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na wstępie

Pogotowie ratunkowe 999

Policja 997

Straż Pożarna 998

Pogotowie gazowe 992

Pogotowie energetyczne 991

Pogotowie ciepłownicze 993

Pogotowie weterynaryjne 983

Biuro napraw telefonów 914

Komisariat Policji Tarnowo Podgórne 61 81 46 997

Komenda Miejska Policji (Poznań) 61 841 56 11

Straż Gminna  
Tarnowo Podgórne

61 814 79 86
0696 062 691
0602 340 757 
0696 062 679 

Komenda Miejska Straży Pożarnej 61 821 53 00

Ochotnicza Straż Pożarna  
Tarnowo Podgórne

61 814 69 98
0502 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 0507 024 046
0507 024 047
0507 024 048

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

94 83

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

Urząd Pocztowy w Przeźmierowie 61 652 41 92

Urząd Pocztowy w Przeźmierowie 
ul. Modrzewiowa 12

61 651 21 12
fax 61 652 40 93

Schronisko dla zwierząt w Jędrzejewie 
Vet Agro Service
                                                       po 15

67 216 57 50
67 216 45 97

67  255 48 81

Muzeum Powstańców Wielkopolskich 61 814 69 52

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

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

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

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

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

W SOBOTY URZĄD NIECZYNNY

Telefony alarmowe

Sołtys z Radą Sołecką Tarnowa Podgórnego zapraszają na zabawę 
andrzejkową  28 listopada. Początek godz. 20.00 w sali OSiR ul. 
23 Października. Zapisy do 20 listopada przyjmuje członek rady 

sołeckiej Bożena Możdżeń (tel. dom. 61 814-75-68, kom. 6930-114-
200), koszt 60 zł od osoby. 

Andrzejki u sołtysa

Zapraszamy na kolejną Akcję Honorowego Krwiodawstwa. Spo-
tykamy się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie 
Podgórnym w sobotę, 21 listopada, w godzinach 8.00 – 16.00.

- Gorąco zapraszam wszystkich. Szczególnie tych, którzy po raz pierw-
szy chcieliby oddać krew.  Przyłączcie się do naszego grona – mówi 
Wojciech Janczewski, prezes Stowarzyszenia „Dar Serc”.           ~ARz

21.11 oddaj krew! 

Porozumienie zachodnia-
obwodnica.pl taką nazwę 
przyjmie współdziałanie in-

formacyjne gmin: Dopiewo i Ko-
morniki, Rokietnica, Suchy Las 
i Tarnowo Podgórne.
www.zachodniaobwodnica.pl 
- ten adres internetowy ma być  
aktywny w styczniu następnego 
roku. Strona ma w sposób spój-
ny informować o postępie prac 
związanych z budową S11, czy-
li Zachodnią Obwodnicą Pozna-
nia, a w szczególności akcjach 
prowadzonych przez wykonaw-

ców w każdej z gmin, etapach re-
alizacji inwestycji, wykonanych 
i planowanych zadaniach, utrud-
nieniach dla mieszkańców i kie-
rowców, nowych możliwościach. 
Na stronie pojawiać się będą aktu-
alności i komunikaty.

Wójtowie zaangażowanych 
gmin podpiszą w listopadzie po-
rozumienie o współpracy.

Portal będzie podręcznym kom-
pendium wiedzy dla tych, którym 
budowa daje się we znaki, jak 
i dla tych przed którymi otworzy 
ona nowe możliwości.        ~ AM

www.zachodniaobwodnica.pl 

Szanowni Państwo!

Tym razem zacznę nietypowo. Od podziękowań. Wszystkim tym,  
którzy odpowiedzieli na naszą akcję „Stop (ciężar)ówkom na 
drogach”. Dostaliśmy wiele listów i zdjęć, samochodów, które łamiąc 
przepisy, dewastują nasze lokalne drogi. Dzięki Państwa reakcji na 
nasz apel, ruch samochodowy na drogach znacznie się zmniejszył.

Ponadto w tym numerze przedstawiamy relację z obchodów Święta 
Niepodległości w naszej Gminie. Szczególnie chwytający za serce  
był koncert Zespołu „Modraki”. Cieszy fakt, że na w uroczystej  
mszy św. wzięło udział tak wielu mieszkańców.

O tym, jak mając zaledwie kilkanaście lat można być skutecznym 
i realizować swoje marzenia, piszemy przy okazji otwarcia skate  
parku w Przeźmierowie. I jak zwykle dorzucamy garść informacji 
z naszej Gminy. 

~ Agnieszka Rzeźnik 
redaktor naczelna

P.S. Kto z Państwa zrobił już ciasto na świąteczne pierniki?
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pytanie do wójta

Ty też możesz zadać pytanie!

Chciałam zwrócić uwagę na korki, jakie powstają 
w Tarnowie Podgórnym na ulicy Poznańskiej po 

zainstalowaniu sygnalizacji świetlnej. Sygnalizacja 
ta od momentu  uruchomienia zamiast usprawnić 

ruch wprowadziła istny chaos. Dlaczego pieniądze 
publiczne są wydawane na tak nieprzemyślane 
rozwiązania? Dlaczego nie wygospodarowano 

miejsca na oddzielny pas dla skręcających 
w kierunku Kaźmierza (wjeżdżających z kierunku 

Urzędu Gminy)? Efekt jest taki, że jeden samochód 
blokuje cały ruch, a sygnalizacja tylko przeszkadza 

w miarę płynnym ruchu, jaki dotychczas odbywał się 
po Poznańskiej. Dlaczego nie pomyślano o budowie 

zjazdu na Kaźmierz wcześniej np. na przedłużeniu 
ulicy Nowej. Kiedy można się spodziewać budowy 

drogi na Kaźmierz bezpośrednio z ronda na 92? 

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

Przebudowa ulicy Poznań-
skiej w Tarnowie Podgór-
nym wiąże się ze zmianą 

jej charakteru i organizacji ru-
chu. Dla poprawy bezpieczeń-
stwa w infrastrukturze drogi 
umieszczono szereg urządzeń 
spowalniających ruch. Również 
takie zadanie spełnia sygnali-
zacja świetlna na skrzyżowa-
niu z ulicą Szkolną. Jej program 
poddawany jest ciągłym udo-
skonaleniom poprzez dostoso-
wywanie do warunków ruchu na 
skrzyżowaniu. Współpracujemy 
w tym zakresie z największą fir-
mą w Polsce w dziedzinie pro-
dukcji urządzeń do sygnalizacji 
świetlnej – MSR Trafic (firma ta 
ma swoją siedzibę na terenie na-
szej Gminy). 

Obserwacja funkcjonowania 
ulicy Poznańskiej sprawiła, że 

wkrótce w centrum (pomię-
dzy ulicami Szkolną a Rokiet-
nicką) zostanie wprowadzona 
strefa ograniczonego postoju 
do 1 godziny. To jest wyjście 
naprzeciw oczekiwaniom han-
dlowców. 

Dla zwiększenia poziomu bez-
pieczeństwa w przyszłym roku 
to miejsce zostanie objęte moni-
toringiem ze stanowiskami ob-
serwacyjnymi na Policji i Straży 
Gminnej. 

Trwa już budowa obwodnicy 
Tarnowa Podgórnego. Dzięki niej 
ruch samochodowy z i do Kaź-
mierza zostanie przeniesiony poza 
centrum Tarnowa Podgórnego. 
Wkrótce także zostanie urucho-
miony III etap modernizacji uli-
cy Poznańskiej. Jego zakończenie 
wprowadzi jednakowe parametry 
techniczne na całej długości. 

Czy nowe światła na ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym mają uła-
twić czy utrudnić przejazd? - odpowiada Wójt Gminy Tadeusz Czajka

Ulica Poznańska w Tarnowie Podgórnym fot. ARz
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10 LAT MINęłO Tarnowskie Gimnazjum świętowało 10 rocznicę 
swego istnienia. Z tej okazji w szkole odbyła się uroczystość z udzia-
łem uczniów, nauczycieli, absolwentów i władz Gminy.         ~ARz

aktualności 

Baranowo

 Trwa procedura przetargowa na realizację 
kompleksu boisk przy Gimnazjum

 Trwa procedura przetargowa na budowę pla-
cu zabaw na Os. Rubinowym

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

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

Ceradz Kościelny

 Zakończono asfaltowanie nawierzchni ulicy 
Kalwowskiej

 Trwa rozbudowa placu zabaw

W trakcie przetargu remont chodników i 
parkingu w centrum wsi

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

Batorowo

 Zakończono asfaltowanie ulicy Brzask 

W projektowaniu ścieżka pieszo-rowerowa 
na ul. Stefana Batorego

Chyby

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

Góra 

 Trwa budowa chodnika i poszerzenie ul. 
Poznańskiej (realizacja Zarząd Dróg Powia-
towych)

Jankowice 

 Trwa  budowa ul. Parkowej wraz z kanaliza-
cją deszczową

 Trwa  remont dachu Pałacu 

 Podpisano umowę na wykonanie izolacji i 
osuszenie ścian piwnic w Pałacu 

W trakcie opracowania dokumentacja na 
budowę ścieżki pieszo-rowerowej Jankowi-
ce – Tarnowo Podgórne oraz Jankowice – 
Ceradz Kościelny

Kokoszczyn 

 Trwa rozbudowa placu zabaw
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Punktualnie w sobotnie po-
łudnie, 7 listopada, w Parku 
700-lecia zgromadzili się ci, 

którym bliska była idea powstania 
skate parku. Zakończył się pierw-
szy etap budowy, który obejmował 
prace związane z przygotowaniem 
terenu i montaż urządzeń (na chęt-
nych czekają już bank ramp, quar-
ter pipe, funbox z grindboxem 3/3 
i ławka). Zebranych gości przywi-
tał Wójt Gminy Tadeusz Czajka, 
który wymieniał kolejnych amba-
sadorów idei budowy skate parku. 

Z inicjatywą zorganizowania 
skate parku do Urzędu przyszli 
dwaj młodzi ludzie Michał Napie-

rała i Filip Nowak. Opowiadając 
z pasją o swoim hobby przedsta-
wili kroki, jakie należałoby podjąć 
w celu wybudowania bezpieczne-
go miejsca uprawiania tego sportu. 
Następnie przedstawili projekt oraz 
potencjalnego wykonawcę urzą-
dzeń. Wizyta w Urzędzie jedena-
stoletniego Dominika Jabłońskie-
go (o której pisaliśmy w lipcowej 
„Sąsiadce – Czytaj”) przypieczęto-
wała decyzję o zrealizowaniu ma-
rzeń skate’owców. 

Skate park został wybudowany ze 
środków gminnych. Koszt urządzeń 
to  50 tys. zł, koszt przygotowania 
płyty – ponad 30 tys. zł          ~ARz

Mamy skate park

Skate park otwarto 7 listopada fot. ARz
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 aktualności

W  poprzednim nu-
merze „Sąsiadki 
– Czytaj” popro-
siliśmy Państwa 

o pomoc. Wiemy, że powstają-
ca właśnie obwodnica Poznania 
przyniesie nam wiele korzyści. 
Rozumiemy, że budowa wiąże 
się z różnego typu utrudnienia-
mi. Jednakże nie zgadzamy się 
na niszczenie naszych lokalnych 
dróg, którymi jeżdżą ciężarów-
ki. I nie chodzi tu tylko o pojaz-
dy obsługujące budowę obwodni-
cy. Z naszych obserwacji wynika, 
że w równym stopniu przepisy są 
łamane przez ciężarówki innych 
firm. Jadąc nielegalnym „skró-
tem” - niszczą nasze drogi. 

W ślad za sygnałami mieszkań-
ców okolice Batorowa, Sadów 
i Lusowa są częściej patrolowane 
przez Straż Gminną. Jest jednak 
jasne, że kierowcy widząc ozna-
kowany samochód Straży ostrze-
gają się wzajemnie, chociażby 
przez CB radio. 

Poprosiliśmy zatem Państwa 
o przesyłanie zdjęć na adres redak-
cji. Część z otrzymanych zdjęć za-
mieściliśmy na www.poziom-wy-
zej.pl  w zakładce: Ciężar(ówki) 
na drogach – STOP. Otrzymaliśmy 
też listy przedstawiające problemy 
mieszkańców, wynikające z budo-
wy zachodniej obwodnicy.

Obok przedstawiamy protest 
mieszkańca Lusowa przeciwko 
prowadzeniu robót nocą. Poniżej 
zamieszczamy także odpowiedź 
firmy Skanska - wykonawcy ob-
wodnicy.                             ~ ARz

Dzięki naszej akcji ruch ciężarówek na drogach lokalnych został skutecznie ograniczony

Ciężar(ówki) na drogach – STOP
Zwracam się do Was z apelem o pomoc w sprawie, 

która w ostatnim okresie staje się coraz większym 
problemem dla większości mieszkańców osiedli po-
łożnych wzdłuż ulicy Zakrzewskiej w Lusowie.  

Problemem tym jest rosnące natężenie ruch drogo-
wego na wyżej wymienionej drodze, a w szczególności 
bardzo duże w ostatnich dniach natężenie ruchu cię-
żarowego, związanego z zaopatrzeniem budowy za-
chodniej obwodnicy Poznania, prowadzonego przez 
samochody firmy Skanska w godzinach nocnych.

Na przestrzeni ostatnich tygodni do samochodów, 
które zwyczajowo korzystają z ulicy Zakrzewskiej trak-
tując ją jako fragment nieoficjalnej obwodnicy Pozna-
nia, dołączyły samochody firmy Skanska dowożące 
materiały budowlane do placu budowy w Batorowie. 
Oczywiście wszyscy mieszkańcy okolic ul. Zakrzewskiej 
mają świadomość, iż zakończenie budowy oficjalnej ob-
wodnicy Poznania spowoduje znaczne odciążenie dróg 
lokalnych, w tym ulicy Zakrzewskiej w Lusowie, i świa-
domość tego pomaga łatwiej pogodzić się z okresowymi 
utrudnieniami w ruchu drogowym.

Niestety w ostatnich dniach ruch samochodów firmy 
Skanska uległ zdecydowanemu nasileniu i co gorsza 
główne natężenie ruchu tych aut przypada na godziny 
nocne, między dwudziestą drugą a szóstą rano.  

O ile z jednej strony rozumiem konieczność pro-
wadzenia zaopatrzenia placu budowy, o tyle z dru-
giej strony uważam za niedopuszczalne kierowanie 
ciężkiego transportu ciężarowego przez teren osie-
dli mieszkaniowych w porze nocnej. W ostatnich 
dniach natężenie ruchu dochodziło do kilku / kilku-
nastu ciężkich wywrotek na minutę pędzących ulica 
Zakrzewską z dużo większą niż dozwolona prędko-
ścią. Powstający przy tym hałas jest tak duży, że nie 
sposób zasnąć.

Niniejszym chciałbym więc zaprotestować prze-
ciwko prowadzeniu zaopatrzenia budowy obwodni-
cy w godzinach nocnych, i prosić Państwa o pomoc 
w rozwiązaniu tego rosnącego z dnia na dzień - jak 
mniemam nie tylko mojego - problemu.

(imię i nazwisko znane redakcji)
Nadesłane zdjęcia

Odpowiedź Skanska SA

Termin budowy zachodniej ob-
wodnicy Poznania wymaga od 
nas realizowania prac również 

w godzinach nocnych. Jesteśmy świa-
domi, że tak potężna budowa wiąże się 
z niedogodnościami dla mieszkańców. 
Dokładamy wszelkich starań, by mini-
malizować uciążliwości. Między innymi 
podjęliśmy kategoryczne działania, ma-
jące na celu zdyscyplinowanie kierow-

ców. Powołane przez nas patrole kontro-
lują transport podczas prowadzenie robót 
w dzień i w nocy.  Dowóz materiałów 
odbywa się na zasadach i na warunkach 
ustalonych i popisanych w porozumie-
niach z zarządcami dróg. Jednocześnie 
informujemy, że  odcinki dróg publicz-
nych  wykorzystywane do przewozów 
materiałów na potrzeby budowy zachod-
niej obwodnicy Poznania utrzymywane 
są na bieżąco w czystości  przy użyciu 
szczotek mechanicznych.

Tymczasem prosimy o wyrozumiałość 
i pragniemy zapewnić, że wykonujemy 
prace zgodnie z harmonogramem tak, by 
jak najszybciej oddać do użytku obwod-
nicę, która w przyszłości przyczyni się 
do zmniejszenia ruchu na drogach lokal-
nych, a co za tym idzie zmniejszy się ha-
łas i emisja spalin, co poprawi Państwa 
komfort mieszkania. 

~Jakub Budziałowski 
Dyrektor Kontraktu 
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OBWODNICA    Trwają prace związane z budową przyszłej obwod-
nicy Tarnowa Podgórnego. Patrząc z ronda na drodze krajowej nr 92 
widać „jak na dłoni” przebieg drogi.                                          ~ARz

 aktualności

Kokoszczyn 

 Trwa procedura przetargowa na remont 
chodnika na ulicy Dworcowej

Lusowo

 Trwają prace przy przebudowie ulicy Nowej

 Trwają prace związane z zagospodarowa-
niem plaży w Lusowie

Wybrano wykonawcę  na budowę ul. Świt

 Trwa procedura przetargowa na remont par-
kingu przy jeziorze na działce gminnej

W opracowaniu dokumentacja projektowa 
budowy ul. Przylesie

Lusówko

 Trwa rozbudowa szkoły podstawowej  II 
etap

 Trwają prace związane z  rozbudową przed-
szkola

W realizacji wykonanie projektu przebudowy 
ulicy Tarnowskiej wraz z odwodnieniem

Przeźmierowo

 Trwają prace porządkowe, nasadzenia w 
Parku im. St. Kanikowskiego

 Trwa rozbudowa placów zabaw przy ul. Le-
śnej i w Parku im. St. Kanikowskiego

 Na ukończeniu budowa boisk Orlik przy ul. 
Leśnej/Ogrodowej

Wybrano wykonawcę na budowę ulic Świer-
kowej i Kwiatowej

 Trwa aktualizacja projektu na ul. Wysogo-
towską (na odcinku między Sosnową, a Ko-
ścielną)

W przygotowaniu projekt budowy przed-
szkola

Rumianek  

 Trwa budowa budynku socjalnego

 Ogłoszono przetarg na budowę świetlicy 
wiejskiej

Sady 

 Zakończono prace związane z remontem 
chodnika na ul. Poprzecznej

 Trwa rozbudowa placu zabaw 

 Trwają prace związane z oczyszczeniem sta-
wu przy ul. Szkolnej

 Rozpoczęto budowę ścieżki rowerowej Sady 
Lusowo

Wybrano wykonawcę na budowę kolektora od 
ulicy Drukarskiej do Rowu Marianowskiego
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Od 1 stycznia 2010 roku 
gminne i powiatowe fun-
dusze ochrony środowiska 

przestaną istnieć, a Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej oraz wojewódz-
kie fundusze środowiska staną się 
osobami prawnymi. Niestety Sejm 
przyjął taką poprawkę do ustawy 
Prawo Ochrony Środowiska. Głoso-

wało 425 posłów, za ustawą opowie-
działo się 418 parlamentarzystów, 
przeciw był 1, a 6 się wstrzymało.  
W związku z zaistniałą sytuacją do 
wyjaśnienia Gmina zmuszona jest 
wstrzymać planowaną na 2010 r. 
pomoc na działania proekologiczne 
i edukację ekologiczną. 

~ Marek Ratajczak 
Inspektor ds. ochrony środowiska

Likwidacja powiatowych i gminnych funduszy

Eko-edukacja wstrzymana?

Nie da się ukryć, że ostat-
nich kilka tygodni dla 
mieszkańców Lusowa 

były uciążliwe. Ograniczenia 
w ruchu samochodowym, zmia-
ny w rozkładzie jazdy i przebiegu 
linii autobusowych, a nawet cza-
sowe zamknięcie dla wszelkich 
pojazdów. Powodem była prze-
budowa ulicy Nowej prowadzona 
równolegle z budową wodocią-
gu.  Ale opłaciło się. Ulica jest już  

dostępna dla wszystkich – trwają 
ostatnie prace związane z budo-
wą chodnika i ścieżki rowerowej. 
Symboliczne przecięcie wstęgi 
nastąpi 27 listopada.

