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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!
Nie tak miał wyglądać ten numer gazety. Nie tak miał wyglądać 
sobotni poranek. Nie tak… A jednak życie pisze swoje 
scenariusze. Trudne do wyobrażenia, do pogodzenia się, na 
wskroś smutne… Wieczorem, w sobotę 10 kwietnia zebraliśmy 
się w kościele w Tarnowie Podgórnym na mszy w intencji ofiar 
katastrofy samolotowej. Każdy z nas inaczej zapamięta ten dzień. 
Mi w pamięci pozostanie obraz krzeseł na uroczystości  
w Katyniu. Pustych krzeseł. Bo Oni nie dolecieli…

~ Agnieszka Rzeźnik - redaktor naczelna

PODPIS POD WIZUALIZACJĄ

Przedstawiamy wizualizację zespołu boisk w Baranowie. Do końca 
lipca tego roku powstanie boisko wielofunkcyjne (44 m x 22 m) z 
nawierzchnią poliuretanową i boisko do piłki nożnej (60 m x 95 m) z 
trawą syntetyczną. Obok zbudowane zostanie bieżnia czterotorowa 
prosta o dystansie 60 m. Trybuny przygotowane będą do przyjęcia 
około 560 widzów. 

PODPIS POD ZDJĘCIAMI Z MASZY

NEKROLOG POD ZDJĘCIAMI Z MSZY – bez podpisów odręcznych

Pogrążeni w bólu żegnamy ofiary katastrofy samolotowej 
pod Smoleńskiej. W jednej chwili nasza Ojczyzna straciła tak 
wielu wybitnych przedstawicieli klasy politycznej, generalicji, 
duchowieństwa. Prawdziwych Patriotów. Ta tragedia dotyka nas 
wszystkich. 

Łączymy się w bólu z rodzinami ofiar,

Przewodniczący Rady Gminy
Ewa Noszczyńska – Szkurat
z Radnymi Gminy

Wójt Gminy
Tadeusz Czajka
z pracownikami Urzędu Gminy

Pogrążeni w bólu żegnamy ofiary katastrofy 
samolotowej pod Smoleńskiem. 

W jednej chwili nasza Ojczyzna straciła tak wielu 
wybitnych przedstawicieli klasy politycznej, 

generalicji, duchowieństwa. 
Prawdziwych Patriotów. 

Ta tragedia dotyka nas wszystkich. 
Łączymy się w bólu z rodzinami ofiar,

Przewodniczący Rady Gminy
Ewa Noszczyńska – Szkurat

z Radnymi Gminy

Wójt Gminy
Tadeusz Czajka

z pracownikami Urzędu Gminy

Msza w intencji ofiar katastrofy lotniczej fot. ARz
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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 jest szansa na utwardzenie drogi na Osiedlu Ciche, czy wysypisko będzie 
rekultywowane? - odpowiada Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka.

Piszę w imieniu 16 rodzin, które powoli wprowa-
dzają się na wybudowane Osiedle Ciche przy ulicy 

27 Grudnia w Tarnowie Podgórnym. Czy jest szansa, 
że w tym roku powstanie utwardzona (asfaltowa lub z 
kostki brukowej) droga do naszego osiedla (chodzi o 
fragment drogi od ulicy Wrzosowej, gdzie kończy się 

droga z kostki brukowej)? 

Mam zamiar kupić dom w Rumianku. Słyszałem,  
że wysypisko śmieci w tej miejscowości jest zamknięte, 
ale czy w związku z tym planowana jest w przyszłości 

rekultywacja tego terenu?  

Jestem mieszkanką Baranowa, a konkretnie uli-
cy Szamotulskiej. Na tyłach posesji mieszczących się 

przy tej trasie, rozpoczęto budowę dużych zbiorników 
wodnych i posadzono nowe drzewa. W pobliżu po-

wstałych zbiorników „od zawsze” znajdował się dość 
spory zagajnik. W lasku tym zamieszkiwały zwierzęta: 
sarny, lisy, dziki, bażanty. W obecnej sytuacji znalazły 

się one w potrzasku, ponieważ zablokowana została 
droga ich ucieczki. Lasek otaczają budynki mieszkal-

ne, trasa Szamotulska, Centrum Handlowe. Zwierzęta 
podchodzą pod same posesje. Pewnego dnia wyjeżdża-
jąc wieczorem samochodem zauważyłam przechodzące 

przez ulicę Szamotulską dziki. Kierowały się w stronę 
Gimnazjum. Czy istnieje możliwość przeniesienia zwie-

rząt w inne miejsce? W pobliżu ich obecnego miejsca 
stacjonowania nie ma żadnego zalesionego obszaru, 

do którego mogłyby się dostać nie narażając swojego 
i naszego życia? 

Kolejne prace budowlane i remontowe są podejmowane w opar-
ciu o zapisy Planu Rozwoju Lokalnego. Wskazana przez Pań-
stwa ulica nie jest w nim ujęta. Nowelizację Planu Rozwoju 

Lokalnego przewiduje się w przyszłym roku. Stwarza to możliwość do 
wprowadzenia nowych zadań

Rekultywacja składowiska odpadów po zakończeniu jego użyt-
kowania to obowiązek spoczywający na naszej Gminie. Prace 
zamierzamy rozpocząć jeszcze w tym roku. Potrwają kilka lat. 

Jestem przekonany, że w niedalekiej przyszłości ten teren przerodzi się 
w ciekawe, urokliwe miejsce. 

Opisywany teren zieleni, który zamieszkują dzikie zwierzęta, jest 
zbyt dużym obszarem, aby móc go w odpowiedni sposób za-
bezpieczyć. Migracje zwierząt są w tym przypadku nieuniknio-

ne. Opisywana sytuacja jest często zauważana na terenie Gminy, jak 
również nie jest obca większym miastom. Media informują, że coraz 
częściej można spotkać w pobliżu domów zwierzynę leśną. Dziki potra-
fią pokonywać spore odległości, dlatego też umieszczenie ich w innym 
miejscu może spowodować nagły powrót lub napływ nowych osobni-
ków. Dotyczy to również innych gatunków, które są przywiązane do 
swojego stałego siedliska, a wyłapanie i przeniesienie ich w inne miej-
sce jest mało skuteczne. 
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aktualności 

Baranowo

Trwają prace związane z zagospodarowaniem 
terenu zieleni wraz z placem zabaw na Os. 
Rubinowym.

Przekazano wykonawcy plac budowy pod 
boiska sportowe przy Zespole Oświatowo – 
Sportowym.

Ogłoszono przetarg na budowę ul. Lipowej 
wraz z usunięciem kolizji gazowej.

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

Ceradz Kościelny

Zakończono budowę oświetlenia ul. Piasko-
wej.

Zakończono remont chodników i parkingu w 
centrum wsi.

Trwają przygotowania do uporządkowania 
zieleni w centrum miejscowości.

Opracowano dokumentację na remont chod-
nika ul. Jankowickiej i ul. Bukowskiej.

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

W trakcie opracowania dokumentacji oświe-
tlenia odcinka ul. Więckowickiej.

Batorowo

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

Chyby

Trwa budowa kanalizacji deszczowej i na-
wierzchni ulic: Ogrodowa, Piaskowa i Kwia-
towa,

Zawarto umowę z wykonawcą na urządzenie 
placu zabaw przy ul. Ogrodowej.

Odebrano dokumentację projektową budowy 
ul. Jesionowej i ul. Jodłowej.

Trwa opracowywanie dokumentacji projekto-
wej budowy parkingu przy ul. Szkolnej.

Góra 

Trwa modernizacja ulicy Poznańskiej.

W trakcie opracowywania dokumentacji  
oświetlenia ul. Długiej.

Jankowice

Zakończono prace związane z izolacją i osu-
szeniem ścian piwnic w Pałacu.

Trwa  budowa ul. Parkowej wraz z kanalizacją 
deszczową.

Trwa opracowywanie projektu wykonawcze-
go Zespołu Pałacowo – Parkowego.
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Przedstawiamy wizualizację zespołu boisk w Baranowie. Do koń-
ca lipca tego roku powstanie boisko wielofunkcyjne (44m x 22m) 
z nawierzchnią poliuretanową i boisko do piłki nożnej (60m x 95m) 
z trawą syntetyczną. Obok zbudowane zostanie bieżnia czterotorowa 
prosta o dystansie 60 m. Trybuny przygotowane będą do przyjęcia 
około 560 widzów. 

Wśród mistrzów dotacji

Gmina Tarnowo Podgórne zajęła 37 miejsce wśród gmin wiej-
skich pod względem wielkości dotacji przyznanych w ramach 
funduszy europejskich. Na jednego mieszkańca naszej Gminy 

przypada 3.454 zł otrzymanych dotacji. W tej kategorii jesteśmy pierwsi 
w Wielkopolsce, Dopiewo zajęło 43 pozycję, a Czerwonak – 61. 

Wśród gmin miejsko – wiejskich Murowana Goślina uplasowała się 
na 20 miejscu, a Kórnik – 67. 

W rankingu przedstawiono także najlepsze gminy pod względem 
wykorzystania funduszy z regionalnych programów operacyjnych – tu 
uplasowaliśmy się na 24 miejscu. Ranking został przygotowany przez 
dziennik „Rzeczpospolita”.  ~ARz

Wakacje w Bardzie Śląskim

Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne zaprasza do 
Barda Śląskiego na 

letni wypoczynek uczniów szkół 
podstawowych zamieszkałych na 
terenie Gminy. W tym roku będą 
zorganizowane dwa 7 - dniowe 
turnusy kolonijne w Domu Wcza-
sów Dziecięcych w Bardzie Ślą-
skim w następujących terminach:

1) 28.06 - 5.07     2) 5.07 - 12.07
Łączna liczba miejsc 180.

• Zakwaterowanie w pokojach 4, 
5 - osobowych.

•  Opieka pedagogiczna i medyczna.
•  Całodzienne wyżywienie (4 po-

siłki dziennie).

•  Ognisko z pieczeniem kiełba-
sek.

•  Bogaty program turystyczno – 
krajoznawczy.

•  Możliwość korzystania z ba-
senu kąpielowego na terenie 
ośrodka.

•   Dwie wycieczki autokarowe  - 
po Kotlinie Kłodzkiej oraz do 
kopalni Złoty Stok.

Odpłatność wynosić będzie 
200 zł od każdego uczestnika. Za-
pisy przyjmowane będą w sekreta-
riatach szkół podstawowych od 1 
do 20 maja 2010 r. Przy zapisie na-
leży wnieść opłatę. ~na
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tarnowo podgórne 

Od 13 kwietnia w związku 
z budową ronda na ulicy 
23 Października zosta-

nie zamknięty przejazd tą ulicą 
w rejonie skrzyżowania z ul. 27 
Grudnia. Tymczasowa organiza-
cja ruchu związana jest z budową 
obwodnicy Tarnowa Podgórnego. 
Jak informuje wykonawca prze-
jazd będzie zamknięty do końca 
maja. Wyznaczony objazd poka-
zany jest na rysunku zamieszczo-
nym obok. 

~ARz

Za nami kolejny krok w re-
alizacji projektu „Poprawa 
dostępności do ponadre-

gionalnego układu drogowego 
przez budowę obwodnicy Tarno-
wa Podgórnego”. 6 kwietnia zo-
stał złożony pierwszy wniosek 
o płatność refundacyjną. 

Przewidujemy, że następny 
wniosek złożymy 5 lipca. Zgod-
nie z harmonogramem do tego 
czasu zakończone będą wszystkie 

roboty przygotowawcze, rozbiór-
kowe i ziemne oraz usunięte zo-
staną wszystkie kolizje. Wykona-
ne będą warstwy podbudowy pod 
nawierzchnię wraz z chodnikami 
oraz ścieżką rowerową. Pas dro-
gowy będzie odwodniony i będą 
położone warstwy bitumiczne. 
Zostaną zakończone prace bru-
karskie wraz z dwoma rondami 
oraz wykonane oświetlenie.

~FU

23 Października 
zamknięta

Remonty i objazdy w naszej Gminie

Budowa obwodnicy trwa

W połowie marca podpisany został aneks  
do umowy – według jego zapisów:

Całkowita wartość projektu:   11 905 509,58 zł

Wydatki kwalifikowane:   9 085 537,73 zł

Dofinansowanie  
z funduszy europejskich:  3 950 391,80 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU 
INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI
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 aktualności

Kokoszczyn 

Zakończono prace związane z remontem 
chodnika na ulicy Dworcowej.

Lusowo

Wykonano chodnik na odcinku od świetlicy 
do bloków (ul. Ogrodowa).

Zakończono  remont parkingu przy ul. Ogro-
dowej  i drogi dojazdowej do jeziora.

Zakończono prace związane z budową oświe-
tlenia ul. Zakrzewskiej (odcinek od ul. Nowej 
do ul. Grzybowej).

Wykonano wentylację mechanicznej w Mu-
zeum.

Trwają prace związane z cięciami pielęgna-
cyjnymi alei Lipowej.

Trwa remont chodnika ul. Poznańskiej od 
ronda do ul. Lipowej.

Trwa  budowa ul. Świt.

Zawarto umowę na urządzenie placu zabaw 
na plaży.

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.

Opracowano projekt remontu ul. Otowskiej.

Opracowano projekt remontu ul. Sierosław-
skiej (droga Sierosław – Lusówko). 

Na ukończeniu wykonanie projektu przebu-
dowy ulicy Tarnowskiej wraz z odwodnie-
niem.

Przeźmierowo

Zakończono budowę oświetlenia ul. Borów-
kowej.

Zakończono budowę oświetlenia ul. Zacisze.

Trwa budowa ulic Świerkowej i Kwiatowej.

Trwa utwardzanie targowiska gminnego.

Rozpoczęto prace na placu zabaw w Parku.

Wybrano wykonawcę budowy ul. Brzozowej.

Rozpoczęto przygotowania do usunięcia koli-
zji energetycznej na ul. Wrzosowej.

