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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  7.00-17.00; wt., śr., czw., pt.  7.30-15.30

Wójt Gminy - Tadeusz Czajka przyjmuje:
   w poniedziałki  14.00-16.30;  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!

Wielokrotnie na łamach gazety pokazywaliśmy, 

że Gmina Tarnowo Podgórne należy do 

najlepszych. Teraz mamy kolejny na to dowód:  

III miejsce w Rankingu Rzeczpospolitej 

w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska (proszę 

spojrzeć na str. 5!). 

Na zakończenie lata zapraszamy do aktywnego 

wypoczynku. Przed nami duże imprezy plenerowe 

w Lusowie: Festiwal BLusowo i Powiatowy 

Przegląd Zespołów Folklorystycznych. 
~Agnieszka Rzeźnik Redaktor Naczelna 

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 ENER-
GIA  (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
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pytania do wójta

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

Czy można przewozić rower autobusem? Ile wynosi dotacja 
dla żłobków niepublicznych? - odpowiada Wójt Gminy Tadeusz Czajka

Przewóz rowerów w autobusach komunikacji gminnej jest nie-
dopuszczalny ze względu na bezpieczeństwo innych pasażerów. 
Autobusy nie posiadają wyznaczonych miejsc do przewozu ro-

werów z możliwością ich pełnego odizolowania od pasażerów.  Części 
wystające, np. pedały, kierownica czy ewentualny bagażnik, w przypad-
ku wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia drogowego, wymuszają-
cego gwałtowny manewr hamowania lub skrętu, mogą doprowadzić do 
poważnego uszkodzenia ciała innych uczestników podróży. Właściciel 
roweru jest tym bardziej narażony – jest najbliżej.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieć-
mi w wieku do lat 3 podmioty prowadzące żłobki i klubu dziecię-
ce (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, które 

nie posiadają osobowości prawnej) mogą otrzymywać na każde dziecko 
objęte opieką dotację celową z budżetu Gminy. Wysokość i zasady usta-
lania dotacji celowej Rada Gminy Tarnowo Podgórne w Uchwale Nr 
XIII / 137 / 2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. 

W 2012 roku dotacja na dziecko zamieszkałe na terenie naszej Gminy, 
które przebywa w żłobku, wynosi 350 zł. Warto pamiętać, że te środki 
otrzymuje podmiot prowadzący żłobek, a nie rodzic czy opiekun dziec-
ka. 

Na terenie Gminy funkcjonują jak na razie dwa żłobki: jeden w Prze-
źmierowie i drugi w Tarnowie Podgórnym.  Na 2012 wszystkie warunki 
wymienione w Uchwale spełnił tylko jeden z nich, z Tarnowa Podgór-
nego i otrzymuje dotację na kilkanaście dzieci. Termin składania wnio-
sków o dotację na 2013 r. upływa 30 września 2012. 

Czy jest możliwość zmiany regulaminu TPBUS i 
zniesienia zakazu przewożenia rowerów? W naszej 
Gminie i w Poznaniu mamy już dużo ścieżek ro-
werowych, które zachęcają do korzystania z nich. 
Niestety nie ma możliwości skorzystania z autobu-
su w razie awarii, załamania pogody, niedyspozycji 
lub chociażby zwykłego zmęczenia.

Czy Gmina Tarnowo Podgórne dofinansowuje 
(albo ma to w planach) pobyt dzieci w niepublicz-
nych żłobkach?
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 aktualności
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Baranowo

 Zakończono prace związane z moderni-
zacją kanalizacji deszczowej na Os. Ru-
binowym (etap I cz. 3)

 Rozpoczęto budowę ul. Letniskowej

Ceradz Kościelny

 Trwa remont szkoły podstawowej.

Chyby

 Kończą się prace związane z przygoto-
waniem dokumentacji budowy ul. Pa-
górkowej

Jankowice

 Trwa przetarg na budowę ścieżek w par-
ku.

 Trwają prace projektowe zastawki na 
Samie 

Lusowo

 Zawarto umowę na opracowanie projek-
tu budowlanego i wykonawczego kom-
pleksu OSP i biblioteki.

Lusówko

Wybrano wykonawcę i przekazano teren 
budowy kanalizacji deszczowej (odwod-
nienia) ul. Sierosławskiej/Otowskiej

Kokoszczyn

 Ogłoszono przetarg na odtworzenie 
rowu przydrożnego przy ul. Szerokiej

Przeźmierowo

 Trwa remont szkoły podstawowej.

 Trwa budowa skate parku. 

Wybrano wykonawcę na budowę ul. 
Wysogotowskiej

 Podpisano umowę na montaż siłowni 
zewnętrznej nw Parku Kanikowskiego

Sady

 Trwa budowa 2 komunalnych budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych. 

 Ogłoszono przetarg na budowę chodni-
ka przy ul. Kwiatowej 

Sierosław

 Trwa budowa oświetlenia ul. Tenisowej

Tarnowo  Podgórne

 Rozpoczęto budowę siłowni zewnętrz-
nej.

Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości Jak informuje TPBUS 1 sierpnia nastąpiła zmiana firmy kontrolują-

cej. Jedyną upoważnioną firmą do przeprowadzania kontroli bile-
tów w naszych autobusach jest firma BUS KONTROL. Jej przed-

stawiciele muszą posiadać legitymację pokazaną na zdjęciu.
~ARz

Nowi kontrolerzy

Na grzyby!

Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego zaprasza na wyciecz-
ki grzybobraniowe w wrześniu. O terminie i kosztach wyjazdu 
proszę się informować u kol. Bożeny Możdzeń, tel. 693 114 200.

~Jacek Pietrucha

Akcja krew

Uwaga krwiodawcy! Zmienił się termin najbliższej akcji krwio-
dawstwa. Nowy to 25 sierpnia!  –Zapraszamy do sali GKS Tar-
novia przy ul. 23 Października w Tarnowie Podgórnym w ostat-

nią wakacyjną sobotę. Na krwiodawców czekamy w godzinach 8.00 
– 16.00. – mówi Wojciech Janczewski, wiceprzewodniczący Rady Gmi-
ny i prezes Stowarzyszenia Dar Serc, organizującego Akcję. 

~ARz

Uwaga producenci rolni 
– zwrot akcyzy

Od 1 do 31 sierpnia 2012 r. producenci rolni mogą składać wnioski o 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wy-
korzystanego do produkcji rolnej do wójta właściwego ze względu na 
miejsce położenia gruntów, będących w posiadaniu lub współposiadaniu 
tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wraz z fakturami VAT po-
twierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej  od 1 lute-
go do 31 lipca 2012 r. 

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego 
zużywanego do produkcji rolnej wynosi  0,95 zł od 1 litra oleju. Kwota 
zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. – 81,70 
zł. Zwrot podatku akcyzowego nastąpi w terminie 1 – 31 października 
2012 r. ~WF
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aktualności

Wyniki zostały ogło-
szone w Warszawie,  
16 lipca, podczas uro-

czystej gali w redakcji dziennika 
„Rzeczpospolita”. Nagrody wrę-
czali: prof. Jerzy Buzek, były pre-
mier RP, od 2004 r. poseł do Par-
lamentu Europejskiego (którego 
Przewodniczącym był w latach 
2009-2012), Minister Rozwoju 
Regionalnego Elżbieta Bieńkow-
ska i Redaktor Naczelny Rzecz-
pospolitej Tomasz Wróblewski. 

Wyprzedziły nas Gmina Step-
nica (woj. zachodniopomorskie) 
– I miejsce, Gmina Słupsk (woj. 
pomorskie) – II miejsce. Spo-
śród gmin powiatu poznańskie-
go w Złotej Setce znalazły się 
jeszcze: Suchy Las – 7 miejsce 
i Komorniki – 29. Wśród gmin 
miejskich i miejsko-wiejskich 
najlepszy był Kołobrzeg (za-
chodniopomorskie), drugi Ełk 
(warmińsko mazurskie), a trzecie 
– Dobrzyce (małopolskie). Na-
tomiast wśród miast na prawach 
powiatów na pierwszym miejscu 
znalazł się Gdańsk, potem Poznań 
i Sopot. 

Warto przypomnieć, że w prze-
szłości nasza Gmina była kilku-
krotnie nagradzana w Rankin-
gu Samorządów. Na przykład 
w 2001 r. zajęliśmy pierwsze 
miejsce w Złotej Setce Samo-
rządów, otrzymaliśmy dyplom 
w uznaniu za inwestycje w roz-
wój lokalny w latach 1998-2008, 
przyznano nam tytuły Najlepszej 
Gminy Metropolitalnej w Polsce 
i Najlepszej Gminy Województwa 
Wielkopolskiego. 

W 2002 r. ponownie zajęliśmy 
pierwsze miejsce w Złotej Set-
ce Samorządów i otrzymaliśmy 
tytuł Mistrza Zrównoważonego 
Rozwoju. W 2003 r. zajęliśmy 
trzecie miejsce w Złotej Setce Sa-
morządów, otrzymaliśmy dyplom 
w uznaniu za inwestycje w roz-
wój lokalny w latach 2000-2002 
oraz tytuły Mistrz Zrównoważo-
nego Rozwoju, Najlepsza Gmina 

Ranking „Rzeczpospolitej” rozstrzygniety 
Gmina Tarnowo Podgórne zajęła III miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2012 w kategorii 
Najlepsza Gmina Wiejska. 

Metropolitalna w Polsce i Najlep-
sza Gmina Województwa Wielko-
polskiego. 

Tegoroczny ranking tworzono 
w dwóch etapach. Najpierw, na 
podstawie danych z Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego i Mini-
sterstwa Finansów, wybrano 250 
gmin miejskich i miejsko-wiej-
skich i miast na prawach powia-
tu (z niespełna 1.000 wszystkich 
takich gmin) oraz 250 gmin wiej-
skich (z ponad 1.500 wszystkich 
gmin wiejskich), które najle-
piej zarządzały swoimi finansa-
mi w latach 2008-2010 i jedno-

cześnie w tym czasie najwięcej 
inwestowały. Następnie do tych 
wybranych jednostek wysłano 
ankiety z kilkunastoma pytania-
mi dotyczącymi różnych dziedzin 
– od edukacji po wsparcie przed-
siębiorczości. Otrzymane wyniki 
podsumowała niezależna Kapita-
ła Rankingu Samorządów, którą 
tworzyli m.in. prof. Jerzy Buzek 
i prof. dr hab. Michał Kulesza – 
współtwórca reformy samorzą-

dowej. W ten sposób wyłoniono 
zwycięzców w kategorii miast na 
prawach powiatu, gmin miejskich 
i miejsko-wiejskich oraz w kate-
gorii gmin wiejskich. 

Każdy z samorządów był oce-
niony wg następujących kryte-
riów: 
•	 dynamika wzrostu wydatków 

majątkowych (pomniejszonych 
o środki unijne) w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca w latach 
2008 – 2011, 
•	 wartość środków unijnych 

w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca, które w latach 2009 – 2011 
wpłynęły na rachunek budżetu 
gminy/miasta, 
•	 zadłużenie samorządu w sto-

sunku do dochodów w latach 
2008 – 2011, 
•	 nadwyżka operacyjna w sto-

sunku do dochodów w latach 
2008 – 2011, 
•	 dynamika wzrostu dochodów 

własnych w latach 2008 – 2011, 
•	 relacja nakładów inwesty-

cyjnych do przyrostu zadłużenia 
w latach 2008 - 2011, 
•	 dynamika wzrostu wydatków 

ogółem na jednego mieszkańca 
w wybranych działach w poszcze-
gólnych latach 2008 - 2011: trans-
port i łączność, ochrona środowi-
ska. 

Wyniki są dostępne na stro-
nie www.rp.pl/rankingsamorzą-
dów2012 

~ARz 

Najwyższa lokata Tarnowa 

Podgórnego w Rankingu 

Rzeczpospolitej od 10 lat.
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Tarnowo  Podgórne

 Trwają prace związane z opracowaniem 
dokumentacji na przebudowę ul. Szkol-
nej

 Trwa opracowanie projektu budowlane-
go Tarnowskich Term

Wysogotowo

 Zakończono budowę kanalizacji desz-
czowej w ul. Wierzbowej (od ul. Skó-
rzewskiej do nr 38)

 Zakończono budowę chodnika i kanali-
zacji deszczowej w ul. Wierzbowej (od 
ul. Olszynowej do Sojowej) 

 Trwa aktualizacja projektów budowy 
ulic Kamiennej,  Szparagowej i Żytniej

Sprawdź,  
co wydarzyło się 
w Twojej  
miejscowości

W czwartek i piątek (12 
i 13 lipca) w naszej 
Gminie gościliśmy de-

legację z Czorsztyna. Odwiedzili 
nas: Wójt Gminy Czorsztyn Tade-
usz Wach, Przewodniczący Rady 
Gminy Stanisław Chmiel i Prezes 
Związku Podhalan Oddział Ma-
niowy Grzegorz Grywalski. 

W czwartek, 12 lipca, wizy-
ta rozpoczęła się od spotkania 
w Urzędzie Gminy. Gości powi-
tał Wójt Tadeusz Czajka, który 
zaprezentował Gminę Tarnowo 
Podgórne. Potem goście przed-
stawili swój region, jego kulturę 
i walory turystyczne. Na spotka-
nie goście przybyli ubrani w ludo-
we (paradne) stroje. 

W piątek goście zwiedzili wy-
brane miejsca na terenie Gminy: 
przedszkole w Tarnowie Podgór-
nym, Zespół Oświatowo-Sporto-
wy w Baranowie, plażę i Muzeum 
Powstańców Wielkopolskich 
w Lusowie. Mieli także okazję 

zwiedzić jedno z największych  
przedsiębiorstw – MAN w Sa-
dach. 

To pierwsze spotkanie na sa-
morządowym szczeblu, ale mamy 
nadzieję, że będzie początkiem 
dobrej i owocnej współpracy na 
płaszczyźnie sportowej, kultural-
nej, samorządowej. 

Współorganizatorem pobytu sa-
morządowców z Czorsztyna jest 
Związek Podhalan w Poznaniu, 
którego prezes Michał Zielewicz 
był również obecny na spotkaniu. 
Powstałe wiosną 2011 roku w Po-
znaniu Ognisko Związku Podha-
lan przy oddziale w Zakopanem, 
skutecznie promuje w Wielkopol-
sce modę na „góralszczyznę”. 

Wg szacunków Związku w Po-
znaniu i okolicach mieszka kilka-
set osób pochodzenia góralskiego, 
które pamiętają o swoich korze-
niach, tradycjach i zwyczajach.

~ARz

W paradnych strojach

Zaproszenie

Z okazji Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia w 
kościele lusowskim o 10.30 zostanie odpra-
wiona msza św. w intencji Ojczyzny. Po mszy 

św. tradycyjnie odbędzie się spotkanie modlitewne 
na lusowskim cmentarzu przy grobie generała Józe-
fa Dowbora Muśnickiego w intencji wszystkich na-
szych rodaków poległych w obronie Polski w 1920 
roku, na które serdecznie zapraszam.

~ Józef Grajek
Prezes Towarzystwa

Na Kaszuby

Rada Sołecka Baranowa zaprasza na wspól-
ne odkrywanie najciekawszych zakątków 
Kaszób (Będomin, Kościerzyna, Szymbark, 

Wieżyca, Chmielno, Kartuzy, Łubiana, Węsiory, By-
tów) w terminie 29-30 września 2012 r.

Przewidywany koszt - ok. 300 zł (nocleg, wyży-
wienie, bilety wstępu, obsługa przewodnika, NNW 
oraz przejazd wysokiej klasy autokarem). 

Potwierdzeniem udziału jest wpłata 200 zł do 10 
września. Zgłoszenia przyjmuje Anna Stoińska, tel. 
609 102 618.

Liczba miejsc ograniczona!
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Podczas wizyty polskiej de-
legacji na Łotwie została 
podpisana umowa partner-

ska pomiędzy Gminą Tarnowo 
Podgórne a Livani. Z naszej stro-
ny umowę podpisał Wójt Tadeusz 
Czajka, ze strony łotewskiej Mer 
Andris Vaivods. Polską delegację 
tworzyli Wójt, Przewodniczący 
Rady i Radni Gminy oraz przed-
stawiciele Urzędu Gminy. Uczest-
nikami tego wydarzenia były de-
legacje z gmin: Ukmerge (Litwa),  
Głubokoje (Białoruś), Pionierska 
(Rosja, obwód Kaliningrad) oraz 
rejonu Tallina (Estonia). 