Przebudowa ulicy Nowej zosta-
ła sfinansowana przez Powiat Po-
znański (ponad 1,6 mln zł), Gmi-
nę Tarnowo Podgórne (1 mln zł.) 
i Narodowy Program Przebudowy 
Dróg Lokalnych (2,6 mln zł).

~ARz

Remont ulicy w Lusowie zakończony

Nowa jak nowa
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11 listopada

Ten dzień obchodziliśmy 
w naszej Gminie niezwykle 
uroczyście. Najpierw msza 

św. z udziałem Koła Śpiewu im. F. 
Nowowiejskiego. Potem wzrusza-
jący koncert pieśni patriotycznych 
w wykonaniu Zespołu „Modraki”. 
Przemarsz do Parku im. J. Wojkie-
wicza, gdzie wszyscy - mieszkań-
cy, zaproszeni goście, władze Gmi-
ny, przedstawiciele lokalnych grup 
i stowarzyszeń, poczty sztandaro-
we - zatrzymaliśmy się na chwilę 
zadumy i refleksji. O naszej pa-
mięci i wdzięczności za wolną Oj-
czyznę świadczą złożone wiązanki 
i zapalone znicze…

Ale Święto Niepodległości mia-
ło także swoje sportowe oblicze. 
Blisko 80 biegaczy i rowerzystów 
wystartowało w VI Biegu i Raj-
dzie Rowerowym a trasa wiodła 
dookoła Jeziora Lusowskiego. 

Organizatorami obchodów byli 
GOK „Sezam”, OSiR i Kurkowe 
Bractwo Strzeleckie.           ~ARz

Święto 
Niepodległości

fot. GOK
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 aktualności

Sady 

 Trwa opracowanie dokumentacji projekto-
wej budowy ul. Za Motelem wraz z odwod-
nieniem (nowy zjazd z drogi nr 92)

Sierosław

Wybrano wykonawcę na budowę ul. Skraj-
nej

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

 Trwa opracowanie dokumentacji budowy 
chodnika przy ulicy Prostej 

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

Swadzim

W opracowaniu dokumentacja projektowa na 
budowę ul. Sosnowej wraz z odwodnieniem 

Tarnowo  Podgórne

 Otwarto skate park w Parku 700-lecia

 Oczyszczono i odbudowano dwa stawy w 
Parku 700-lecia

 Trwa budowa oświetlenia ul. Rokietnickiej

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

 Trwają prace związane z rozbudową szkoły 
podstawowej

 Rozpoczęto budowę obwodnicy

W trakcie procedura przetargowa na budowę 
przedszkola

W opracowaniu dokumentacja na budowę 
ul. Żonkilowej i Nasturcjowej

W opracowaniu projekt budowy ciągu pieszo-
rowerowego ul. Nowa – 23 Października

Wysogotowo 

 Zakończono budowę kanalizacji deszczowej 
ul. Sojowej

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

 Ogłoszono przetarg na budowę ulicy Pięknej 
i Warzywnej

W realizacji projekt oświetlenia ul. Pięknej

W projektowaniu ścieżka pieszo-rowerowa 
Wysogotowo-Lusowo
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Sprawdź, co się dzieje  

w Twojej miejscowości

Pod koniec października 
funkcjonariusze Zespołu 
Prewencji Kryminalnej 

Nieletnich i Patologii Komisaria-
tu Policji w Tarnowie Podgórnym 
sierż. Joanna Tecław i sierż. Izabe-
la Socha wraz z funkcjonariuszem 
KMP w Poznaniu sierż. Marcinem 
Łakomczykiem przeprowadzili 
działania profilaktyczne na cmen-
tarzach na terenie Gminy. Pod-
czas patrolu w Tarnowie Podgór-

nym, Przeźmierowie i Lusowie 
osobom odwiedzającym i porzą-
kującym groby bliskich wręczali 
ulotki i przestrzegali o zachowa-
niu bezpieczeństwa. 

Informowali o odpowiednim 
zabezpieczeniu domów i miesz-
kań na czas nieobecności domow-
ników, o właściwym zabezpiecze-
niu pojazdów na parkingach przy 
cmentarzach i ostrzegali przed 
„kieszonkowcami”.               ~na

Ostrzegali przed 
kieszonkowcami

TORNISTER Z ODBLASKIEM!  Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawo-
wej w Tarnowie Podgórnym otrzymali porządną dawkę informacji na te-
mat bezpieczeństwa na drodze. Spotkanie rozpoczęło się ustaleniem, którą 
stroną ulicy należy się poruszać. Chociaż początkowo obie wersje miały 
mniej więcej tyle samo zwolenników co przeciwników, to po krótkim wy-
jaśnieniu policjanta - Dariusza Fleischera z Wydziału Ruchu Drogowego 
KMP dzieci chórem odpowiedziały, że po lewej. Potem trafnie podawały 
numery alarmowe pogotowia, policji i straży pożarnej. A na koniec wszy-
scy uczniowie otrzymali opaski odblaskowe ufundowane przez Komisję 
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego w ramach programu 
„Bądź widoczny”.                                                                                   ~ARz

Patrole policjantów przy cmentarzach fot. archiwum Policji
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informacje

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne przypomina 
o możliwości podłączania posesji do kanali-
zacji sanitarnej w miejscowościach:

CERADZ KOŚCIELNY ul. Bukowska 
(od 2a-2f), ul. Kalwowska (do nr 11a), ul. Sokoła (cała), 
ul. Bociana (cała), ul. Palaczówka, ul. Wspólna (cała), 
ul. bez nazwy (odchodząca od ul. Palaczówka)

LUSOWO ul. Zakrzewska i Os. Przylesie

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgór-
ne Nr LXXI/453/2006 z dnia 28.03.2006r. §5 pkt. 4:

Właściciele nieruchomości zabudowanych, wyposa-
żonych w szczelne zbiorniki bezodpływowe do groma-
dzenia nieczystości ciekłych, zobowiązani są na własny 

koszt do przyłączenia nieruchomości 
do istniejącej sieci kanalizacyjnej:

a) w odniesieniu do sieci już 
istniejących (tj. do dnia 28 marca 
2006r.) w tym rejonie - w terminie 
nie dłuższym niż w ciągu jednego 
roku od dnia wejścia w życie ni-
niejszej uchwały; 

b) w odniesieniu do sieci w trak-
cie realizacji lub wybudowanych 
w przyszłości (tj. po dniu 28 marca 
2006r.) w terminie nie dłuższym niż 
jeden rok, licząc od dnia jej wybudo-
wania i przekazania do eksploatacji; 

c) warunki techniczne wykona-
nia i odbioru przyłącza wymagają 

uzgodnień z zarządzającym siecią 
tj. TP-KOM Sp. z o.o. Tarnowska 
Gospodarka Komunalna z siedzi-
bą w Tarnowie Podgórnym na ul. 
Zachodniej 4 tel. 61 8146 430.

W przypadku nieruchomości po-
łożonych przy w/w posesjach ich 
właściciele powinni zapewnić utrzy-
manie czystości i porządku poprzez 
przyłączenie nieruchomości do ist-
niejącej kanalizacji sanitarnej (pod-
stawa prawna Dz. U. 2005r. Nr 236 
poz. 2008 z poźn. zm. z 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach).  

   ~WIOŚ

Przyłączenia w Ceradzu Kościelnym i Lusowie

1. Należy wystąpić do TP-KOM Sp. z o.o. z wnio-
skiem o wydanie warunków technicznych podłącze-
nia do sieci (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej):

-  pobrać, wypełnić i dostosować wniosek, dostępny 
w siedzibie Spółki (ul. Zachodnia 4 w Tarnowie Pod-
górnym tel. 61 8146 430) lub na www.tp-kom.pl;

-  do wniosku załączyć aktualną mapę zasadniczą 
działki w skali 1:500;

-  Spółka wyda odpłatnie warunki techniczne przy-
łącza (do wydanych warunków dołączona jest sto-
sowna faktura VAT – cennik dostępny w siedzibie 
TP-KOM Sp. z o.o.), które można będzie odebrać 
osobiście lub otrzymać listownie.  

2. Następnie zlecić wykonanie, na podstawie wy-
danych przez TP-KOM warunków technicznych, 
projektu technicznego przyłącza projektantowi po-
siadającemu uprawnienia budowlane w specjalno-
ści zgodnie z przedmiotem projektu.

3. Trasa projektowanego uzbrojenia musi być 
uzgodniona przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej  w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18.

4. Projekt techniczny przyłącza (3 egzemplarze) 
zawierający opinię Zespołu Uzgadniania Dokumen-
tacji Projektowej wraz z załącznikiem mapowym 
należy uzgodnić w TP-KOM Sp. z o.o.

-  uzgodnienie dokumentacji projektowej jest płatne 
na podstawie wystawionej przez Spółkę faktury 
VAT.

5. Zamiar przystąpienia do wykonywania przy-
łącza inwestor lub wykonawca zobowiązany jest 
zgłosić (osobiście, telefonicznie lub pisemnie) w TP-
KOM Sp. z o.o. z 7 – dniowym wyprzedzeniem. Je-
żeli w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia wnio-
sku Inwestor nie otrzyma sprzeciwu z TP-KOM, 
może przystąpić do realizacji przyłącza (brak sprze-

ciwu jest równoznaczny ze zgodą 
na przyłączenie do sieci);

-  przyłącze może wykonać oso-
ba fizyczna lub prawna, która 
prowadzi działalność gospo-
darczą w zakresie sieci i insta-
lacji wod-kan. 

6. Wykonanie przyłącza w sta-
nie odkrytym należy zgłosić do 
odbioru technicznego do TP-
KOM Sp. z o.o. (telefonicznie pod 
nr tel. 61 8146 430 wew. 424 lub 
442 lub mailowo na adres biu-
ro@tp-kom.pl, zmasztalerz@tp-
kom.pl lub rrackowiak@tp-kom.
pl  lub faksem na nr 61 8147407)

-  inwestor zobowiązany jest zle-
cić wykonanie inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej 
uprawnionemu geodecie (przed 
zasypaniem przyłącza) i przed-
łożyć, podczas odbioru, inwen-
taryzację odcinka przewodu 
przyłączanego. Inwentaryzacja 
geodezyjna powykonawcza musi 
być zgłoszona, w formie operatu 
geodezyjnego, do Powiatowego 
Ośrodka Dokumentacji Geode-
zyjnej i Kartograficznej;

-  z odbioru przyłącza wykonaw-
cy przekazany jest protokół od-
bioru technicznego przyłącza;

-  należy uregulować opłatę za 
odbiór techniczny przyłącza na 
podstawie wystawionej przez 
Spółkę faktury VAT.

7. Po zrealizowaniu w/w zada-
nia inwestor zobowiązany jest 
złożyć wniosek o zawarcie umo-
wy na dostawę wody / odprowa-
dzanie ścieków – lub bezpośred-
nio przybyć do siedziby Spółki 
podpisać przedmiotową umowę;

-  spisanie umowy nastąpi po oka-
zaniu: inwentaryzacji geode-
zyjnej powykonawczej z pro-
tokołem odbioru technicznego 
przyłącza, tytułu prawnego do 
władania nieruchomością oraz 
dokumentu tożsamości.

Przypominamy, że można same-
mu wykonać projekt przyłącza ka-
nalizacji sanitarnej na podstawie 
otrzymanych od TP-KOM warun-
ków technicznych, o które należy 
do TP-KOM wystąpić. Pozostała 
procedura przebiega wg schematu 
opisanego powyżej.             ~WIOŚ

Podłączenie kanalizacji – instrukcja

Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać w TP-KOM tele-
fonicznie pod nr 61 8146430 
wew. 424 lub 442 lub mailo-
wo na adres zmasztalerz@
tp-kom.pl lub mdzik@tp-
kom.pl. Kolejne informacje 
będą się ukazywać sukce-
sywnie na stronie www.tp-
kom.pl
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sprawozdania

Z prac 
Rady Gminy

Sesja 20 października 2009

Pod obrady Rady Gmi-
ny w dniu 20 paździer-
nika trafiło 12 projek-
tów uchwał. Ważnym 

punktem posiedzenia była infor-
macja o stanie realizacji zadań 
oświatowych w roku szkolnym 
2008/2009.

Podjęto uchwały m.in. w sprawie:
- udzielania i rozliczania do-

tacji dla niepublicznych przed-
szkoli prowadzonych na tere-
nie Gminy Tarnowo Podgórne 
– na każde dziecko uczeszczają-
ce do przedszkola niepublicznego 
od początku tego roku przekazy-
waliśmy z budżetu Gminy śred-
nio 496 zł miesięcznie. Ostatnia 
nowelizacja ustawy o systemie 
oświaty umożliwiła kontrolę środ-
ków wydatkowanych na ten cel.

- zaopiniowania lokalizacji 
salonu gier na automatach -  to 
kolejna próba posadowienia na te-
renie Gminy salonu gier – tym ra-
zem w Baranowie. Rada po zapo-
znaniu się z opinią Rady Sołeckiej 
Baranowa nie wyraziła zgody na 
lokalizację salonu.

- uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-

strzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej w Wysogoto-
wie, w rejonie ulic Bukowskiej, 
Batorowskiej, Wierzbowej 
i Długiej – plan, który przewi-
jał się przez wiele sprawozdań 
z prac RG, został uchwalony. 
Odrzucone zostały uwagi doty-
czące zakazu prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej.

- przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w ob-
rębie ulicy Rynkowej w Prze-
źmierowie – celem opracowania 
zmiany jest umożliwienie roz-
budowy istniejącej przychodni 
Med-Lux.

- zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego Przeźmierowo – rejon ul. 
Leśnej, Wysogotowskiej i dro-
gi krajowej nr 92 – w wyniku 
uchwalenia w/w planu na dział-
kach  należących do firmy Inter-

fragrance będzie możliwa zabu-
dowa mieszkaniowa szeregowa.

- zmiany uchwały o budżecie 
Gminy na rok 2009 – im bliżej 
końca roku, tym częstsze zmiany 
polegające na przesunięciach, po-
rządkujących budżet.

Rada zapoznała się z analizą 
oświadczeń majątkowych rad-
nych oraz osób na kierowniczych 
stanowiskach samorządowych. 

Dyskutowano także nad spra-
wozdaniami poszczególnych ko-
misji Rady Gminy oraz spra-
wozdaniem z działalności Wójta 
w okresie międzysesyjnym.

Kolejne posiedzenie Rady Gmi-
ny 17 listopada będzie poświęco-
ne m.in. stawkom podatkowym.

Zapraszam.

~Ewa Noszczyńska-Szkurat 
Przewodnicząca Rady Gminy

Czy wiesz, że średnio miesięczne utrzymanie 1 dziecka w przedszkolu publicz-

nym kosztuje budżet Gminy - 662 zł, w zerówkach - 275 zł, w szkole podsta-

wowej - 591 zł, w gimnazjum - 622 zł, w liceum - 584 zł. Dopłata do 1 dziecka 

w przedszkolu niepublicznym wynosi średnio 496 zł miesięcznie.
(podano wartości średnie za pierwsze 10 miesięcy 2009 r. wg stanu na 31.10.2009 r.)

Na sesji... fot. archiwum
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aktualności

W październiku do naj-
częściej otrzymywa-
nych zgłoszeń należa-

ły interwencje związane z:
• bezpieczeństwem w komunika-

cji - 261
• przepisami ustawy o wychowa-

niu w trzeźwości - 27
• porządkiem i spokojem publicz-

nym - 14
• bezpieczeństwem osób i mienia - 7
• nieprzestrzeganiem aktów pra-

wa miejscowego -  71
• innymi nieprawidłowościami - 80

W październiku przeprowadzi-
liśmy m.in. akcję kontroli prawi-
dłowości parkowania kierowców 
na nowych ulicach w Gminie. 
Szczególną uwagę zwróciliśmy 
na ul. Poznańską w Tarnowie 
Podgórnym. Prosimy kierowców 
o parkowanie zgodnie z obowią-
zującym oznaczeniem.

Zauważyliśmy wzrost interwen-
cji dotyczących zanieczyszcze-
nia nawierzchni dróg związanych 
z prowadzonymi inwestycjami. 
Przypominamy, że do obowiąz-
ków wykonujących inwestycje 
należy przywrócenie nawierzchni 
do stanu pierwotnego. 

Odnotowaliśmy również zwięk-
szenie liczby zgłoszeń dotyczą-
cych spalania w piecach c.o. 
niedozwolonych substancji. Przy-
pominamy, iż dozwolone jest pa-
lenie wyłącznie węglem i nieim-
pregnowanym drewnem. Palenie 
innych substancji jest zabronione. 

Przypominamy, że na terenie 
Gminy znajdują się słupy ogło-
szeniowe, na których bezpłatnie 
można umieścić swoje ogłoszenie. 
Umieszczanie informacji w takich 
miejscach, jak np. drzewa, słupy 
energetyczne, przystanki, latarnie 
podlega karze grzywny. 

~ Artur Szeląg  
Komendant Straży Gminnej

Z notatnika 
Strażnika 
Gminnego

W  części dydaktycz-
nej 10 sal lekcyj-
nych, sala kompu-
terowa, świetlica, 

pokój nauczycielski i pracownia 
prac ręcznych. Do tego sala gim-
nastyczna wraz z zapleczem i sce-
ną oraz sala do gimnastyki ko-
rekcyjnej. O takie pomieszczenia 
już w przyszłym roku szkolnym 
wzbogaci się Szkoła Podstawo-
wa im. Jana Pawła II w Tarnowie 
Podgórnym. W piątek, 7 listopa-
da, odbyła się uroczystość podpi-
sania aktu erekcyjnego i wmuro-
wania kamienia węgielnego. 

Uroczystość prowadziła dyrek-
tor Maria Stachowiak, która na 
początku przypomniała, że wśród 
zgromadzonych jest wielu absol-
wentów szkoły. Przypomniała tak-
że słowa, które padły przed laty na 
sesji Rady Gminy, na której podję-
to decyzję o rozbudowie „ta szkoła 
zasłużyła na rozbudowę”. 

Na akcie erekcyjnym, odczy-
tanym przez Przewodniczącą Sa-
morządu Uczniowskiego, złożyli 
swe podpisy: Wójt Tadeusz Czaj-
ka, Przewodnicząca Rady Gminy 
Ewa Noszczyńska - Szkurat, Dy-
rektor szkoły Maria Stachowiak, 
Prezes Biura Projektowego Jerzy 
Durzewski, wykonawca Jan Po-
pławski oraz inspektor nadzoru Je-
rzy Łoszyński.

Obok aktu w tubie znalazły się 
szkolna gazeta „Uczniak”, „sąsiad-
ka ~ czytaj”, wydanie „Polska Gło-
su Wielkopolskiego”, statut szkoły, 
kopia aktu erekcyjnego pod budo-
wę z 1959 r.,  lista nauczycieli obec-
nie uczących w szkole oraz monety 
wydane w 2009 r. Po złożeniu tuby 
nastąpiło jej wmurowanie. Na ko-
niec ksiądz prezbiter Adam Prozo-
rowski proboszcz parafii tarnow-
skiejpoświęcił kamień węgielny 
i wszystkich zgromadzonych.

~ ARz

Przypomnijmy, że:
Projekt powstał w Przedsiębiorstwie Projektowania i Wykonawstwa Budownic-
twa Energetycznego „EPRO”. Inwestycję realizuje Zakład Remontowo – Produk-
cyjny Budownictwa Popławski z Poznania. Nadzór budowlany pełni firma Remix 
z Kicina. Szkoła rozbudowywana jest ze środków budżetu Gminy. Koszt całko-
wity inwestycji wynosi ponad 10 mln zł. Powierzchnia zabudowy to 2.463,64 
m2, powierzchnia użytkowa – 4.524,25 m2, a kubatura – 22.728,49 m3. 
Plac budowy przekazano w lipcu 2009 r., a zakończenie robót przewidywane 
jest na sierpień 2010 r.