Odebrano dokumentację oświetlenia placu 
zabaw, trwa przygotowanie do budowy.

W przygotowaniu projekt budowy przed-
szkola.

Trwa opracowywanie odwodnienia (kolektor 
deszczowy) ul. Krótkiej.

Rumianek  

Trwają prace związane z wymianą rur na ka-
nale melioracyjnym.

Trwają prace związane z budową świetlicy 
wiejskiej.
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W Niedzielę Palmową, 
w Klubie Sołeckim 
Mrowino Cerekwi-

ca, odbył się Drugi Wielkopolski 
Konkurs Koszy Wielkanocnych. 
Do konkursu zgłoszono 19 koszy: 
10 w kategorii indywidualnej i 9 
wykonanych przez koła gospo-
dyń wiejskich. Oceniano sposób 
dekoracji, dobór i sposób prezen-
tacji wyrobów oraz kreatywność 
wykonawcy. Kapituła konkurso-
wa postanowiła przyznać trzecie 
miejsce w kategorii kół gospo-
dyń koszowi wykonanemu przez 
Koło Plastyczne Dla Dorosłych 
w Swadzimiu, działające przy 
GOK „SEZAM” w Tarnowie 
Podgórnym. Gratulujemy! 

Konkursowi towarzyszył kier-
masz koronkarstwa, haftu wiel-
kanocnego, ozdób wielkanoc-
nych, wyrobów wędliniarskich, 
ciasta i tradycyjnego pieczywa 
oraz muzyczny akompaniament. 
W wykonaniu Grażyny Wróblew-
skiej z Kokorzyna w powiecie ko-
ściańskim grającej na akordeonie 
oraz Bogusława Rzyskiego repre-
zentującego Dudziarzy Wielko-
polskich działających przy Cen-
trum Kultury Zamek w Poznaniu, 
wszyscy zwiedzający ekspozycję 
koszy usłyszeli tradycyjne wiel-
kopolskie utwory ludowe.

   ~ARz  
(na podstawie informacji UG Rokietnica)

Konkurs rozstrzygnięty

Nasz kosz na 
trzecim miejscu! 

B E Z P Ł A T N A    M A M M O G R A F I A
Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne i Ośrodek Profilaktyki 
i Epidemiologii Nowotworów zapraszają na bezpłatne badania mam-
mograficzne panie z grupy wiekowej 50 – 69 lat (rocznik od 1941 do 
1960). Pozostałe panie będą mogły wykonać badania mammograficz-
ne odpłatnie! Badania prowadzone będą w ambulansie medycznym 24 
maja i 4 października 2010 r. Rozpoczną się o godzinie 9.00. Miejsce 
postoju mammobusu: parking przy Ośrodku Sportu i Rekreacji Tarno-
wo Podgórne (ul. 23 Października 34 - Tarnowo Podgórne).
W sprawie dodatkowych informacji oraz uzgodnienia terminu badań pro-
szę kontaktować się z sekretariatem Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii 
Nowotworów w Poznaniu, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 
od 8.00 do 15.00
tel.: (61) 85 18 627, tel:  (61) 851  30 63, fax: (61) 85 18 627 w.105
e-mail: podpora.dorota@open.poznan.pl

Kosz wykonany przez mieszkańców Swadzimia fot. archiwum
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wydarzenie

PROGRAM

13.00 – 14.00 –  WERYFIKACJA I WAŻENIE ZAWODNIKÓW,

14.00 – 17.30 –   FESTIWAL SIŁOWANIA NA RĘCE, I OTWARTE MISTRZOSTWA GMINY TARNOWO PODGÓRNE 
W SIŁOWANIU NA RĘCE (ARMWRESTLING),

 RYWALIZACJA SPORTOWA:

 - MĘŻCZYŹNI – PRAWA RĘKA: 63kg, 70kg, 78kg, 86kg, 95kg, +95kg,

 - MĘŻCZYŹNI – PRAWA RĘKA: OPEN,

 - KOBIETY – PRAWA RĘKA: OPEN,

 - DZIECI – PRAWA RĘKA: OPEN (W FORMIE ZABAWY),

 - MĘŻCZYŹNI OPEN (TYLKO AMATORZY),

  RYWALIZACJA ODBĘDZIE SIĘ TYLKO NA PRAWĄ RĘKĘ W SYSTEMIE DO DWÓCH 
PRZEGRANYCH WG. ZASADY WAF.

17.30 – 18.15 –   WYSTĘP MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ GMINY TARNOWO PODGÓRNE POD 
DYREKCJĄ PAWŁA JOKSA,

18.30 – 21.00 –   EUROPEJSKA LIGA ARMWRESTLINGU ROKU 2010 (PRE – ELIMINACJE),

21.00 – 21.30 –  DEKORACJA,

21.30 – 23.00 –  WYSTĘP GWIAZDY – ZESPÓŁ ŻUKI,

23.00 – 02.00 –  ZABAWA TANECZNA  

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

 23/24.04 - IX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO ORAZ FESTIWAL TAŃCA 
DYSKOTEKOWEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE, HALA SPORTOWA OSiR PRZY  
UL. KOŚCIELNEJ 46/48 W PRZEŹMIEROWIE, 

 24.04 - TURNIEJ KOPA O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE - PARK IM.  
ST. KANIKOWSKIEGO W PRZEŹMIEROWIE. POCZĄTEK O GODZ. 15. ZAWODNIKÓW ZAPRASZAMY OD 
14.30 (ZGŁOSZENIA DO 21.04, TEL. 61 8959 234).

WWW.ARMWRESTLING.NET
WWW.ARMPOWER.PL
WWW.SPORTS.PL
WWW.XSPORT.PL
WWW.OSIR.PL
WWW.POZIOM-WYZEJ.PL
WWW.GOKSEZAM.PL

WWW.TARNOWO-PODGORNE.PL
MIESIĘCZNIK „KULTURYSTYKA I FITNESS”
MIESIĘCZNIK „SĄSIADKA-CZYTAJ”
MIESIĘCZNIK TARNOWA KULTURA
TELEWIZJA N SPORT
RADIO MERKURY

DNI PRZEŹMIEROWA
24 KWIETNIA 2010 r.

PARK IM. ST. KANIKOWSKIEGO

PATRONI MEDIALNI

ORGANIZATORZY
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Sady

Trwają prace związane z  budową ścieżki ro-
werowej Sady – Lusowo.

W opracowaniu 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.

Rozpoczęto budowę oświetlenia ul. Kaszta-
nowej.

Zawarto umowę na budowę placu zabaw w 
parku przy świetlicy.

Ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia 
ul. Bazaltowej, Granitowej, Skalistej.

Odebrano dokumentację oświetlenia ul. Bu-
kowskiej na odcinku od Morwowej do Kasz-
tanowej.

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

Swadzim

Wybrano wykonawcę budowy 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.

Trwają prace związane z zagospodarowaniem 
Parku 700-lecia – trwa wycinka drzew, przy-
gotowania nasadzeń krzewów i trawników. 
Wybrano wykonawców chodników – ciągów 
pieszych.

Rozpoczęto przebudowę ul. Poznańskiej –
 III etap od Pocztowej do ronda na drodze nr 
92.

Zawarto umowę na nadbudowę budynku ko-
munalnego przy ul. Pocztowej 3.

Zawarto umowę na opracowanie dokumen-
tacji projektowej remontu i modernizacji 
wejścia do Urzędu Gminy.

Odebrano dokumentację na budowę ścieżki 
Tarnowo Podgórne – Lusowo.

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

Wysogotowo 

Rozpoczęto 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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„Witaj Maj, piękny maj…”

Gmina Tarnowo Podgórne zaprasza mieszkańców na radosne ob-
chody tego święta. Rodzinna atmosfera, dobre jedzenie i zaba-
wa to tylko niektóre atrakcje majowego weekendu.

•	 W sobotę 1 maja sołecka impreza w Parku 700-lecia w Tarno-
wie Podgórnym, połączona z otwarciem fontanny. Od godz. 18 pik-
nik z udziałem zespołu muzycznego „Vokales”. Będą kiełbaski z grilla, 
ognisko oraz dobra muzyka.
•	 W niedzielę 2 maja o godz. 11.45 w kościele w Lusowie odbędzie 

się koncert pt. „Chopin przyjechał” w ramach cyklu „ Lusowskie Po-
ranki Muzyczne”. Przy fortepianie zasiądzie Nikodem Wojciechowski, 
całość poprowadzi znany krytyk muzyczny, Jan Popis.
•	 Także 2 maja trzeci rajd rowerowy z okazji uchwalenia Konstytu-

cji 3 Maja. Start o godz. 14 w Parku 700-lecia w Tarnowie. Trasa zależ-
na od pogody. Szczegóły będą podane na tablicy ogłoszeń. 
•	 3 maja – msza św. w kościele w Tarnowie Podgórnym w intencji Oj-

czyzny, po której odbędą się uroczystości patriotyczne w Parku im. Wojkie-
wicza. Początek o godz. 11. Na zakończenie uroczystości Bractwo Kurkowe 
od godz.14 zaprasza na strzelnicę wszystkich chętnych. ~Zuzanna Kupsik

W ostatnią niedzielę 
marca odbył się kon-
cert galowy Stowa-

rzyszenia Orkiestra Dęta „DA 
CAPO” w Tarnowie Podgórnym 
w ramach 178 Poznańskiego Po-
ranka Muzycznego. 

Zespół pod batutą Krzysztofa Za-
remby zaprezentował w Auli Po-
znańskiej Szkoły Muzycznej przy 
ulicy Solnej 12 wielka klasę a zara-
zem wszechstronność, wykonując 
18 utworów z różnych gatunków 
muzycznych. Repertuar orkiestry 
pozwolił pokazać zarówno po-
ziom całego zespołu jak i poszcze-
gólnych jej członków. Jako soliści 
zaprezentowali się: Adrianna Kusa 
- trąbka, Łukasz Mantej i Damian 
Kaczmarek - saksofon tenorowy 
i altowy, Barbara Dezor - klarnet, 

Marcin Mleczak i Łukasz Przy-
był - puzony. Dużym zaskocze-
niem dla widzów był występ teno-
ra Marka Czajki, który wykonał 4 
solowe utwory z orkiestrą. Tym sa-
mym przełamaliśmy stereotyp pol-
skich orkiestr dętych, które zazwy-
czaj ograniczają swoje występy do 
utworów marszowych i koncerto-
wych. Mimo utrudnień związanych 
z 3 Poznańskim Półmaratonem, pu-
bliczność dopisała.

Dziękujemy również naszemu 
sponsorowi firmie SCHATTDE-
COR oraz wszystkim, którzy doce-
nili naszą pracę. Wszystkich chęt-
nych chcących do nas dołączyć 
zapraszamy. Wszelkie informacje 
dostępne są na naszej stronie inter-
netowej www.orkiestradacapo.pl/.

~Zarząd Stowarzyszenia

Łamiemy stereotypy

Orkiestra DA CAPO podczas koncertu fot. archiwum
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informacje

8 marca w Swadzimiu odbył 
się Dzień Kobiet zorganizo-
wany przez nowego sołtysa 

i nową Radę Sołecką. Zaprosze-
nia roznoszone osobiście przez 
sołtysa i członków rady zaowo-
cowały ogromną frekwencją jak 
na naszą miejscowość. Zaszczy-
ciło nas swoją obecnością ok. 50 
Pań!!! Podczas spotkania sołtys 
Rafał Jabłoński zadeklarował, że 
wylicytowany autobus podczas fi-
nału Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy oddaje do dyspozy-
cji sołectwa. Już padły pierwsze 
propozycje wycieczek: majów-
ki, grzybobrania, spływy kajako-
we. 27 marca autobus wyruszył 
w swój pierwszy „rejs” do mu-
zeum imienia Arkadego Fidlera 
w Puszczykowie.

Złoto kojarzy się ze szla-
chetnością i bogactwem. 
Gody z okresem miłości. 

Złote gody to jubileusz półwiecza 
przeżytego w małżeństwie. Z tej 
okazji 18 marca medale prezy-
denckie wręczył jubilatom z na-
szej Gminy Tadeusz Czajka, Wójt 
Tarnowa Podgórnego. Był toast, 
kwiaty, upominki. Były gratulacje 
i wspólne zdjęcia. Były rozmo-
wy przy kawie, herbacie i torcie. 
 ~AM

Nowy sołtys i rada sołecka

Swadzim - aktywnie!

20 marca o godz. 11 odbyło się 
sołeckie sprzątanie Swadzimia. Na 
apel odpowiedziało ponad 30 osób. 
Pomagali również gościnnie miesz-
kańcy Przeźmierowa. Wspólnie ze-
braliśmy 38 dużych worków śmie-
ci. Po doprowadzeniu Swadzimia 

„do stanu świetności” sołtys zapro-
sił sprzątającą gromadę na ognisko 
i kiełbaski.To wielka przyjemność 
mieć takich  mieszkańców, a jesz-
cze większa móc z nimi pracować. 

Dziękuję serdecznie
~Rafał Jabłoński, sołtys

Złote gody 13 gminnych par

Medale otrzymało 13 par:
	 Irena i Bernard Blumka z Ceradza Kościelnego,
	 Teresa i Tadeusz Burdajewiczowie z Przeźmierowa,
	 Helena i Tadeusz Derda z Tarnowa Podgórnego,
	 Zofia i śp. Stanisław Dokowiczowie z Przeźmierowa,
	 Zofia i Henryk Janasikowie z Przeźmierowa,
	 Lidia i Jan Jandy z Lusówka,
	 Urszula i Krzysztof Jaroszewscy z Przeźmierowa,
	 Janina i Stefan Kruszona z Sadów,
	 Maria i Józef Kubiccy z Jankowic,
	 Barbara i Zbigniew Malachowie z Tarnowa Podgórnego,
	 Barbara i Szczepan Matuszewscy z Ceradza Kościelnego,
	 Barbara i Jan Okupniakowie z Sadów,
	 Teresa i Tadeusz Rura z Lusówka.

