruchu dro-
gowym), który skręca w drogę 
poprzeczną, jest obowiązany za-
chować szczególną ostrożność 
i ustąpić pierwszeństwa rowerzy-
ście jadącemu na wprost po jezd-
ni, pasie ruchu dla rowerów, dro-
dze dla rowerów lub innej części 
drogi, którą zamierza opuścić.

Warto w tym miejscu przypo-
mnieć, że kierujący pojazdem, 
przejeżdżając przez drogę (ścieżkę) 
dla rowerów poza jezdnią, jest obo-
wiązany ustąpić pierwszeństwa ro-
werowi. Również kierującemu po-
jazdem zabrania się wyprzedzania 
pojazdu na przejeździe dla rowe-
rzystów i bezpośrednio przed nim, 
z wyjątkiem przejazdu, na którym 
ruch jest kierowany. W tym miej-
scu warto przypomnieć kierowcom 
o zakazie zatrzymywania pojazdów 
na drodze dla rowerów, pasie dla 
rowerów a także śluzach rowero-
wych (zatrzymanie jest wykrocze-
niem zagrożonym mandatem kar-
nym w kwocie 100 złotych oraz 
przypisaniu 1 punktu karnego).

~Artur Szeląg  
Komendant Straży Gminnej

D-6a
przejazd dla rowe-
rzystów

C-13
droga dla rowerów

P- 11
przejazd dla rowe-
rzystów

P- 23
rower

droga pieszo- ro-
werowa (piesi idą 
prawą stroną a ro-
werzyści jadą lewą 
stroną drogi)

droga pieszo- ro-
werowa (piesi idą 
lewą stroną a ro-
werzyści jadą pra-
wą stroną drogi)

droga pieszo- ro-
werowa (piesi i ro-
werzyści poruszają 
się dowolną stroną 
drogi)

Opracowano: na podstawie 
prawa o ruchu drogowym.

Ścieżki rowerowe
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bezpieczeństwo

Interwencje w sierpniu – 288, najczęstsze z nich 
to:
•	 	interwencje dotyczące bezpieczeństwa 

w komunikacji – 100
•	 	interwencje dotyczące nieprzestrzegania aktów 

prawa miejscowego – 64
•	 kontrole miejsc spożywania alkoholu – 9
•	 	interwencje dotyczące bezpieczeństwa osób 

i mienia – 10
•	 	interwencje przeciwko porządkowi i spokojowi 

publicznemu – 23
•	 	kontrole związane ze zwierzętami (zanieczysz-

czenia, brak nadzoru) – 22
•	 	interwencje przeciwko urządzeniom użytku pu-

blicznego – 6
Wybrane działania:
4 sierpnia – niezabezpieczone przewodów elek-

trycznych w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Pocz-
towej, zabezpieczenie miejsca do czasu usunięcia za-
grożenia;

9  sierpnia – zabezpieczenie miejsca zdarzenia dro-
gowego w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Pocztowej;

11 sierpnia – spalanie odpadów w Przeźmierowie 
przy ul. Leśnej, nie potwierdzono spalania odpadów, 
dokonano kontroli rachunków;

17 sierpnia – spożywanie alkoholu oraz zaśmieca-
nia placu w Baranowie przy ul. Letniskowej, miejsce 
zostało objęte częstszymi kontrolami;

19 sierpnia – na drodze DK-92 w okolicach Tarno-
wa Podgórnego przewrócony pojazd ciężarowy z na-
czepą (cysterna), na szczęście cysterna była pusta 
oraz nikt nie odniósł obrażeń, kierowca pojazdu nie 
oczekiwał pomocy, na miejsce wezwany był już spe-
cjalistyczny sprzęt do usunięcia skutków zdarzenia;

 19 sierpnia – leżący mężczyzna w Swadzimiu przy 
ul. Poznańskiej, mężczyzna pod wpływem alkoholu 
został odwieziony do miejsca zamieszkania;

Wrzesień w Straży Gminnej
20 sierpnia – w Rumianku przy ul. 
Nowej w godzinach wieczornych 
spalanie odpadów, trwają czynno-
ści wyjaśniające w sprawie tego 
zdarzenia;

25 sierpnia – w Przeźmierowie 
przy ul. Brzoskwiniowej prze-
pełnione szambo, kompleksowa 
kontrola dotycząca posiadanych 
umów oraz rachunków za usługi 
zakończona postępowaniem man-
datowym;

26 sierpnia – w Tarnowie Pod-
górnym w Parku Wojkiewicza na 
ławce leży mężczyzna, osoba nie-
trzeźwa odprowadzono do miej-
sca zamieszkania;

30 sierpnia – w Swadzimiu 
przy ul. Poznańskiej luzem bie-
gające psy stwarzały zagrożenie 
dla przechodniów, interwencja 
zakończona postępowaniem man-
datowym;

30 sierpnia – w Chybach przy 
ul. Szamotulskiej wspólny pa-
trol strażnika z policjantem pod-
jął interwencję dotyczącą rannego 
w wyniku zdarzenia drogowe-
go dzika, zabezpieczenie miejsca 
do momentu przybycia odpowie-
dzialnych służb.

W sierpniu w ramach współpra-
cy z Komisariatem Policji w Tar-
nowie Podgórnym, utworzony 
został patrol strażnik – policjant, 
który podejmuje czynności na te-
renie Gminy. Już pierwsze dni 
wspólnych patroli pozwalają na 
reakcję na wykroczenia, które są 
ważne dla mieszkańców. Dlatego 

kierowcy pojazdów ciężarowych, 
którzy nie stosują się do ograni-
czeń tonażowych, nie są już cał-
kowicie bezkarni. Patrol często 
odwiedza miejsca zgłaszane przez 
mieszkańców jako szczególnie 
zagrożone.

Sierpień to nadal czas waka-
cji, dlatego strażnicy podczas 
codziennych patroli odwiedzali 
miejsca wypoczynku, by reago-
wać w przypadkach zachowań na-
ruszających porządek publiczny. 
W szczególności kontrolą objęte 
zostały place zabaw, parki, a tak-
że obiekty sportowo-rekreacyjne 
na terenie całej Gminy. Zbliżający 
się wrzesień był okazją do skon-
trolowania oznakowania rejonów 
szkół oraz przedszkoli – uwagi 
o nieprawidłowościach na bieżą-
co zostały przekazane do zarząd-
ców dróg.

~Artur Szeląg  
Komendant Straży Gminnej

„Tylko pożyteczna praca sprawia radość naszej duszy”   
 Mikołaj Gogol

Strażnikom Gminnym oraz pracownikom straży z oka-
zji „Dnia Straży Gminnej” za trud i zaangażowanie, 
z jakimi wykonują swoje codzienne obowiązki służbo-
we, za gotowość do podejmowania wyzwań  i służenia 
społeczności Gminy składam serdeczne podziękowania. 

Życzę Wam zdrowia, wytrwałości i dalszych sukce-
sów w pracy zawodowej, gdyż „nie można uciec od pra-
cy, która jest powołaniem” (Julien Green).

Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej
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wybory

Sprawdź, gdzie będziesz głosował/a 
w zbliżających się wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej na terenie gminy 
Tarnowo Podgórne zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Nr obwodu
głosowania Granice obwodu głosowania

Siedziba  
Obwodowej  
Komisji Wyborczej

1

Obwód obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne w granicach - w którego skład wcho-
dzą ulice: 23 Października, Rokietnicka, Marianowska, Kolorowa, Wesoła, Karolewska, Jasna, 
Działkowa, Czereśniowa, Rolna, Łąkowa, Łanowa, Kręta, Przecznica, Wąska, Szkolna, Spor-
towa, Cicha, Krótka, Spółdzielcza, Zielona, Okrężna, Sadowa, 27 Grudnia, Kalinowa, Ger-
berowa, Wrzosowa, Modrakowa, Zbożowa, Sasankowa, Rzymska, Wenecka, ulice i place na 
Osiedlu Zielony Gród- Plac Margaretek,  Żonkilowa, Krokusowa, Irysowa, Malwowa, Chabro-
wa, Magnoliowa, Bławatkowa, Konwaliowa, Słonecznikowa, Tulipanowa, Liliowa, Fiołkowa, 
Makowa, Narcyzowa, Nasturcjowa, Przebiśniegowa

Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 5 
Tarnowo Podgórne

2 Obwód obejmuje sołectwa: 
Lusowo i Sady

Świetlica Wiejska 
ul. Ogrodowa 13
Lusowo

  
3

Obwód obejmuje część sołectwa Przeźmierowo w granicach – w którego skład wchodzą 
ulice: 
ul. Folwarczna numery nieparzyste 1 – 11 i numery parzyste 2-22,
ul. Składowa numery nieparzyste 1-19 i numery parzyste 2-14 
ul. Rynkowa numery nieparzyste 1-27 i numery parzyste 2-92
ul. Wysogotowska numery nieparzyste 1-57 i numery parzyste 2-42
ul. Ogrodowa numery nieparzyste 1-69 i numery parzyste 2-72
ul. Wiosny Ludów nieparzyste od nr 55 do końca i nr parzyste 52 do końca
ul. Akacjowa nieparzyste od nr 1-33
całe ulice: Łanowa, Niecała, Sadowa, Dolina, Wiśniowa, Leśna, Polna, Strumykowa, Szkolna, 
Poznańska, Słoneczna, Jaskółcza, Skowronkowa, Derkaczowa, Żurawia, Słowicza, Gołębia, 
Dropia, Przepiórcza, Jarząbkowa, Kukułcza, Aleja Ptasia 

Szkoła Podstawowa
ul. Kościelnej 46/48
Przeźmierowo
klasa nr 136

4
Obwód obejmuje sołectwa:
Ceradz Kościelny, Jankowice, Sierosław, 
Lusówko w tym wsie: Lusówko, Otowo, Otowo ul. Leśna, Rozalin

Świetlica Wiejska
ul. Wiśniowa 2a
Jankowice

 
5

Obwód obejmuje sołectwo:
Baranowo

Gimnazjum w AULI
ul. Wypoczynkowa 
93
Baranowo
Filia Biblioteki 

 
6

Obwód obejmuje część sołectwa Przeźmierowo w granicach - w którego skład wchodzą ulice: 
ul. Rynkowa numery parzyste od 94 do końca
ul. Kościelna od ul. Rynkowej  numery nieparzyste od 45 do końca i numery parzyste od 40 do końca
ul. Południowa od ul. Rynkowej numery nieparzyste od 49 do końca i numery parzyste od 38 do 
końca
ul. Lotnicza od ul. Rynkowej numery nieparzyste od 37 do końca i numery parzyste od 54 do końca
ul. Krańcowa od ul. Rynkowej numery nieparzyste od 77 do końca i numery parzyste od 16 do końca
ul. Wysogotowska numery nieparzyste od 59 do końca i numery parzyste od 44 do końca
ul. Akacjowa numery nieparzyste od 35 do końca 
ul. Ogrodowa numery nieparzyste od 71 do końca i numery parzyste od 74 do końca 
całe ulice: Krótka, Kwiatowa, Wrzosowa, Jarzębinowa, Świerkowa, Dębowa, Brzozowa, Kasztano-
wa, Osiedlowa, Jagodowa, Borówkowa, Modrzewiowa, Sosnowa, Olszynowa 

Szkoła Podstawowa
ul. Kościelnej 46/48
Przeźmierowo
klasa nr 137

 
7

Obwód obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne   w granicach - w którego skład wchodzą ulice:  
Poznańska, Owocowa, Ogrodowa, Pocztowa, Fabryczna, Kwiatowa, Różana, Słoneczna, 25 
Stycznia, Księdza Józefa Bryzy, Wierzbowa, Nowa, Piaskowa, Ostatnia, Krucza, Sowia, Za-
chodnia, Chlebowa, Promienista, Stanisława Dorczyka, Narcyza Derdy, Nad Strumykiem, Wi-
śniowy Sad, aleja Solidarności, ronda: im. Tadeusza Mazowieckiego, im. Jacka Kuronia, im. 
Lecha Wałęsy  

GOK „SEZAM”
ul. Ogrodowa 14
Tarnowo Podgórne

8 Obwód obejmuje sołectwa:
Góra, Kokoszczyn, Rumianek

Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 5 
Tarnowo Podgórne
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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2011 R.
Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.  Nr 21, poz. 112 z 2011 r. z późniejszy-

mi zmianami) oraz na podstawie załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne  z dnia 29 czerwca  2010 r. nr LXXIV/721/2010 
o zmianie granic stałych obwodów głosowania i załącznika nr 1 do uchwały z dnia 23 sierpnia 2011 r. nr XV/13/2011 o utworzeniu odrębnego 
obwodu głosowania, podaję do wiadomości informację o: numerach i granicach  obwodów głosowania oraz  wyznaczonych siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnospraw-
nych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych  oraz wskazanie, które z obwodowych komisji 
wyborczych wyznaczone są przez Wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 

Nr obwodu
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej

Komisji Wyborczej

1

Obwód obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne w granicach: 
północnej strony ulicy Poznańskiej  do skrzyżowania z ulicą Szkolną, wzdłuż zachodniej 
strony ul. Szkolnej do skrzyżowania z  ul. 23 Października, wzdłuż południowej strony ul. 23 
Października w kierunku zachodnim do granicy administracyjnej  sołectwa.

Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 5

Tarnowo Podgórne

2 Obwód obejmuje sołectwa: Lusowo i Sady Świetlica Wiejska
ul. Ogrodowa 13, Lusowo

 
9

Obwód obejmuje część sołectwa Przeźmierowo w granicach - w którego skład wchodzą uli-
ce: 
ul. Krańcowa numery nieparzyste 1-75 i numery parzyste 2-14B, do ul. Rynkowej  
ul. Lotnicza numery nieparzyste 1-35 i numery parzyste 2-52, do ulicy Rynkowej 
ul. Południowa numery nieparzyste 1-47 i numery parzyste 2-36, do ulicy Rynkowej
ul. Kościelna numery nieparzyste 1- 43 i numery parzyste 2-38, do ulicy Rynkowej
ul. Wiosny Ludów numery nieparzyste 1-53A i numery parzyste 2-50 do ul. Rynkowej
ul. Rynkowa od ul. Leśnej numery nieparzyste od nr 29 do końca 
ul. Folwarczna od ul. Leśnej numery nieparzyste od 13 do końca i numery parzyste od 24 do 
końca
ul. Składowa od ul. Leśnej numery nieparzyste od 21 do końca i numery parzyste od 18 do końca
całe ulice: Graniczna, Morelowa, Piaskowa, Czereśniowa, Brzoskwiniowa, Orzechowa,  Zacisze, 
Malinowa, Zachodnia, Poziomkowa, Laskowa, Majowa, Lipcowa, Magazynowa, Rzemieślnicza, 
Wyścigowa

Szkoła Podstawowa
ul. Kościelnej 46/48
Przeźmierowo
klasa nr 138

 
10

Obwód obejmuje sołectwo:
Chyby,

Gimnazjum w AULI
ul. Wypoczynkowa 
93
Baranowo
Filia Biblioteki 

11 Obwód obejmuje sołectwo: 
Batorowo, Swadzim i Wysogotowo

Świetlica Wiejska
ul. Stefana Batorego 
67
Batorowo 

12 - odręb-
ny obwód  

głosowania  

Areszt Śledczy w Poznaniu 
Oddział Zamiejscowy Baranowo ul. Budowlanych 14

Areszt Śledczy w Po-
znaniu
Oddział Zamiejsco-
wy 
Baranowo,
ul. Budowlanych 14

  -  Lokal przystosowany dla potrzeb osoby niepełnosprawnej

 -  Lokal wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego., zarządzeniem Nr 142/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r. 
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania kore-
spondencyjnego.