Rozbudowa szkoły podstawowej w Tarnowie Podgórnym

Kamień węgielny wmurowany

Uroczyste wmurowanie kamienia przez Wójta fot. archiwum UG
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aktualności

Targi Mieszkań na AWF

Zgodnie z nową strategią 
Gmina Tarnowo Podgórne 
promuje się jako miejsce 

dobre do zamieszkania. Chcemy 
pokazać potencjalnym miesz-
kańcom, że u nas warto żyć. Że 
- mieszkając prawie w Poznaniu  
- żyjemy inaczej: spokojniej, wy-
godniej, bliżej natury i taniej. 

Jednym ze sposobów docierania 
do potencjalnych mieszkańców 
jest udział w targach mieszkanio-
wych. Zwiedzający  przychodzą 
na tego typu imprezy w poszu-
kiwaniu swojego wymarzonego, 
własnego miejsca na świecie. Na 
stoiskach oferty prezentują dewe-
loperzy i agencje nieruchomości. 
W październiku Targi Mieszkań 
odbyły się w hali AWF. 

Biorąc udział w tej imprezie 
przekonywaliśmy, że  warto brać 
pod uwagę naszą Gminę jako po-
tencjalną lokalizację przyszłego 
domu. Osoby zatrzymujące się przy 
naszym stoisku pytały o dostęp-
ną infrastrukturę, ofertę kulturalną 
i sportową, możliwości komunika-
cji z Poznaniem (samochodowej, 

autobusowej) oraz zaplecze edu-
kacyjne.  Opowiadając o tym, jak 
się żyje w naszej Gminie, prezen-
towaliśmy również wyniki badań 
opinii społecznej, jakie były prze-
prowadzone w tym roku przez nie-
zależną firmę specjalizującą się 
w badaniach rynkowych (przypo-
mnijmy, że w myśl tychże badań 

blisko 90 % mieszkańców jest za-
dowolona z mieszkania w Gmi-
nie Tarnowo Podgórne!). Jesteśmy 
przekonani, że przy podejmowaniu 
decyzji mieszkaniowych wielu na-
szych rozmówców uwzględni uzy-
skane u nas informacje. 

Na Tour Salonie

W październiku na za-
proszenie Powiatu 
Poznańskiego uczest-

niczyliśmy w targach „Tour Sa-
lon 2009”. Na wspólnym stoisku 
gmin zrzeszonych w Poznańskiej 

Lokalnej Organizacji Turystycz-
nej prezentowaliśmy walory tu-
rystyczne i krajoznawcze naszej 
Gminy. W tym roku tematem 
przewodnim była turystyka ak-
tywna. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się mapy ścieżek rowero-
wych z zaznaczonymi ciekawymi 
miejscami i – co nas wyróżniało 
na tle innych map – punktami ga-
stronomicznymi. 

Odbierz wejściówkę

Przed nami Targi Inwesty-
cyjne Gmina 2009, które 
odbędą się w dniach 24-27 

listopada (równolegle z targami 
Pol-Eko i Inwestfield). Tu chce-
my przedstawić naszą ofertę tere-
nów inwestycyjnych licząc na to, 
iż znajdzie ona uznanie wśród po-
tencjalnych inwestorów. Będzie to 
także okazja do nawiązania kon-
taktów z firmami oferującymi gmi-
nom swoje usługi i produkty. Na tę 
imprezę posiadamy 4 bezpłatne 
wejściówki – osoby zainteresowa-
ne prosimy o kontakt pod nr tel. 61 
8959 264 do 20 listopada.

~ARz

Warto u nas mieszkać, wypoczywać, inwestować

Prowadzimy rozmowy w dzień targowy 

Październik i listopad stanęły pod znakiem 
uczestniczenia Gminy Tarnowo Podgórne 
w imprezach targowych.  
Byliśmy na Targach Mieszkań, Tour Salonie. 
Przed nami Gmina 2009.

POselskie 
wieści

Po ostatnich zawirowaniach 
w PO w wyniku tzw. afery 
hazardowej doszło do wielu 

zmian personalnych w rządzie jak 
i w klubie parlamentarnym partii. 
Swoje stanowiska w Radzie Mini-
strów stracił m.in. Adam Szeinfeld 
oraz Grzegorz Schetyna. Z władz 
klubu odwołany został przewod-
niczący Zbigniew Chlebowski, 
a pozostali członkowie prezy-
dium klubu podali się do dymi-
sji. Jak Państwo zapewne wiecie 
Grzegorz Schetyna został nowym 
szefem klubu PO. We władzach 
klubu PO znalazło się miejsce dla 

Wielkopolan: W. Dzikowskiego, 
R. Grupińskiego (jako wice-prze-
wodniczącego) oraz T. Nowaka 
(członka prezydium). Szefem Ko-
misji Finansów Publicznych zo-
stał Paweł Arndt, przewodniczą-
cą Komisji Rewizyjnej – Bożena 
Szydłowska a zastępcą przewod-
niczącego komisji Przyjazne Pań-
stwo – Adam Szeinfeld. 

Do nowych obowiązków po-
sła należy przygotowywanie pytań 
oraz informacji bieżącej dla rządu 
w imieniu klubu PO, czuwanie nad 
procesami legislacyjnymi, przygo-
towywanie głosowań oraz stano-
wisk klubu i czuwanie nad dyscy-
pliną klubową (udzielanie posłom 
urlopów, zgód na wyjazdy krajowe 
i zagraniczne, nadzorowanie prac 
poszczególnych komisji). 

27 października W. Dzikowski 
gościł w Kępnie. Podczas spotkania 
poseł przedstawił sytuację dotyczą-

cą rządu i omówił zmiany personal-
ne, podkreślając jak istotne funkcje 
zajmują Wielkopolanie. Kolejnym 
punktem wyjazdu było spotka-
nie w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Perzowie. Rozmowy dotyczyły 
pozyskiwania i wydawania środ-
ków europejskich, a przede wszyst-
kim Funduszu Sołeckiego, czyli 
pieniędzy dla sołectw zagwaranto-
wanych w budżecie gmin. Fundusz 
ten otwiera nowe możliwości dla 
polskiej wsi, których wykorzysta-
nie zależy od samych mieszkańców 
oraz gminnej władzy doceniającej 
znaczenie pobudzenia wielkiego 
potencjału sołectw.

Z okazji dziesięciolecia Gim-
nazjum w Tarnowie Podgórnym 
poseł osobiście złożył serdeczne 
życzenia całemu gronu pedago-
gicznemu oraz licznie zgroma-
dzonym uczniom. 

~Biuro Poselskie PO
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eko~informacje

Harmonogram zbiórki 

1 grudnia 2009 r.
Kokoszczyn od 9.00 do 9.15 - przy świetlicy 
wiejskiej
Góra od 9.25 do 9.40 - przy świetlicy wiejskiej
Tarnowo Podgórne 
–  od 9.50 do 10.05 - Zielony Gród ul. Sasankowa
–  od 10.10 do 10.25 - parking ul. Szkolna przy 

pawilonie handlowym
–  od 10.30 do 10.45 - ul. Rokietnicka przy bazie 

TP-Bus
–  od 10.50 do 11.05 - ul. Owocowa parking 

przy blokach
Rumianek od 11.15 do 11.30 - ul. Szkolna 
przy świetlicy wiejskiej
Ceradz Kościelny 
– od 11.40 do 11.55 - przy świetlicy wiejskiej
–  od 12.00 do 12.15 - ul. Kalwowska przy ul. 

Za Ogrodami
Jankowice 
– od 12.25 do 12.40 - przy świetlicy wiejskiej
–  od 12.45 do 13.00 - Edmundowo ul. Edmun-

dowska przy ul. Leśnej
Lusówko 
–  od 13.10 do 13.25 - ul. Jankowicka przy ul. 

Tarnowskiej -sklep spożywczy

–  od 13.30 do 13.45 - pętla autobusowa ul. 
Otowska przy ul. Sierosławskiej

Lusowo 
– od 13.55 do 14.10- parking przy kościele
– od 14.15 do 14.30 - ul. Wierzbowa przy ul. 
Skośnej
–  od 14.35 do 14.50 - ul. Nowa przy domu soł-

tysa
–  od 14.55 do 15.10 - Przylesie,ul. Przylesie 
2 grudnia 2009 r.
Sierosław 
–  od 9.00 do 9.15– przy domu sołtysa ul. Kasz-

tanowa
–  od 9.20 do 9.35 - parking ul. Bukowska przy 

ul. Leśnej
Wysogotowo 
–  od 9.45 do 10.00 - przy świetlicy wiejskiej
–  od 10.05 do 10.20 - ul. Wierzbowa przy ul. 

Zbożowej
Przeźmierowo 
–  od 10.30 do 10.45 - ul. Rynkowa przy ul. Lot-

niczej
–  od 10.50 do 11.05 - ul. Wysogotowska przy 

ul. Kościelnej
–  od 11.10 do 11.25 - ul. Rynkowa teren Targo-

wiska przy Pasażu
–  od 11.30 do 12.05 - ul. Ogrodowa przy domu 

kultury

Batorowo 
–  od 12.15 do 12.30 - przy świetlicy wiejskiej
Sady 
–  od 12.40 do 12.55 - przy świetlicy wiejskiej
–  od 13.00 do 13.15 - ul. Kobylnicka przy ul. 

Kwiatowej
–  od 13.20 do 13.35 - ul. Szkolna przy ul. Ja-

godowej
Swadzim – od 13.45 do 14.00 -  przy 
świetlicy wiejskiej
3 grudnia 2009 r.
Baranowo 
–  od 9.00 do 9.15 - ul. Budowlanych par-

king przy Intermotelu
–  od 9.20 do 9.35 - os.Rubinowe – wjazd 

od ul Wichrowej
–  od 9.40 do 9.55 - ul. Przemysława przy 

sklepach
–  od 10.00 do 10.15 - ul. Pogodna przy kościele
–  od 10.20 do 10.35 - Szamotulska wjazd na 

teren Akademii Rolniczej

Chyby 
–  od 10.45 do 11.00 - przy świetlicy wiejskiej
–  od 11.05 do 11.20 - Zielone Osiedle 

wjazd ul Różana
–  od 11.25 do 11.40 - ul. Szkolna przy ul. 

Ogrodowa przy punkcie segregacji

Nieodpłatna zbiórka dużego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Mobilny Punkt Zbierania Odpadów

W grudniu zostanie przeprowadzona po-
nownie nieodpłatna zbiórka dużego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

pochodzącego od mieszkańców naszej Gminy przez 
Mobilny Punkt Zbierania Odpadów - specjalny sa-
mochód, który w dzień określony w poniższym har-

monogramem odbierze nieod-
płatnie duży sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, do których zali-
czamy m.in.: sprzęt RTV, kom-
putery,  lodówki, pralki zamra-
żarki

Proszę nie porzucać odpadu 
w miejscu zbiórki. Sprzęt należy 
przekazywać osobiście podmiotowi 
zbierającemu w celu uniknięcia two-
rzenia się dzikich wysypisk śmieci. 

~Marek Ratajczak
Inspektor ds. ochr. środowiska

Po zakończeniu jesiennych prac polowych, w 
celu przeprowadzenia prawidłowej utylizacji 
odpadów niebezpiecznych, do których zali-

czamy opakowania po nawozach i środkach ochro-
ny roślin Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska 
przeprowadza nieodpłatną zbiórkę w/w odpadów w 
poszczególnych sołectwach wg zamieszczonego po-
niżej harmonogramu odbioru:

25 listopada 2009
Koroszczyn od 9.00 do 9.30 - przy świetlicy wiejskiej
Góra od 9.45 do 10.15 - przy świetlicy wiejskiej
Tarnowo Podgórne od 10.30 do 11.00 - parking ul. 
Szkolna przy pawilonie handlowym
Rumianek od 11.15 do 11.45 - przy świetlicy wiejskiej
Ceradz Kościelny od 12.00 do 12.30 - przy świetlicy 
wiejskiej

Jankowice od 12.45 do 13.15 - przy 
świetlicy wiejskiej
Lusówko od 13.30 do 14.00 - wjazd 
do pałacu
Lusowo od 14.15 do 14.45 - parking 
przy kościele
26 listopada 2009
Sierosław od  9.00 do 9.30 - przy 
domu sołtysa
Wysogotowo od 9.45 do 10.15 - przy 
świetlicy wiejskiej
Batorowo od 10.30 do 11.00 - przy 
świetlicy wiejskiej
Przeźmierowo od 11.15 do 11.45 - te-
ren targowiska
Sady od 12.00 do 12.30 - przy świe-
tlicy wiejskiej

Swadzim od 12.45 do 13.15 - przy 
świetlicy wiejskiej
Baranowo  od 13.30 do 14.00 -ul. 
Szamotulska wjazd na teren Akade-
mii Rolniczej
Chyby od 14.15 do 14.45 - przy świe-
tlicy wiejskiej

W przypadku posiadania więk-
szej ilości (powyżej 50 kg) od-
padów, prosimy o zgłoszenie się 
do Przedsiębiorstwa Wielobran-
żowego „IRK” Ryszard Klima-
szewski tel. 61/ 663-49-91 lub tel. 
kom. 0605-108-099 w celu odbio-
ru bezpośrednio z posesji.

~Marek Ratajczak
Inspektor ds. ochr. środowiska

Nieodpłatna zbiórka opakowań po nawozach i środkach ochr. roślin
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przedsiębiorcy

Firma Schattdecor Sp. 
z o.o. była gospodarzem 
spotkania Tarnowskiego 
Stowarzyszenia Przedsię-

biorców, które odbyło się 7 paź-
dziernika w sali GKS Tarnovia. 

Na wstępie została zaprezento-
wana krótka informacja o działal-
ności firmy. 

Grupa firm Schattdecor z sie-
dzibą w Górnej Bawarii, w Than-
sau, należy do czołówki drukar-
ni papierów dekoracyjnych na 
świecie. Na polskim rynku obec-
na jest od roku 1993. W 1998 r. 
po wybudowaniu nowego zakła-
du przeniesiono siedzibę do Tar-
nowa Podgórnego. Obecnie funk-
cjonują na rynku dwa polskie 
zakłady Schattdecor Sp. z o.o.: 
w Tarnowie Podgórnym i w Głu-
chołazach, które w wyniku połą-
czenia w styczniu 2008 prowadzą 
wspólną działalność. 

Produkty firmy - papier deko-
racyjny oraz folie finish zadruko-
wane wzorami drewno- i kamie-
niopodobnymi lub fantazyjnymi 
znajdują zastosowanie w prze-
myśle uszlachetniania powierzch-
ni płyt wiórowych, a następnie 
w produkcji mebli, paneli podło-
gowych, paneli ściennych, drzwi 

Jak skutecznie walczyć z kryzysem

i innych elementów wyposażenia 
wnętrz. 

Po przedstawieniu firmy wy-
stąpił Prezes Schattdecor Sp. 
z o.o. Roland Auer z prezentacją 
„Rola przywództwa i zarządza-
nia w trudnych gospodarczo cza-
sach”

Następnie zagrała Orkie-
stra Dęta „Da Capo” pod batutą 
Krzysztofa Zaremby, która po-
wstała w czerwcu 2009 r. jako 
stowarzyszenie z siedzibą w Wy-
sogotowie. 

Po koncercie Prezes Stowarzy-
szenia Wanda Zyburska zaprosiła 
przedsiębiorców do sponsoringu 
orkiestry. Z orkiestrą można kon-
taktować się pod numerem tel. 
602 612 225, a wpłaty dokony-
wać na konto: ING Bank Śląski 51 
1050 1533 1000 0023 4229 9522.

Wszystkich przedsiębiorców, 
którzy są zainteresowani wstąpie-
niem do Tarnowskiego Stowarzy-
szenia Przedsiębiorców zaprasza-
my na naszą stronę www.tsp.pl.

~K.Sz.

Spotkanie  
przedsiębiorców 

fot. TSP

Firma Intrex otworzyła nową 
siedzibę. Sady, ul. Za Mo-
telem 7 to jej nowy adres. 

Zebranych powitała w kilku-
nastu językach Katarzyna Au-
gustyniak, dyrektor generalny. 
Właściciel Romuald Szperliński 
przybliżył historię sukcesu. Po-
dziękował też żonie Wandzie, 
rodzinie, współpracownikom 
i wszystkim, którzy towarzyszy-
li Intrexowi w drodze, prowa-
dzącej firmę do punktu, w jakim 
znajduje się obecnie. Przemawiali 
również partnerzy Intrexu. Mowę 
wygłosili Jan Grabkowski, Staro-
sta Powiatu Poznańskiego i Tade-

Otwarcie z etykietą Intrexu
usz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne. 

Wójt wyraził zadowolenie 
z faktu, że mimo kryzysu, przyby-
wa w Gminie inwestorów, którzy 
wybierają  ją na lokalizację inwe-
stycji. Podkreślił także proinwe-
stycyjną politykę Gminy.

Przecięciu wstęgi towarzyszy-
ło wspólne puszczenie balonów 
z logo firmy. Uświetnieniem im-
prezy był  koncert. 

Intrex to znana i ceniona mar-
ka na rynku dostawców urządzeń 
i systemów do znakowania i etykie-
towania. Działa od 1992 roku.

~ AMUroczyste otwarcie firmy fot. AM
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stowarzyszenia

Od kilku lat przy KBS 
Tarnowo Podgórne 
działa sekcja młodzie-
żowa. Skupia liczne 

grono młodych pasjonatów strze-
lectwa. Wytrwała praca i treningi 
pod okiem instruktorów owocują 
wynikami na skalę krajową. Pod-
czas ubiegłorocznego zjazdu tytuł 
I Rycerza Zjednoczenia KBS zdo-
był Piotr Przybylski. W tym roku 
zapowiadała się równie ciekawa 
rywalizacja. Tym bardziej, że swój 
przyjazd zapowiadali prawdziwi 
mistrzowie (m.in. KBS Rawicz, 
Jutrosin, Mieszków, Babimost). 

Nie przestraszyło to „naszych”. 
Po emocjonującej walce ty-
tuł Młodzieżowego Króla zdo-
była Agnieszka Dutkiewicz i to 
ona panuje młodzieży całej Pol-
ski przez najbliższy rok. „Starsi” 
koledzy, czyli członkowie nasze-
go bractwa są niezwykle dumni 

Sukces strzeleckiej młodzieży!
ze wszystkich reprezentujących 
nas młodych ludzi. Pokazali wolę 
walki i spore umiejętności! Przy-
byli goście z humorem nadali im 
miano „Piękne i bestie”, odnosząc 
się w ten sposób do urody dziew-
cząt i zadziorności chłopców. 
Gratulujemy!

Przechodni Puchar Prezesa 
Zjednoczenia pozostał w Tarno-
wie, a zdobyła go Renata Macie-
jewska, nie dając szans pozosta-
łym strzelcom.

Kongres Zjednoczenia w Lidz-
barku wyłonił nowe władze,  
w tym prezesa, którym został 
Adam Gołembowski.

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

~ W.M.

Młodzi członkowie Bractwa 
Kurkowego

fot. archiwum 
Bractwa

W związku z upływem trzy-
letniej kadencji 26 paź-
dziernika odbyły się wy-

bory Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
Stowarzyszenia „Pojednanie Tarno-
wo Podgórne – Blitzenreute”. Wybory 
poprzedziła kontrola Komisji Rewi-
zyjnej, która nie stwierdziła żadnych 
niedociągnięć. Komisja wnioskowa-
ła o udzielenie ustępującym władzom 
absolutorium. W głosowaniu jawnym 
wniosek ten przeszedł jednogłośnie. 
W wyniku tajnych wyborów Zarząd 
Stowarzyszenia wybrany został w na-
stępującym składzie: Renata Brońska 
– prezes, Jacek Dobrzeniecki – wice-
prezes, Piotr Owczarz – wiceprezes, 
Genowefa Buszko – skarbnik, Teresa 
Owczarz – sekretarz, Maria Adamska 
– członek, Regina Kunysz – członek, 
Roman Tomaszewski – członek.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano 
Mieczysławę Starostę na stanowi-
sko przewodniczącej oraz członków 
Danielę Adamczak i Barbarę Bą-
kowską.                                 ~ J.D.