Zgodnie z zapisami umo-
wy współpracę chcemy re-
alizować poprzez udział 
partnerów w wydarzeniach kul-
turalnych, sportowych i społecz-
nych. Szansą na spotkanie z kul-
turą łotewską regionu Łatgalii 
(gdzie leży Livanii) będzie kon-
cert zespołu folklorystyczne-
go Turki podczas Powiatowego 
Przeglądu Zespołów Folklory-
stycznych 26 sierpnia w Lusowie 

Partnerstwo z Livani

(czytaj str. 15). W zeszłym roku 
w Livani bardzo entuzjastycznie 
został przyjęty nasz Dziecięcy Ze-
spół Pieśni i Tańca Folklorystycz-
nego Modraki. 

Pierwsze spotkania z przedsta-
wicielami łotewskiej gminy mia-
ły miejsce 8 lat temu w Ukmerge, 
które jest partnerskim mia-
stem Tarnowa Podgórnego i Li-
vani. Potem delegacja z Łotwy 

uczestniczyła kilkakrotnie w wy-
darzeniach związanych z Dniami 
Gminy Tarnowo Podgórne, a pol-
ska - w Święcie Miasta Livani. 
W zeszłym roku, 23 lipca 2011 r., 
podpisano list intencyjny w spra-
wie nawiązania oficjalnej współ-
pracy. W sobotę, 21 lipca 2012r. 
podpisano umowę partnerską. 

~ARz

W dniach od 22.06. do 
24.06  na gościnnym 
terenie Parafii Lusow-

skiej odbył się kolejny Turniej 
Rycerski XIII w Lusowie była to 
już szósta edycja turnieju, której 
tłem historycznym była koronacja 
Przemysła II na Króla Polski.

Na pole turniejowe zjechały się 
poczty rycerskie z całej Polski. 
W szranki stanęli zarówno ry-
cerze ciężkozbrojni jak i lekko-
zbrojna piechota. Walczący byli 
oceniani nie tylko przez sędziów, 
ale i przez Lożę Dam, która brała 
głównie pod uwagę rycerskość, 
szaty i historyczność zmagają-
cych się w boju. Każdego ryce-
rza przed walką prezentował jego 
herold wychwalając czyny swo-
jego Pana i jego przodków nie-
jednokrotnie w sposób bardzo 

zabawny. Widzowie mogli zmie-
rzyć się w turnieju łuczniczym 
dla publiczności oraz przymie-
rzyć uzbrojenie i stroje z epoki, 
posłuchać nauk zielarki, obej-
rzeć pokaz konny, zobaczyć śre-
dniowieczną kuchnię, podpatrzeć 
pracę kowala robiącego kolczugi 
czy porzucać oszczepem do celu.

W niedziele na zakończenie tur-
nieju uczestniczyliśmy w Mszy 
Świętej, na której serdecznie po-
dziękowaliśmy Księdzu Kanoni-
kowi Ignacemu Karge.

Wszystkie osoby zainteresowa-
na wstąpieniem do Bractwa Ry-
cerskiego Chorągiew Tarnowska 
prosimy o zgłaszanie się na:  cho-
ragiewtarnowska@tlen.pl 

~Przemysław Janikowski 
Przewodniczący Stowarzyszenia  

Bractwo Rycerskie Chorągiew Tarnowska

Stowarzyszenie Bractwo 
Rycerskie Chorągiew 
Tarnowska prosi o kon-

takt dzieci biorące udział w 
konkursie łuczniczym z okazji 
Dnia Dziecka, który odbył się 
w Parku 700-lecia w Tarnowie 
Podgórnym, które nie odebra-
ły nagród. Kontakt na: chora-
giewtarnowska@tlen.pl 

Lista nagrodzonych:
I miejsce - Piotr Petrus
II miejsce - Maciej Bystroń, 

Dawid Sieracki, Igor Sufred
III miejsce - Bartosz Bara-

nowski, Franek Pertek, Ma-
riusz Czerpiński 

 Gratulujemy !!!    

Poczty rycerskie w Lusowie
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Lipiec z założenia miał być 
dla radnych miesiącem 
wypoczynku. I choć od-

bywały się posiedzenia Komisji, 
radni uczestniczyli w publicznych 
dyskusjach na temat wyłożonych 
miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego, to se-
sji Rady Gminy w lipcu z powo-
du umożliwienia radnym wakacji 
nie zaplanowałem. Niestety jed-
nak 17 lipca musiała odbyć się se-
sja nadzwyczajna. Bezpośrednim 
powodem jej zwołania było prze-
słane nam negatywne stanowisko 
Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Poznaniu w sprawie jednej 
z uchwał Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne podjętej 5.06.2012 r. 
Uchwała ta dotyczyła przekazania 
środków z budżetu Gminy na re-
mont dachu kaplicy na cmentarzu 
parafialnym w Przeźmierowie. 

Wójt na wniosek proboszcza 
parafii pw św. Antoniego Padew-
skiego w Przeźmierowie ks. To-
masza Szukalskiego skierował 
na czerwcowej sesji pod obrady 
Rady Gminy projekt uchwały do-
tyczący tej sprawy. Rada, o czym 
pisałem w poprzednim wyda-
niu, jednogłośnie podjęła decyzję 

o przekazaniu dotacji w wysoko-
ści 50.000 zł na ten cel. Regio-
nalna Izba Obrachunkowa uznała 
jednak opisywaną uchwałę jako 
przekazywanie przez samorząd 
pomocy publicznej Kościoło-
wi, co stanowi złamanie prawa, 
a konkretnie ustaw o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickie-
go i o Samorządzie Gminnym. 
Jako że cmentarz w Przeźmiero-
wie pełni rolę ogólnodostępnego 
miejsca pochówku o charakterze 
komunalnym, a nie wyłącznie wy-
znaniowym, a wspomniana kapli-
ca wykorzystywana jest również 
jako świecki dom przedpogrze-
bowy Rada Gminy podtrzyma-
ła swoje pierwotne stanowisko 
w opisywanej kwestii. Doprecy-
zowano jedynie uzasadnienie do 
przedmiotowej uchwały w poda-
nym powyżej duchu. 

Zmiany w budżecie Gminy na 
2012 r. uzupełniliśmy jeszcze 
o te, które zaszły od czasu po-
przedniej sesji. Zrobiliśmy to tym 
chętniej, że dotyczyły one zwięk-
szenia planu wydatków majątko-
wych (inwestycyjnych). Zmienili-
śmy w związku z tym Wieloletnią 
Prognozę Finansową Gminy Tar-
nowo Podgórne. Skoro już doszło 
do zwołania sesji, to jej program 
uzupełniliśmy również o projekty 
uchwał, które oczekiwały na pro-
cedowanie na kolejnym posiedze-
niu Rady. Spośród dwóch uchwa-
lanych miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzenne-
go szczególne emocje wzbudził 
ten dotyczący Sadów, rejonu ul. 

Jeżynowej. Większością głosów 
plan ten został uchwalony w wer-
sji przygotowanej przez Wój-
ta Gminy. Z kolei plan dotyczą-
cy drobnej zmiany dla działki nr 
1476 na osiedlu Ptasim w Prze-
źmierowie uzyskał jednogłośną 
aprobatę Rady. Pozostałe uchwa-
ły dotyczyły gospodarki nieru-
chomościami. W dalszej części 
sesji omawialiśmy sprawozdanie 
z działalności Wójta w okresie 
między sesjami. Ważnym punk-
tem obrad była informacja Wój-
ta na temat zdobycia przez Gmi-
nę Tarnowo Podgórne trzeciego 
miejsca w Polsce w kategorii Naj-
lepsza Gmina Wiejska w 2012 r. 
To spektakularny, nobilitujący 
i niezależny ranking prowadzo-
ny już od wielu lat przez dziennik 
„Rzeczpospolita”. O szczegółach 
czytelnicy dowiedzieć się mogą 
na stronach bieżącego numeru na-
szego pisma. 

Protokół z opisywanej sesji jak 
zwykle znajduje się na stronie in-
ternetowej Gminy. Następna se-
sja Rady Gminy odbędzie się 21 
sierpnia 2012 r. Jak zawsze miło 
nam będzie gościć wszystkich za-
interesowanych.

~Grzegorz Leonhard 
Przewodniczący Rady Gminy

17 lipca odbyła się 

sesja nadzwyczajna 

Rady Gminy

Z prac 
Rady Gminy

Sesje z 17 lipca
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Z notatnika Gminnego Strażnika
Wybrane interwencje podejmowane przez 

strażników gminnych w lipcu:
1 lipca, Przeźmierowo: mieszkanka 

poinformowała, iż na drodze znalazła żółwia. Zwie-
rzę zostało przewiezione do schroniska. Jak się oka-
zało był to gatunek żółwia, którego hodowla w Pol-
sce jest zabroniona. Właściciela nie ustalono.

6 lipca, Chyby: otrzymaliśmy zgłoszenie, że 
w miejscowości pali się drzewo. Patrol będący na 
miejscu powiadomił Straż Pożarną. Drzewo zapaliło 
się w wyniku uderzenia pioruna podczas burzy. 

9 lipca, Sady: mieszkaniec zgłosił, iż na terenie 
jego posesji przebywają dwie sarny. Po przybyciu 
patrolu okazało się, że jedna z nich uciekła, druga 
została uwolniona przez strażnika. 

10 lipca, Lusowo: patrol otrzymał zgłoszenie, iż 
na terenie leśnym spacerujący mężczyzna zauważył 
przywiązanego sznurkiem do drzewa psa. Zgłasza-
jący przypuszczał, że został on przywiązany przez 
kierującego pojazdem, którego chwilę wcześniej wi-
dział w tym miejscu. Na miejscu ustalono, że teren 
gdzie zostało znalezione zwierzę znajduje się w gmi-

W minionym miesiącu na terenie naszej Gminy znaleziono niewybuchy. 
Jak widać mimo tego, że II wojna światowa zakończyła się wiele lat 
temu, to nadal odnajdujemy przedmioty będące elementami uzbroje-

nia wojskowego. W związku z tym chcielibyśmy przypomnieć Państwu, a szcze-
gólnie dzieciom i młodzieży, schemat postępowania w przypadku znalezienia 
bliżej nam nieznanych przedmiotów tego typu:
•	 kategorycznie nie należy dotykać, przenosić, wrzucać do ogniska ani in-

nych miejsc (zbiorników wodnych, rowów itp.) znalezionych niewybuchów;
•	 natychmiast po znalezieniu podejrzanego przedmiotu należy powiadomić 

Policję opisując miejsce znalezienia oraz wygląd przedmiotu;
•	 do czasu przybycia Policji należy w miarę możliwości zabezpieczyć zagrożo-

ne miejsce w taki sposób, by nie narażać na niebezpieczeństwo siebie i innych;
•	 po przybyciu na miejsce Policjanci przejmują dalsze kierowanie akcją dla-

tego należy bezwzględnie wykonywać ich polecenia;
•	 w przypadku ogłoszenia ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie, 

dzięki temu sprawnie opuścimy zagrożony rejon.
~Magdalena Kula  Strażnik Straży Gminnej

nie Dopiewo. Strażnicy powiado-
mili kolegów z tamtejszej Straży 
Gminnej, którzy przejęli dalsze 
czynności.

11 lipca, Sierosław: w miej-
scowości doszło do wypadku 
drogowego, w którym zosta-
ły poszkodowane dwie osoby. 
Uczestniczyliśmy w zabezpiecze-
niu miejsca zdarzenia do czasu 
przyjazdu Policjantów z Wydzia-
łu Ruchu Drogowego.

13 lipca, Sady: do Straży 
Gminnej wpłynęło zgłoszenie, że 
na trasie DK-92 leżą elementy za-
bezpieczenia ładunku, które po-
wodują zagrożenie w ruchu dro-
gowym. Patrol, który udał się na 
miejsce, usunął przeszkody.

17 lipca, Sierosław: mieszka-
niec poinformował, że podczas 
spaceru znalazł dzikie wysypi-
sko. Na miejscu strażnicy pró-
bowali odnaleźć jakiś ślad, któ-
ry pomógł by zidentyfikować 
sprawcę. Niestety nie udało się. 
W związku z tym prośbę o upo-
rządkowanie terenu przekazano 
do odpowiedzialnych służb. Jedy-
ną wskazówką jest fakt, że śmieci 
to kartony po dużej liczbie łóżek 
piętrowych, paneli i wyposażeniu 
łazienek, pochodzące najprawdo-
podobniej z nowo otwartego bądź 
modernizowanego hotelu. 

18 lipca, Sierosław: przy ul. Te-
nisowej podczas budowy oświetle-
nia drogowego, pracownicy natrafi-
li na dwa niewybuchy (informacja 
poniżej). Wraz z Policją oraz Stra-
żą Pożarną uczestniczyliśmy w za-
bezpieczeniu miejsca, ewakuacji 
mieszkańców jak również w zabez-
pieczeniu prac saperów.

23 lipca, Przeźmierowo: pa-
trol zauważył, że od jakiegoś cza-
su właściciele parkując pojazdy 
wystawione na sprzedaż usuwa-
ją z nich tablice rejestracyjne. 
Przypominamy, że art. 50a. mówi 
o tym, że pojazd pozostawiony bez 
tablic rejestracyjnych może zostać 
usunięty z drogi przez Straż Gmin-
ną lub Policję na koszt właścicie-
la lub posiadacza po zgłoszeniu 
przez zarządcę drogi.

25 lipca Przeźmierowo: – po 
interwencji anonimowej osoby, 
wspólnie z patrolem interwencyj-
nym Pogotowia dla Zwierząt za-
braliśmy z jednej z posesji cho-
rego psa, który był zaniedbany 
i przetrzymywany w złych wa-
runkach. Obecnie w stosunku do 
właścicielki toczy się postępowa-
nie wyjaśniające. Pies przebywa 
w schronisku pod opieką lekarza 
weterynarii.

~Magdalena Kula
Strażnik Straży Gminnej

Niewybuchy w Sierosławiu
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Z prac 
Rady Powiatu

Powiat Poznański przystąpił 
do realizacji pilotażowego 
programu „Aktywny Samo-

rząd”, którego głównym celem jest 
zmniejszenie barier ograniczają-
cych uczestnictwo osób niepełno-
sprawnych w życiu społecznym, 
zawodowym i w dostępie do edu-
kacji. Realizatorem – po zawarciu 
umowy z Państwowym Fundu-
szem Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych – będzie Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Po-
znaniu, ul. Słowackiego 8.

Szczegółowe informacje zosta-
ną zamieszczone na stronie inter-
netowej PCPR www.pcpr.poznan.
pl, w tym: warunki uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych upraw-
nionych do ubiegania się o dofi-
nansowanie oraz druki wniosków 
i załączników.

Dofinansowanie będzie nastę-
powało na pisemny wniosek oso-
by niepełnosprawnej, 

Przyjmowanie wniosków bę-
dzie następowało w trybie cią-
głym jednak nie później niż do  
30 września 2012 r.

Program obejmuje następujące 
obszary wsparcia:

A -   pomoc w zakupie i mon-
tażu oprzyrządowania do posiada-
nego samochodu,

B1 - pomoc w zakupie specjali-
stycznego sprzętu komputerowe-
go wraz z oprogramowaniem,

B2 - pomoc w zakupie urządzeń 
lektorskich,

B3 - pomoc w zakupie urządzeń 
brajlowskich,B4 - dofinansowa-
nie szkoleń w zakresie obsłu-
gi nabytego w ramach programu 
sprzętu komputerowego i opro-
gramowania,

C - pomoc w zakupie wózka in-
walidzkiego o napędzie elektrycz-
nym,

D - pomoc w utrzymaniu spraw-
ności technicznej posiadanego 
wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym,

E - pomoc w uzyskaniu prawa 
jazdy kategorii B,

F - pomoc w utrzymaniu aktyw-
ności zawodowej poprzez zapew-
nienie opieki dla osoby zależnej 
(dofinansowanie opłaty za pobyt 
dziecka osoby niepełnosprawnej 
w żłobku lub przedszkolu).

Treść programu jest dostępna 
na www.pfron.org.pl. Warunki 
uczestnictwa w poszczególnych 
obszarach programu są określone 
w rozdziale V programu. Rodzaj 
niepełnosprawności, uprawniają-
cy do uczestnictwa w programie 
osoby niepełnosprawnej, której 
dotyczy wniosek, musi być po-
twierdzony – w orzeczeniu o nie-
pełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności (albo w orze-
czeniu równoważnym) oraz, gdy 
PFRON określa dodatkowe wy-
magania w zakresie rodzaju nie-
pełnosprawności, - w zaświad-
czeniu lekarskim, wydanym przez 
lekarza specjalistę o specjalizacji 
związanej z rodzajem niepełno-
sprawności. 

Proszę o śledzenie informacji 
na stronach internetowych PCPR 
lub o bieżący kontakt z Opieką 
Społeczną w swojej gminie.