Lokale  wyborcze w dniu   9   października   2011 r.   czynne będą od godz. 7ºº  -  do godz. 21ºº.
Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w  dniach od 19 września 2011 r. do dnia  1 października  2011 r. w Urzędzie Gmi-
ny w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej 96, pokój nr 4 lub 6 w dniach i godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek od 
godz. 7³º do godz. 17ºº, od wtorku do piątku w godz. 7³º do godz. 15³º.
Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości 
wyborcy w spisie.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórnen ~ Tadeusz Czajka
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3

Obwód obejmuje część sołectwa Przeźmierowo w granicach: południowej strony ulicy 
Poznańskiej tzw. trasy-A2 w kierunku Poznania, do wysokości ul. Granicznej i Leśnej wzdłuż 
południowej strony ul. Leśnej do skrzyżowania z ul. Rynkową, wzdłuż zachodniej strony ul. 
Rynkowej do skrzyżowania z ul. Łanową, południową stroną ul. Łanowej do skrzyżowania 
z ul. Wysogotowską, wschodnią stronę ul. Wysogotowskiej do skrzyżowania z ul. Akacjową, 
wzdłuż zachodniej strony ul. Akacjowej do ul. Leśnej, ul. Leśną na zachód do granicy admi-
nistracyjnej sołectwa.

Szkoła Podstawowa
ul. Kościelna 46/48

Przeźmierowo
klasa  nr 136

4 Obwód obejmuje sołectwa: Ceradz Kościelny, Jankowice, Sierosław, Lusówko w tym wsie: 
Lusówko, Otowo, Rozalin

Świetlica Wiejska
ul. Wiśniowa 2a Jankowice

 
5

Obwód obejmuje sołectwo: Baranowo

Gimnazjum w AULI
ul. Wypoczynkowa 93  

Baranowo
Filia Biblioteki

 
6

Obwód obejmuje część sołectwa Przeźmierowo w granicach: południowej strony ul. Ła-
nowej do skrzyżowania  ul. Wysogotowską, zachodnią stroną ul. Wysogotowskiej do skrzy-
żowania z ul. Akacjową, po Zachodniej stronie ul. Akacjowej wzdłuż południowej strony ul. 
Olszynowej Sosnowej do skrzyżowania z ul. Rynkową, zachodnią stroną ul. Rynkowej do 
Łanowej.  

Szkoła Podstawowa
ul. Kościelna 46/48

Przeźmierowo
klasa nr 137

 
7

Obwód obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne w granicach: południowej strony uli-
cy Poznańskiej do skrzyżowania z ulicą Szkolną, od zachodniej strony ul. Szkolnej do skrzy-
żowania z ul. 23 Października, wzdłuż po południowej stronie ul. 23 Października w kierunku 
zachodnim do granicy administracyjnej sołectwa.

GOK „SEZAM”
ul. Ogrodowa 14

Tarnowo Podgórne

8 Obwód obejmuje sołectwa: Góra, Kokoszczyn, Rumianek
Szkoła Podstawowa

ul. Szkolna 5
Tarnowo Podgórne

 
9

Obwód obejmuje część sołectwa Przeźmierowo w granicach:  od granicy sołectwa na 
wschodzie i skrzyżowania ulicy Rzemieślniczej z ul. Kościelną na zachód ul. Kościelną do 
skrzyżowania z ul. Graniczną, zachodnią stroną ulicy Granicznej do skrzyżowania z ul. Le-
śną, wzdłuż południowej strony ul. Leśnej do skrzyżowania z ul. Rynkową, wzdłuż wschod-
niej strony ul. Rynkowej do granic sołectwa na południu i wschodzie.

Szkoła Podstawowa
ul. Kościelna 46/48

Przeźmierowo
klasa nr 138

 
10

Obwód obejmuje sołectwo: Chyby
Gimnazjum w AULI

ul. Wypoczynkowa 93
Baranowo Filia Biblioteki

11 Obwód obejmuje sołectwo: Batorowo, Swadzim i Wysogotowo
Świetlica Wiejska

ul. Stefana Batorego 67
Batorowo

12 - odrębny 
obwód  

głosowania  

Areszt Śledczy w Poznaniu 
Oddział Zamiejscowy Baranowo ul. Budowlanych 14

Areszt Śledczy w Poznaniu
Oddział Zamiejscowy

Baranowo, ul. Budowlanych 14

 - obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze 
dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

 
- obwód oznaczony symbolem, wyznaczony został dla celów 

głosowania korespondencyjnego. zarządzeniem Nr 142/2011 z dnia 23 
sierpnia 2011 r. Wójta Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie wyznacze-
nia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania koresponden-
cyjnego.

Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich 
do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do po-
trzeb wyborców niepełnosprawnych, najpóźniej w 14 dniu przed 
dniem wyborów, tj. do dnia 26 września 2011 r. do Urzędu Gminy.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późniejszymi 
zmianami) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 
75 lat, może najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 
29 września 2011 r., złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie 
aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-

nosprawnych może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania 
korespondencyjnego (w tym również przy użyciu nakładek w alfabe-
cie Braille’a) należy zgłosić w terminie do 21 dnia przed dniem wy-
borów tj. do 19 września 2011 r.

Uwaga! W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawne-
go zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośred-
nictwem pełnomocnika jest wyłączone.

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełno-
mocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o pra-
wie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy przy ul. Poznań-
skiej 96, pokój nr 6 albo pod nr telefonu: 61 8959 218 lub w formie 
elektronicznej, adres e-mail ewidencja@tarnowo-podgorne.pl. 

Spis wyborców będzie  udostępniany do wglądu w dniach od 19 
września 2011 r. do dnia 1 października 2011 r. w Urzędzie Gminy 
w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej 96, pokój nr 4 lub  6 
w dniach i godzinach pracy urzędu, 

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowa-
nego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy 
w spisie.

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 9 października 
2011 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00. Przed przystąpie-
niem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej 
komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający 
stwierdzenie tożsamości.

~Tadeusz Czajka   Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
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Z roku na rok zauważamy 
coraz większą popularność 
biegania jako formy spę-

dzania wolnego czasu i poprawy 
własnej kondycji. Zawody i róż-
ne imprezy biegowe odbywają 
się już niemal w każdym mieście 
i każdy weekend. Maraton Po-
znański jest największym polskim 
maratonem, co roku na jego metę 
wbiega blisko 5000 zawodniczek 
i zawodników z całej Europy. Jak 
grzyby po deszczu powstają klu-
by biegowe zrzeszające biega-
czy z jednego miasta, gminy czy 
z jednej firmy. 

Przykładem takiego klubu jest 
Klub Biegacza INTREX. PHZ 
INTREX Wanda Szperlińska to 
lider w dziedzinie urządzeń i sys-
temów do znakowania i etykie-
towania produktów, producent 
systemów etykietujących oraz 
dystrybutor marki DOMINO, któ-
ry we wrześniu 2009 roku prze-
niósł się z Poznania do Sadów. 
INTREX to młody i dynamiczny, 
blisko 60-osobowy zespół pro-
fesjonalistów i pasjonatów no-
wych, innowacyjnych technologii 
i systemów znakowania, wśród 
których nie brakuje miłośników 
sportowego trybu życia. Stąd już 
tylko krok do założenia Klubu 
Biegacza. Zaczęło się od Krzysz-
tofa Czerskiego, który w 2006 
roku przebiegł swój pierwszy 
maraton i szybko zaczął biega-
niem zarażać kolegów i koleżan-
ki z pracy. Pomysł bieganie pod 
szyldem INTREX od razu spodo-

Amatorskie bieganie z sukcesami

bał się Dyrektor Generalnej Ka-
tarzynie Augustyniak i w lutym 
2008 roku pierwszy raz na listach 
startowych w rubryce „klub” po-
jawił się KB INTREX.

Stopniowo pojawiali się nowi 
członkowie – w chwili obecnej 
w koszulkach KB INTREX biega 
9 osób ze wszystkich działów fir-
my. Pojawiają się na maratonach, 
półmaratonach i innych biegach 
organizowanych na terenie całe-
go kraju. Dla każdego z nich jest 
to przyjemne i zdrowe spędzenie 
wolnego czasu, ale wszyscy zgod-
nie przyznają, że na zawodach „nie 
ma przebacz” i trzeba dać z siebie 
110%. Rok 2011 należy zdecydo-
wanie do Joanny Imiłkowskiej, 
która w INTREX jest Koordyna-
torem Sprzedaży. Pani Asia po raz 
kolejny, tym razem z Półmaratonu 
w Pszczewie, wróciła z pucharem 
za zajęcie drugiego miejsca w ka-
tegorii pań, w marcu zajęła rów-

nież drugie miejsce w Półmarato-
nie w Ostrowie Wlkp. a rok 2010 
uwieńczyła 3. miejscem w Grand 
Prix Wielkopolski w Półmarato-
nie. Jak sama przyznaje zanim nie 
zaczęła trenować, uważała biega-
nie za „strasznie nudne zajęcie”. 
Jednak po kilku treningach wcią-
gnęła się i nie wyobraża sobie ty-
godnia bez przebiegnięcia kilku-
dziesięciu kilometrów.

Klub Biegacza INTREX jest 
przykładem na to, jak kilku zapa-
leńców przy pomocy pracodawcy 
może stworzyć coś, co daje ra-
dość nie tylko im, ale całej firmie. 
Jeśli i w Państwa otoczeniu istnie-
ją kluby zrzeszające sportowców 
amatorów, którzy odnoszą mniej-
sze lub większe sukcesy prosimy 
o kontakt. Gratulując pomysłu, 
a przede wszystkim formy, cze-
kamy na kolejne kluby i kolejne 
sukcesy.

 ~na

Baloniarka z naszej Gminy, 
Beata Choma z Jankowic, 
zajęła 2 miejsce podczas 

Międzynarodowych Zawodów 
Balonowych o Puchar SPA Na-
łęczów. W zawodach startowało 
24 zawodników z Polski, Litwy 
i Węgier. Rozegrano 8 konkuren-
cji w 3 lotach. Zawody odbyły się 
w dniach 18 – 21 sierpnia.  ~ARz

Baloniarka  
z naszej Gminy
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W dziesiątkach artykułów, które ukazały się 
w naszej lokalnej gazecie, czytelnicy mo-
gli zapoznać się zarówno z historią bractw 

kurkowych, jak i życiem bieżącym. Warto jednak-
że podkreślić, że bractwa to przede wszystkim lu-
dzie, miłośnicy przeszłości i pasjonaci strzelectwa, 
ale także przedstawiciele najrozmaitszych profesji. 
Dziś chciałabym przybliżyć sylwetkę jednego z nich 
– brata Czesława Dźwigaja – członka Krakowskiego 
Bractwa Strzeleckiego. Okazją do tego stało się nasze 
ostatnie spotkanie w maju tego roku, a właściwie roz-
mowa, podczas której otrzymałam przepięknie wyda-
ny album z wierszami i rycinami Brata Profesora. 

 Czesław Dźwigaj jest kierownikiem Pracow-
ni Rzeźby w krakowskiej ASP, wykładowcą sztuki 
sakralnej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła 
II także w Krakowie oraz profesorem Katolickie-
go Uniwersytetu w Rużemberok. W swoim dorob-
ku ma kilkadziesiąt pomników m.in.”Grudzień 70” 
w Szczecinie, Nikifora w Krynicy, „Księgi Królów 
Kurkowych” w krakowskim Parku Strzeleckim. Ale 
najbardziej znany jest z ponad 70 pomników poświę-
conych Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II (w tym 
w Chicago, argentyńskim Posadas, Fatimie, Lourdes 
i Wilnie). Jego nowy tom poezji nosi tytuł „Dziesięć 
dziesiątek za rok 2010”. To rodzaj paciorków poetyc-
kiego różańca, które rozpoczynają Rozmaitości. Są 
zapowiedzią motywów układających się w kolejne 

Wśród kurkowych braci... rozdziały. Wśród nich znajdują 
się m.in. Senne majaki, Medyta-
cje, Kapliczki, Krzyże. W jednym 
z Postulatów pojawia się takie 
przesłanie: otwórz swoją wielką 
bombonierkę/marzeń o wybor-
nym nadzieniu/(...)/nie rozma-
wiaj ze sobą o swojej przeszłości 
/o swojej wyobraźni/ niepotrzeb-
ny ci żaden moralitet/ zrozum tyl-
ko trochę więcej.

Z kolei w Medytacji I pada 
wskazówka: prowadźmy cień 
swój niby statek do nikąd/ wów-
czas odczujemy że wszystko ma 
sens / i pożeglujemy daleko/ nie 
wiedząc gdzie i dlaczego 

Niezwykły album odkrywa 
niezwykłą osobowość Czesława 
Dźwigaja.

U progu kolejnego sezonu 
strzeleckiego, kiedy czekają nas 
spotkania na strzelnicach w całej 
Polsce, warto uświadomić sobie 
jak wielu ciekawych ludzi moż-
na poznać dzięki wspólnej pasji. 
Zatem zachęcam tarnowską brać 
kurkową: przybywajcie nie tylko 
do naszego celstatu, ale i wyru-
szajcie do innych. 

~siostra Renata Maciejewska 

Szanowni Państwo,
Drodzy Darczyńcy i Przyjaciele zwierząt!

Informuję, że zakończyliśmy pierwszą zbiórkę pieniędzy na rzecz 
Schroniska dla Zwierząt w Przyborówku koło Szamotuł.

Dzięki Państwa hojności i wspaniałomyślności zebraliśmy do 3 skar-
bonek, wystawionych przy kasach marketu ogrodniczego JUCCA w 
Tarnowie Podgórnym w okresie od 19 grudnia 2010 do 10 czerwca 2011 
łączną kwotę: 8. 979,92 PLN oraz 2,03 Euro.

Z serca Państwu za ten niezwykły gest, zrozumienie i ogromną empatię 
dziękujemy. Serdeczne podziękowania kierujemy również do właścicieli 
firmy Jucca za umożliwienie nam przeprowadzenia tej zbiórki, dziękuje-
my za ich wielkie wsparcie i przyjazne nastawienie do naszej akcji.

Informuję, że za ofiarowane datki zakupiliśm używany pawilon o po-
wierzchni 72 m2, którego całkowity koszt  wyniósł: 15.000,00 PLN

Niniejszy zakup udokumentowany jest Umową Kupna - Sprzedaży z 
dnia 21.01.11 (do wglądu w siedzibie Fundacji „Radość Psiaka”, Spół-
dzielcza 27/2, Szamotuły).  

Informuję, że w budynku tym powstał gabinecik weterynaryjny, sal-
ka pooperacyjna, pomieszczenie dla matek ze szczeniakami, biuro oraz 
pomieszczenie socjalne dla pracowników.

Wszystkim, którzy tak wspaniałomyślnie i hojnie zareagowali na ni-
niejszą akcję oraz okazali ogromne serce naszym czworonożnym pod-
opiecznym, jeszcze raz dziękuję

~Wanda Jerzyk 
Opiekunka Schroniska dla Zwierząt w  Przyborówku 

 Prezes Fundacji „RADOŚĆ PSIAKA”

GKS Tarnovia startuje 
w Viziriadzie

Ponad 200 drużyn z wszystkich województw 
co miesiąc dostaje nagrody o łącznej wartości 
50 000 zł! Dodatkowo ponad 150 drużyn, któ-

re zbiorą największą liczbę głosów przez cały czas 
trwania Viziriady (1 sierpnia - 30 listopada 2011 r.) 
zdobędzie nagrody o łącznej wartości 200 000 zł!!! 
Od nas wszystkich zależy, czy zdobędziemy Nagro-
dę Miesiąca we wrześniu i główną 30 listopada o 
wartości 10 000 zł na sprzęt sportowy. Każdy wysła-
ny SMS przybliża nas do zwycięstwa. 

Jak głosować? Głosuj na drużynę ze swojej okoli-
cy na 2 sposoby:

• Wytnij fragment opakowania proszku Vizir 
(zbiórka opakowań w klubie GKS TARNOVIA Tar-
nowo Podgórne, ul. 23 Października 34 w Tarnowie 
Podgórne).

