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na wstępie

Pogotowie ratunkowe 999

Policja 997

Straż Pożarna 998

Pogotowie gazowe 992

Pogotowie energetyczne 991

Pogotowie ciepłownicze 993

Pogotowie weterynaryjne 983

Biuro napraw telefonów 914

Komisariat Policji Tarnowo Podgórne 61 81 46 997

Komenda Miejska Policji (Poznań) 61 841 56 11

Straż Gminna  
Tarnowo Podgórne

61 814 79 86 

Komenda Miejska Straży Pożarnej 61 821 53 00

Ochotnicza Straż Pożarna  
Tarnowo Podgórne

61 814 69 98
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 Szanowni Państwo!
20 lat temu, 8 marca 1990 r., uchwalona została ustawa  
o samorządzie terytorialnym. Dla upamiętnienia tego 
wydarzenia odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy, podczas 
której radni jednogłośnie zadecydowali, aby rondom budowanym 
na powstającej obwodnicy Tarnowa Podgórnego nadać imiona 
osób szczególnie zasłużonych dla idei samorządności: Tadeusza 
Mazowieckiego, Jacka Kuronia i Lecha Wałęsy. Sama obwodnica 
przyjmie nazwę Alei Solidarności. Więcej - wewnątrz numeru. 
Ponadto pokazujemy objazdy związane z pracami drogowymi. 
I jak zwykle podajemy aktualne informacje z życia naszej Gminy. 
Pozdrawiam.

~ Agnieszka Rzeźnik - redaktor naczelna

 PS. Czy ktoś widział wiosnę?

Urząd Skarbowy dłużej 
czeka na mieszkańców

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu przy ul. 
Chłapowskiego 17/18 informuje, że w związku z trwającą ak-
cją rozliczania rocznego podatku dochodowego od osób fizycz-

nych za 2009 r.:
	 •		24 kwietnia (sobota) Urząd będzie czynny w godz. 9.00 -13.00
	 •		w dniach 26-30 kwietnia praca Urzędu zostanie wydłużona do go-

dziny 18.00.
Wszelkie informacje, które mogą ułatwić składanie zeznań podat-

kowych, dostępne są na stronie internetowej www.pus.poznan.pl. Tam 
również dostępna broszura informacyjna, zawierająca praktyczne wska-
zówki niezbędne przy wypełnianiu druków PIT.  ~ARz

Rada Sołecka Przeźmiero-
wa organizuje wycieczkę 
do Zatoki Pomorskiej. Za-

kwaterowanie w ośrodku „Zastal” 
w Dziwnowie. 

Program: zwiedzanie Świnouj-
ścia i Międzyzdrojów, Trzęsacza 
i Kołobrzegu oraz Szczecina.

Wyjazd – 30 kwietnia, godz. 
15.00 sprzed pasażu. Powrót 3 
maja w godzinach wieczornych.

Koszt wycieczki – 250 zł.
Zapisy na wycieczkę u sołtysa 

Przeźmierowa Jacka Stypińskie-
go (po 20 marca).

~na

Wszystkich entuzjastów 
kręglarstwa zaprasza-
my na XV Puchar Alfy 

Vector - Turniej Klasyfikacyjny 
do Indywidualnych Mistrzostw 
Polski w Kręglarstwie Klasycz-
nym. Zawody odbędą się 19 - 21 
marca na kręgielni Vector w Tar-
nowie Podgórnym przy ul. Ro-
kietnickiej 21. Wstęp wolny.

Wycieczka nad morze

Wielkie kulanie w marcu
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pytania do wójta

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

Czy kancelaria to nieuciążliwa działalność? Kiedy stanę się właścicielem 
działki? - odpowiada Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka.

Noszę się z zamiarem przeprowadzenia i zameldo-
wania w Pana Gminie, a co za tym idzie planuję zakup 

kilku nieruchomości na powstającym osiedlu (na tyłach 
fabryki MAN). Przed realizacją mojego planu pragnę 
jednak zadać Panu pytanie, bowiem w Uchwale Nr X 
/ 68 / 2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 

marca 2003 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego określono  

w § 8 ust. 2.1 zakaz prowadzenia wszelkiej działalności 
gospodarczej. Z racji wyuczonych zawodów prowadzę 
z małżonką kancelarię radcowską, adwokacką, biuro 

rachunkowe oraz kancelarię doradztwa podatkowego. 
Czy w świetle pojawiających się możliwości świadcze-
nia moich usług również w Pana Gminie istnieje moż-
liwość wydania zgody na prowadzenie na tym obsza-

rze nieuciążliwej działalności gospodarczej tego typu? 
Parking dla klientów zlokalizowany zostanie oczywi-

ście na obszarze mojej nieruchomości, a kurierzy z ko-
respondencją swoje pojazdy zatrzymywać będą również 

w tym miejscu.

Chciałabym wiedzieć, czy działki ROD Sierosław IV 
przejdą na własność. Dzierżawię działkę już 18 lat i - 

tak jak większość moich sąsiadów - bardzo chętnie bym 
tam zamieszkała. Widząc, jak tereny wokół działek się 
rozbudowują i powstają osiedla domków jednorodzin-
nych, chciałabym wiedzieć, czy jest możliwość, aby te 
działki przeszły na własność. A jeżeli tak, to co należy 

zrobić, aby taką działkę nabyć. I czy w ogóle można 
liczyć na to, że działki w tym rejonie przejdą kiedykol-

wiek na własność? Od kogo to zależy?

Prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej, w tym biur 
rachunkowych, kancelarii radcowskich, w przypadku funkcjo-
nowania zapisu w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego zakazującego prowadzenia wszelkiej działalności gospodar-
czej, nie jest możliwe. 

Prowadzenie takiej działalności wymaga wprowadzenia zmiany 
w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Tryb przeprowadzenia takich zmian określa ustawa o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest to proces trwający przecięt-
nie około roku od momentu podjęcia przez Radę Gminy stosownej 
uchwały.

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działko-
wych zezwala Polskiemu Związkowi Działkowców tylko na 
ustanowienie na rzecz swojego członka bezpłatnego i beztermi-

nowego prawa używania działki i pobierania z niej pożytków. Prawo to 
może być zawarte w drodze umowy cywilnoprawnej zawartej w formie 
aktu notarialnego, jeżeli grunty wchodzące w skład rodzinnego ogrodu 
działkowego znajdują się w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związ-
ku Działkowców lub stanowią jego własność. Przepisy te nie przewidu-
ją możliwości zbycia „działek” poszczególnym użytkownikom.

Zmiana zapisów w ustawach leży w gestii Parlamentu i Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
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aktualności 

Baranowo

 Przekazano plac budowy  pod zagospodaro-
waniem terenu zieleni wraz z placem zabaw 
na Os. Rubinowym.

 Podpisano umowę na budowę boisk sporto-
wych przy zespole Oświatowo -Sportowym.

 Rozstrzygnięto przetarg na plac zabaw przy 
ul. Spokojnej.

W przygotowaniu przetarg na budowę ul. Li-
powej wraz z usunięciem kolizji gazowej .

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

Ceradz Kościelny

Wykonawca gotowy do rozpoczęcia prac 
związanych z budową oświetlenia ul. Piasko-
wej.

 Trwa remont chodników i parkingu w cen-
trum wsi.

 Rozstrzygnięto przetarg na plac zabaw.

W trakcie opracowania dokumentacja na bu-
dowę ścieżki pieszo-rowerowej Ceradz Ko-
ścielny – Jankowice.

 Zawarto umowę na opracowanie dokumen-
tacji oświetlenia odcinka ul. Więckowickiej.

Batorowo

W opracowaniu dokumentacja projektowa 
ścieżki pieszo-rowerowej Lusowo – Wysogo-
towo (przez Batorowo).

Chyby

 Przekazano plac pod budowę kanalizacji 
deszczowej i nawierzchni ulic Ogrodowej, 
Piaskowej i Kwiatowej.

 Rozstrzygnięto przetarg na urządzenie placu 
zabaw przy ul. Ogrodowej.

 Na ukończeniu dokumentacja projektowa 
budowy ul. Jesionowej i ul. Jodłowej.

W opracowaniu dokumentacja projektowa 
budowy parkingu przy ul. Szkolnej.

Góra 

 Trwa modernizacja ulicy Poznańskiej.

 Zawarto umowę na opracowanie dokumen-
tacji  oświetlenia ul. Długiej.

Jankowice 

 Trwa  budowa ul. Parkowej wraz z kanalizacją 
deszczową.

 Trwają prace związane z izolacją i osuszeniem 
ścian piwnic w Pałacu .

W opracowaniu dokumentacja projektowa na 
zagospodarowanie terenu i adaptacje obiektów 
na terenie zespołu pałacowo - parkowego.
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Przez całą sobotę, 13 lute-
go, do sali GKS-u w Tar-
nowie Podgórnym przy-

chodzili honorowi krwiodawcy. 
W 39 akcji, organizowanej przez 
Stowarzyszenie „Dar Serc”, wzię-
ło udział 156 osób. Po wstępnych 
badaniach lekarskich krew mogły 
oddać 124 osoby, z czego aż 20 - 
po raz pierwszy. Zebrano blisko 
56 litrów krwi. Oznacza to, że na 
naszym koncie w Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i Krwio-

lecznictwa jest już prawie 2.660 
litrów. Wszystkim, którzy przyłą-
czyli się do akcji serdecznie dzię-
kujemy!

Wśród krwiodawców rozloso-
wano nagrody. Główną - rower - 
wygrała Mariola Pielucha z Wy-
sogotowa.

Następna, czterdziesta, akcja 
odbędzie się 22 maja, w Szkole 
Podstawowej w Tarnowie Pod-
górnym. Już dziś warto tę datę za-
znaczyć w kalendarzu. ~ARz

39 Akcja za nami

Leonard Talmont, poseł na Sejm Republiki Litewskiej, złożył wi-
zytę Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne. Mandat uzyskał w li-
stopadzie ubiegłego roku z ramienia Akcji Wyborczej Polaków 

na Litwie, zdobywając poparcie 76% już w pierwszej turze wyborów. 
Wcześniej - od 2003 roku - był merem Rejonu. Soleczniki są partnerem 
naszej Gminy.  ~AM

Wizyta posła litewskiego

Podczas akcji zebrano 56 litrów krwi fot. archiwum

Poseł Leonard Talmont (drugi z prawej) fot. archiwum
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tarnowo podgórne 

Firma Strabag dokończy mo-
dernizację ul. Poznańskiej 
w Tarnowie Podgórnym. 

Budowa odbędzie się w 2 eta-
pach: 

1 - do ul. Owocowej (do 15 
maja), 

2 - do ronda z drogą krajową 92. 

Koniec prac jest planowany na 
sierpień. Umowę podpisali 26 
lutego w Urzędzie Gminy - Je-
rzy Girtler, Dyrektor Oddziału 
Poznań Strabag Sp. z o.o. oraz 
Tadeusz Czajka, Wójt Tarnowa 
Podgórnego i Justyna Witko-
wiak, Skarbnik Gminy. 

Po podpisaniu Wójt żartował, 
że będzie miał bezpośredni nad-
zór nad postępem prac, nie tylko 
z okien Urzędu. Dyrektor Gir-
tler potwierdził, że zdaje sobie 
sprawę z wagi inwestycji i ter-
minów. 

Firma Strabag, która wygra-
ła przetarg na przebudowę Po-
znańskiej, realizowała wcze-
śniej inwestycje na terenie naszej 
Gminy: w Przeźmierowie i Ru-
mianku.

 ~AM

Poznańska piękniejsza do końca

Podpisanie 
umowy

fot. AM

 

 

Objazd na czas przebudowy 
ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym 

 

Etap I.  Zamknięcie odcinka 
od ul. Pocztowej do ul. Owocowej 

Roboty na odcinku pomiędzy ul. Pocztową i ul. Owocową planuje się prowadzić przy 
całkowitym zamknięciu drogi dla ruchu kołowego, z dopuszczeniem jedynie dojazdu 
dla użytkowników posesji i tylko w jednym kierunku. Objazd prowadzony jest ulicami: 
Pocztową, Kruczą i Owocową. Dojazd do Urzędu Gminy możliwy będzie ul. Ogrodową. 

W związku z budową 
ronda na ulicy Nowej  
w Tarnowie Podgórnym 

przejazd tą ulicą zostaje zamknięty. 
Wytyczono objazd, który pokazany 
został na infografice powyżej. Pro-
simy zatem zwracać uwagę na usta-
wione oznakowanie tymczasowe.  
Jak informuje wykonawca, zam-
knięcie ulicy Nowej potrwa do 15 
kwietnia.  ~ARz

Obwodnica - tymczasowa organizacja ruchu
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 aktualności

Kokoszczyn 

 Trwają prace związane z remontem chodnika 
na ulicy Dworcowej.  

Lusowo

 Trwają prace związane z zagospodarowaniem 
plaży w Lusowie.

Wykonawca gotowy do prowadzenia prac zwią-
zanych z budową oświetlenia ul. Zakrzewskiej 
(odcinek od ul. Nowej do ul. Grzybowej).

 Trwa  budowa ul. Świt.

 Trwa remont parkingu przy ul. Ogrodowej  i 
drogi dojazdowej do jeziora.

 Trwają prace związane z wykonaniem wenty-
lacji mechanicznej w Muzeum.

 Rozstrzygnięto przetarg na plac zabaw na 
plaży.

 Ogłoszono przetarg na cięcia pielęgnacyjne 
alei Lipowej.

Lusówko

 Trwa rozbudowa szkoły podstawowej II czę-
ści z  I etapu.  

 Trwają prace związane z  rozbudową przed-
szkola.

Wykonawca przygotowany do rozpoczęcia 
budowy chodnika – odcinek Lusówko-Ro-
zalin.

 Na ukończeniu  wykonanie projektu przebudo-
wy ulicy Tarnowskiej wraz z odwodnieniem.

 Trwa opracowanie projektu na remont ul. 
Otowskiej.

 Trwa opracowanie projektu na remont ul. Sie-
rosławskiej (droga Sierosław – Lusówko). 

Przeźmierowo

 Trwa budowa ulic Świerkowej i Kwiatowej. 

Wykonawca gotowy do prowadzenia prac zwią-
zanych z budową oświetlenia ul. Borówkowej.

Wykonawca gotowy do prowadzenia prac 
związanych z budową oświetlenia ul. Zacisze.

 Przekazano plac budowy na utwardzenie tar-
gowiska gminnego.

 Rozstrzygnięto  przetarg na plac zabaw w 
Parku.

 Ogłoszono przetarg na budowę ul. Brzozowej.

W przygotowaniu projekt budowy przedszkola.

W opracowaniu dokumentacja oświetlenia 
placu zabaw.

 Zawarto umowę na opracowanie dokumen-
tacji oświetlenia ul. Wiśniowej – odcinek od 
ul. Wiosny Ludów do ul. Leśnej.

Rumianek  

 Trwają prace związane z budową świetlicy 
wiejskiej.

Sady

 Trwają prace związane z  budową ścieżki ro-
werowej Sady Lusowo.
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Straż Gminna w lutym wyko-
nywała obowiązki nałożone 
przez ustawę o strażach oraz 

przepisy prawa miejscowego. 
Interwencje podejmowaliśmy 

najczęściej w związku z: 
•  bezpieczeństwem i porząd-

kiem publicznym - 24
•  bezpieczeństwem w komuni-

kacji - 148
•  bezpieczeństwem osób i mie-

nia - 8
•  nieprzestrzeganiem aktów pra-

wa miejscowego - 48
•  związane ze zwierzętami - 19
•  przepisami ustawy o wycho-

waniu w trzeźwości - 6
• inne interwencje - 81
W lutym zrealizowano ogó-

łem 334 interwencje, z czego 130 
zostało przyjętych telefonicznie 
bądź osobiście, 108 było w ra-
mach kontroli miejsc zagrożo-
nych, natomiast 96 podjęto z ini-
cjatywy własnej strażników.

W lutym wykonaliśmy między 
innymi następujące zadania:
•	dużo zgłoszeń dotyczyło nie-

wywiązywania się właścicieli 
nieruchomości z nałożonych obo-
wiązków przez akty prawa miej-
scowego, jak również właścicieli 
utrzymujących psy,
•	mijający miesiąc to nadal in-

terwencje dotyczące usuwania 
skutków opadów śniegu, a także 
innych skutków zimy. Nasze za-
danie polegało na monitoringu 
dróg i chodników. Wszelkie spo-
strzeżenia oraz informacje miesz-
kańców na bieżąco przekazywane 
były do służb odpowiedzialnych 
za zimowe utrzymanie dróg,
•	w związku z panującymi wa-

runkami atmosferycznymi w na-
wierzchni dróg pojawiły się nie-
bezpieczne wyrwy. Informacje 
o nich były na bieżąco przekazy-
wane do zarządców dróg w celu 
usunięcia zagrożenia.

~Artur Szeląg 
Komendant Straży Gminnej

Z notatnika Gminnego 
Strażnika

Najpierw odwiedź schronisko

Do każdego z kilkuset polskich schronisk i przytulisk codzien-
nie trafiają kolejne bezdomne psy. Nie wszystkie znajdą domy. 
Większość z nich już do końca życia pozostanie za kratami. Po-

czątkowo pełne nadziei, radośnie podbiegające do każdego człowieka 
zbliżającego się do boksu, już wkrótce staną się smutne i apatyczne. 
Przestaną czekać na cokolwiek. Jeszcze inne umrą po prostu z tęsknoty 
– za własnym domem, którego chciałyby bronić, za człowiekiem, któ-
rego chciałyby kochać...