Po sprzątaniu 
mieszkańcy 
piekli kiełba-
ski.

fot. archiwum
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 sprawozdanie

Z prac 
Rady Gminy

Sesja 23 marca 2010

W programie sesji 23 
marca znalazło się 14 
uchwał. Ostatecznie 

podjęto uchwały m.in. w sprawie:
- niewyrażenia zgody na wyod-

rębnienie w budżecie gminy na 
rok 2011 środków stanowiących 
fundusz sołecki. Decyzja ta zosta-
ła umotywowana tym, że nasze 
sołectwa mają zagwarantowane 
środki w budżecie na potrzeby in-
tegracji mieszkańców (w zależno-
ści od liczby mieszkańców od 700 
zł- 32.000 zł). Ponadto Gmina re-
alizuje przedsięwzięcia będące 
zadaniami własnymi gminy a ma-
jące na celu poprawę życia miesz-
kańców. 

- ustanowienie sieci publicz-
nych szkół na terenie Gminy – 
uchwała dotyczy zarówno szkół 
podstawowych jak i gimnazjów. 
Jedyną szkołą nie posiadającą ob-
wodu szkolnego jest liceum ogól-
nokształcące. Sieć szkół publicz-
nych powinna być zorganizowana 
w sposób umożliwiający wszyst-
kim dzieciom spełnianie obowiąz-
ku szkolnego z uwzględnieniem 
warunku, że droga dziecka z domu 
do szkoły nie może przekraczać 3 
km w przypadku uczniów klas I - 
IV i 4 km w przypadku uczniów 
klas V i VI szkół podstawowych 
oraz uczniów gimnazjów. Jeżeli 
droga dziecka z domu do szko-
ły w obwodzie, w którym dziec-
ko mieszka, przekracza wymie-
nione odległości, obowiązkiem 
Gminy jest zapewnienie bezpłat-
nego transportu i opieki w cza-
sie przewozu lub zwrot kosztów 
przejazdu środkami komunikacji 
publicznej. 

- ustanowienia sieci przedszko-
li publicznych i na terenie Gminy 
Tarnowo Podgórne - sieć prowa-
dzonych przez Gminę przedszko-

li i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach ustala Rada Gminy.

- określenia obwodów poszcze-
gólnych szkół na terenie Gminy - 
obwody ustalane są obowiązkowo 
dla szkół podstawowych i gimna-
zjów publicznych, prowadzonych 
przez jednostki samorządu tery-
torialnego. Obwód szkoły to za-
sięg terytorialny danej placówki, 
wyznaczony poprzez wskazanie 
nazwy miejscowości należących 
do jej obwodu. Uchwała dotyczy 
wszystkich szkół z terenu Gminy 
z wyłączeniem liceum.

- miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla te-
renu w Przeźmierowie, w rejonie 
ul. Wyścigowej i Rzemieślniczej – 
w planie tym ustalono tereny pod 
zalesienie i pod usługi.

- zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej we wsi Góra. 
Zmiana polegała na korekcie 
wielkości zabudowy oraz terenów 
zielonych.

- nadania nazwy ulicy – jedna 
z ulic w Górze otrzymała nazwę 
Terenowa.

- uchwalenia „Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Tarnowo Podgór-
ne” – projekt powrócił pod obrady 
Rady, po dyskusjach został uchwa-
lony większością głosów.

- w sprawie pomocy dla Powia-
tu Poznańskiego – udzielono po-
mocy finansowej w wysokości 
422.000 zł z przeznaczeniem na 
remont drogi powiatowej Tarno-
wo – Góra.

Omówiono tradycyjnie spra-
wozdanie z prac Wójta.

W kwietniu czekają nas dwie 
sesje: 13 i 27 (sesja absolutoryj-
na). Serdecznie zapraszam na po-
siedzenia Rady Gminy i jej Komi-
sji.

~Ewa Noszczyńska - Szkurat 
Przewodnicząca Rady Gminy

Gmina musi zapewnić bezpłatny transport, 
opiekę w czasie przewozu lub zwrot kosztów 
przejazdu środkami komunikacj publicznej 
gdy:
 -  droga dziecka z domu do szkoły przekra-

cza 3 km w przypadku uczniów klas I-IV
 -  przekracza 4 km w przypadku ucznów 

klas V i VI
Dotyczy to młodzieży ze szkół podstawo-
wych i gimnazjów
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Zarząd Koła PZW w Tarno-
wie Podgórnym zawiada-
mia członków, że 25 kwiet-

nia organizuje zawody wędkarskie 
o Puchar Przechodni byłego pre-
zesa koła Gerarda Raszewskiego. 
Zawody rozegrane zostaną na Jez. 
Trzaskowo. Zbiórka zawodników 
o 7.30, łowienie na dwie wędki 
techniką dowolną. Dojazd we wła-
snym zakresie (na skrzyżowaniu 
w Bolechowie w prawo).

Informujemy również, że 9 maja 
zostaną rozegrane zawody wędkar-
skie o Puchar 60-lecia powstania 
PZW w Polsce. Zbiórka zawodni-
ków o godz. 7 na stawach w Bara-
nowie. Regulamin zostanie przedsta-
wiony w miejscu zbiórki. Wszystkie 
zawody są zaliczane do klasyfikacji 
Grand Prix Koła 2010 r.

Wędkarze! Zwróćcie dużą uwa-
gę na wandali niszczących drzewa 
wokół Jez. Lusowskiego. Zauwa-
żyłeś – zadzwoń do Straży Gmin-
nej, Policji, Urzędu Gminy. Sekre-
tariat koła czynny w każdy wtorek 
od godz. 17.00 – 19.00. Komisja 
egzaminacyjna na kartę wędkar-
ską przyjmuje w czasie urzędowa-
nia. Adres: ul. Zachodnia 3 w Tar-
nowie Podgórnym (strzelnica), tel. 
informacyjny: 508 507 980. 

~Marek Perz Prezes Koła

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku informuje, że w kwietniu 
odbędzie się wykład: 30.04 (piątek), godzina 12.00 „Pożegnanie 
z kobiecością, męskością? Niekoniecznie”. Wykład, który wy-

głosi dr Jacek Swat, odbędzie się w sali 156 w liceum w Tarnowie Pod-
górnym przy ulicy Poznańskiej 118. Wykłady przeznaczone są nie tylko 
dla słuchaczy UTW. Sądzimy, że ich tematyka przyciągnie szerokie rze-
sze zainteresowanych. 

Serdecznie zapraszamy. ~na

Wiadomości 
wędkarskie

Uwaga:
1 kwietnia 2010 stawy w Baranowie zostały 
udostępnione do ogólnego wędkowania dla członków 
kół PZW zarejestrowanych w Gminie Tarnowo 
Podgórne. Są to koła: Tarnowo Podgórne, Przeźmierowo, 
Merlin Wysogotowo, Imperial Tobacco Jankowice. 
O przynależności do danego koła decyduje pieczęć 
położona na znaczku członkowskim z jego numerem 
ewidencyjnym wprowadzonym przez Zarząd Okręgu 
Poznań. Opłata całosezonowa od  1 kwietnia do 31 
października wynosi 60 zł, opłata weekendowa (3 
dni: piątek, sobota, niedziela) 20 zł. Młodzież do lat 
18 otrzymuje 50 % zniżki. Koordynatorem działań 
na dwóch stawach jest Andrzej Korpik z Wydziału 
Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy (z nim 
należy uzgadniać terminy zawodów).
Przed wędkowaniem należy zapoznać się 
z regulaminem. Na stawach baranowskich wprowadza 
on wiele ograniczeń, jak np. 1 szczupak na dobę, 1 karp 
na dobę, 2 liny na dobę. Łącznie można złowić 5 kg.

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wykłady nie tylko  
dla słuchaczy

15 marca nastąpiło oficjalne otwarcie świetlicy opiekuńczo – 
wychowawczej w Przeźmierowie. W obecności przedstawi-
cieli Gminy Tarnowo Podgórne oraz wszystkich przybyłych 

gości, wychowawców i dzieci przecięto wstęgę. Część artystyczna pre-
zentowana przez uczniów, koncert Kwintetu Orkiestry Reprezentacyj-
nej Sił Powietrznych i wspólny poczęstunek uświetniły tę doniosłą uro-
czystość. 

Świetlica Popołudniowa czynna codziennie od 14.00 – 18.00 oraz w 
soboty w godz. 9.00 – 13.00 otacza swoją opieką 45 uczniów z klas I – 
VI. Zapewnia pomoc w nauce i szeroką gamę ofert pozwalających na 
wszechstronny rozwój dziecka oraz jego zainteresowań i pasji. Wypo-
sażona jest w sale: edukacyjną, gier i zabaw, komputerową oraz aneks 
kuchenny. Atmosfera, wnętrze, codzienne życie w świetlicy przypomi-
na dużą namiastkę drugiego domu. Dla uczniów spędzających mnóstwo 
czasu w szkole jest to bez wątpienia wskazane i budujące. Tworzymy 
liczną rodzinę, w której wszyscy możemy na siebie liczyć. Dzięki pracy, 
wsparciu i pomocy ludzi wielkich serc planujemy i realizujemy swoje 
małe dziecięce marzenia. Obecnie zakładamy świetlicowy ogródek. 

~z wiosennymi pozdrowieniami dzieci
ze Świetlicy Popołudniowej z wychowawcami 

Świetlica Popołudniowa w 
Przeźmierowie już otwarta

Uroczyste otwarcie świetlicy w Przeźmierowie fot. archiwum
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sprawozdania

31 marca odbyła się kolej-
na XXXIX sesja Rady 
Powiatu. Rozpoczęcie 

posiedzenia poprzedziło uroczy-
ste wręczenie nagród dla uczniów 
szkół gimnazjalnych z terenu po-
wiatu poznańskiego, którzy zwycię-
żyli w konkursie na przygotowanie 
prezentacji multimedialnej na temat 
„Działanie proekologiczne w mojej 
gminie”.

I nagroda – aparat cyfrowy wygra-
ła Marta Jagodzińska z Gimnazjum 
nr 2 im. Jana Pawła II w Luboniu,

II nagroda – plecak trafił do Fili-
pa Nowaka ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Mosi-
nie.

III nagroda – kalkulator naukowy 
przypadł Krzysztofowi Adamcza-
kowi z Gimnazjum im. Noblistów 
w Zespole Szkół w Rokietnicy oraz 
Sonii Sikory z Gimnazjum im. Płk. 
Kazimierza Zenktelera w Buku.

Z prac 
Rady Powiatu

Wyróżnienie w postaci książki 
otrzymała Michalina Targosz z Gim-
nazjum im. Płk. Kazimierza Zenkte-
lera w Buku.

Wszyscy laureaci konkursu po 
gratulacjach i wspólnym zdjęciu 
mogli uczestniczyć w dalszych ob-
radach sesji.

Radni podjęli uchwały w następu-
jących sprawach:
•	 przyjęcia sprawozdania z dzia-

łalności Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu w Poznaniu,
•	 udzielenia pomocy finansowej 

dla województwa wielkopolskie-
go na realizację zadania z zakresu 
ochrony zdrowia (zakup respiratora 
przenośnego dla potrzeb zespołów 
ratownictwa medycznego obsługu-
jących mieszkańców Powiatu Po-
znańskiego),
•	 określenia realizowanych przez 

Powiat Poznański zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych oraz wyso-
kości środków PFRON na te zada-
nia w 2010 roku:
−	 rehabilitacja zawodowa ogółem 

250.000 zł
−	 rehabilitacja społeczna ogółem 

3.074.794 zł 
•	 powierzono Gminie Suchy Las 

niektórych zadań zarządzania dro-
gami powiatowymi (budowa ścież-

ki rowerowej Radojewo – Biedru-
sko oraz chodnika ul Dworcowej 
w Chludowie i bieżące utrzymanie 
wybudowanych obiektów),
•	 powierzono Gminie Mosina 

niektórych zadań zarządzania pu-
blicznymi drogami powiatowymi 
(przebudowa chodnika ul. Poznań-
skiej w Czapurach, budowy chod-
nika w Borkowicach, remontu na-
wierzchni jezdni ul. Gromadzkiej 
w Czapurach),
•	 Rada uchwaliła regulamin do-

datków płacowych - w szkołach, 
placówkach oświatowych i placów-
kach opiekuńczo–wychowawczych 
Powiatu Poznańskiego,
•	 dokonano zmian budżetu Po-

wiatu Poznańskiego na rok 2010, 
Rada zapoznała się ze sprawozda-
niem z prac Zarządu Powiatu w Po-
znaniu za okres od 20 lutego do 21 
marca 2010 r.

Informacja dla mieszkańców 
Osady Rozalin:
W maju w Rozalinie odbędą się 
prace drogowe na odcinku od 
nowego osiedla do Osady Ro-
zalin odcinek 300 m zostanie 
wykorytowany i nawieziony 
tłuczniem.