Wybory w „Pojednaniu”

Informujemy, że Stowarzy-
szenie Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Tarnowie Podgór-
nym zostało zarejestrowane 

w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
uzyskując tym samym osobowość 
prawną i możliwość formalnego 
działania. Zarząd powołał Prze-
wodniczącego Rady Programowej, 
którym został prof. dr hab. Janusz 
Romul, emerytowany i nadal czyn-
ny profesor UAM w Poznaniu.

Opracowane zostały wyniki wy-
pełnianych przez Państwa ankiet. 
W przyszłym numerze sąsiadki 
–czytaj otrzymacie Państwo szcze-
gółowe informacje o zajęciach pla-
nowanych na pierwszy semestr 
i o wysokości opłat. Przypominamy 
o wtorkowych dyżurach członków 
założycieli UTW w siedzibie GOK 
Sezam przy ul. Poznańskiej 98.

~ Jadwiga Kwiek 
Prezes UTW

Uniwersytet III Wieku 
zarejestrowany

Całoroczne badania jeziora były prowadzone przez Katedrę 
Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu do kierownictwem prof. dr hab. An-
toniego Przybyła. Na ich podstawie opracowano program 

zarybieniowy. Na przełomie października i listopada w ramach pierw-
szego zarybiania do jeziora trafiło łącznie 600 kg lina i szczupaka różnej 
wielkości oraz 90 kg siei w przedziale 13 - 15 cm. 

Zarybienie sfinansowała nasza Gmina, a rozprowadzeniem ryb zajęli 
się członkowie koła wędkarskiego z Tarnowa Podgórnego.           ~ARz

Zarybianie J. Lusowskiego
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Odbyła się już XXXIV 
sesja Rady Powiatu. 
Jej uroczysty charakter 
nadało wręczenie sty-

pendiów Rady Powiatu w Poznaniu 
16 uczniom szkół ponadgimnazjal-
nych za wysokie wyniki w nauce. 
Stypendium przyznawane jest na 
okres roku szkolnego w wysokości 
200 złotych miesięcznie. Oprócz 
tego zostały wręczone uczniom 
Nagrody Starosty za wybitne osią-
gnięcia sportowe. Otrzymali je: 
Anna Agaciak z LO w Puszczy-
kowie – 4.500 zł, Anna Misterska 
z LO w Kórniku – 3.000 zł i Bog-
dan Mogilewski z ZS nr 2 w Swa-
rzędzu 2.500 zł. 

Po tej bardzo doniosłej chwi-
li rozpoczęła się debata o oświa-
cie w Powiecie Poznańskim. Na 
terenie powiatu znajduje się 5 ze-
społów szkół, 2 licea i 2 specjal-

Z prac 
Rady Powiatu

ne ośrodki szkoleniowo-wycho-
wawcze. Uczęszcza do nich ponad 
4000 uczniów i jest to tendencja 
wzrostowa. W powiecie działają 
trzy poradnie psychologiczno-pe-
dagogiczne w Mosinie, Luboniu i 
Swarzędzu. Powołano 9 fili porad-
ni psychologiczno - pedagogicz-
nych m.in. w Tarnowie Podgór-
nym. 

Szkolnictwo ponadgimnazjal-
ne w powiecie poznańskim posia-
da szeroko profilowane kierunki 
kształcenia, umożliwiające mło-
dzieży szybszą adaptację i poszu-
kiwanie zatrudnienia na rynku pra-
cy. Naukę zawodu wprowadzono 
po szerokiej analizie lokalnego 
rynku pracy współpracując z Po-
wiatowym Urzędem Pracy. Od 
kilku lat powstaje raport o bezro-
bociu absolwentów szkół ponad-
gimnazjalnych Poznania i powiatu 
poznańskiego. Publikacja ta cieszy 
się zainteresowaniem młodzieży, 
nauczycieli i dyrektorów szkół. 
W trakcie debaty przedstawiono 
najważniejsze przedsięwzięcia in-
westycyjne w oświacie.

W dalszej części obrad Rada pod-
jęła uchwały m.in. w sprawach:

- udzielenia gm. Swarzędz pomo-
cy finansowej na realizację zadania 
w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych,

- powierzenia gm. Dopiewo re-
alizacji niektórych zadań publicz-
nego zarządzania drogą powiatową 
Dopiewo – Więckowice,

- powierzenia gm. Kórnik niektó-
rych zadań publicznego zarządza-
nia drogami powiatowymi Radze-
wice-Kórnik, Czmoń-Dąbrowa,

- zabezpieczenia środków fi-
nansowych na realizację projektu  
Przebudowa drogi powiatowej Po-
znań – Bolechowo odcinek od mo-
stu nad rzeką Wartą do skrzyżowa-
nia z drogą wojewódzką, 

- dokonania zmiany uchwały 
nr XXVII/III/2009 Rady Powia-
tu Poznańskiego z dnia 23 lute-
go 2009r. w sprawie określenia 
realizowanych przez Powiat Po-
znański zadań z zakresu rehabili-
tacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych oraz wysoko-
ści środków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych, przeznaczonych 
na realizację tych zadań w roku 
2009 (na ten cel Powiat otrzymał 
dodatkowe środki 303.179 zł,dla-
tego konieczne było podjęcie ni-
niejszej uchwały. Środki te w ca-
łości przeznaczono na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji spo-
łecznej).

~Krystyna Semba 
Radna Powiatu

Sesja z 28 października

Czy warto czytać, czy czytanie książek musi 
kojarzyć się dzieciom i młodzieży szkolnej 
tylko z lekturą szkolną?

Prowadzony od wielu lat cykl spotkań autorskich 
to stały element naszych działań i projektów w ra-
mach promocji czytelnictwa.

W październiku gościli u nas :
Paweł Beręsewicz – tłumacz, autor słowników, 

opowiadań, powieści i wierszy dla dzieci na spotka-
niu z najmłodszymi czytelnikami. 

Krzysztof Petek - dziennikarz, autor powieści 
sensacyjno-przygodowych, organizator ciekawych 
wypraw i szkół przetrwania.

Ewa Nowak - popularna autorka, pedagog-tera-
peuta i współczesne problemy młodzieży w jej książ-
kach.

Na wszystkich spotkaniach czytelnicy mogli ku-
pić książki zaproszonych autorów, zdobyć autograf 
i oczywiście poszerzyć swoją wiedzę.

Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej
W najbliższym czasie spotkanie 

z poetką Barbarą Tylman w ramach 
XXXII Międzynarodowego Listo-
pada Poetyckiego i zajęcia dla naj-
młodszych w cyklu „Cała Polska 
Czyta Dzieciom”.

Dla wszystkich zainteresowa-
nych tradycyjnie DUŻY WYBÓR 
NOWOŚCI:

Herta Muller - „SERCĄTKO”
(autorka otrzymała w tym roku 

Literacką Nagrodę Nobla).
Eric –Emmanuel Schmitt- „MA-

RZYCIELKA z OSTENDY”
Doris Lessing - „ZŁOTY NOTES”
John Grisham - „ZAKLINACZ 

DESZCZU”
Chufo Llorens - „WŁADCA 

BARCELONY”
Marlena de Blasi - „TYSIĄC 

DNI W WENECJI”                ~I.B.
Spotkania  
w bibliotece

fot. archiwum
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To już szesnaste eliminacje 
konkursu recytatorskie-
go „Jesienna Zaduma”. 

Uczniowie szkół z naszej Gminy 
zaprezentowali nam swoje umie-
jętności recytatorskie. Jury pod 
przewodnictwem znanego aktora 
i pedagoga Zbigniewa Grochali 
wyłoniło zwycięzców trzech grup 
wiekowych:

Klasy 1 – 3:  I - Kajetan Stacho-
wiak ze szkoły w Lusowie, II - Łu-

Na scenę wychodzi mężczy-
zna w czapce, z saksofo-
nem przewieszonym przez 

ramię. Na widowni słychać grom-
kie brawa. – Skąd te brawa? – pyta 
artysta. – Nie bijcie mi braw dopóki 
nie wiecie, czy improwizacja mi się 
dziś uda… Tak chyba trochę z wła-
snej wrodzonej skromności gigant 
polskiego jazzu przywitał tarnow-
ską publiczność. Jan „Ptaszyn” 
Wróblewski to nie tylko artysta 
o wielu muzycznych twarzach, ale 
też znakomity showman! Z jed-
nym wszakże zastrzeżeniem: jego 
show nie polega na fajerwerkach 
i błyskotkach scenicznych, ale na 
doskonałym jazzie okraszonym 
świetnymi anegdotami. Pisząc za-
powiedź koncertu Kwartetu Jana 
Wróblewskiego nie myślałem, że 
jazz może być aż tak interesujący. 
Cały koncert był połączeniem kil-
ku znakomitych „utworków” (tak 
swoje muzyczne dzieła nazywa 

sam artysta) oraz anegdot z nimi 
związanych. „Ptaszyna” aż chce 
się słuchać, tak w muzycznym 
jak i oratorskim wydaniu. Zespół 
zaprezentował kilka spokojnych, 
jak i bardziej żwawych „utwor-
ków”. O tych drugich artysta po-
wiedział, że „zagrane są z jajem, 
choć dziś pewnie powiedzieliby-
śmy, że z czadem”. Ja też trzymać 
się będę tej wersji i powiem tylko 
tyle, że „Ptaszyn” po prostu zagrał 
z jajem! I to pomimo swojego nie-
młodego już wieku. Choć zwiedził 
przy okazji występów artystycz-
nych niemal cały świat, zawitał 
chętnie i do Tarnowa Podgórnego. 
Chwała mu za to, ponieważ pu-
bliczność była zachwycona!

Skład zespołu: Jan Ptaszyn 
Wróblewski – sax tenor, Woj-
ciech Niedziela - piano, Maciej 
Grabowski - bass, Marcin Jahr - 
drums.  

       ~Filip Wachowiak

Ptaszyn z jajem!

„Jesienna zaduma” po raz szesnasty

Drugie spotkanie kulinarne 
z cyklu „Kuchnie Świa-
ta” zatytułowane było  

„Z wizytą u sąsiadów – rosyjskie 
smaki”. Jego organizatorem był 
Gminny Ośrodek Kultury „Se-
zam” w Tarnowie Podgórnym. 
Sala Domu Kultury w Przeźmie-
rowie  była pełna. 

Dowiedzieliśmy się, jak po-
wstają podstawowe dania ro-
syjskie, uczestniczyliśmy także 
w ich przygotowaniu i degustacji. 
Pyszności wystarczyło dla każde-
go. Były kołduny, pierogi ruskie 
i słynny Boeuf Strogonow.

Kuchnia rosyjska to wiele dań 
tłustych, to także kasza, groch, 
ryby, kawior czarny, czerwony, 
dziczyzna, liczne przyprawy. Od 
lat nie zmieniła się w Rosji recep-
tura tworzenia pierogów. Niektóre 
dania  „zaciąga” się kwaśną śmie-
taną lub czystym spirytusem.

Na spotkaniu nie zabrakło pytań 
do kucharzy, którzy dobrze znali 
się na rzeczy. Opowiadali również 
o obyczajach panujących w Rosji, 
rozbawiali publiczność dowcipa-
mi.              ~Szymon Wasilewski

Rosyjskie smaki

fot. GOK

fot. GOK

kasz Zarzycki ze szkoły w Lusów-
ku, III - Antoni Możdżeń ze szkoły 
w Lusowie. Wyróżnienie zdobył 
Krzysztof Winiarski ze szkoły 
w Przeźmierowie.

Klasy 4 – 6: I - Kamil Janas ze 
szkoły w Lusowie oraz Zuzanna 
Duda ze szkoły w Ceradzu Ko-
ścielnym, II - Julia Gałęska ze 
szkoły w Przeźmierowie, III - Ar-
kadiusz Galiński ze szkoły w Prze-
źmierowie.

Gimnazja: I - Maria Dutkiewicz 
z gimnazjum w Baranowie, II - Ju-
lia Kaniewska i Marcelina Czaj-
ka z gimnazjum w Tarnowie Pod-
górnym. Ci, którzy zajęli pierwsze 
miejsca, wezmą udział w finale po-
wiatowym w Czerwonaku 23 listo-
pada 2009 roku w Domu Kultury 
„Sokół”. Zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy i życzymy powodze-
nia w Czerwonaku!

~Szymon Wasilewski
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Ojciec Święty Jan Paweł II 
– pielgrzym, podróżnik. 
Pod tym hasłem Szko-

ła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Tarnowie Podgórnym 16 paź-
dziernika obchodziła święto swo-
jego patrona. Przygotowania do 
tej uroczystości trwały od począt-
ku września. Wtedy zostały za-
proponowane uczniom różnorod-
ne konkursy, od plastycznych po 
multimedialne. 

W dniu Patrona uroczyste ob-
chody rozpoczęły się mszą św. dla 
społeczności szkolnej. Następnie 
uczniowie spotkali się w sali gim-
nastycznej. Klasy II i  III przed-
stawiły przygotowane prezentacje 
wybranych krajów, które odwie-
dzał nasz patron. Klasy  IV, V i VI 
zebrały się w sali gimnastycznej 
na rozstrzygnięciu konkursu mul-
timedialnego pt. „Ulubione mia-
sta Ojca Świętego Jana Pawła II”. 
Obejrzano wówczas wyróżnio-
ne prace uczniów z klas V i VI. 
Laureaci wszystkich konkursów 
otrzymali pamiątkowe dyplomy.

W dalszej części obchodów 
Dnia Patrona wychowawcy re-
alizowali zadania ze szkolnego 
projektu pt. „Jan Paweł II – pa-
tron naszej szkoły.” Dzięki temu 
uczniowie kształtowali umiejęt-
ność korzystania z różnorodnych 
form pracy, zdobyli nowe wia-
domości, a przede wszystkim do-
strzegli związek nauki Jana Pawła 
II z problemami dnia codzienne-
go.

~Organizatorzy

SP Tarnowo Podgórne

Święto patrona
Październik to miesiąc, 

w którym biblioteki szkol-
ne obchodzą swoje święto. 

Tak też było w naszej bibliotece. 
Przez cały miesiąc dzieci przy-
nosiły laurki z życzeniami dla bi-
blioteki i wierszyki o bibliotece. 
Każda klasa miała indywidualne 
spotkanie w bibliotece. 

I tak: klasa I przyszła na spotkanie 
z Janem Brzechwą, klasa II wspo-
minała i lepiła z plasteliny Plastu-
sia, klasa III razem z Kubusiem Pu-
chatkiem delektowała się pysznym 
miodkiem. Klasa IV odbyła podróż 
do Bullerbyn, a klasy V i VI wspo-
minały przygody Pinokia i Tomka 
Sawyera. Oprócz tego w każdy 
poniedziałek, na każdej przerwie 
czytane były w bibliotece książki. 
Przygotowano też wystawę naj-
większych, najmniejszych i  naj-

starszych książek. Nauczyciele 
czytali na swoich lekcjach ulubio-
ne książki z dzieciństwa. Dzieci, 
które odwiedzały bibliotekę, czę-
stowane były cukierkami i otrzy-
mywały na pamiątkę zakładki do 
książek. 

Święto Biblioteki zakończy-
ło pasowanie pierwszaków na 
czytelników i rycerzy książek. 
Nowych czytelników przywita-
li uczestnicy kółka teatralnego, 
którzy przygotowali przedstawie-
nie pt. „W krainie bajek i baśni”. 
Dzieci otrzymały pamiątkowe dy-
plomy, zakładki i książki. 

Wszyscy, którzy przynieśli dla 
biblioteki laurkę z życzeniami lub 
ułożyli wierszyk, otrzymali dy-
plomy i nagrody.

~ Izabela Bryszak 
Opiekun biblioteki

SP Ceradz Kościeny

W bibliotece...

Jesień na dobre zagościła już 
w naszych ogrodach, sadach 
i lasach. Jak co roku uczniowie 

klas młodszych ze Szkoły Podsta-
wowej w Ceradzu Kościelnym wy-
korzystują tę piękną porę roku, aby 
przyglądając się zmieniającej się 
przyrodzie, czegoś więcej się o niej 
dowiedzieć. 

W październiku poszukując no-
wych doświadczeń i wiadomości, 
uczniowie klas od 0 do III, dotarli 
do Muzeum Łowiecko – Przyrodni-
czego w Uzarzewie. Tam w XIX – 
wiecznym pałacu mieli okazję wziąć 
udział w lekcjach muzealnych. Gru-
pa młodsza, czyli zerówka i klasa I, 

zwiedzając ekspozycję stałą dowie-
działa się jak pory roku po świe-
cie wędrują oraz jak się zmienia-
ją. Natomiast uczniowie klas II i III 
uczestniczyli w zajęciach poświęco-
nych środowisku polnemu, leśnemu 
i wodnemu zwierząt. Pod okiem pra-
cowników muzeum w niecodziennej 
scenerii dzieci z Ceradza Kościelne-
go wzbogacały swoją wiedzę przy-
rodniczą, rozwiązywały krzyżówki, 
oglądały wystawę i trofea Adama 
Smorawińskiego. Miłym zakończe-
niem wycieczki było wspólne ogni-
sko z kiełbaskami oraz wesołe harce 
w parku przyległym do pałacu.

~Alicja Winiarska

Niecodzienne lekcje
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Dnia 12 października ob-
chodziliśmy  w naszej 
szkole  VIII Dzień Papie-

ski poświęcony pamięci ukocha-
nego Ojca Świętego Jana Pawła 
II. Z tej okazji uczniowie kl. IV 
– VI pod kierunkiem pań kate-
chetek przygotowali wspomnie-
nia o Ojcu Świętym, które zapre-

SP Przeźmierowo

VIII Dzień Papieski
Stawiamy na bezpieczeństwo!

Czy pies musi gryźć?

W ramach Wielkopol-
skiego Programu Pre-
wencyjnego „Czy pies 

musi gryźć” 23 października od-
wiedzili nas Policjanci Wielko-
polskiego Komisariatu Wodne-
go z psami rasy nowofundland. 
Uczniowie dowiedzieli się, jak 
postępować z tymi zwierzętami 
i jak unikać zagrożeń, na które 
mogą być narażeni przez swoją 
lekkomyślność. Nasi goście prze-
strzegali dzieci przed podchodze-
niem do zwierząt obcych lub bez-
pańskich oraz drażnieniem psów 
i zabieraniem im pożywienia dla 

zabawy. Zwracali uwagę na to, że 
zawsze przed wejściem na teren 
obcej posesji należy się upewnić, 
czy pies jest w odpowiedni spo-
sób zabezpieczony, bo nawet zna-
ny czworonóg kolegi lub koleżan-
ki może okazać się zagrożeniem. 
Nasi podopieczni poznali zasady, 
reguły i sposoby zachowania się 
w przypadku, gdy zostaną zaata-
kowani przez psa. Dzięki takim 
spotkaniom poprawi się bezpie-
czeństwo naszych dzieci, a one 
same będą ostrożniejsze w kon-
taktach z obcymi zwierzętami. 

~ Małgorzata Dorna

Hol Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie 
Podgórnym 27 października rozbrzmiewał 
słowami: Wisławy Szymborskiej, Tadeusza 

Różewicza, Zbigniewa Herberta, Haliny Poświatow-
skiej, Jacka Kaczmarskiego. Były to słowa szczegól-
ne, bowiem dotyczyły spraw eschatologicznych.