• Wyślij SMS o treści VIZIRIADA.3261 na numer 
7255 i wesprzyj drużynę GKS TARNOVIA przyzna-
jąc im jeden punkt (koszt SMS to 2,36 zł z VAT).wię-
cej na stronie www.vizard.pl  ~na
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Biblioteki – pierwsze źródła zawierające infor-
macje o tych placówkach podają datę powsta-
nia:  trzecie tysiąclecie p.n.e. (Egipt, Chiny).

Co wiemy o Bibliotekach poza tym, że prowadzą 
szeroką działalność kulturalną i informacyjną, gro-
madzą i opracowują tysiące książek, udzielają infor-
macji, umożliwiają mieszkańcom kontakt z kultu-
rą wyższą, z roku na rok poszerzają zakres swojego 
działania, no i oczywiście istnieją od …zawsze. Ja-
kie Biblioteki działają w Polsce i na świecie? Podział 
wynika z rodzaju gromadzonych zbiorów, sposobu 
ich udostępniania, odbiorców, do których kierowana 
jest oferta i lokalizacji. Część bibliotek ma charakter 
mieszany i jest ogólnie dostępna. Mamy biblioteki: 
ogólne i specjalne (muzyczne, ekonomiczne, itd.), 
naukowe i publiczne, dla dorosłych, dla dzieci i mło-
dzieży, narodowe i regionalne, prezencyjne i wypo-
życzające książki, mediateki i biblioteki cyfrowe. 

Największa Biblioteka na świecie to Biblioteka 
Kongresu Stanów Zjednoczonych liczy 147 mln do-
kumentów, w tym 33 mln książek, Biblioteka Brytyj-
ska 14 mln, Biblioteka Narodowa w Warszawie 8,7 
mln, a Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu 1,5 mln 
książek. Jaką wiedzą musi wykazać się osoba pracu-
jąca w tych placówkach, w których zgromadzona jest 
cała dotychczasowa wiedza. Musi wykazać się wie-
dzą o kulturze, o książce i literaturze polskiej i świa-
towej, o bibliografii, o źródłach informacji, wiedzą 
o piśmiennictwie i informacji naukowej, rynku książ-
ki, zasadach gromadzenia księgozbiorów w określo-
nym środowisku, perfekcyjną znajomością opraco-
wań formalnych i rzeczowych zbiorów. Musi znać 
zasady organizacji i techniki udostępniania zbiorów, 

Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej

a także znać podstawy psycho-
logii, metodyki pracy z różnym 
odbiorcą i wiele innych, w tym 
wysoce specjalistycznych. Szcze-
gólnie dotyczy to bibliotek, gdzie 
zakres użytkowników jest bardzo 
szeroki, z których korzystają oso-
by o różnych zainteresowaniach, 
wykształceniu, potrzebach eduka-
cyjnych (studenci różnych uczel-
ni od technicznych po Akademię 
Sztuk Pięknych i inne). Inaczej 
funkcjonują biblioteki uczelniane, 

naukowe, a inaczej biblioteki pu-
bliczne.

W okresie wakacyjno-urlopo-
wym z naszych placówek skorzy-
stało ponad 4500 osób, którym 
udostępniono ponad 10 900 ksią-
żek. We wrześniu tradycyjnie do-
stępny duży wybór NOWOŚCI 
wydawniczych. Więcej informacji 
na naszej stronie www.bibliote-
katp.pl i na stronie www.poziom-
-wyzej.pl. Zapraszam również do 
naszych Filii w Baranowie, Luso-
wie i Przeźmierowie.  ~ I.B.

W związku z ogłoszonym 
naborem wniosków 
o dofinansowanie re-

alizacji projektów związanych 
z zapobieganiu wykluczeniu cy-
frowemu Gmina Tarnowo Podgór-
ne przystępuje do przygotowania 
wniosku aplikacyjnego.

W ramach projektu możliwe 
będzie całkowite lub częściowe 
pokrycie kosztów dostępu do In-
ternetu oraz pokrycie kosztów do-
starczenia, instalacji oraz serwi-
sowania sprzętu komputerowego 
i niezbędnego oprogramowania 
w gospodarstwach domowych, 
które spełniają przynajmniej 
jedno z poniższych kryteriów:

Przyjdź po komputer z Unii
1.  kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia 

w ramach systemu pomocy społecznej,
2.  kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia 

w ramach systemu świadczeń rodzinnych, 
3.  dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej 

i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, ty-
powana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub 
ośrodkami pomocy społecznej,

4.  osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,

5. rodziny zastępcze.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszeni są o kontakt 
z p. Justyną Krynicką (pok. 19), tel. 61 89 59 271 do 30 września 2011 r.

Projekt będzie realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 2007-2013”, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu - eInclusion. ~FU
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1.Wydział Finansowy Urzędu Gminy w Tar-
nowie Podgórnym uprzejmie przypomina, że 15 
września mija termin płatności:

- III raty podatku od nieruchomości,
- III raty podatku rolnego.
Wpłat dokonywać można u sołtysów poszczegól-

nych miejscowości lub na konto indywidualne po-
datnika umieszczone na decyzji wymiarowej za rok 
2011.

15 września mija również termin płatności II 
raty podatku od posiadania środków transporto-
wych. Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na 
konto Urzędu Gminy:  ING Bank Śląski O/Poznań,  
62 1050 1520 1000 0005 0265 1383

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

2. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w ce-
nie oleju napędowego wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej

Od 1 do 30 września 2011 r. można składać wnio-
ski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego. Zwrot podatku akcyzowego przy-
sługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolne-
go uważa się osobę fizyczną, prawną lub jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 
będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego, w rozu-
mieniu przepisów o podatku rolnym. W przypadku, 
gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przed-
miot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, 
zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu. 
W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego sta-
nowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku 
przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku 
do którego współposiadacze wyrazili – na wniosku 
– zgodę pisemną. Pisemna zgoda nie dotyczy współ-
małżonków.

Wydział Finansowy informuje
Producentom rolnym dokony-

wany będzie zwrot podatku akcy-
zowego na podstawie złożonych 
wniosków. Do wniosku dołącza 
się faktury VAT albo ich kopie, 
stanowiące dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie 6 miesięcy 
poprzedzających miesiąc złożenia 
wniosku, czyli od 1 marca do 31 
sierpnia 2011 r. (potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez upo-
ważnionego przez Wójta pracow-
nika Urzędu Gminy) oraz odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego, 
w przypadku, gdy producent pod-
lega takiemu wpisowi. Od wnio-
sków i załączników nie pobiera 
się opłaty skarbowej.

Roczny limit zwrotu podatku 
akcyzowego ustalono jako kwotę 
stanowiącą iloczyn stawki zwrotu 
podatku na 1 litr oleju napędowe-
go, liczby 86 (ustawowo określo-
na ilość oleju napędowego na 1 ha 
użytków rolnych) oraz powierzch-
ni użytków rolnych, będących 
w posiadaniu lub współposiadaniu 
producenta rolnego, określonego 
w ewidencji gruntów i budynków, 
według stanu na dzień 1 kwietnia 
danego roku. 

Limit zwrotu w roku 2011 za 
1 ha użytków rolnych wynosi – 
73,10 zł. 

Przy ustalaniu limitu nie 
uwzględnia się gruntów gospo-
darstw, na których zaprzestano 
produkcji rolnej oraz gruntów za-

jętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej innej niż rolnicza 
w rozumieniu przepisów ustawy 
o podatku rolnym.

Kwotę zwrotu podatku akcyzo-
wego ustala się jako iloczyn ilości 
oleju napędowego zakupionego 
przez producenta rolnego, wyni-
kającej z załączonych do wniosku 
faktur VAT oraz stawki zwrotu po-
datku na 1 litr oleju napędowego 
(w roku 2011 – 0,85 zł/litr). 

Wypłata zwrotu podatku przy-
znanego na podstawie decyzji 
wójta nastąpi od 1 listopada do 
30 listopada 2011 r. – na podsta-
wie złożonych, w terminie wska-
zanym wyżej, wniosków.

Należy podkreślić, że producent 
rolny, który pobrał nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości zwrot 
podatku akcyzowego, będzie zo-
bowiązany do jego zwrotu wraz 
z odsetkami określonymi jak dla 
zaległości podatkowych.

Wszelkich informacji udziela 
Wydział Finansowy Urzędu Gmi-
ny Tarnowo Podgórne , pok. 102 
(tel. 61 8 959 213, 61 8959 222). 
Szczegółowe informacje można 
znaleźć również na stronie inter-
netowej Ministerstwa Rolnictwa: 
www.minrol.gov.pl

~Wydział Finansowy

W związku z docierają-
cymi do Krajowego 
Rejestru Pracodaw-

ców I Pracowników w Bielsku-
-Białej, doniesieniami doty-
czącymi odpłatnego wpisu na 
kwotę 115 zł do „Krajowego 
Rejestru Pracodawców i Pra-
cowników” informujemy, że 
działalność firmy Krajowy Re-
jestr Pracodawców i Pracowni-
ków z Bielska-Białej nie ma nic 
wspólnego z brzmiącą podobnie 

Próba wyłudzenia pieniędzy od przedsiębiorców 
nazwą firmy. KRPiP nie wysyła 
pism z blankietami do zapłaty. 
To Spółka z o.o. Krajowy Re-
jestr Pracowników i Pracodaw-
ców z Warszawy ul. Złota 61, 
00-819 Warszawa jest nadawcą 
pism. Powoływanie się przez tę 
firmę w swoich pismach na zapi-
sy „ustawy o statystyce publicz-
nej” i wzywanie do opłaty, uży-
wając nazwy KRPIP lub pełnej 
nazwy Krajowy Rejestr Praco-
dawców i Pracowników jest bez-

podstawne i sprzeczne z zasada-
mi Ustawy UOKiK.

Jeżeli czujecie sie Państwo 
oszukani przez podszywającą się 
firmę z Warszawy ul. Złota 61 
prosimy wysyłać scany pism na 
adres: krpip@krpip.pl. Zaprasza-
my do złożenia pozwu zbiorowe-
go wysyłając scany pism na ad-
res: krpip@krpip.pl z dopiskiem: 
POZEW ZBIOROWY. Szczegóły 
na http://www.krpip.pl  

~na
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Dobiega końca wyścigowy sezon. Przed nami 
już tylko dwie imprezy na Torze „Poznań”: 
16,17 i 18 września  przedostania, a 7 i 8 

października ostatnia runda wyścigów samochodo-
wych. Po pierwszym tygodniu października kierow-
cy wyścigowi zjeżdżają do garaży. 

W 2011 roku przeprowadziliśmy między innymi 
kwalifikacje do Motocyklowych Mistrzostw Euro-
py w ramach Alpe Adria Europejskiej Unii Motocy-
klowej (UEM) oraz samochodowe eliminacje Strefy 
Europy Centralnej (CEZ) w ramach Międzynarodo-
wej Federacji Samochodowej (FIA). To wyścigi naj-
bardziej prestiżowe, wymagające perfekcji organiza-
cyjnej i mogły się odbyć tylko na Torze „Poznań”. 

Sezon wyścigowy blisko mety

Zarząd Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego w 
Tarnowie Podgórnym in-

formuje swoich członków, że 18 
września zostaną rozegrane za-
wody spinningowe na rzece War-
cie. Zbiórka uczestników o godz. 
5.00 w Tarnowie Podgórnym przy 
Urzędzie Gminy. Potem kolejno: 
o 5.10 Jankowice i Lusówko, o 
5.15 Lusowo i Sady, o. 5.30 Swa-
dzim i Przeźmierowo. Obowiązu-
je posiadanie zezwolenia na wody 
Okręgu Poznań. Przypominamy 
również, że 2 października zo-
staną rozegrane kolejne zawody 
spinningowe koła. Zbiórka za-
wodników jak wyżej. Są to ostat-
nie zawody w 2011 r.

Wiadomości wędkarskie

Dużymi krokami zbliża się jesień. Zmienne 
warunki pogodowe, mgły, opady deszczu. 
Szybciej zapada zmrok. To sprawia, że piesi 

i rowerzyści są mniej widoczni. Wieczorem gorzej 
widzimy, co oznacza, że kierowca zauważy pieszego 
dopiero, gdy światła reflektorów odbiją się od ubra-
nia i ciała pieszego. Nawet najmniejszy element od-
blaskowy może uratować nam życie. Pieszy „ubra-
ny” w odblask jest widoczny już z odległości 130 
– 150 m. Kierujący pojazdem zyskuje wtedy tak po-
trzebny czas, by zahamować albo ominąć przeszko-
dę. 

Ważne jest korzystanie z dróg zgodnie z przepi-
sami. Pieszy – jeśli nie ma chodnika – porusza się 

15 sierpnia rozegrano zawody 
wędkarskie na Jeziorze Lusow-
skim o Puchar Przewodniczącego 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne. 
W klasyfikacji indywidualnej se-
niorów zwycięzcami zostali Rafał 
Sikorski (6.800 pkt), Piotr Gąsio-
rek (6.000 pkt) i Marcin Fechner 
(5.900). Ryby do wagi zgłosiło 
39 wedkarzy (na 46 startujących). 
W tych zawodach startowali rów-
nież juniorzy – wśród nich najlep-
szy był Bartosz Brachaczek z koła 
przeźmierowskiego, potem Pa-
tryk Braniewicz i Sławomir Sit-
kowiak z tarnowskiego.

Równolegle rozegrano zawody 
o Puchar Posła na Sejm RP Waldy 
Dzikowskiego o największą rybę. 

Rywalizację wygrał Marcin Fech-
ner z 410 punktami.

Klasyfikacja generalna:
Seniorzy (po 5 zawodach)
Wojciech Goroński 114 pkt
Marcin Fechner 113 pkt
Mirosław Rusinek 106 pkt
Piotr Gąsiorek 99 pkt
Marek Wlaźlak 97 pkt

Juniorzy (po 4 zawodach)
Patryk Braniewicz 78 pkt
Dawid Braniewicz 74 pkt
Łukasz Kasprzak 70 pkt
Bartosz Surma 23 pkt
Łukasz Sajnaj 21 pkt

~Marek Perz
Prezes koła 

Dzięki nim kibice mogli oglądać 
motocykle i samochody wyścigo-
we praktycznie wszystkich świa-
towych marek. Trochę na zasa-
dzie „cudze chwalicie, a swoje 
pod bokiem macie”. 

Nie tylko cała  społeczność 
Automobilklubu Wielkopolski, 
ale również miłośnicy i pasjona-
ci  „zakręceni” wokół motoryza-
cji chuchają i dmuchają na Tor 
„Poznań”, na tę jedyną wyścigo-
wą perłę w Polsce. I z zapartym 
tchem nasłuchują, czy zrozumie-

nie ze strony Państwa – sąsiadów 
naszego toru – nacechowane jest 
choćby tylko życzliwą toleran-
cją.

Sezon ten zaczynaliśmy prośbą 
o cierpliwość i wyrozumiałość dla 
naszego toru. Teraz, gdy zawo-
dy dobiegają końca, serdecznie  
wszystkim właśnie za taką posta-
wę i jej okazywanie dziękujemy!

~Piotr Monkiewicz
Dyrektor Biura Zarządu

Automobilklubu Wielkopolski

lewą stroną drogi. Rowerzyści 
korzystajmy z dróg rowerowych. 
Po zmianie przepisów ruchu dro-
gowego można już bez obawy 
jeździć rowerem obok siebie, ale 
tyko wtedy, gdy nie utrudnia to 
ruchu innym pojazdom. 

Rozpoczął się nowy rok szkol-
ny, na drogach panuje zwiększo-
ny ruch. Jak co roku wraca pro-
blem nieprawidłowo parkujących 
pojazdów przed szkołami. Samo-
chody pozostawiane są w zato-
kach autobusowych, przejściach 

Bezpieczeństwo na drodze zależy od nas samych

Daj przykład
dla pieszych. Takie zachowanie 
utrudnia niejednokrotnie bez-
pieczne zaparkowanie autobusu 
szkolnego i dotarcie uczniów do 
szkoły. Każdy z nas ma wpływ na 
poprawę bezpieczeństwa na dro-
dze.