Radna Powiatu 
~Krystyna Semba

Stowarzyszenie Osób Niepeł-
nosprawnych i Ich Rodzin 
ROKTAR zorganizowało 

zajęcia z hipoterapii w Ośrodku 
Jazdy Konnej Michałówka w Gó-
rze.  Uczestniczyło w nich 18 
uczestników, którzy łącznie wy-
konali 100 jazd. Uczestnicy prócz 
jazd konnych, mieli też zorgani-
zowany piknik i fotografa, który 
każdego jeźdźca uwiecznił. Dzię-
kujemy Gminie Rokietnica, która 
ten projekt sfinansowała. 

W planach jesiennych mamy 
zajęcia dla niepełnosprawnych 
uczestników Stowarzyszenia na 
basenie: „Rehabilitacja w wo-
dzie” (środki na ten cel pozyska-
liśmy z Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego, o szczegółach 

Trzy oddzielne atrakcje: 
konie, basen, morze

napiszemy w następnym wydaniu 
gazety). W pierwszym tygodniu 
września  organizujemy z finan-
sową pomocą Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie  wyciecz-
kę nad morze do Dziwnówka.

Od 1 sierpnia wznowił działal-
ność Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Baranowie.  Trwa nabór uczest-
ników – zgłoś swojego syna, cór-
kę.

Tymi atrakcjami i konkretną ofer-
tą dla niepełnosprawnych kusimy 
i zapraszamy rodziny osób niepeł-
nosprawnych do wstąpienia do na-
szego Stowarzyszenia ROKTAR.

Przyjdź do nas. Razem jest nam 
raźniej. Razem możemy więcej. 
Telefon kontaktowy: 665 28 28 28.

~Kazimierz Szulc
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W najbliższym czasie 
czekają nas następują-
ce imprezy na strzelni-

cy brackiej:

•	 2 września godz. 14.00 – 
strzelanie o tytuł Króla Żniwnego
•	 6 października godz.14.00 

– strzelanie o Puchar Przechodni 
Prezesa ZKBS
•	 27 października godz. 14.00 

– strzelanie imieninowe część II 
•	 11 listopada godz. 14.00 – 

VII Powszechne Obywatelskie 
Strzelanie Niepodległościowe 
•	 8 grudnia godz. 14.00 – Tur-

niej Mikołajkowy
Strzelania i spotkania wyjazdo-

we
•	 23 września – grzybobranie 

wyjazd do Bucharzewa
•	 24-26 sierpnia – Spotkanie 

Strzelców Historycznych Europy 
w Tucholi

Wiadomości brackie

•	 1 września, godz.14.00 – 
strzelanie o tytuł Króla Żniwnego 
Okręgu Szamotulskiego w Wron-
kach
•	 28-30 września – Kongres 

Zjednoczenia Kurkowych Bractw 
Strzeleckich RP w Ostrowie Wiel-
kopolskim.

Informujemy, że strzelnica jest 
otwarta w każdy wtorek i czwar-
tek, w godz. 16.00 -20.00. Zapra-
szamy! Szczegółowych informa-
cji udzieli brat Leszek Jerzak pod 
numerem tel. 880 584 242.

Z brackim pozdrowieniem
~Stanisław Bączyk

Siostry i braci 
okręgu szamo-
tulskiego

W niedzielę, 9 września, 
w godz. 13.00 - 17.00 
na terenie Szkoły Pod-

stawowej im. gen. J. Dowbora 
Muśnickiego w Lusowie orga-
nizujemy kolejny festyn z cyklu 
„Otoczmy Troską Dzieci”. Chce-
my pożegnać lato śpiewem, tań-
cem i zabawami.

Na scenie wystąpią: Zespół 
Ewy Kowalskiej „Rytm” , Wokal-
ny Zespół Dziewczęcy z Pamiąt-
kowa, Orkiestra Dęta „Da Capo” 
z Tarnowa Podgórnego oraz DJ 
Laufer.

Dzieci będą mogły wziąć udział 
w zajęciach ruchowych i plastycz-
nych, prowadzonych w trzech 
grupach wiekowych: przedszko-
laki, nauczanie początkowe oraz 
klasy 4-6. Wszystko pod kierun-
kiem doświadczonych animato-
rów. 

Wychodząc na przeciw zabie-
ganym rodzicom proponujemy 
podobnie jak w zeszłym roku 
konsultacje lekarskie. 

Baw się razem z nami

Rodziców poczęstujemy kawą 
dzięki życzliwości firmy Strauss 
Cafe Poland, a dzieci obdarujemy 
upominkami z firmy Nowa Fran-
ce, Herlitz, DerForm, Passion 
Cards, Lorenz, Osram, PPHU Mi-
lano.

Festyn jest organizowany w ra-
mach realizacji zadania publicz-
nego z Gminą Tarnowo Podgórne 
oraz dzięki życzliwości Dyrekcji 
i Rady Rodziców Szkoły Podsta-
wowej w Lusowie.

Wszystkich chętnych do wspól-
nej zabawy serdecznie zaprasza-
my!!

~Barbara Nowak
Prezes Fundacji  

,,Otoczmy Troską Życie”
www. troska-zycie.plNagroda główna , Przeźmierowo  2011

Tak bawiliśmy się w Przeźmierowie 2011

….z potrzeby serca…
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 stowarzyszenia

Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci i Młodzieży „Iskier-
ka Nadziei” zorganizo-

wała dla dzieci z naszej Gminy 
Piknik Żeglarski w Rzemieślni-
czym Jacht-Klubie Poznańskim. 
Przywitał nas komandor Jan Cza-
pracki, który opowiedział o zwy-
czajach żeglarskich i etykiecie 
jachtowej. Później ze sposoba-
mi wiązania węzłów żeglarskich 
zapoznał nas komandor Marek 
Berdychowski. Przy dźwiękach 
szant zwiedziliśmy port jachto-
wy, gdzie czekał na nas jacht mo-
torowy, potocznie zwany „mo-
torówką”. Dzięki uprzejmości 
armatora Marka Bernata popły-
nęliśmy prując fale jeziora. Póź-
niej na swój jacht zaprosił nas 
żeglarz i armator jachtu Włady-
sław Sobański. Wskoczyliśmy do 

Iskierka pod żaglami
kokpitu, padło hasło „cumę rzuć” 
i popłynęliśmy. Delikatne koły-
sanie fal i wybrane żagle zabrały 
nas w rejs. Wykonywaliśmy ko-
mendy „do zwrotu”, „lewy foka 
szot wybierz” i „prawy foka szot 
luz”. Śpiewając szanty zmierzali-
śmy do portu macierzystego. Na 
brzegu przywitał nas zapach gril-
la. Żeglowanie wzmaga apetyt, 
więc czym prędzej pobiegliśmy 
na drewniane siedziska, a tam… 
gorące kiełbaski, chrupiące bu-
łeczki i chłodne napoje. Chciało-
by się zostać jeszcze, ale wszyst-
ko co piękne szybko się kończy. 
Z nadzieją, że jeszcze kiedyś dane 
nam będzie żeglować, wróciliśmy 
do domu. 

~Jolanta Bernat  
Prezes Stowarzyszenia  

„Iskierka Nadziei” 

Lipiec w OSP
Dla Ochotniczej Straży Po-

żarnej z Tarnowa Podgór-
nego lipiec był miesiącem 

intensywnej pracy przy usuwaniu 
skutków opadów jak i silnych wia-
trów towarzyszącym podczas burz. 
Kolejnym zagrożeniem, które wy-
stępuje, jest usuwanie owadów 
błonkoskrzydłych z terenów gospo-
darstw domowych jak i obiektów 
użyteczności publicznej. Niestety 
nie można zapominać o kolizjach 
i wypadkach drogowych które 
cały czas się zdarzają. Do jednego 
z nich najtragiczniejszego w skut-
kach doszło 19 lipca na drodze 
K-92 w Gaju Wielkim. Tam zadys-
ponowano nasze dwa zastępy do 
wypadku samochodu osobowego 
z ciężarówką, w którym kierow-
ca samochodu osobowego poniósł 
śmierć na miejscu. Droga krajowa 
kilka godzin była całkowicie zablo-
kowana. Ponadto braliśmy udział 
w ćwiczeniach ewakuacyjnych 
w firmie FLEXLINK w Sadach. 

~Tomasz Kubacki
Inspektor ochrony ppoż.  
OSP Tarnowo Podgórne

Ruszają żniwa - 
strażacy apelują

Żniwa to okres wzmożonych 
prac polowych, które jak co 
roku niosą za sobą poważne za-
grożenie pożarowe występują-
ce na terenach upraw rolnych 
(zboża na polu), jak również 
w obiektach przechowywania 
plonów oraz stogowania sło-
my. W związku z tym Ochot-
nicza Straż Pożarna z Tarnowa 
Podgórnego informuje i przy-
pomina o zachowaniu szczegól-
nej ostrożności podczas prowa-
dzenia prac polowych zgodnie 
z instrukcjami obsługi i eks-
ploatacji maszyn rolniczych 
oraz o używanie ich zgodnie 
z przeznaczeniem. Kolejną bar-
dzo istotną sprawą jest wypo-
sażenie maszyn rolniczych np. 
kombajn, ciągnik  w sprawne 
gaśnice. Muszą być one pod 
stałą kontrolą konserwatora 
i zamocowane w łatwo dostęp-
nych miejscach w celu szybkie-
go i sprawnego ich użycia, co 
może zagwarantować ugasze-
nie pożaru już w zalążku
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stowarzyszenia

W minionym roku ob-
chodziliśmy w naszej 
Gminie 25. spotkanie 

członków stowarzyszeń partner-
skich gmin Tarnowo Podgórne – 
Fronreute. W tym roku 39-oso-
bowa grupa Tarnowian udała się 
do Badenii Wirtenbergii na uro-
czystości jubileuszowe. Delegacji 
przewodniczył  Wójt Gminy Ta-
deusz Czajka z Przewodniczącym 
Rady Gminy Grzegorzem Leon-
hardem. Grupę członków Stowa-
rzyszenia „Pojednanie” reprezen-
towała prezes Renata Brońska. W 
wyjeździe uczestniczyła grupa ta-
neczna Jast OSiR.

W Blitzenreute zostaliśmy ser-
decznie powitani przez burmistrza 
Olivera Spieβa, przewodniczącego 
Niemiecko-Polskiego Partnerstwa 
Fronreute – Tarnowo Podgórne 
Josefa Schauta oraz rodziny gosz-
czące. Jak na jubileusz przystało 
gospodarze przygotowali bogaty i 
ciekawy program. Po krótkim od-
poczynku spędziliśmy wspólnie 
wieczór w gościnnym gospodar-
stwie Elżbiety i Józefa Roth. W 
niedzielne przedpołudnie spędzili-
śmy na festiwalu muzyki i festynie 
w Einwalden. Wieczorem uroczy-
stą mszą św. w kościele w Blitzen-
reute rozpoczęły się główne uro-
czystości jubileuszowe. W domu 
gminnym wśród wielu zaproszo-
nych gości wspominano zapo-
czątkowane w 1987 roku kontakty 
oraz ważne wydarzenia, które mia-
ły duże znaczenie dla naszej wza-
jemnej współpracy. 

Za zasługi w budowaniu mo-
stów przyjaźni Stowarzyszenie 
„Niemiecko-Polskie Partnerstwa 
Fronreute – Tarnowo Podgórne” 
otrzymało przyznane przez Radę 
Gminy Tarnowo Podgórne od-
znaczenie „Zasłużony dla Gmi-
ny Tarnowo Podgórne”. Z rąk 
Przewodniczącego Rady Gminy 

Dwudzieste szóste spotkanie w Gminie Fronreute

Grzegorza Leonharda odebrał je 
przewodniczący niemieckiego 
partnerstwa Josef Schaut. Uroczy-
stość uświetnił przyjęty z ogrom-
nym aplauzem występ dziewcząt 
z zespołem Jast OSiR. 

Następnie udaliśmy się na trzy-
dniowy pobyt do miejscowości 
Leutkirch. Pierwszego dnia spo-
tkaliśmy się z Rolandem Bürkle, 
byłym burmistrzem Fronreute, 
a obecnie burmistrzem Bad Wu-
rzach. Potem pojechaliśmy w 
Alpy. Wędrując podziwialiśmy 
piękne widoki jak również mia-
sto i skocznię narciarską w Obers-
dorf. Wspólnie spędzaliśmy czas 
to również rozmowę, zabawę, 
dyskusje. Bardzo ciekawa, szcze-
gólnie dla naszych niemieckich 
partnerów była dyskusja „Per-
spektywy przyszłości w Europie”, 
której punktem wyjścia były trzy 
słowa: młodzież, nauka, praca. 
Problemy systemu kształcenia i 
zdobywania później pracy okaza-
ły się bardzo podobne w Polsce i 
Niemczech. W środę udaliśmy się 
na odpoczynek nad Jezioro Bo-
deńskie do Kressbron. Wspania-
ła pogoda sprzyjała plażowaniu i 
kąpielom. 

Następny dzień to tzw. dzień 
gminny, w którym burmistrz Oli-

ver Spieβ przedstawił nam nowe 
gminne inwestycje – piękne 
przedszkola, halę sportową oraz 
tzw. ścieżkę kultury – symbolicz-
ne rzeźby, wykonane przez arty-
stów plastyków, ale również prze 
amatorów, ustawione w plenerze. 
Ścieżka ta została otwarta w tym 
roku w czerwcu z okazji 40-lecia 
Gminy Fronreute. Dzień zakoń-
czył wieczór polsko-niemiecki 
w Domu Gminnym w Blitzen-
reute. Ponownie podziwialiśmy 
występy zespołu Jast OSiR oraz 
specjalnie przygotowany występ 
chłopców z You-Treffs, który za-
kończył się wręczeniem przez 
opiekuna tej grupy Franza Schöp-
fa ludowego stroju bawarskie-
go Romanowi Tomaszewskiemu. 
Ostatni dzień wypełnił program 
indywidualnie przygotowany 
przez rodziny goszczące. Więk-
szość z nas spotkała się we Frie-
drichshafen na festynie Kulturu-
fer, przypominającym Poznański 
Jarmark Świętojański. 

Wyjazd do Fronreute był możli-
wy dzięki finansowemu wsparciu 
Gminy Tarnowo Podgórne oraz 
Polsko-Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży w Poczdamie. 

~ Renata Brońska

Seniorzy z Tarnowa Podgórnego w Międzyzdrojach 
Wyjechaliśmy na pięciodniowy wypoczynek nad nasze piękne morze. Był to wyjazd typowo rekreacyjny. Spacery brzegiem 

morza, trochę opalania oraz zwiedzanie miasta: Aleja Gwiazd,  deptak, molo. Pogodę mieliśmy piękną, w nocy silne burze, 
a w dzień piękne słońce. Wróciliśmy opaleni i wypoczęci. Życzymy każdemu takiego wypoczynku.  ~H.Burszta
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 zabytek

Ratujmy nasz najstarszy zabytek 
    Część X

Komitet Ratowania Najstarszego Zabytku Tarnowa Podgórnego  
Kościoła pw. Wszystkich Świętych Parafia Rzymsko-Katolicka  

ul. Poznańska 92, 62-080 Tarnowo Podgórne
konto: 33 1050 1533 1000 0022 7748 0469 

O naszych dotychczasowych działaniach na rzecz ratowania kościoła  
można przeczytać na www.ratujmyzabytek.pl

Koniec zadania p.t. 
„Wzmocnienie konstruk-
cji sklepienia i ścian 

nawy” naszego gotyckiego ko-
ścioła już tuż, tuż. Zakończono 
wszystkie „mokre roboty”. Na 
sierpień pozostało jedynie zasy-
panie obciążające i stabilizujące 
strop w „pachach” sklepienia oraz 
demontaż rusztowania wewnątrz 
kościoła. 

W lipcu wykonana została 
ostatnia już praca na sklepieniu. 
Jak można sobie wyobrazić strop 
był bardzo nierówny. Gotyckie 
cegły nie wytwarzane przecież 
maszynowo, o lekko różnych wy-
miarach, do tego ręcznie wów-
czas układane wystawały bardziej 
lub mniej. Trudno byłoby do nich 
przykleić milimetrowej grubo-
ści siatkę na płaszczyźnie całego 
stropu (jak było w projekcie). 