Pomiędzy życiem a śmiercią jest przestrzeń na 
refleksję, zadumę nad sobą, przemijaniem, sen-
sem życia. Tę przestrzeń wypełnili młodzi ludzie 
z gimnazjów w Baranowie, Dusznikach, Kaźmie-
rzu, Napachaniu, Poznaniu (Gimnazjum nr 68) 
i Tarnowie Podgórnym oraz z Liceum Ogólno-
kształcącego  w Tarnowie Podgórnym. Opowia-
dali o tym, jak pięknie jest żyć, jak trudno umie-
rać, jak ciężko pogodzić się ze śmiercią bliskich, 
jak przytłaczająca może być świadomość prze-
mijania. Opowiadali też o nadziei, o tym, że być 
może śmierć nie jest końcem, ale początkiem no-
wego istnienia.

Wspomnieniem bardzo osobi-
stym podzielili się z nami ucznio-
wie Gimnazjum nr 68 w Poznaniu. 
Swoją etiudę poświęcili zmarłej na-
uczycielce z ich szkoły. Gimnazja-
liści z Tarnowa Podgórnego złoży-
li hołd zmarłym niedawno dwóm 
wielkim Polakom, wielkim ludziom 
– Leszkowi Kołakowskiemu i Mar-
kowi Edelmanowi. Tekstami Jacka 
Kaczmarskiego wspominali ich li-
cealiści. Pomiędzy życiem a śmier-
cią jest przestrzeń na refleksję. Tę 
przestrzeń wypełnili gimnazjali-
ści z Napachania, którzy poetycko 
zmagali się z problemem odcho-
dzenia bliskich i pustki, która po 
nich zostaje. O śmierci, która była 
zbawieniem, śmierci Jezusa, opo-

wiadali młodzi ludzie z Gimnazjum  
w Baranowie. Zaś przestrzeń po-
między życiem a śmiercią gimna-
zjaliści z Dusznik i Kaźmierza wy-
pełnili słowami ks. Twardowskiego 
„Spieszmy się kochać ludzi, tak 
szybko odchodzą”. I jest to chyba 
najważniejsza refleksja spotkania 
młodych w październikowe popo-
łudnie – pomiędzy życiem a śmier-
cią jest przestrzeń na miłość do 
człowieka.

~Grażyna Smolibocka 
Danuta Kołodko – Nowak

Pomiędzy życiem a śmiercią – 
to pierwsze działanie zorganizo-
wane przez tarnowskie LO w ra-
mach projektu POMIĘDZY.

LO Tarnowo Podgórne

Pomiędzy życiem a śmiercią

zentowali na dwóch uroczystych 
apelach. Całość wzbogaciła pre-
zentacja multimedialna i piękny 
podkład muzyczny z „Oratorium” 
Piotra Rubika.

~B. Gill, 
H. Rydlewska - Mueller
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Po kilku miesiącach przy-
gotowań dyrekcja i grono 
pedagogiczne Gimnazjum 

w Baranowie wdrożyło „Elektro-
niczny System Kontroli Postępów 
w Nauce”. 

To nowoczesne narzędzie in-
formatyczne pozwala rodzicom 
w prosty i przejrzysty sposób, 
w każdym momencie, poznać 
szkolne oceny swojego dziecka. 
Potrzebny jest jedynie dowolny 
komputer z dostępem do Internetu 
i chwila czasu. System logowania 
zabezpiecza dane ucznia w iden-
tyczny sposób jak konta banko-
we, tak więc są one całkowicie 
bezpieczne. Po zalogowaniu ro-
dzic może przejrzeć wszystkie 
oceny swojego dziecka, ich opis 
(za co zostały wystawione, kiedy, 
przez kogo), przeliczyć punkty 
do oceny z zachowania, przeczy-
tać komunikaty od wychowawcy 
i dyrektora lub napisać krótką in-
formację do wychowawcy. Ponie-
waż podstawowym warunkiem 

sprawnego działania systemu jest 
skrupulatne i terminowe wypeł-
nianie danych przez nauczycieli, 
a co za tym idzie wiele ich dodat-
kowej pracy, przed jego wprowa-
dzeniem oprogramowanie solid-
nie przetestowano. Rozpoznano 
również zainteresowanie rodzi-
ców tym rozwiązaniem. Wprowa-
dzenie „Elektronicznego Syste-
mu Kontroli Postępów w Nauce” 
nie ma zastąpić dotychczasowych 
form kontaktu rodziców ze szko-
łą. W niezmienionej liczbie pozo-
stają wywiadówki, „drzwi otwar-
te” czy tradycyjne i niezwykle 
potrzebne bezpośrednie rozmo-
wy. Nowy system to wzbogacenie 
i uzupełnienie kontaktu rodzica ze 
szkołą. Mamy nadzieję, że dzię-
ki tej innowacji w baranowskim 
gimnazjum mniej będzie niezręcz-
nych sytuacji, kiedy rodzice pod-
czas wywiadówek, są zaskoczeni 
ocenami swoich pociech.

~Piotr Burdajewicz 
Dyrektor Gimnazjum 

W dziesięcioletniej histo-
rii Gimnazjum w Ba-
ranowie stało się już 

tradycją, że najlepsi uczniowie 
wyjeżdżają na wycieczkę – nagro-
dę dyrektora szkoły. Fundatorem 
imprezy od 4 lat jest Rada Rodzi-
ców. W tym roku grupa 36 osób, 
które spełniły kryteria (średnia 
ocen przynajmniej 5,0 oraz wzo-
rowe zachowanie) wyjechała do 
stadniny koni FIORD w Młodzi-
kowie. Chociaż pogoda spłatała 
nam figla i poranek powitał desz-
czem i chłodem, my zdecydowali-
śmy jednogłośnie: jedziemy!

Fiord kojarzył nam się do 
tej pory z wodą wciskającą się 
w głąb lądu np. w Norwegii, ale 
teraz wiemy, że FIORD to także 
rasa pięknych koni w kolorze be-
żowym z biało-czarnymi grzywa-
mi. Koniki te są bardzo spokojne 
i chętne do zabaw. 

Stadnina w Młodzikowie to tak-
że trzy strusie, grupa królików, gęsi, 
perliczek itp. Stadnina to także mili, 
gościnni właściciele, którzy zaofe-
rowali nam przejażdżkę bryczkami. 
Chętni mogli spróbować swoich sił 
podczas jazdy konnej. 

Kiedy już porządnie zmarzli-
śmy czekała na nas gorąca herbata 
i pachnąca dymem, upieczona nad 
ogniem kiełbasa. To był bardzo 
udany wyjazd! Ale czy można się 
temu dziwić, skoro w FIORDZIE 
bywała także Karolina Wajda.

Dziękujemy panu dyrektorowi, 
Radzie Rodziców oraz nauczycie-
lom opiekunom. 

~Nagrodzeni uczniowie 

Gimnazjum w Baranowie 

Nauka? To się opłaca
Nie znasz ocen swojego 
dziecka?  
Zajrzyj do internetu!

Dzień Komisji Edukacji 
Narodowej był świę-
tem całej społeczności 

szkolnej. Nauczycieli i pracow-
ników, bo tego dnia usłyszeli 
wiele ciepłych słów od rodzi-
ców i swoich wychowanków, ale 
i uczniów, którzy zostali uho-
norowani za swoją pracę. Aż 21 
uczniów z Gimnazjum w Bara-
nowie (w całej gminie Tarnowo 
Podgórne 26 gimnazjalistów) 
otrzymało gminne stypendia na-
ukowe, spełniając tym samym 
bardzo surowe kryteria doty-
czące ocen oraz zachowania. To 
wielka radość dla szkoły, kiedy 

młodzi ludzie osiągają tak zna-
czące rezultaty. Warto w tym 
kontekście wspomnieć, że jest 
to efekt wieloletniej pracy. To 
właśnie dlatego podczas egzami-
nów gimnazjalnych baranowscy 
uczniowie rokrocznie uzyskują 
wyniki powyżej średniej Gmi-
ny, powiatu poznańskiego, a na-
wet Poznania. Stąd bierze się nie 
tylko poczucie dobrze spełnione-
go obowiązku, ale i nadzieja na 
przyszłość. Prawdziwie Dzień 
Komisji Edukacji Narodowej był 
świętem w naszej szkole.

~ Renata Maciejewska

Baranowscy 
stypendyści
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Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  ogłasza 
I ustny przetarg nieograniczony na oddanie 
w dzierżawę niezabudowanych nierucho-
mości oznaczonych w ewidencji gruntów 
jako działki nr 238/9 i 239/4 o łącznej po-
wierzchni 4158 m2 w miejscowości Luso-
wo, zapisanej w księdze wieczystej Sądu 
Rejonowego Poznań – Stare Miasto KW nr 
PO1P/00213467/1 i PO1P/00185461/3 – na 
okres 10 lat z przeznaczeniem pod Ośrodek 
Rozwoju Osobistego i Rekreacji zwanym 
dalej Ośrodkiem 

Cena wywoławcza czynszu: 
4 158,00 zł netto. 
Dzierżawca niezależnie od czynszu z tytu-

łu dzierżawy zobowiązany będzie uiszczać 
podatek od nieruchomości. Czynsz po upły-
wie każdego roku dzierżawy będzie walory-
zowany, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen, 
towarów i usług, ogłaszany przez prezesa 
GUS za rok poprzedni, zastosowany do ob-
liczenia i ustalenia czynszu za cały rok na-
stępny po roku, którego wskaźnik ten doty-
czy. Wzrost opłaty czynszowej płaconej do 
Gminy będzie poprzedzony pisemnym za-
wiadomieniem wysłanym Dzierżawcy przez 
Gminę

Dzierżawca będzie mógł wykorzystywać 
przedmiot dzierżawy wyłącznie zgodnie 
z ustaleniami obowiązującego miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
i warunkami określonymi poniżej tj.:

- uzyskanie akceptacji Wójta Gminy Tar-
nowo Podgórne dla koncepcji funkcjonalnej 
i programowej Ośrodka przed podpisaniem 
umowy dzierżawy,

- wybudowanie basenu rekreacyjnego 
z zapleczem, przystosowanego do nauki pły-
wania dla dzieci szkolnych, przedszkolnych, 
niemowlaków oraz osób niepełnospraw-
nych,

- rozpoczęcie budowy na podstawie pra-
womocnego pozwolenia na budowę  w ciągu 
6 m - cy od dnia podpisania umowy,

- zakończenie budowy w ciągu 3 lat od 
dnia rozpoczęcia budowy.

W przypadku niezrealizowania powyż-
szych warunków Gmina ma prawo wypo-
wiedzieć umowę dzierżawy, bez zwrotu 
nakładów poniesionych przez dzierżawcę 
z obowiązkiem przywrócenia nieruchomości 
do stanu pierwotnego

Zgodnie z obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego 
zatwierdzonym Uchwałą Nr LXV/661/2002 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 
marca 2002 roku opublikowaną z Dz. U. 
Woj. Poz. Nr 87, poz. 2225, przedmiotowa 
nieruchomość przeznaczona jest pod teren 
usług.

Przetarg rozpocznie się w dniu 7 grudnia 
2009 roku o godzinie 10.00 w sali nr 100 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne ul. Po-
znańska 115.

Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest: wpłata wadium w terminie do dnia 2 
grudnia 2009 roku w wysokości 30 436,56 
zł (równowartość 6 miesięcznego czynszu wg 
ceny wywoławczej) na rachunek Gminy Tar-
nowo Podgórne

Nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441 
ING Bank Śląski S.A.

Wadium wpłacone przez uczestnika wy-
grywającego przetarg zostanie zaliczone na 
poczet czynszu dzierżawnego.

Pozostałym uczestnikom przetargu wa-
dium zostanie zwrócone niezwłocznie po 
rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż 
przed upływem 7 dni od dnia odpowiednio 
odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, 
unieważnienia przetargu, zakończenia prze-
targu wynikiem negatywnym.

Umowa dzierżawy zostanie podpisana 
w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia prze-
targu. 

W przypadku uchylenia się wygrywające-
go przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, 
wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy 
Tarnowo Podgórne, a przetarg czyni nieby-
łym.

Przetarg może być odwołany jedynie 
z ważnych powodów zgodnie z art.38 ust.4 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz. U. 
z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z póź. zm.)

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie 
z Zarządzeniem Wójta Nr 200/2009 z dnia 9 
listopada 2009 roku w sprawie regulaminu 
przetargu nieograniczonego na dzierżawę 
działek o nr 238/9 i 239/4 w Lusowie.

Dodatkowe informacje na temat przetargu 
udzielane są w Wydziale Zagospodarowania 
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, 
pok. 14 lub telefonicznie pod nr (061) 89-
59-259.

WZPGN.72243-53/09                                                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 13 listopada 2009 roku

OGłOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że ze względu na konieczność przedłużenia terminów postępowania, odwo-
łuje I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości położo-
nych w obrębie Przeźmierowo, gmina Tarnowo Podgórne o numerach geodezyjnych 1706, 1707 i 1708, ogłoszony 

na dzień 18 listopada 2009 r.
Informacja o nowym terminie przetargu ukarze się w kolejnym numerze czasopisma „sąsiadka~czytaj”.

Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-

jektu zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenów zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej we 
wsi Góra dz. nr 45, 46-część, 47, 57/4, 57/5, 
57/6-część, 60 i 151

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227)  w związku 
z uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr 
LXXV/470/2006 z dnia 9 maja 2006 r. zawia-

damiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Góra 
dz. nr 45, 46-część, 47, 57/4, 57/5, 57/6-część, 
60 i 151 wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko w dniach od 30.11.2009r. do 
21.12.2009r., ul. Poznańska 115, w godzinach 
pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego rozwiązaniami, od-
będzie się 7.12.2009r. w siedzibie Urzędu Gmi-
ny w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projek-
cie planu miejscowego, może wnieść uwa-
gi. Uwagi należy składać na piśmie do Wój-
ta Gminy z podaniem imienia i nazwiska  

lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga do-
tyczy.

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 08.01.2010r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag 
jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka
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Na podstawie uchwały Rady Gminy Tarnowo 1) 
Podgórne nr LV/548/2009 z dnia  8 września 
2009 r., przeznacza się do oddania w drodze 
przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 
lat, niezabudowaną nieruchomość oznaczoną jako 
działka nr 326, dla której Sąd Rejonowy Poznań 
– Stare Miasto prowadzi księgę wieczystą KW nr 
PO1P/00187698/7 położoną w obrębie Tarnowo 
Podgórne, gmina Tarnowo Podgórne.

Powierzchnia działki: 0,0394 ha.2) 

Nieruchomość przeznaczona do użytkowania 3) 
wieczystego położona jest w centrum miejscowości 
Tarnowo Podgórne, przy drodze powiatowej – ul. 
Szkolnej i przy drodze wewnętrznej – ul. Wąskiej, 
w sąsiedztwie z istniejącym obiektem handlowym 
oraz terenem targowiska. 

Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod 4) 
zabudowę budynkiem niepublicznej przychodni 
lekarskiej, w ramach której funkcjonować ma 
m. in. internista, ortopeda i alergolog, bądź musi 
stanowić element większego kompleksu, w skład 
którego wchodzić będzie niepubliczna przychodnia 
lekarska, zawierająca w/w specjalności. Wskazane 
specjalności muszą funkcjonować w okresie co 
najmniej 5 lat po oddaniu budynku przychodni 
do użytkowania począwszy, nie później niż 
w ciągu 6 miesięcy od oddania do użytkowania. 
Ponadto wskazuje się za pożądane następujące 
specjalności: okulistyczna, reumatologiczna, 
endokrynologiczna. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości określa 5) 
decyzja nr WZPGN.7331-80/09 Wójta Gminy 
Tarnowo Podgórne z dnia 5 listopada 2009 roku 
o ustaleniu warunków zabudowy.

Użytkownik wieczysty zobowiązuje się do 6) 
rozpoczęcia budowy przedmiotowej inwestycji 
w nieprzekraczalnym terminie – 30.06.2011 roku 

Dla całkowitego zakończenia realizacji inwestycji 7) 
t.j. do oddania do użytkowania projektowanego 
budynku wyznacza się nieprzekraczalny termin – 
30.06.2012 roku. 

Wadium wynosi 20 000 zł (słownie złotych 8) 
dwadzieścia tysięcy).  

Wniesione wadium zalicza się na poczet pierwszej 9) 
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 200 10) 
000 zł (słownie złotych dwieście tysięcy).

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego 11) 
wynosi 15 % ceny nieruchomości uzyskanej 
w przetargu i powiększona będzie o należny 
podatek VAT w wysokości 22 %.

Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości 12) 
gruntowej w użytkowanie wieczyste podlega 
zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia 
zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości 
w użytkowanie wieczyste, przelewem na rachunek 
Urzędu Gminy.

Ustala się termin uiszczania rocznej opłaty za 13) 
użytkowanie wieczyste – do 31 marca każdego 
roku, z góry za dany rok, przelewem na rachunek 
Urzędu Gminy.

Dla nieruchomości zgodnie z art. 72 ust. 3 pkt 14) 
5 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. nr 261 
poz.2603 z 2004 r. z późniejszymi zmianami), 
ustala się roczną stawkę użytkowania wieczystego 
w wysokości 3% ceny uzyskanej w wyniku 
przetargu, powiększoną o należny podatek VAT.

Zasady aktualizacji opłat – zgodnie z art. 77 15) 
ustawy o gospodarce nieruchomościami, z tym 
zastrzeżeniem, że opłaty te nie mogą być niższe 
niż ustalone na podstawie ceny uzyskanej 
w przetargu.

Tarnowo Podgórne, dnia 10 listopada 2009 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Zatrudnimy
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM poszukuje pracownika na stanowisko:

Ogrodnika
Od kandydatów wymagamy:

  • Przygotowanie zawodowe (minimum Zasadnicza Szkoła Zawodowa, preferowane Technikum Ogrodnicze)
  • Mile widziana praktyka nad utrzymaniem terenów zielonych
  • Doświadczenia przy obsłudze narzędzi ogrodniczych (kosiarki, kosy itd.)
  • Dyspozycyjności oraz zaangażowania w pracy

Zainteresowanych prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz CV w siedzibie TP-KOM  
ul. Zachodnia 4, Tarnowo Podgórne w terminie do końca listopada br
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Od września 2008 r. w naszej 
Gminie istnieje szkółka te-
nisa ziemnego. Teraz już 

możemy napisać, że działa bardzo 
prężnie. W zajęciach na kortach 
otwartych w OSiR Tarnowo Pod-
górne wiosną i latem brało udział 
przeszło 50 dzieci z całej Gminy. 
Dorośli także uczą się i doskona-
lą umiejętności tenisowe. Zajęcia 
prowadzi były tenisista, a aktual-
nie instruktor Krzysztof Żarnow-
ski. W ramach szkółki latem grupa 
młodych adeptów obejrzała pasjo-
nujący mecz finałowy turnieju Po-
rsche Open - Międzynarodowego 
turnieju ATP Challanger w Pozna-
niu. 

Od wiosny odbyły się też 4 tur-
nieje, w których brały udział dzie-
ci i młodzież grająca w naszej 
szkółce. Umiejętności z turnie-
ju na turniej okazywały się coraz 
większe.  Ostatni turniej odbył się 
10 października. Wtedy też naj-
lepsi w sezonie tenisiści otrzymali 
statuetki złotych, srebrnych i brą-
zowych rakiet. 