Dlatego każdemu, kto planuje rozmnażanie swoich psów, proponuję 
najpierw wizytę w schronisku. Nieważne, czy wasza suczka ma rodo-
wód i uprawnienia hodowlane, czy nie. ~na

Posiadanie psa powinno być kojarzone nie tylko z przyjem-
nością, ale również obowiązkiem. W ostatnim czasie Straż 
Gminna otrzymuje coraz więcej zgłoszeń dotyczących błą-
kających się bezpańskich psów. W większości przypadków 
nie udaje się ustalić ich właścicieli, w związku z tym psy 
zabierane są do schroniska dla zwierząt. Pamiętajmy psy 
biegające po drodze lub polu bez nadzoru to duże zagro-
żenie dla ludzi, zwierząt, a także dla nich samych. Kupując psa bierzemy 
na siebie dużą odpowiedzialność za jego zachowanie i ewentualne szkody, 
a także zobowiązujemy się do zapewnienia jemu odpowiednich warunków.  
Jeżeli nie jesteśmy w stanie zapewnić naszemu pupilowi właściwej opieki, 
to nie wyrzucajmy go, tylko wcześniej przemyślmy dokładnie jego zakup. 
 ~Przemysław Janikowski - Straż Gminna
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wydarzenie

Radni jednomyślnie uchwa-
lili nadanie rondom na 
skrzyżowaniach obwod-

nicy Tarnowa Podgórnego  z dro-
gą krajową 92 oraz ulicami Nową 
i 23 Października imion posta-
ci związanych z  ruchem obywa-
telskim i przemianami w Polsce. 
Obwodnica Tarnowa ma się stać 
Aleją Solidarności. Uroczysta Se-
sja była przyczynkiem do wspo-
mnień samorządowców. Ustawa 
o samorządzie terytorialnym ma 
20 lat.

Zarówno  Tadeusz Czajka, Wójt 
Tarnowa Podgórnego, jak i Ewa 
Noszczyńska – Szkurat, Prze-
wodnicząca Rady Gminy, zwró-
cili uwagę w przemówieniach na 
znaczenie przemian ustrojowych 
dla odradzającej się  w Polsce po 
1989 roku samorządowości.

Wspomnieniami z historii gmin-
nego samorządu dzielił się Józef 
Grajek, pierwszy Przewodniczący 
Rady Gminy i obecny radny.  

Uroczystość nadania imion od-
będzie się 29 maja podczas Dni 
Gminy. ~AM

Imieniem Jacka Kuronia,  
Lecha Wałęsy i Tadeusza 
Mazowieckiego nazwano trzy 
nowe ronda w naszej Gminie

Józef Grajek

Wójt Tadeusz Czajka i Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Noszczyńska-Szkurat

fot. AM

fot. AM

Samorząd ma 20 lat

rondo
im. Lecha Wałęsy

rondo
im. Tadeusza Mazowieckiego

Plan Sytuacyjny: 
Tarnowo Podgórne (część zachodnia)

rondo
im. Jacka Kuronia
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Sady

 Na ukończeniu dokumentacja projektowa 
budowy ul. Za Motelem wraz z odwodnie-
niem (nowy zjazd z drogi nr 92).

 Zawarto umowę na opracowanie dokumen-
tacji oświetlenia ul. Rolnej.

Sierosław

 Rozpoczęto budowę chodnika przy ulicy Prostej.

 Rozstrzygnięto przetarg na plac zabaw w 
parku przy świetlicy.

Wybrano wykonawcę oświetlenia ul. Kaszta-
nowej.

 Na ukończeniu opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy ul. Okrężnej wraz z od-
wodnieniem.

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

W opracowanie projekt na remont ul. Prostej 
(droga Lusówko-Sierosław).

Swadzim

 Ogłoszono przetarg na budowę chodnika na 
ul. Ogrodowej.

 Na ukończeniu opracowanie dokumentacji 
projektowej na budowę ul. Sosnowej wraz z 
odwodnieniem.

Tarnowo Podgórne

 Trwają prace związane z rozbudową szkoły 
podstawowej.

 Trwają prace związane z budową  obwodnicy.

 Trwają prace związane  z budową przedszkola.

 Rozpoczęto prace związane z zagospoda-
rowaniem Parku 700 lecia – trwa wycinka 
drzew, w przygotowaniu przetarg na wyko-
nanie zagospodarowania.

 Podpisano umowę z wykonawcą na przebu-
dowę ul. Poznańskiej –  III etap od Pocztowej 
do ronda na drodze nr 92. Przekazano plac 
budowy.

Wybrano wykonawcę na nadbudowę budyn-
ku komunalnego przy ul. Pocztowej 3.

 Na ukończeniu projekt budowy ciągu pieszo-
rowerowego ul. Nowa – 23 Października.

Wysogotowo 

 Przekazano plac budowy pod budowę ulicy 
Pięknej.

Wykonawca gotowy do rozpoczęcia prac 
związanych z budową ulicy Warzywnej.

Wykonawca gotowy do budowy oświetlenia 
ul. Pięknej.

 Zawarto umowę na opracowanie dokumen-
tacji oświetlenia ul. Skośnej odcinku od  
ul. Bukowskiej do ul. Kamiennej.
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Gospodarzem kolejnego spo-
tkania Tarnowskiego Sto-
warzyszenia Przedsiębior-

ców, które odbyło się 23 lutego, 
była firma Schattdecor Sp. z o.o. 
Spotkanie merytorycznie przygo-
towane zostało przez firmę Leader-
ship Management® Polska Sp. z o.o. 
i zaproszonych przez nią gości.

Tematem głównym było Jak być 
liderem biznesu wobec wyzwań 
rynkowych ?

Ireneusz Bisikiewicz, prezes za-
rządu LMI Polska i Sławomir Ma-
lewski – LMI Partner Poznań za-
prezentowali wprowadzenie do 
tematyki spotkania oraz informacje 
o działalności firmy. 

Oto kilka głównych wątków 
z wystąpienia wprowadzającego:

Podstawą wszelkich działań, 
a działań gospodarczych w szcze-
gólności, jest solidna diagnoza po-
trzeb i sytuacji, w jakiej jesteśmy 
oraz wyznaczenie celów, do których 
dążymy. Jedno jest pewne: świat 
zmienia się w coraz szybszym tem-
pie i przyjęte rozwiązania w prak-
tyce muszą dostosowywać się do 
tych zmian. Zmiany te, to zarówno 
nieustające zagrożenia, jak i szanse, 
wyzwania do podjęcia. Osiągnięcie 
doskonałości w przewadze konku-
rencyjnej to punkt startowy, a nie 
cel sam w sobie. Na każdym stano-
wisku można przygotować pracow-
nika do podjęcia roli lidera. 

Kolejni prelegenci, klienci firmy 
LMI, zaprezentowali swoje, zreali-
zowane w praktyce, wizje rozwoju 

potencjału firmy, managerów i ze-
społów pracowniczych oraz wy-
korzystanie wsparcia programów 
LMI:

• Wojciech Nowicki i Mirosław 
Wolski z Schattdecor Sp. z o.o. 
z prezentacją „Jak przetrwać trud-
ny czas i umocnić pozycję lidera? 
Doświadczenia międzynarodowej 
firmy produkcyjnej”.

• Paweł Gurgul z PGS Software 
SA z prezentacją „Jak polska firma 
może wygrywać na globalnym ryn-
ku”.

• Józef Duks z BIMs Plus FHH 
Poznań z prezentacją „Co deter-
minuje utrzymanie pozycji lidera 
w regionie – refleksje z perspekty-
wy wielkopolskiej firmy handlowo 
– doradczej”.

Na zakończenie wszyscy wzię-
li udział w poczęstunku i rozmo-
wach o sytuacji przedsiębiorstw. 
Wszystkich przedsiębiorców, któ-
rzy są zainteresowani wstąpieniem 
do stowarzyszenia zapraszamy na 
naszą stronę www.tsp.pl w celu po-
brania deklaracji członkowskich.

~K.Sz.

Jak być liderem

Spotkanie gminnych przedsiębiorców fot. archiwum

Przywództwo to nie 
stanowisko, to sposób  
myślenia, zasady, 
przekonania, postawy 
i zachowania. 
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konkursy

Promocja przykładów pozytywnego wpływu 
młodych ludzi na ich najbliższe otoczenie 
to cel konkursu fotograficznego „W zespole 

siła”. 
Skierowany jest on do młodzieży w wieku 16 – 22 

lat. Warunkiem udziału jest nadesłanie do 30 kwiet-
nia 2010 roku zdjęcia do Polskiej Fundacji Dzieci 
i Młodzieży na adres e-mail: konkurs@pcyf.org.pl. 
Prace powinny być przesłane wraz z tytułem zdję-
cia, imieniem i nazwiskiem autora oraz numerem 
telefonu. Jedna osoba może nadesłać jedno zdję-
cie. Fotografia powinna być przesłana w formie pli-
ku graficznego JPG, nie przekraczającego 5 MB.  
 
Komisja Konkursowa wybierze 20 najlepszych zdjęć, 
na które potem będą głosowali internauci.

 W konkursie przewidziano następujące nagrody: 
•   Nagroda Komisji Konkursowej za najlepsze zdję-

cie – udział w warsztacie prowadzonym przez pro-
fesjonalnego fotografa, 

•  Nagrody internautów – autorzy 3 zdjęć, które uzy-
skają najwięcej głosów otrzymają telefony Nokia 
X3, 

•  Nagrody Komisji Konkursowej dla internautów za 
najlepszy komentarz uzasadniający oddanie głosu 
na zdjęcie – autorzy 3 najciekawszych komentarzy 
do zdjęć, otrzymają telefony Nokia X3. 

 
Szczegóły na www.makeaconnection.pl. Organizato-
rem konkursu jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzie-
ży wraz z firmą Nokia Poland. ~na

Do konkursu „Czysty Las” mogą przystąpić 
dzieci i młodzież z placówek oświatowych 
wszystkich typów. Formalnego zgłoszenia 

dokonuje dyrektor placówki.
Priorytetami edukacyjnymi są ochrona przyrody 

przez leśników, obszary leśne w europejskiej sieci 
Natura 2000, rośliny i zwierzęta chronione w lesie.

Wykonane w tym roku szkolnym 2009/2010 prace 
jury oceni w kategoriach:

I. Leśna Edukacja Dzieci – dla przedszkoli i szkół 
podstawowych;

II. Leśna Edukacja Młodzieży – dla szkół gimna-
zjalnych, ponadgimnazjalnych i innych placówek 
oświatowo-wychowawczych;

III. Leśny Patrol – dla szkół gimnazjalnych, po-
nadgimnazjalnych i innych placówek oświatowo-
wychowawczych;

IV. Las w Sztuce – dla przedszkoli, szkół podsta-
wowych, szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych 
i innych placówek oświatowo-wychowawczych.

Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesy-
łać do 30 kwietnia 2010 r. Wszystkie informacje o 
konkursie (regulamin, formularz zgłoszeniowy, tryb 
zgłaszania prac konkursowych) są na stronie Towa-
rzystwa Przyjaciół Lasu: www.tpl.org.pl

~ARz

Święta Wielkanocne coraz 
bliżej. Ten czas wiąże się 
także z przygotowywaniem 

tradycyjnych koszy „ze święcon-
ką”. 

28 marca, pod patronatem ho-
norowym Wójtów Gmin Kaź-
mierz, Tarnowa Podgórnego i Ro-
kietnicy oraz Burmistrza Miasta 
i Gminy Szamotuły odbędzie się 
Wielkopolski Konkurs Koszy 
Wielkanocnych, połączony z tra-
dycyjną wystawą stołów wielka-
nocnych pod nazwą „Stół Wielka-
nocny pięknie nakryty”.

Kosze Wielkanocne po raz drugi
Do udziału zapraszamy zarówno osoby indywidu-

alne i organizacje, np. Koła Gospodyń Wiejskich). 
Szczegóły na www.rokietnica.pl.  ~na

To już druga edycja konkursu. Przypomnij-
my – w zeszłym roku kosz wielkanocny 
wykonany przez Koło Gospodyń Wiej-
skich z Lusowa zdobył pierwszą nagrodę. 
W kategorii indywidualnej kosz Teresy 
Kosmowskiej otrzymał wyróżnienie. Cie-
kawe, czy w tym roku powtórzymy ten 
sukces?

Czysty Las nie 
tylko dla młodych

Rusza VI edycja Ogólnopolskiego 
Konkursu „Czysty Las”. Dyrekto-
rzy szkół mogą zgłaszać do kon-
kursu prace dzieci i młodzieży do 
30 kwietnia

Konkurs 
fotograficzny  
dla młodzieży
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Z prac 
Rady Gminy

Sesje 9 lutego i 2 marca 2010

W lutym odbyło się jed-
no posiedzenie Rady 
Gminy. Podjęto na 

nim uchwały w następujących 
sprawach:

- nadanie imienia Gimnazjum 
w Baranowie – na wniosek Rady 
Rodziców, Rady Pedagogicznej 
i Samorządu Uczniowskiego ba-
ranowskiego gimnazjum Rada 
Gminy jednogłośnie nadała szko-
le imię „Polskich Noblistów”. 
W sesji uczestniczyli przedsta-
wiciele kadry pedagogicznej oraz 
młodzieży. Renata Maciejewska 
–polonistka, w krótkich słowach 
przybliżyła sylwetki Noblistów 
oraz uzasadniła wybór takiego 
właśnie imienia. Zdaniem wnio-
skujących przyjęcie takiego pa-
trona nie tylko otworzy nowy roz-
dział w historii szkoły ale stanie 
się ważnym filarem pracy wycho-
wawczej i dydaktycznej. Wzmoc-
ni działania szkoły, w promowa-
niu i kształtowaniu w uczniach 
ważnych wartości, reprezentowa-
nych przez nagrodzonych tą nie-
zwykle cenną nagrodą. 

– rezygnacji z odszkodowania 
tytułem przejęcia na rzecz Skar-
bu Państwa nieruchomości stano-
wiących własność Gminy Tarnowo 
Podgórne na cele budowy Zachod-
niej Obwodnicy miasta Poznania 
w ciągu drogi krajowej nr S 11. 

– przystąpienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów 
rolnych w Batorowie – w rejonie 
ulicy Widok. Celem opracowania 
planu jest ograniczenie niekontro-
lowanej zabudowy oraz zagospo-
darowanie obszaru zgodnie z poli-
tyką gminną wyrażoną w studium 
uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego.

– rozpatrzenia uwag wniesio-
nych do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego w miejscowościach 
Tarnowo Podgórne i Góra i ko-
nieczności ponowienia procedu-
ry planistycznej w niezbędnym 
zakresie – do planu wpłynęło 29 
uwag. To już kolejne wyłożenie 
planu i kolejna dyskusja nad nim. 
Mam nadzieję, że prace dobiega-
ją końca i przed wakacjami doku-
ment zostanie uchwalony.

– przystąpienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w Sierosła-
wiu w rejonie ulicy Morwowej – 
teren ten o powierzchni ok. 17 ha 
przeznaczony jest w studium pod 
usługi turystyki i wypoczynku 
z dużym udziałem zieleni i ogra-
niczonym prawem zabudowy ku-
baturowej.

– zmiany w budżecie gminy na 
rok 2010 

W marcu zaplanowane są trzy se-
sje. Dwie robocze i jedna uroczysta 
z okazji 20–lecia uchwalenia usta-
wy o samorządzie gminnym.

Na sesji w dniu 2 marca podjęto 
uchwały w sprawie :

- regulaminu przyznawania na-
gród dla nauczycieli za osiągnię-
cia w pracy dydaktyczno – wycho-
wawczej i opiekuńczej 

- składek na rzecz Stowarzysze-
nia LGD „Dolina Samy” – Gmi-
na przystąpiła do Stowarzysze-
nia w 2008 roku wraz z gminami: 
Kaźmierz, Rokietnica i Szamotuły. 
Wysokość składki rocznej to 1,50 
zł na każdego mieszkańca.

- udzielenia pomocy rzeczowej 
– w wyniku tej uchwały przekaże-
my zaprzyjaźnionej gminie litew-
skiej Soleczniki samochód (mini 
bus) Renault Trafic.

- uchwalenia regulaminu użyt-
kowania skateparków na terenie 
Gminy Tarnowo Podgórne.

- kupna działek w Lusowie – 
działki przeznaczone są na posze-
rzenie pasów drogowych.

- uchwalenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu i terenów przyległych 
- część Lusowo – zmiana polega na 
zwiększeniu wysokości zabudowy 
z 7,5 m na 8 m.

Serdecznie zapraszam do udzia-
łu w kolejnych posiedzeniach 
Rady Gminy.

~Ewa Noszczyńska - Szkurat 
Przewodnicząca Rady Gminy
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•	Zarząd Koła PZW w Tarnowie Podgórnym za-
wiadamia swoich członków, że 10 kwietnia odbędzie 
się sprzątanie brzegów Jeziora Lusowskiego. Zbiór-
ka uczestników o godz. 10 przy barze „Wodnik” 
w Lusowie. Serdecznie zapraszamy!
•	21 lutego odbyły się zawody wędkarskie podlo-

dowe. Rzadko to się zdarza, ponieważ ciepłe zimy, 
jakie były w ostatnich latach, nie pozwalały na roze-
granie takiej rywalizacji. Na miejscu zbiórki pojawi-
ło się 45 zawodników. Każdy z nich wiercąc po kilka 
otworów w lodzie o grubości 40 cm był już zmęczo-
ny. Jednak niektórym się to opłaciło, złowili po kil-
ka sztuk ryb (przeważały okonie). Pierwsze miejsce 
wywalczył Ireneusz Urbanek, drugie – Henryk Paul, 
trzecie – Jan Dorszyk. Na koniec zawodów wszyst-
kich rozgrzała gorąca grochówka.
•	 Przypominamy – sekretariat Koła jest czyn-

ny w każdy wtorek w godz. 17 – 19, w Tarnowie 
Podgórnym, przy ul. Zachodniej 3. Egzamin na 
kartę wędkarską można składać w czasie urzędo-
wania. W razie pytań, prosimy dzwonić pod nr tel.  
508-507-980.