~ Krystyna Semba 
Radna Powiatu

Sesja z 31 marca

POselskie 
wieści

Nie ma słów, które mogą wyrazić żal po stracie tak wielu osób tak wszystkim nam bliskich. 
W jednej chwili Polska straciła najważniejszą osobę w Państwie – Pana Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego z Małżonką Marią, byłego Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego oraz elitę 

polityczną, duchowną i wojskową.
Ja straciłem koleżanki i kolegów z ław poselskich. Nieraz różniliśmy się w poglądach, ale zawsze 

szanowaliśmy się.
Ze szczególnym smutkiem żegnam mojego Przyjaciela Grzegorza Dolniaka. Łączyła mnie z nim 

szczególna więź serdeczności, przyjaźni, wiele spędzonych razem godzin. 
Łączę się w bólu z każdym, kto cierpi po śmierci osób, które zginęły w katastrofie lotniczej pod 

Smoleńskiem, 10 kwietnia 2010 r. 
Cześć ich pamięci!
Waldy Dzikowski
Poseł na Sejm RP
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ochrona środowiska

20 kwietnia / 8 maja
Kokoszczyn od  900 do 915 – przy świetlicy 
wiejskiej
Góra od 9 25 do 940 – przy świetlicy wiejskiej
Tarnowo Podgórne
–  od 9 50 do 10 05 – Zielony Gród ul. Sasankowa
–  od 10 10 do 10 25 – parking   ul. Szkolna  przy 

pawilonie handlowym
–  od 1030 do 1045 – ul. Rokietnicka przy ba-

zie TP-Bus
–  od 1050 do 1105 – ul. Owocowa parking przy 

blokach
Rumianek od 1115 do 1130 – ul. Szkolna 
przy świetlicy wiejskiej
Ceradz Kościelny 
–  od 1140 do 1155 – przy świetlicy wiejskiej
–  od 1200 do 1215 – ul. Kalwowska przy ul. 

Za Ogrodami
Jankowice 
–  od 1225 do 1240 – przy świetlicy wiejskiej
–  od 1245 do 1300 – Edmundowo ul. Edmun-

dowska przy ul. Leśnej
Lusówko 
–  od 1310 do 1325 –  ul. Jankowicka przy ul. 

Tarnowskiej -sklep spożywczy
–  od 1330 do 1345 – pętla autobusowa ul. 

Otowska przy ul. Sierosławskiej

Lusowo 
–  od 1355 do 1410 – parking przy kościele
–  od 1415 do 1430 – ul. Wierzbowa przy ul. 

Skośnej
–  od 1435 do 1450 – ul. Nowa przy domu sołtysa
–  od 1455 do 1510 – Przylesie, ul. Przylesie 

21 kwietnia / 15 maja
Sierosław 
–  od  900 do 915 – przy domu sołtysa ul. Kasz-

tanowa
–  od  920 do 935 –parking ul. Bukowska przy 

ul. Leśnej
Wysogotowo 
–  od 945 do 1000 – przy świetlicy wiejskiej
–  od  1005 do 1020 – ul. Wierzbowa przy ul. 

Zbożowej
Przeźmierowo 
–  od 1030 do 1045 – ul. Rynkowa przy ul. Lot-

niczej
–  od 1050 do 1105 – ul. Wysogotowska przy 

ul. Kościelnej
–  od 1110 do 1125 – ul. Rynkowa teren Targo-

wiska przy Pasażu
–  od 1130 do 1205 – ul. Ogrodowa przy domu 

kultury
Batorowo  od 1215 do 1230 – przy świetlicy 
wiejskiej

Sady 
– od 1240 do 1255 – przy świetlicy wiejskiej
–  od 1300 do 1315 – ul. Kobylnicka przy ul. 

Kwiatowej
–  od 1320 do 1335 – ul. Szkolna przy ul. Ja-

godowej
Swadzim - od 1345 do 1400 – przy świetlicy 
wiejskiej

22 kwietnia / 22 maja
Baranowo  
–  od 900 do 915 – ul. Budowlanych parking 

przy Intermotelu
–  od 920 do 935 – os.Rubinowe – wjazd od ul 

Wichrowej
–  od 940 do 955 – ul. Przemysława przy sklepach
–  od 1000 do 1015 – ul. Pogodna przy kościele
–  od 1020 do 1035 – ul. Szamotulska wjazd na 

teren Akademii Rolniczej
Chyby 
– od 1045 do 1100 – przy świetlicy wiejskiej
–  od 1105 do 1120 – Zielone Osiedle wjazd ul. 

Różana
–  od 1125 do 1140 – ul. Szkolna przy ul. Ogro-

dowa przy punkcie segregacji
Zachęcamy wszystkich do korzystania z mo-
bilnej zbiórki i pozbycia się w sposób wy-
godny, a zarazem zgodny z prawem  wytwo-
rzonych przez nas odpadów. 

W kwietniu zostanie przeprowadzona zbiórka du-
żego sprzętu elektrycznego i elektronicznego po-

chodzącego od mieszkańców naszej Gminy przez Mo-
bilny Punkt Zbierania Odpadów - specjalny samochód, 
który w dzień określony w poniżej przedstawionym har-

Nieodpłatna zbiórka dużego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez 

Mobilny Punkt Zbierania Odpadów – kwiecień

Nieodpłatna zbiórka odpadów problemowych 

Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Problemowych – maj

monogramie odbierze nieodpłatnie 
duży sprzęt elektryczny i elektro-
niczny, do których zaliczamy min: 
sprzęt RTV, komputery,	lodówki,	
pralki, zamrażarki.

Proszę nie porzucać odpadów w miej-
scu zbiórki. Sprzęt należy przekazywać 
osobiście podmiotowi zbierającemu.

~Marek Ratajczak  
Inspektor ds. ochrony środowiska 

W bieżącym roku wzorem lat ubiegłych na 
terenie Gminy zgodnie z poniżej przed-
stawionym harmonogramem pojawi 

się Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Proble-
mowych. Jest to specjalny samochód, który w okre-
śloną sobotę odbierze od mieszkańców nieodpłatnie 
odpady problemowe. Przypominamy, że do Mobilne-
go Punktu Zbierania Odpadów każdy mieszkaniec na-
szej Gminy może dostarczyć wytworzone w domu od-
pady problemowe, do których zaliczamy m.in.:

•		wyłącznie drobny zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny 
(drobny sprzęt RTV, kompute-
ry, suszarki, żelazka, itp.),

•	baterie i akumulatory,
•	telefony,
•		lampy fluorescencyjne oświe-

tleniowe,
•		odpady zawierające rtęć (np. 

termometry),
•	przeterminowane leki,

•		opakowania po farbach i roz-
puszczalnikach,

•		resztki farb i rozpuszczalni-
ków w opakowaniach,

•		zużyty olej silnikowy, prze-
kładniowy oraz hydrauliczny 
w opakowaniach,

•	zużyte filtry olejowe,
•	zaolejone szmaty i ścierki.

 ~Marek Ratajczak  
Inspektor ds. ochrony środowiska 

Harmonogramy zbiórki w kwietniu oraz w maju 
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na forum...

Kiedy spadł śnieg – proble-
mu jakby nie było. Na-
stała wiosna i pojawił się 

na nowo. O czym mowa? O psich 
kupach, które są dosłownie wszę-
dzie. Może wcześniej nie zwraca-
liśmy na nie uwagi, ale teraz, kiedy 
mamy nowe drogi, nowe chodniki 
i ścieżki rowerowe, kiedy dookoła 
coraz więcej zadbanych skwerów 
i placów zabaw, sprawa kup sta-
ła się tematem głośnym.  Rozma-
wiano o tym na zebraniach wiej-
skich, dyskusja przetoczyła się na 
Forum Mieszkańców Gminy Tar-
nowo Podgórne www.tarnowo-
podgorne.info:

Benson: I pomyśleć, że są 
kraje, gdzie wstydem jest 
niesprzątnięcie po własnym 
psie. Z zazdrością patrzę, jak 
po czystych trawnikach biegają 
dzieci, też bym chciała bez 
rozglądania się za miną usiąść 
z dzieckiem na trawniku, 
pobawić się piłką. Marzenia 
ściętej głowy, na razie to slalom 
między większą i mniejszą kupą, 
i czyszczenie butów, bo dało się 
dziecku więcej swobody.

Kre7cik: Też mam psa, ale 
po nim nie sprzątam i nie będę 
sprzątał... Dla mnie to jest 
naturalne, że pies chodzi po 
polu i robi kupę, a sprzątanie 
to jest wymysł ludzi, którzy 
wpadli na pomysł, jak zarobić 
na g….e i zrobili torebki, a teraz 
wpajają wszystkim, jakie to jest 
niezdrowe i że trzeba kupować 
ich torebki i sprzątać, a naiwni 
ludzie to robią...

Jutrzenka: Niekonieczne 
jest kupowanie torebek, bo po 
pierwsze w domu każdy ma 
jakieś stare worki, a po drugie 
- nie zawsze musisz mieć 

W Gminie rozgorzała dyskusja na temat obowiązku sprzątania po swoim psie 

Problem (?) na chodniku

torebkę by uprzątnąć g...o - 
w najgorszym razie możesz je 
przesunąć na miejsce, gdzie już 
nikomu nie będzie przeszkadzać. 
I jeszcze jedno! Mój pies jest 
dowodem na to, że można go 
nauczyć, że na chodnik nie 
kupkamy - kupka dopiero, gdy 
mu na to pozwalam.

Również poprzez stronę inter-
netową na ręce Wójta wpłynęły 
pytania dotyczące tej kwestii: 

Jaka jest szansa, aby w Gminie 
Tarnowo Podgórne egzekwowane 
było od właścicieli psów sprząta-
nie po nich? Jaka jest szansa na 
czyste chodniki i trawę tuż przy 

Przypominamy, że do właścicieli należy nie tylko nadzór 
nad zwierzęciem, ale również niezwłoczne usuwanie za-
nieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta 
w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego. W 
naszej Gminie dopuszcza się składowanie psich odchodów 
w koszach ulicznych w opakowaniu, którym może być 
zwykła reklamówka, woreczek foliowy czy też papierowa 
torebka. . 
 ~Artur Szeląg - Komendant Straży Gminnej

chodniku? (…) Właściciele psów 
czują się bezkarni mimo iż mają 
obowiązek sprzątania po swoim 
psie. (…)  Czy już pozostaniemy 
społeczeństwem, które nie szanuje 
potrzeb innych?

Wiele osób uważa, że rozwią-
zaniem byłoby nakładanie wyso-
kich mandatów przez naszą Straż 
Gminną. Ale z drugiej strony nie 
chodzi o karanie, ale zmianę spo-
sobu myślenia – żeby widok wła-
ściciela sprzątającego po swo-
im psie nie dziwił, żeby wzorem 
miast zachodnich niesprzątanie 
było czymś nienormalnym. 

Prosimy o wypowiedzi na re-
dakcja@tarnowo-podgorne.pl lub 
na adres redakcji.

~ARz

A co Państwo myślicie 
o problemie kup? 

Czy rzeczywiście taki 
problem istnieje? 

Czy mieszkając na wsi 
musimy sprzątać po 
swoich czworonogach? 

Kto powinien zwrócić 
uwagę swojemu 
sąsiadowi, kiedy jego 
pies załatwia się na 
Państwa posesji? 

fot. JP
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straż gminna

W marcu Straż Gminna 
podejmowała najczę-
ściej interwencje zwią-

zane z: 
•	 bezpieczeństwem w komuni-

kacji – 238,
•	 bezpieczeństwem osób i mie-

nia – 7,
•	 nieprzestrzeganiem aktów pra-

wa miejscowego (spalanie, nie-
porządek itp.) – 49,

•	 zwierzętami (brakiem nadzoru, 
bezpańskie psy itp.) – 21,

•	 porządkiem i spokojem pu-
blicznym – 16,

•	 urządzeniami użytku publicz-
nego – 4,

•	 mieniem – 6,
•	 przepisami ustawy o wycho-

waniu w trzeźwości – 25,
•	 innymi nieprawidłowościami – 

66.
W marcu zrealizowano ogółem 

432 interwencje; 155 z nich zo-
stało podjętych w wyniku działań 
własnych, 141 wynikało z analizy 
problemów występujących w po-
szczególnych miejscowościach. 
49 zgłoszeń otrzymaliśmy od 
współpracujących służb i wydzia-
łów, pozostałe 87 to interwencje 
od mieszkańców Gminy.

W marcu wykonaliśmy między 
innymi następujące zadania:
•	 Przeprowadziliśmy ak-

cję przypominania właścicielom 
psów o tym, że są zobowiązani są 
do sprawowania należytej opieki 
nad swymi zwierzętami, w tym 
do usuwania zanieczyszczeń tere-
nów przeznaczonych do wspólne-
go użytku. 
•	 Lokalizowaliśmy dzikie wy-

sypiska śmieci na terenie Gminy 
oraz przekazywaliśmy informacje 
do odpowiedzialnych służb. W 
kilku takich sprawach udało nam 
się ustalić sprawców zaśmiecenia, 
którzy zostali ukarani wysokimi 
mandatami karnymi.

~Artur Szeląg  
Komendant Straży Gminnej

Straż Gminna od kilku tygo-
dni obserwuje notoryczne 
podrzucanie śmieci komu-

nalnych do kosza ulicznego lub 
wprost na chodnik przy ul. Pocz-
towej w Tarnowie Podgórnym. 

Proceder ten odbywa się najczę-
ściej w godzinach nocnych lub 
porannych. Jak widać sprawcy 

uznali, że nie warto płacić, tak jak 
wszyscy, za wywóz śmieci na wy-
sypisko. Zwracamy się zatem do 
mieszkańców z prośbą o przeka-
zywanie wszelkich informacji, 
które pomogłyby w ustaleniu oso-
by bądź osób, które nie stosują się 
do obowiązujących aktów prawa 
miejscowego. Za zaśmiecanie 
lub podrzucanie śmieci grozi do 
500 złotych mandatu lub skiero-
wanie sprawy do sądu.

W ostatnich tygodniach strażni-
cy zwracają szczególną uwagę na 
śmieci, które po okresie zimowym 
straszą w wielu miejscach naszej 
Gminy. Lokalizowane są również 
dzikie wysypiska. Ustaliliśmy 
sprawcę zaśmiecenia polnej dro-
gi w Swadzimiu, który nie potrafił 
wytłumaczyć, w jaki sposób jego 
śmieci znalazły się właśnie w tym 
miejscu. Ostatecznie przyznał, że 
są jego. Został więc zobowiązany 
do uprzątnięcia całego terenu, jak 
również został ukarany wysokim 
mandatem karnym. ~MK

Zwróć uwagę  
na śmieciarzy – 
powiadom Straż Gminną

Wszystkie osoby, 
które są świadkami 
nielegalnego wyrzu-
cania śmieci prosimy 
o spisywanie numeru 
rejestracyjnego pojaz-
du lub wykonywanie 
zdjęć, pozwoli to nam 
w ustaleniu i ukaraniu 
sprawcy.