Klasyfikacja końcowa w sezo-
nie 2008/2009

Grupa wiekowa 1996-1998
Marek Żarnowski (1996)
Michał Zachura (1998), Łukasz 

Żarnowski (1998) – do rozegrania 
mecz o 2 miejsce)

Filip Paul (1997)
Mateusz Grenda (1997), Artur 

Wąsikiewicz (1998) – do rozegra-
nia mecz o 5 miejsce

Maciej Bystroń (1998), Maciej 
Polaczyk (1997), Mateusz Urbań-
ski (1996)

Bartek Jaworski (1997)
Grupa wiekowa 1999 i młodsi
Paweł Nowicki (2000), Wiktor 

Kuczyński (1999) – do rozegrania 
mecz o 1 miejsce

Piotr Michalak (2000)
Antoni Cabaj (2001)
Natalia Ptak (2000)
Łukasz Zarzycki (2000)
Joanna Jaworska (2001)
Wojciech Płócienniczak (2002)
Dominik Ludwiczak (2001), 

Bartek Żwoliński (2001) – do ro-
zegrania mecz o 9 miejsce

Jakub Kędra (2002)
Mateusz Ludwiczak (2003), Ja-

kub Ptak (2002)
Dziękujemy za zorganizowa-

nie szkółki tenisowej w naszej 
Gminie. Ale mamy jeszcze wiel-
ką prośbę. Nie ma wystarczają-
cej bazy halowej do gry w teni-
sa. Prosimy o zadaszenie jednego 
z kortów otwartych, abyśmy mo-
gli grać tak, jak wiosną i latem. 
Taka inwestycja umożliwi dalszy 
rozwój szkółki i osiąganie coraz 
lepszych wyników. Z wstępnych 
szacunków wynika, że koszty 
tego rodzaju konstrukcji mogą się 
szybko zwrócić. Prosimy także 
o oświetlenie kortów. Latem pił-
karze wciąż grali do późna, bo ich 
boisko ma oświetlenie, a my mu-
sieliśmy kończyć treningi wcze-
śniej ze względu zapadające ciem-
ności. Liczymy też na pojawienie 
się jakiegoś sponsora-sympatyka 
tenisa. 

~Młodzi i ciut starsi  
adepci tenisa ziemnego 

Kontakt do szkółki - 665 800 770

W poniedziałek, 9 listo-
pada, nastąpił odbiór 
techniczny na placu 

budowy zespołu boisk sporto-
wych ORLIK 2012 w Przeźmie-
rowie. Obecnie czekamy na od-
biór ostateczny. 

Oficjalne otwarcie nastąpi 25 
listopada. Na tę uroczystość za-
prosiliśmy m.in. Ministra Sportu 
i Turystyki i Wojewodę Wielko-
polskiego.

Raport z kortuOrlik 
na Morenie

Uczniowie szkółki fot. archiwum

Zespół boisk sportowych 
w Przeźmierowie składa się z peł-
nowymiarowego boiska do gry 
w piłkę nożną, boisko wielofunk-
cyjne do koszykówki i siatków-
ki oraz budynku zaplecza (szat-
ni).  Koszt budowy wynosi ponad 
1 320 tys. zł, z czego 333 tys. po-
krywa Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki, 333 tys. województwo 
wielkopolskie, a pozostałą część 
– nasza Gmina.

~ARz

Na podstawie uchwały Zarządu Polskiego 
Związku Wędkarskiego Okręgu Poznań zo-
stał powołany do życia nowy rejon – nr 12 – 

pod nazwą Rejon Powiatu Poznańskiego.  Rolę wio-
dącą powierzono Kołu nr 132 Tarnowo Podgórne. W 
skład rejonu weszły następujące koła: Tarnowo Pod-
górne, Dopiewo, Stęszew, Swarzędz – Zatorze, Lu-
boń – WPZZ, Pobiedziska i Merlin – Wysogotowo. 
Statut zakłada promowanie sportu wędkarskiego i 
zagadnień z zakresu ochrony środowiska. W ramach 
tegoż rejonu odbyły się zawody drużynowe o puchar 
Przewodniczącego Rady Powiatu Poznańskiego na 
Jez. Lusowskim, organizowane przez koło z Tarno-
wa Podgórnego oraz zawody spinningowe na War-
cie, organizowane przez Koło Swarzędz Zatorze

Na stronie internetowej Zarządu Okręgu założono 
stronę koła tarnowskiego.

~Marek Perz - Prezes Koła 

Nowy rejon
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KARATE
W drugim tegorocznym Pucha-

rze Polski OCHI CUP, który odbył 
się 25.10 karatecy reprezentujący 
PKK Samuraj zdobyli 7 medali, 
w tym 3 złote (Klaudia Książkie-
wicz w kata indywidualne dziew-
cząt 13 lat, Jarosław Kawałek w ku-
mite indywidualne chłopców 13 lat 
oraz Klaudia Książkiewicz, Julia 
Kaniewska i Roksana Wiśniewska 
w kata drużynowe dziewcząt 13-15 
lat), 3 srebrne (Adriana Skuliniec 
w kata indywidualne dziewcząt 10 
lat, Radosław Kawałek w kata in-
dywidualne chłopców do 9 lat oraz 
Maciej Apostoł w kata indywidu-
alne chłopców 11lat) i 1 brązowy 
(Tomasz Ozyra w kata indywidu-
alne chłopców 13 lat).

TAEKWONDO  
OLIMPIJSKIE

W Makroregionalnych Mistrzo-
stwach Młodzików w Taekwondo 
Olimpijskim, które zostały roze-
grane 25.10, wzięło udział 13 klu-
bów z województwa wielkopol-
skiego i zachodnio-pomorskiego. 

Październik w skrócie
UKS ATLAS Tarnowo Podgór-
ne w klasyfikacji drużynowej za-
jął ósme miejsce, a wśród dziew-
czyn 3 brązowe medale zdobyły: 
w kategorii wagowej K2 - Zu-
zanna Roszkiewicz, w kategorii 
K3 - Karolina Dziędziura oraz 
w kategorii K5 - Weronika Tykle-
wicz. Jedyny srebrny medal zdo-
była Alicja Machina (w kategorii 
K5), a tuż za podium uplasowała 
się Joanna Szymańska. Miejsca za 
podium wśród chłopaków zajęli 
Rafał Paluch w kategorii wagowej 
M1, Daniel Degórski w kat. M10 
oraz Karol Robak w kat. M3.

KOSZYKÓWKA
W meczu 1 kolejki MLK B ro-

zegranym 25.10 koszykarze Gim-
nazjum Tarnowo Podgórne wyso-
ko przegrali na wyjeździe z PYRĄ 
Poznań 37:77. 

KRęGLARSTWO
W dniach 17-18.10 odbyły się 

Indywidualne Mistrzostwa Ligi 
Vector, które po raz pierwszy zo-
stały rozegrane w grze do pełnych, 
grze sportowej i kombinacji. Indy-

widualnym Mistrzem Ligi Vector 
w grze do pełnych został Radosław 
Cwojdziński. Drugie miejsce za-
jął Jarosław Kramer, a trzecie Filip 
Brzóska. W grze sportowej Indywi-
dualnym Mistrzem Ligi Vector zo-
stał Filip Brzóska, drugie miejsce 
zajął Bernard Broński, a trzecie Ra-
dosław Mikołajewicz. Natomiast 
w kombinacji pierwszy był Filip 
Brzóska, drugi Radosław Cwoj-
dziński, a trzeci Bernard Broński. 

MISTRZOSTWA  
SOłECTW 

Z inicjatywy sołtysa Tarnowa 
Podgórnego Zenona Troszczyń-
skiego 15.10, odbyło się uroczy-
ste pierwsze uroczyste podsu-
mowanie VI edycji Mistrzostw 
Sołectw 2008/2009. W uroczy-
stości wzięli udział: Wójt Gminy 
Tadeusz Czajka, Przewodniczą-
ca Rady Gminy Ewa Noszyńska-
Szkurat, Dyrektor OSiR Bernard 
Broński, Rada Sołecka Tarnowa 
Podgórnego oraz zawodnicy, któ-
rzy reprezentowali to sołectwo 
w poszczególnych konkurencjach 
mistrzostw. 

~ AG

GKS seniorzy:
GKS TARNOVIA - 
Jurand Koziegłowy

4 : 2 Zakrzewski Piotr, Sawicki Adrian, Zasada 
Wiktor, Kubicki Mateusz

Patria Buk - GKS 
TARNOVIA

1 : 1 Kruszczyński Marcin

GKS TARNOVIA - 
Lipno Stęszew

5 : 0 Sarnecki Łukasz, Piętka Maciej, Sawicki 
Adrian, Połczyński Krzysztof, Dorna Artur

GKS TARNOVIA - 
Czarni Kaźmierz

3 : 0 Grządzielewski Artur x 2, Sawicki Adrian

Wielkopolska EWPA 
Komorniki - GKS 
TARNOVIA

0 : 1 Zasada Wiktor

GKS juniorzy:
GKS TARNOVIA - 
Szturm Janikowo P-ń

3 : 2 Tyklewicz Krzysztof x 2, Walter Michał

Huragan Pobiedziska 
- GKS TARNOVIA

5 : 2 Tyklewicz Krzysztof, Walter Michał

GKS TARNOVIA - 
Czarni Wróblewo

0 : 3

GKS trampkarze:
GKS TARNOVIA - 
Rokita Rokietnica

4 : 0 Derda Kornel x 2, Bendlewski Dominik, 
Szurgot Damian

GKS TARNOVIA - 
Sokół Pniewy

2 : 2 Paweł Tomczyk, Derda Kornel

Warta Międzychód - 
GKS TARNOVIA

6 : 0  

GKS TARNOVIA - 
Czarni Kaźmierz

5 : 1 Derda Kornel x 3, Tomczyk Paweł, 
Mikołajczak Adrian

UKS młodzicy:
UKS Błyskawica - 
Olimp Poznań

1 : 0 Jaśkowiak Damian

Orkan Objezierze - 
UKS Błyskawica

1 : 0  

Poznaniak Poznań - 
UKS Błyskawica

4 : 1 Jerzewski Szymon

UKS orliki:
Pogoń Lwówek - 
UKS Błyskawica

3 : 8 Bączyk Mikołaj x 2, Matz Kamil x 2, Magnus 
Krystian, Bartkowiak Mateusz, Mikołajczak 
Michał, Piaskowski Eryk

UKS Błyskawica - 
Przemysław Poznań

0 : 4  

Rzemieślnik Kwilcz - 
UKS Błyskawica

0 : 2 Eryk Piaskowski, Mikołaj Bączyk

Zachęcam wszystkich do oglądania naszych boiskowych zma-
gań na żywo. Relacje z rozgrywek, wyniki, statystyki można śle-
dzić na stronach: www.tarnowo-podgorne.info, www.blyskawica.
tnb.pl, www.tarnovia95.dbv.pl. Do wszystkich drużyn cały czas 
prowadzony jest nabór, a więcej informacji można uzyskać pod 
numerem 782-978-549 u Darka Piechoty.                                ~DP

Piłkarskie wyniki – GKS TARNOVIA i UKS BłYSKAWICA
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W turnieju uczestniczy-
ło 48 osób, które przy-
były nie tylko z terenu 

naszej Gminy, ale także z Pozna-
nia, Lubonia, Kościana, Śmigla, 
Dopiewa.

Po prawie pięciu godzinach 
zmagań rywalizacja zakończyła 
się następującymi wynikami:

Marian Szamrej - 110 pkt.,
Tadeusz Piaskowski - 102 pkt.,
Tadeusz Zimny - 98 pkt.,
Jerzy Piaskowski - 90 pkt.

Gratulując wszystkim uczestni-
kom turnieju, składam serdeczne 
podziękowania za pomoc przy or-
ganizacji pracownikom OSIR-u, 
Biura Promocji Urzędu Gminy 
oraz tradycyjnie sędziom tech-
nicznym Marcie Jandy, Maciejo-
wi i Tomaszowi Wiśniewskim.

10 stycznia 2010 roku zagra-
my razem z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy. Już dzisiaj 
serdecznie zapraszam! Szczegó-
ły tego turnieju zostaną podane 
w terminie późniejszym.

~ Aleksandra Wiśniewska

III Jesienny Turniej  
w KOPA za nami

W słoneczną sobotę 10 
października na terenie 
Rolniczego Gospodar-

stwa Doświadczalnego w Swadzi-
miu odbyły się V towarzyskie za-
wody w skokach o puchar Nissan 
Polody. Rozegrano cztery konkur-
sy w poszczególnych klasach mini 
LL – dokładności bez rozgrywki, 
LL - dokładności bez rozgrywki, L 
- dwufazowy i P - dwufazowy.

Po oficjalnym otwarciu rozpo-
czął się konkurs klasy mini LL, 
zobaczyliśmy 2 jeźdźców w 3 
przejazdach. Obie pary dzielnie 
pokonały parkur.

W konkursie klasy LL udział 
wzięło 13 jeźdźców w 17 prze-
jazdach. Wystąpili w nim nieco 
bardziej doświadczeni jeźdźcy. 
Najlepsza okazała się Małgorzata 
Murawska na Baronie, II miejsce 
zajęła Marta Sołtysiak na Borze, 
III – Katarzyna Woźniak na Cy-
trze.

Po krótkiej przerwie rozpoczął 
się konkurs klasy L - dwufazo-
wy, w którym udział wzięło 26 
osób w 32 przejazdach, a później 
konkurs klasy P - dwufazowy, 
gdzie zobaczyliśmy 37 przejaz-
dów w wykonaniu 23 jeźdźców. 
W klasie L po bezbłędnym prze-
jeździe I fazy zakwalifikowało się 
5 jeźdźców. Najlepszy okazał się 
Bartosz Marciniak na Garosie, II 
– Sylwia Maciejewska na Cze-
czotce, III – Hanna Jachimowicz 
na Finezji, IV – Damian Brzóska 
na Amandzie i V – Magdalena 
Murawska na Baronie. Natomiast 
w klasie P o puchar Nissana Po-
lody do drugiej fazy zakwalifiko-
wało się 5 par, wśród których naj-
lepszy okazał się Adam Wesoły 
na Rubice, II – Łukasz Brzóska 
na Rapsodzie, III – Uwe Zabel na 
Pegazie, IV – Damian Brzóska na 
Amandzie i V – Damian Brzóska 
na Catanii.

W zawodach wzięło udział 16 
klubów, 34 zawodników, 45 koni 
w 89 przejazdach.

~ Zuzanna Marchlewska

Zawody w skokach 
o puchar

W nieco pochmurne, so-
botnie popołudnie 24 
października w Stajni 

Swadzim odbył się bieg św. Hu-
berta znany jako „hubertus”.

Punktualnie o godz. 14 jeźdźcy 
w galowych strojach wraz ze swo-
imi końmi zebrali się przed staj-
nią. Prowadzącą hubertusa była 
Zuzanna Bartoszewska na koniu 
Ratan. Przed rozpoczęciem każ-
dy uczestnik otrzymał lampkę 
grzańca, po czym wszyscy ruszyli 
ze Swadzimia w kierunku Luso-
wa, gdzie po lesie odbył się bieg. 
Po powrocie w parku koło stajni 
Swadzim odbyło się szukanie „li-
siej kity”. Szczęśliwą zdobyw-
czynią owej kity ukrytej pośród 

drzew okazała się Anna Szubiń-
ska na koniu Liryka

Wieczorem odbyła się impre-
za „hubertusowa”. Można było 
skosztować domowego bigosu, 
nie zabrakło również zupy cebu-
lowej, barszczu z uszkami i kieł-
basek z grilla.

~ Zuzanna Marchlewska

„Hubertus”

Anna Szubińska na koniu Liryka - 
zdobywczyni lisiej kity

Skupieni gracze fot. archiwum
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Drugą konkurencję ro-
zegraną w ramach VII 
edycji Mistrzostw So-

łectw Gminy Tarnowo Podgór-
ne 2009/2010 wygrało Sołectwo 
Rumianek, drugie było Wyso-
gotowo, a trzecie Jankowice. Na 
zakończenie turnieju w lotkach 
wszyscy uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy, a pierwsze 
trzy zespoły - puchary. Po dwóch 
konkurencjach Sołectwo Rumia-
nek ex aequo z Sołectwem Wyso-
gotowo mają po 40 pkt. i zajmują 
1 miejsce w Mistrzostwach. W li-
stopadzie sołectwa będą miały 
możliwość wykazać się w kolej-
nych dwóch konkurencjach: krę-
glach i tenisie stołowym. Pierw-
sza z nich zostanie rozegrana 21 
listopada w kręgielni VECTOR, 
a druga 28 listopada w hali spor-
towej OSiR w Przeźmierowie. 
Regulaminy i karty zgłoszeń do-
stępne są na stronie www. osir.pl 
w zakładce POBIERZ. 

~ Ania Gibała

W lotkach zwyciężyło 
Sołectwo Rumianek

W  pierwszym me-
czu rozegranym 
we własnej hali 
koszykarze GKS 

TARNOVII Tarnowo Podgórne 
pokonali MKK Gniezno 87:75 
(18:13, 26:27, 18:17, 25:18). Od 
początku spotkania do ataku ru-
szyli gospodarze, dla których 
pierwsze 2 punkty z dystansu 
zdobył Mateusz Wasiński. Pierw-
sza odsłona spotkania charakte-
ryzowała się grą punkt za punkt. 
Dopiero w ósmej minucie, dzięki 
słabiej grze drużyny gości i punk-
tom zdobytym przez Rafała Bart-
kowskiego, TARNOVIA wyszła 
na prowadzenie i kwartę zakoń-
czyła zwycięstwem 18:13. W ko-
lejnej kwarcie meczu minimalnie 

lepsi okazali się goście, którzy 
wygrali ją 27:26. W drugiej kwar-
cie zawodnicy obu drużyn oddali 
najwięcej, bo aż 8 celnych rzutów 
zza linii 6,25. 

W drużynie TARNOVII po 
dwie trójki zdobyli Marek Łody-
ga i Mateusz Wasiński. Trzecią 
kwartę rozpoczęli gnieźnianie od 
„dwóch oczek” Piotra Golasiń-
skiego zdobytych po faulu Ma-
teusza Wasińskiego. Sytuacja na 
niekorzyść TARNOVII zmieni-
ła się w szóstej minucie, kiedy 
to dzięki „trójce” Łukasza Stasz-
kiewicza MKK Gniezno uzyska-
ło jednopunktowe prowadzenie, 
a na tablicy widniał wynik 51:50. 
Dalsza słaba gra koszykarzy 

TARNOVII w trzeciej kwarcie 
meczu zmusiła Wojciecha Płoci-
niczaka do wzięcia czasu. Był to 
dobry manewr, gospodarze przez 
ostatnie dwie minuty nie dość, 
że odrobili straty, to na ostatnią 
przerwę między kwartami scho-
dzili z pięciopunktową przewa-
gą (62:57). Czwartą kwartę za-
kończyli koszykarze TARNOVII, 
którzy w ostatnich 2 minutach gry 
wykonali serię rzutów wolnych. 
Łącznie wykonali ich 14 z czego 
zdobyli 8. W ostatnich minutach 
meczu wskutek agresywnej obro-
ny za faule musiało zejść z par-
kietu aż 3 zawodników z MKK 
Gniezno i jeden z TARNOVII. 
Ostatecznie tarnowscy koszyka-
rze wygrali czwartą kwartę 25:18, 

a cały mecz 87:75. Po 3 kolejce 
GKS TARNOVIA Tarnowo Pod-
górne zajmuje 8 miejsce w tabe-
li, mając na koncie jedno zwycię-
stwo i jedną przegraną. 

Punkty dla GKS TARNOVIA 
Tarnowo Podgórne zdobyli: M. 
Łodyga 26 (4), M. Wasiński 24 
(3), M. Kotkowski 13, R. Bart-
kowski 11(1), A. Stróżyński 7, M. 
Mysior 3, J. Kujawa 2, S. Augu-
styniak 1. 

Punkty dla MKK Gniezno zdo-
byli: M. Jasiński 15, D. Dobrzycki 
14 (1), P. Golasiński 12, A. Kono-
walski 11 (1),  R. Mularczyk 8 (2), 
Ł. Staszkiewicz 7 (1), M. Szym-
kowiak 6 (1), J. Łepski. 

~Ania Gibała

III kolejka MLS  
– 24 października 2009r.

Wyniki drugiej konkurencji oraz liczba punktów ja-
kie zdobyło sołectwo za dane miejsce. 