Technologia wzmocnienia stro-
pu oparta była o importowane 
włoskie materiały firmy Ruredil. 
Dlatego postanowiono najpierw 
wyrównać te płaszczyzny stosu-
jąc masę wyrównującą Rurewall 
tej samej włoskiej firmy (zdjęcie 
nr 1). Następnie do w miarę wy-
równanej już powierzchni całego 
stropu przyklejono siatkę Ruredil 
specjalnym dla niej klejem (zdję-
cie 2). Widzimy teraz podwieszo-
ny na nowych żebrach żelbeto-
wych jednorodny strop, scalony 
siatką na żebrach i na wysklep-
kach (zdjęcie 3). Jak twierdzą wy-

konawcy, poprzednio chodząc po 
stropie wyczuwało się jego drga-
nia i był strach że może się on 
zarwać pod ciężarem człowieka. 
Dzisiaj jest on mocną i bezpiecz-
ną scaloną konstrukcją. 

Możemy się cieszyć, że zagro-
żenie naszego kościoła zostało za-
żegnane (sic!). Mieliśmy na ten 
etap środki finansowe z dotacji 
Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Teraz przed 
nami prawdziwe wyzwanie: dal-
sze etapy remontu i konieczność 
gromadzenia na nie pieniędzy. 
Niestety zakres remontu powięk-
sza się. Nie przewidywaliśmy 
wzniesienia nowej konstrukcji da-
chowej. Trzy miesiące spędzone 
pod dachem sprawiły, że przyj-
rzeliśmy się niezwykle dokładnie 
temu, co zostało ze średniowiecz-
nych belek. Nie możemy tego tak 
zostawić. Ale o tym już następ-
nym razem. 

Opracował 
~Kazimierz Szulc
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Wyjątkowo atrakcyj-
nie zapowiada się 
tegoroczny Powia-

towy Przegląd Zespołów Folklo-
rystycznych. Zobaczymy na nim 
cztery zespoły z Polski i aż sie-
dem z zagranicy!

Tegoroczny Przegląd rozpocz-
nie się wcześniej niż w ubiegłych 
latach, już o 13. Oprócz gospo-
darzy – „Lusowiaków” wystą-
pią „Modraki”, „Chludowianie” 
i młodzi górale z zespołu „Małe 
Bartusie”. Prawdziwym ewene-
mentem będzie tegoroczna obec-
ność aż siedmiu zespołów za-
granicznych. Zaproszenie GOK 
„SEZAM” przyjął łotewski ze-
spół folklorystyczny „Turki” z Li-
vanii, naszej gminy partnerskiej. 
Na scenie w Lusowie pojawią się 
także folkowi artyści z Rosji, Ir-
landii, Turcji, Czech, Bułgarii, 
Łotwy i Białorusi.

Wspomniany zespół „Turki” 
został utworzony w 1979 roku. 
Liczy sobie 27 członków z róż-
nych pokoleń – najmłodszy ma 
4 lata, a najstarsza prawie 80 
lat. Łotewski zespół występuje 
w swoim kraju, a także na Litwie, 
Białorusi, Ukrainie, Estonii, Pol-
sce i w Anglii.

Ciekawie zapowiada się także 
występ studenckiego zespołu lu-
dowego „Gramnitsy”. Został on 
założony w 1994 roku przez Wy-
dział Sztuki Ludowej białoruskie-
go Państwowego Uniwersytetu 
Kultury i Sztuki. Składa się z ka-
peli (skrzypce, flet, rura, akorde-
on, białoruskie cymbały, gitary), 
a także śpiewaków i tancerzy. 
„Gramnitsy” grają i śpiewają 
tradycyjną białoruską muzykę 
we współczesnych aranżacjach. 
Dotychczas zespół występował 
w Wielkiej Brytanii, Belgii, Ho-
landii, Francji, Polsce, Rosji na 
Ukrainie i w Niemczech.

Inny wykonawca przyjedzie aż 
z Turcji. Zespół „Tuana”, założo-
ny 10 lat temu w Ankarze, skła-
da się z 80 tancerzy. Jego celem 

Takiego Przeglądu jeszcze nie było! 
Folklor z całego świata w Lusowie

jest praca na rzecz rozwoju tań-
ców ludowych i kultury tureckiej. 
Jego tancerze ćwiczą tańce ludo-
we, tańce współczesne, przecho-
dzą kursy z techniki tańca i rytmu. 
W swoim kraju zespół „Tuana” 
jest niezwykle popularny, odwie-
dził już niemal wszystkie jego za-
kątki.

Znacznie bliżej do Lusowa ma 
Dziecięcy zespół ludowy „Javor-
nicek” z czeskiego Brna. Jego 
historia sięga roku 1958. Zespół 
specjalizuje się w kulturze re-
gionu Walachia, Brno i Horac-
ko. Składa się z czterech różnych 
grup tanecznych podzielonych ze 
względu na wiek. „Javornicek” to 
jeden z największych zespołów 
ludowych w Czechach.

Inny zespół dziecięco – mło-
dzieżowy to „Zharava” z Bułgarii. 
Został on założony w 1999 roku 
w miejscowości Stara Zagora. Na 
jego repertuar składają się pieśni 
i tańce z różnych regionów Buł-
garii. „Zharava” jest laureatem 
wielu krajowych i międzynarodo-
wych festiwali. Występował we 
Francji, w Grecji, Turcji i Rosji, 
często występuje też w bułgar-
skiej telewizji.

Tańce irlandzkie pokaże z kolei 
„Ireland Dance Company” – pań-
stwowa organizacja z Dublina po-
wołana do promocji irlandzkiej 
kultury w kraju i za granicą. Od 
czasu powstania w 1971 szkoliła 
ponad 5000 tancerzy i organizo-
wała ponad 250 międzynarodo-
wych festiwali. „Ireland Dance 
Company” ma na koncie występy 
w 28 krajach.

Przegląd zakończy występ Ro-
sjan z Kaliningradu, skupionych 
w zespole „Rossichy”. Został on 
założony w 1985 roku. Zespół 
daje koncerty, które wyróżnia 
niepowtarzalny sposób wykona-
nia i zrozumienia muzyki oraz 
pieśni ludowej, a także progra-
my teatralne, które dają widzowi 
możliwość zapoznania się z ro-
syjskimi świętami, obrzędami 
i tradycjami. Również ten zespół 
wielokrotnie wygrywał między-
narodowe festiwale, a w 2000 
roku otrzymał prestiżową nagro-
dę regionalną „Priznanie” w za-
kresie muzyki.

Zapowiada się ciekawie, a czy ta 
różnorodność okaże się siłą tego-
rocznego Przeglądu – dowiemy się 
w niedzielę, 26 sierpnia w Lusowie. 

~ Jarek Krawczyk

Łotewski ze-
spół folklory-
styczny „Turki” 
z Livanii



16       / sąsiadka~czytaj / sierpień 2012

  biblioteka

Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej

„W kosmos nie polecisz, w olimpiadzie 
już nie weźmiesz udziału, na mun-
dial nie pojedziesz, w podróż dooko-

ła świata nie ruszysz, nawet do Wenecji ci się już nie 
chce, ale nadzieję na przeczytanie grubej książki mo-
żesz mieć zawsze… zawsze możesz wziąć do reki 
Historię Chin albo Annę Kareninę i możesz mieć 
złudzenie, że przed końcem – dobrniesz do końca”. 
To jakże zachęcający fragment prozy Jerzego Pil-
cha dla wszystkich, którzy w wakacyjny wolny czas, 
chcą trochę pobyć w innym świecie, w innym czasie, 
a nie mają pomysłu.

Książka to bardzo dobry pomysł jak sugeruje Jerzy 
Pilch. Warto posłuchać rad pisarza i sięgnąć po książ-
ki różne, te grubsze, te lżejsze, te o tematyce filozo-
ficznej, albo rozrywkowej, jako „antidotum” na… 
różne niedoskonałości dnia codziennego. Dorobek 
klasyki polskiej i światowej dostępny dla wszystkich 
zainteresowanych w naszej placówce.

Letni czas wolny to także dobry moment na przy-
pomnienie i wrócenie do klasyki światowej. Wybór 
olbrzymi, na kartach książek świat daleki i ten bliski, 
wiek XIX, XX i XXI.

•	 Henry James - „PORTRET DAMY”
•	 Herman Hesse – „WILK STEPOWY”
•	 Boris Pasternak – „DOKTOR ŻIWAGO”
•	 Mika Waltari – „EGIPCJANI SINUHE”
•	 Tomasz Mann – „CZARODZIEJSKA GÓRA” 

•	 Wirginia Woolf – „PANI DALLOWAY”
•	 Marcel Proust – „W STRONĘ SWANNA”
•	 Kurt Vonnegut – „RZEŹNIA NUMER PIĘĆ” 
•	 Julio Cortazar - „GRA W KLASY” 
•	 Milan Kundera – „NIEZNOŚNA LEKKOŚĆ BYTU”
•	  Joseph Haller – „PARAGRAF 22”
•	 Gabriel G. Marquez – „STO LAT SAMOTNOŚCI”

To tylko kilka sygnalnych pozycji z klasyki literatury światowej, wię-
cej na półkach w Bibliotece. Tradycyjnie duży wybór - NOWOŚCI na 
wszystkie interesujące tematy. Informacje na naszej stronie www.bi-
bliotekatp.pl.  ~I.B.

Zarząd Koła PZW w Tarnowie Podgórnym in-
formuje, że 29 lipca zostały rozegrane zawody 
wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Tarnowo 

Podgórne na stawach w Baranowie. Oto wyniki:
Klasyfikacja Indywidualna Seniorzy
1. Lima Piotr 3.610
2. Sikorski Rafał 3.055
3. Pazgrat Marek 2.515 
4. Just Sebastian 2.180
5. Rozmus Łukasz 1.290
Ryby do wagi zgłosiło 28 zawodników na 35 star-

tujących.
Klasyfikacja Indywidualna Juniorzy
1. Sitkowiak Sławomir 2.280
2. Kasprzak Łukasz 1.800
3. Sajnaj Łukasz 1.580
4. Byliński Tomasz 1.000
Startowało 4 juniorów i wszyscy złowili ryby.

Specjalną nagrodę przyznano kol. Stanisławowi 
Walińskiemu – najstarszemu członkowi koła Tarno-
wo Podgórne. Na zakończenie wspólnie biesiadowa-
liśmy przy grillu i grochówce. 

Wiadomości wędkarskie
Zawiadamiamy członków, że 19 

sierpnia zostaną rozegrane zawo-
dy wędkarskie o Puchar Przewod-
niczącego Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne w kategorii seniorzy i ju-
niorzy. Zostanie również rozegra-
ny puchar Posła na Sejm RP Waldy 
Dzikowskiego o największą (wa-
gowo) rybę zawodów. Zawody od-
będą się na Jeziorze Lusowskim, 
zbiórka zawodników o godz. 7.00 
w Lusówku na parkingu wiśnio-
wym. Zawody zaliczane do kon-
kursu Grand Prix 2012.

W dniach 24-26 sierpnia dele-
gacja koła rozegra wspólne zawo-
dy wędkarskie pomiędzy Bardo 
a Tarnowem Podgórnym. Zawody 
odbędą się pod patronatami Bur-
mistrza Bardo i Wójta Gminy Tar-
nowo Podgórne. 

Uwaga: 9 września zostaną 
rozegrane zawody spinningo-

we na Warcie. Zbiórka uczestni-
ków o 7.00 na rynku głównym 
w Sierakowie, a potem przejazd 
na miejsce zawodów. Dojazd we 
własnym zakresie.

Klasyfikacja Grand Prix za 
2012 rok Seniorzy

1. Lima Piotr 128
2. Pazgrat Marek 122
3. Sikorski Marek 117 
4. Fechner Marcin 102
5. Sikorski Rafał 98
Klasyfikacja Grand Prix za 

2012 Juniorzy
1. Kasprzak Łukasz 143
2. Fechner Tymoteusz 71
3. Sitkowiak Sławomir 68
4. Braniewicz Patryk 49
5. Braniewicz Dawid 49
6. Rogowski Adrian 43
7. Sajnaj Łukasz 23 

Zapraszamy!
~Marek Perz - Prezes Koła
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KULTURALNY SIERPIEŃ/WRZESIEŃ
25.08 godz. 18
Lusowo, Plac „U księdza za płotem” II Ogólnopolski Festiwal Bluesowy BLusowo 2012

25.08   Czerniejewo Występ Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Modraki” na dożynkach
26.08 godz. 18
Lusowo, Plac „U księdza za płotem”

Dożynki u księdza za płotem
Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych

30.08 – 2.09   Bolechowo Wyjazdowe warsztaty artystyczne Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Tarnowo Podgórne
1.09 Hermanowo Występ Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Modraki”
1.09 godz. 14, 16   Swadzim Występy „Mażoretek” GOK „SEZAM” podczas urodzin Auchan
2.09 godz. 11.45   
Kościół w Lusowie

Lusowskie Poranki Muzyczne – koncert 79:
Roma Jakubowska (sopran), Szymon Melosik (fortepian), Mateuisz Janus (organy)

2.09 Mniszki Występ Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Modraki”
3-7.09 godz. 16-19    DK Tarnowo Pod-
górne, DK Przeźmierowo Nabory do zespołów artystycznych i kół zainteresowań GOK „SEZAM”

8-9.09 godz. 11 – 18    Swadzim Stoiska plastyczne GOK „SEZAM” podczas urodzin Auchan
14.09 godz. 18    DK Przeźmierowo Kino Zielone Oko zaprasza: SUPER NIESPODZIANKA NA INAUGURACJĘ

Istnieje już od 25 lat, a obchody jubileuszu roz-
pocznie w Lusowie. Śląska grupa Gang Olsena 
będzie główną gwiazdą festiwalu BLusowo. Na 

placu U księdza za płotem zagra także charyzma-
tyczny harmonijkarz Adam Machalica i zwycięzca 
ubiegłorocznego konkursu – Roadside. Nie mniej 
ważnym punktem programu będzie finał konkursu, 
w którym zespoły bluesowe z całej Polski ścigać się 
będą o atrakcyjne nagrody. Ich występy oceni jury 
pod przewodnictwem Ryszarda Glogera. Imprezę 
poprowadzi Mariusz Kwaśniewski.

Festiwal BLusowo odbędzie się w sobotę,  
25 sierpnia od godz. 18 na placu „U księdza za pło-
tem” w Lusowie. Wstęp wolny.

~ Jarek Krawczyk

BLusowo po raz drugi

Przedostatni w tym sezonie, 
79. koncert z cyklu „Lu-
sowskie Poranki Muzycz-

ne” odbędzie się w niedzielę,  
2 września. 

W lusowskim kościele zaśpie-
wa Roma Jakubowska – Handke 
-  sopran, solistka Teatru Wielkie-
go w Poznaniu. Artystka studia 
wokalne ukończyła na Akademii 
Muzycznej im. I. J. Paderewskiego 
w Poznaniu, w klasie prof. Stani-
sława Romańskiego. Jest laureatką 
III nagrody „Konkursu Arii i Pie-
śni im. Jana Kiepury” w Krynicy, 
a także uczestniczką Światowego 
Konkursu Wokalnego im. Luciano 

Roma Jakubowska–Handke zaśpiewa w Lusowie
Pavarottiego w Modenie. Została 
dwukrotnie uhonorowana „Bursz-
tynowym Pierścieniem” – nagrodą 
publiczności oraz nagrodą woje-
wody miasta Szczecina, a za cało-
kształt działalności artystycznej – 
nagrodą Ministra Kultury. 

Roma Jakubowska – Hand-
ke jest wieloletnią solistką Ope-
ry i Operetki w Szczecinie, z Po-
znaniem związaną od 1996 roku. 
Współpracuje także z Teatrem 
Wielkim w Warszawie i Łodzi oraz 
filharmoniami w całej Polsce. Wy-
stępowała na scenach operowych 
w Niemczech, Francji, Holandii, 
Austrii i Luksemburgu. Dokonała 

nagrań archiwalnych dla Programu 
II Polskiego Radia w Warszawie, 
a także z Wielką Orkiestrą Polskie-
go Radia i Telewizji w Katowicach 
oraz z orkiestrą Polskiego Radia 
w Krakowie. Ma na swoim koncie 
nagrania CD dla szwedzkiej firmy 
„Verbum” oraz CD z prawykona-
niem „Symfonii czterech snów” 
Janusza Stalmierskiego pod dyrek-
cją Wojciecha Michniewskiego. 
Solistce na fortepianie akompanio-
wać będzie Szymon Melosik, a ich 
występ poprzedzi recital organowy 
Mateusza Janusa. Początek kon-
certu o godz. 11.45, wstęp wolny.