Dzieci naśladując dorosłych 
powielają ich wzorce. Jeśli sami 
będziemy przechodzić na czer-
wonym świetle, to na pewno na-
sze dziecko w drodze do szkoły 
zrobi to samo. Wszyscy chcemy, 
aby nasze dzieci bezpiecznie do-
tarły i wróciły ze szkoły do domu. 
Pamiętajmy zatem, że bezpie-
czeństwo na drodze zależy od nas 
wszystkich. ~AP.
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KULTURALNY WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2011
19.09   godz. 9 Przedszkole w  Przeźmierowie,  

godz. 10.15  DK Przeźmierowo,   
godz. 11.30 DK Tarnowo Podgórne

„Ostrożnie”- przedstawienie teatru Krokodyl dla najmłodszych

20.09   godz. 9:15, SP Przeźmierowo,  
godz. 11:10, Gimnazjum Tarnowo Podgórne

21.09  godz.8:50, SP Ceradz Kościelny
22.09   godz. 10, DK Tarnowo Podgórne,  

godz. 12:15, Gimnazjum Baranowo
23.09   godz. 8:30, SP Lusowo,  

godz. 10:35, SP Lusówko

Mezzoforte – koncerty edukacyjne dla szkół
pt: „Z wizytą u kompozytora”

22.09 godz. 16  DK Przeźmierowo Spotkanie integracyjne dla chorych i niepełnosprawnych
z parafii Przeźmierowo. W programie występ grupy „Senioritki”

22-27.09   Rewal „Pejzaże Polskie” – warsztaty grup plastycznych

22-27.09   Łotwa - Livani Udział Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Modraki”
w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Rudnoji”

23.09  Poznań Koncert Koła śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego z okazji Dnia Celnika
24.09 Przeźmierowo,  Park im. Kanikowskiego Impreza plenerowa „Święto latawca” – współorganizacja GOK „SEZAM”

29.09 godz. 17  DK Tarnowo Podgórne Uroczysty koncert pedagogów inaugurujący działalność
Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Tarnowie Podgórnym

30.09 godz. 18  DK Przeźmierowo Kino Zielone Oko zaprasza:„Kret” reż. Rafael Lewandowski, wyk. Borys Szyc (nagroda w 
Montrealu!)

1.10  Świetlice wiejskie X edycja projektu  TEATR w KAŻDEJ WIOSCE - inauguracja

2.10  godz. 11.45  Kościół w Lusowie Lusowskie Poranki Muzyczne – koncert 74, finałowy Występ Chóru Dziewczęcego 
„Skowronki”

3.10   Przedszkola w: godz. 9, Tarnowie  Podgórnym,  
godz. 10.30, Lusówku , godz. 12, Baranowie Wędrujące bajki „Baśń o królewnie Śmieciuszce i zaczarowanym kapeluszu”

6-9.10  Podczele Wyjazdowe warsztaty artystyczne Zespołu Pieśni i Tańca „Lusowiacy”
7.10 godz. 10  DK Tarnowo Podgórne Wystawa prac i spotkanie z Jerzym Omelczukiem

8.10 godz. 15  DK Tarnowo Podgórne Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Występ zespołu 
szantowego „Ryczące Dwudziestki”

8.10 godz. 16  DK Przeźmierowo Spotkanie koła Seniorów w programie przedstawienie grupy teatralnej „Senioritki’
11.10 godz. 8.15, 10 DK Przeźmierowo Dziecięca Akademia Filmowo zaprasza (szczegóły w TarNowej Kulturze)

14.10 godz. 18  DK Tarnowo Podgórne Koncert zespołu „Shalom” na zakończenie VIII Dni Kultury Żydowskiej i Izraelskiej w 
Wielkopolsce połączony z wystawą fotografii  WSTĘP WOLNY

14.10 godz. 18  DK Przeźmierowo Kino Zielone Oko zaprasza (szczegóły w  TarNowej Kulturze)

Niedawno dali fantastyczny koncert w Domu 
Kultury w Przeźmierowie. Tym razem po-
wrócą do naszej gminy, by wystąpić w Tar-

nowie Podgórnym. Shalom, jeden z najciekawszych 
zespołów wykonujących muzykę żydowską, zagra 
tam 14 października o 18.

Koncerty grupy są nie tylko okazją do posłucha-
nia oryginalnych dźwięków, lecz także zapoznania 
się z bogatą żydowską kulturą. Lider grupy, Bogu-
sław Łowiński, pomiędzy poszczególnymi piosenka-
mi przybliża ją w dowcipnych monologach. Koncert 
w Tarnowie Podgórnym będzie też połączony z wy-
stawą fotografii.

Najważniejsza jednak będzie muzyka. Usłyszymy 
zarówno melodie tradycyjne, takie jak Hava Nagi-
la, jak i utwory skomponowane w Poznaniu przez 
członków grupy i ich przyjaciół. Koncert będzie fa-
scynującą podróżą po różnych obszarach żydowskiej 
muzyki. Z pewnością znajdzie się miejsce na utwory 
melancholijne i wzruszające, jak i piosenki bardziej 
rozrywkowe, czy wręcz biesiadne. Po niedawnym 
koncercie w Przeźmierowie mogę dodać tylko jedno: 
gorąco polecam. ~Jarek Krawczyk

Kończy się już kolejny se-
zon spotkań z muzyką 
poważną w lusowskim 

kościele. Finałowy, 74 koncert 
z cyklu „Lusowskie Poranki Mu-
zyczne” uświetni Chór Dziewczę-
cy „Skowronki”

Chór ten skupia uczennice szkół 
podstawowych i średnich. Należy 
do najlepszych chórów dziewczę-
cych w Polsce. Spośród licznych 
nagród jakie otrzymał wymienić 
można czterokrotne zwycięstwo 
w Ogólnopolskim Konkursie Chó-
rów Dzieci i Młodzieży w Byd-
goszczy, I miejsce w Ogólnopol-
skim Turnieju Legnica Cantat oraz 
Złoty Dyplom w Międzynarodo-

wym Konkursie Chóralnym w Mię-
dzyzdrojach.

Zespoł pod dyrekcją Alicji Sze-
lugi oprócz licznych koncertów 
w Polsce, ma na koncie występy 
w Niemczech, Austrii, Belgii, Ho-
landii, Wielkiej Brytanii, Francji, 
Hiszpanii, we Włoszech, w Cze-
chach, na Węgrzech, w Słowenii, 
Rumunii, Danii, Szwecji, Rosji, 
na Litwie oraz na Łotwie. 

Współpracuje także z Filhar-
monią Poznańską. Koncert od-
będzie się 2 października o 11.45 
w Kościele pw. Św. Jadwigi Ślą-
skiej i św. Jakuba Apostoła w Lu-
sowie.

 ~Jarek Krawczyk

Skowronki  
w kościele

Shalom
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 wspomnienie

 „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 Władysławie Jeszke
Ojciec przyjmował w gabi-

necie zawsze od 9 do 12, 
był lekarzem dla wszyst-

kich, którzy jego pomocy po-
trzebowali, a wtedy w Tarnowie 
i okolicy mieszkali nie tylko Po-
lacy, ale również Niemcy. Nie pa-
miętam, by były jakieś problemy 
z Niemcami. Raczej ojciec cho-
dził z wizytą do chorych, ale oni 
również przychodzili do gabinetu. 
Pod koniec wojny zatrudnił mamę 
jako Sprechstundenhilfe, by Arbe-
itsamt się nie czepiał. Po obiedzie 
ruszał do chorych końmi, a pod 
koniec wojny Niemcy zezwolili 
mu na kupno samochodu. Była to 
DKW, którą zabrali Rosjanie dla 
komendanta wojennego mieszka-
jącego na plebani.

Ojca powołano do wojska pod-
czas mobilizacji w 1939 roku 
awansując go do rangi kapitana. 
Najpierw był w szpitalu chyba 
w Warszawie, a następnie go ewa-
kuowano do Chełma. Jak weszli 
Sowieci, ojciec pieszo szedł na za-
chód w pełnym umundurowaniu 
i dopiero w Warszawie Niemcy 
wzięli go do niewoli. Była to rocz-
nica ślubu i ojciec wspominał, że 
po 10 latach ponownie dostał się 
do niewoli. Niemcy jednak posta-
nowili zwolnić chorych do domu 
i kazali ojcu się nimi opiekować, 
więc był w niewoli bardzo krótko. 
Ponieważ znał bardzo dobrze nie-
miecki, udało mu się wyciągnąć 
z niewoli dość dużą grupę jeńców.

Następnie wrócił do Tarnowa 
Podgórnego. Nasz dom wtedy był 
zajęty przez firmę Tagmann Stras-

senbau AG, budującą drogę do Po-
znania. Lokum udzielił mu pastor 
Voelke. W domu dostał dwa po-
mieszczenia na gabinet i pocze-
kalnię. Jak długo to trwało, to nie 
pamiętam, jednak gdy wróciłem 
z mamą ze Lwowa, to już miał 
kuchnię i sypialnię.

Ktoś ze znajomych z Poznania 
prosił ojca o ukrycie Marcina Roż-
ka, gdyż był poszukiwany przez 
Niemców, za to, iż nie chciał wy-
konać rzeźby Hitlera. Zamieszkał 
w pokoiku nad gabinetem i pro-
jektował jakieś pomniki. Najpierw 
nie wychodził z domu, ale później 
zaczął chodzić do ogrodu i w naj-
bliższe okolice. Musiał go ktoś za-
uważyć i zadenuncjował. Policja 

– lub gestapo – wpadła z wielkim 
wrzaskiem, pobiegli na górę, zro-
bili rewizję i znaleźli szkice po-
mnika wdzięczności, który Marcin 
Rożek projektował na czas powo-
jenny. Wychodząc krzyczeli, że to 
co znaleźli, to kryminał. Zabrali 
artystę i ojca. Ojciec miał z tego 
powodu duże nieprzyjemności, 
ale miejscowi Niemcy na szczę-
ście go wybronili. Ojciec wrócił 
do domu i jakoś to ucichło. Marcin 
Rożek został osadzony w Forcie 
VIII w Poznaniu, następnie prze-
wieziony do obozu koncentracyj-
nego w Oświęcimiu, gdzie zginął 
14 maja 1944 roku. Szczegółów 
nie znam bo mnie nie wtajemni-
czano (byłem wtedy trzynastolet-
nim chłopcem).

Jeszcze coś z życia mego ojca. 
Był rannym ptaszkiem. Kładł się 
spać wieczorem około godziny 
19-ej i wstawał o 4-tej rano, szedł 
do ogrodu, którym bardzo lu-
bił się opiekować (ogród to było 
jego hobby). Miał też pasiekę 
z pszczołami. Czasami jeździł na 
polowania. Od godziny 9-tej do 
12-tej przyjmował chorych w ga-
binecie. Po obiedzie zaś, który był 
zawsze o godzinie 12-tej, wyjeż-
dżał na wizyty do chorych. Oczy-
wiście dotyczy to wiosny, lata 
i jesieni, zwłaszcza w ostatnim 
okresie jego życia.

Wspomina syn  
~ Tadeusz Jeszke

Władysław Leon Jeszke żył w latach 
1891 – 1955. W 2009 r. przyznano 
mu pośmiertnie odznaczenie „Zasłu-
żony dla Gminy Tarnowo Podgórne”.

Władysław 
Jeszke z uko-
chaną wnuczką 
Grażyną
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Nasza szkolna społeczność znów  wystartowa-
ła do wielkiego wspólnego biegu. Czeka nas 
kolejny rok nowych wyzwań i niezapomnia-

nych wrażeń.
Rok szkolny 2011/12 rozpoczął się od mszy świę-

tej, podczas której ksiądz Ignacy Karge poświęcił 
tornistry pierwszoklasistów. Po mszy uczniowie, ro-
dzice i nauczyciele udali się do szkolnej sali gimna-

SP Lusowo

„NASZE KRÓLESTWO”

Czy wypoczynek  w miejscu zamieszkania 
może  być atrakcyjny? Ależ oczywiście!!! 
Wychowawczynie ze Świetlicy Popołudnio-

wej działającej w Szkole Podstawowej im. A. Fiedle-
ra w Przeźmierowie (Magda Mieloch, Hania Lamch 
– Bera, Marzanna Ciszewska i Ola Filipek) zadbały 
o to, by wychowankowie miło i sympatycznie spę-
dzili czas wakacji.

Niektórzy z nas ujawnili swoje talenty: taneczne 
w konkursie „Wyginam śmiało ciało”, kulinarne (pysz-
ne kanapki i owocowe koktajle), sportowe (gra w bi-
lard, tenisa stołowego) czy plastyczne (w konkursach 
pt. „Moje ulubione zwierzę”, „Maski”). Świetnie ba-
wiliśmy się też na placach zabaw. „Malarz i diabeł”, 
„Kolory”, zabawy w Parku im. S. Kanikowskiego… 
Niektórym kręciło się w głowie od jazdy na karuze-
li. A potem obiad w bistrze „Aga” w Przeźmierowie. 
Ucztowaliśmy też w McDonald’sie w Baranowie. Do-
skonale smakowały nuggetsy czy hamburgery. Oczy-
wiście spożyliśmy  ich rozsądne ilości, bowiem mamy 
świadomość, że jedzenie typu fast food nie jest zdrowe. 
I choć trzeba było pokonać pieszo kilka kilometrów, 
warto było. Po posiłku co prawda nie zostało ani śladu, 
ale w plecakach zachowały się pamiątkowe zabawki.

SP Przeźmierowo

Wakacje w Świetlicy Popołudniowej

stycznej na uroczystą inaugurację 
zajęć  w nowym roku szkolnym.

Uroczystość ta była szczegól-
nie ważna dla nowych członków 
naszego „Szkolnego Królestwa”. 
Ubrani w symbolizujące brak do-
świadczenia, żółte dzioby pierw-
szoklasiści zostali poddani próbie. 
Potężny Król Ołówkos przepy-
tał ich ze znajomości szkolnych 
przepisów. Z kolei Dobra Wróżka, 
w której postać wcieliła się p. Dy-

rektor Aleksandra Kolendo, rzuci-
ła czar na  wychowawczynie klas 
pierwszych, aby były najlepszymi 
nauczycielkami swoich wycho-
wanków.

Za dziesięć miesięcy znów wa-
kacje, ale czym by one były, gdy-
by  nie cały rok systematycznej 
wspólnej pracy.

W imieniu społeczności szkolnej
~Mirella Kaczmarek
~Michał Kokorzycki

śmy się różnorodnym roślinom. 
Niektórzy w stawie dostrzegli nie 
tylko żaby, ale także… węże. Po-
nieważ skwar dokuczał, a nogi 
nieco bolały, urządziliśmy sobie 
piknik na trawie. A po powrocie 
do szkoły czekały na nas kolejne 
niespodzianki.

To tylko nieliczne atrakcje, 
z których korzystaliśmy pod-
czas lipcowego pobytu w Świe-
tlicy Popołudniowej. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim, którzy 
pomogli nam zrealizować nasze 
marzenia. Dziękujemy zwłaszcza 
Prezes Fundacji „Otoczmy Troską 
Życie” – Barbarze Nowak – która 
wspierała nasze działania zarów-
no swoim uśmiechem, sercem, 
obecnością,  jak i finansowo.

Jak widać – wakacje w miejscu 
zamieszkania wcale nie muszą 
być nudne!!!