Z notatnika 
Gminnego 
Strażnika

Dzikie wysypisko na polnej drodze w Swadzimiu fot. archiwum
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stowarzyszenia 

Przed laty pytanie to zadawała Danuta Rinn 
z wdziękiem osoby puszystej wymieniając: 
prawdziwi tacy... orły, sokoły, herosy...gdzie te 

chłopy są?
Dziś tak wiele słyszymy o sławnych parytetach 

w wyborach wszystkich szczebli. Jak to wygląda 
w bractwach? 

Obecnie działa 108 bractw, około 60 % z nich przyj-
muje kobiety. Pozostałe utrzymują status wyłącznie 
męskich lub zapraszają tzw. sympatyczki. W ścisłych 
władzach Zjednoczenia, czyli w Zarządzie zasiada 
obecnie jedna siostra, Bożena Dobras, reprezentują-
ca KBS Krotoszyn. W Okręgu Szamotulskim we wła-
dzach nie ma żadnej siostry, jednak Renata Maciejew-
ska uczestniczy w posiedzeniach i ma prawo głosu 
jako Król Zielonoświątkowy. W naszym, tarnowskim 
Zarządzie pracują dwie siostry: Hanna Wiza i Renata 
Maciejewska. Pełnią funkcję (odpowiednio) skarbnika 
i sekretarza (nota bene wymagające wielkiego wkładu 
pracy). Ale mamy w swym gronie także aktualnie pa-
nujące: I Damę Zjednoczenia KBS RP Ewę Leopold 
i Młodzieżowego Króla Polski Agnieszkę Dutkiewicz. 
Pozostałe siostry: Danuta Leitgeber, Halina Dutkie-
wicz, Magdalena Mazantowicz, Dorota Kubiak, Mał-
gorzata Kubiak oraz kandydatki: Małgorzata Szefer 

W tym roku obchodzimy 70. rocznicę Mordu 
Katyńskiego. Pamięcią naszą ogarniamy 
wszystkich naszych rodaków poległych 

i pomordowanych przez reżimy stalinowski i hitle-
rowski podczas II wojny światowej. Ofiarami tej tra-
gedii są także dwie siostry Agnieszka i Janina - córki 
generała Józefa Dowbora Muśnickiego. Z tej okazji 
przedstawiamy biografię Agnieszki. Życiorys Janiny, 
zamieszczony już wcześniej na łamach gazety, jest 
dostępny na stronie www.poziomy-wyzej.pl. 

Biografia Agnieszki Dowbor Muśnickiej.
Agnieszka Dowbor Muśnicka urodziła się 7 wrze-

śnia 1919 roku w Lusowie. Rodzice: Józef i Agniesz-
ka z Korsuńskich. Maturę zdała w Gimnazjum im. 
Zamoyskiej w Poznaniu, w 1937 roku. Po maturze 
studiowała w Wyższej Szkole Ogrodniczej w Pozna-
niu. W wolnych czasie uprawiała jeździectwo w Po-
znańskim Klubie Jeździeckim.

Z relacji sióstr Pelagii Okupniak i Franciszki So-
chy wiemy, że po wejściu Niemców do Poznania w 
1939 roku Agnieszka przeniosła się z pałacu rodzin-
nego i zamieszkała u ich rodziców Marii i Stanisła-
wa Kwiatków, którzy byli pracownikami w majątku 

Gdzie ci mężczyźni ?

i Maria Jerzak tworzą wspaniałą 
grupę wspomagającą braci w ich 
poczynaniach. 

Cenimy nie tylko ich urok, ale 
także konsekwencję i determinację 
z jaką współtworzą nasze bractwo. 
W marcu chcemy okazać im to 
w szczególny sposób. Dlatego jak 
prawdziwi mężczyźni ofiarowuje-

my kwiaty i obsypujemy prezen-
tami, jako te orły, sokoły i herosi 
czuwamy, by im niczego nie zabra-
kło. Gdzie te chłopy? Ano w kuch-
ni, przy zmywarce, na strzelnicy, 
przy miotle. Tam te chłopy są!

Na szerszą relację, zapraszamy 
na naszą stronę internetową http://
kbstarnowo.w.interia.pl. ~W.M.

KATYŃ 1940 – Pamiętamy 
Dowbora. I to miejsce stało się także niebezpieczne, bo Niemcy zaczęli 
poszukiwać dzieci. Jesienią 1939 roku (dokładna data nie jest znana) 
Agnieszka opuściła rodzinne Lusowo i udała się do Warszawy, gdzie za-
mieszkała u państwa Stępczaków, wysiedlonych już przez Niemców z 
Poznania do Warszawy. Na przełomie 1939/1940 roku wstąpiła do Pol-
skiej Niepodległościowej Organizacji „Wilki”. W kwietniu 1940 roku 
Niemcy wpadli na trop działań tej organizacji. Aresztowali całą grupę 
i osadzili w wiezieniu na Pawiaku. Po przesłuchaniach i ciężkich tor-
turach 21 czerwca 1940 roku całą grupę hitlerowcy rozstrzelali w Pal-
mirach pod Warszawą. Razem z Agnieszką rozstrzelano m.in.: Janusza 
Kusocińskiego, przedwojennego olimpijczyka i Macieja Rataja, byłego 
marszałka polskiego Sejmu.

Opracował: ~Józef Grajek Prezes Towarzystwa

Źródła:
Andrzej Budzyński. Muzeum Więzienia Pawiak w Warszawie. 1986.
Piotr Bauer: Generał Józef Dowbor Muśnicki 1867-1937. Wydawnictwo Po-

znańskie. 1988 r.
Tadeusz Czerwiński. Wspomnienia. Sieraków 1998.
Relacje: Andrzeja i Krystyny Au (przyjaciele Agnieszki, którzy w czasie II 

wojny światowej mieszkali w Warszawie), Pelagii Okupniak i Franciszki Sochy 
spisane przez Annę Grajek. 

Archiwum kościelne w Lusowie.
Zdjęcia i dokumenty o Agnieszce znajdują się w Muzeum Powstańców Wiel-

kopolskich w Lusowie. 
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biblioteka

Ponad 19 tys. osób skorzysta-
ło w ubiegłym roku z róż-
nych propozycji Bibliote-

ki Publicznej (i filii) w Tarnowie 
Podgórnym. Mieszkańcy czytają 
książki i chcą czytać. Wzrasta licz-
ba mieszkańców, wzrasta również 
liczba osób chętnych i chcących 
korzystać z biblioteki. Jak wyglą-
da struktura wypożyczanych ksią-
żek, czyli to, co interesuje miesz-
kańców? Jakie książki cieszą się 
zainteresowaniem, jakie lubią czy-
tać, przy jakiej lekturze chcą się 
zrelaksować, a jaka ma uzupełnić 
wiedzę lub ją poszerzać? Struktura 
zainteresowań na załączonym dia-
gramie.

„Spotkajmy się w Bibliotece” 
- tak zatytułowany był spot rekla-
mowy emitowany w lutym i mar-
cu w telewizji publicznej i w pry-
watnych stacjach telewizyjnych 
w ramach kampanii społecznej. 
Jej celem jest zwrócenie uwagi na 

biblioteki jako miejsca dostępu do 
wiedzy, informacji i kultury. Naj-
ciekawsza jednak informacja to ta, 
że spot ufundowała Amerykańska 
Fundacja Billa i Melindy Gates.

Spotkania w Bibliotece w Tar-
nowie Podgórnym i naszych filiach 
odbywają się systematycznie. 
W kwietniu spotkanie czytelników 
– tych trochę mniejszych – z auto-
rem bardzo popularnych książek 
dla dzieci Wiesławem Drabikiem. 
Również w kwietniu finał V edy-
cji Konkursu Pięknego Czytania 
dla uczniów klas II. Kontynuuje-
my spotkania w naszej placów-
ce w ramach Akcji „Cała Polska 
Czyta Dzieciom”. 

W tym miesiącu obchodzo-
ny jest Światowy Dzień Książ-
ki i Praw Autorskich. Święto to 
wywodzi się z Katalonii. Pomy-
słodawcą był w 1926 roku wy-
dawca Vincent Clavel Andres. 
Oficjalnie, jako święto książki, 
obchodzone jest od 1995 roku. 
Wtedy UNESCO uchwaliło datę 
23 kwietnia jako symboliczną 
dla całej literatury światowej. 
W tym też dniu przypada rocz-
nica śmierci Miguela Cervantes 
i Williama Szekspira. To dobra 
okazja, żeby obdarować kogoś 
bliskiego książką. Można też, za 
przykładem mieszkańców Kata-
lonii, obdarować swoich bliskich 
oprócz książki różami (albo in-

nymi kwiatami w zależności od 
upodobań). 

Już dzisiaj anonsujemy nasze 
majowe spotkania. Zaprosiliśmy 
znaną autorkę i ilustratorkę ksią-
żek dla dzieci Elizę Piotrowską.

Oprócz spotkań i konkursów, 
na półkach – w dziale dla dzieci 
i młodzieży duży wybór nowości 
– w tym popularnonaukowych na 
różnym poziomie. Również dla 
dzieci i młodzieży dostępna jest 
literatura anglojęzyczna o różnym 
stopniu trudności.

Tradycyjnie czytelnikom doro-
słym polecamy NOWOŚCI WY-
DAWNICZE na różne tematy (już 
na półkach w Tarnowie Podgór-
nym), jak również książki, o któ-
rych mówi się i dyskutuje na ła-
mach czasopism i w telewizji.

~ I.B.

Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej

Zaproszenie 
W sobotę, 24 kwietnia 2010 roku, pod patronatem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne 

Tadeusza Czajki i Przewodniczącej Rady Gminy Ewy Noszczyńskiej – Szkurat 
odbędą się w Lusowie obchody 70. ROCZNICY MORDU KATYŃSKIEGO, na które 
w imieniu organizatorów serdecznie zaprasza Prezes TPGJDM ~ Józef Grajek.

PROGRAM  UROCZYSTOŚCI (godz. 13.00)
1. Sadzenie świerku katyńskiego przy Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. 

GJDM w Lusowie ul. Ogrodowa 3a.
2. Uroczystości Katyńskie na lusowskim cmentarzu, Marsz Pamięci do lusowskiego 

Kościoła z Orkiestrą Wojskową z Żagania i Kompanią Honorowa 17 Wielkopolskiej 
Brygady Zmechanizowanej im. GJDM z Międzyrzecza.

3. W lusowskim kościele zostanie odprawiona Uroczysta Msza Święta w intencji Oj-
czyzny i Ofiar II wojny światowej.  ~na
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gok

Zatańczą 
najlepsi

Z okazji Międzynarodowego 
Dnia Tańca,  29 kwietnia 
w auli Gimnazjum w Ba-

ranowie (godz. 18)  odbędzie się 
koncert taneczny. Organizatorzy: 
OSiR Tarnowo Podgórne, GOK 
„SEZAM” Tarnowo Podgórne 
oraz OSiR JAST Tarnowo Pod-
górne.

Zobaczymy m. in.: finalistów 
Mistrzostw Europy w tańcu no-
woczesnym, czołowych polskich 
tancerzy hip-hop i disco-dance.  
Zaprezentują oni również inne 
style taneczne. 

Wejściówki będą do odbioru 
po 10 kwietnia w OSiR Tarnowo 
Podgórne przy ul. Nowej 15.

 Zapraszamy!

Po zimowym znużeniu 
czas zregenerować siły 
i z uśmiechem na ustach 

witać wiosnę. No właśnie, czy 
jednak tylko uśmiechem można 
witać tę piękną porę roku? Mło-
dzi recytatorzy wiedzą doskona-
le, że nie! Oni wkraczają w wio-
senne dni z poezją i prozą na 
ustach. 

W minionym miesiącu odbywa-
ły się w naszej gminie eliminacje 
dorocznego konkursu recytator-
skiego „Wiosenne Przebudzenie”. 

Zainteresowanych zwycię-
stwem, jak zwykle, nie brako-
wało. Dzieci i młodzież chętnie 
kształcą się w dziedzinie piękne-
go mówienia. Obcując z literatu-
rą, kształtują swoją wyobraźnię. 
Wychodząc na scenę, starają się 
włożyć całe serce w to, by ocza-
rować publiczność i oddać sens 
utworu, jaki prezentują. Wszyscy 
zasługują na gromkie brawa już 
na starcie, jednak liczba miejsc na 

Trzymamy kciuki za recytatorów
podium jest ograniczona. O tym, kto zajął je tym razem zadecydowało 
jury w składzie:

 Maria Rybarczyk – aktorka  poznańskiego Teatru Nowego oraz Jo-
lanta Tepper.