~ Jarek Krawczyk
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 ogłoszenia

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów ak-
tywizacji gospodarczej w Tarnowie Podgórnym po południowej 
stronie drogi krajowej – dla terenu firm Schattdecor Sp. z o.o. 
i Hansgrohe Sp. z o.o.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)  
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów akty-
wizacji gospodarczej w Tarnowie Podgórnym po południowej stro-
nie drogi krajowej – dla terenu firm Schattdecor Sp. z o.o. i Hansgro-
he Sp. z o.o. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 
od 27.08.2012 r. do 18.09.2012 r., ul. Poznańska 115, w godzinach 
pracy urzędu, pokój 14.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami, odbędzie się 04.09.2012 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 14:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na 
piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska  lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzi-
bie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.11 oraz składać uwagi do 
wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
03.10.2012 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne   mgr Tadeusz Czajka

WZP.6721.18.2011                    
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu i terenów przyległych część Ceradz Kościelny 
i Jankowice – dla działek nr 305-część, 309, 320 w Jankowicach

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmia-
nami)  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu i terenów przyległych część Ceradz 
Kościelny i Jankowice – dla działek nr 305-część, 309, 320 w Janko-
wicach  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 
23.08.2012r. do 12.09.2012r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy 
urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami, odbędzie się 03.09.2012 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na 
piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska  lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do 
wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
26.09.2012r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne    mgr Tadeusz Czajka

Mammografia
Largo i Gmina Tarnowo Podgórne zapraszają 

mieszkanki Gminy na bezpłatne profilaktycz-
ne badania mammograficzne, finansowane 

przez NFZ, dla pań w wieku 50 – 69 lat (ur. 1943 do 
1962), które nie odbywały tego typu badań w ciągu 
ostatnich 2 lat lub w roku 2011 (w ramach Programu 
Profilaktycznego) otrzymały wskazania do wykona-
nia powtórnych badań po upływie 12 miesięcy.

Na badania należy zgłosić się z dowodem osobi-
stym i zdjęciami mammograficznymi z ostatniego 
badania. Badania prowadzone będą w ambulansie 
medycznym 6 września 2012 r. (czwartek) przy 
Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. 23 Października 
w Tarnowie Podgórnym w godzinach: 9.00 – 17.00

Zapisy telefoniczne do badań (wymagany PE-
SEL): pon – pt, 9.00 – 16.00 pod nr 61 44 81 384.

Dla pań, powyżej 35 roku życia, nie spełniających 
kryteriów badań bezpłatnych, koszt mammografii wy-
nosi 120 zł. Do badań płatnych niezbędne jest skie-
rowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty 
(ginekolog, onkolog).

Badania prowadzi: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
DIAGNOSTYKA – LARGO, 61-860 Poznań, ul. Za Groblą 3/4. 

Kółko Rolnicze zaprasza

Kółko Rolnicze z Tarnowa Podgórnego zaprasza na parafialne 
dożynki połączone z obchodami 105. rocznicy założenia Kółka. 
15 sierpnia w tarnowskim kościele odprawiona zostanie msza  

św. w intencji żywych i zmarłych członków Kółka, a potem nastąpi zło-
żenie kwiatów przy okolicznościowym kamieniu. Zapraszamy. ~ARz

Bezpłatne warsztaty językowe
Zapraszamy na bezpłatne warsztaty językowe:
•	 Język angielski „Jak napisać dobry e-mail ?” – 30 sierpnia, godz. 

18.00-19.15,
•	 Język angielski „Rozmowy telefoniczne w pracy” – 31 sierpnia, 

godz. 17.00-18.15,
•	 Język niemiecki „Niezbędnik podróżnika” (pytanie o drogę, ka-

wiarnia, hotel) – 30 sierpnia, godz. 18.00-19.15.

Warsztaty są adresowane do osób znających język na poziomie A2 
(ponadpodstawowy). Spotkania odbędą się w siedzibie organizatora 
kursów, Centrum Kształcenia Języków Obcych, przy ul. Ogrodowej 
125 w Przeźmierowie. Zgłoszenia pod numerem tel. 691 735 035 bądź 
poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.ckjo.pl. 
Liczba miejsc ograniczona!  ~na
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Wysogotowie, w rejonie ulic: Bukowskiej 
i Batorowskiej

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Wyso-
gotowie, w rejonie ulic: Bukowskiej i Batorowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 27.08.2012 r. do 18.09.2012 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 14.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 
03.09.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 14:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionu-
je ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na 
piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska  lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na śro-
dowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w sie-
dzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.11 oraz składać uwagi do wyżej wymienionej pro-
gnozy i postępowania w jej sprawie. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
03.10.2012 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne   mgr Tadeusz Czajka

Tarnowo Podgórne, dnia 7 sierpnia 2012 r.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 

z późn. zm.) oraz § 6 ust .1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 107, poz. 2108 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXVI/314/2012 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: zezwolenia na oddanie w dzierżawę na okres 25 lat nieruchomości w dro-
dze przetargu 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę nieruchomości położonej w Jankowicach, gmina Tarnowo Podgórne
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 
KW 

Działka ewid. nr 231 zapisana w księdze wieczystej o nr  KW PO1P/00068209/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

OBRĘB
Jankowice - wieś położona w gminie Tarnowo Podgórne, woj. Wielkopolskie, 15 km na zachód od Poznania. Lokali-
zacja wsi jest bardzo atrakcyjna, w pobliżu trasy Warszawa – Berlin (droga krajowa nr 92).

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI Działka o nr  231

ADRES NIERUCHOMOŚCI Jankowice, ul. Ogrodowa

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI Powierzchnia działki – 18,3290 ha, Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy –  ok. 1,56 ha

okres dzierżawy 25 lat

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Część przeznaczona do dzierżawy – pałac wraz z gruntem niezbędnym do jego obsługi. 
Powierzchnia użytkowa całkowita obiektu: 1620,08 m2 Obiekt wymaga poniesienia nakładów inwestycyjnych.
Gmina dysponuje decyzją dotyczącą pozwolenia na remont i przebudowę budynku pałacu z dostosowaniem dla 
potrzeb funkcji hotelowo – restauracyjnej oraz budowy budynku hotelowego w miejscu istniejących zabudowań 
gospodarczych. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31 stycznia 1952r. pałac został wpisany do 
rejestru zabytków pod Nr 2492/A.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCI

Część przeznaczona do dzierżawy na cele prowadzenia działalności konferencyjno – restauracyjno- hotelowej.

CZYNSZ DZIERŻAWY
9000 zł +aktualna stawka podatku VAT w stosunku miesięcznym. Czynsz płatny w stosunku miesięcznym.
Poniesione nakłady zostaną rozliczone w czynszu.

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.

INFORMACJE DODATKOWE Istnieje możliwość wydzierżawienia dodatkowego terenu wokół pałacu na odrębnych warunkach.

II Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 12 września 2012r. (środa) o godz. 1000 w sali nr 100 Urzędu Gminy W Tarnowie Podgórnym 
ul. Poznańska 115. 

Wadium w pieniądzu w kwocie 1800 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 5 września 2012 r. (środa) na konto Urzędu Gminy Tarnowo Pod-
górne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441.Za dzień wpłaty wadium uznaję 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. 

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym tylko on uprawniony jest do wzięcia udziału 
w przetargu. W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. Pierwszy przetarg przeprowadzono 12 kwietnia 2012 
roku. Bliższych informacji dotyczących działek objętych ogłoszeniem udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tar-
nowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok.11 tel. 61 89-59-251.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Tarnowo Pod-
górne informuje, że w dniu 7 
sierpnia 2012 r. wywiesił w sie-
dzibie Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne, ul. Poznańska 115, do 
publicznej wiadomości, na okres 
21 dni, wykazy nieruchomości 
gminnych przeznaczonych do 
najmu i dzierżawy:

• Lusowo – działka  o nr geod. 
625/8 o powierzchni 145 m2

• Sierosław -  powierzchnia 
1,90 ha , powierzchnia 3,32 ha z 
działki o nr geod. 87
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Na początku XX wieku w Tarnowie ponad 80 
% stanowiła ludność niemiecka. W ramach 
kolonizacji polskich ziem, Niemcy przyjeż-

dżający z Reichu, otrzymywali 15 ha gospodarstwa 
i zapomogi pieniężne na zagospodarowanie. Wspie-
rani przez administrację niemiecką szybko kolonizo-
wali żyzną tarnowską ziemię. Do pracy zatrudniali 
po dwóch parobków – zwykle Polaków. W owym 
czasie tylko 6 gospodarstw należało do Polaków – 
byli to: Stanisław Mrówka, Stanisław Kaczmarek, 
Hieronim Kinowski, Antoni Gądek, Michał Bocian 
i Michał Szymański. Ten ostatni, wraz z żoną Jadwi-
gą posiadał 13,5 ha gospodarstwa. Miał dziesięcioro 
dzieci. 

Życie codzienne Polaków upływało im na ciężkiej 
pracy. Mimo przymusu, będąc w mniejszości, nie da-
wali się zgermanizować. W rodzinach mówiono po 
polsku. Dzieci polskie, choć musiały chodzić do nie-
mieckiej szkoły, były potajemnie uczone polskiego 
języka, historii i pieśni patriotycznych.

W pierwszej dekadzie XX wieku w Tarnowie po-
wstają: Towarzystwo Robotników Polskich p.w. Św. 
Józefa i Towarzystwo Młodzieży Katolickiej. Preze-
sem był ks. proboszcz Ludwik Jarosz, sekretarzem 
Wincenty Jandy, Skarbnikiem Stanisław Szymański.

Głównym celem tych stowarzyszeń było: kultywo-
wanie polskich tradycji narodowych, uczenie dzieci 
języka polskiego, polskiej historii, kultury narodo-
wej i walka z germanizacją. Były to stowarzyszenie 
legalne uznawane przez władze niemiecką, ponie-
waż ich oficjalnym celem było dbanie o sprawy ro-
botników tj. ubezpieczenia i godziwe warunki pracy. 
Już na początku XX wieku, jak wspominał Antoni 
Szymański: „Polacy czuli, że nadchodzi sprzyjający 
czas walki o odrodzenie Polskiego Państwa”. W Tar-
nowie jak i w całej Wielkopolsce rozpoczęły się in-
tensywne przygotowania do tej walki.

Nasi zaborcy skłócili się między sobą i 1 sierpnia 
1914 r. wybucha między nimi wojna zw. Pierwszą 
Światową. Po 4 latach strony walczące wykończyły 
się militarnie i gospodarczo, co spowodowało wielki 
chaos w armiach przeciwników. 

Polacy wykorzystali tę sytuację i już 12 listopa-
da 1918 r. Leon Pluciński, ziemianin ze Swadzimia, 
rozpoczął organizowanie Powstania Wielkopol-
skiego w powiecie Poznań – Zachód. Natychmiast 
w całym powiecie postanowiono zorganizować 
Straży Ludowej (SL), z samych Polaków, pod do-
wództwem płk Andrzeja Kopy z Trzcielina. Jego 
zastępcą został Zygmunt Pluciński, ziemianin z Lu-
sówka. Powiat podzielono na 6 okręgów. Dowódcą 
SL na Okręg Tarnowsko – Rokietnicki został Zyg-

Wspomnienia o rodzinie Szymańskich  
z Tarnowa Podgórnego

munt Pluciński. W poszczegól-
nych okręgach przystąpiono do 
gromadzenia broni. Potajemnie 
organizowano ćwiczenia woj-
skowe i wyznaczono łączników, 
którzy roznosili listy z rozkazami 
i zwoływali zbiórki ochotników. 
Nawet bohater tych wspomnień, 
Pan Antoni, jako kilkunastoletni 
chłopiec biegał z tajnymi listami 
po wsiach. 

Miejscem organizacji SL 
z Okręgu Tarnowsko – Rokiet-
nickiego było gospodarstwo Mi-
chała Szymańskiego w Tarnowie. 
Stąd 28 grudnia 1918 r., po wy-
buchu powstania w Poznaniu, do 
punktu zbornego na stacji kolejo-
wej w Dopiewie wyjechało jedną 
bryczką i dwoma wozami drabi-
niastymi 40 ochotników do po-
wstania, wśród których byli dwaj 
bracia Franciszek i Maksymilian 
(na zdjęciu) Szymańscy. (Spis po-
zostałych powstańców znajduje 
się w lusowskim muzeum).

Już na drugi dzień po wybu-
chu powstania w Poznaniu tj. 28 
grudnia 1918 r., z poszczególnych 
okręgów do Dopiewa przyjechało 
1.000 powstańców. Z braku broni 
400 odesłano do domów. Pozosta-
łych podzielono na 4 kompanie. 

 Maksymilian Szymański

Grupę tarnowskich ochotników 
przydzielono do czwartej kompa-
nii dowodzonej przez Zygmunta 
Plucińskiego, która została skie-
rowana na front w okolice Zbą-
szynia. 

Po przegrupowaniu wojsk po-
wstańczych, tarnowianie da-
lej walczyli na froncie północ-
nym w okolicy: Nakła, Szubina, 
Żnina, Rynarzewa. Oddziałem, 
w których walczyli bracia Szy-
mańscy, dowodził porucznik 
Jankowski. Kiedy został cięż-
ko ranny, komendę nad oddzia-
łem przejął Franciszek Szymań-
ski. W walkach pod Rynarzewem 
Maksymilian został ciężko ran-
ny i odwieziono go do szpitala 
w Bydgoszczy. Po zwycięskich 
walkach obaj bracia szczęśliwie 
powrócili do domu.

W 1919 r., po zwycięskim po-
wstaniu, Franciszek Szymański 
dalej walczył z bolszewikami, 
z 10 Pułkiem Strzelców Wielko-
polskich, w obronie wschodnich 
kresów Polski. Tam został ciężko 
ranny i odwieziono go do szpitala 
na leczenie, gdzie zapoznał swo-
ją przyszłą żonę. Po zwycięskich 
walkach w 1920 r. ożenił się z nią 
i zamieszkali we Wrześni.

Na tym nie koniec opowieści.
Dnia 24 sierpnia 1939 r. bra-

cia Szymańscy: Antoni, Ludwik 
i Leon otrzymali karty mobiliza-
cyjne i poszli bronić tej Najjaśniej-
szej Rzeczypospolitej, która wy-
walczono w 1919 r.. W walkach 
mieli wielkie szczęście, bo po woj-
nie wszyscy powrócili do domu.

O dziejach swoich braci opo-
wiadał Antoni Szymański urodzo-
ny 3 stycznia 1903 r.. Czterogo-
dzinnych opowieści słuchali Anna 
i Józef Grajkowie w maju 1996 
r.. Opowieści te były przeplatane 
pięknym śpiewem Pana Antonie-
go, polskich dawnych pieśni. 

~ Józef Grajek
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Piękne i niecodzienne spo-
tkanie autorskie odbyło 
się 19 czerwca w Szkole 

Podstawowej w Przeźmierowie. 
Dwie klasy szóste miały okazję 
poznać niewidomego poznańskie-
go poetę Krzysztofa Galasa. Opo-
wiadał o swoim życiu, o szkole, 
utracie wzroku, zawodach sporto-
wych i oczywiście o tym, jak za-
czął tworzyć poezję. Pan Krzysz-
tof jest wielokrotnym mistrzem 
Polski w pływaniu w kategorii 
niewidomych. Obecnie nie tylko 
pisze, ale również pracuje jako 

SP Tarnowo Podgórne

Wzruszenie i powiew, który w trzech kropkach mieszka  
za przecinkiem - spotkanie z Krzysztofem Galasem

masażysta. Pomaga w ten sposób 
cierpiącym fizycznie ludziom. 

Opowieściom poety towarzy-
szyły utwory czytane oraz śpie-
wane przez niego i w duecie 
z żoną (przy akompaniamencie 
gitary).

Szóstoklasiści siedzieli zasłu-
chani. Zapewne po raz pierwszy 
mieli okazję zetknąć się osobiście 
z tak niezwykłym twórcą. Wier-
sze pochodziły z tomików: „Róża 
przeznaczeń”, „Płoszenie chwil”, 
„Wizerunki godzin”, „Na powiece 
ziemi”, „Kamieniołomy dni” i „Na 

mieliźnie prawdy”. Twórczość 
pana Krzysztofa stworzyła klima-
tyczny nastrój, pełen szumu wia-
tru, przestrzeni, delikatnych barw 
i uczuć. Uczniowie przekonali 
się, że poezję tworzą ludzie z krwi 
i kości, ciekawi, pełni pasji, a po-
ezja to  „wzruszenie i powiew, któ-
ry w trzech kropkach mieszka za 
przecinkiem” (Czesław Miłosz).

Poruszona spotkaniem z panem 
Krzysztofem Galasem serdecznie 
zapraszam do obcowania ze świa-
tem wierszy.

~ Anna Galusik - Bacik

No i wreszcie nadszedł ten piękny, słoneczny, 
oczekiwany przez całą społeczność przed-
szkolną, dzień 16 czerwca – uroczystość 

nadania imienia połączona z obchodami Dnia Rodzi-
ny. 