~Aleksandra Filipek

Przyjemność sprawiła nam też 
wycieczka do Ogrodu Botanicz-
nego. Drogę pokonaliśmy autobu-
sem. Już na miejscu z ogromnym 
zainteresowaniem przyglądali-

Po co jechać zagranicę, skoro u nas jest tak pięknie. 
W Piotrkowie Trybunalskim zwiedziliśmy sanktu-
arium Matki Bożej Trybunalskiej i muzeum archeolo-

gii, etnografii, numizmatyki i sztuki. Następnie zwiedziliśmy 
Nową Słupię (miejsce związane z legendą o św. Emeryku 
i o końcu świata) oraz Święty Krzyż i znajdujące się tam 
muzeum misyjnego. Mieszkaliśmy w Śniadce, w gospodar-
stwie „Pod Bukiem”, gdzie zawsze czekało na nas swojskie 
jadło i wiele atrakcji. Zwiedzaliśmy Jaskinię Raj – coś pięk-
nego i nietuzinkowego. Byliśmy też w parku etnograficznym 
w Tokarni i wśród ruin zamku w Chęcinach. Byliśmy także 
w muzeum martyrologii w Michniowie, oglądaliśmy jedno 
z najstarszych polskich drzew – Buk Jagiełły. Zwiedziliśmy 
naprawdę sporo! 

~Klub Seniora w Tarnowie Podgórnym

Seniorzy w górach
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Od początku września wszyscy uczniowie 
wracają do szkół, a piłkarska młodzież wra-
ca na ligowe boiska. Miło nam poinformo-

wać, iż MTS TARNOWIAK w nadchodzących roz-
grywkach reprezentować będą aż cztery zespoły 
(łącznie klub zrzesza około 90 zawodników i zawod-
niczek!!!):

-  trampkarze (roczniki 1998-99) pod wodzą Rober-
ta Stasiak,

-  młodziki (rocznik 2000) – trener Marek Bartko-
wiak,

- orliki (rocznik 2001) – trener Tomek Piechota,
-  orliki (roczniki 2002–03) – trener Kamil Kamiń-

ski.
Piątą drużyną, która nie gra jeszcze w lidze jest 

drużyna prowadzona przez Darka Piechotę (roczni-
ki 2004–2005). Do wszystkich grup cały czas pro-

Piłkarze też wracają

Sezon kolarski 2010/2011 zbliża się powoli ku 
końcowi. Przed kolarzami Tarnovii Tarnowo 
Podgórne pozostały jeszcze starty w Finale 

Pucharu Polski (Kalisz), Mistrzostwach Polski (Tar-
nowo Podgórne) oraz Mistrzostwach Świata (Ko-
penhaga). W tych ostatnich klub i Polskę reprezen-
tować będą Andrzej Marciniak i Wojciech Sykała. 
O wynikach napiszę w październikowym numerze. 
A w tym, garść informacji z sierpniowych startów. 

Od 10 do 24.08 podopieczni trenera Piotra Broń-
skiego wzięli udział w wyścigach na terenie połu-
dniowej Francji. Spośród siedmiu startów, trzy za-
kończyły się miejscem na „pudle”. Na najwyższym 
stopniu stanął Wojciech Sykała, który wygrał wy-
ścig we francuskiej miejscowości Marcigny. Trzeci 
w Mont Les Bains był Jakub Hercog, a w Commen-
tary Andrzej Marciniak.  W kolejnej zagranicznej 
imprezie kolarskiej, którą były Mistrzostwa Świata 
juniorów na torze, Dominika Borkowska z Urszu-
lą Łoś (GK Żyrardów) w konkurencji sprint olim-
pijski zajęła wysokie czwarte miejsce. W tej samej 
konkurencji Maciej Moczyński uplasował się szó-
stym miejscu. Mistrzostwa odbyły się w dniach 17 
– 21sierpnia w Moskwie. 

wadzony jest nabór (szczegóło-
we informacje – Darek Piechota 
782 978 549). Zapewniamy, że 
w naszych szeregach czeka Was 
niezapomniana przygoda i fascy-
nujące emocje!!!

Starsi chłopcy reprezentu-
ją GKS TARNOVIA – roczni-
ki 1994–1995 to juniorzy star-
si (trener Tadeusz Dorna) oraz 
roczniki 1996–1997  to juniorzy 
młodsi prowadzeni przez trene-
ra Michała Kwiatkowskiego. Do 
drużyn młodzieżowych GKS-u 
także serdecznie zapraszamy – 
informacje Wojciech Stachowiak 
668 145 592.

TARNOVIĘ reprezentują tak-
że seniorzy. Zawodnicy trenera 
Włodzimierza Jakubowskiego) 
po awansie do 4 ligi dwa razy 
przegrali swoje mecze, ale w ko-
lejnych trzech uzyskali komplet 
punków i pną się w górę ligowej 
tabeli. Od nowego sezonu TAR-
NOVIA me też rezerwy grające w 
B-klasie – na inaugurację II dru-
żyna pokonała Grom Zębowo aż 
13:1!!!.

Wszystkich kibiców zaprasza-
my na stadion oraz na strony in-
ternetowe: www.tarnowiak.nets.
pl i www.gks-tarnovia.pl.

~Darek Piechota

Ostatni sierpniowy start kola-
rzy Tarnovii Tarnowo Podgórne 
zakończył się zdobyciem dwóch 
medali Górskich Mistrzostw Pol-
ski juniorów w kolarstwie szoso-
wym. W kategorii junior młodszy 
po srebro sięgnął Gracjan Sze-
ląg, a w kat. juniorów złoto zdo-

był Andrzej Marciniak. Na ósmej 
pozycji finiszował Jakub Hercog, 
a na dwudziestej trzeciej Woj-
ciech Sykała. Wyścig odbył się 
w dniach 27 – 28 sierpnia na tra-
sie Podgórzyn – Sosnówka – Bor-
kowice.  

~Ania Gibała

Wyścigów ciąg dalszy

Szkółka kręglarska OSiR Vector intensywnie 
przygotowuje się do nowego sezonu. W dniach 
od 18 do 29 sierpnia podopieczni trenera Marka 

Torki szlifowali formę w Centralnym Ośrodku Spor-
towo – Szkoleniowym TKKF w Sierakowie. Mło-
dzi zawodnicy pracowali głównie nad zwiększeniem 
ogólnej kondycji, sprawności fizycznej i techniki gry. 
Podczas pobytu w ośrodku zawodnicy wzięli udział 
w spartakiadzie zorganizowanej przez Zarząd Głów-

ny TKKF. Spośród ośmiu dyscy-
plin sportowych zawodnicy OSiR 
Vector triumfowali w biegu łą-
czonym na 100, 200, 300 i 400 m 
oraz w rzucie kaloszem. W skła-
dzie pierwszej drużyny znaleźli się 
Anita Szponar, Maria Majchrzak, 
Maciej Kozłowski, Wiktor Mazur, 
a w drugiej Dominika Witajewska 
i Weronika Kasprzak. 

Wszystkich chętnych, którzy 
chcieliby rozpocząć swoją przy-

Szkółka na obozie godę z kręglarstwem zapraszam 
na treningi do kręgielni Vector 
w Tarnowie Podgórnym. Od-
bywają się one dwa razy w ty-
godniu, w poniedziałki i środy, 
w godz. 13.30 – 16.00.

~Ania Gibała 

Poszukujemy chętnych do ama-
torskiej gry w siatkówkę na sali  
w Przeźmierowie.
tel. 609666240 lub 513897226
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Paweł Cieślik, były zawodnik GKS Tarnovia 
Tarnowo Podgórne, znalazł się w składzie Re-
prezentacji Polski na 68. Tour de Pologne. Na 

początku sezonu, zapytany o sportowe marzenie, ko-
larz Bank BGŻ Team odpowiedział: wystartować 
w Tour de Pologne. Jak się okazało, to marzenie się 
spełniło. Wygrany etap i 10. miejsce w klasyfikacji 
generalnej Wyścigu Dookoła Słowacji, dobra posta-
wa w Małopolskim Wyścigu Górskim, ale także for-
ma prezentowana w poprzednich sezonach sprawiły, 
że trener Piotr Kosmala postawił na Pawła w najważ-
niejszym wyścigu w naszym kraju. 

Dlaczego trener Piotr Kosmala powołał akurat 
ciebie? 

Paweł Cieślik: Wiedział na co mnie stać i zaufał 
mi w ciemno. 

Ale kota w worku nie kupował. 
Zgadza się. Ostatnie dwa sezony jeździłem u niego. 

Trener wie, że nadaje się na ciężkie, górskie imprezy, 
chciał też dać mi szansę pokazania się zagranicznym 
ekipom. Wie, że polskie wyścigi nie są dla mnie. 

Nie dla ciebie? 
Polskie wyścigi są przeważnie płaskie, a ja wolę 

po górach. Dlatego trener mnie wziął. W ekipie było 
ośmiu chłopaków. Ja byłem pomocnikiem Bartka 
Huzarskiego na górskiej części Tour de Pologne. 

Jakim typem zawodnika jesteś? 
Przystojnym. 
Nie o to mi chodziło. 
Jestem zawodnikiem typowo etapowym, specjali-

zującym się w wyścigach górskich. Wydaje mi się, 
że pokazałem co potrafię na etapach w Zakopanem 
i Bukowinie Tatrzańskiej. 

Zdradź nam, jaką taktykę wyznaczyli trenerzy? 
Byle do przodu, żartuję ... Ogólnie taktyka była 

taka, że skład kompletowany był z młodych za-
wodników. Najstarszym był Bartek, który był na-
szym liderem na klasyfikację generalną. Mieliśmy 
pięciu młodych orlików, którzy mieli na płaskich 
etapach walczyć o koszulkę najaktywniejszego, 
a ja wraz z Jarosławem Dąbrowskim mieliśmy 
pomagać Bartkowi na trudniejszych etapach gór-
skich. Pilnowałem, żeby dojechał do mety i nie 
stracił pozycji. 

Z tego, co wiem, dojechał. 
Tak, Bartek zakończył wyścig na siódmej pozycji. 
A ty? 
Ja na dwudziestej dziewiątej. Przystępując do wy-

ścigu nie byłem w stu procentach pewny swojej for-
my, bo nie ścigałem się od miesiąca, co rzutowało 
na moją szybkość. Na pierwszych etapach ciężko mi 
było się rozkręcić. Jednak z etapu na etap było coraz 
lepiej do tego stopnia, że nie zdążyłem nacieszyć się 
wyścigiem, a on już się skończył. 

Jak na pierwszy raz, to całkiem dobry wynik. Po-
wiedz co czułeś, uczestnicząc w największej kolar-
skiej imprezie w Polsce? 

W Pruszkowie przed startem 
mile zaskoczyli mnie kibice i ich 
gorący doping. Stanęli na wyso-
kości zadania i stworzyli świet-
ną atmosferę. Dziękuję im za to. 
W szczególności chciałbym po-
dziękować mojej wiernej koleżan-
ce Karolinie Sznajder, miło było 
ją zobaczyć na mecie w Krako-
wie oraz państwu Olejniczakom, 
którzy wspierali mnie na najcięż-
szych etapach w Tatrach. Przy-
jemnie jechało się również dzięki 
świadomości, że wśród zawodni-
ków są tacy kolarze jak Di Luca, 
Boonen, Nibali czy Scarponi. 

Całkowita długość trasy Tour 
de Pologne wynosi ok. 1200 ki-
lometrów. To bardzo dużo. 

Wcale nie. Nie przerażał mnie ten 
dystans. Najtrudniejsze były etapy 
górskie po 210 km, prawie 6 godz. 
na rowerze, 4200 m przewyższenia. 

Jak wyglądał twój dzień 
przed i po etapie? 

Codziennie podobnie. Pobudka 
przed godz. 8, później śniadanie 
składające się przeważnie z płat-
ków, kanapki z dżemem i jajeczni-
cy. Na trzy godziny przed startem 
porcja węglowodanów – makaron 
z oliwą z oliwek, nazywany „pali-
wem na etap” i start. Po zakończe-
niu etapu czekał na mnie masaży-
sta, który mnie obmywał, a także 
częstował kanapkami i napojem 

regeneracyjnym. Później samo-
chodem przejeżdżałem do hotelu 
na kąpiel i masaż, a po nim dobrą 
kolację. Trzeba było uzupełnić 
stracone kalorie. Kolacja składała 
się przeważnie z makaronu i mię-
sa, a na deser jakieś dobre ciasto. 
Około godz. 22 wracałem do po-
koju i kładłem się spać. 

  
Jest ktoś na kim się wzoru-

jesz? 
Tak, to Piotr Broński. Patrząc 

z perspektywy czasu widzę, jaką 
wiedzę posiada na temat kolar-
stwa. Jest bardzo dobrym i solid-
nym trenerem, który ma indywi-
dualne podejście do zawodnika. 
Wcześniej tego nie dostrzegałem. 
Jestem mu bardzo wdzięczny za 
to, że przygotował mnie do Tour 
de Pologne.  

Jakie masz plany na najbliż-
sze starty?  

Mam cichą nadzieję, że dosta-
nę propozycję z jakiegoś zagra-
nicznego klubu. Poza tym chcę 
wystartować w kilku wyści-
gach m.in. Memoriale Henryka 
Łasaka, Puchar Uzdrowisk Kar-
packich, Cud nad Wisłą, Górskich 
Mistrzostwach Polski. Poza star-
tami chcę dobrze przygotować się 
do następnego sezonu, sprawdzić 
się w roli komentatora, a pod ko-
niec października zresetować się. 

W roli komentatora? 
Tak. Adam Probosz zaprosił 

mnie do studia Eurosportu, że-
bym razem z nim komentował je-
den z etapów Eneco Tour. Oczy-
wiście przyjąłem zaproszenie, bo 
to będzie dla mnie ciekawe do-
świadczenie. 

Czego mam tobie życzyć? 
Wielu sukcesów i znalezienia 

nowego pracodawcy, który umoż-
liwi mi starty w zawodowym pe-
letonie i uczestnictwo w Tour de 
France. 

Korzystając z okazji chciałbym 
podziękować wszystkim za kibi-
cowanie, nie tylko mi, ale także 
moim młodszym kolegom z na-
szej Gminy. Na pewno pomoże 
im to w rozwijaniu swojej kariery.

Rozmawiała Ania Gibała 

Paweł Cieślik na 68. Tour de Pologne
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Skończyły się wakacje, które dla grupy tanecz-
nej OSiR JAST Tarnowo Podgórne upłynęły 
pod znakiem goszczenia młodzieży z zaprzy-

jaźnionej gminy Fronreute (Niemcy) i warsztatów ta-
necznych Summer Dance Camp 2011 w Koszalinie.

Tegoroczne spotkanie rozpoczęło się 31 lipca od 
wspólnej mszy świętej i uroczystości jubileuszowej 
z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Pojednanie Tarno-
wo Podgórne – Blitzenreute.

Po oficjalnej części, której jednym z kulminacyj-
nych punktów był występ grupy tanecznej OSiR 
JAST, młodzież polska i niemiecka udała się do krę-
gielni Vector, a następnie na wspólny wieczór inte-
gracyjny u Państwa Ignyś.

Następnego dnia uczestnicy tegorocznej wymiany 
wyjechali na trzy dni do ośrodka wypoczynkowe-
go „Stilon’’ w Lubniewicach. Na miejscu młodzież 
miała okazję skorzystać z wielu atrakcji: paintball-a, 
przejażdżki bryczką, tramwajem wodnym, rowerami 
lub kajakami, gry w siatkówkę plażową, ogniska oraz 
wycieczki do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień. 
Ostatnie dwa dni młodzież spędziła na wspólnych roz-
mowach przy ognisku w O.J.K. Michałówka, plażo-
waniu w Lusowie i grillu u państwa Tomaszewskich.   
Po tygodniowej przerwie tancerze OSiR-u JAST roz-
poczęli ciężką pracę na letnich warsztatach Summer 

Sekcja tenisowa UKS Atlas 
Tarnowo Podgórne ma już 
ponad 70. członków. W lip-

cu młodzi sportowcy po raz pierw-
szy uczestniczyli w trzech turnu-
sach półkolonijnych, a w sierpniu 
w obozie tenisowym w Piasecznie 
nad jeziorem Drawskim. Oprócz 
systematycznych zajęć sporto-
wych była to okazja do wszech-
stronnego rozwoju. Poza urokami 
plażowania wszyscy wzięli udział 
w zajęciach z języka angielskie-
go oraz grach planszowych i tere-
nowych. W programie znalazł się 
również wyjazd do Bornego Su-
linowa na Międzynarodowy Zlot 
Pojazdów Militarnych. 