  MIEJSCE     SOŁECTWO   LICZBA PUNKTÓW   
 1  RUMIANEK 23 
 2   WYSOGOTOWO    19
 3  JANKOWICE 15,5 
 4   CERADZ KOŚCIELNY    15,5
 5 GÓRA 15,5 
 6  BARANOWO  11
 7 PRZEŹMIEROWO  10
 8  LUSOWO  9
 9  SADY  8
 10   TARNOWO PODGÓRNE    7
 11 LUSÓWKO  6

Klasyfikacja sołectw po dwóch konkurencjach (strze-
lanie i lotki) przedstawia się następująco: 

  MIEJSCE     SOłECTWO   
  SUMA PUNKTÓW 

PO   DWÓCH 
KONKURENCJACH     

 1 RUMIANEK, WYSOGOTOWO 40 
 3 GÓRA 31 
 4 CERADZ KOŚCIELNY    23,5
 5 TARNOWO PODGÓRNE    22
 6 LUSÓWKO 21,5 
 7 LUSOWO 18 

 8 BARANOWO, 
PRZEŹMIEROWO, SADY 

17 

 11 JANKOWICE 15,5 
 12  KOKOSZCZYN 14 

Kolejne spotkania na własnym parkiecie  
TARNOVIA rozegra z RAWIĄ Rawicz  
(14.11 o godz. 16.00), MKS MOS Konin  
(27.11 o godz. 19.00), GROMEM Nowy Tomyśl 
(12.12 o godz. 16.00). Wszystkie mecze  
zostaną rozegrane w hali sportowej OSiR  
przy ul. Nowej 15 w Tarnowie Podgórnym. 
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Jest najbardziej popularną 
grą zespołową w Polsce i na 
świecie. Również w Gmi-
nie Tarnowo Podgórne pił-

ka nożna cieszy się dużym zain-
teresowaniem. Najwięcej drużyn, 
bo aż 3, jest w kategorii orlików: 
UKS „Błyskawica” Tarnowo Pod-
górne, UKS Lusowo oraz OSiR 
Przeźmierowo. Sekcja piłki noż-
nej w UKS „Błyskawica” Tarno-
wo Podgórne istnieje od ubiegłe-
go roku, a za szkolenie młodych 
zawodników odpowiedzialny 
jest Dariusz Piechota. Każdy, kto 
chciałby zapoznać się z wynikami 
i różnymi innymi informacjami 
na temat Klubu może odwiedzić 
stronę internetową  http://www.
blyskawica.tnb.pl/news.php. 

Natomiast sekcja piłki nożnej 
UKS Lusowo istnieje od 3 lat, 
a treningi prowadzi Rafał Tuchol-
ski. Wyniki są na stronie interne-
towej lusowskiego klubu www.
ukslusowo.pl. 

Trzecim klubem w kategorii 
wiekowej orlik jest OSiR Prze-
źmierowo. Klub, w którym może 
trenują przyszli piłkarze reprezen-
tacji Polski, istnieje od 4 lat, a za 
szkolenie w nim odpowiedzialny 
jest Roman Łoś. 

P jak piłka nożna

Kolejną kategorią wiekową 
w piłce nożnej są młodzicy. W tej 
kategorii gra tylko jeden zespół 
– UKS BŁYSKAWICA Tarnowo 
Podgórne. Trenerem jest Dariusz 
Piechota, który swoją przygodę 
z piłką nożną rozpoczął w 1994 r. 
jako bramkarz GKS TARNOVII 
Tarnowo Podgórne. Kolejnymi 
klasami są trampkarze, których 
trenerem jest Wiktor Weber, da-
lej juniorzy starsi (trener Tade-
usz Dorna) oraz seniorzy. Prawie 
we wszystkie klasach wiekowych 
grają zawodnicy reprezentujący 
powstały w 1950 r. Gminny Klu-

bu Sportowy „Tarnovia” Tarnowo 
Podgórne.  Wyjątkiem jest 1 FC 
Lusowo (www.1fclusowo.pl). 

Ostatnim spektakularnym wyda-
rzeniem w seniorskiej piłce nożnej 
był ubiegłoroczny awans do finału 
Pucharu Polski na szczeblu okrę-
gowym. Od 5 lat szkoleniowcem 
seniorów jest były zawodnik i tre-
ner LECHA Poznań Władysław 
Jakubowski. Wśród znanych tre-
nerów, którzy pracowali w TAR-
NOVII, można wyróżnić m. in.: 
Henryka Czapczyka (były trener 
i zawodnik poznańskich drużyn  
Warta Poznań i Lecha Poznań, 
Mistrz Polski), Henryk Miłosze-
wicz (były piłkarz bydgoskiego 
Zawiszy i 9-krotny reprezentant 
Polski), Mariusz Niewiadomski 
(były zawodnik m.in. LECHA Po-
znań oraz WARTY Poznań), Sła-
womir Twardygrosz ( były zawod-
nik LECHA Poznań i ŚLĄSKA 
Wrocław) oraz Leszek Partyński 
(były zawodnik m. in.: LECHA 
Poznań, Warty Poznań, ŚLĄSKA 
Wrocław). Wśród wychowanków 
TARNOVII najdalej zaszedł Piotr 
Skóra, który w sezonie 1982/1983 
grał w barwach pierwszoligowej 
OLIMPII Poznań. 

~ Ania Gibała

Zawodników UKS Gimna-
zjum Przeźmierowo i UKS 
„Orkan” reprezentowali 

nasz kraj na Międzynarodowym 
Festiwalu Badmintona w Danii – 
DGI Fredericia 2009. 

Nasi sportowcy mieli oka-
zję sprawdzić swoje umiejętno-
ści w grupie 900 zawodników 
z 8 krajów: Danii, Belgii, Nie-
miec, Czech, Litwy, Łotwy, Ro-
sji i Polski. Wypadli znakomicie! 
Spektakularny sukces odniósł M. 
Świerczyński, wygrywając turniej 
w klasie mistrzowskiej do lat 15 
(zarówno w grze  singlowej, jak 
i deblowej z D. Ziętkiem z „Ko-

mety” Sianów). Na szczególne 
słowa uznania zasługuje również 
A. Jaśkowiak,  który wywalczył 
II miejsce w kategorii chłopców 
do lat 11. M. Świerczyńska, D. 
Sadalski i D. Jaśkowiak w grupie 
dzieci do lat 13 zajmowali miej-
sca V-VIII.

Pozostali uczestnicy: A.Felska, 
B. Frontczak, Z. Tecław, M. Fel-
ska, B. Bylińska, J. Zmuda, B. 
Hejduk i M. Zmuda mimo zmien-
nego szczęścia w grach, wrócili 
do domów zadowoleni i z dużym 
bagażem nowych doświadczeń.

Dziękujemy rodzicom dzieci za 
pomoc i ogromne zaangażowa-
nie, jak również zawodnikom za 
wspaniałą postawę.

~M. Świerczyńska 
O. Zimniewska

Sukcesy uczniów w Danii

Uczestnicy wyjazdu fot. archiwum
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DAM PRACę
Opel Chevrolet Bońkowski, zatrudni pra-
cowników na stanowisko DOZORCY - wy-
magane orzeczenie o stopniu niepełno-
sprawności. Oferty: CV wraz ze zdjęciem, 
list motywacyjny, prosimy przesłać na ad-
res: ,,Witold Bońkowski” Sp. z o.o., Sady k. 
Poznania ul. Poznańska 10, 62-080 Tarno-
wo Podgórne lub e-mail: marketing@bon-
kowski.pl

HOTEL 500 zatrudni pokojowe, kelnerów i 
kelnerki. tel. 728 864 568

Opel Chevrolet Bońkowski, zatrudni pra-
cowników na stanowisko PRACOWNIK 
MYJNI SAMOCHODOWEJ, Oferty: CV wraz 
ze zdjęciem, list motywacyjny, prosimy 
przesyłać na adres: „Witold Bońkowski” Sp. 
z o.o., Sady k. Poznania ul. Poznańska 10, 
62-080 Tarnowo Podgórne lub e-mail: mar-
keting@bonkowski.pl

Szukam pomocy domowej do zajęcia się 
dzieckiem (8 miesięcy) oraz domem w Ba-
ranowie (okolice Białej), tel. 606 420 527.

Osoba do sprzątania domu w Tarnowie 
Podgórnym 2 razy w tygodniu. tel. 509 749 
163.

Firma instalacyjna z Przeźmierowa przyj-
mie instalatorów WOD-KAN, CO, GAZ, tel. 
0601 78 26 89.

Fryzjerki zatrudnimy Przeźmierowo, tel. 
0785 931 733.

Przyjmę Panią do sprzątania domu w Chy-
bach 2x w tygodniu, tel. 0606 310 517.

SZUKAM PRACY
Podejmę pracę – sprzątanie mieszkań, do-
mów, opiekę nad starszą osobą, tel. 0692 
689 230.

Pan 50-letni, wykształcenie wyższe, an-
gielski, niemiecki, rosyjski, prawo jazdy kat. 
B, obsługa komputera z doświadczeniem w 
prowadzeniu firmy, tel. 0500 46 22 42.

Chałupnictwo przyjmę do domu, tel. (061) 
652 51 08.

Szukam pracy biurowej lub dodatkowej na 
1/2 etatu (Baranowo lub okolice) - 61 8142 
936.

Sprzątanie mieszkań, mycie okien, tel. 887 
675 330.

Drogiej Koleżance
Janinie Malec

szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci 

Ojca

składają
Dyrekcja, Nauczyciele oraz 

Pracownicy
Szkoły Podstawowej im. 

Arkadego Fiedlera 
w Przeźmierowie 

Księżom: Prałatowi, 
Proboszczowi oraz Wikaremu 

Parafii Przeźmierowo, 
Przewodniczącej Rady 

Gminy Tarnowo Podgórne, 
Radzie Gminy, Wójtowi , 

pracownikom Urzędu Gminy, 
uczestnikom ceremonii 

pogrzebowej  oraz wszystkim 
tym, którzy udzielili nam 

wsparcia w trudnych  
chwilach jakie nastały  dla 
nas w związku ze  śmiercią  

mojej ukochanej Mamy  

śp. Emilii Leonhard
 składamy serdeczne 

podziękowanie 
Grzegorz Leonhard z rodziną

Naszej Drogiej Koleżance
RENACIE MACIEJEWSKIEJ

wyrazy szczerego 
współczucia

z powodu śmierci 
TEŚCIA

składają Dyrekcja, 
nauczyciele, pracownicy 
Gimnazjum w Baranowie

Wszystkim, którzy 
uczestniczyli w ceremonii 

pogrzebowej naszego 
kochanego męża i ojca 

śp. Jana Niewiady 

rodzinie, sąsiadom, znajomym 
oraz delegacjom za złożone 
kwiaty, modlitwę, intencje 

mszalne i kondolencje 
serdeczne podziękowania 

składają żona z córką 
i syn z rodziną. 

Naszej Drogiej koleżance
EWIE WOJCIECHOWSKIEJ

wyrazy szczerego 
współczucia

z powodu śmierci
TATY

składają
Dyrekcja, nauczyciele, 

pracownicy
Gimnazjum w Baranowie

Państwu Budnym z Przeźmierowa oraz Państwu Papychom 
z Rumianka za bezinteresowną pomoc po wydarzeniach 

w Rewalu w dniu 10 września najserdeczniejsze 
podziękowania składają Stefania i Czesław Filus 

Pani Renacie Maciejewskiej 
z powodu śmierci Teścia 

wyrazy współczucia składa 
sołtys Baranowa 

wraz z Radą Sołecką

Naszemu Przyjacielowi 
Grzegorzowi Leonhardowi 

Radnemu Gminy Tarnowo 
Podgórne najszczersze wyrazy 

współczucia z powodu 
śmieci Matki składają 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Ewa Noszczyńska – Szkurat 

wraz z Radnymi i Wójt 
Gminy Tadeusz Czajka wraz z 
pracownikami Urzędu Gminy

Naszemu koledze 
Waldemarowi 

Maciejewskiemu i jego żonie 
Renacie wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu 
śmierci ojca i teścia

Śp. Henryka
składają siostry i bracia 
z Kurkowego Bractwa 

Strzeleckiego  
w Tarnowie Podgórnym

Karolinie i Mariuszowi Lewoczko gratulacje z okazji urodzin córecz-
ki składają koleżanki i koledzy z Urzędu Gminy.

Hani i Piotrowi Kaczmarkom najserdeczniejsze gratulacje z okazji 
urodzin córeczek składają koleżanki i koledzy z Urzędu Gminy.

Naszej koleżance Kasi z okazji ślubu samych radosnych dni na no-
wej drodze życia życzy „urzędowe” koleżeństwo.
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NAUKA
JAZDY

KURSY PRAWA JAZDY KAT. B
66 44 99 032

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

Samochód z KLIMATYZACJĄ !!!

Odbieram kursantów z domu

PROMOCJA LISTOPADOWA!

Jazdy po trasach egzaminacyjnych !

Tarnowo Podgórne 2009-11-9
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 

z  2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) przeznaczam do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość 
położone przy ul. Skalistej w Sierosławiu, stanowiące własność Gminy Tarnowo Podgórne:

W Y K A Z
obręb działka pow. m2 księga wieczysta opis nieruchomości Przeznaczenie w planie Wartość działki brutto

1 2 3 4 5 6 7

Sierosław 62/27 1381 PO1P/00144652/0 działka niezabudowana tereny zabudowy mieszkaniowej 256.000,00 zł

Sierosław 62/28 1381 PO1P/00144652/0 działka niezabudowana tereny zabudowy mieszkaniowej 256.000,00 zł

Sierosław 62/29 1882 PO1P/00144652/0 działka niezabudowana tereny zabudowy mieszkaniowej 306.000,00 zł

Sierosław 62/36 1185 PO1P/00144652/0 działka niezabudowana tereny zabudowy mieszkaniowej 219.000,00 zł

Sierosław 62/37 1305 PO1P/00144652/0 działka niezabudowana tereny zabudowy mieszkaniowej 241.000,00 zł

Sierosław 62/38 1305 PO1P/00144652/0 działka niezabudowana tereny zabudowy mieszkaniowej 241.000,00 zł

Sierosław 62/41 1456 PO1P/00144652/0 działka niezabudowana tereny zabudowy mieszkaniowej 269.000,00 zł

Sierosław 62/82 1821 PO1P/00144652/0 działka niezabudowana tereny zabudowy mieszkaniowej 297.000,00 zł

Sierosław 62/83 1380 PO1P/00144652/0 działka niezabudowana tereny zabudowy mieszkaniowej 255.000,00 zł

Sierosław 62/84 1382 PO1P/00144652/0 działka niezabudowana tereny zabudowy mieszkaniowej 257.000,00 zł

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 w/wym. ustawy, powin-
ny złożyć wniosek w terminie 6 tyg. licząc od dnienia wywieszenia wykazu. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 
10.11.2009r. do 30.11.2009r.                                                                             Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka

Ogłoszenie
o  przystąpieniu  do  opracowania 

zmiany miejscowego planu  zagospo-
darowania przestrzennego w obrąbie 
ulicy Rynkowej w Przeąmierowie  – 
dla dziaąki nr 383.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmiana-
mi) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr 
LVIII/570/2009 z dnia 20 października 
2009r. o przystąpieniu do opracowania 
zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w obrębie ulicy 
Rynkowej w Przeźmierowie – dla dział-
ki nr 383.

Zainteresowani mogą zapoznać się 
z niezbędną dokumentacją sprawy 
w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo 

Podgórne, pok. 13 oraz składać wnio-
ski do wyżej wymienionego planu oraz 
strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. Wnioski można składać 
na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo 
Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 
Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 
11 grudnia 2009r.

Organem właściwym do rozpatrzenia 
wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne.

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

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

droga Sady-Lusowo

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

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

SALON URODY kosmetyka i fryzjerstwo

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

SALON URODY kosmetyka i fryzjerstwo

SCHODY DREWNIANE
DRZWI
INNE

PROJEKT, WYKONAWSTWO, MONTAŻ

USŁUGI STOLARSKIE

PRZEŹMIEROWO KOŚCIELNA 67, tel. 0501 337 552, 061 8142 423

www.warsztatstolarski.pl

Wynajm´
powierzchni´

biurowà
140 m2 i 120 m2

Przeêmierowo
tel. 601 444 411

ODZIE˚ DZIECI¢CA
NOWA, TANIO

Wysogotowo, Wierzbowa 190
tel. 0501 560 113

Geodezyjna
inwentaryzacja

powykonawcza przyłącza
kanalizacyjnego

tel. 661 374 516
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W RAMACH NFZ
neurolog
alergolog
laryngolog
dermatolog
chirurg
reumatolog
ortopeda
kardiolog
okulista

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

SPECJALIÂCI PRYWATNI

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

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

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

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

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

SPECJALIÂCI PRYWATNISPECJALIÂCI PRYWATNI

PRZYCHODNIA LEKARSKA 

MED-LUXMED-LUX
ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

POGOTOWIE 
KOMPUTEROWE
Zadzwoń jeśli potrzebujesz pomocy!
Naprawa notebooków i komputerów

stacjonarnych.

FACHOWY SERWIS
24H SIEDEM DNI W TYGODNIU

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

BLACHARSTWO 
SAMOCHODOWE

BARANOWO UL.BIA A 16
663-681-161

tel. 661 374 516

USŁUGI GEODEZYJNE
Inwentaryzacja przyłączy

kanalizacji sanitarnej,
deszczowej,

gazu, prądu, wody. 
Mapy do budowy,
podziały działek.

MYCIE OKIEN

61 8161 226
0604 97 33 11

- WYKŁADZINY
- MEBLE
- SAMOCHODY Fotografia Âlubna

- reporta˝, plener
Atrakcyjne ceny!

www.�ames.pl, tel. 0609 353 098
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INSTYTUT GLAMOUR
h o t e l     r e s t a u r a c j a     s p a

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

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

RESTAURACJA
Lunch Menu*

*Od poniedziałku do piàtku, od 12:00 – 16:00 
specjalne menu w atrakcyjnych cenach!

(od 5 do 15 zł)

Niedziele w Glamour**
**Od 12:00 – 20:00, w ka˝dà niedziel´ wyjàtkowy 

zestaw menu za jedyne 30 zł!

CENTRUM KSZTA¸CENIA
J¢ZYKÓW OBCYCH

w PrzeźmierowieZAPRASZA NA KURSY
JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO!!!

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ 2 RAZY W TYGODNIU W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH 
I WIECZORNYCH - TRYB STANDARDOWY. PROPONUJEMY TAKŻE LEKCJE W TRYBIE 

1,5 GODZINNYM (90 min.) GODZINY USTALANE SĄ PRZEZ GRUPY WSPÓLNIE Z LEKTOREM. 
ZAPEWNIAMY MAŁE GRUPY ORAZ MATERIAŁY DO NAUKI !!!

DZIĘKI ZAUFANIU NASZYCH KURSANTÓW
ROZPOCZYNAMY Z POWODZENIEM 5 ROK PRACY !  ZAPRASZAMY !

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

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

USŁUGI

TANIO I FACHOWO

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

0600 45 37 27
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JĘZYK POLSKI
PRZYGOTOWANIE DO MATURY
NAUCZYCIEL Z DOŚWIADCZENIEM

TEL. 506 200 619

L OÊrodek Szkolenia
Kierowców

zaprasza na

KURS KIEROWCÓW
na kat. B, 20.XI.2009

Formu∏ka

Zapraszamy

Przeêmierowo - Dom Kultury
ul. Ogrodowa, godz. 17.00
Tarnowo Podg. - Szko∏a Podstawowa
godz. 18.00

Informacje i zapisy codziennie:
tel. 0512 306 062

SKOMPLETUJ WYPRAWKĘ
W NAJNIŻSZEJ CENIE

NOWY SKLEP Z ARTYKU¸AMI DLA DZIECI
I ZABAWKAMI W POZNANIU

Przy zakupie ca∏ej wyprawki mo˝liwoÊç uzyskania dodatkowego rabatu

Wózki
wielofunkcyjne
od 545 z∏.

Laktatory
od 39,90 z∏.

Foteliki
samochodowe
od 139 z∏.

Komplety poÊcieli
do ∏ó˝eczka
od 34 z∏.

Monitory oddechu
od 349 z∏.

¸ó˝eczka dzieci´ce
od 119 z∏.