Uroczystość rozpoczęła Danuta Antkowiak po-
witaniem przybyłych gości. Następnie głos zabra-
ła dyrektor przedszkola Alina Marcinkowska, która 
przedstawiła kierunki realizowanych zadań przed-
szkola oraz powiedziała, że przyroda to niewyczer-
pane źródło informacji, wielki potencjał wychowaw-
czy kształtujący intelekt i psychikę dziecka.

Uchwałę o nadaniu imienia odczytał Przewodni-
czący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 
Rady Gminy Tarnowa Podgórnego Stanisław Walter, 
a do odsłonięcia tablicy pamiątkowej poproszono 
Wójta Tadeusza Czajkę, I Zastępcę Wójta Ewę Nosz-
czyńską-Szkurat i Dyrektor GJO Bogusławę Świer-
kiel. Logo przedszkola miały zaszczyt odsłonić  dy-
rektor A. Marcinkowska wraz z H. Andrzejewską i 
R. Trawką. 

Potem kolorowa scena „Balik w trawie” przycią-
gnęła do siebie wszystkich zebranych gości. Dzieci 
dumnie wkroczyły na scenę. Prezentując piosenki, 
wiersze i układy taneczne przedstawiły nazwy swo-
ich grup i wzbudziły entuzjazm widowni. Na twa-
rzach gości było widać zadowolenie i  podziw dla 
małych artystów i ich opiekunów. 

Następnie zostaliśmy zaproszeni na piknik „Ro-
dzinne Spotkanie Na Zielonym Wzgórzu”. 

Przygotowaliśmy wiele atrakcji i niespodzianek, 
zapraszając naszych gości do współzawodnictwa w 
rozmaitych zadaniach, konkurencjach i konkursach.

Przedszkole Lusówko

Spotkanie na Zielonym Wzgórzu

Na pikniku nie mogło zabrak-
nąć wyśmienitego poczęstun-
ku przygotowanego przez nasze 
wspaniałe kuchareczki oraz ro-
dziców. Cała uroczystość miała 
wspaniały, ciepły domowy cha-
rakter. Rodzice, goście opuszcza-
jąc naszą uroczystość byli zauro-
czeni i pełni podziwu, dziękowali 
za przygotowanie wspaniałej im-
prezy i zabawy. 

Nadanie imienia pozostawi na 
długo ślad w pamięci dzieci, ro-
dziców, gości, przyjaciół i pra-
cowników. Ambicją całego zespo-
łu jest podtrzymywanie dobrego 
imienia przedszkola i wyszukiwa-
nie nowoczesnych form współpra-

cy z rodzicami, które gwarantują 
wysoki poziom w tym zakresie. 
Warto w tym miejscu wspomnieć, 
że autorkami nazwy „Przedszkole 
Na Zielonym Wzgórzu” są Han-
na Andrzejewska i Danuta Ant-
kowiak, konkurs na logo wygrała 
Anna Strugarek-Nowak, zaś au-
torką hymnu przedszkola jest Ka-
tarzyna Kołodziejska.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy na co dzień wspiera-
ją nasze działania oraz tym którzy 
przyczynili się do przygotowania, 
przeprowadzenia tak wspaniałej 
imprezy.

H.A i J.B
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LO Tarnowo Podgórne

Matury w LO w Tarnowie Podgórnym

Wszyscy maturzyści 
cierpliwie wyczekiwa-
li na ogłoszenie wyni-

ków tegorocznych egzaminów do 
końca czerwca. Najwięcej emo-
cji budziła tradycyjnie matema-
tyka, przysparzająca szczególnie 
uczniom klas humanistycznych 
wielu zmartwień. W momencie 
odbioru świadectw było trochę 
płaczu, ale przeważały łzy szczę-
ścia. Na 50 absolwentów dwóch 
klas maturalnych naszego liceum 
większość zdała obowiązkowe i 
dodatkowe egzaminy na dobrym 
i bardzo dobrym poziomie. Nie-
stety, cztery osoby oblały  egza-
min z jednego przedmiotu i czeka 
je sesja poprawkowa w sierpniu.  

Oto tabela średnich wyników w procentach z trzech przedmiotów obo-
wiązkowych w zestawieniu ze średnimi powiatu, okręgu (trzy woje-
wództwa) i kraju oraz skali staninowej dla szkoły: 

Przedmiot
Średni
wynik
w LO

Średni
wynik

dla powiatu
poznańskiego

Średni
wynik

dla okręgu

Średni
wynik

dla kraju

Skala
staninowa 

dla LO

język polski 54,4 54,1 54,7 54
6

wyżej średniego

język angielski 73,6 68,3 69,5 68
7

wysoki

matematyka 56,5 53,2 57,8 56
7

wysoki

Skala staninowa obejmuje wartości od 1- najniższy do 9-najwyższy i 
może posłużyć do oceny wyników szkoły i każdego zdającego w odnie-
sieniu do średnich uzyskanych w okręgu. 

Gratuluję wszystkim absolwentom i życzę powodzenia w rekrutacji 
na wyższe uczelnie.   ~ Paweł Smolibocki 

Wszystkie dane statystyczne pochodzą z wykazów i statystyk  
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu – www. oke.poznan.pl

Treningi rozpoczną się we 
wrześniu. Wtedy rozpocz-
nie się również nabór do 

istniejących grup treningowych. 
Dzieci z rocznika 1998 – 2001 
mogą dołączyć do sekcji kolar-
skiej, a z rocznika 2003 – 2004 
(grupa młodsza), 2001 – 2002 
(grupa średnia) oraz 1998 – 2000 
(grupa starsza) do sekcji triathlo-
nu. 

Program szkolenia obejmować 
będzie naukę i doskonalenie tech-
nik pływania, wycieczki rowero-
we z elementami nauki jazdy na 
rowerach MTB, treningi kolar-
skie, gry i zabawy ruchowe, tre-
ningi lekkoatletyczne i ogólno-
rozwojowe oraz  letnie i zimowe 
obozy triathlonowe. Więcej infor-
macji na www.ukslusowo.pl lub 
u trenera Borysa Monastyrskiego 
pod nr tel. 501 950 796.

~Ania Gibała

Autorem zdjęcia do tekstu 
o IX Ogólnopolskich Zawodach 
w Triathlonie „Poziom wyżej”, 
który ukazał się w poprzednim 

wydaniu „sąsiadki ~ czytaj” jest 
Przemysław Nowakowski.

Na zakończenie lata- rajd

Coś się kończy i zaczyna. 22 września pożegnamy lato, a przywi-
tamy astronomiczną jesień. W jaki sposób? Najlepiej aktywny. 
Tego dnia Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne zorga-

nizuje rajd kończący tegoroczny sezon rowerowy. Proszę zawczasu za-
rezerwować sobie czas i skorzystać z tej oferty. Szczegóły w następnym 
numerze „sąsiadki ~ czytaj”.

~Ania Gibała   

Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne oraz Szkoła Nor-
dic Walking Familisport  zapraszają na kurs podstawowy i do-
skonalenie umiejętności chodzenia z kijkami Nordic Walking. 

Zajęcia dla wszystkich są bezpłatne! 
Spotykamy się 29 września 2012 na plaży w Lusowie i 13 paździer-

nika przy hali sportowej OSiR w Baranowie (ul. Wypoczynkowa 93a). 
Zawsze o 12.00.

Nasze spotkania będą miały na celu poznanie bardzo przyjaznej for-
my aktywności ruchowej jaką jest Nordic Walking. Szkolenie obejmuje:

* krok podstawowy,
* nordic walking fitnes i sport,
*ćwiczenia z kijami, 
*formy rehabilitacji.

Zapraszamy wszystkich chętnych w każdym wieku. Oferujemy 10 % 
zniżki na zakup kijów do Nordic Walking przed zajęciami lub w sklepie 
sportowym Familisport (Pasaż Rondo – Poznań).  Na zajęcia można za-
brać własne kije. Ograniczona liczba kijów do wypożyczenia. ~AG

Dołącz do nich Na kije!
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Wywiad z Markiem Torką, trenerem mło-
dzieżowej drużyny kręglarskiej działają-
cej przy OSiR Tarnowo Podgórne.

Przygodę z kręglarstwem rozpocząłeś jako za-
wodnik. Prawda czy fałsz?

Prawda. Z kręglami miałem do czynienia od 
urodzenia. Moja cała rodzina w nie grała. Tata był 
pierwszym pięciokrotnym Mistrzem Polski na par-
kiecie. 

Czy próbowałeś wyłamać się ze schematu? 
Poniekąd. 

Zagadkowa odpowiedź. Co trenowałeś poza 
kręglami?

Kolarstwo.

Zdradź mi jak to się stało, że poza „dziedzicz-
nymi” kręglami zacząłeś trenować tę dyscyplinę? 

Kolarstwo zacząłem trenować od 1973 r. za na-
mową kuzynów. Nie trwało to długo. Pech chciał, 
że pewnego razu na treningu, który odbywał się na 
poznańskiej Malcie, miałem wypadek. Doznałem 
kontuzji kolana, szczęście że nic mi się nie pozry-
wało, ale z kolarstwem mogłem się pożegnać.

Jeden z lekarzy, u których się leczyłem, doradził 
mi, żebym zaczął trenować coś, co mi je odciąży i tak 
powróciłem do kręglarstwa. Dalej wszystko potoczyło 
się lawinowo. Na skutek choroby jednego z zawodni-
ków Lecha, których trenerem był mój wuja, trafiłem 
do drużyny juniorów na Mistrzostwa Polski w kręglar-
stwie klasycznym. Jak się później okazało całkiem do-
brze się spisałem. W drużynie byłem drugi. 

Nie dziwi mnie to – umiejętność gry w kręgle 
wyssałeś z mlekiem matki.

Można tak powiedzieć. Jednak granie nie do koń-
ca mnie pasjonowało. Dlatego postanowiłem zostać 
trenerem. Zrobiłem kurs na poznańskim AWF-ie, a 
później zacząłem trenować młodzież w Lechu i Al-
fie Poznań. Byłem również trenerem kadry narodo-
wej. „Moje” dziewczyny  na Mistrzostwach Świata 
zdobyły po trzy medale indywidualnie i drużynowo. 
Od 1983 r., kiedy to rozpocząłem karierę trenerską, 
do dziś w każdej kategorii wiekowej, którą trenowa-
łem, zdobyłem medale Mistrzostw Polski indywi-
dualnie, w parach i drużynowo. Z trenowania kadry 
zrezygnowałem, ponieważ nie odpowiadały mi 
zmiany jakie nastąpiły w Polskim Związku Kręglar-
skim. Podkupiła mnie wówczas potęga polskiego 
kręglarstwa – Czarna Kula Poznań. W klubie byłem 
odpowiedzialny za prowadzenie drużyny seniorskiej 
i koordynowanie prac z młodzieżą. Tak minęło bli-
sko osiem lat. Ze swoimi podopiecznymi odniosłem 
wiele sukcesów. Moja wychowanka zdobyła m. in. 

Drużynowe Wicemistrzostwo 
Świata Juniorów młodszych. 

W międzyczasie musiałeś 
pauzować. Dlaczego? 

Pech chciał, że się rozchorowa-
łem i na pewien czas musiałem 
zrezygnować z pełnienia funk-
cji trenera. Trenowałem jedynie 
swojego brata, który gra w Alfie 
Vector Tarnowo Podgórne. Pod-
czas jednego z treningów spo-
tkałem dyrektora OSiR Bernarda 
Brońskiego. Zaproponował mi 
prowadzenie własnej szkółki krę-
glarskiej. Zgodziłem się, bo nie 
miałem nic do stracenia. Nie ża-
łuję tej decyzji. W sierpniu mijają 
dwa lata odkąd prowadzę mło-
dzieżową drużynę OSiR Tarnowo 
Podgórne. 

Jesteś zadowolony z tego, co 
udało się wam osiągnąć przez 
te dwa lata?

Tak. Nie ukrywam, że praca 
z młodzieżą jest wymagająca. 
U mnie trening jest treningiem, 
w myśl naszego motta – jaki 
trening, takie zawody. Nie ma 
ściemniania i taryfy ulgowej. Za-
wodnik musi wykonać wszyst-
kie powierzone mu przeze mnie 
zadania.

Jakie na przykład?
Każdy trening rozpoczyna 

się rozgrzewką podczas, któ-
rej zawodnicy wykonują przy-
siady, skłony, rozbiegi na sucho 
bez kuli. Drugim krokiem są 

ćwiczenia równowagi na dysku 
sensorycznym, a następnie roz-
ciągające z gumą. Po tej części 
przechodzimy do rzutów roz-
grzewkowych, których każdy 
oddaje po dziesięć i zadań takich 
jak rzut po kartkach lub do ulicz-
ki. Najmłodsi oddają czterdzieści 
rzutów, a starsi do dziewięćdzie-
sięciu. Treningi kończymy odda-
niem dziesięciu rzutów przeciw-
ną ręką, niż tą którą gramy.

Ilu zawodników trenuje w 
drużynie OSiR Tarnowo Pod-
górne?

Blisko dwudziestu. Kręglar-
stwo to monotonna i wymagająca 
dyscyplina. Jest to sport dla ludzi 
inteligentnych. Trzeba myśleć i 
umieć się skoncentrować. Kulą 
nie wystarczy rzucać, trzeba 
umieć położyć ją tak, żeby trafiła 
w obrany przez nas cel. Nie jest 
to prosta rzecz. Każdy, kto grał 
„do zbieranych”, wie o czym 
mówię. 

Fakt. Nie sztuką jest rzucać, 
sztuką jest trafiać. 

Wszystkie dzieci w wieku od 
10 lat, które chciałyby tej sztuki 
się nauczyć zapraszam na trenin-
gi. Rozpoczynają się we wrze-
śniu. Odbywać się będą w każdy 
poniedziałek i środę od godz. 
14.00 do 17.00 na kręgielni Vec-
tor przy ul. Rokietnickiej 21 w 
Tarnowie Podgórnym. 

Rozmawiała: ~ Ania Gibała

Sport dla ludzi inteligentnych
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Zakończył się drugi sezon 
rozgrywek młodzieżowej 
drużyny kręglarskiej OSiR 

Tarnowo Podgórne. 25 czerwca w 
hali sportowej OSiR w Tarnowie 
Podgórnym trener Marek Torka 
podsumował go przedstawiając 
wyniki. W sezonie 2011/2012 wy-
startowali w dziesięciu zawodach:

Ogólnopolski Turniej „Wiel-
kopolska Zaprasza”: Krzysztof 
Bartkowiak – 3 miejsce, Kasprzak 
Łukasz – 4 miejsce

X Memoriał im. Józefa Zybe-
ra i Jarosława Sobierajskiego: 
Mateusz Bartkowiak – 3 miejsce

I Mistrzostw Polski Młodzi-
ków i Młodziczek: Maciej Ko-
złowski – 3 miejsce, drużyna 
młodzików w składzie: Maciej 
Kozłowski, Wiktor Mazur, Łu-
kasz Kasprzak, Patryk Mrowiec 
– 6 miejsce

XXXII Memoriał im. Wojcie-
cha Zielińskiego i Jerzego Kru-
kowskiego: Mateusz Bartkowiak 

Podsumowanie sezonu
– 2 miejsce , Dominika Witajew-
ska – 7 miejsce

XXVI Ogólnopolski Tur-
niej Kręglarski o Puchar Wro-
nek: Jędrzej Dmowski – 2 miej-
sce, Marcin Byliński – 6 miejsce, 
Łukasz Kasprzak – 10 miejsce. W 
klasyfikacji klubowej – 7 miejsce

XVIII Memoriał im. Stanisła-
wa Krzymińskiego i Bronisława 
Nowackiego :  Jędrzej Dmowski 
– 3 miejsce, Mateusz Bartkowiak 
– 4 miejsce, Krzysztof Bartko-
wiak – 5 miejsce, Patryk Mrowiec 
– 2 miejsce, Maciej Kozłowski – 
3 miejsce, Dominika Witajewska 
– 3 miejsce. W klasyfikacji klubo-
wej – 3 miejsce

Mistrzostwa Okręgu Dzieci 
oraz Międzywojewódzkie Mi-
strzostwa Młodzików: w kat. 
dzieci Krzysztof Bartkowiak – 3 
miejsce, Mateusz Bartkowiak – 
5 miejsce. W mixtach Dominika 
Witajewska & Maciej Kozłow-
ski – 2 miejsce, Maria Majchrzak 
& Mateusz Gromadecki – 4 miej-

sce. W parach młodzików Maciej 
Kozłowski & Łukasz Kasprzak – 
5 miejsce, w parach młodziczek 
Anita Szponar & Dominika Wita-
jewska – 6 miejsce. Wśród mło-
dziczek indywidualnie Maria Maj-
charzak – 12 miejsce, a młodzików 
Maciej Kozłowski – 5 miejsce, Łu-
kasz Kasprzak – 12 miejsce

Młodzieżowe Mistrzostwa 
Gminy Tarnowo Podgórne: Ma-
teusz Bartkowiak – 2 miejsce, 
Józef Oleksa – 3 miejsce, Filip 
Gromadecki – 4 miejsce, Jędrzej 
Dmowski – 5 miejsce, Maciej 
Kozłowski – 1 miejsce, Patryk 
Mrowiec – 2 miejsce, Łukasz Ka-
sprzak – 3 miejsce, Wiktor Mazur 
– 4 miejsce, Mateusz Gromadec-
ki – 5 miejsce, Anita Szponar – 
3 miejsce, Maria Majchrzak – 5 
miejsce, Dominika Witajewska – 
6 miejsce 

Dwa młodzieżowe mecze Tar-
nowo Podgórne kontra Wronki.