~Marek Perz

Wiadomości 
wędkarskie

Zagraliśmy podczas fi-
nału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy - 
było ciasto, chlebek ze 

smalcem i ogórek. Potem dla na-
szych seniorów zorganizowaliśmy 
spotkanie opłatkowe z występami 
i podkoziołek. 14 marca na zapro-
szenie przez seniorów z Przeźmie-
rowa wystąpiliśmy z naszą grupą 
artystyczną, za co otrzymaliśmy 
wielkie brawa. Wzięliśmy udział 
w obchodach święta Konstytucji 
3 Maja, składając kwiaty przed 
pomnikiem w Parku im. Wojkie-
wicza. A na koniec roku zorgani-
zowaliśmy zabawę sylwestrową 
w dosyć małym gronie – było su-
per, był szampan i fajerwerki. 

Ponieważ dla wielu z nas inte-
resuje się zdrowiem, zaprosiliśmy 
na prelekcję o słuchu laryngolo-
ga, który objaśnił nam także zasa-
dy użytkowania aparatów słucho-
wych.

…wycieczki dalsze…
Dla odprężenia ruszyliśmy na 

3-dniową wycieczkę nad nasze 
piękne morze, do Kołobrzegu. 
Wrażeń było co niemiara. Potem 
wyruszyliśmy na jednodniową 

wycieczkę do Sierakowa – pogo-
da była piękna, więc wróciliśmy 
opaleni i bardzo zadowoleni.

Pojechaliśmy także na Litwę: 
zwiedziliśmy Wilno, Soleczniki, 
Troki – wrażeniom i podziwom 
nie było końca. W Solecznikach 
ze słodyczami i upominkami dla 
dzieci zawitaliśmy do Polskiego 
Domu Dziecka – kiedy jego wy-
chowankowie nam dziękowali łzy 
same cisnęły się do oczu. W Wil-
nie zwiedziliśmy cmentarz na 
wileńskiej Rossie, Ostrą Bramę 
i wieżę obrotową.

… i wycieczki bliższe.
Kilka razy wybraliśmy się na 

zwiedzanie Poznania. W farze 
wysłuchaliśmy koncertu organo-
wego. A w kinie 5D obejrzeliśmy 
film „Testament”. 

Zwiedziliśmy nasze lusowskie 
Muzeum im. J. Dowbora Musnic-
kiego, gdzie o zgromadzonych 
eksponatach bardzo dokładnie 
opowiedziała nam p. Grajek.

Pragniemy podziękować GOK 
„Sezam” za pomoc w zorganizo-
waniu naszych planów.

~H. Burszta - Klub Seniora  
w Tarnowie Podgórnym 

Klub Seniora w Tarnowie Podgórnym

Bardzo aktywnie 
spędzaliśmy miniony rok

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
„Iskierka Nadziei” zorganizowało dla dzie-
ci i młodzieży z Jankowic oraz tych, spędza-

jących ferie w Jankowicach, dwa kursy pływania 
w Szamotułach. Obejmowały one naukę pływania 
dla początkujących i zaawansowanych. Poza tym 
średniozaawansowani korzystali z uroków urządzeń 
dostępnych na pływalni. W zajęciach uczestniczyło 
ponad 20, a w kursach 12 osób. Ośmiu kursantów 
grupy zaawansowanej zdało egzamin na kartę pły-
wacką. Humory na przekór trudnym warunkom at-
mosferycznym – dopisywały.

Kursy pływania odbyły się dzięki pomocy Urzędu 
Gminy (sfinansowanie nauki), Imperial Tobacco Pol-
ska (udostępnienie autokarów) i Scanii Polska SA. 
Wszystkim wspierającym naszą działalność serdecz-
nie dziękujemy!

~Prezes Jolanta Bernat 

Iskierka nadziei

Seniorzy podczas wyjazdu do Wilna fot. archiwum
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sprawozdania

Podczas XXXVIII sesji Rady 
Powiatu, podjęto uchwały 
w m.in. sprawie:

– pracy skazanych w jednost-
kach organizacyjnych Powiatu 
Poznańskiego. 

– powierzenia Gminie Kórnik 
niektórych zadań zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 
2461P Czapury – Gądki.

– dokonano zmian w uchwa-
le budżetowej na rok 2010 m.in. 
zwiększono wydatki bieżące 
o 7.807.437 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie wydatków zwią-
zanych z zimowym utrzymaniem 
dróg oraz z remontami realizowa-
nymi przez Zarząd Dróg Powiato-
wych.

W czasie sesji odbyła się deba-
ta na temat „Informacja o stanie 

Z prac 
Rady Powiatu

bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego oraz ochronie przeciw-
pożarowej w Powiecie Poznań-
skim”. Informacja o działalności 
Powiatowej Komisji Bezpieczeń-
stwa w 2009 r. Bardzo obszerne 
sprawozdanie przedstawił Paweł 
Kurosz, dyrektor Wydziału Bez-
pieczeństwa Zarządzania Kryzyso-
wego i Spraw Obywatelskich. Ko-
misja m.in. podejmowała działania 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na drodze woje-
wódzkiej 307, szczególnie w Sie-
rosławiu. W 2009 r. odnotowano 
wzrost o 256 przestępstw (9,8%) 
do roku 2008, dotyczy to kradzie-
ży samochodów oraz przestępstw 
rozbójniczych. W odniesieniu do 
2000 r. notuje się spadek przestęp-
czości o 41%.

Jeżeli chodzi o wyniki pracy pre-
wencyjnej i zatrzymania sprawców 
przestępstw na „gorącym uczyn-
ku”, to w 2009 r. nastąpił ich wzrost 
o 29%. W powiecie poznańskim naj-
więcej sprawców zatrzymano w KP 
Tarnowo Podgórne. Na drogach po-
wiatu poznańskiego wydarzyło się 
561 wypadków drogowych, zginę-
ło 47 osób (w tym na miejscu 28). 

Do ich głównych przyczyn należy 
zaliczyć nieodpowiedni stan dróg, 
ale przede wszystkim lekceważe-
nie podstawowych przepisów dro-
gowych. W 2009 r. na terenie po-
wiatu nastąpił wzrost ujawnialności 
czynów karalnych popełnionych 
przez nieletnich z 234 do 494. Efekt 
dały zmiany kadrowe, jakie wpro-
wadzono w 2009 r. W każdym ko-
misariacie powiatu do zajmowania 
się problemami nieletnich powoła-
no odpowiednio przygotowanych 
funkcjonariuszy. 

Najczęściej popełniane przez 
nieletnich czyny to: przestępstwo 
z ustawy przeciw działaniu narko-
mani (92), kradzieże (69), kradzieże  
z włamaniem (42). 

Bryg. Witold Rewers, Komen-
dant Miejski Państwowej Staży Po-
żarnej w Poznaniu, podsumował, że 
na terenie powiatu w akcjach ratow-
niczo-gaśniczych w usuwaniu skut-
ków zdarzeń w 2009 roku udział 
brało 13.153 zastępów i 58.544 
strażaków. Podczas akcji odnotowa-
no 54 ofiary śmiertelne i 699 osoby 
ranne. 

~ Krystyna Semba 
Radna Powiatu

Sesja z 24 lutego

POselskie 
wieści

Platforma Obywatelska wpro-
wadziła nowy styl w polity-
ce organizując prawybory 

wśród członków partii. 
Biuro prasowe PO: Panie Pośle 
skąd pomysł na przeprowadzenie 
prawyborów?
Waldy Dzikowski: To decyzja Za-
rządu Krajowego PO na wniosek 
złożony przez Premiera Donalda 
Tuska. Członkowie Platformy mają 
decydować o tym, kto będzie ich 
kandydatem, aby tego typu ważne 
decyzje nie były tworzone w zaci-
szach gabinetów.
B.P.: W jaki sposób odbędą się 
prawybory i kto będzie mógł 
w nich uczestniczyć?
W.D.: Każdy z 46.000 członków 
PO będzie mógł oddać głos na 

jednego z dwóch kandydatów 
korespondencyjnie lub drogą in-
ternetową. Do wszystkich dotarły 
już koperty z numerem kodu do 
głosowania. Wyniki ogłosimy 27 
marca.
B.P.: Panie Pośle wiele osób nie-
wątpliwie zaskoczyła decyzja 
prezydenta Ryszarda Grobelnego 
o wstąpieniu do PO.
W.D.: Prezydent Grobelny jeszcze 
nie jest członkiem PO. Podpisał de-
klarację wstąpienia do naszej par-
tii. Decyzję o przyjęciu w szeregi 
partii podejmie Zarząd Krajowy.
B.P.: Czy o wstąpieniu każdego 
nowego członka decyduje Zarząd 
Krajowy?
W.D.: Oczywiście, że nie. Dotyczy 
to tylko wysokich funkcjonariuszy 
państwowych takich, jak prezyden-
ci, marszałkowie, starostowie, se-
natorowie, posłowie.
B.P.: Czy przyjęcie w poczet człon-
ków PO prezydenta Grobelnego 
jest jednoznaczne z tym, że będzie 
on kandydatem na prezydenta 
miasta Poznania z ramienia PO?

Na wszystkich szczeblach w PO 
odbywają się wybory. Na zebraniu 
1 marca zostały wyłonione nowe 
władze koła PO Gminy Tarnowo 
Podgórne. Przewodniczącym został 
Piotr Reiter, a do zarządu zostali 
wybrani: Dariusz Jóźwik, Halina 
Wolińska, Andrzej Nowaczew-
ski oraz Włodzimierz Makowski. 
Wybrano również delegatów na 
powiatowe zebranie wyborcze PO, 
które odbędzie się 20 marca.

W.D.: Tę decyzje również podejmie 
kolegialnie Zarząd PO.
B.P.: W Poznaniu w dniach 8 – 9 
marca odbywa się kongres z oka-
zji 20-lecia samorządu terytorial-
nego. Jak Pan ocenia ten okres?
W. D.: To jedna z najbardziej uda-
nych reform. Zmieniła oblicze 
wiosek, miasteczek i miast. Ludzie 
uwierzyli, że mogą współdecydować 
o losach swoich małych ojczyzn.
Z okazji 8 marca - dnia, w którym 
20 lat temu została uchwalona Usta-
wa o Samorządzie Terytorialnym 
- życzę samorządowcom sukcesów 
i satysfakcji.
B.P.: Dziękujemy za rozmowę.



 marzec 2010 \ sąsiadka~czytaj \      13

informacje

Zajęcia UTW uruchamiane 
będą w zależności od licz-
by zainteresowanych.

LEKTORAT J. ANGIELSKIEGO
Lektorat z języka angielskiego 

przeznaczony jest dla takich osób, 
które osiągnęły pewien wiek i mają 
obawy przed rozpoczęciem lub kon-
tynuowaniem nauki języka obcego. 

KURS KOMPUTEROWY
Kurs przeznaczony jest dla osób 

rozpoczynających pracę z  kompu-
terem. 

GIMNASTYKA USPRAWNIAJĄCA
W poniedziałki o godz. 14 w sali 

gimnastycznej przy gimnazjum 
w Tarnowie Podgórnym odbywa-
ją się zajęcia ruchowe. Zaintereso-
wane osoby zabierają odpowiedni 
strój, obuwie, ręcznik.  

GRUPA TURYSTYCZNA
Zebrała się grupa 15 osób chcą-
cych ze sobą przebywać i wspólnie 
uczestniczyć w różnych formach 
aktywnego wypoczynku. Spoty-
kać będziemy się co 2 tygodnie. 
Interesuje nas turystyka piesza, 
rowerowa, kulturowa oraz nordic 
walking. Każdy uczestnik anga-
żuje się w organizację wycieczek. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Terminy wycieczek umieszczo-
ne będą na stronie internetowej.  
kontakt: Barbara Majewska tel. 
618160727;  500450759, Ewa Ste-
faniak – Garbarczyk tel. 618164260; 
693640399

SEKCJA PLASTYCZNA
Celem zajęć będzie umożliwie-

nie rozwoju zainteresowań i pasji 
oraz zaspokojenie potrzeb tworze-
nia, uczestniczenia i odbioru warto-
ści kulturowych.

SEKCJA SZACHOWA
Zajęcia szachowe będzie prowa-

dził Leon Miklosik – działacz Wiel-
kopolskiego Związku Szachowego. 

Miesięczna odpłatność za uczest-
nictwo w zajęciach:

Uroczystą in-
augurację UTW, 
która odbyła 
się 13 lutego, 
poprowadzili 
Jadwiga Kwiek 
i Szymon Me-
losik.

- Lektorat języka angielskiego 15 
zł - 2h w tygodniu, Lektorat języka 
niemieckiego15 zł - 2h, Przygoda 
z komputerem 15 zł - 2h, Fotografia 
10 zł - 2h, Gimnastyka usprawniają-
ca 15 zł - 2h, Turystyka 8 zł, Zajęcia 
plastyczne 15 zł - 2h, Gry towarzy-
skie (szachy) 10 zł - 2h

Wykłady marzec 2010:
19 marca 2010 r. (czwartek), 

godz. 12.30 – 14.00, Katarzyna 
Ujek, socjolog i trener „Jak mogę 
oswoić swój stres?”

26 marca 2010 r. (czwartek), 
godz. 12.30 – 14.00, Agata Baj, tre-
ner technik pamięci, doradca zawo-
dowy „Pamięć dobra, ale krótka? 
Jak zatrzymać ten proces?” 

Miejsce: sala GOK ul. Ogrodowa 
14 w Tarnowie Podgórnym.

Opłata semestralna oraz zapisy do 
sekcji wraz z opłatą: w każdy wto-
rek w godz. od 10 do 12 w siedzi-
bie UTW, GOK „Sezam” Tarnowo 
Podg. ul. Poznańska 96 pokój nr 25.

WYCIECZKI
27 marca – Puszczykowo i oko-

lice. Informacje można uzyskać na 
www.utw.tarnowo-podgorne.edu.
pl  lub pod nr tel. 61 895 92 94 (we 
wtorki od 10-12).

~na

WZPGG.72243-11/10 Tarnowo Podgórne, dnia 4 marca 2010 roku

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 

2603 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI KW KW nr 126286
OBRĘB Tarnowo Podgórne
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI Działka 1259/36 i 1259/32
ADRES NIERUCHOMOŚCI Tarnowo Podgórne
POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI Łączna powierzchnia przeznaczona do najmu 15m2

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
Dla przedmiotowej działki nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIE-
RUCHOMOŚCI

Teren pod garaż

OKRES NAJMU 3 lata
OPIS NIERUCHOMOŚCI Działka niezabudowana 
CZYNSZ NAJMU Czynsz: 54,00 zł (opłata roczna) + podatek VAT
DODATKOWE OPŁATY Najemca niezależnie od czynszu z tytułu najmu zobowiązany będzie uiszczać podatek od nieruchomości.

ZASADY AKTUALIZACJI STAWKI CZYN-
SZU

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

Wykaz wywieszono w dniach 9 marca - 31 marca 2010 roku.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka



14       / sąsiadka~czytaj / marzec 2010

stowarzyszenia

Bractwo wczoraj i dziś
Rewolucja techniczna 

w krótkim czasie spowo-
dowała zmianę naszego 

życia. Jeszcze niedawno wysoka 
stopa życiowa była najważniej-
szym celem, do jakiego dążono. 
Dziś także inne wartości mają 
swoje znaczenie. Zachęcenie lu-
dzi, aby brali udział w działalno-
ści stowarzyszeń jest coraz trud-
niejsze. Szczególnie widoczne 
jest to w bractwach kurkowych, 
gdzie tradycja i stare obyczaje są 
respektowanie i szanowane. Tym 
bardziej cieszy fakt, iż tarnowskie 
bractwo nie tylko nie traci człon-
ków, ale wciąż przybywają nowi. 
Niedawno odbyło się kolejne wal-
ne zebranie, które podsumowało 
miniony rok, ale także wskazało 
nowe zadania i zamierzenia.

„Kto nie uznaje swojej prze-
szłości, nie wie, gdzie jego przy-
szłość leży”. Przez uszanowanie 
naszych tradycji chcielibyśmy za-
chować historyczne obyczaje. Są 
przecież częścią naszego życia. 

Początkowo obowiązkiem bractw 
kurkowych była obrona murów 
miejskich i domów, teraz bronimy 
koleżeństwa, współpracy i poro-
zumienia. Bractwo, które obok 
sportu swoim członkom ofiarowu-
je też koleżeństwo i przyjemność 
jest miejscem, gdzie każdy chęt-
nie przebywa, bo znajduje szacu-
nek i odpoczynek od codziennych 
trosk i kłopotów. 

Gdzie przyszłość leży? Ano 
w kolejnych planach organizacyj-
nych. Jak zwykle proponujemy 
nie tylko naszym członkom, ale 

także wszystkim mieszkańcom 
gminy wspólne obchodzenie świąt 
narodowych, naukę i śpiewanie 
pieśni patriotycznych, poznawa-
nie historii. Zapraszamy do naszej 
siedziby przy ulicy Zachodniej 
w Tarnowie Podgórnym zwanej 
celstatem. Terminarz imprez jest 
dostępny na stronie internetowej 
http://kbstarnowo.w.interia.pl. 
Jak zwykle przygotujemy zawody 
wiatrówkowe w wielu miejsco-
wościach naszej gminy i liczymy 
na sporą frekwencję. Zatem, do 
zobaczenia! ~W.M.

W  ostatnią niedzielę marca o godz. 11 
w Auli Szkoły Muzycznej przy ul. 
Solnej 10 w Poznaniu odbędzie się 
„Koncert Galowy” Orkiestry Dętej 

„DA CAPO” w Tarnowie Podgórnym, na który ser-
decznie wszystkich zapraszamy.

W repertuarze znajdą się utwory muzyki klasycz-
nej, pop oraz standardy jazzowe.

Koncert odbędzie się w ramach cyklu „Poznań-
skie Poranki Muzyczne”, których organizatorem 
jest Poznański Związek Chórów i Orkiestr „Ma-
cierz”. Sponsorem orkiestry jest firma Schattde-
cor.

Orkiestra „DA CAPO” swoją działalność jako sa-
modzielna jednostka rozpoczęła w lipcu 2009 r. Na 
oficjalnej inauguracji oprócz członków stowarzy-
szenia udział wzięli Wójt Gminy Tarnowo Podgór-
ne Tadeusz Czajka, Przewodnicząca Rady Gminy 
Ewa Noszczyńska-Szkurat, przedstawiciele Rady 
Sołeckiej Wysogotowa oraz firmy Schattdecor.