Sklep czynny:
pon.-pt. 11.00-19.00
sobota 11.00-17.00

Adres: Swadzim, ul. Âw. Antoniego
 (przy Leroy Merlin)
 tel. 061 664 95 39

Odzwiedê równie˝ nasz sklep internetowy: www.bobomarket.pl

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 061 814 25 13
Baranowo, ul. Wypoczynkowa 17
tel. 61 814 20 18, fax 61 652 71 95

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

MATEMATYKA
przygotowanie

do matury i egzaminów
tel. 0602 450 420

Agencja PZU

AGENCJA
W BARANOWIE

Dojazd

do klienta

na telefon
Oferuje ubezpieczenia:
- pakiet „Jesieƒ” (gradobicie,
  przezimowanie, przymrozki)
- rzepak - 1h = sk∏adka 100 z∏
- ozime - 1h = sk∏adka 48 z∏

Oraz pe∏en zakres ubezpieczeƒ
majàtkowych

Mieczys∏aw Paczkowski
ul. Wspólna 5

tel. 061 814 13 80
tel. 0661 590 360

MATEMATYKA
KOREPETYCJE
0514 480 232

PILNE
Szukam nauczyciela/ki rysunku

dla ucznia gimnazjum
ewent. z dojazdem do Baranowa

0602 65 77 65

JĘZYK FRANCUSKI
udzielam lekcji, korepetycji z j. francuskiego
dzieciom i młodzieży szkół podstawowych

gimnazjum i liceum

tel. 0602 65 77 65

NIEMIECKI
doÊwiadczenie, skutecznie, z dojazdem

tel. 608 619 262

CZYSZCZENIE
DYWANÓW
WYK¸ADZIN

TAPICEREK MEBLOWYCH
KÄRCHER

PRZEèMIEROWO
ul. Lotnicza 43

tel. 0693 116 803

SALON URODY
MAGNOLIA

Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 82a

Kosmetyka
Kosmetolog

Magdalena
Zeuschner

pełen
zakres usług

Fryzjerstwo
damsko-męskie
Dominika Bręk
farbowanie
baleage
modelowanie

Z A P R A S Z A M Y
pon-pt 12-19, sob 9-13 pon-pt 9-19, sob 9-14

kosmetyka 509-247-213              fryzjerstwo 501-337-318

Autoryzowany Punkt Sprzedaży CYFROWEGO POLSATU:

GAMA P.H.U. 62-081 Przeźmierowo

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

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

NAUKA J¢ZYKA
ANGIELSKIEGO

tel. 0698 873 335

Dojazd i materia∏y
- GRATIS

Przygotowanie do egzaminów
gimnazjalnych, matury

Student Filologii Angielskiej
Lektor J´zyka Angielskiego
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INSTYTUT GLAMOUR
h o t e l     r e s t a u r a c j a     s p a

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

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

FITNESS
SPINNING
AEROBIC
SIŁOWNIA

JOGA

Akademia Czasu Wolnego
serdecznie zaprasza wszystkie dzieci!

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

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

Uwaga!!!
Serdecznie zapraszamy również w soboty!

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

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

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

OFERUJEMY PROFESJONALNE ZABIEGI  
W KONKURENCYJNYCH CENACH

W każdą środę dla rencistów i seniorów 
20% rabatu na strzyżenie i modelowanie

godziny otwarcia:  pon.  - nieczynne
 wt. - pt.  9-19
 sob.  9-14

NOWOŚĆ! 
Profesjonalne urządzenie najnowszej klasy  
Rolling Star - Rollmasaż z podczerwienią.

Baranowo, ul. Wiosenna 20

Przy dowolnym zabiegu masaż twarzy i maska 
nawilżająca + sauna na włosy – GRATIS!

Agnieszka
Puk

Fryzjerstwo
damsko-męskie

kom. 0502 84 86 40
dojazd do klienta

TIPSY

Na poprawę
jesiennego nastroju,

proponujemy nasze usługi,

w tym super promocję
- przedłużanie paznokci

z 30% rabatem!
Studio Kosmetyki Naturalnej 
Dagmara Stępień
ul. Owocowa 1a, Tarnowo Podgórne,
tel. 508 232 939.
Zapraszamy również do solarium
ul. Rokietnicka 4, Tarnowo Podgórne,
tel. 061 8147 153, 509 60 13 13.
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PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)

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

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

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

Mikroprotezy (do 2 zębów)

Naprawy protez

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

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

(lub inne uwówione godziny)

Nowo otwarty Zakład Optyczny
ul. Rynkowa 109,  Przeźmierowo

(vis à vis Chaty Polskiej)

PROMOCJA!!!
w poniedziałki i piątki renciści

i emeryci 20% rabatu

– szczegóły w zakładzie

Zapraszamy codziennie
od 10 do 18 i w soboty  od 10 do 14,  TESCO  od 9 do 21

Zapraszamy do naszych pozostałych zakładów:
Rokietnica, ul. Szamotulska 5, 513-011-563,  TESCO Poznań, ul. Mrągowska 4, 513-011-570,

Poznań, ul. Słowiańska 42e, 513-011-566, Poznań, os. Kosmonautów, 513-011-564 - pasaż handl.,
Oborniki, ul. Sądowa 7, 513-011-571

20%
 

Z tym kuponemtaniej

tel. 513 011 569

GARAŻU
szukam do wynajęcia

w Tarnowie Podgórnym

0602 37 72 47

SPRZEDAM DOM
Kaêmierz

surowy - otwarty 126/1167

0792 582 132

ZAK¸AD
REMONTOWO
BUDOWLANY

• docieplanie budynków
• prace wykoƒczeniowe
• adaptacje poddaszy
• malowanie pistoletowe

tel. 0695 607 222
gwarancja, faktury,

mo˝liwoÊç obejrzenia
wykonywanych prac

LOKAL 50 m2 +
ZAPLECZE SOCJALNE

w Przeźmierowie
oddam w najem

061 8142 672

Wynajm´ pokoje
dla pracowników

w Przeêmierowie

wysoki standard

tel. 601 444 411

DREWNO OPAŁOWE
I KOMINKOWE

WĘGIEL BRUNATNY,
WĘGIEL, MIAŁ
SPRZEDAŻ

604 28 44 35

Do wynajęcia hala ogrzewana
z biurem 1000 m2 
– Tarnowo Podgórne

Tel. 605 769 661

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

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

UWAGA!UWAGA!
TANIE: ROLETY, ROLETKI, VERTIKALE

produkcja - hurt, detal
oraz:  KASETONY i KARNISZE
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0602 190 014   061 652 40 00
061 814 20 41

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

• czyszczenie tapicerki
  - meblowej
  - samochodowej
  - dywanów, wykładzin

tel. 508 610 256
oraz KÄRCHER

tel. 061 814 20 69
kom. 0602 659 208

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

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

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

MEDI SPA
MEDYCYNA ESTETYCZNA

DERMATOLOGIA
DIETETYK

REHABILITACJA

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

www.dobrzenieccynieruchomosci.gratka.pl

LICENCJA ZAWODOWA NR 7225

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
DORADZTWO, KREDYTY

DOM 270m2 
– TARNOWO PODGÓRNE

OFERTY SPRZEDAŻY:

LOKAL Z DZIAŁKĄ 600 m2

– BRZEZNO

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

DZIAŁKI BUDOWLANE – RADZYNY
DZIAŁKA USŁUGOWO-BUDOWLANA

3919 m2 – LUSÓWKO
DZIAŁKA INWESTYCYJNA 1,73 HA

– BATOROWO

KÄRCHER
Profesjonalne czyszczenie
tapicerki samochodowej,

mebli, dywanów, wykładzin,
materacy.

MYCIE OKIEN

508 610 256

CENY KONKURENCYJNE

GABINET
STOMATOLOGICZNY

Pełna opieka stomatologiczna
dla dzieci i dorosłych

Zabiegi bezbólowe!

Pon.-Pt 10.00-18.00
Soboty na życzenie pacjenta

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 114
(przy Banku WBK, wejście do Lafayette)

tel. REJESTRACJA: 61 652 50 56
tel. do LEKARZA: 726 195 000

CENY KONKURENCYJNE

RABAT NA PROTEZY
OD 15.XI DO 15.XII

PRYWATNY
GABINET
OKULISTYCZNY
DIAGNOSTYKA I LECZENIE

CHORÓB OCZU
dr n.med. Ma∏gorzata Tomczak

specjalista chorób oczu

Tarnowo Podgórne
ul. Sportowa 1

godziny. przyj´ç
w Êrody 15.00 - 17.00

rejestracja telefoniczna
w poniedzia∏ki 17.00 - 20.00

tel. 0604 46 10 24

FIRMA
OGÓLNOBUDOWLANA

W∏adys∏aw ¸ukasik

• OBK¸ADANIE BUDYNKÓW
   KLINKIEREM
• OGRODZENIA Z KLINKIERU
• UK¸ADANIE KOSTKI
   BRUKOWEJ
• BUDOWA I DOCIEPLANIE
   BUDYNKÓW
• DOCIEPLANIE PODDASZY
• POSADZKI CEMENTOWE

608 270 421

HOTEL DLA PSÓW
oraz MINI ZOO

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

Zespół Muzyczny
WESELA • ZABAWY

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

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
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KAMI¡SKI TRANSPORT

0601 76 25 84

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

Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41
061 814 24 93

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

p∏yty G-K, profile, gwoêdzie

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

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

TECHNIKA
GRZEWCZA

Ryszard Troszak

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

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

Profesjonalne Systemy
Nawadniające

CEGIE¸KA

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

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

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

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

mo˝liwoÊç p∏acenia
kartà p∏atniczà

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

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

OFERUJE DO SPRZEDA˚Y:

723 354 414

KONTENERY
na gruz - śmieci
WYWÓZ - WYNAJEM PIKO

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

tel. 0 500 31 71 02

USŁUGI
BRUKARSKIE

NAWIERZCHNIE,
PODJAZDY,

CHODNIKI, PARKINGI,
RENOWACJA

USŁUGI REMONTOWO
- BUDOWLANE

604 403 593
Zak∏ad Produkcyjny

Ponadto:
- konstrukcje stalowe i inne

- modernizacja i naprawa maszyn

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

tel. 691 751 018, 061 652 7321

TOMEK

SPAWANIE

OGRODZENIA

Aluminium
Stali Nierdzewnej

Metalowe, Drewniane,
monta˝ automatyki

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace

Również w j. angielskim

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

WELTENWELTEN

Okna i drzwi z PCV
PRODUKCJA, MONTA˚, ATESTY

OBRÓBKA WYKO¡CZENIA OÂCIE˚Y

RATY
Firma WIST

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

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

BR
E 

O
KN

A 
- D

O
BR

A 
CE

NA

promocja kolorów

Rok za∏o˝enia 1992

Z∏oty medal
BUDMA 2002

RĘKAWICE ROBOCZE
I SPECJALISTYCZNE

RĘKAWICE ROBOCZE
I SPECJALISTYCZNE

RĘKAWICE ROBOCZE
I SPECJALISTYCZNE

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

Giełda Samochodowa
kiermasz części stoisko  S289

- wejście od strony lasu
tel. 0602 494 704

sautop@wp.pl

• Nowe wzory firmowych
  rękawic ocieplanych
  kożuszkiem i polarem
• Wersja luksusowa - wzmacniana
  najwyższej jakości skórą z jelenia

SPRZEDAŻ KOSTKI BRUKOWEJ
POZ  BRUK

WSZYSTKIE RODZAJE • NIESAMOWITE CENY

tel. 0792 689 379
PRZEKONAJ SI¢!!!
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SPA
Prezenty 

gwiazdkowe 
dla pracowników 

i najbliższych

061 814 27 12 

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

tel. 602 891 775

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

osobowe, ciężarowe, rolnicze

SZAFY WNĘKOWE,  
GARDEROBY,

KUCHNIE, WYPOSAŻENIE  
BIUR I SKLEPÓW

MEBLE NA WYMIAR
BEZPŁATNY POMIAR, WYCENA, PROJEKT

UBEZPIECZENIA

Poznańska 33
Tarnowo Podgórne

(przy wiadukcie)

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

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

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

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

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

na drzwi z montażempowierzchni
wystawienniczej350 m2 

POLECAMY DESKI TARASOWE - KONGLOMERAT

MARMETAL
PŁOTY KUTE, BRAMY, BALUSTRADY

OGRODZENIA Z SIATKI
(możliwość cynkowania i malowania proszkowego)

Przeźmierowo, ul. Leśna 58
tel. 501 865 323

061 814 16 95, 061 816 15 07

SKŁAD OPAŁU
poleca

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 50c

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
WĘGIEL, KOKS, MIAŁ

EKO-GROSZEK
TRANSPORT GRATIS

61 662 36 96
61 814 12 89

Wykonuj´
SCHODY ˚ELBETOWE

z w∏asnym materia∏em
tel. 506 066 339

Firma „AUTOKABINA Sp. z o.o.”
z siedzibą w Sadach, ul. Rolna 2 zatrudni:
- pracownika produkcyjnego
- montera
- elektryka

Oferty proszę przesyłać
na adres:

ksiegowosc@autokabina.com

 POGOTOWIE
WODNO-KANALIZACYJNE

• SZYBKIE USTERKI
• PRZYŁĄCZA WOD-KAN

tel. 0791 226 432

US¸UGI
WYKA¡CZANIE

WN¢TRZ ELEWACJE
ZEWN¢TRZNE

• docieplanie budynków •
• tynki mineralne akrylowe •

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

tel. 608 270 833
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CZYSZCZENIE DYWANÓW, WYKŁADZIN, OBIĆ TAPICERSKICH
(TAKŻE SKÓRZANYCH) FIRMY, MIESZKANIA

tel. 601 702 684, 061 814 60 13

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

061 814 74 19, 0 508 229 552

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

Nadzór, projektowanie,
wykonawstwo:

M-BAU   Maciej Hauk

Roboty ziemne
koparko - ładowarką

Okna, drzwi,
rolety, bramy

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

Maciej Hauk

M-BAU

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

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

www.grupakrawczyk.com

Zakres usług �rmy:
• Świadectwa energetyczne
  budynków, lokali 
  PROMOCJA CENOWA !!!
• Pomiary, odbiory
  instalacji elektrycznych,
• Pomiary, badania natężenia
  oświetlenia - ogólnego,
  stanowiskowego, awaryjnego,
• Montaż, naprawa
  instalacji elektrycznych.

ENERGO WINSTAL
mgr inż. Michał Wieland

Chludowo, ul. Za Parkiem 10
tel. 502 460 544

www.energo-winstal.pl
e-mail: info@energo-winstal.pl

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE

Szybko • Tanio • Fachowo
0666 745 777

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

UK¸ADANIE KOSTKI
BRUKOWEJ I GRANITOWEJ

KOMPLEKSOWE

SOLIDNIE - GWARANCJA

tel. 0607 852 998

INSTALACJE
- ELEKTRYCZNE
- SYSTEMY ALARMOWE
- MONITORING
- DOMOFONY, WIDEODOMOFONY
- USUWANIE AWARII
- POMIARY I PROTOKO Y̧ ODBIORU

PROFESJONALNIE I TANIO
tel. 0888 122 820
     0604 969 331

NOWY
SK¸AD OPA¸U
SPRZEDA˚ W¢GLA

Batorowo, ul. Stefana Batorego 46
tel. 0602 573 144
      0507 013 325

*dowóz powy˝ej 1 tony gratis
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czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
soboty 8.00 - 13.00

Skup złomu i makulatury:
gruby, mieszany - cena dnia

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

tel. 061 814 63 61, 061 814 63 62

MATERIAŁY BUDOWLANE
STOLARKA BUDOWLANA

W¢GIEL
MIA¸

ECO GROSZEK

PALIWO

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

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

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

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

RESTAURACJA
Firmowe 

spotkania Wigilijne
SYLWESTER

tel. 0605 320 413

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

krzysztofmizera-mrow@wp.pl
Zapraszamy na zabawę
ANDRZEJKOWĄ
28.11, godz. 20.00

Cena 120 zł za parę
Tarnowo Podgórne

UKŁADANIE
BRUKOWEJ
KOSTKI

TANIO
i SOLIDNIE

tel. 0514 67 60 41

SPRZEDAŻ
POZ-BRUKU

PRZEŹMIEROWO

Najniższe ceny!

tel. 0 792 689 379

ARCHITEKT 
WNĘTRZ

KONTAKT: +48 501 35 41 42
karolina.pruszewicz@wp.pl

projekty wnętrz mieszkalnych
    i użyteczności publicznej
rysunki techniczne,
    wizualizacje, doradztwo
współpraca z solidną
    firmą wykonawczą

KAMIENIARSTWO 
nagrobki granitowe

od 1.600 z∏        

ALTAMURA
ul. Wspólna 55, Baranowo

61 814 1939, 0504 199 811

KOSTKA BRUKOWA

Ceny producenta

TRANSPORT GRATIS!*
Przeêmierowo, ul. Rynkowa 71

tel. 816 14 31
tel. 0696 427 436

www.wibet-bruk.com
* strefa dowozu ograniczona

P¸OTY BETONOWE
KOSTKA GRANITOWA

INSTALACJE
CO-WOD-KAN-GAZ

KLIMATYZACJE
ŚLUSARSTWO

tel. 0603 869 195
Grzegorz Halontka

Jankowice, ul. Wiśniowa 3

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

FUTRA NORKI
Sprzedam

0606 611 316

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

061 8146 217, 061 8262 301
0607 568 308

Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych
(sklepowych, gastronomicznych)

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 107 
(na przeciwko Chaty Polskiej)

pn. - pt. 9 do 20, sob. 9 do 18
tel. 602 227 288

AUTO BŁYSK

MYjniA ręcznA
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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

tel. 061 816 11 79
tel. 0 509 652 981
      0 509 174 773

Êwierk srebrny, zwyk∏y, jod∏a, jemio∏a
sprzeda˝ w dniach 11.12 - 13.12

godz. 9.00 - 20.00

Przeêmierowo, ul. Lotnicza 74 (róg Lotniczej, Wysogotowskiej)

• mo˝liwoÊç dowozu •

ZAPRASZAMY!

CENY KONKURENCYJNE

WESO¸YCH ÂWIÑT!!!

❄ Choinki ❄❄ Choinki ❄

Dostarczamy Wam 
choinki już od
kilkunastu lat!

GAMMA PHUGAMMA PHU
Osprz´t elektroinstalacyjny
Przewody, kable
Anteny TV, SAT, osprz´t - doradztwo przy zakupie
Kable po∏àczeniowe: EURO, HDMI, RCA, inne
Radia CB, anteny CB
Lampy sufitowe, zewn´trzne, oprawy halogenowe
Art. oÊwietleniowe, êród∏a Êwiat∏a
˚arówki zwyk∏e, energooszcz´dne, LED-owe, samochodowe
Baterie, akumulatorki: zwyk∏e, specjalistyczne, zegarmistrzowskie
Akumulatory ˝elowe
Art. elektroniczne i komputerowe
Konektory, tulejki, zaciskacze
Narz´dzia r´czne i elektroniczne
Radia samochodowe, g∏oÊniki, przewody
HURT - DETAL

tel. 061 8142 038
tel. 061 8141 309
62-081 Przeêmierowo
ul. Rynkowa 122

czynne: pon.-pt. 9.00-17.00, sobota 10.00-14.00

Autoryzowany Punkt Sprzeda˝y

SÓL 
DROGOWA 

ZimOWe 
utRZymAnie 

teRenu

tel. 604 613 789

Kupi´ działk´
bez poÊrednika
603 079 363
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Jedyna prawdziwa Sąsiadka~Czytaj.
Zmieniliśmy się z myślą o Tobie!

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

współredaktorem. Wejdź, poznaj prawdę.  Zapraszamy!

Zamelduj się !
40% podatków, które płacisz,  

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

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

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

mały finał

WIELKI FINAł

Dwa odjazdowe etapy:

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

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

Wrzucone do urny wezmą udział w losowaniach.  

ZAMELDOWANI – UPRZYWILEJOWANI