Finaliści, stojący na pierwszych miejscach podium, będą reprezento-
wać naszą gminę w wielkim finale. Gdzie? Oczywiście, w Murowanej 
Goślinie i to już  22 kwietnia. Gratulujemy, trzymamy kciuki za powo-
dzenie w kolejnym etapie.  ~Joanna Konopka, ap

Oto tegoroczni wygrani:

Grupa klas I – III:
I miejsce – Kajetan Stachowiak z Lusowa  
II miejsce – Krzysztof Winiarski z Przeźmierowa
III miejsce – Antoni Możdzeń z Lusowa 
Wyróżnienie: Dominik Nawrot z Ceradza Kościelnego 
Wyróżnienie:  Wiktoria Szymańska z Ceradza Kościelnego 

Grupa klas IV – VI:
I miejsce ex aequo: - Alicja Struzik z Tarnowa Podgórnego 
 Michał Wnuk z Przeźmierowa
III miejsce – Jagoda Nowak z Tarnowa Podgórnego
Wyróżnienie: Wojciech Nowak z Lusowa
Wyróżnienie:  Weronika Świt z Przeźmierowa 

Gimnazjum Baranowo:
I miejsce – Marcelina Czajka z Tarnowa Podgórnego
II miejsce – Katarzyna Lesińska z Baranowa

SEZAMKI kwiecień/maj
21.04 Lusówko,Baranowo, Lusowo, 
Przeźmierowo, Tarnowo Podgórne

Pro Sinfonica - koncert pt. „Jak Śpiewak Głuszka  
śpiewać nauczył”

22.04 Murowana Goślina Wyjazd recytatorów na przegląd powiatowy 
konkursu „Wiosenne Przebudzenie”

24.04 Kórnik Wyjazd reprezentantów koła muzycznego GOK 
„SEZAM” na VIII Festiwal Młodych Muzyków

24.04 godz.10 Poznań CK Zamek VIII Finał projektu Teatr w Każdej Wiosce pt. 
„Razem i osobno”

24-25.04 Przeźmierowo Dni Przeźmierowa – informacja wewnątrz 
numeru str. 7

29.04 godz. 18 Gimnazjum 
Baranowo

Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca

30.04 godz.18 Przeźmierowo Kino Zielone Oko – film pt. „Fish Tank”   (reż. 
Andrea Arnold)

30.04 Konin Wyjazd grupy teatralnej z Jankowic na 
Wielkopolskie Spotkania Teatralne „Próby”

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja wg programu

2.05 godz.11.45 Kościół w Lusowie 63 Koncert z cyklu Lusowskie Poranki Muzyczne

3.05 godz.17.00  
Tarnowo Podgórne OSiR

Kabaret Paranienormalni

4.05 Galeria w Rotundzie Otwarcie wystawy prac pokonkursowych

12.05 Lusówko, Tarnowo Podgórne, 
Lusowo, Przeźmierowo, Baranowo

Pro Sinfonica - koncert pt.”Wiosna w krainie 
muzyki”
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W obecnym roku szkolnym 2009/2010 nasza 
szkoła  przystąpiła do projektu „Wychowy-
wać dla pokoju w zjednoczonej Europie. 

Pamięć wojny w naszym wspólnym domu”.  Związany 
on jest z przypadającą w 2009 r. 70. rocznicą wybuchu 
II wojny światowej. Projekt ten został ogłoszony przez 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. 

Chcielibyśmy wspólnie z uczniami i ich rodzinami, 
przygotować i zorganizować  wystawę. Jej tematyka to 
dzieje najbliższej okolicy i jej mieszkańców podczas 
okupacji niemieckiej i radzieckiej (okres wojny i bez-
pośrednio po jej zakończeniu). Chcielibyśmy zebrać jak 
najwięcej wspomnień osób pamiętających tamte czasy 
lub znających je z bezpośrednich relacji najbliższych, 
a dotyczących trudów życia codziennego, represji ze 
strony okupanta, sposobów radzenia sobie w obliczu 
zagrożenia, metod obrony przed okupacyjnymi ogra-
niczeniami, sposobów spędzania wolnego czasu, świąt, 
uroczystości rodzinnych, także zmian administracyj-

Od początku marca 2010 
roku w ramach Koła Mło-
dych Umysłów w naszej 

szkole trwają zajęcia „Sztuka ucze-
nia się” (według projektu Sensus). 
Biorą w nich udział uczniowie klas 
piątych. W czasie zajęć uczestni-
cy poznają sposoby poszerzania 
pola widzenia, techniki zwiększania 
efektywności czytania i podnoszenia 
stopnia zrozumienia czytanego tek-
stu. Będą uczyli się efektywnej pra-
cy z tekstem, poznają mnemotech-
niki i ich praktyczne wykorzystanie 

12 marca w parafii Wszyst-
kich Świętych odbyło 
się międzyszkolne spo-

tkanie grup uczniów przybyłych do 
Tarnowa Podgórnego pod opieką 
katechetów i rodziców. Zebrali się 
przedstawiciele wszystkich szkół 
podstawowych z terenu gminy, 
aby wspólnie modlić się w intencji 
uczniów, nauczycieli, rodziców, ka-
płanów, pracowników oraz miesz-
kańców Gminy. Rozpoczęliśmy 
wspólnym śpiewem, połączonym 

Apel do wszystkich Rodziców i Dziadków!
nych, jakie wprowadzali okupan-
ci po zajęciu okolicznych miejsco-
wości (np. zmiany w nazewnictwie 
ulic itp.).

Zwracamy się prośbą o takie wła-
śnie relacje bądź informacje o oso-
bach, które mogłyby i chciały ich 
udzielić. Prosimy również o udo-
stępnienie fotografii (osób, miejsc, 
wydarzeń), dokumentów, pamiątek. 
Zdajemy sobie sprawę, że często są 
to przedmioty bezcenne, dlatego jeśli 
uzyskamy taką zgodę, tylko je sfoto-
grafujemy (lub zeskanujemy) i wyko-
rzystamy do zorganizowania wystawy 
w naszej szkole. Relacje, wspomnie-
nia mogą pozostać anonimowe. 

Celem naszych działań jest przy-
bliżenie uczniom tamtych okrutnych 

czasów, a dzięki temu  uzmysłowie-
nie im, że wojna jest największym 
złem, które nie powinno już nigdy 
się wydarzyć, a pokój i życie czło-
wieka to wartości najważniejsze.

Mamy nadzieję, że nasze dzieci 
przeżyją niezapomnianą i poucza-
jącą lekcję historii.

W imieniu  społeczności Szkoły 
Podstawowej w Lusowie

~Aleksandra Kolendo-Dyrektor

Wszelkie informacje prosi-
my kierować do Haliny Taciak 
- szkolnego koordynatora pro-
jektu lub do sekretariatu szko-
ły. Więcej o projekcie na stronie:  
www.splusowo.pl

Poznają sztukę uczenia się 
w nauce własnej, dowiedzą się, jak 
tworzyć tzw. notatki wewnętrzne 
i zewnętrzne oraz jak konstruować 
mapy umysłu. Duży nacisk zostanie 
położony na techniki uczące kon-
centracji uwagi, myślenie logiczne 
oraz organizację nauki.

Po kilku pierwszych zajęciach 
uczniowie wyrażają zdziwienie, że 
„zajęcia tak szybko się kończą”, po-
doba im się samodzielne układanie 
materiałów ćwiczeniowych w se-
gregatorach i praca ze stoperami. 
Lubią też sprawdzać swoje umiejęt-

ności zapamiętywania, chętnie uru-
chamiają wyobraźnię, dużo radości 
dają im ćwiczenia spostrzegawczo-
ści i kreatywności.  

 ~R.S.
Prezesowi TSP, Krzysztofowi 

Szumskiemu oraz wszystkim dar-
czyńcom, dzięki którym kolejne 
dziecko z naszej szkoły otrzyma-
ło pompę insulinową – Z całego 
serca dziękujemy!

Społeczność Szkoły  
Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Tarnowie Podgórnym

SP Lusowo

SP Tarnowo Podgórne

Młodzi świadkowie miłości 
z refleksją i modlitwą, następnie 
ks. Artur poprowadził Drogę Krzy-
żową. Treść rozważań kolejnych 
stacji współtworzyli i odczytali 
uczniowie z poszczególnych szkół 
z: Ceradza Kościelnego, Lusowa, 
Lusówka, Przeźmierowa i Tarno-
wa Podgórnego. Na zakończenie 
ministranci - w imieniu proboszcza 
parafii - obdarowali uczestników 
słodkimi niespodziankami. 

Przy tej okazji serdecznie dzię-
kuję kapłanom, wszystkim kate-
chetom, uczniom i ich rodzicom 
za przybycie pomimo niełatwej 
pory oraz niesprzyjającej pogody.  
 ~R.Kudłaszyk

Zjednoczenie przy  symbolicznej „kuli ziemskiej” w cen-
trum Tarnowa.
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W tym roku nasza klasa 
powitała wiosnę ina-
czej niż zwykle.19 

marca wspólnie z naszymi trochę 
młodszymi kolegami ze Szkoły 
Podstawowej numer 54 w Pozna-
niu, pojechaliśmy na wycieczkę 
integracyjną do Parku Etnogra-
ficznego Dziekanowicach, gdzie 
znajduje się skansen wsi wielko-
polskiej, pięknie położony nad Je-
ziorem Lednickim.

  Tam odbyła się impreza plene-
rowa „Topienie Marzanny” – ob-
rzędowe wyprowadzenie ze wsi 
„Śmierciuchy”, symbolu zimowe-
go zastoju przyrody. Wraz z wielo-
ma grupami uczniów, przybyłymi 
z różnych stron Wielkopolski prze-

Od kilku lat w marcu w na-
szej szkole obchodzi-
my święto liczby Pi. Jest 

to już tradycja naszego liceum, 
a więc w tym roku również nie 
mogło być inaczej. Po kilkutygo-
dniowych przygotowaniach głów-
ne uroczystości odbyły się w po-
niedziałek, 15 marca.

W ramach tego święta ucznio-
wie zmagali się z matematyką 
trochę inaczej niż na co dzień. 
Przygotowali: okrzyk, dowcip 
oraz reklamę matematyki. Ryso-
wali karykatury wybitnych mate-
matyków, między innymi Talesa 
z Miletu, Pitagorasa oraz Archi-
medesa, których życiorysy bar-
dzo dobrze zaprezentowali już 
w trakcie uroczystości. Efekty ich 
pracy zachwyciły całą społecz-
ność szkolną, a w szczególności 
szanowne jury, w którego skła-
dzie zasiadali: Paweł Smoliboc-
ki – dyrektor szkoły, Mirosława 
Przyłudzka-Moryl - nauczycielka 
matematyki oraz Danuta Kołod-
ko-Nowak – nauczycielka j. pol-

SP Lusówko

Jak witaliśmy wiosnę
tej zimy taniec, a następnie zostały 
złożone na symbolicznym stosie. 
Było ich mnóstwo i mimo wszyst-
ko trochę nam było ich żal…

W skansenie mieliśmy też czas, 
by obejrzeć wnętrza starych chat, 
zapoznać się ze sprzętami i urzą-
dzeniami liczącymi niekiedy po-
nad dwieście lat.

Ponieważ skutecznie przepę-
dziliśmy „złą” zimę i dzień był 
prawdziwie wiosenny i słoneczny, 
mogliśmy pobawić się wspólnie z 
kolegami, pobiegać, a następnie 
na dworze zjeść wspaniałą gro-
chówkę, przygotowaną przez or-
ganizatorów imprezy.

~Uczniowie klasy III Szkoły 
Podstawowej w Lusówku

szliśmy przez wieś, niosąc przy-
wiezione ze sobą marzanny. Barw-
ny korowód dotarł na koniec wsi, 
gdzie zatrzymaliśmy się na tańce 
i przyśpiewki ludowe. Wszystkie 
marzanny wykonały w kole ostatni 

skiego. W czasie uroczystości po 
trzech przedstawicieli z każdej 
klasy brało udział w emocjonu-
jących konkursach: „Abra – Ka-
dabra”, „Skojarzenia” oraz krzy-
żówka matematyczna. Najlepszą 
„czarującą” okazała się Dagmara 
Skwierczyńska z II A, a najwięcej 
matematycznych skojarzeń miała 
Maja Rzepka również z klasy IIA. 
Poszczególne konkurencje prze-
platały opowiadane dowcipy oraz 

recytowane wiersze, oczywiście 
o matematycznej tematyce.

Po podliczeniu przez jury 
wszystkich punktów najlep-
sza okazała się  klasa IIIA,  dru-
gie miejsce zajęła klasa III B/C, 
a trzecie klasa IIB/C. Nagrody 
przyznawane były również in-
dywidualnie dla autorów najlep-
szych karykatur. Tutaj zwyciężyła 
Sławomira Krzyżaniak z kl. IIIA, 
drugie miejsce zajął Ronald Du-
dek z klasy I B/C, a trzecie Maria 
Boch z klasy IA.

Przygotowaniem i organizacją 
całej imprezy zajęły się klasy IIA 
oraz IA wraz z wychowawczynia-
mi: Mirosławą Przyłudzką-Moryl 
oraz Anną Gorońską. Uroczystość  
sprawnie poprowadzili: Martyna 
Mańka oraz Jędrzej Dzierżyński.

Wszystkim dopisywały bardzo 
dobre  humory nie tylko z powo-
du dwóch, luźnych lekcji. Po raz  
kolejny pokazaliśmy, że potrafi-
my świetnie się bawić również tak 
trudnym przedmiotem, jakim jest 
matematyka. ~Weronika Krupa

Święto liczby Pi (π)
Liceum Tarnowo Podgórne

Na wycieczce 
w Dziekanowi-
cach

fot. archiwum
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edukacja

3 marca w Szkole Podstawowej im. A. Fiedlera 
odbył się Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny 
EKOPLANETA. Cieszył się jak co roku dużą 

popularnością. Wzięło w nim udział 105 uczniów w 
dwóch kategoriach wiekowych: MALUCH – klasy 
III i IV (46 uczniów) i ADEPT – klasy V i VI (59 
uczniów). Dzieci rozwiązywały 30 zadań testowych 
i jedno zadanie otwarte, co dawało możliwość zdo-
bycia łącznie 38 punktów. Karty odpowiedzi zostały 
wysłane do Warszawy. Na wyniki będziemy niecier-
pliwie czekać do końca maja.

~Urszula Książkiewicz  
– Szkolny Organizator Konkursu

W marcu klasy II i III bra-
ły udział w warsztatach 
ekologicznych prowa-

dzonych przez pracowników Wy-
działu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Urzędu Miasta 
Poznania na temat odnawialnych 
źródeł energii. Są to źródła, które 
wykorzystują w procesie przetwa-
rzania energię wiatru, geotermalną, 
wodną, promieniowanie słoneczne 
oraz energię pozyskiwaną z bioma-
sy i biogazu wysypiskowego itp. 
Dlatego warto o nich mówić, pro-
pagować je, gdyż są przyjazne dla 
środowiska naturalnego. Poznali 
sposoby podróżowania i spędzania 
wakacji w zgodzie z naturą. 