Głównym kierunkiem działania stowarzyszenia 
jest nauka i doskonalenie gry na instrumentach dę-
tych i perkusyjnych oraz szerzenie kultury muzycz-
nej wśród mieszkańców Gminy.

Koncert Galowy Orkiestry Dętej „DA CAPO”

Muzycy z orkiestry fot. archiwum

Chętnie przyjmiemy w nasze 
szeregi młodzież chcącą uczyć 
się gry na instrumentach. Nauka 
jest bezpłatna i odbywa się pod 
okiem wykwalifikowanej kadry 
instruktorskiej. Wszystkie zajęcia 
odbywają się w świetlicy wiej-
skiej w Wysogotowie.

Informacje na temat Orkiestry 
„DA CAPO” znajdują się na stro-
nie internetowej www.orkiestra-
dacapo.pl. Do zobaczenia na „Po-
znańskim Poranku Muzycznym” 
29 marca.

~Zarząd Stowarzyszenia 

Ostatkowe 
strzelanie

fot. archiwum
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biblioteka ~ gok

Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej

W lutym, w Poznaniu 
odbyły się IX już Tar-
gi Książki dla Dzie-

ci i Młodzieży. To jedyne ta-
kie w kraju spotkania targowe 
z książką dziecięcą i młodzieżo-
wą. Po raz pierwszy zorganizo-
wano je w 2002 roku i w całości 
poświęcono twórczości dla naj-
młodszych i trochę starszych. Im-
preza trwała od 19-21 lutego i od-
wiedziło je ponad 30 tys. osób. 

W tym roku zaprezentowały się 
również takie kraje jak Węgry, 
Ukraina i Litwa. Można też było 
zapoznać się z jedynymi w kraju 
wydawcami książek dotykowych 
dla osób słabowidzących.

Biblioteka Publiczna od ponad 
20 lat prowadzi edukację czytel-
niczą dla najmłodszych i trochę 
starszych, tak w Bibliotece w Tar-
nowie Podgórnym, jak i w swoich 
filiach w Baranowie, Lusowie czy 
Przeźmierowie. Dla niektórych 
dzieci to pierwsze takie spotka-
nie z placówką, które ma zainte-
resować i zapoznać ze światem 
książki. W lutym takie zajęcia 

zorganizowaliśmy w Tarnowie 
Podgórnym i Baranowie.

Czytelników dorosłych trady-
cyjnie zapraszamy – duży wybór 
nowości wydawniczych i best-
sellerów.

KULTURALNY MARZEC 
z KSIAŻKĄ

• Dan Brown - „ZAGINIONY 
SYMBOL”. Autor nie wymaga 
rekomendacji, a miliony sprzeda-
nych egzemplarzy mówią same za 
siebie. Indywidualna ocena nale-
ży zawsze do czytelnika.

• Andrzej Bart - „REWERS”. 
Powieść oparta jest na scenariu-
szu filmowym pod tym samym 
tytułem. Film, w reżyserii Bory-
sa Lankosza, zdobył na festiwalu 
Filmów Fabularnych w Gdyni na-
grodę główną – Złote Lwy, a role 
główne grają Agata Buzek, Kry-
styna Janda, Anna Polony i Mar-
cin Dorociński. Można przeczy-
tać książkę, można obejrzeć film 
- wybór jest.

• Jarosław Kret - „MOJE IN-
DIE”. Autor, znany z telewizji, 
dziennikarz i fotoreporter zabiera 

czytelnika w podróż po kraju tak 
ciekawym i fascynującym jak In-
die. „Indie wciągają. Przyciąga-
ją jak magnes. Życie, wydawać 
by się mogło, płynie tu w swym 
wciąż chyba jednakowym rytmie 
od tysiącleci. Indie przyciągają 
obcych i nigdy się im nie podda-
ły.” Więcej wrażeń z podróży na 
kartkach książki.

• Marlena de Blasi - „TYSIĄC 
DNI W TOSKANII”

• Andrzej Dudziński - „DOM 
PRZY ALIEN AVENUE. Po-
wieść o życiu chicagowskiej Po-
lonii”

• Nadeem Aslam - „BEZ-
OWOCNE CZUWANIE” 

• Olga Tokarczuk - „PROWADŹ 
SWÓJ PŁUG PRZEZ KOŚCI 
UMARŁYCH”. Olga Tokarczuk 
to najpoczytniejsza współczesna 
polska pisarka. Laureatka wielu 
prestiżowych nagród, należy do 
jednych z najczęściej tłumaczo-
nych polskich pisarzy. Prawa do 
tłumaczenia jej książek sprzedano 
do ponad dwudziestu krajów.

~I.B.

SEZAMKI marzec/kwiecień
15,16,17.03 Przeźmierowo, Baran, Lusowo, 
Tarnowo Podgórne, Ceradz Kościelny

Mezzoforte - koncerty edukacyjne dla szkół  
pt.”Poznajemy muzykę naszych sąsiadów-muzyka rosyjska”

18.03 godz.17 Przeźmierowo Cykl kulinarny Kuchnie Świata: ”Śródziemnomorskie przysmaki”

19.03 godz. 18 Przeźmierowo Program warsztatowo – rozrywkowy dla dorosłych  
pt. „Wybory czy wyborowa” – kabaret „Pod Spodem”

20.03 godz.16 Tarnowo Podgórne III Wiosenny Koncert Galowy „Modraków”

24.03 Lusówko, Tarnowo Podgórne, 
Przeźmierowo, Lusowo, Baranowo

Pro Sinfonica - koncert  pt.”Dlaczego świerszcze na skrzypeczkach grają”

25.03 Przeźmierowo godz. 9 
Tarnowo Podgórne 10.30

Przedstawienie dla dzieci pt.”Magia Słów”

26.03 godz.18 Przeźmierowo Kino Zielone Oko – film pt. „Rewers” (reż. Borys Lankosz)

29.03 Przeźmierowo 9,10.30 
30.03 Tarnowo Podgórne 9

Przedstawienie dla przedszkoli teatru Frajda pt. „Dobre maniery”

7.04 godz.19 Poznań Wyjazd Seniorów z Przeźmierowo do Teatru Muzycznego na „Cygańską miłość”

9.04 godz.18 Przeźmierowo Kino Zielone Oko (szczegóły w TarNowej Kulturze)

10.04 godz. 14 Przeźmierowo Kabareton harcerski

11.04 godz.11.45 Kościół w Lusowie Lusowskie Poranki Muzyczne-koncert inauguracyjny

11.04 godz.17.30 Tarnowo Podgórne Koncert rockowy dla naszego kolegi Maksymiliana

12.04 Przeźmierowo godz.9 
Tarnowo Podgórne godz.10.30

Przedstawienie teatru Krokodyl pt.”Ogrodnik” dla przedszkoli

13.04 godz.8.15,10 Przeźmierowo Dziecięca akademia filmowa- zapraszamy
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Od kilku tygodni wiele mówimy i piszemy 
o naszym wielkim kompozytorze. Nic w tym 
dziwnego, wszak to jego rok i dwusetna 

rocznica urodzin. 
Spod ręki Chopina, oprócz słynnych mazurków, 

polonezów, nokturnów i innych muzycznych wspa-
niałości, wyszło także wiele listów. Kompozytor pisał 
do rodziny, przyjaciół. Dzięki nim, możemy dowie-
dzieć się, gdzie przebywał, jak się czuł, co sprawiało 
mu największą radość, co szokowało. 

W Tarnowie Podgórnym Rok Chopinowski zain-
augurowany został w sposób niezwykły: artystyczny, 
nieco sentymentalny i uroczy. Zaszczyciła nas zna-
na aktorka Grażyna Barszczewska. Odczytując li-
sty Chopina, przeniosła słuchaczy do początku wie-
ku XIX, do czasów dzieciństwa i młodości naszego 
wielkiego wirtuoza. Fascynujący głos, niezwykły, 
mistyczny akompaniament Włodzimierza Nahor-
nego pozwoliły nam oderwać się od rzeczywistości 
i ulec czarowi dźwięków fortepianu.

Chopin pisał: „Najukochańsi Rodzice. Jestem 
zdrów z łaski Pana Boga i najprzyjemniej zawsze 
czas mi schodzi. Nie czytam, nie piszę, ale gram, ry-
suję, biegam, używam świeżego powietrza, już to ja-
dąc w pojeździe na spacer, już też na siwym partici-
pe du verbe conneutre tak jak właśnie wczoraj pola 
objeżdżając. Jem z nadzwyczajnym apetytem, a nic 
mi nie potrzeba do zupełnego zadowolenia chudego 
brzucha, który już tyć zaczyna, jak tylko na pozwole-
nia i wolności jedzenia chleba wiejskiego”.

O tych i wielu innych ciekawych momentach z ży-
cia Fryderyka Chopina usłyszeliśmy 27 lutego w sali 
GOK „SEZAM”. Kto nie był, może żałować!

~Zuzanna Kupsik

Zainaugurowaliśmy Rok Chopinowski 

G. Barszczewska 
i W. Nahorny 
w Tarnowie 
Podgórnym 

Nasza gmina idzie poziom 
wyżej, co zauważalne jest 
nie tylko na bilboardach. 

Hasło to realizuje z powodzeniem 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod 
dyrekcją Pawła Joksa.

Mogliśmy się o tym przekonać 
na koncercie zorganizowanym po 
zimowych warsztatach artystycz-
nych w Białym Dunajcu. Trwa-
jący około 40 min. występ, po-
łączony z pokazem slajdów, był 
zarówno dla młodych muzyków 
jak i licznie przybyłej publicz-
ności powodem do satysfakcji. 
Usłyszeliśmy bardzo urozmaico-
ny repertuar, zauważalna była au-

tentyczna radość, jaką daje wspól-
ne muzykowanie. Podziwiałem 
zapał wykonawców i byłem za-
skoczony, że w tak krótkim czasie 
można się tak wiele nauczyć. Mu-
simy jednak zdać sobie sprawę, że 
aby tak grać, trzeba ciężko praco-
wać. Efekt tej pracy, szczególnie 
w Białym Dunajcu, usłyszeliśmy 
i podziwialiśmy. Gdy orkiestra 
skończyła, w głowie miałem  cha-
os i zacząłem zastanawiać się, że 
może warto byłoby zacząć grać na 
jakimś instrumencie?

~Arkadiusz Dobrzyński
Kontakt z orkiestrą: kapelmistrz 

Paweł Joks, tel. 723 689 255

Warsztaty prawdziwie artystyczne

Zimowe pejzaże 
orkiestry

„Modraki” z werwą 
witają wiosnę

Po kuligu zorganizowanym na 
pożegnanie zimy, Dziecięcy 
Zespół Pieśni i Tańca „Modra-

ki” z werwą przygotowuje się do na-
dejścia wiosny. Z okazji Dnia Kobiet 
wystąpimy z programem „Powróćmy jak za dawnych lat..”.

18 marca w Urzędzie Gminy umilimy jubileusze pożycia małżeńskie-
go. Dwa dni później o godzinie 16 w tym samym miejscu tradycyjny 
już, galowy koncert „Wiosna z Modrakami”. 27 marca wybieramy się 
do Berlina, gdzie zwiedzimy oceanarium oraz Muzeum Techniki. Przed 
nami dużo pracy. ~Agnieszka Dolata

Warsztaty w Białym Dunajcu

Artyści dziękują za miłe przyjęcie

fot. archiwum GOK

fot. archiwum
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Ciekawą nowością tego-
rocznych wyborów miss 
w Tarnowie Podgórnym 

będzie udział miss gmin partner-
skich - z Holandii, Litwy, Nie-
miec, Włoch i Polski.  Publicz-
ność będzie mogła podziwiać 
urodę tak naszych, jak i zagra-
nicznych dziewcząt.

Już niewiele czasu pozostaje 
mieszkankom naszej Gminy na 
wypełnienie ankiety zgłoszenio-
wej do Wyborów Miss Gminy Tar-
nowo Podgórne. Czekamy na nie 
do 31 marca 2010. Ankietę oraz 
regulamin konkursu można po-
brać ze strony internetowej GOK 
„Sezam” (www.goksezam.pl) lub 
wypełnić w naszej siedzibie przy 
ul. Poznańskiej 96 w Tarnowie 
Podgórnym. W razie pytań prosi-
my o kontakt pod nr. tel. 510 214 
459 lub 61 895 92 95. Przypomi-

Twoją głowę może ozdobić korona

Na zgłoszenia  
panien czekamy  
do 31 marca 2010

namy, że kandydować mogą panny 
w wieku 15-24 lata, zameldowane 
na terenie gminy Tarnowo Podgór-
ne. Konieczne są zdjęcia twarzy 
oraz całej sylwetki. Finałowa gala 
planowana jest na 29 maja podczas 
Dni Gminy Tarnowo Podgórne.

O pierwszym spotkaniu zgłoszo-
nych dziewcząt z organizatorami 
poinformujemy telefonicznie. Od 
tego czasu dziewczęta pracować 
będą ze specjalistami stylu, urody 

i choreografii. W tym roku z GOK 
„Sezam” współpracować będą: 
Studio Kosmetyczne Dagmary 
Stępień, choreografowie Krzysz-
tof Czapliński i Grzegorz Kaumu-
czak.

Dla laureatek przewidziane są 
bardzo atrakcyjne i wartościowe 
nagrody rzeczowe 

Warto spróbować! Być może bę-
dzie to początek Twojej kariery!

~Szymon Wasilewski

Kto w tym roku zdobędzie tytuł fot. archiwum GOK

Zapraszamy 17 
kwietnia (sobota) 
do sali OSiR 
Tarnowo Podgórne 
na występ kabaretu 
Paranienormalni 
pt. „Niebezpiecznie 
śmieszni”. Bilety 
w cenie 25 
zł do nabycia 
od 18 marca 
w GOK”SEZAM”,  
ul. Poznańska 96.
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Luty upłynął nam w szkole pod kątem dzia-
łalności profilaktycznej. Już drugiego dnia 
po feriach zimowych na uczniów z klas 0-3 

czekała nie lada niespodzianka: dzieci odwiedził 
Sierżant Pyrek ze swoją drużyną policjantów z Ko-
misariatu Policji w Tarnowie Podgórnym. Policjant-
ki poinstruowały dzieci, jakie są podstawowe zasa-
dy zachowania bezpieczeństwa w domu, w drodze 
do szkoły i podczas zabaw na podwórku. Później 
uczennice klasy II zaśpiewały piosenkę o bezpiecz-
nym przechodzeniu przez ulicę i właśnie, kiedy wo-
kół rozległy się słowa refrenu, pojawił się, wzbudza-
jąc wybuch wielkiego aplauzu, Sierżant Pyrek. Pyrek 
tańczył z dziećmi, podskakiwał, a na koniec dzielnie 
i cierpliwie pozował do pamiątkowych zdjęć. Poli-
cjanci przygotowali również i przeprowadzili zajęcia 
warsztatowe dla klasy 4 (dotyczące profilaktyki prze-
mocy) i łącznie dla klas 5 i 6 związane z profilaktyką 
uzależnień. Uczniowie starszych klas aktywnie brali 
w nich udział, zdobywali nową wiedzę i uczyli się, 
jak reagować w czasie sytuacji problemowych po-
jawiających się w ich życiu oraz tego, że nie mogą 
pozostawać na nie obojętni.

We wtorek, 16 lutego pojawili się w naszej szko-
le specjalni goście: aktorzy z Teatru Profilaktyczno 
– Edukacyjnego „Moralitet” z Krakowa. Od same-
go rana odbył się tego dnia spektakl dla klas 0-3 pt. 

SP Ceradz Kościelny 

Pyrek i aktorzy

„Worek szczęścia”, opowiadający 
o nierozważnej i stale wpadającej 
w tarapaty księżniczce Rozalii, któ-
rą zaprzyjaźniony chłopiec, Dyzio 
uczy podstawowych zasad bezpie-
czeństwa. Po skończonym przed-
stawieniu nasi uczniowie mogli 
wykazać się swoją własną wiedzą 
na temat tych zasad. Okazało się, 
że wzorzec bezpiecznych zacho-
wań jest u ceradzkich dzieci wręcz 
modelowy, a one same wyposa-
żone są w umiejętności niezbęd-
ne im w codziennym życiu. Starsi 
uczniowie natomiast mieli okazję 
obejrzeć przedstawienie zatytuło-
wane „Słodka i zła” dotyczące bar-

dzo istotnych kwestii stosowania 
przez rówieśników przemocy fi-
zycznej i psychicznej, działania na 
ich szkodę oraz wykorzystywania. 
Uczniowie ochoczo wzięli udział 
w dyskusji po zakończonym spek-
taklu i próbowali stwierdzić m.in. 
czym jest druga szansa i czy war-
to ją dawać nawet, gdy uznamy, że 
druga strona na nią nie zasługuje, 
czy też jak reagować, gdy widzi-
my, że ktoś stosuje przemoc. 

Policjantom z Tarnowa Podgór-
nego oraz aktorom z Teatru „Mo-
ralitet” dziękujemy. 

~Marta Anders  
– pedagog szkolny  

Minionych 5 miesięcy 
było pełne ciężkiej pra-
cy, ale też wielu sukce-

sów. 10 lutego odbyło się w Szko-
le Podstawowej w Lusowie na 
uroczystym apelu podsumowanie 
wyników pierwszego semestru. 

Apel wspaniale przygotowali 
i poprowadzili uczniowie: prze-
wodnicząca Samorządu Uczniow-
skiego - Roksana Santysiak oraz 
członkowie: Mateusz Lemano-
wicz, Kinga Świtała i Marianna 
Kucemba. 