A już 24 września, na kortach 
OSiR przy ul. Nowej 15 w Tar-
nowie Podgórnym odbędzie się 
Piknik Tenisowy, którego orga-
nizatorem jest UKS Atlas. Im-
preza odbędzie się w godz. 11.00 
– 13.00. W programie liczne za-
bawy oraz test predyspozycji te-

6 DAN MARIUSZA 
JEWDOKIMOWA

Mistrzowski stopień 6 DAN jako jeden z 
pięciu szczęśliwców otrzymał Mariusz 
Jewdokimow (trener Klubu Karate SA-

MURAJ Tarnowo Podgórne). Stał się tym samym je-
dynym posiadaczem tak wysokiego stopnia w Polsce 
uzyskanym od Japońskiego Związku Karate. 

Od  1 do 5 sierpnia odbył się międzynarodowy 
obóz letni karate Gasshuku prowadzony przez ja-
pońskich mistrzów – autorytetów klasy światowej. 
Uczestniczyło w nim 750 osób. Ostatniego dnia obo-
zu odbył się egzamin na stopnie mistrzowskie DAN. 
Do w/w egzaminu przystąpiło 5. karateków. 

~Ania Gibała

Wszystko co dobre, szybko się kończy

Dance Camp 2011 w Koszali-
nie. Uczestnicy doskonalili swoje 
umiejętności w stylach: jazz, mo-
dern, hip-hop, disco-dance, latin, 
klasyka. W trakcie obozu tanecz-
nego młodzież zwiedzała Miel-
no, wzięła udział w podchodach, 
obozowych turniejach i pojedyn-
ku miast. Zawodniczki  Marta Mi-
siak i Alicja Sawala przygotowy-
wały się w duecie do Mistrzostw 
Świata w Disco Dance, które od-

będą się w dniach 15-18 września 
w niemieckiej miejscowości  Bo-
chum (podczas krajowych elimi-
nacji  do ME i MŚ zdobyły IV 
miejsce).  Cały obóz zakończył 
się galą, podczas której tancerze 
zaprezentowali swoje zdolności  
taneczne i aktorskie. Wszyscy 
uczestnicy wykazali się duchem 
walki, chociaż czasem doskwiera-
ły  zakwasy oraz lekkie  kontuzje.

~Alicja Sawala&Marta Misiak

nisowych dla chętnych chcących 
sprawdzić swoje umiejętności. 

W imieniu organizatora zapra-
szam wszystkie dzieci od 5. lat. 
Udział w Pikniku jest bezpłatny. 
Więcej informacji oraz możli-
wość zapisania dziecka do sekcji 
można uzyskać u kierownika sek-
cji Krzysztofa Żarnowskiego pod 
nr tel. 665 800 770.

~Ania Gibała

Ciekawie w Atlasie
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W SKRÓCIE
Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne oraz 

Stowarzyszenie Pojednanie Tarnowo Podgórne – Blit-
zenreute zapraszają na rajd rowerowy – Zakończenie 
Sezonu Rowerowego 2011. Impreza rozpocznie się na 
plaży w Lusowie 8 października o godz. 14:00. Za-
kończenie rajdu – strzelnica sportowa w Tarnowie 
Podgórnym. Więcej informacji na stronie www.osir.pl

Czas na zmiany. Przez osiem lat Mistrzostwa So-
łectw Gminy Tarnowo Podgórne podzielone były na 
dwie rundy: jesienną i wiosenną, po pięć konkurencji 
w każdej. Przyszły sezon przyniesie zmiany o któ-
rych piszemy w nowym regulaminie Rankingu So-
łectw 2011/2012, który można znaleźć na stronie 
www.osir.pl w zakładce POBIERZ.

Na zakończenie wakacji Sołtys oraz Rada Sołecka Tarnowa Pod-
górnego zorganizowali spływ kajakowy na szlaku o długości 35 
km, od miejscowości Nadarzyce przez Szwecję do Czechynia. 

W spływie wzięło udział 17 osób (szkoda, że był tak mało chętnych). 
Pogoda dopisała, więc wszyscy mieli doskonałą okazję do podziwiania 
malowniczej przyrody. Rzeka na tym odcinku bywa kapryśna, momen-
tami senna i leniwa, innym razem stawała się zadziorna z szybkim nur-
tem. Humor dopisywał każdemu uczestnikowi! Na trasie napotykali-
śmy przeszkody w postaci powalonych przez bobry drzew czy mielizny, 
gdzie kajak ocierał spodem o dno rzeki, ale wszystko to dodawało kolo-
rytu wyprawie. Pomimo kilku nieoczekiwanych zdarzeń (zatopiony te-
lefon, zagubiony klapek czy zatopione okulary), uczestnicy zakończyli 
spływ bardzo zadowoleni.

~Piotr Owczarz Sołtys Tarnowa Podgórnego

Kajakowe zakończenie wakacji Rowerem po Gminie

Rodzinny rajd rowerowy zorganizowany przez 
Radę Sołecką Tarnowa Podgórnego oraz 
OSiR odbył 20 sierpnia. Trasa wiodła wo-

kół Jeziora Lusowskiego, a także po nowej ścieżce 
pieszo-rowerowej, łączącej Lusowo z Lusówkiem. 
Zakończenie rajdu nastąpiło na Strzelnicy przy ul. 
Zachodniej, gdzie uczestnicy mogli delektować się 
ciepłą grochówką i pączkami, za które dziękujemy 
firmie KOMPLET Polska Sp. z o.o. 

~Piotr Owczarz - Sołtys Tarnowa Podgórnego

O problemach z alkoholem, narkotykami, hazardem – inaczej
rozmowa z Jarosławem Banaszakiem – specjalistą psychoterapii uzależnień
Co to takiego Pracownia Motywacji i Zmian?
Nasza Pracownia to jedno z pierwszych 
w Wielkopolsce miejsce, w którym w pracy 
z pacjentami stosujemy zasady Terapii Mo-
tywującej – metody znajdującej szczególne 
zastosowanie przy leczeniu zaburzeń i roz-
wiązywaniu trudnych problemów życiowych, 
gdzie ważna jest motywacja do podjęcia le-
czenia, dokonania zmiany. 
Komu pomagacie?
Pomagamy przede wszystkim tym osobom, 
w których życiu alkohol, leki, hazard, itp. sta-
ły się przyczyną problemów lub sposobem 
na radzenie sobie z nimi. Pomagamy skutecz-
nie zarówno tym, którzy po te środki sięgają, 
jak i ich bliskim; zatroskanym, zmartwionym, 
często krzywdzonym. Kierujemy naszą ofertę 
również do tych, którzy szukają odpowiedzi 
na pytanie o przyczyny swoich kłopotów, 
złego samopoczucia, smutku, jak i do tych, 
którzy mają za sobą nieudane próby ograni-
czenia lub zaniechania szkodliwych dla siebie 
zachowań, dokonania zmian w swoim życiu 
– niezależnie czy robili to sami, czy korzystali 
z dostępnych dotąd form pomocy.
Co wyróżnia Terapię Motywującą od tych 
form pomocy, które są od lat dostępne 
w przychodniach leczenia uzależnień, pla-
cówkach odwykowych, itp.?
Różnice wynikają z odmiennej, nowoczesnej 
koncepcji rozumienia uzależnienia i osoby 

uzależnionej. W odróżnieniu od wielu do-
tychczas stosowanych podejść nie uważamy 
osoby, która ma kłopoty z alkoholem, hazar-
dem czy narkotykami za osobę zniewoloną, 
która nie wie, co jest dla niej dobre, nie jest 
w stanie dokonać samodzielnych, racjonal-
nych wyborów i nie posiada umiejętności 
niezbędnych do dokonania zmiany. Szanuje-
my wiedzę pacjenta, jego poglądy i dokony-
wane wybory. Nie lekceważymy jego celów 
i potrzeb. Nie nadajemy Pacjentom i ich pro-
blemom stygmatyzujących na całe życie ety-
kiet np. alkoholika, narkomana, hazardzisty. 
Pomagamy im odkrywać własne motywacje 
i zasoby niezbędne do dokonania w życiu 
pożądanych zmian, które czasem wymagają 
podjęcia leczenia.
Dlaczego mamy uwierzyć w skuteczność 
tego podejścia?
Po pierwsze skuteczność tej metody potwier-
dzają wyniki wielu badań naukowych, czego 
nie można powiedzieć o szeregu „sposobów” 
stosowanych dotychczas w pracy z osobami 
mającymi problemy spowodowane naduży-
waniem środków psychoaktywnych przez 
nich lub ich bliskich. Po drugie Terapia Moty-
wująca jest stosowana przez wręcz lawinowo 
rosnącą liczbę lekarzy, psychologów i psycho-
terapeutów. W Wielkiej Brytanii np. jest już 
metodą przodującą. Tylko skuteczne metody 
rozpowszechniają się tak dynamicznie.

Po trzecie dowodem uznania wysokiej sku-
teczności tej metody jest umieszczenie 
Terapii Motywującej, jako priorytetu w Na-
rodowym Programie Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych na lata 
2011-2016.
Po czwarte, i najważniejsze, ogromna więk-
szość naszych pacjentów, która poddała się 
tej terapii dokonała w swoim życiu zmian, 
które wcześniej wydawały im się niemożliwe 
lub nieosiągalne.
 Z jakim wydatkiem należy się liczyć przy-
chodząc do Państwa?
Koszty terapii zależą do jej długości i inten-
sywności. Jedna sesja to wydatek rzędu 100 
zł. Indywidualizacja przebiegu terapii jest ce-
chą charakterystyczną tej metody. Pożądane 
zamiany można osiągnąć już po 2-3 sesjach, 
czasem wymaga to dłuższego programu. 
Uwarunkowane to jest potrzebami i oczeki-
waniami pacjenta
Jak można umówić się na wizytę w Pracow-
ni Motywacji i Zmian?
Siedziba pracowni mieści się w Poznaniu 
przy ul. Litewskiej 8. Umówić się można te-
lefonicznie pod numerem +48 608 430 413 
lub 61/ 847 67 25. Zapraszamy naszą stronę 
internetową www.pmiz.pl gdzie można zna-
leźć komplet informacji nt. naszej pracy oraz 
ciekawe linki do informacji o Terapii Moty-
wującej.
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OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego we wsi Baranowo, uli-
ca Szamotulska – Klonowa – dla działek nr 13/5, 13/6, 13/7, 
13/13, 13/14, 14/6, 14/8–część, 14/13, 14/14 przy ulicy Parko-
wej – gmina Tarnowo Podgórne

Na podstawie art. 17 pkt 9 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 od-
działywania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmiana-
mi)  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projek-
tu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
we wsi Baranowo, ulica Szamotulska – Klonowa – dla działek 
nr 13/5, 13/6, 13/7, 13/13, 13/14, 14/6, 14/8–część, 14/13, 14/14 
przy ulicy Parkowej wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko w dniach od 23.09.2011r. do 14.10.2011r., ul. Poznańska 115, 
w godzinach pracy Urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami, odbędzie się 26.09.2011r. w siedzibie Urzę-
du Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 15:00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
31.10.2011r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ~Tadeusz Czajka

WZP.6721.10.2011                                                  
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu o projektu  
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru chronionego krajobrazu i terenów przyległych 
w Lusowie – dla terenów położonych w rejonie ulicy Ogrodo-
wej oraz dla działki nr 502 – gmina Tarnowo Podgórne

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 
r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmiana-
mi)  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
obszaru chronionego krajobrazu i terenów przyległych w Luso-
wie – dla terenów położonych w rejonie ulicy Ogrodowej oraz 
dla działki nr 502 wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko w dniach od 23.09.2011r. do 14.10.2011r., ul. Poznańska 115, 
w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami, odbędzie się 3.10.2011r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 15:00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
31.10.2011r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ~Tadeusz Czajka

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej w Lusówku – w rejonie ulicy Sierosławskiej – 
dla działek 165/1 i 165/2

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 
80, poz. 717 ze zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)  zawiada-
miam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej w Lusówku – w rejonie ulicy Sierosławskiej – dla 
działek 165/1 i 165/2 wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko w dniach od 23.09.2011 r. do 13.10.2011 r., ul. Poznańska 
115, w godzinach pracy urzędu, pokój 14.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami, odbędzie się 10.10.2011 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 14:00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zain-
teresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spra-
wy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.11 oraz 
składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania 
w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
27.10.2011r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ~Tadeusz Czajka
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 ogłoszenia
Tarnowo Podgórne, dnia 8 września 2011 r.  WGN. 6845.48,59, 60,61.2011

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r. poz. 651 ze zm.) 
oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004 r. poz. 2108 ze zm.) – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

OGŁASZA  pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki położonej w Lusowie, gmina Tarnowo Podgórne
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI KW PO1P/00118459/6

OBRĘB Lusowo

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI  Działka nr 147/15

ADRES NIERUCHOMOŚCI Wierzbowa

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI Powierzchnia podzielona na części:  I część -14 ha    II część- 13 ha

OKRES DZIERŻAWY 3 Lata

OPIS NIERUCHOMOŚCI Części przeznaczone do dzierżawy niezabudowane

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

 Dla przedmiotowej działki na większości działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XL/241/2004 Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne z dnia 28 września 2004 r. i Uchwały nr LXI/560/2001 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 
20 listopada 2001 r. powyższa działka znajduje się na zróżnicowanym terenie US – usługi sportu, zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, KD- drogi dojazdowe, RP- tereny rolnicze przestrzeni produkcyjnej.

SPOSÓB ZAGOSP. NIERUCHOMOŚCI Uprawy rolne

STAWKA WYWOŁAWCZA CZYNSZU 
DZIERŻAWNEGO

I część – 10500 zł łącznie za okres 3 lat  (250 zł/ha - płatne rocznie)
II część – 9750 zł łącznie za okres  3 lat  (250 zł/ha - płatne rocznie)

DODATKOWE OPŁATY Dzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy zobowiązany będzie uiszczać podatek od nieruchomości.

ZASADY AKTUALIZACJI STAWKI 
CZYNSZU

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

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 10 października 2011r. (poniedziałek), I część – godz. 1000, II część godz. 1030 w Sali nr 100 Urzędu Gminy w 
Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115. Wadium w pieniądzu w kwocie: na I część 1000 zł, na II część 900 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 3 października 
2011 r. (poniedziałek) na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441. Za dzień wpłaty 
wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. Wadium zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu lub 
ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. W tytule wpłaty należy podać której części przetargu wadium 
dotyczy. W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu.

Bliższych informacji dotyczących działek objętych ogłoszeniem udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. 
Poznańska 115, pok.11 tel. 61 89-59-208.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 8 września 
2011 r. wywiesił w siedzibie  Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. 
Poznańska 115, do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wyka-
zy nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu i dzierżawy:

•  Tarnowo Podgórne –   działka o nr geod. 981 o powierzchni 
1, 0800 ha; działka o nr geod. 963/5 o powierzchni 0,0108 ha

• Sady -   powierzchnia 35 m2, 300 m2, 328 m2 z działki  o nr 
geod. 190/2

• Lusowo – powierzchnia 3914 m2, 10764 m2  z działki o nr 
geod. 292/2

• Baranowo – powierzchnia 36 m2 z działki o nr geod. 460/5

• Góra  - działka o nr geod. 74 o powierzchni 0,2868 ha
• Kokoszczyn – działka  o nr geod  1 o powierzchni 1,4213 ha
• Chyby – działka o nr geod  372/1 o powierzchni 50 m2

•  Przeźmierowo – powierzchnia ok. 1617 m2 z działki o nr 
geod. 1369/18; powierzchnia ok. 8251 m2 z działki o nr geod 
1323/5

•  Jankowice – powierzchnia ok. 2200 m2  z działki o nr 124/1; 
powierzchnia  20000 m2 z działki 124/2

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami– pok. nr 11 tel. (061) 89-
59-208.