Stosowanie w praktyce haseł: 
„Zgaś zbędną żarówkę!”, „Domy-
kaj lodówkę!”, „Wyjmij ładowar-
kę z gniazdka!”, „Segreguj śmie-
ci!”, „Dozuj detergenty!”, dowodzi, 
że każdy uczeń przyczynia się do 
oszczędności w gospodarstwie do-
mowym, a tym samym dba o naszą 
planetę. Podsumowaniem był kon-
kurs plastyczny na temat „Jak  wi-
dzę segregację odpadów w najbliż-
szym otoczeniu”. Prace znalazły 
się na wystawie w holu szkoły. Te-
raz  można je podziwiać w Urzędzie 
Miasta Poznania. Zdobyliśmy  wie-
le nagród  oczywiście - ekologicz-
nych.  ~  G. Nowak  E. Pietrzak

Na dworze coraz cieplej, 
słońce zaczyna pukać do 
naszych okien. Zrzuciliśmy 

ciepłe płaszcze i czapki, bo wiosna 
stanęła w progu. Cieszymy się z 
tego faktu, dlatego kiedy tylko na-
stała kalendarzowa wiosna, grupy 
klas „zerowych” spotkały się, aby 
ją powitać. Uroczystość poprzedzi-
ły przygotowania. Każda otrzymała 
wcześniej telegram, który informo-
wał, że dziecko ma mieć w czasie 
spotkania emblemat kwiatka. Zada-
niem dla całej grupy było wykona-
nie wiosennego kapelusza.

Grupa 0–4 przygotowała in-
scenizację pt. „Gdzie jesteś wio-
sno?”. Dzieci starały się jak naj-
lepiej przybliżyć swoim kolegom 
i koleżankom pierwsze wiosenne 

zwiastuny. Na koniec insceniza-
cji na znak powitania nowej pory 
roku mali aktorzy ubrali Marzannę 
w zieloną sukienkę. Kto z uwagą 
słuchał mógł potem wykorzystać 
zdobytą wiedzę podczas turnieju, 
który odbył się po przedstawie-
niu. Dzieci startowały bowiem 
nie tylko w konkurencjach zręcz-
nościowych, ale również musiały 
rozwiązać wiosenne zagadki. 

Nie było przegranych, a dobrej 
zabawie towarzyszyły wiosenne 
piosenki i rymowane wierszyki, 
których nauczyliśmy się podczas 
uroczystości. Myślimy, że w przy-
szłym roku uda nam się w równie 
miły sposób powitać tę najpięk-
niejszą porę roku!

~Małgorzata Dorna

EKOPLANETA 2010
SP Przeźmierowo

Witaj wiosno!

Uczniowie klas zerowych powitali wiosnę fot. archiwum

Z ekologią  
za pan brat !
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ogłoszenia

WZPGN.72241/21/09 Tarnowo Podgórne  2010-04-02

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z  2004r. Nr 261, 
poz. 2603 z późn. zm.) przeznaczam do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położone w rejonie ul. Kukułki 
w Lusowie, stanowiące własność Gminy Tarnowo Podgórne:

W Y K A Z
Obręb Działka Pow. 

m2
Księga wieczysta Opis 

nieruchomości 
Przeznaczenie w planie Wartość działki 

brutto

1 2 3 4 5 6 7

Lusowo 625/10 811 PO1P/00105692/7 działka 
niezabudowana

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/22/98 Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998 roku opublikowaną w 
Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 3 poz. 40, działka przeznaczona jest pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

177.000,00 zł

Lusowo 625/11 746 PO1P/00105692/7 działka 
niezabudowana

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/22/98 Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998 roku opublikowaną w 
Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 3 poz. 40, działka przeznaczona jest pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

180.000,00 zł

Lusowo 625/12 826 PO1P/00105692/7 działka 
niezabudowana

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/22/98 Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998 roku opublikowaną w 
Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 3 poz. 40, działka przeznaczona jest pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

195.000.00 zł

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 w/wym. ustawy, powinny złożyć wniosek 
w terminie 6 tyg. licząc od dnia wywieszenia wykazu. Wykaz wywieszono w dniach 9-30 kwietnia. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

WZPGN.72241/20/09 Tarnowo Podgórne  2010-04-02

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z  2004r. Nr 
261, poz. 2603 z późn. zm.) przeznaczam do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną przy ul. Niecałej w 
Przeźmierowie, stanowiącą własność Gminy Tarnowo Podgórne:

W Y K A Z
Obręb Działka Pow. 

m2
Księga wieczysta Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie Wartość działki 

brutto

1 2 3 4 5 6 7

Przeźmierowo 941 693 PO1P/00203321/3 działka 
niezabudowana

Dla działki 941 nie ma obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy  zatwierdzonym Uchwałą Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne Nr LXV/405/2005 z dnia 29 
listopada 2005r. ze zmianami, w/w działka znajduje się 
na terenie oznaczonym symbolem M4-teren intensywnej 
zabudowy jednorodzinnej. 

317.000,00 zł

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 w/wym. ustawy, powinny złożyć wniosek 
w terminie 6 tyg. licząc od dnia wywieszenia wykazu. Wykaz wywieszono w dniach 9-30 kwietnia. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

WYKAZ GRUNTU GMINNEGO PRZEZNACZONEGO 
DO SPRZEDAŻY

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 

SPOSÓB 
ZAGOSPODAROWANIA 

Zabudowana budynkiem handlowo-
usługowym

Cena nieruchomości
Wartość prawa własności: 41 857 zł
Wartość prawa użytkowania 
wieczystego: 27 739 zł

Termin wnoszenia opłat Przed zawarciem aktu notarialnego

Forma i tryb oddania

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej 
na rzecz użytkownika wieczystego, 
zgodnie z uchwałą nr LX/591/2009 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne z 
dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie 
sprzedaży działki w formie 
bezprzetargowej

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy, zatwierdzonym uchwałą rady Gminy Nr LXV/405/2005 
z dnia 29 listopada 2005 roku powyższa działka znajduje się na terenie ini-
cjatyw indywidualnych z prawem zabudowy mieszkaniowej.PRZEZNA-
CZENIE NIERUCHOMOŚCIDziałka gruntu oddana w użytkowanie wie-
czyste, zabudowanaOPIS NIERUCHOMOŚCI0,0140 ha POWIERZCHNIA 
NIERUCHOMOŚCIObręb Tarnowo Podgórne, działka nr 1074/7, KW nr 
PO1P/00094691/9

WZPGN.72241-4/10 Tarnowo Podgórne, dnia 12 kwietnia 2010 r.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne podaje do publicznej wiadomości, na podsta-
wie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), wykaz 
gruntu gminnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
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 ogłoszenia
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami  (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmia-
nami) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) – Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne 

OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w gminie Tarnowo 
Podgórne, Lusowo, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto 
prowadzona jest księga wieczysta PO1P/00118459/6:
Lp. obręb Nr działki Powierzchnia 

w m2
Cena 
wywoławcza 
zł (brutto)

Wadium
w zł

Postąpienie
minimalne 
w zł

1 2 3 4 5 6 7

1. Lusowo 147/8 1516 222 000 zł 44.400 zł 2 220 zł

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusowie – cześć A, zatwier. uchwałą nr 
LXI/560/2001 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 listopada 2001r, opubl. 
w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 17, poz. 2096 oraz zmianą miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
w Lusowie A i B – cześć, zatwier. uchwałą nr XL/241/2004 Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne z dnia 28 września 2004r, opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 167, poz. 
3592 - działka 147/8 położona jest na terenie zabudowy usługowej (symbol  U2).
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 28 kwietnia 2010r. (środa) w sali nr 
100 Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115 o godz. 10oo. 
Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2009r. 
(czwartek) na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. 
O/Poznań nr 48 10501520 1000 000 50265 1441. Wadium ulega przepadkowi 
w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 4 marca 2010r. 
W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu.
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętej ogłoszeniem udziela 
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok. 12, tel. 061 
89-59-261.  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami  (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmiana-
mi) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w gminie Tarno-
wo Podgórne, Wysogotowie, dla których Sąd Rejonowy Poznań Stare 
Miasto prowadzi księgę wieczystą PO1P/00211581/2:
Lp. obręb Nr 

działki
Powierzchnia 
w m2

Cena 
wywoławcza  
zł (brutto)

Wadium
w zł

Postąpienie
minimalne 
w zł

1 2 3 4 5 6 7

1. Wysogotowo 209/2 658 135 000 zł 27.000 zł 1 350 zł

2. Wysogotowo 209/3 564 115 000 zł 23 000 zł 1 150 zł 

Dla działek 209/2, 209/3 nie ma obowiązującego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Dnia 26 sierpnia 2009r. Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne wydał decyzję nr WZPGN.7331-163/09 o warunkach zabudowy 
zgodnie, z którą na każdej działce można wybudować budynek mieszkalny 
jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej.  
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 28 kwietnia 2010r. (środa) w sali 
nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115 o godz. 
11oo. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 22 kwietnia 
2009r. (czwartek) na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank 
Śląski S.A. O/Poznań nr 48 10501520 1000 000 50265 1441. Wadium ule-
ga przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od 
zawarcia umowy. 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeń-
stwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 
dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 4 marca 
2010r. 
W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu.
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętej ogłoszeniem udziela 
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok. 12, tel. 061 
89-59-261.  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza II 
przetarg ustny nieograniczony na oddanie 
w użytkowanie wieczyste niezabudowanej 
nieruchomości położonej w obrębie Tarno-
wo Podgórne, gmina Tarnowo Podgórne o 
numerze geodezyjnym 326, dla której Sąd 
Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę 
wieczystą KW nr  PO1P/00187698/7.  
1) Nieruchomość przeznaczona do użytko-
wania wieczystego stanowi własność Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, położona jest w cen-
trum miejscowości Tarnowo Podgórne, przy 
drodze powiatowej – ul. Szkolnej i przy dro-
dze wewnętrznej – ul. Wąskiej, w sąsiedz-
twie z istniejącym obiektem handlowym 
oraz terenem targowiska.
2) Przedmiotowa nieruchomość przezna-
czona jest pod zabudowę budynkiem nie-
publicznej przychodni lekarskiej, w ramach 
której funkcjonować ma m. in. internista, 
ortopeda i alergolog, bądź musi stanowić 
element większego kompleksu, w skład któ-
rego wchodzić będzie niepubliczna przy-
chodnia lekarska, zawierająca w/w spe-
cjalności. Wskazane specjalności muszą 
funkcjonować w okresie co najmniej 5 lat 
po oddaniu budynku przychodni do użytko-
wania, począwszy nie później niż w ciągu 
6 miesięcy od oddania do użytkowania. Po-

nadto wskazuje się za pożądane następujące 
specjalności: okulistyczna, reumatologicz-
na, endokrynologiczna
3) Sposób zagospodarowania nieruchomo-
ści określa decyzja nr WZPGN.7331-80/09 
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 
listopada 2009 roku o ustaleniu warunków 
zabudowy.
4) Użytkownik wieczysty zobowiązuje się 
do rozpoczęcia budowy przedmiotowej in-
westycji w nieprzekraczalnym terminie – 
30.09.2011 roku.
5) Dla całkowitego zakończenia realizacji 
inwestycji t.j. do oddania do użytkowania 
projektowanego budynku wyznacza się nie-
przekraczalny termin – 30.09.2012 roku.
6) Wadium wynosi 20 000 zł (słownie zło-
tych dwadzieścia tysięcy), płatne na rachu-
nek bankowy Gminy Tarnowo Podgórne 
w ING Bank Śląski nr 48 1050 1520 1000 
0005 0265 1441 do dnia 12 maja 2010r.
7) Wniesione wadium zalicza się na poczet 
pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wie-
czystego.
8) Cena wywoławcza nieruchomości wy-
nosi 200 000 zł (słownie złotych dwieście 
tysięcy). 
9) Pierwsza opłata z tytułu użytkowania 
wieczystego wynosi 15 % ceny nierucho-

mości uzyskanej w przetargu i powiększona 
będzie o należny podatek VAT w wysoko-
ści 22 %.
10) Pierwsza opłata za oddanie nierucho-
mości gruntowej w użytkowanie wieczyste 
podlega zapłacie jednorazowo, nie później 
niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej 
nieruchomości w użytkowanie wieczyste, 
przelewem na rachunek Urzędu Gminy.
11) Ustala się termin uiszczania rocznej 
opłaty za użytkowanie wieczyste – do 31 
marca każdego roku, z góry za dany rok, 
przelewem na rachunek Urzędu Gminy.
12) Dla nieruchomości zgodnie z art. 72 ust. 
3 pkt 5 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. 
U. nr 261 poz.2603 z 2004 r. z późniejszymi 
zmianami), ustala się roczną stawkę użytko-
wania wieczystego w wysokości 3% ceny 
uzyskanej w wyniku przetargu, powiększo-
ną o należny podatek VAT.
13) Zasady aktualizacji opłat – zgodnie z art. 
77 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
z tym zastrzeżeniem, że opłaty te nie mogą 
być niższe niż ustalone na podstawie ceny 
uzyskanej w przetargu.
14) Przetarg odbędzie się w dniu 17 
maja 2010 r. o godzinie 10.00 w Sali nr 
100 Urzędu Gminy w Tarnowie Pod-

górne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tar-
nowo Podgórne.
15) Nabycie nieruchomości przez cu-
dzoziemców może nastąpić w przy-
padku uzyskania zezwolenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
jeżeli wymagają tego  przepisy ustawy 
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców 
(Dz. U. Nr 167 poz. 1758 z 2004 r.)
16) Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
zastrzega sobie prawo odwołania prze-
targu z ważnych powodów.
17) Organizator przetargu zawiadomi 
nabywcę nieruchomości o miejscu i 
terminie spisania umowy sprzedaży w 
terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Jeżeli nabywca nieruchomo-
ści nie stawi się bez usprawiedliwienia 
w miejscu i terminie podanym w zawia-
domieniu, organizator przetargu może 
odstąpić od zawarcia umowy oddania 
w użytkowanie wieczyste, a wpłacone 
wadium nie podlega zwrotowi.
18) Szczegółowe informacje dotyczą-
ce w/w nieruchomości można uzyskać 
w Wydziale Zagospodarowania Prze-
strzennego i Gospodarki Nieruchomo-
ściami w godzinach pracy Urzędu.