Zgodnie z zapisem w naszym 
programie wychowawczym i pro-
filaktycznym, na koniec pierw-
szego półrocza wyróżnieni zosta-
li trzej uczniowie, którzy uzyskali 
najwyższą średnią ocen w szkole. 
Byli to: 

- Wojciech Wenclik ze średnią 
ocen 5,75,

- Krzysztof Dobrzeniecki - 
średnia ocen 5,70,

- Jeremiasz Kożuch - średnia 
ocen 5,55.

oraz Anita Wojciechowska 
z klasy VIb nagrodzona za zebra-
nie największej liczby punktów 
dodatnich za zachowanie (237 
punktów). 

Szczególną niespodzianką dla 
nas było otrzymanie od dyrektor 
Aleksandry Kolendo nagrody za 
aktywną pracę na rzecz całej spo-
łeczności uczniowskiej. Nagro-
dą tą jest wyjazd dla wszystkich 
członków Samorządu Uczniow-
skiego do kina na film w wersji 
3D, który sami wybierzemy. 

Apel podsumowujący był okazją 
nie tylko do wręczenia nagród, ale 
także do zaprezentowania umie-
jętności zdobytych przez uczniów 
na kołach zainteresowań. Uroczy-
stość swoim występem uświetnił 
chór szkolny, zespół flażolecistów, 
zespół taneczny oraz uczennice 
z koła gimnastyczno – artystycz-
nego. Swoje zdolności recytator-
skie wspaniale zaprezentował Ka-
mil Janas z klasy V – laureat etapu 
powiatowego (I miejsce). 

Rozpoczął się już nowy se-
mestr, wszyscy wzięli się ostro do 
pracy.  Dziękujemy pani dyrektor 
za tak cenne dla nas wyróżnienie, 
postaramy się nie zawieść ocze-
kiwań wszystkich uczniów oraz 
grona pedagogicznego.

~ Samorząd Uczniowski

SP Lusowo

I semestr podsumowany

Uczniowie z Pyrkiem fot. archiwum
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W lutym Szkoła Podstawowa w Przeźmie-
rowie zamieniła się w Zamek Królowej 
Bogusławy. Przez kilka dni podopieczni 

świetlicy budowali w holu szkoły zamek. W kom-
natach tętniło życie, zawisły chorągwie i kodeksy 
rycerskie ułożone przez poszczególne klasy. Pod-
opieczni świetlicy wykonali tarcze, rysowali zamki, 
które stały się ozdobą Hałasówki. 

Poprzez zabawę, prezentacje multimedialne, roz-
mowy bywalcy Hałasówki poznali cnoty rycerskie, 
elementy uzbrojenia rycerskiego, funkcje i rodzaje 
zamków. Mieli okazję przekonać się, że aby zostać 
rycerzem trzeba dużej odwagi i siły. 

„Bądź rycerzem XXI wieku” to impreza ogólno-
szkolna, która miała na celu wdrożenie zasad kultu-
ralnego zachowania poprzez zabawę, a także integra-
cję społeczności szkolnej. Zabawa rycerska była dla 
uczniów okazją do zaprezentowania swoich talentów 
w konkursie na trubadura szkoły oraz na komiks ry-
cerski.

Na zakończenie tygodnia rycerskiego brać 
uczniowska wzięła udział w turnieju rycerskim. Kla-
sy delegowały kandydatki na damy dworu, które pre-
zentowały swoje wdzięki, zaś giermkowie musieli 
wykazać się sprawnością fizyczną. W trakcie turnie-
ju klasy zaprezentowały ekologiczną zbroję rycerską 
oraz tarczę klasową. Turniej zakończony został przy-
sięgą i pasowaniem na rycerza. 

Największym zainteresowaniem cieszył się pokaz 
Bractwa Rycerskiego Chorągwi Tarnowskiej i Kom-
turii Braci Niemieckich w Polsce, którzy zjechali na 
nasze zaproszenie. Uczniowie mieli okazję poczuć 
na sobie ciężar zbroi rycerskiej oraz zobaczyć poje-
dynek na śmierć i życie. 

Przez cały tydzień wszyscy świetnie się bawili, 
chętnie brali udział w zajęciach i strojem podkreślali 
obecność na zamku. Dziękujemy wszystkim za za-
angażowanie. Szczególne podziękowania składamy 
Bractwu Rycerskiemu Chorągwi Tarnowskiej oraz 
Komturii Braci Niemieckich w Polsce za uświetnie-
nie imprezy.

~Organizatorzy M. Socha-Kowalska, E. Ikierska-
Gronowska, I. Kuźniarek, E. Kabacińska

SP Przeźmierowo

Bądź rycerzem XXI wieku

21 lutego obchodzili-
śmy Międzynarodowy 
Dzień Języka Ojczy-

stego. Z tej okazji w naszej szkole 
w poniedziałek został zainaugu-

rowany Wielki Konkurs Ortogra-
ficzny „Z ortografią za pan brat”.

Tego dnia uczniowie klas IV – 
VI zmierzyli się z krótkim dyktan-
dem. Ci, którzy najlepiej poradzili 
sobie z pułapkami ortograficzny-
mi, zakwalifikowali się do II eta-
pu. 26 lutego „dwunastu wspania-
łych” przystąpiło do walki o tytuł 
Mistrza Ortografii Lutego.

Półroczne zmagania zakończy-
my Wielkim Dyktandem, do któ-
rego zaprosimy nie tylko laure-
atów poszczególnych miesięcy, 
ale i przyjaciół naszej szkoły.

Wszystkie informacje związa-
ne z konkursem będą na bieżąco 
umieszczane na stronie interneto-
wej naszej szkoły: www.spluso-
wo.pl. ~na

SP Lusowo

„Pan Słówko radzi…” 
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W lutym dzieci z przed-
szkola w Baranowie 
wybrały się na długo 

oczekiwaną wycieczkę do Biblio-
teki Publicznej, która mieści się 
w pobliskim Gimnazjum.

Przedszkolaki wykazują bar-
dzo duże zainteresowanie czy-
telnicze, które stanowi istotny 
element ich prawidłowego roz-
woju. Nie powstaje ono jednak 
samorzutnie, ale jest kształtowa-
ne w procesie wychowawczo-dy-
daktycznym, co stawia określone 
zadania przed rodzicami i nauczy-
cielami. Na etapie wychowania 
przedszkolnego można właściwie 
mówić o motywacji (chęci, po-
trzebie słuchania czytanego tek-
stu) czy pozytywnym nastawie-
niu do książki a zainteresowania 
czytelnicze naszych dzieci obej-
mują głównie baśnie, bajki, rymo-
wane bajeczki i wierszyki. Jednak 
coraz częściej zainteresowania 
te przesuwają się ku prozie reali-
stycznej, takiej jak: opowiadania  
o zwierzętach, o życiu w domu, 
w przedszkolu, na wakacjach, 
w grupie rówieśniczej.

Przedszkole w Baranowie

Wycieczka do biblioteki

Na przedszkolaków czekała już 
pani bibliotekarka, która w bar-
dzo przystępny sposób opowiadała 
o bibliotece, a także sposobie ko-
rzystania z jej zbiorów. Po zwie-
dzeniu pomieszczeń, dzieci bardzo 
ładnie wyjaśniły pani Karolinie, 
jaka jest różnica między biblioteką 
a księgarnią.  

Nasze dzieci bardzo często się-
gają po książki z kącika w przed-
szkolu, ale takiego wyboru się 
nie spodziewały, z radością roz-
poznawały swoje ulubione tytu-
ły. Pani Karolina przygotowała 
książki o ulubionych dinozaurach, 

o różnych dyscyplinach sportu, 
o kosmosie oraz wiele znanych  
i ciekawych bajek. Przedszkolacy 
wymieniali się książkami, dzielili 
wrażeniami.  

Na zakończenie dzieci wybra-
ły książki, które wypożyczyliśmy, 
aby przeczytać je w przedszkolu.

Bardzo dziękujemy Karolinie 
Dekerd, która bardzo miło i ciepło 
przyjęła takich małych czytelni-
ków oraz zachęciła dzieci, by wraz 
z rodzicami przyszli zapisać się do 
biblioteki, by móc korzystać z jej 
bogatego księgozbioru.  

~Małgorzata Wojtowicz 

Przedszkole „Pod Wesołą Chmurką”

Małych podróże duże

Wraz z pierwszym dzwonkiem szkolnym 
i my rozpoczęliśmy zajęcia w przedszkolu. 
Zdobywamy nowe doświadczenia, pozna-

jemy interesujących ludzi, bawimy się wesoło w gro-
nie przyjaciół oraz odwiedzamy ciekawe miejsca pod-
czas wycieczek, a także dzięki mapie, która stała się 
dla nas, przedszkolnych starszaków, dobrą znajomą. 
Pomaga nam w magiczny sposób odwiedzać obce kra-
iny pełne ciekawostek i osobliwości, a przede wszyst-
kim nowych znajomych w Szwecji. Są to trochę star-
sze od nas dzieci, polskiego pochodzenia, które tam 
urodziły się lub parę lat temu wyjechały z rodzicami 
z Polski. Uczą się one w kilku szkołach podstawo-
wych na terenie gminy Södertälje.

W ramach projektu edukacyjnego „Jesteśmy 
współgospodarzami swojej miejscowości” mamy 
okazję poznawać życie i zwyczaje kolegów z innego 
kraju oraz „opowiadać” im o nas, naszej miejscowo-
ści, regionie, o tym co dzieje się w naszym przed-

szkolu na co dzień, a także „po-
magać” nie zapomnieć o polskich 
tradycjach i obyczajach. Pokaza-
liśmy, jak świętujemy u nas Dzień 
Babci i Dziadka, którego w Szwe-
cji się nie obchodzi i tym samym 
stworzyliśmy im okazję do wyko-
nania i wysłania przesympatycz-
nych laurek do swoich dziadków.

Umiemy pokazać na mapie, 
gdzie leży Szwecja, wiemy jak wy-
gląda szwedzka flaga. Dowiedzie-
liśmy się, że bożonarodzeniowym 
przysmakiem są babeczki szafra-
nowe „Lussebullar”, a dawniej 
dzieciom prezenty -„julklappar” 
przynosił  bożonarodzeniowy Ko-
ziołek. Obecnie robi to  „Jultomte”, 
czyli dosłownie „świąteczny kra-
snoludek”. 13 grudnia obchodzą 
Dzień Świętej Łucji, po szwedzku 
Sankta Lucia, która przynosi świa-
tło w najdłuższą noc w roku.

Bardzo lubimy słuchać opowia-
dań o wesołych przygodach dzieci 
z malutkiej miejscowości Buller-
byn oraz Pippi Pończoszanki, któ-
rych autorką jest wielka, szwedzka 
pisarka Astrid Lindgren. Wysła-
liśmy do Szwecji przygotowa-
ny z pomocą rodziców album pt. 
„Moje ulubione miejsce”. Zamie-
ściliśmy w nim wykonane przez 
nas prace plastyczne oraz zdjęcia, 
które pokazywały ciekawe i uro-
kliwe miejsca naszej Gminy.

W przedszkolnym holu można 
było oglądać wystawę prac wykona-
nych przez dzieci z Södertälje. Obec-
nie przygotowujemy się do bardzo 
ważnego spotkania z gospodarzem 
naszej Gminy, Wójtem Tadeuszem 
Czajką oraz do powitania wiosny, za 
którą bardzo już tęsknimy.

~Starszaki z Przedszkola  
„Pod (zawsze) Wesołą Chmurką”

Przedszkolaki  
w bibliotece

fot. archiwum
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ogłoszenia
Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w Lusówku 
– północny brzeg Jeziora Lusowskiego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz.U. Nr 199 
poz. 1227)  w związku z uchwałą Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne nr LI/500/2009 
z dnia 30 czerwca 2009 r. zawiadamiam 

o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w Lusówku – pół-
nocny brzeg Jeziora Lusowskiego wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko w 
dniach od 01.04.2010r. do 23.04.2010r., 
ul. Poznańska 115, w godzinach pracy 
urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiąza-
niami, odbędzie się 12.04.2010r. w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgór-
nym  o godzinie 15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w pro-
jekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do 

Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwi-
ska  lub nazwy jednostki organizacyjnej i 
adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowa-
niem w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko informuję, że zain-
teresowani mogą zapoznać się z niezbędną 
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz 
składać uwagi do wyżej wymienionej pro-
gnozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 10.05.2010r.

Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  
- Tadeusz Czajka 

Ogłoszenie
o przystąpieniu do opracowania miej-

scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w Sierosławiu – w rejonie 
ulicy Morwowej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym  / Dz. U. z 2003 
r. Nr 80, poz. 717/ zawiadamiam o podję-
ciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne 
uchwały nr LXIV/637/2010 z dnia 9 lute-
go 2010 r. o przystąpieniu do opracowa-

nia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Sierosławiu – w rejonie 
ulicy Morwowej

Celem opracowania planu miejscowego 
jest zagospodarowanie obszaru w sposób 
uporządkowany, zgodny z polityką Gminy 
wyrażoną w studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego

Zainteresowani mogą zapoznać się z nie-
zbędną dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 
11 oraz składać wnioski do wyżej wymie-
nionego planu oraz strategicznej oceny od-

działywania na środowisko. Wnioski moż-
na składać na piśmie w Urzędzie Gminy 
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-
080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 
12 kwietnia 2010 r. Wniosek powinien za-
wierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz ozna-
czenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wnio-
sków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  
- Tadeusz Czajka

WZPGG.72243-10/10 Tarnowo Podgórne, dnia 4 marca 2010 roku

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 

gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 261, 
poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO 
DZIERŻAWY
OZNACZENIE  
NIERUCHOMOŚCI KW

KW 122405

OBRĘB Lusówko
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 127/6
ADRES NIERUCHOMOŚCI Lusówko, rejon ulicy Dopiewskiej
POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI 8726 m2

PRZEZNACZENIE NIERU-
CHOMOŚCI

Dla przedmiotowej działki nie ma obowiązu-
jącego miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. Użytkowana rolniczo.

SPOSÓB ZAGOSPODARO-
WANIA NIERUCHOMOŚCI

Cele rolnicze

OKRES NAJMU 3 lata
OPIS NIERUCHOMOŚCI Działka niezabudowana 
CZYNSZ NAJMU Czynsz: 130,89 zł (opłata roczna)

DODATKOWE OPŁATY
Dzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu 
dzierżawy zobowiązany będzie uiszczać poda-
tek od nieruchomości.

ZASADY AKTUALIZACJI 
STAWKI CZYNSZU

Czynsz po upływie każdego roku najmu będzie 
waloryzowany, w oparciu o wskaźnik wzrostu 
cen, towarów i usług, ogłaszany przez prezesa 
GUS, za rok poprzedni i zastosowanie go do 
obliczenia i ustalenia czynszu za cały rok na-
stępny po roku, którego wskaźnik ten dotyczy.

Wykaz wywieszono w dniach 9 marca - 31 marca 2010 roku.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka

WZPGG.71442-3/10 Tarnowo Podgórne, dnia 4 marca 2010 roku

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku 
Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej 
wiadomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO 
DZIERŻAWY
OBRĘB Tarnowo Podgórne
ADRES NIERUCHO-
MOŚCI

Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115

POWIERZCHNIA UŻYT-
KOWA

Powierzchnia przeznaczona do wyłącznego 
używania przez Najemcę - 36,40 m2 

SPOSÓB ZAGOSPODA-
ROWANIA POWIERZCH-
NI UŻYTKOWEJ

Prowadzenie punktu sprzedaży artykułów spo-
żywczych

OKRES NAJMU 1 rok
OPIS NIERUCHOMOŚCI Zabudowana - budynek
CZYNSZ NAJMU 6 zł / m2 ( opłata miesięczna) + VAT 

DODATKOWE OPŁATY
Najemca niezależnie od czynszu z tytułu najmu 
zobowiązany będzie uiszczać podatek od nieru-
chomości

ZASADY AKTUALIZACJI 
STAWKI CZYNSZU

Czynsz po upływie każdego roku najmu będzie 
waloryzowany, w oparciu o wskaźnik wzrostu 
cen, towarów i usług, ogłaszany przez prezesa 
GUS, za rok poprzedni i zastosowanie go do ob-
liczenia i ustalenia czynszu za cały rok następny 
po roku, którego wskaźnik ten dotyczy.

Wykaz wywieszono w dniach 9 marca - 31 marca 2010 roku.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka
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ogłoszenia
WZPGN.72243-14/10 Tarnowo Podgórne, dnia 9 marca 2010 roku

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 

2603 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr LXV/646/2010 z dnia 2 marca 2010 roku podaję do publicznej 
wiadomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W DRODZE PRZETARGU

OZNACZENIE NIERUCHO-
MOŚCI KW

KW 170008

OBRĘB Przeźmierowo

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI Część działek: 377/2, 373

ADRES NIERUCHOMOŚCI Nieruchomości położone są w centrum miejscowości Przeźmierowo, przy ulicy Orzechowej.

POWIERZCHNIA NIERU-
CHOMOŚCI

Łączna powierzchnia: 960 m², Działka 377/2 – 840 m², Działka 373 – 120 m²

PRZEZNACZENIE NIERU-
CHOMOŚCI

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/231/2008 Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne z dnia 26 lutego 2008 roku opublikowaną w Dz. U. Woj. Wlkp. pod nr 107 poz. 1987, działki przeznaczone są pod zabudowę 
usługową.

SPOSÓB ZAGOSPODARO-
WANIA NIERUCHOMOŚCI

OKRES DZIERŻAWY
Okres dzierżawy wynosi 5 lat. Termin urządzenia i zagospodarowania targowiska przez dzierżawcę wynosi 2 miesiące od dnia 
zawarcia umowy.

OPIS NIERUCHOMOŚCI
Działka niezabudowana. Teren pod targowisko zostanie utwardzony, ogrodzony i wyposażony w toaletę przez Wydzierża-
wiającego, przed oddaniem go w dzierżawę.

OPŁATY I CZYNSZ DZIER-
ŻAWY

Wadium wynosi 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie 
zaliczone w poczet przyszłych opłat czynszu dzierżawnego.
Cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego wynosi: 100 zł + podatek VAT w stosunku miesięcznym.