WZP. 6721.19.2011
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów działal-
ności gospodarczej w Tarnowie Podgórnym, rejon ulicy 
Działkowej – dla działek nr 1322/6, 676/3, 676/5, 676/6  – 
gmina Tarnowo 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 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr XV/167/2011 z dnia 23 

sierpnia 2011 roku o przystąpieniu do opracowania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nów działalności gospodarczej w Tarnowie Podgórnym, rejon 
ulicy Działkowej – dla działek nr 1322/6, 676/3, 676/5, 676/6.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumen-
tacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, 
pok. 13 oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu 
oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnio-
ski można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Pod-
górne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w termi-
nie do dnia 10 października 2011 r. 

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

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ~Tadeusz Czajka
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...i na koniec
Serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy uczestniczyli w ceremoni 

pogrzebowej 

śp. Jarosława Machowiny 
księdzu Arturowi Rembalskiemu, księdzu Zenonowi Rukszto, Panu Organiście, 

Panu Wójtowi Tadeuszowi Czajce z radnymi i pracownikami Urzędu Gminy, 
Stowarzyszeniu „Klub Seniora”, zarządowi Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

wszystkim bliskim przyjaciołom, sąsiadom, znajomym  
oraz Zakładowi Pogrzebowymi „Oaza”. 

składa 
żona Maria

Panu Michałowi Plenzler  

i Pani Ani Burkiet wyrazy 

współczucia po śmierci Ojca
 

Stefana  
Plenzlera  

składa sołtys 
Elżbieta Szymkowiak  

i  rada sołecka Wysogotowa 

Pani  
Marii Machowinie  

serdeczne wyrazy 
współczucia z powodu 

śmierci Męża,  
a naszego byłego Prezesa 

składają  
zarząd i członkowie 

Klubu Seniora z Tarnowa 
Podgórnego

Śmierć jest spoczynkiem podróżnego, jest kresem mozołu wszelkiego
       Umberto Eco

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ś.p.

Edwarda Zgoły
Inspektora Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne w latach 1985 – 2004
Człowieka o wielkim sercu, zaangażowaniu w pracę na rzecz Gminy.  

Zawsze pogodnego, z sercem na dłoni. Gotowego do niesienia pomocy 
każdemu, kto jej potrzebował. Był dla nas przyjacielem i nauczycielem.

Żonie Marii Zgoła,
Radnej Gminy Tarnowo Podgórne

oraz Rodzinie i Przyjaciołom 
serdeczne wyrazy współczucia 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka  
wraz z pracownikami Urzędu

Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard wraz z Radnymi
Sołtysi Gminy Tarnowo Podgórne

DAM PRACĘ
• Zatrudnię cieśli i dekarzy oraz osoby 
do przyuczenia, również obcokrajow-
ców, tel. 601 596 298
• Zostań konsultantką AVON, tel. 500 
182 607.
• Kierowcę kat. CE zatrudnię w  ruchu 
krajowym, tel. 509 533 694.
• Potrzebna osoba do sprzątania oraz 
pomocy w domu minimum 3x w tygo-
dniu a  także do odbierania dziecka ze 
szkoły w Tarnowie Podgórnym, tel. 509 
749 163 po 16.00.
• Poszukuję opiekunki do 1,5-roczne-
go chłopca. Przeźmierowo, Os. Ptasie, 
opieka w domu dziecka w godz. 7.00 - 
16.30, tel. 691 716 631. 
• Zostań konsultantką AVON, tel. 500-
182-607

• Krawcowe zatrudnię w Przeźmiero-
wie, praca stała, tel. 601 711 480.
• Pana do prac porządkowych w ogro-
dzie 2-3 razy w tygodniu (Tarnowo Pod-
górne), tel. 606 502 185.
• Kucharza, Pizzermana zatrudni Bistro 
Dromader, Przeźmierowo, 506 091 730.
• 110SZUKAM PRACY
• Opiekunka do dziecka szuka pracy. 
Dyspozycyjna, bez nałogów, doświad-
czenie, referencje. tel. 722-109-059
• Mężczyzna lat 27, średnie, B+E, wózki 
widłowe, suwnice, komputer, j. angiel-
ski - szuka pracy, tel. 604 695 514.
• Zaopiekuję się dzieckiem w Przeźmie-
rowie (mam doświadczenie), tel. 721 
674 461.
• Emeryt, niepalący podejmie pracę, 
prawo jazdy kat. B, tel. 503 121 701.

• Zaopiekuję się starszą osobą, tel. 782 
679 076.
• Posprzątam mieszkanie, tel. 794 108 133.
• Posprzątam domy, mieszkania, tanio 
- solidnie, tel. 796 432 332.
• Zaopkiekuję się dzieckiem. Posiadam 
praktykę. Przeźmierowo, tel. 509 495 
674.
• Podejmę pracę biurową na 1/2 etatu. 
Baranowo i okolice, tel. 618 142 936.
• Mężczyzna szuka dodatkowej pracy 
np. w ogrodnictwie, przy pilnowaniu 
obketów itp., tel. 725 173 386. 
• Liście zmiotę, przygotuję ogród do zi-
mowania. Tel. 517 436 579
• Liście zmiotę wokół domu. Przytnę 
krzewy w ogrodzie. Okolice Przeźmie-
rowa. Tel 721 377 958
• Kosmetyczka z dojazdem do klienta. 
510-798-699

• Sumienna , odpowiedzialna Pani po-
sprząta mieszkanie, wyczyści okna, itp. 
tel. 515-607-540
• Opiekunka do dziecka szuka pracy. 
Dyspozycyjna, bez nałogów, doświadcze-
nie, referencje. tel. 722-109-059
• Zaopiekuję się dziećmi u siebie w domu. 
Bardzo dobre warunki. Tarnowo Podgór-
ne. tel. 510-973-616
• Uczciwa, rzetelna posprząta dom, 
mieszkanie  w Tarnowie Podgórnym i 
okolicach. tel. 510-973-616
• Mężczyzna szuka dodatkowej pracy np. 
w ogrodnictwie, przy pilnowaniu obke-
tów itp., tel. 725 173 386.
• Posprzątam dom, mieszkanie, tel. 
880 992 190.
• Do pracy biurowej na 1/2 etatu 
w  godz. 8.00-14.00 szukam, tel. 604 
372 440.
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(budynek Urzędu Gminy) tel. 61 8959 264,  
redakcja@tarnowo-podgorne.pl

Skład i druk: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl
Pismo roznoszone jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle 
poszerza swój zasięg.
Nakład: 7800 egz.; Numer zamknięto: 08.09.2011 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują: 
Wydawnictwo - studioPROJEKT - Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, tel. 61 8161 159, biuro@pwprojekt.pl
Biuro Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17, tel. 61 652 50 69, 604 372 440, resoremlein@wp.pl
Sklep „Dobre Okna” - Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A

Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. Dzieci roznoszące gazetkę dziękują wszystkim Państwu,  
od których dostały na lody, lizaka lub inne swoje wydatki.
Okładka:  Otwarcie przedszkola w Przeźmierowie, fot. H.S.
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A-Z

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
języka angielskiego

kom. 503 311 518
www.tlumaczenia-poznan.eu

Swadzim, ul. Lipowa 32
AEROBIC
Szkoła Przeêmierowo

poniedzia∏ek, Êroda - godz. 20.00
Początek – 5 września 

tel. 606 298 098, 61 8164 724

• kursy dla firm, Business English
• kursy dla doros∏ych, m∏odzie˝y i dzieci

¸àkowa 41, Tarnowo Podgórne
tel. 603 093 436, 61 81 46 761, www.english-first.pl

• przygotowanie do matury i egzaminów
• konwersacje

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

- 125 m2, na dzia∏ce 600 m2

Sprzedam dom
w Tarnowie Podgórnym

tel. 723 371 118

Mieszkanie do wynajęcia
Tarnowo Podgórne

Parter, osobne wejście.
tel. 61 8147 697 (wieczorem)

lub 513-363-807 (grzecznościowy)

Sprzedam dzia∏k´ 728 m
w Tarnowie Podgórnym

na os. Graczykowym
przy ul. Wrzosowej 13.

tel. 61 8162 150

• •
•

• •

  
 

   

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

 
 

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!

tel. 61 8147 722

Sprzedam:
• działkę budowlaną • śrutownik bijakowy •

• przyczepkę dwukołową •
• piec do ogrzewania namiotu •

tel. 794 905 146
szkoła podstawowa i gimnazjum

J´zyk angielski
dla dzieci

tel. 606 611 316

Sprzedam
futra z norek

i kurtki skórzane

Salon Fryzjerski

GALERIA URODY, Tarnowo Podg., ul. Wàska 10
Patrycja - 792 183 262, Natalia - 798 223 562

ZAPRASZA
Ju˝ 1 paêdziernika
Nasze 1 urodziny

Na ka˝dà us∏ug´ w tym dniu rabat
W ten dzieƒ salon czynny od godz. 7.00 - 20.00

-30%-30%
Doświadczony nauczyciel.

Dorośli, dzieci, przygotowanie do
egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.

Chyby i okolice, 691 14 14 09

JĘZYK ANGIELSKI ANGLISTKA

tel. 605 780 166

nauka, korepetycje,
przygotowanie do egzaminów

j. biznesowy

SPRZEDAM ŁÓDŹ
cena: 550 zł

wędkarską, aluminiową

tel. 607 95 11 50

BIURO RACHUNKOWE
rok założenia 1995

licencja KRDP
DORADCA PODATKOWY
•  Prowadzenie Ksiąg Przychodów 
    i Rozchodów
•  Ryczałt Ewidencjonowany
•  Ewidencja VAT
•  Karta Podatkowa + VAT
•  Deklaracje ZUS, Płace

Przeźmierowo, ul. Zachodnia 19
tel. 61 8142 413, 506 123 873

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

Zapraszamy
dzieci już
od 1,5 roku

i starsze na zajęcia

rytmiczno
plastyczne

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

Lusowo, ul. Nowa 45 | tel. 61 8146 979
www.czyszczenie-pierza.gniezno.pl
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FIRMA TRANSPORTOWA

601 76 25 84

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

KAMIŃSCY - PRZEŹMIEROWO

USŁUGI
BRUKARSKIE

604 403 593

USŁUGI REMONTOWO
- BUDOWLANE

NAWIERZCHNIE, PODJAZDY,
CHODNIKI, PARKINGI,

RENOWACJA

tel. 61 814 20 69
kom. 602 659 208

GLOBAL LANG

Korepetycje

MOBILNI LEKTORZY, NAUKA U CIEBIE

Biuro Tłumaczeń

Kursy Językowe

Certyfi katy

Szkolenia

CENTRUM NAUCZANIA J¢ZYKÓW OBCYCH

www.global-lang.plwww.global-lang.pl
    tel. 515 841 711
mail:global-lang@wp.pl
    tel. 515 841 711
mail:global-lang@wp.pl

PROMOCJA

pierwszy miesiàc

50% taniej

Tarnowo Podgórne ul. Wierzbowa 9
tel. 61 814 63 34 fax 61 814 66 20
email: fargo@tarnowo.pl

Węgiel workowany 25 kg i 500 kg
• Ekogroszek
• Miałogroszek
• Orzech

Drewno kominkowe
• Brykiet • Pelet • Ekobox • Podpałki •

Przeźmierowo, ul. Kukułcza 15, tel. 506 234 510
biuro@teczadzieci.pl, www.teczadzieci.pl
OPIEKA CAŁODZIENNA I NA GODZINY

ZAPRASZAMY!
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Szanowni Państwo, 
Chciałbym Państwa poinformować, iż w tych wyborach parlamentarnych będę startował z ramienia Partii Emerytów i Rencistów z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej z miejsca 4 i chciał-

bym Państwu przedstawić moją osobę. Jestem Wielkopolaninem z dziada pradziada, wnukiem powstańców wielkopolskich. Wyniesiona z domu wrażliwość na ludzkie problemy sprawiła, że 
zacząłem udzielać się społecznie, wspierając działalność wielu organizacji charytatywnych. Ukończywszy studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu związałem się z „Naramowicami”, w których 
pracowałem do momentu ich sprzedaży przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Od 30 lat społecznie pełnię funkcję Prezesa Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynie-
rów i Techników Ogrodnictwa (SITO). Jestem członkiem Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT - Rada w Poznaniu. W 2005 roku założyłem Fundację Andrzeja Aumillera 
„Ostoja”, która pomaga pokrzywdzonym przez system prawny, bankowy oraz dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. W wielu sprawach pokrzywdzonych zostało wznowione postępowanie 
dzięki interwencji Fundacji „Ostoja”  bezpośrednio u  Ministra Sprawiedliwości RP, Rzecznika Praw Obywatelskich RP oraz innych instytucji mających wpływ na 
pozytywny przebieg dalszego postępowania. 

Wspieram ponadto działalność organizacji charytatywnych, pomagam niepełnosprawnym, działałem aktywnie w  Organizacji 
Pożytku Publicznego Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w  Kiekrzu. Działam w  Stowarzyszeniu im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego, w Stowarzyszeniu Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919. Należę do Polskiego Związku 
Działkowców i posiadam działkę w rodzinnym ogrodzie działkowym „Złoty Stok” w Suchym Lesie. 

Przez trzy kadencje X, II, IV byłem Posłem na Sejm RP. Brałem udział w pracach licznych komisji min. byłem Przewodni-
czącym Komisji Śledczej ds. PKN Orlen. W latach 2006-2007 pełniłem funkcję Ministra Budownictwa, udało mi się powołać 
ponadpartyjny, społeczny zespół kompetentnych zaangażowanych urbanistów, architektów oraz działaczy gospodarczych, 
z którymi przygotowałem 10 Ustaw i Rządowy Program Budownictwa Mieszkaniowego, prace zostały przerwane na skutek 
rozwiązania Sejmu RP. 

Moje motto:  „Dążyć, szukać, nie znaleźć i nie ustąpić”

Prof. zw. dr hab. Anna Lisiecka:
„Andrzej to wrażliwy na potrzeby innych, podejmujący szeroką dzia-

łalność charytatywną, ceniony działacz społeczny. Absolwent Alma Ma-
ter - Akademii Rolniczej w Poznaniu, zaangażowany w sprawy wielko-
polskiego rolnictwa. Zainicjował stałą współpracę SITO z AR w Poznaniu. 
Z  jego inicjatywy odbywały się urokliwe Krajowe Wystawy Ogrodnicze 
w ramach MTP – POLAGRA. Obecnie Międzynarodowe Mistrzostwa Flo-
rystyczne Polski, wystawy ogrodnicze w Poznańskiej Palmiarni. Ambitny, 
konsekwentny i skuteczny w działaniu.”

 
Ks. kanonik Dariusz Dębiński

Sekretarz Rady Duszpasterstwa Budowlanych w Polsce:
„Pan Minister Andrzej Aumiller to człowiek pełen energii i niezwykle 

twórczy. Zyskujemy w  tym człowieku osobę kompetentną, rozważną - 
i  co chyba najważniejsze – bardzo skuteczną w działaniu. Pan Andrzej 
Aumiller niczego nie robi pochopnie. Jako koalicyjny minister, był chyba 
jedynym, który władzę rozumiał jako sługa boży i tym żył każdego dnia. 

Zawsze ważniejsze były problemy innych, potem rodzina a  na swoje 
sprawy był czas wtedy, gdy trafiała się chwila wolnego. Opracowane 
przez niego ustawy, przyjęte ostatnio przez Sejm, dają polskiemu bu-
downictwu szansę przeskoku z XIX w XXI wiek.”

Paweł Miodek 
Członek Rady Duszpasterstwa Budowlanych w Polsce:
„Rób wszystko z radą, a nie będziesz żałować po uczynku”. Już św. 