~ Ania Gibała 

Koledze Wiceprezesowi Jackowi 
Dobrzenieckiemu i Rodzinie serdeczne 

wyrazy współczucia z powodu śmierci  Brata

Śp. Lecha Dobrzenieckiego 
składają 

Przyjaciele ze Stowarzyszenia „Pojednanie”

Wydawca:  Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Zespół Redakcyjny: Agnieszka Rzeźnik (red. 
naczelna), Kazimierz Szulc, Anna Gibała, Krystyna 
Semba, Ewa Noszczyńska-Szkurat, Grzegorz Leon-
hard, Artur Szeląg.

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

Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115 
(budynek Urzędu Gminy) tel. 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: 07.08.2012 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują: 
Wydawnictwo - studioPROJEKT - Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, tel. 61 8161 159, biuro@pwprojekt.pl
Biuro Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17, tel. 61 652 50 69, biuro.ogloszen.reso@wp.pl
Sklep „Dobre Okna” - Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A

Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. Dzieci roznoszące gazetkę dziękują wszystkim Państwu,  
od których dostały na lody, lizaka lub inne swoje wydatki.
Okładka:  Dyplom rankingu Rzeczpospolitej

Z żalem żegnamy  

ś p.  LECHA DOBRZENIECKIEGO  
Wieloletniego Kierownika Zakładu Doświadczalnego Akademii 

Rolniczej w Swadzimiu  
Żonie, Synom, Wnukom, Bratu, Rodzinie i Przyjaciołom  

wyrazy współczucia składają:  
Wójt Gminy Tadeusz Czajka z pracownikami Urzędu Gminy, 
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard z Radnymi

Podziękowanie
Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Chorągiew Tarnowska składa serdeczne podziękowanie za pomoc przy organizacji VI 
edycji Turnieju Rycerskiego XIII w Lusowie:
Wójtowi Tadeuszowi Czajce za wsparcie finansowe, Księdzu Kanonikowi Ignacemu Karge za przesympatyczną gościnę, 
Prezesowi TP-KOM Edwardowi Sobańskiemu za pomoc organizacyjną, Dyrektorowi GOK SEZAM Szymonowi Melosikowi 
za pomoc organizacyjną, Alinie Szajek, Stanisławowi Bączykowi, Wojciechowi Dobrzenieckiemu, Włodzimierzowi 
Targowskiemu, Robertowi Rackowiakowi, Magdalenie i  Piotrowi Wulf, Tadeuszowi Markowiczowi, właścicielom  
i  pracownikom firmy „Mirex” z  Tarnowa Podgórnego, Komendantowi Stanisławowi Przybylskiemu i  druhom OSP 
w Tarnowie Podgórnym
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DAM PRACĘ
• Potrzebne osoby do zbioru śliwek, 
od końca sierpnia- do końca września. 
tel. 695 553 953
• Zatrudnię nauczycielkę do pracy z 
dziećmi z j. angielskim i przygot. peda-
gogicznym. Tel. 691-735-035, ckjo@
op.pl.
• Poszukujemy pracowników na sta-
nowisko kelnerka. Prosimy przesyłać 
swoje CV na adres hotelu: hotel@
hotelorange.pl lub składać osobiście 
w recepcji.
• Kierowcę C+E z okolic Tarnowa Pod-
górnego przyjmę, tel. 604 284 435.
• Gospodarstwo ogrodniczo-szkół-
karskie zatrudni pracownika, tel. 793 
407 488.
• Producent galanterii papierniczej 
zatrudni pracowników z grupą inwa-
lidzką (tylko I i II) tel. 512 972 525 lub 
bnowak@pol-mak.com.pl
• P r z y j m i e m y  d o  p r a c y : 
 pracownika gospodarczego renci-
stę lub emeryta. Praca dorywcza.  
- pracownika do recepcji. Wy-
magana znajomość języka an-

gielskiego lub niemieckiego. 
- panią do pomocy w hotelu i restau-
racji. Praca w godz. dopołudniowych. 
Zgłoszenia proszę przesłać mailem na 
spa@instytut-glamour.pl lub Instytut 
Glamour ul. Łanowa 4 Przeźmierowo.
• Zatrudnię osobę do sprzątania 
domu oraz innych prac domowych - 
ul. Sadowa, Tarnowo Podgórne. Tel. 
668348818
• Zatrudnimy pracowników do ochro-
ny obiektu w Tarnowie Podgórnym. 
Preferowane osoby z orzeczeniem o 
niepełnosprawności tel. 609 420 607.
• Pracowników z orzeczeniem niepeł-
nosprawności do sprzątania przyjmę, 
tel. 604 648 800.
• SZUKAM PRACY
• Odbiorę dziecko/dzieci ze szkoły - 
najchętniej z okolic Lusówka, Lusowa, 
Zakrzewa, Skórzewa lub Dopiewa. Za-
opiekuję się do powrotu rodziców. Po-
mogę przy lekcjach. tel. 501 134 082
• Mama - niania szuka pracy. Mama 1,5 
letniego chłopca zaopiekuje się dziećmi 
u siebie. Posiadam referencje. Nie palę. 
Poznań Smochowice - 796-919-892

• Mama rocznej córki zaopiekuje się 
dzieckiem u  siebie w domu, odbierze 
z  zerówki, ze szkoły lub przedszkola, 
gdzie dziecko mile spędzi czas. Tarno-
wo Podgórne, tel. 608 084 173.
• Kierowca C+E, emeryt z  doświad-
czeniem szuka pracy, tel. 602 478 780.
• Profesjonalnie zaopiekuję się ogro-
dem Tel. 517 436 579
• Porąbię drewno do kominka i  po-
sprzątam obejście Tel. 721 377 958
• Opiekunka do dziecka, dyspozycyjna 
i  doświadczona, podejmie pracę. tel. 
725 425 414
• Podejmę pracę biurową na etat, Bara-
nowo i okolice, tel. 600 079 705.
• Chętnie podejmę pracę dodatkową, 
tel. 600 079 705.
• Pani na emeryturze pilnie szuka pracy 
- 782 556 443
• Szukam pracy: pielęgnacja ogrodów, 
koszenie trawy, przycinanie drzew oraz 
opryski sezonowe - 782-785-462
• Emerty (64l.) niepalący,odpowiedzial-
ny podejmie pracę. Prawo jazdy B i stała 
III gr. inwalidzka - 501 228 373
• Mężczyzna lat 33 z  uprawnieniami 
obsługi maszyn budowlanych doświad-
czenie w naprawie maszyn Catepillar, 

specjalista d/s gospodarki magazyno-
wej, bhp w  pransporcie wewn. szuka 
pracy. Gwarantuję profesjonalizm i za-
angażowanie, tel. 601 433 117.
• Mężczyzna lat 27, wykształcenie 
średnie szuka pracy. Posiadam upraw-
nienia na wózek widłowy i  suwnice. 
Mam prawo jazdy kat. BE, znam pod-
stawy angielskiego i niemieckiego. tel. 
604 695 514. 
• SPRZĄTANIE, MYCIE OKIEN- TANIO 
I SZYBKO 691227569
• Studentka j.agnielski, rosyjski, podej-
mie pracę, tel. 664 083 393.
• Młody 25l z autem dostawczym oraz 
przyczepą reklamową, upr. na wózek 
widłowy szuka pracy, tel. 792 726 077.
• Szukam pracy na Vito lub busa, tel. 
792 426 077.
• Posprzątam dom mieszkanie osobom 
starszym, zapracowanym młodym, tel. 
514 639 612.
• Mężczyzna 32 lata szuka pracy, tel. 
788 396 665.

Pralkę automatyczną  
i piecyk gazowy (sprawne)  
przyjmę najlepiej za darmo.  

tel. 515 025 529

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

NAUKA J¢ZYKA ANGIELSKIEGO
Egzaminy, korepetycje, matura

email: motuava@wp.pl

Sady, Lusowska 7
tel. 502 286 616

• 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

ŻŁOBEK - Przeźmierowo, ul. Kukułcza 15
 tel. 506 234 510

biuro@teczadzieci.pl, www.teczadzieci.pl
OPIEKA CAŁODZIENNA

I NA GODZINY
ZAPRASZAMY!

AEROBIC
Szkoła Przeêmierowo

poniedzia∏ek, Êroda - godz. 20.00
tel. 606 298 098

Zapraszamy 03.09

RSP „Przyszłość” w likwidacji w Jankowicach

Oferta Kupna w formie pisemnej na adres: RSP „Przyszłość” Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne

kontakt 604 202 387 Likwidator

Sprzedam działkę nr 80/1 o pow. 1,29 ha położoną w Ceradzu Kościelnym

Oferta ważna do 30.08.2012 r.
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AUTO WIECHU
GEOMETRIA UKŁADU JEZDNEGO • POMOC DROGOWA

BLACHARSTWO • MECHANIKA 

Przeźmierowo, ul. Wysogotowska 90
tel. 61 8141 341, kom. 602 487 840

Rynkowa

Giełda

Wysogotowska

K
o

śc
ie

ln
a

UK¸ADANIE KOSTKI
BRUKOWEJ, GRANITOWEJ
I ¸UPKA GRANITOWEGO

KOMPLEKSOWE

SOLIDNIE - GWARANCJA

tel. 607 852 998
na kostk´ firmy POZ-BRUK do 15% rabatu!

Przeźmierowo, ul. Dolina 29
www.pppm.pl, pppm@pppm.pl

tel. 61 8142 596
kom. 501 578 608

SZANOWNI RODZICE!!!
Wybór przedszkola dla wielu Rodziców staje się prawdziwym wyzwaniem, zanim podejmiecie Państwo decyzję zachęcam do zapoznania się z informacjami o nas.

WITAMY W PRZEDSZKOLU PRYWATNYM

(rok założenia 1988)
„Pod Muchomorkiem”„Pod Muchomorkiem”

Przedszkole „Pod Muchomorkiem” to placówka z tradycjami i bogatym 
doświadczeniem tworzona przez osoby, które kochają dzieci.

Drogi Rodzicu!
Twoje Dziecko to największy skarb, dlatego powierz je w godne ręce.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

  Misją naszego przedszkola jest stwarzać dzieciom radosne i bezpieczne dzieciństwo, 
czuwać nad ich wszechstronnym rozwojem, zapewniać atrakcyjny pobyt 
w przedszkolu, tworzyć ciepłą i pełną miłości rodzinną atmosferę w małych 
grupach, służyć rodzicom i wspierać ich w wychowaniu i rozwoju ich dzieci.
  Każde dziecko jest traktowane indywidualnie i podmiotowo. Dzięki naszym staraniom 

czuje się akceptowane i szczęśliwe. Wszystkie dzieci przygotowujemy do przyżywania 
sukcesu, ale też do radzenia sobie z porażkami. Realizujemy obowiązkowe rozczne 
przygotowanie przedszkolne dla dzieci pięcio i sześcioletnich.
  Praca wychowawczo- dydaktyczna prowadzona jest zgodnie z obowiązującą podstawą 

programową w oparciu o program educkacji przedszkolnej wspomagający rozwój 
aktywności dzieci „Nasze Przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-
Żabińskiej.
  Oprócz codziennych zajęć dydaktycznych mamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych tj: 

język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, logopeda, taniec, basen, 
religia. Często uczestniczymy w teatrzykach i koncertach muzycznych. Organizujemy 
rozmaite wycieczki.

  Nasz zespół nauczycielek tworzą osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym, 
przygotowane do pracy z małymi dziećmi, będące absolutnie oddane pracy, która 
stanowi ich osobistą pasję.
 Przedszkole czynne jest w godzinach 6.45 - 17.30
 Zajęcia prowadzone są w czterech grupach wiekowych od 2,5 do 6 lat
  Oferujemy smaczne i zdrowe posiłki starannie przygotowywane 

w naszym przedszkolu: śniadanie, obiad, 2 podwieczorki, we własnej kuchni.
  Za budynkiem przedszkola znajduje się plac zabaw dla dzieci wyposażony 

w piaskownicę i rozmaite zabawki, które systematycznie są uzupełniane.

W muzeum przyrodniczym W wiosce indiańskiej

Dzień Pluszowego Misia

w piaskownicę i rozmaite zabawki, które systematycznie są uzupełniane.

Dzień Pluszowego Misia

w piaskownicę i rozmaite zabawki, które systematycznie są uzupełniane.

W muzeum przyrodniczym

Dzień Pluszowego Misia

W wiosce indiańskiej

Na pływalni

TAD-MAR

PODRĘCZNIKI SZKOLNE DLA CAŁEJ GMINY
TARNOWO PODGÓRNE ORAZ KSIĄŻKI DLA SZKÓŁ

PONADGIMNAZJALNYCH NA ZAMÓWIENIE

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

ZAPRASZAMY!
Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 111, tel. 61 814 17 87, 515 100 890

Od 30 lipca: pn-pt 10.00 - 18.00, sobota 10.00 - 14.00

tel. 501 617 969

USŁUGI BRUKARSKIE
• parkingi • podjazdy • chodniki •
• renowacje • nawierzchnie •

TANIO I SOLIDNIE

Kompleksowe uk∏adanie
kostki brukowej
granitowej

gwarancja, tanio
607 052 913

SPRZEDAM

RE/MAX 609 330 249

OÂRODEK
WYPOCZYNKOWY W LUSOWIE

tel. 061 814 20 69
kom. 0602 659 208

GEODETA
509 553 381

DOB-KAN
AWARIE 24h

us∏ugi instalacyjne wod kan, co, gaz

CENY KONKURENCYJNE
665 949 178

Certy�kowany psychoterapeuta uzależnień
tel: 501 958 513

Diagnoza
i terapia uzale˝nieƒ
 - alkohol, hazard, leki, narkotyki,

uzależnienia mieszane.
Terapia rodzin osób uzależnionych

Interwencje kryzysowe
Pomoc  w dostaniu się do ośrodka

MECHANIKA POJAZDOWA
M.W. SERWIS

507 406 572
Poznańska 17, Przeźmierowo

www.mwserwisaut.pl

Pielęgnacja ogrodów,  
koszenie trawy, przycinanie  

drzewek oraz opryski sezonowe

782-785-462
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Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41
61 814 24 93
501 662 042

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

• urodziny
• stypy
• imprezy integracyjne
• catering na imprezy

Organizujemy:
• wesela 
• jubileusze
• komunie
• chrzciny

Organizujemy:
•
• jubileusze
• komunie
• ch

ul. Zachodnia 3, tel.605 320 413
e-mail: krzysztofmizera-mrow@wp.pl

Tarnowo
ul. Zachodnia 3, tel.605 320 413

Sala na 100 osób

Podgórne

OKRĘGOWA
STACJA

KONTROLI
POJAZDÓW
przeglądy

rejestracyjne
wszystkich
pojazdów

SERWIS
TACHOGRAFÓW

CYFROWYCH62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 171, tel. 61 652 08 23, tel./fax 61 8146 530

STOMATOLOGIA

AEROBIK

tel. 514 096 982

Przeźmierowo, pon., śr. - godz. 19.00
Tarnowo Podgórne, wt., czw. - godz. 20.22

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

PSYCHOTERAPIA:
indywidualna, par, małżeństw
POMOC SEKSUOLOGICZNA

CH¸ODNICTWO

KLIMATYZACJA

P&W Walkowiak
694-024-850   694-024-866

lodówki, regały, zamrażarki
naprawa urządzeń
gastronomicznych

montaż, naprawa, odgrzybianie

Domek do wynajęcia

508 610 256
Przeźmierowo

JĘZYK FRANCUSKI
KOREPETYCJE

dzieci, młodzież, dorośli

694 806 046
PRZEŹMIEROWO

AUTO SZYBY

500 231 418

Przyciemnianie, wymiana,
naprawa odprysków

SIM-FOL, Poznańska 17, Przeźmierowo

SK¸AD OPA¸U
Batorowo,

ul. Stefana Batorego 46
tel. 507 013 325, 602 573 144

WYSOKA JAKOÂå, NISKIE CENY
W¢GIEL POLSKI

– od 1 tony transport gratis! do 20 km –

wakacyjna opieka
dla dzieci

tylko 200 zł
www.gzuby.pl

509 997 008, 602 754 691

tel. 666 745 777

US¸UGI
OGÓLNOBUDOWLANE

elewacje, docieplenia domów
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Agencja

Ubezpieczenia:

Mieczys∏aw Paczkowski
Wspólna 5, Baranowo

tel. 61 814 13 80
tel. 661 590 360

Dojazd

do klienta

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

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

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)

OGRODY

663 502 532

KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA

koszenie, wertykulacja,
projektowanie i wykonastwo,
opryski, nawożenie, cięcie,
wywóz zielonych odpadów,

porządki, systemy nawadniające,
pielęgnacja

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

auta z klimà

KUPI¢ GOSPODARSTWO
LUB GRUNT ROLNY

664 944 635

NOVA STAL Sp. z o. o. 