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

ZASADY AKTUALIZACJI 
STAWKI CZYNSZU

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

Wykaz wywieszono w dniach 9 marca - 31 marca 2010 roku.     Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka

I.Nieruchomość przeznaczona jest na urządzenie i prowadzenie 
targowiska gminnego. 
II.Dzierżawca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny 
koszt urządzić i zagospodarować teren targowiska w szczególności 
poprzez: wykonanie stanowisk handlowych, wytyczenie, oznakowa-
nie i ponumerowanie miejsc do handlu.
III.Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia nakładów ze środ-
ków własnych na konserwacje dzierżawionych obiektów i urządzeń 
oraz bieżące remonty targowiska, niezbędne do prawidłowej ich 
eksploatacji – tak by stan powierzonego w dzierżawę majątku z chwilą 
jego zwrotu właścicielowi, przy uwzględnieniu normalnego zużycia był 
nie gorszy aniżeli w chwili oddania przez właściciela w dzierżawę.
IV.Dzierżawca będzie zobowiązany w zakresie bieżącej eksploatacji 
i administrowania targowiskiem we własnym zakresie i na własny 
koszt, w szczególności do:
a) utrzymania czystości i porządku dzierżawionego terenu i terenu 
przylegającego (o ile potrzeba utrzymania czystości jest związana z 
prowadzeniem targowiska), usuwanie w okresie zimowym śniegu i 
lodu z terenu targowiska,
b) zapewnienia sprawności technicznej stanowisk handlowych,
c) zapewnienie estetyki stanowisk poprzez utrzymanie ich w czysto-
ści (bieżące mycie co najmniej raz w miesiącu),

d) ubezpieczenia targowiska z uwagi na fakt, że:
- prowadzący targowisko ponosi odpowiedzialność (na zasadzie 
winy i ryzyka) za wypadki i szkody których doznały osoby trzecie, 
spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zadań 
objętych umową,
- w okresie trwania umowy prowadzący ponosi odpowiedzialność za 
przejęte składniki mienia,
e) zawarcia umów na wywóz odpadów, dostawę energii elektrycznej, 
dostawę wody oraz odbiór ścieków dla potrzeb właściwego funkcjo-
nowania toalety publicznej i targowiska, 
f) prowadzenia, konserwacji oraz poboru opłat za korzystanie z toale-
ty modułowej od momentu postawienia jej przez Wydzierżawiającego 
na terenie targowiska (ubezpieczenie oraz eksploatacja),
g) prowadzenia targowiska we wszystkie dni powszednie.
IV. Prowadzący targowisko będzie uprawniony do:
1) pobierania opłat związanych z przygotowaniem stanowisk (opłata 
eksploatacyjna) do handlu oraz opłat za prowadzenie toalety, które 
będą stanowiły dochód prowadzącego targowisko,
2) wskazania koniecznych do realizacji napraw i remontów, których 
realizacja nie stanowi obowiązku dzierżawcy,
3) rozstrzyganie sporów pomiędzy użytkownikami stanowisk handlo-
wych znajdujących się na targowisku.

Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-

jektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów w miejscowo-
ści Tarnowo Podgórne i Góra

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 
80, poz. 717 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
Nr 199 poz. 1227)  w związku z uchwałą Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne nr LXIV/636/2010 
z dnia 9 lutego 2010 r. zawiadamiam o po-

nownym wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów w miejscowości 
Tarnowo Podgórne i Góra wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach od 
1.04.2010r. do 30.04.2010r., ul. Poznańska 
115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projek-
cie planu miejscowego rozwiązaniami, odbę-
dzie się 19.04.2010r. w siedzibie Urzędu Gminy 
w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy 
składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem 
imienia i nazwiska  lub nazwy jednostki organiza-

cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy.

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 17.05.2010r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag 
jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  
- Tadeusz Czajka 
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 ogłoszenia

Ogłoszenie
o przystąpieniu do opracowania miej-

scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów rolnych w Batoro-
wie – w rejonie ulicy Widok.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym  / Dz. U. z 2003 
r. Nr 80, poz. 717/ zawiadamiam o podję-
ciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne 
uchwały nr LXIV/631/2010 z dnia 9 lute-
go 2010 r. o przystąpieniu do opracowa-

nia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów rolnych w Batoro-
wie – w rejonie ulicy Widok

Celem opracowania planu miejscowe-
go jest ograniczenie niekontrolowanej za-
budowy oraz zagospodarowanie obszaru 
zgodny z polityką Gminy wyrażoną w stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z nie-
zbędną dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 
11 oraz składać wnioski do wyżej wymie-

nionego planu oraz strategicznej oceny od-
działywania na środowisko. Wnioski moż-
na składać na piśmie w Urzędzie Gminy 
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-
080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 
12 kwietnia 2010 r. Wniosek powinien za-
wierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz ozna-
czenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wnio-
sków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  
- Tadeusz Czajka

INFORMACJA W SPRAWIE KWALIFIKACJI 
WOJSKOWEJ ROCZNIKA 1991 i ROCZNIKÓW 

STARSZYCH W 2010 r.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej:
To mężczyźni urodzeni w 1991 roku, a także mężczyźni urodzeni 

w latach 1986 – 1990, którzy nie posiadają określonej zdolności do 
czynnej służby wojskowej lub którzy ze względu na stan zdrowia zo-
stali uznani za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej.

Termin i miejsce przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej dla 
terenu powiatu poznańskiego:  W dniach 8 lutego do 13 kwietnia 
2010 r. w godz. 7:30 do 15:30, Poznań, Oś. Piastowskie 104 (Osie-
dlowy Dom Kultury „Na Skarpie”)

W tym dla Gmina Tarnowo Podgórne: 
W dniach 17, 18, 19 marca 2010 r. i w dniu 22.03 2010 r. na godz. 

jak w wezwaniu imiennym
Miejsce: Poznań, Oś. Piastowskie 104 (Osiedlowy Dom Kultury 

„Na Skarpie”) 
Zgłaszający się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej 

winni przedstawić:
1. dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny doku-

ment pozwalający na ustalenie tożsamości,
2. posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, w tym 

wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwu-
nastu miesięcy przed stawieniem się do kwalifikacji wojskowej,

3. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
4. dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobiera-

nia nauki,
5. potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji.
Zgłaszający się do kwalifikacji wojskowej kolejny raz winni 

przedstawić:

1. dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny doku-
ment pozwalający na ustalenie tożsamości,

2. dokumenty lekarskie dotyczące zmian w stanie zdrowia, w tym 
wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie od 
ostatniej kwalifikacji wojskowej,

3. książeczka wojskowa – wojskowy dokument osobisty.
Wezwanie do kwalifikacji wojskowej stanowi:
Imienne wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej 

wystawione przez Wójta Gminy. Obwieszczenie Wojewody Wielko-
polskiego z dn. 22 stycznia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia 
„KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ” w 2010 roku na terenie woje-
wództwa wielkopolskiego stanowi również wezwanie.  Nieotrzyma-
nie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifika-
cji wojskowej, które nie stawały do poboru, od obowiązku stawienia 
się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Informacja dodatkowa – wyjaśnienia:
Mimo zniesienia obowiązkowej służby zasadniczej mężczyzn 

w tym również  rocznika 1991 są zobowiązani do poddania się 
kwalifikacji wojskowej wg. zasad jak wyżej.  Dzięki poddaniu się  
będą mieli uregulowany stosunek do służby wojskowej. Z mocy 
prawa zostaną przeniesieni do rezerwy z dniem, w którym orze-
czenie komisji lekarskiej o zdolności do czynnej służby wojsko-
wej stanie się ostateczne, jeśli  nie chcą służyć w armii.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszech-
nym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 241, poz. 2416 z późn. zmianami) oraz rozporządzenie MSWiA 
oraz Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwa-
lifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 2020, poz. 1566 z późn. zmianami) 
w związku z rozporządzeniem MSWiA oraz Obrony Narodowej 
z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji 
wojskowej w 2010 roku (Dz. U. Nr 207, poz. 1601) 

Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-

jektu zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru chro-
nionego krajobrazu i terenów przyległych 
- część Ceradz Kościelny i Jankowice – dla 
terenów położonych w centrum Jankowic

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 ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227)  w 
związku z uchwałą Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne Nr XXXIII/ 285 /2008 z dnia 24 

czerwca 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru chronionego krajobrazu 
i terenów przyległych - część Ceradz Ko-
ścielny i Jankowice – dla terenów położo-
nych w centrum Jankowic wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach od 
22.03.2010r. do 12.04.2010r., ul. Poznańska 
115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiązania-
mi, odbędzie się 29.03.2010r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym  o 
godzinie 15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie pla-
nu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi 

należy składać na piśmie do Wójta Gminy z 
podaniem imienia i nazwiska  lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowa-
niem w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko informuję, że zain-
teresowani mogą zapoznać się z niezbędną 
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz 
składać uwagi do wyżej wymienionej pro-
gnozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 26.04.2010r.

Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  
- Tadeusz Czajka
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Jesteśmy już na półmetku 
turniejowych rozgrywek 
minikoszykówki. 

We wszystkich spotkaniach 
trzeciego turnieju zawodnicy 
grali tak jak zawsze to znaczy 
z pełnym poświęceniem, wolą 
walki i wielką ambicją, którymi 
można by było obdzielić niejed-
no spotkanie seniorskie. 

W zmaganiach, których or-
ganizatorami są Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji Tarnowo Podgór-
ne i Gminny Klub Sportowy 
„TARNOVIA” Tarnowo Pod-
górne najbardziej okazale zapre-
zentowały się szkoły podstawo-
we ze Stęszewa, Międzychodu 
nr 2, Kaźmierza i Przeźmiero-
wa. Wszystkie te drużyny wró-
ciły do domu po turniejowych 
zmaganiach ze zwycięstwem 
„w kieszeni”.

~Ania Gibała

Pierwszy krok do basketu na półmetku

W dniach od 5 do 7 marca  w kręgielni VEC-
TOR w Tarnowie Podgórnym odbyły się 
I Mistrzostwa Polski w kręglach klasycz-

nych w grze sportowej, nad którymi honorowym pa-
tronat objął Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz 
Czajka. Organizatorem Mistrzostw był Polski Zwią-
zek Kręglarski oraz kręgielnia Vector. 

W zawodach wystartowało 85 zawodników i 12 
zawodniczek. Pierwszego dnia zawodów najlepszy-
mi graczami zostali Janusz Adamek (Liga Vector) - 
568 pkt., Jacek Wojcieszak (Liga Vector) - 564 pkt. 
oraz Edward Kuczykowski (Hydrostat Tuchola) - 
563 pkt. Drugi dzień Mistrzostw wyłonił zwycięz-
ców w drużynowej grze sportowej w kategorii ko-
biet i mężczyzn. Mistrzem Polski w grze sportowej 
mężczyzn została ekipa z Czarnej Kuli w składzie: 
Krzysztof Kamiński, Marek Wojciechowski, Leszek 
Żurczak z łącznym wynikiem 1683 pkt. Wicemistrza-
mi Polski zostali gracze z zespołu Poznań - Janusz 
Adamczak, Jacek Wojcieszak i Jacek Klabiński z ta-
kim samym wynikiem (1683 pkt.), lecz ze słabszym 
wynikiem w zbieranych tytuł drugiego Wicemistrza 
wywalczyła drużyna o ciekawie brzmiącej nazwie - 
Załoga „G” w składzie Leszek Gandecki, Szymon 
Górecki i Stanisław Golczak z wynikiem 1648 pkt. 
Wśród pań tytuł Drużynowego Mistrza Polski w krę-
glach klasycznych w grze sportowej zdobył zespół 
SGLK Gostyń w składzie Elżbieta Klimańska, Iwo-

I Mistrzostwa Polski Amatorów w Kręglach

Klasyfikacja po trzech turniejach 

 MIEJSCE   NAZWA DRUŻYNY  MECZE  PUNKTY 
  KOSZE ZDOBYTE : 
KOSZE STRACONE 

1 SP STĘSZEW 6 12 346:65 

2 SP MIĘDZYCHÓD (nr 2) 6 11 247:106 

3 SP TARNOWO PODGÓRNE 6 9 159:178 

4 SP KAŹMIERZ 6 8 168:200 

5 SP LUSOWO 6 8 76:222 

6 SP PRZEŹMIEROWO 6 6 72:288 

na Janik i Violetta Kolendowicz 
- 1569 pkt. Wicemistrzyniami 
Polski zostały zawodniczki Ligi 
Vector K1 - Iza Cwojdzińska, Ju-
styna Witkowiak i Danuta Pri-
be z wynikiem 1540 pkt. Trzecie 
miejsce zajęły kręglarki z Ligi 
Vector K2 - Bogusława Ułase-
wicz, Jadwiga Kowalak i Jadwi-
ga Wojcieszak z wynikiem 1525 
punktów. W indywidualnej grze 
eliminacyjnej mężczyzn zwycię-
żył Robert Glapiak (Leszno II) 
z wynikiem 610 punktów, przed 
Leszkiem Gandeckim z zespołu 
Załoga G (592) oraz Krzysztofem 
Kamińskim z Czarnej Kuli (592). 
Wśród kobiet eliminacje wygra-
ła Bogusława Ułasewicz z wy-
nikiem 545 pkt., druga była Elż-
bieta Klimańska z SGLK Gostyń 
(542), a trzecia Izabela Cwojdziń-
ska z Ligi Vector (534). Ostatnie 
premiowane finałem miejsce zaję-
ła Iwona Janik z Liga Vecor (528). 
Trzeci dzień MPAS miną pod zna-
kiem finałowych rozgrywek męż-
czyzn i kobiet. Wielkim zwy-

cięzcom indywidualnych MPAS 
mężczyzn został Leszek Gandec-
ki (Liga Vector) z wynikiem 1172 
pkt. Tuż za nim, na drugim miej-
scu uplasował się Robert Glapiak 
(Leszno) z 1140 pkt. a na trze-
cim Krzysztof Kamiński (Czarna 
Kula) - 1126 pkt. W finałowych 
rozgrywkach kobiet zwyciężyła 
Elżbieta Kamińska (SGLK Go-
styń) - 1071 pkt. Pozostałe dwa 
miejsca na tzw. pudle przypadły 
zawodniczkom Ligi Vector, dru-
gie - Izabeli Cwojdzińskiej (1050 
pkt.), a trzecie – Bogusławie Uła-
sewicz (1034 pkt). Na koniec za-
wodów odbyła się uroczysta de-
koracja najlepszych zawodników 
i zawodniczek I Mistrzostw Pol-
ski, której dokonali: Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne Tadeusz Czaj-
ka, Przewodniczący Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne Ewa Noszyń-
ska - Szkurat, Prezes Polskiego 
Związku Kręglarskiego Bernard 
Broński oraz Prezes Vectora Piotr 
Nowak. 

~Ania Gibała
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W dniach 16 i 17 lutego br. w hali sportowej OSiR w Tarnowie 
Podgórnym odbył się finał Powiatu Poznańskiego w koszy-
kówce dziewcząt i chłopców. Dziewczęta z Gimnazjum Tar-

nowo Podgórne zajęły II miejsce pokonując w finale Gimnazjum Kór-
nik 29:14. Trochę lepiej zaprezentowali się chłopcy, którzy okazali się 
najlepszą drużyną w Powiecie Poznańskim, pokonując na własnym par-
kiecie Gimnazjum Suchy Las 43:41 oraz Luboń 52:17. Dzięki zwycię-
stwom w finałowych rozgrywkach obie reprezentacje Gimnazjum Tar-
nowo Podgórne awansowało do półfinału rejonu.

~Ania Gibała

Finał koszykówki

W niedzielę, 7 marca swoją sportową ry-
walizację zakończyły drużyny grające w 
Przeźmierowskiej Amatorskiej Halowej 

Lidze Piłki Nożnej w sezonie 2009/2010. Najlep-
szym zespołem PrzeźmierLigi okazał się GLOBAL 
System. Puchary i statuetki drużynom wręczył Dy-
rektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgór-
ne – Bernard Broński. ~Ania Gibała

Ostatnia kolejka PrzeźmierLigii 

Klasyfikacja końcowa
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 1 GLOBAL SYSTEM 9 8 1 0 61 17 24
 2 GUSMA SADY 9 7 1 1 48 17 22

 3 
BAD 
PRZEŹMIEROWO 9 7 2 0 75 26 21

 4 
 FC   
PRZEŹMIEROWO 9 6 1 2 42 20 20

 5 SWADZIM 9 4 3 2 52 48 14
 6  MRÓZ TEAM 9 3 6 0 31 50 9
 7 SWD POWER 9 2 6 1 43 61 7
 8  KWT 9 2 6 1 29 53 7
 9 UNITED 9 2 6 1 35 39 7
 10 MAGNA 9 0 9 0 21 104 0

7 marca br. o  Puchar Przewodniczącego Rady Wielkopolskiego 
Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Chodzieży zmie-
rzyło się 31 drużyn z terenu powiatów. Reprezentacja powiatu po-

znańskiego, w skład której wchodzili zawodnicy z gminy Tarnowo Pod-
górne, Komorniki i Murowana Goślina, zakończyła rywalizację na II 
miejscu. 

Najwyższe miejsce na podium w XII Finału Zimowej Wielkopolskiej 
Spartakiady Mieszkańców Wsi wywalczył powiat pilski. Z trzecią lo-
katą uplasował się powiat koniński a czwarte miejsce tuż za podium,  
zajęła drużyna reprezentująca powiat szamotulski. Kolejnym gospoda-
rzem Zimowej Wielkopolskiej Spartakiadzie, która odbędzie się w 2011 
r. będzie Tarnowo Podgórne. 