Benedykt w  swych słowach zwracał uwagę na potrzeby otwartości 
i  duchowności do porozumienia ponad podziałami i  partykularnymi 
interesami. Okres działalności Pana Andrzeja Aumillera jako Ministra 
Budownictwa cechowała właśnie taka otwartość na sądy, rady, uwagi 
i  krytykę nie tylko środowiska budowlanego, ale całego społeczeń-
stwa. Pan Andrzej Aumiller starał się zawsze być blisko ludzi związa-
nych z branżą budowlaną, zwracając uwagę nie tylko na ich sukcesy, 
ale starając się rozwiązywać ich problemy.”

Kom
itet W

yborczy SLD

Ludzie, którzy mnie znają:

Łącze wyrazy szacunku

Andrzej Kordian 
Aumiller

Rafał
Grupiński

Nasz lider 
w Poznaniu

Materiał sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska RP

miejsce nr 1
kandydat na posła RP
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PRANIE ODZIEŻY ROBOCZEJ
USZLACHETNIANIE JEANSU,

STRETCHU, BAWEŁNY

PRALNIA
WODNA RR

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

MONTA˚ ANTEN
TV+SAT + internet

bezprzewodowy

509 156 005

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

Zespół Muzyczny
WESELA • ZABAWY

www.magos.prv.pl
602 385 955
605 889 818

ELEWACJE ZEWN¢TRZNE
WYKO¡CZENIA WN¢TRZ

608 270 833

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13

Biuro Rachunkowe
Agnieszka Gładysiak

ul. Spokojna 9, Baranowo
601 219 164, 605 822 818, 796 260 047

agar.biuro@gmail.com

Usługi księgowo-kadrowe

Zwrot VAT 
za materiały budowlane

Nauka
śpiewu i emisji głosu

tel.: 601 145 615
miejsce: Przeźmierowo, ul. Folwarczna 2

www.nauka-gry-i-spiewu.fecek.pl

US¸UGI
TAPICERSKIE
• zmiana tapicerek
• modernizacja
  i naprawa mebli
• transport gratis
tel. 508 610 256
oraz KÄRCHER

Lustra

www.vetromet.pl

szklarskie
pełen zakres
Promocyjne ceny

na wymiar

usługi

505-071-866

www.baronbramy.pl  ●  biuro@baronbramy.pl 
Poznań, ul. Zawady 28, tel. 61 677 35 35

Bramy  •  Drzwi  •  Napędy

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
REMONTY - SOLIDNIE

605 246 560

MATEMATYKA

533 615 916
korepetycje

JĘZYK NIEMIECKI
- nauka, korepetycje
tel. 664 755 281 

AUTO SZYBY

500 231 418

Przyciemnianie, wymiana,
naprawa odprysków

SIM-FOL, Poznańska 17, Przeźmierowo

J. POLSKI

518 549 824

Korepetycje prezentacje maturalne
przygotowanie do matury

KOMPLEKSOWA REJESTRACJA POJAZDÓW

DOJAZD DO KLIENTA, ZAPRASZAMY
608 128 737
REJSKON

Sprzedam piękną 
DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 

W LUSÓWKU 
bardzo blisko jeziora

tel. 61 8147 722
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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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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

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

– od 1 tony transport gratis! –

tel./fax
+48 61 814 23 08

Baranowo k. Poznania
ul. Poznańska 20

www.budmar.pl

Wizja naszej �rmy:
„Tysiące zadowolonych klientów”

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

Ceradz Dolny, tel. 603 126 537
biuro@duda-languages.pl

T¸UMACZENIA

angielski • niemiecki
francuski • holenderski

• rosyjski

przysięgłe i techniczne
od 1997 r.

UKŁADANIE
KOSTKI

BRUKOWEJ
I GRANITOWEJ
506 225 377
510 973 555

HOTEL DLA PSÓW
506 777 719
602 385 955
gmina Tarnowo Podgórne

GWARANCJA JAKOÂCI I NAJNI˚SZE CENY!!
NOWO OTWARTY SK¸ADY OPA¸U

788 080 953

MIAŁ 485 zł/tona
MIAŁ Z GROSZKIEM 525 zł/tona
ORZECH I 670 zł/tona
EKO GROSZEK 675 zł/tona
           (luz)
EKO GROSZEK 745 zł/tona
     workowany

Zakrzewo, ul. Gajowa
koło kościołaWAGA ELEKTRONICZNA 55 TON

DOWÓZ DO 10 KM OD 1 TONY GRATIS!!

ZAPRASZAMY NA ZABIEGI MASAŻU
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ!

,,TERAPIA MASAŻEM” Daria Stróżyk,
Gabinet: Przeźmierowo ul. Borówkowa 1, (narożnik z ul.Krańcową)

zapisy: pn-pt  8.00-18.00, tel. 660 882 178 
GRATIS!!!

Szczególnie polecamy:
•  zabieg ujędrniająco-rozświetlający na ciało „Gorączka złota” BIELENDY teraz tylko 60 zł!

(peeling cukrowy, ampułka ze złotem koloidalnym, maska złota z glinką,
krem z drobinkami złota na zakończenie zabiegu). 

•  masaże lecznicze, wyszczuplające i kosmetyczne 30-100 zł
•  masaż ciała peelingujący wodą solankową 30-40 zł

Cudownie relaksujący masaż 
głowy, szyi i karku

KOSTKA GRANITOWA
SPRZEDA˚, TRANSPORT

ATRAKCYJNE CENY

694 482 021

US¸UGI
BRUKARSKIE
parkingi, pojazdy, chodniki,
renowacje, nawierzchnie,
usługi ogólnobudowlane

Tanio i Solidnie!
501617969, 511211472

KOBYLNIKI - DOM

602 525 178

141/800 lub 1800
surowy otwarty, prąd woda, szambo

SPRZEDAM

602 190 014   61 652 40 00
61 814 20 41

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%



40       / sąsiadka~czytaj / wrzesień 2011

 reklama

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

zaprasza dzieci od 6 miesięcy do 3 lat

Trwa nabór na rok 2011\2012

Baranowo, ul. Spokojna 33
tel. 609 899 624

zaprasza dzieci od 6 miesięcy do 3 lat

Klub maluszka
„WESOŁE ŻUCZKI”
Klub maluszka

„WESOŁE ŻUCZKI”

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)

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

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

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
KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA

zakładanie, pielęgnacja, nawożenie,
opryski, cięcie, porządki, pergole,

koszenie trawników,
przycinanie krzewów

663 502 532

Język
HISZPAŃSKI • ANGIELSKI

691 596 057
BARANOWO

OGRODY
W I E L K O P O L S K I E

• PROJEKTOWANIE
• ZAKŁADANIE
• PIELĘGNACJA
• KOSZENIE
• INST.NAWADNIANIA

664 033 881
www.ogrody-w.pl

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

POGOTOWIE
KOMPUTEROWE

Dojazd do klienta
oferujemy:

- doradztwo
- serwis
- sprzedaż sprzętu
  komputerowego

ZADZWOŃ JEŚLI
POTRZEBUJESZ POMOCY

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

609-298-956
781-609-286

DREWNO OPA¸OWE
Db Bk Js Brz Ol Tp
pocięte - połupane
+ transport

Gwarancja jakoÊci!!!
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• 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
501 662 042

600 042 721

żwir, ziemia ogrodowa
porządkowanie terenu

karczowanie
niwelacje, wykopy

USŁUGI TRANSPORTOWO
- SPRZĘTOWE

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)

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE

Szybko • Tanio • Fachowo
0666 745 777

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

061 814 27 12 

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

Sklep dziecięcy „PEREŁKA”
zaprasza

CENY KONKURENCYJNE !!!

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

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

W ofercie także:
- akcesoria do chrztu św.
- akcesoria do komunii św.
• wianki, świece (i inne dodatki)
• ubrania komunijne dla chłopców
• sukienki wizytowe dla dziewczynek
• obuwie komunijne chłop. i dziewcz. TANIO
• komże dla ministrantów

HOTEL
ATLANTIS

HOTEL
ATLANTIS

ul. Złotowska 82-84, 60-184 Poznań
tel./fax 61 868 44 33, kom. 516 088 017

komunie     przyjęcia rodzinne     wesela

www.hotel-atlantis.pl

WYWÓZ NIECZYSTOÂCI P Y̧NNYCH
7.500 L

508 763 228
10.000 L

508 763 294

Kontakt: mariusz.koper@sokolow.pl
 „Sokołów-Service” Sp. z o.o., Robakowo, ul. Poznańska 14, 62-023 Gądki

„SOKOŁÓW-SERVICE” Sp. z o.o.
Grupa Terenowa w Robakowie

Poszukuje pracowników na stanowisko:

automatyk – wymagania:
doświadczenie w utrzymaniu ruchu w przemyśle spożywczym

(przetwórstwo mięsne), znajomość systemów sterowania PLC
i paneli operatorskich, uprawnienia SEP

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´

MECHANIKA POJAZDOWA
MW SERWIS

507 406 572
ul. Poznańska 17, Przeźmierowo
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tel. 61 8163 900, 910, 914, ul. Rynkowa 63, Przeêmierowo
www.med-lux.poznan.pl, med-lux@med-lux.poznan.pl

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PORADNI
I PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH

   

w ramach umowy z NFZ
LEKARZE SPECJALIŚCI:

• neurolog • alergolog • laryngolog • chirurg • reumatolog • ortopeda •
• okulista • kardiolog • dermatolog • internista •

DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA:
• ECHO serca • próba wysiłkowa • holter EKG i ciśnienia •

DIAGNOSTYKA OKULISTYCZNA:
• bezdotykowe badanie ciśnienia w oku • komputerowe pole widzenia •

• autorefraktometria • dobór okularów •

TESTY ALERGICZNE
POSZERZONA DIAGNOSTYKA LARYNGOLOGICZNA /VIDEOSKOPIA/

MAŁE ZABIEGI CHIRURGICZNE I DERMATOLOGICZNE
BADANIE SŁUCHU

 

USŁUGI PRYWATNE
PRACOWNIA RTG I USG

LABORATORIUM
PRACOWNIA FIZYKOTERAPII

STOMATOLOGIA
PSYCHOLOG/PSYCHOTERAPEUTA

LEKARZE SPECJALIŚCI: chirurg naczyń, przepływy przez naczynia kończyn dolnych
i szyjne, endokrynolodzy, USG tarczycy, ortopeda, nefrolog, psycholog, urolog,
ginekolodzy-położnicy, zapis tętna płodu, chirurg proktolog, chirurg onkolog,

 
MEDYCYNA PRACY: BADANIA WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE, SANITARNE

przeprowadzamy badania na terenie zakładów pracy

PRZYCHODNIA LEKARSKA

MED-LUX
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DOB-KAN
AWARIE 24h

us∏ugi instalacyjne wod kan, co, gaz

CENY KONKURENCYJNE
665 949 178

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Sprzedaż nasion zbóż siewnych
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
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

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 Autaz klimą

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

Drzewa
i krzewy ozdobne
Artykuły ogrodnicze

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 61 814 69 79

wypożyczalnia
sprzętu ogrodnicznego

Agencja

Ubezpieczenia:

Mieczys∏aw Paczkowski
Wspólna 5, Baranowo

tel. 61 814 13 80
tel. 661 590 360

Dojazd

do klienta

na telefon
• rzepaku, zbó˝
• firm
• nowe OC - 20%
• ochrona zni˝ek w OC i AC
• domów i mieszkaƒ
• zni˝ki i oferty indywidualne

CHCESZ KUPIĆ
KORZYSTNIE
NOWE AUTO?

ZADZWOŃ + 48 666 963 777

USŁUGI REMONOWO-BUDOWLANE
NKN-BUD

797 817 666
TARASY DREWNIANE

KOREPETYCJE
FIZYKA, MATEMATYKA

692 40 44 77
CHEMIA

korepetycje

694 949 025
(możliwy dojazd do ucznia)- 125 m2, na dzia∏ce 600 m2

Sprzedam dom
w Tarnowie Podgórnym

tel. 723 371 118

KOREPETYCJE

603 448 897

(student chemi)
pomo˝e w matematyce

fizyce, chemi i angielskim

PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE
DO MATURY USTNEJ I PISEMNEJ

Z JĘZYKA POLSKIEGO

tel. 791 07 87 86
po godz. 18-tej

EGZAMINATOR
MATURALNY

JĘZYK FRANCUSKI
KOREPETYCJE

dla dzieci

694 806 046

Przeźmierowo, ul. Wrzosowa

61 8141 325
(biuro, hurt, magazyn)

100 m2 DO WYNAJĘCIA
tel. 604 99 77 48, 61 652 71 95

JĘZYK NIEMIECKI
nauka, korepetycje - gimnazjum, liceum

przygotowanie do nowej matury
- egzaminator maturalny -

MURARSTWO
662-199-338

www.mk.murarstwo.pl
UNILINGUA
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

ANGIELSKI
tel. 506 929 653

Przeźmierowo, ul. Leśna 7

 Zakładanie ogrodów,
 Renowacja istniejących ogrodów,
 Nieszablonowe przycinanie krzewów, 
 Usuwanie samosiewów
       i karczowanie terenu,
 Usługi niszczarką.

„Ogrody Alicji”
mgr inż. Karol Pech

tel. 697-148-305

Ogrodnictwo
poleca

Duży wybór kolorów
i odmian. Również

stroiki i kompozycje.

Batorowo, ul. Widok 32
Tel. 0501 413 631

chryzantemy
doniczkowe
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UBEZPIECZENIA
OC  AC  NNW
majàtek, firma

Przeêmierowo
Kraƒcowa 91
602 196 414

Tarnowo Podgórne
Szkolna 6

600 226 603

Rokietnica
Gol´ciƒska 1, Bud-GS

604 567 722
503 512 587

TRANSPORT
CI¢˚AROWY

604 284 435

żwir, piasek
ziemia, pospółka,
sprzedaż węgla

brunatnego

DZIAŁKĘ KUPIĘ

602 770 500
ok 1000 m2, budowlaną
z pełnym uzbrojeniem

JUż Dziś POMYŚL
o

ZIMIE!!

JUż Dziś POMYŚL
o

ZIMIE!!
odśnieżanie
placów
i dróg
dojazdowych

odśnieżanie
placów
i dróg
dojazdowych

607 829 242
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

ZAKŁAD STOLARKI „EX”
Meble:

• biurowe,
• apteczne,
• laboratoryjne,
• szkolne,
• sklepowe,
• kuchenne,
• zabudowy wnęk.

WSZYSTKO DO UPIĘKSZANIA
OGRODÓW:

• ogrodzenia,
• wiaty,
• zadaszenia,
• pergole,
• donice.

ul. Nad Torem 15A, 62-001 Chludowo
tel. kom: 602 249 728 , Tel/Fax: 61 811 65 65

www.ex-meble.pl

¸AZIENKI

605 246 560
Remonty • Kompleksowo • Solidnie
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W W W . A U C H A N S W A D Z I M . P L

Artykuły gazetki są sprzedawane dla potrzeb gospodarstw domowych. Oferta ważna do wyczerpania zapasów magazynu. Ceny wszystkich produktów zawierają VAT. 
Auchan informuje, że zdjęcia niektórych produktów nie są dokładnym odzwierciedleniem rzeczywistości. Auchan oświadcza, że nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

ogród jesienią
moda jesienna i setki art. za grosz
kiermasz kołder, poduszek i pościeli
tort na zakończenie urodzin 17.00

pokazy mody

06.09.-12.09.13.09.-19.09.20.09.-03.10.
25.09.

godz.:17:00sobota 10, 17, 24.09.
(wszyscy klienci, którzy wezmą udział w pokazie mody
dostaną 50% zniżki na wybrane przez siebie art.) 

ZBIJAMY CENY ZAWODOWO

urodziny 1.indd   20 2011-08-30   14:29:12
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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

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

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

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 

PSYCHOLOG
TERAPIA PAR

660 140 488

FOTOGRAF
Fotogra�a ślubna
Reportaże z uroczystości
Kursy fotogra�i cyfrowej
605 188 010, 601 914 818
www.twojfotograf.com

Krzysztof

               Ratajczak

GEODETA
607-644-710

Kupię gospodarstwo
lub grunt rolny

tel. 602 787 985
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