HUTROWNIA STALI
w ofercie:

Stal budowlana AIII, A0, ciągniona, kształtowniki,
rury, blachy, druty, CIĘCIE i TRANSPORT

 
pn-pt 7-16.00, w soboty 7-12.00

Poznań, ul. Lutycka 105,
tel. 61 847 7243, 606 439767

COSMETICS

515 528 609, 725 118 570 www.gkcosmetics.pl
Przeźmierowo, Leśna 30A, pon - pt 9.00 - 18.00

HURT - DETAL

Uk∏adanie kostki
brukowej i granitu

tel. 504-027-213
Sucha zabudowa

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

 

ul. Lęborska 31, Poznań

606 782 143
www.vertidecor.pl

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

TRANSPORT
ROBOTY ZIEMNE + HDS

601 76 25 84

• ROZBIÓRKI,
   KARCZOWANIA
• PRACE PORZĄDKOWE
• ZAŁADUNEK,
   WYWÓZ GRUZU-ŚMIECI
• KOPARKO ŁADOWARKA CAT
• MŁOT WYBURZENIOWY
• ZIEMIA, ŻWIR, PIASEK
• KONTENERY 1m3

   NA GRUZ, ŚMIECI
Ostatnia 4b, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. 61 670 99 50, kom. 696 786 036, zbigniew.mazurek@busrent.com.pl

www.busrent.com.pl

WYNAJEM AUT

BEZ KIEROWCY
Z KIEROWCÑ

REGULARNY PRZEWÓZ 
OSÓB DO DANII

9 OSOBOWYCH

Auta nowe, Ford Transit i Renault Tra� c
(przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych)
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KÄRCHER
Profesjonalne czyszczenie
tapicerki samochodowej,

mebli, dywanów, wykładzin,
materacy.

508 610 256

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
I AUTOMATYKA BUDYNKU

• kompleksowe wykonanie
• inteligentny dom (systemy instalacji HOMIK, FIBARO)

ADAM CIŻLA  663 722 451

Kontakt: Lusowo, ul.Wierzbowa 42A
tel. 500-149-451

biuro@greendecor.pl
www.greendecor.pl

PROJEKTOWANIE, ZAKŁADANIE
PIELĘGNACJA OGRODÓW

OGRODY

Układanie kostki
brukowej
i granitowej

Układanie kostki
brukowej
i granitowej

506225377

SK¸AD OPA¸U
SKÓRZEWO

ul. Poznańska 10, tel. 797 492 532

Wegiel krajowy oraz importowany
Skupujemy złom

Sprawdź naszą ofertę na

www.wegiel-poznan.pl

Najlepsze Ceny!

w pełni wyposażony, nowe meble,
miejsca parkingowe za bramą,

c.o. gazowe, internet

na samodzielniej działce
w Sadach

Wynajmę dom 60 m2

601 706 157

ANGIELSKI
664 083 393

TANIO
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ROLETKI
MATERIAŁOWE

MOSKITIERY

139

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!

PRODUCENT
CIEPŁYCH OKIEN

Okna drewniane
Drzwi zewnętrzne
Drzwi wewnętrzne DRE

KAZBET® 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

P
R
O
M
O
C
J
A

USŁUGI ELEKTRYCZNE
 Kompleksowe wykonanie nowych instalacji elektrycznych domów, mieszkań, biur.
 Pomiary i odbiory instalacji elektrycznych
 Instalacje sieci komputerowych, domofonowych, alarmowych i monitoringu

SERWIS i NAPRAWA ELEKTRONARZĘDZI
tel. 504 136 906, 602 216 118

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

 

D O C I E P L E N I A 
BUDYNKÓW 

 
  

 
696  592  192 

PROJEKTOWANIE
I ZAK¸ADANIE OGRODÓW

SYSTEMY
AUTOMATYCZNEGO

NAWADNIANIA
tel. 605 113 716
       669 324 437

POGOTOWIE
KOMPUTEROWE

Dojazd do klienta
oferujemy:

- doradztwo
- serwis
- sprzedaż sprzętu
  komputerowego

ZADZWOŃ JEŚLI
POTRZEBUJESZ POMOCY

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

ZMYWARKI
i inny duży sprzęt AGD

601 717 690
601 853 323
ROK ZAŁOŻENIA 1982 

NAPRAWA

FIGURY OGRODOWE

Rumianek  ul. Poznaƒska 4

- betonowe
- plastikowe

Obrazy
Kryszta∏y

Wyroby
z mosiàdzu i wikliny

Gad˝ety ogrodowe
Fontanny

602 609 278

L OÊrodek Szkolenia Kierowców

DUKAT
Poznaƒ, ul. Dàbrowskiego 98, 

tel. 61 8417739, kom. 0501 707 099

Organizuje kursy prawa jazdy kat. A, A1, B

CENA – 1 250 z∏

ka˝dy wtorek, czwartek 17.30;
lekarz, ksià˝eczki na miejscu

KOREPETYCJE J. POLSKI

518 549 824

Przygotowanie do matury
i egzaminów gimnazjalnych

Szukasz pracy?
Pomoże Ci

Zapisy tel. 505 203 985

www.dziewialtowska.pl

DORADCA ZAWODOWY

W y o s t r z a m y  W i d z e n i e

W m. 08 i 09.2012 socz. okularowe barwione z rabatem 70 do 120 PLN

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

Tel. 61 814 64 76 www.optyka-piasecki.pl

Lokale do wynajęcia
przy ul. Rynkowej w Przeźmierowie

– różne metraże

tel. 792-691-899

tel. 665-04-55-66

J. ANGIELSKI
Korepetycje

Przygotowanie do egzaminów

tel. 664 755 281 (wieczorem)

Język niemiecki
nauka, korepetycje

KOREPETYCJE J. POLSKI

518 549 824

Przygotowanie do matury
i egzaminów gimnazjalnych

Zespół Muzyczny
WESELA • ZABAWY

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

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

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

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

600-11-66-76

dr Karolina
Chmaj-Wierzchowska

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

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 63, tel. 608 679 430, 618 163 900, 910

Były Asystent Poradni Chirurgii Stomatologicznej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Łodzi
Były Asystent Zakładu Protetyki Stomatologicznej  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 stomatologia zachowawcza
 endodoncja
 chirurgia stomatologiczna
 protetyka

cennik usług na www.med-lux.pl
przyjmuje: pn, śr, pt 9.00 -19.00

RENTGEN
ZĘBÓW

lek. stom. KRZYSZTOF BRYŃSKI
STOMATOLOG

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

788 080 953

MIAŁ 505 zł/tona
MIAŁ Z GROSZKIEM 535 zł/tona
ORZECH I 690 zł/tona
EKO GROSZEK (luz) 635 zł/tona
EKO GROSZEK workowany 720 zł/tona      
KOSTKA 790 zł/tona
     

Zakrzewo, ul. Gajowa 38
koło kościołaDREWNO KOMINKOWE

SKUP ZŁOMU

DOWÓZ DO 10 KM OD 1 TONY GRATIS!!

SKUPUJE AUTA

663 85 72 00

Sprawne w dobrym stanie lub po stłuczce osobowe, vany.
Korzystna wycena, umowa, gotówka od ręki.

SPRZEDAM
STEMPLE STROPOWE

505 040 895
d∏. 3m (70 szt.), d∏ 4m (30 szt.)
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TANIO
i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

UKŁADANIE
BRUKOWEJ
KOSTKI

i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

KOSTKI

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

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

E
K
S
P
O
Z
Y
C
J
A

“KEP”
M E B L E

• MEBLE KUCHENNE
• SZAFY WN¢KOWE
• GARDEROBY

Sady, ul. Lusowska 2, tel. 693 313 435
droga Sady-Lusowo

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

607 568 308
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

061 814 27 12 

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

US¸UGI TRANSPORTOWE
NISKIE CENY

600 042 721

• ˝wir • ziemia ogrodowa •
• porzàdkowanie terenu - rozbiórki •

• wywóz gruzu i Êmieci •
• karczowanie • niwelacja • wykopy •

CAT - koparko ∏adowarka

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)

Drzewa
i krzewy ozdobne
Artykuły ogrodnicze

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 61 814 69 79

wypożyczalnia
sprzętu ogrodnicznego

kwiaty 1 roczne i byliny

USG 3D
dopochwowe

piersi
GINEKOLOG
POŁOŻNIK

dr EWA CIEŚLAK

601 71 00 55

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

UNILINGUA
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

ANGIELSKI
HISZPAŃSKI • NIEMIECKI

WŁOSKI

Przeźmierowo, ul. Leśna 7
tel. 506 929 653

ELEKTRYK
- Monitoring CCTV
- Systemy alarmowe
- Instalacje teletechniczne
- Instalacje odgromowe

Kontakt Michał:
886 33 44 02

El
ec

tr
o-

In
st

al...pracujemy z energią!!!

JĘZYK FRANCUSKI
KOREPETYCJE

dzieci, młodzież, dorośli

694 806 046
PRZEŹMIEROWO

Dnia 03.08.2012r (piątek) w Lusowie,
w godzinach popołudniowych 

zaginęła sunia beagle.
Charakterystyczne umaszczenie 

widoczne na zdjeciu.
Dla uczciwego znalazcy nagroda!

tel. 697-936-281

LONDY¡SKI

STYL

Tarnowo Podgórne, ul. Poznaƒska 100 vis a vis Urz´du Gminy

Przeêmierowo ul. Rynkowa 76 vis a vis Przychodni MED LUX

ODZIE˚ Z ANGLII NOWA I U˚YWANA
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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

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,
DORADZTWO KREDYTOWE

FINANCE TEAM

LICENCJA ZAWODOWA NR 7225 

62-080 SWADZIM UL. POZNAŃSKA 22
TEL. 601 822 228    

TEL./FAX  61 814 63 13
www.dobrzenieccynieruchomosci.gratka.pl

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY:

DOMY- PRZEŹMIEROWO, JANKOWICE; 
DZIAŁKI BUDOWLANE-KOBYLNIKI,
SKÓRZEWO, JANKOWICE, CERADZ;

KLUB FITNESS 660 M2
NAJEM MIESZKANIE 50M2 PRZEŹMIEROWO 

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%

FACHBUD
- ciesielstwo, dekarstwo
- podbitki dachowe
- papy termozgrzewalne
- wymiana orynnowania
- naprawy kominów
- obróbki blacharskie

Wykonujemy budynki gospodarcze i altanki drewniane
Montaż tarasów drewnianych!

tel. 500 317 102         strasko@op.pl

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

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

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

tel. 61 814 63 61, 61 814 63 62

MATERIAŁY BUDOWLANE
DU˚Y WYBÓR PRODUKTÓW FIRMY KNAUF

SZEROKI ASORTYMENT NASION RZEPAKU
I ZBÓŻ SIEWNYCH

W¢GIEL
MIA¸

ECO GROSZEK

PALIWO

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

NAUKA GRY W TENISA
Wielokrotny medalista MP
licencjonowany instruktor

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

KONTAKT: 601 371 758
Treningi: kort Przeêmierowo

licencjonowany instruktorlicencjonowany instruktorlicencjonowany instruktorlicencjonowany instruktorlicencjonowany instruktor

UBEZPIECZENIA

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

A-Z

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
języka angielskiego

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

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

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, SADYMieszkanie M-3

do wynajęcia, osobne wejście
tel. 504 045 147

LUSOWO

CENTRUM KSZTA¸CENIA
J¢ZYKÓW OBCYCH
w Przeźmierowie

www.ckjo.plwww.ckjo.pl
Zapisy i info:  691 735 035, Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 125

ZAPRASZA NA KURSY 
języka angielskiego, niemieckiego
oraz hiszpańskiego

PRZEPROWADZAMY EGZAMINY TOEIC!!!

rok zał. 2005
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Szyjemy słonia
z Ania Wieczorek

Swadzim

piątek, 24.08.2012
ul. Poznańska 54

Zapraszam y   na  warsztaty

61 8950 950

godzina 17:00  cena 37 zł
zapisy szkolenia@strima.com                              

Szyjesz? Zapraszamy! Otwarte codziennie 8 - 17, soboty 8 - 14

Szukasz stopki, która szyje kwiatki? Albo igieł do haftu do swojej maszyny? Doradzim
y!

oddzzzzdzddzd iizizziz eiei nene nieiei 8 - 17,7,7 sosos botytyt 8 - 14141

o igigi ieiei łełe dodod haftftf utut ddoodod sswwowow jojo ejej jeje maszszs yzyz nyny ynyn ? DoDoD roro arar dada zdzd iziz mimi
ymym

!y!y

Prezent
     Szablon na słonia
       pobierz z 

www.strima.com

Nie czekaj – ilość miejsc ograniczona

Więcej warsztatów na www.strima.com

Sasiadka-final-A4.indd   1 8/6/12   2:37:12 PM



UWAGA ABSOLWENCIE 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TARNOWIE PODGÓRNYM 

Sobota, 13 października 2012 r., może być dla Ciebie dniem niezwykłym. Z okazji jubileuszu 50-lecia Twoja „pod-
stawówka” organizuje „spotkanie po latach”. Będziesz miał okazję wrócić na chwilę do szkolnej ławy, z senty-
mentem powspominać najpiękniejsze czasy: ostatnie dni dzieciństwa i pierwsze lata młodości, wielkie tajemnice 
szeptane na ucho jedynemu przyjacielowi i przysięgi składane pierwszej miłości, niesprawiedliwe „pały” i zasłużone 
pochwały, pierwszy dzień w szkole i być może pierwsze wagary… 

Spotkajmy się zatem wszyscy: absolwenci, pracownicy i nauczyciele. Spotkanie dla absolwentów organizują Absol-
wenci i Nauczyciele oraz Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym przy wsparciu 
Rady Rodziców. 

Aby wziąć udział w uroczystości musisz spełnić 3 warunki: 
- być absolwentem z roku 2005 lub lat wcześniejszych  
- do 14 września 2012 r. wpłacić 50 zł na konto: 

80 9043 1067 2067 0054 6755 0003  
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórnym  
ul. Szkolna 5, 62-080 Tarnowo Podgórne  
Dopisek - Zjazd Absolwentów

-  do 15 września 2012 r. zarejestrować się na stronie internetowej www.sptp.gema.pl (zakładka Formularz rejestra-
cyjny w menu po lewej stronie) podając szczegóły dotyczące kontaktu (w celu przesłania zaproszenia itp.) i pod-
stawowe informacje dotyczące pobytu w szkole (pomogą nam w lepszej organizacji spotkania) 

Drogi Absolwencie! 
Jeśli posiadasz jeszcze pamiątki z „podstawówki” (zdjęcia, filmy, zeszyty, stare ściągi, dzienniczki, książki, z któ-
rych się uczyłeś, ćwiczenia do kaligrafii, legitymacje szkolne lub harcerskie, książeczki SKO, dyplomy, drewniany 
piórnik, kałamarz, pióro ze stalówką, mundurek lub fartuszek, tornister itd. itp. ) i zechcesz je wypożyczyć lub 
ofiarować szkole – będziemy bardzo wdzięczni! Wszystko, co zechcesz wypożyczyć lub ofiarować szkole, możesz 
przynieść lub przesłać do szkoły już od 6 sierpnia 2012 r.

Szczegółowych informacji dotyczących przebiegu spotkania szukajcie we wrześniu na naszej stronie internetowej. 
Wszyscy Absolwenci, którzy dokonają wpłaty i zarejestrują się na www, otrzymają imienne zaproszenia, które będą 
jednocześnie biletem wstępu na nasze spotkanie. 

Do zobaczenia w Szkole!