~Ania Gibała  

Drudzy na Spartakiadzie

Mieszkanka naszej Gmi-
ny, uczennica szóstej 
klasy, Francesca San-

toni, została powołana do Ka-
dry Narodowej Juniorów (kuce) 
w dyscyplinie „Skoki przez prze-
szkody”. Na co dzień zawodnicz-
ka trenuje w Klubie Jeździeckim 
„Hubertus” w Lusowie. Gratulu-
jemy! ~na

Nominacja do 
Kadry Narodowej

Zwycięska drużyna Global System fot. archiwum
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Wszystkim,
którzy w tak bolesnych dla nas chwilach 

dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca, 
duchowego wsparcia, współczucia i życzliwości, 
wzięli liczny udział w uroczystości pogrzebowej 

naszej ukochanej Mamy, Babci i Prababci 
 

Ś.P. 
Anny Witkowiak

ks. Proboszczowi z Ceradza Kościelnego, 
ks. Proboszczowi z Tarnowa Podgórnego, 
ks. Wikariuszowi z Tarnowa Podgórnego, 
ks. Rezydentowi z Tarnowa Podgórnego, 
ks. Wojciechowi z Poznania, Posłowi RP 
Waldemu Dzikowskiemu, Państwu Ignyś 

i ich Pracownikom, Kolegom i Koleżankom, 
Pracownikom i Współpracownikom, Sąsiadom, 

Przyjacielom, Całej Rodzinie

Serdeczne Podziękowania składają syn Janusz 
z żoną i Rodziną, córka Henryka z mężem 

i Rodziną, syn Sławomir z żoną i córką

OGŁOSZENIE
Dyrektor Przedszkola „Pod Wesołą Chmurką” w Tarno-
wie Podgórnym zatrudni od 1 września 2010 r. nauczycieli 
wychowania przedszkolnego. Osoby zainteresowane pro-
szę o złożenie dokumentów potwierdzających kwalifika-
cje oraz przebieg dotychczasowej pracy – do 31.05.2010 r. 
w kancelarii placówki, w godzinach od 8:00 – 15:00.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w czerwcu 2010 r.
Kontakt: telefon 61 8146 478
Adres: Tarnowo Podgórne, ul. Ogrodowa 2 

Władzom Samorządowym Gmin Rokietnica i Tarnowo Pod-
górne, Członkom Zarządu Stowarzyszenia Osób Niepeł-

nosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR, Rodzicom osób niepełno-
sprawnych i zatrudnionym w Stowarzyszeniu terapeutom oraz 
wszystkim, z którymi było mi dane współpracować na rzecz 
niepełnosprawnych mieszkańców Gmin Rokietnica i Tarnowo 
Podgórne w okresie pełnienia przeze mnie najpierw funkcji 
koordynatora zajęć terapeutycznych (od 2006r.), następnie 
prezesa (od czerwca 2008r. do lutego 2010r.) składam ser-
deczne podziękowania za współpracę, wsparcie i życzliwość 
niezbędną w pracy społecznej Zofia Michałek

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o nagłej śmierci  

Prezesa Zarządu 
Hansgrohe Sp. z o.o. i społecznika

Ś.P.

Lecha Mielnika
członka Komisji Rewizyjnej Tarnowskiego 

Stowarzyszenia Przedsiębiorców „TSP” 
w Tarnowie Podgórnym, naszego przyjaciela 

i kolegi, zawsze otwartego  
na potrzeby innych.

Łącząc się w głębokim żalu, Rodzinie, 
najbliższym i pracownikom Hansgrohe 

Sp. z o.o. składamy najszczersze wyrazy 
współczucia.

Zarząd Główny i członkowie
Tarnowskiego Stowarzyszenia 

Przedsiębiorców „TSP”  
w Tarnowie Podgórnym

Ogłoszenie
o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów usług we wsi Sady, 
działki nr 61/1, 61/2, 62/1.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  / Dz. U. z 2003 r. Nr 
80, poz. 717/ zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarno-
wo Podgórne uchwały nr LXIV/638/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. 
o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów usług we wsi Sady, działki 
nr 61/1, 61/2, 62/1.

Celem zmiany planu jest korekta parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy umożliwiająca inwestorowi realizację in-
westycji – budowy budynku usługowego z punktem aptecznym. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 11 oraz 
składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na 
piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 
62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 12 kwietnia 2010 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, któ-
rej dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  
- Tadeusz Czajka
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DAM PRACĘ
MAGAZYNIER - Firma Jowat Polska z 
siedziba w Sadach poszukuje pracow-
nika na stanowisko magazyniera.Wy-
magana umiejętność obsługi wózka wi-
dłowego/czołowy,boczny/,znajomość 
zagadnień gospodarki magazynowej.
Mile widziane referencje.Jowat Polska 
Sp.zo.o.ul.Poznańska 15 62-080 Sady 
kontakt Ludwik Rocławski 618-147-287

STUDENTA DO PRAC MAGAZYNO-
WYCH - Firma Jowat Polska poszukuje 
studenta do pomocy w pracach maga-
zynowych.Atrakcyjne zarobki.Kontakt 
Ludwik Rocławski 618-147-287

PRACOWNIK DO DZIAŁU KSIĘGOWO-
ŚCI - Firma Jowat Polska Sp.zo.o.w Sa-
dach poszukuje pracownika do działu 
księgowości.kontakt tel.618-147-287 
wew 104 lub 105

Szukasz pierwszej pracy? Biuro Ra-
chunkowe zatrudni absolwentów szkół 
co najmniej średnich z wykształceniem 
ekonomicznym. Zatrudnimy również 
osoby z doświadczeniem. Kobylniki, ul. 
Szamotulska 26 (trasa - autobus 01 
przez Napachanie). Zgłoszenia osobi-
ste w siedzibie firmy od poniedziałku do 
piątku w godz. 9.00-15.00, tel. 61 84 82 
602

Panie do pracy w ogrodnictwie zatrud-
nię. Przeźmierowo - 721 674 548

OPIEKUNKĘ do 9-miesięcznej dziew-
czynki na cały etat przyjmę od kwietnia. 
Praca Przeźmierowo - 604 14 72 20

SZUKAM PRACY
Podejmę się pracy przydomowej, ogro-
dowej (koszenie traw, sprzątanie, ko-
panie ogrodów itp.) na terenie Tarnowa 
Podgórnego i okolic. tel.662-613-407

Studentka zaopiekuje się dzieckiem, 
nauczy j. angielskiego - 664 083 393 

Posprzątam dom - 782 679 076

Kierowca B,C, średnie, świadectwo 
kwalifikacji, badania sanepid - szuka 
pracy - 697 767 900

Szukam pracy biurowej lub w recep-
cji na 1/2 etatu w Tarnowie Podg. lub 
okolicach - 602 891 775

Podejmę sprzątanie domu, mycie 
okien - Przeźmierowo, Baranowo - 
502 560 775

Dziewczyna 30 l. poszukuje pracy 
(wyższe) - 671 388 711

Pan, 40 l. złota rączka, prawo jazdy, 
ślusarz, drukarz poszukuje dodatkowej 
pracy - 61 8942 017 lub 697 473 655

Studentka j. angielskiego (biegle j. 
ang.) poszukuje pracy na 1/2 etatu - 
664 083 393

Posprzątam dom, mieszkanie - 664 
184 397

PRACOWNIA WSPIERANIA BIZNESU
przyczynia si´ do Twojego SUKCESU

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:
  pozyskiwania  DOTACJI z FUNDUSZY UNIJNYCH
 sporządzania biznesplanów i studium wykonalności
 wypełniania formularzy UNIJNYCH
 wykonywania analiz � nansowych
 korespondencji urzędowej
 doradztwa gospodarczego

a także
usług księgowych 50 % taniej 
przez okres trzech miesięcy tj.:
 księgi rachunkowe (pełna księgowość),
 księgi podatkowe (KPIR),
 kadry, płace i ZUS,
 wyprowadzanie zaległości,
 rozliczenia roczne, zwroty Vat-u (WZM).

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

(Licencja Ministerstwa Finansów nr 5472/97)

PRACOWNIA WSPIERANIA BIZNESU
przyczynia si´ do Twojego 

Siedziba: 62-090 Kiekrz, ul. Sarnia 25
Biuro - Poznań: ul. Szczepanowskiego 11 pok. 107 

Kontakt: 664 492 200 lub tel./fax: 61/843 11 51
biuro@pwb-dotacje.pl; www.pwb-dotacje.pl

Na terenie gminy Tarnowo Podgórne doradztwo i odbiór dokumentów gratis!
Zapraszamy do współpracy fi rmy, instytucje i osoby fi zyczne.
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-  bramy z mikroprofilowaniem

BRAMY GARAŻOWE

DRZWI ZEWNĘTRZNE
SZAFY KOMANDOR

ZAMÓW
BEZPŁATNY POMIAR! Profil 6-komorowy

w cenie 3-komorowego!

Nowość!

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

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 fryzjerstwoNAUKA
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
Jazdy po trasach egzaminacyjnych !

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE

517 761 020

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

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

Krzysztof

               Ratajczak

BIURO RACHUNKOWE
Doradca Podatkowy mgr Katarzyna Michalak 

Wpis dokonany przez Ministra Finansów na list´ Doradców Podatkowych - nr 03952

• Prowadzenie Ksiàg Przychodów i Rozchodów

• Rycza∏t ewidencjonowany

• ZUS

• Kadry Rozliczenie

Roczne - PIT

62-081 Przeêmierowo, ul. Wiosny Ludów 76, tel. 61 814 28 63, fax 61 652 40 63

MYCIE OKIEN

61 8161 226
0604 97 33 11

- WYKŁADZINY
- MEBLE
- SAMOCHODY

Do wynajęcia kawalerka
w Tarnowie Podgórnym

600 664 663

INSTALACJE
WOD-KAN, GAZ, CO

NAWADNIAJÑCE
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

0783 101 233
A.P. InstalTech

MATEMATYKA
506 481 086

korepetycje

możliwość dojazdu

US¸UGI
ROLNOOGRODNICZE

691 838 825
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SKLEP SPO˚YWCZY ZE STOISKIEM MI¢SNYM POLECA:

ZAPRASZAMY
CODZIENNIE 7:00 - 20:00, NIEDZIELA I ÂWI¢TA 10:00 - 13:00

ul. Wrzosowa 22, Przeêmierowo
Oferta wa˝na od 15.03 do 30.03 lub do wyczerpania zapasów

ul. Wrzosowa 22, Przeêmierowo

1,99

3,39

3,59
13,99

1,89 11,79

Kawa Prima 100g Ser salami 1kg åwiartka kurczaka 1kg

Jajka M 10szt.Margaryna Kasia 250g
Pary˝anki 1kg

Kontakt: 692 900 361, 792 860 607Kontakt: 692 900 361, 792 860 607

Stacja Paliw DUET
Tarnowo Podgórne, ul. Owocowa 20 przy Hotelu 500

- korzystne ceny, dowóz
  na miejsce

- dla firm rabaty!
  Rozliczenia przelewem!
  Mo˝liwoÊç - terminy p∏atnoÊci 
  do 21 dni.

poleca:

OLEJ
OPA¸OWY 

OLEJ 
NAP¢DOWY 

• Zakres pe∏nej ksi´gowoÊci.
     • Ksi´gi przychodów i rozchodów.
          • Rycza∏t  ewidencjonowany.
               • Sporzàdzanie deklaracji podatkowych i ZUS.
                    • Bilanse, controlling, kadry i p∏ace.
                         • SprawozdawczoÊç w j.polskim i j.angielskim.

BIURO KSI¢GOWO - RACHUNKOWE w Luboniu
Licencja Min.Fin. Nr: 19493

Tel: 691 352 551, E-mail: pozbiurofinanse@interia.pl

Opcje: Ksi´gowanie w firmie u klienta, ksi´gowoÊç on-line, odbiór dokumentów od klienta, konsultacje.

NOWAMEB
MEBLE

KUCHENNE I ŁAZIENKOWE
NA ZAMÓWIENIE

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

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

WYPOŻYCZ ROLLMASAŻ DO DOMU

PIERWSZY MIESIĄC 250 zł, 
KAŻDY NASTĘPNY 200 zł

ZAPEWNIAMY TRANSPORT

KONSULTACJE DIETETYCZNE 

ZREDUKUJESZ WAGĘ, CELLULIT I ROZSTĘPY
WYMODELUJESZ SYLWETKĘ, 

WZMOCNISZ MIĘŚNIE I UJĘDRNISZ SKÓRĘ,

te
l. 

60
2 

34
0 

02
8

Okna i drzwi z PCV
PRODUKCJA, MONTA˚, ATESTY

OBRÓBKA WYKO¡CZENIA OÂCIE˚Y

RATY
Firma WIST

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

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

BR
E 

O
KN

A 
- D

O
BR

A 
CE

NA

promocja kolorów

Rok za∏o˝enia 1992

Z∏oty medal
BUDMA 2002
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www.nissan.pl

W marcu odkryj miażdżące oferty w naszym salonie!

MICRA
JUŻ OD

34 490 ZŁ**

JUŻ OD

39 900 ZŁ

JUŻ OD

47 700 ZŁ*

TIIDA

MICRAMICRA

Zdjęcia są jedynie ilustracją. Dane i fakty podane w niniejszej reklamie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty za-
warcia umowy. Oferta jest ważna w okresie od dnia 01.03.2010 do dnia 31.03.2010. RRSO dla kredytu 50/50 oferowanego przez 

RCI Bank Polska S.A. bez odsetek i prowizji bankowej wynosi 0%, z uwzględnieniem następujących parametrów: okres 12 miesięcy, wpłata własna 50% i spłata pozostałego kapitału 
po roku. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: Note: 4,3-6,6 l/100 km, Micra: 5,9-6,8 l/100 km Tiida: 5,2-7,8 l/100 km; Emisja CO2: Note: 115-149 g/km, Micra: 139-163 g/km,
Tiida: 138-188 g/km. Informacje dotyczące odzysku i recyclingu samochodów oraz ich przydatności w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej www.nissan.pl. *Dotyczy 
modeli wyprodukowanych przed 10. marca 2010 r. **Sprawdź naszą ofertę na ostatnie auta z 2009 roku z upustami nawet do 5000 zł.

NISSAN FINANCE

NOTE

0% PROWIZJI, 0% ODSETEK ZA KAŻDY MODEL NISSANA!

50/50 
W KREDYcIE

GARAŻ BLASZANY

604 695 514
tanio sprzedam

POKÓJ W PRZEèMIEROWIE
DO WYNAJ¢CIA

061 8142 192

ZASADA-BUD

608 270 833

BUDOWA DOMÓW
WYKO¡CZENIA WN¢TRZ
ELEWACJE ZEWN¢TRZNE

US¸UGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

tel. 502 315 302

DO WYNAJĘCIA
BUDYNEK GOSPODARCZY

63 m2 na rzemiosło, magazyn - inne
Przeźmierowo, ul. Lotnicza 8 (osobny wjazd)

61 8142 494

NOWE KUCHNIE
ceny producenta

dla wymagajàcych
514 519 924

DO WYNAJ¢CIA, RYNKOWA
PAWILON 60m2

DZIA¸KA 300m

501 232 195
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PRZYCHODNIA LEKARKA

MED-LUX

tel. 61 8163 900, 910, 914
ul. Rynkowa 63, Przeêmierowo

www.med-lux.poznan.pl
med-lux@med-lux.poznan.pl

US¸UGI ODP¸ATNE OFERUJÑ RÓWNIE˚:
CHIRURG PRZEWODU POKARM.,

GINEKOLOG PO¸O˚NIK,
CHIRURG ONKOLOG,

CHIRURG NACZY¡,
ENDOKRYNOLOG,

RADIOLOG.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PORADNI I PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH
W RAMACH UMOWY Z NFZ PRZYJMUJÑ LEKARZE SPECJALIÂCI:

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

DO ZABIEGÓW PRYWATNYCH ZAPRASZAJÑ:

ginekolog - po∏o˝nik - dr Ma∏gorzata Derda, dr Ewa Florek USG, cytologia
endokrynolog - dr med. Teresa Gertig, dr med Ma∏gorzata Stajgis
chirurg naczyƒ - prof. dr hab. med. Ryszard Staniszewski
chirurg - dr Marek Gajewski
ortopeda - dr hab. med. Maciej G∏owacki
chirurg przewodu pokarmowego - dr Tomasz Wierzbicki
chirurg onkolog - dr med. Andrzej Pra˝yƒski
nefrolog - prof. dr hab. med. Alicja Grzegorzewska
specjalista chorób wàtroby 
i chorób zaka˝nych - dr med. Iwona Bereszyƒska
chiƒska medycyna naturalna - dr Yi Liu Kabaciƒska
specjalista stomatologii i protetyki - dr Dorota Handschuh

ODDZIA¸ ZABIEGOWY CHIRURGII STOPY - dr Zbigniew Jackowiak

PRACOWNIA FIZYKOTERAPII - Katarzyna Buchwald

PRACOWNIA RTG i USG - USG stawów, bioder - dr Iwona KraÊny

USG brzucha, tarczycy, w´z∏ów ch∏onnych - dr Iwona Drzazga

Przep∏ywy naczyniowe koƒczyn górnych, 
dolnych oraz naczyƒ szyjnych - dr Marek Gajewski

USG piersi - dr med. Myriam Zieliƒska
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PUNKT PRZEDSZKOLNY „BAŚNIOWA KRAINA”

Tarnowo Podgórne, Osiedle Zielony Gród
ul. Sasankowa 29

ZAPRASZA DZIECI W WIEKU 3-5 LAT
DO BAŚNIOWYCH KOMNAT!

• ZAPISY TRWAJĄ •

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!

TEL. 602 327 104
przedszkoleipraca@interia.pl

PUNKT PRZEDSZKOLNY „BAŚNIOWA KRAINA”

SERDECZNIE

• U NAS DZIECI BAWIĄ SIĘ I UCZĄ
• CZUJĄ SIĘ BEZPIECZNIE
• SPĘDZAJĄ AKTYWNIE CZAS NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
  (W BEZPIECZNYM OGRODZIE PRZY PRZEDSZKOLU)
• NAJMŁODSZYCH ZAPRASZAMY DO KLUBU MALUCHA

E
K
S
P
O
Z
Y
C
J
A

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

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

droga Sady-Lusowo

 POGOTOWIE
WODNO-KANALIZACYJNE

• SZYBKIE USTERKI
• PRZYŁĄCZA WOD-KAN

tel. 0791 226 432, 0609 899 050

061 814 27 12 

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

OGRODY
PROJEKTOWANIE

ZAKŁADANIE
PIELĘGNACJA

603 303 600
692 482 585

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

SKŁAD OPAŁU
poleca

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 50c

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
WĘGIEL, KOKS, MIAŁ

EKO-GROSZEK
- z polskich kopalń

61 662 36 96
61 814 12 89

TRANSPORT GRATIS
PROFESJONALNA OBSŁUGA

Obniżka cen w IV i V

UK¸ADANIE KOSTKI
BRUKOWEJ, GRANITOWEJ
I ¸UPKA GRANITOWEGO

KOMPLEKSOWE

SOLIDNIE - GWARANCJA

tel. 607 852 998
na kostk´ firmy POZ-BRUK

do 15% rabatu!

Przeêmierowo, ul. Rynkowa 120a, tel. 61 816 10 12, tel./fax 61 816 13 84; www.sek.pl

POD¸OGI DRZWI• DESKA
   BARLINECKA
• PANELE
   LAMINOWANE
• LITE DREWNO
• KOREK

• PORTA
• DRE
• POL-SKONE
• LUTOSTA¡SKI

• GERDA
• KMT

7% VAT na drzwi z monta˝em

POLECAMY DESKI TARASOWE • KONGLOMERAT

350 m2 powierzchni wystawienniczej

Weso∏ych Âwiàt

POD¸OGI

Weso∏ych Âwiàt

OGÓLNOBUDOWLANE USŁUGI
PRZYJMUJEMY ZLECENIA NA ROK 2010

(PRZYSTĘPNE CENY)  tel. 0795 272 646

- montaż instalacji sanitarnych
- montaż instalacji elektrycznych
- wycena
- budowa pod klucz

Organizujemy przyjęcia komunijne - wolne terminy!

Oddam w najem 
plac 1400m2, 

600m od giełdy 
samochodowej.

796 135 084
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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)

USŁUGI

TANIO I FACHOWO

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

0600 45 37 27

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

tel. 500 31 71 02

*GEODETA*
607 644 710

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

698 622 355

ALARMY
MONITORING
WIDEODOMOFONY

OGÓLNOBUDOWLANE

607 951 150

• Usuwanie wilgoci
• Uk∏adanie glazury
• Malowanie - Tapetowanie
• Monta˝ paneli
• Zabudowa Nida-Gips

US¸UGI

tel. 601-942-098

SZUKAM LOKALU U˚YTKOWEGO
W TARNOWIE PODG. DO WYNAJ¢CIA

Tel. 513-282-822

KOWALSTWO ARTYSTYCZNE
ÂLUSARSTWO

JACEK ŚWIĄTEK

BRAMY, OGRODZENIA
BALUSTRADY, KRATY I INNE

723 354 414

KONTENERY
na gruz - śmieci
WYWÓZ - WYNAJEM PIKO

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

tel. 602 891 775

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

osobowe, ciężarowe, rolnicze

SZAFY WNĘKOWE,  
GARDEROBY, KUCHNIE

NOWE CENY
 

MEBLE NA WYMIAR
BEZPŁATNY POMIAR, WYCENA, PROJEKT

UBEZPIECZENIA

Poznańska 33
Tarnowo Podgórne

(przy wiadukcie)

61 670 99 12, 662 099 244, 606 502 185

- OC, AC, NNW
- AUTO SZYBY
- DOMY, MIESZY, MIESZY KANIA
-  TURYSTYCZNE
- BIZNESOWE
- GRUPOWE
- NA ŻYCIE
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 ANTYKI
MEBLE STYLOWE
BIBELOTY
Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 42

tel. 0518 604 518
0505 006 928

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

Poleca pełną obsługę księgową i podatkową:

Licencja na prowadzenie ksiąg
rachunk. nr 2098/97

Swadzim, ul. Lipowa 9/3
tel./fax 61 814 14 37

61 814 17 16

• prowadzenie ksiàg handlowych, ksiàg przychodu 
   i rozchodu, rycza∏tu, podatku VAT,
• kadry, pa∏ce, rozliczenia z ZUS,
• sporzàdzanie zeznaƒ rocznych,
• doradztwo finansowo-ksi´gowe.

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

0604 116 657

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE

Szybko • Tanio • Fachowo
0666 745 777

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

GEODETA

661 374 516

GEODECYJNA
INWENTARYZACJA

PRZY¸ÑCZY
KANALIZACYJNYCH

ZAK¸AD
ÂLUSARSKO INSTALACYJNY

Wykonujemy kompleksowo przy∏àcza
kanalizacyjne i wodociàgowe

na terenie gminy Tarnowo Podgórne

z pe∏nà dokumentacjà do odbioru

61 29 11 274, 504 103 611
e-mail: marianwalkowiak@interia.eu

US¸UGI BUDOWLANE
   uk∏adanie p∏ytek
   monta˝ paneli,
   wyk∏adzin dywanowych
   zabudowa NIDA-GIPS
   malowanie, itp.

WYSOKA JAKOÂå US¸UG

tel. 668 490 168
NISZCZENIE MCHU W BRUKU
NISZCZENIE MCHU W TRAWIE

CI¢CIE DRZEW KRZEWÓW
OPRYSKI NA OWADY I GRZYBY

CI¢CIE ˚YWOP¸OTU
25 z∏/godz. + koszty

konsultacje w ogrodzie 50 z∏

AGROTECHNIK
696 916 613

J¢ZYK FRANCUSKI
lekcje, korepetycje dla dzieci i m∏odzie˝y

TANIO! TANIO! Mo˝liwy dojazd

tel. 502 273 530

Szereg nowoÊci, rewelacyjnie kwitnàcych pnàczy o szerokim
zastosowaniu do obsadzania i kompozycji wiszàcych.

Prowadzimy sprzeda˝ na miejscu.
mo˝liwoÊç obsadzania korytek.

Zygar∏owski, Lusowo, ul. Ogrodowa 16, tel. 61 814 69 67

OGRODNICTWO poleca:
              BRATKI - ró˝nokolorowe,
        PELARGONIA - szeroki wybór odmian i kolorów,
   SURFINIA - pi´knie rosnàca roÊlina balkonowa w 5 kolorach
FUKSJA - obficie i pi´knie kwitnàca do póênej jesieni.

Firma budowlana
oferuje

swoje usługi w zakresie:

Zapewniamy fachowość oraz terminowość
podczas wykonywania prac

wykonania przyłączy
kanalizacji sanitarnej

konkurencyjne ceny!
telefon kontaktowy: 608 506 329

Biura do wynaj´cia
w Przeêmierowie - 140 m2

tel. 601 444 411

ODDAM W NAJEM
DOMEK W BARANOWIE

508 766 514

Pokoje do wynaj´cia
w Przeêmierowie
tel. 601 444 411

PROJEKTY
BUDOWLANE

wojtek.jed@wp.pl
tel. 696 652 120, 501 513 455

WIZAŻYSTKA
profesjonalny makijaż

dobre kosmetyki
501 560 113
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tel./fax 61 29 56 204, kom. 607-85-32-85
www.euro-biuro.pl

• kompleksowa obs∏uga fi rm
• obs∏uga klientów indywidualnych
•  wype∏nianie wniosków

o zwrot ró˝nicy Vat 
(remont lub  budowa domu)

ROZLICZENIA ROCZNE - PIT

NISKIE CENY

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

INSTALACJE GRZEWCZE
WOD-KAN I GAZOWE

605 203 906, 61 896 47 72
Rzetelnie i fachowo

NOWY
SK¸AD OPA¸U

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

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

Agencja PZU

AGENCJA
W BARANOWIE

Dojazd

do klienta

na telefon

PROMOCJE:
- ZzZ 60% OC = 60% AC
- Domy i mieszkania -20%
- Nowe OC -25%
- Lepsza cena -20% w OC i AC

Mieczys∏aw Paczkowski
ul. Wspólna 5

tel. 61 814 13 80
tel. 661 590 360

TANIO
i SOLIDNIE

tel. 514 67 60 41

UKŁADANIE
BRUKOWEJ
KOSTKI

880 583 221

W¸ASNY MATERIA¸
PROJEKT - GWARANCJA

UK¸ADANIE
KOSTKI BRUKOWEJ

UK¸ADANIE
KOSTKI BRUKOWEJ

Bardzo duży wybór wzorów i kolorów
oraz niskie ceny to nasze największe atuty.
Jak bardzo jesteśmy konkurencyjni można
sprawdzić w Kaźmierzu przy ul. Szkolnej 7.

Zapraszamy
do nowo otwartego sklepu

(pn.-pt. godz. 9.00-16.30,
sob. godz. 9.00-13.00)

z odzie˝à damskà i m´skà
tylko dla puszystych

w rozmiarach do 6x XL

Tel: 696 218 677, 696 218 676

KREDYTY

KREDYTY
Zdob´dziemy

kredyt dla Ciebie!!!

kredytyp@interia.pl

• Hipoteczne
• Konsolidacyjne
• Komercyjne
• Oddłużeniowe
• Dla rolników
• Dla firm na oświadczenie
• Z zaległościami w BIK
• Z zajęciami komorniczymi

tel. 604 188 597, 504 799 778

KANCELARIA
RADCÓW

PRAWNYCH
M. Niewiƒska - Struszyƒska,

K. Ratajszczak s.c.

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

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

CZYŚCIWO TECHNICZNE
ZASTOSOWANIE:
 bawełniane cięte z odzieży używa-
nej, pozbawione mankietów, kołnierzy-
ków, guzików, suwaków i innych części 
twardych,
 kolorowe lub białe o bardzo dobrych 
zdolnościach wchłaniania wody, ole-
jów, smarów i rozpuszczalników,
 idealnie nadające się do czyszczenia, 
polerowania i wycierania, utrzymania 
higieny rąk i czystości na stanowisku 
pracy,
  przeznaczone dla zakładów pro-
dukcyjnych, zakładów takarsko-ślusar-
skich, warsztatów samochodowych, 
stacji diagnostycznych, zakładów poli-
graficznych, itp.

DOWÓZ GRATIS!

„EKO-BIS”
ul. Składowa 31, Przeźmierowo

tel./fax 61 65 23 921, 606 470 116
www.eko-bis.pl, biuro@eko-bis.pl

tel. 604 434 139

TANIO!
Kompleksowo
układamy
kostkę brukową

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

KÄRCHER
Profesjonalne czyszczenie
tapicerki samochodowej,

mebli, dywanów, wykładzin,
materacy.

MYCIE OKIEN

508 610 256

TECHNIKA
GRZEWCZA

Ryszard Troszak

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

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

Profesjonalne Systemy
Nawadniające
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62-080 SWADZIM, UL. POZNAŃSKA 22
TEL. 601 822 228

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

LICENCJA ZAWODOWA NR 7225

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
DORADZTWO, KREDYTY

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY:
GRUNT INWESTYCYJNY

1,73 ha - BATOROWO

DOM 270 m2 
– TARNOWO PODGÓRNE

DOM 180 m2 - BARANOWO

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

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

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

tel. 61 814 63 61, 61 814 63 62

MATERIAŁY BUDOWLANE
STOLARKA BUDOWLANA

W¢GIEL
MIA¸

ECO GROSZEK

PALIWO

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

Materiały siewne • ziemniaki sadzeniaki

tel. 61 814 20 69
kom. 602 659 208

0602 190 014   061 652 40 00
061 814 20 41

 
 

 
ul. 23 Października 59a  

Tarnowo Podgórne (obok marketu Dino) 
tel. 061 8146081 
Godziny otwarcia: 

Pn – Pt: 8.00 – 19.00 
  Sob:       8.00 – 14.00 

Bardzo atrakcyjne ceny 
Leki gotowe i receptura. 

Insuliny i leki kardiologiczne po obniżonych cenach. 
Wiele korzystnych promocji. Tańsze zamienniki. 

Zbieraj punkty, wybieraj prezenty. 

Zapraszamy !!! 

Sklep dziecięcy „PEREŁKA”
zaprasza

CENY KONKURENCYJNE !!!

Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 91, tel. 61 814 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
PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA 
NA ALBY KOMUNIJNE NA WYMIAR

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

ul. Szkolna 23
62-081 Chyby k/Poznania
tel./fax 61 814 28 16
kom. 603 975 968
krawczyk@grupakrawczyk.com

www.grupakrawczyk.com

Rejestracja i kontakt telefoniczny
tel. 0-500 097 501

od poniedzia∏ku do piàtku w godz. 8:00-18:00

NOWOCZESNA STOMATOLOGIA DLA CAŁEJ RODZINY

GABINET STOMATOLOGICZNY
MED-LUX 

Dorota Handschuh
Lekarz Stomatolog

Specjalista Stomatologii 
Ogólnej i Protetyki 
Stomatologicznej

Przeźmierowo ul. Rynkowa 63
Rejestracja tel. 0-500 097 501

ANGIELSKI KOREPETYCJE
szkoła podstawowa, gimnazjum

tel. 792 85 06 04
Możliwość dojazdu

P¸YTKARSTWO
 profesjonalnie
 solidnie

kom. 880 270 510

OBSŁUGUJEMY DOMY JEDNORODZINNE
ORAZ OBIEKTY PRZEMYSŁOWE

TANIE GRZEJNIKI ORAZ KOTŁY CO
DARMOWE WYCENY

WYKONYWANIE
INSTALACJI:

• CENTRALNEGO
   OGRZEWANIA
• WODY UŻYTKOWEJ,
   KANALIZACJI SANITARNEJ
• OGRZEWANIA PODŁOGOWE
• KOLEKTORY SŁONECZNE

tel. 502 041 855 lub 502 041 875

CHCESZ
SCHUDNÑå?

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

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

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

ANGIELSKI
KOREPETYCJE

Gmina Tarnowo Podgórne

Możliwość dojazdu
tel. 664 083 393
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Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41
61 814 24 93

KAMI¡SKI TRANSPORT

601 76 25 84

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

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

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13

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

LAK-CAR
TANIO, SZYBKO I PROFESJONALNIE

Poleca swoje us∏ugi w zakresie:

 - BLACHARSTWA
 - LAKIERNICTWA
 - MECHANIKI

62-081 Baranowo, ul. Szamotulska 29
tel. 607 160 574, 61 652 75 75

W s z y s t k i e  m a r k i !

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

Ceradz Dolny, ul. Powstańców Wlkp. 40
tel. 61 896 42 18, 603 126 537

T¸UMACZENIA
PRZYSI¢GŁE

I TECHNICZNE
angielski • niemiecki

francuski • holenderski
włoski • hiszpaƒski

Rehabilitacji dzieci
z problemami neurologicznymi
Usprawnianie osób dorosłych

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

Oferujemy dobrà,
indywidualnà terapi´:

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

OÊrodek Rehabilitacji Ruchowej

USŁUGI
BRUKARSKIE

NAWIERZCHNIE,
PODJAZDY,

CHODNIKI, PARKINGI,
RENOWACJA

USŁUGI REMONTOWO
- BUDOWLANE

604 403 593

PEDIATRA
lek. med. Irena Pietrzykowska
Przeêmierowo, ul. Brzozowa 1
tel. 61 814 16 61, 602 11 95 71

Konkurencyjne ceny

Podbitki dachowe
Profesjonalnie

tel. 503 648 439
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SCHODY DREWNIANE

DRZWI
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY

INNE

PROJEKT, WYKONAWSTWO, MONTAŻ

USŁUGI STOLARSKIE

PRZEŹMIEROWO, KOŚCIELNA 67, tel. 501 337 552, 61 8142 423

www.warsztatstolarski.pl

Oddzia³ w Tarnowie Podgórnym
ul. Poznañska 103, tel. 61 814 65 76

GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek-piątek

9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14

- chirurg -

Gabinet weterynaryjny

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace

Również w j. angielskim

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

WELTENWELTEN

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

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)

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

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

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

Mikroprotezy (do 2 zębów)

Naprawy protez

Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77, tel. 61 848 88 37

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

(lub inne uwówione godziny)

FIRANY
zas∏ony, rolety, karnisze

SPRZEDA˚
szycie, monta˝, serwis

Zadzwoƒ, bezp∏atnie przyjedziemy
pomierzymy, doradzimy, wycenimy

czynne: pon.-pt. 8.00-16.00

ul. LeÊna 19, Przeêmierowo
61 8161 178, 509 652 981



JUŻ W MAJU „WIELKI FINAŁ”
dla wszystkich mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne zameldowanych na stałe. 

Przyjdź do Urzędu! Pomóż szczęściu!  
Może to właśnie dla Ciebie zaryczy silnik peugeota 107. Nie przegap szansy.   

Szczegóły: www.poziom-wyzej.pl – zakładka: „Zameldowani – Uprzywilejowani”
Jak wygrać auto?
1.  Przyjdź do Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym - ul. Po-

znańska 96. Jeżeli nie jesteś zameldowany, zamelduj się. Meldunek na stałe trzeba uzyskać 
najpóźniej 14 maja (można go mieć od urodzenia).

2.  Kup naklejkę za złotówkę i odbierz kupon. Podziel go na 2 części wzdłuż perforacji. Jedną część 
zachowaj, drugą wypełnij i wrzuć do urny (najpóźniej 14 maja o godz. 15.30)  

3.  Przyjdź na losowanie Wielkiego Finału. Odbędzie się 29 maja podczas Dni Gminy na scenie 
w Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym. W tym roku Święto połączone jest z obchodami 
20-lecia Samorządu Terytorialnego. Uwaga: uczestnicy ubiegłorocznego „małego finału” znajdą 
się w puli finałowej.

Około 40% z  PIT wraca do Gminy zameldowania na stałe. To pieniądze, które zwiększają możliwości działania dla dobra Wspól-
noty Samorządowej.  Komfort w miejscu zamieszkania zależy od każdego z nas. 

Jedyna prawdziwa
Twoja

Jedyna prawdziwa
Twoja