Tarnowo Podgórne, dnia 12 kwietnia 2010 r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE  

NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI W Tarnowie Podgórnym
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Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszka-
niowej w Baranowie w rejonie ulic: Szamotulskiej i Białej 
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227)  zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Barano-
wie w rejonie ulic: Szamotulskiej i Białej wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko w dniach od 26.04.2010r. do 17.05.2010r., ul. 
Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami, odbędzie się 11.05.2010r. w siedzibie Urzędu Gminy 
w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 15:00.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miej-
scowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta 
Gminy z podaniem imienia i nazwiska  lub nazwy jednostki organizacyj-
nej 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 
wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
31.05.2010r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ceradz Ko-
ścielny
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. Nr 199 poz. 1227)  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla miejscowości Ceradz Kościelny wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko w dniach od 26.04.2010r. do 17.05.2010r., ul. 
Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami, odbędzie się 10.05.2010r. w siedzibie Urzędu Gminy 
w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na 
piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska  lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani 
mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do 
wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
31.05.2010r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarno-
wo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne
zaprasza na spotkanie organizacyjne  

dot. utworzenia B klasy polskiej w piłce nożnej.
Spotkanie odbędzie się 30 kwietnia 2010 r. o godz. 18 w kawiarence 
w hali sportowej OSiR przy ul. Kościelnej 46/48 w Przeźmierowie

Zapraszam wszystkich byłych zawodników na 
spotkanie z okazji 25 rocznicy zdobycia tytułu 

wicemistrza woj. poznańskiego szkół podstawo-
wych w piłce siatkowej chłopców. 

Spotkanie  odbędzie się 24 kwietnia 2010 r.  
o godz. 15w Lusówku przy ul. Sierosławskiej 4. 
Jan Kosicki, były trener reprezentacji SP Tarno-

wo Podgórne.  
Więcej informacji na ten temat można uzyskać  

pod numerem telefonu (+48) 696 618 129.

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym informuje, 
że 22 kwietnia 2010 r. w hali sportowej OSiR przy 
ul. Nowej 15 w Tarnowie Podgórnym o godz. 15 

odbędzie się egzamin sprawnościowy do  
klasy sportowej Gimnazjum  

o profilu koszykówki i piłki siatkowej.
Warunkiem uczestnictwa w egzaminie  

jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego  
dostępnego w sekretariacie Gimnazjum oraz  

na stronie www.gimnazjumtp.edu.pl  
i dostarczenie go do sekretariatu  

do 19 kwietnia 2010 r.
Procedury egzaminu dostępne są  

na stronie internetowej Gimnazjum.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje o ogłoszeniu pierwszego 
ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości z 
przeznaczeniem na targowisko gminne przy ul. Orzechowej w Prze-
źmierowie na okres 5 lat. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest w 
siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej: www.tarnowo-
podgorne.pl
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w 
Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nierucho-
mościami – pok. nr 11 tel. (061) 8959-289

Dyrektor Przedszkola „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podgórnym 
zatrudni od 1 września 2010 r. nauczycieli wychowania przedszkol-
nego. Osoby zainteresowane proszę o złożenie dokumentów potwier-
dzających kwalifikacje oraz przebieg dotychczasowej pracy – do 31 
maja2010 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 
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W sobotę, 3 kwietnia na 
Stadionie OSiR w Tar-
nowie Podgórnym zo-

stały rozegrane derby Gminy, któ-
re wygrali piłkarze TARNOVII 
Tarnowo Podgórne pokonując 
1.FC Lusowo 3:1. 

O przegranej po meczu z Grze-
gorzem Kowalakiem, grającym na 
pozycji defensywnego pomocnika 
w drużynie 1.FC Lusowo, rozma-
wia Anna Gibała 

Ania Gibała: Jakie były nastro-
je w drużynie przed meczem z 
TARNOVIĄ ?
Grzegorz Kowalak: Nastroje były 
poprawne. Chociaż mieliśmy 
świadomość, że czeka nas bardzo 
ciężka przeprawa z rywalem zza 
miedzy.

Sezon turniejowy w pełni. Od 
12 do 14 marca w podwar-
szawskim Karczewie odby-

ły się Krajowe Mistrzostwa IDO 
w Disco Dance i Disco Freestyle 
będące równocześnie eliminacja-
mi do Mistrzostw Europy i Świata 
w tych stylach tanecznych. Impre-
za stała na bardzo wysokim po-
ziomie. Wzięło w niej udział po-
nad 400 zawodników z 37 szkół 
tańca z całej Polski. Wśród nich 
znalazła się formacja taneczna 
OSiR JAST Tarnowo Podgórne, 
która zajęła bardzo dobre finało-
we miejsca. 

Mini Formacja w stylu Disco 
Dance 12-15 lat zdobyła szóste 
miejsce, a Alicja Sawala i Mar-
ta Misiak w Duetach DD piąte. 
W układach solowych DD naj-
lepiej zatańczyła Marta Misiak, 
która dostała się do rundy finało-
wej i ostatecznie, pokonując  80 
zawodniczek z całej Polski, upla-
sowała się na ósmym miejscu. 

A.G.: Nie jest żadną nowością 
to, że mecze derbowe są inne 
niż pozostałe. Przyczyną Wa-
szej porażki była zła postawa 
czy taktyka? 
G.K.: W pierwszej połowie zde-
cydowanie zabrakło woli walki. 
Szybko stracona bramka podcięła 
nam skrzydła. Dwie kolejne były 
konsekwencją rażących błędów 
przy wyprowadzaniu piłki z wła-
snej połowy. Druga odsłona me-
czu, to bardziej ambitna postawa 
drużyny, która sprawiła, że GKS 
nie zwiększył już swojego prowa-
dzenia. 
A.G.: TARNOVIA jest wiceli-
derem tabeli. Czy więc może od 
samego początku  wiadomo było 
jak zakończy się to spotkanie ?
G.K.: Klasa Okręgowa jest nie-
przewidywalna. W tej lidze padło 

już wiele zaskakujących rezul-
tatów. Tym razem nie udało się 
uszczęśliwić naszych sympaty-
ków. Oczywiście okazji do rewan-
żu będziemy szukać w przyszłym 
sezonie, ale tylko w przypadku 
gdy TARNOVIA nie wywalczy 
awansu do IV ligi.
A.G.: Zdobyłeś jedyną bramkę 
dla 1.FC Lusowo. Jak oceniasz 
swój występ ?
G.K.: Zdobycie bramki było kon-
sekwencją zdecydowanie lepszej 
postawy całej naszej drużyny 
w drugiej części spotkania. Swój 
występ tego dnia oceniam prze-
ciętnie, zawsze mogło być lepiej.

Więcej informacji o 1.FC Lu-
sowo można znaleźć na stronie  
www.1fclusowo.pl

Piłkarskie derby Gminy

Finałowe występy OSiR JAST 
Tarnowo Podgórne

Obecnie podopieczne Beaty Dudek przygotowują się do Krajowych 
Mistrzostwa Polski IDO w Hip Hop’ie w Twardogórze oraz do koncertu 
zespołu, który odbędzie się 29 kwietnia o godz. 18 w ramach Między-
narodowego Dnia Tańca. Podczas koncertu zobaczymy m.in. finalistów 
Mistrzostw Europy (Hip Hop juniorów), czołowych tancerzy Polski 
w HH i DD oraz młodych artystów reprezentujących różne style tańca. 
Gościnnie wystąpią również inne grupy taneczne. Impreza odbędzie się 
w auli Gimnazjum w Baranowie (szczegóły str. 18).  ~Ania Gibała
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Powoli dobiega końca siód-
ma edycja Mistrzostw So-
łectw Gminy Tarnowo 

Podgórne 2009/2010. W mar-
cu reprezentacje stanęły do ry-
walizacji w turnieju piłki nożnej 
amatorów oraz szachach i warca-
bach. W obu turniejach (szachy 
i warcaby traktowane jako jeden) 
niekwestionowanym zwycięz-
cą zostało sołectwo Przeźmiero-
wo. Dzięki tym wygranym Prze-
źmierowo plasuje się na drugim 
miejscu w tabeli z zaledwie dzie-
więciopunktową stratą do lidera, 
którym jest Rumianek. O zwy-
cięstwie w tej edycji mistrzostw 
przesądzi III Letni Turniej w Piłce 
Nożnej drużyn 5-osobowych mło-
dzieży do lat 18.

~Ania Gibała

Ruszyła liga

Klasyfikacja na półmetku rozgrywek przedstawia się następująco: 
  MIEJSCE     SOŁECTWO   SUMA PUNKTÓW PO 9  TURNIEJACH     

 1 RUMIANEK 141 
 2 PRZEŹMIEROWO 132 
3 LUSOWO 115 
4 TARNOWO PODGÓRNE 114 
5  WYSOGOTOWO 107,5 
6 LUSÓWKO 107 
7 SADY 106,5 
8 BARANOWO 85 
9 GÓRA 59,5 
10 KOKOSZCZYN 47 
11 CERADZ KOŚCIELNY 29,5 
12 SWADZIM 23,5 
13 JANKOWICE 22,5

Mistrzostwa sołectw

Dwa zwycięstwa Przeźmierowa

Piłkarze z naszej gminy roz-
poczęli rozgrywki ligowe. 
GKS TARNOVIA wystę-

puje w trzech kategoriach wieko-
wych, natomiast powstały MTS 
TARNOWIAK w dwóch. TAR-
NOVIĘ reprezentować będą:

- seniorzy – klasa okręgowa za-
chodnia – trener Włodzimierz Ja-
kubowski,

- juniorzy – klasa okręgowa ju-
niorów (rocznik 1991 – 1994) – 
trener Tadeusz Dorna,

- trampkarze – rocznik 1995-
1997 – trener Wiktor Weber.

Z kolei młodzież i dzieci z  
TARNOWIAKA reprezentują:

- młodziki – rocznik 1998-1999 
– trener Darek Piechota,

- orliki – rocznik 2000-2002 – 
Marek Bartkowiak.

Wyniki spotkań GKS TARNOVIA Tarnowo Podgórne:
Seniorzy:

GKS – Mawit Lwówek 4 : 2 Łukasz Małolepszy, Mirosław 
Bielejewski x 2, Mateusz Kubicki

GKS – Concordia Murowana Goślina 4 : 0 Maciej Piętka x 2, Mirosław 
Bielejewski, Adrian Sawicki

Juniorzy starsi:
GKS –  KS 1920 Mosina 3 : 2 Tyklewicz Krzysztof x2, Szopka Dariusz

Trampkarze:
GKS – Pogoń Lwówek 0 : 3

Wyniki spotkań Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego TARNOWIAK:
Polonia Nowy Tomyśl - MTS 3 : 0

Po udanym początku wiosny w wykonaniu seniorów można mieć na-
dzieję, że Tarnovia zdoła wywalczyć awans do czwartej ligi czego pił-
karzom, szkoleniowcom i kibicom serdecznie życzymy.

Oba kluby cały czas prowadzą nabór do drużyn młodzieżowych, 
wszystkich chętnych zapraszamy na treningi, a szczegółowe informacje 
można uzyskać u Darka Piechoty – 782 978 549.

Wszystkich sympatyków piłki nożnej zapraszamy na nasze strony inter-
netowe, na których można znaleźć terminy spotkań, wyniki, relacje z me-
czy, statystyki i inne informacje z klubów: www.gks-tarnovia.nets.pl oraz 
www.tarnowiak.nets.pl. Kibiców, którzy wolą „na żywo” oglądać zma-
gania piłkarzy zapraszamy na stadion przy ulicy 23 Października (GKS 
TARNOVIA) oraz na boisko przy ulicy Nowej (MTS TARNOWIAK). 

~Darek Piechota
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Skład: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, tel. 8161 159, e-mail: biuro@pwprojekt.pl
Druk: MDM druk, 61-304 Poznań, ul. Borówki 4, tel./fax 870 90 80, 876 85 27
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DAM PRACĘ
Zatrudnię studentów, młodzież, tel. 792 
691 899

Panie do pracy w ogrodnictwie zatrudnię 
Przeźmierowo, tel. 691 300 952

Praca dla kierowcy - prawo jazdy kat C 
(świadectwo kwalifikacji, rencista) tel. 
kont.692-705-702

Montażystę kominków oraz osobę do 
prowadzenia biura przyjmę. Mile widzia-
na umiejętność podstaw rysunku tech-
nicznego, Przeźmierowo, ul. rynkowa 96, 
tel. 508 121 810, biuro@akme-poznan.pl

Szukam Pani do sprzątania domu w Lu-
sówku 1 raz w tygodniu (popołudnie) oraz 
do okazjonalnej opieki nad 2 dzieci. Tylko 
uczciwe, zdecydowane osoby. Tel. 605 
957 507

Firma INTREX z siedzibą w Sadach po-
szukuje pracownika na cały lub 1/3 eta-
tu zainteresowanych prosimy o kontakt i 

przesłanie CV, tel. 607 162 999 lub inte-
rex@interex.pl

Zatrudnię opiekunkę do starszej osoby 
leżącej (Chyby, poczta Przeźmierowo). 
Możliwość stałego zatrudnienia, za-
mieszkania lub do dyspozycji samochód 
służbowy. Zgłoszenia na adres mailowy: 
ogloszenie71@wp.pl

Operatora koparko-ładowarki zatrudnię, 
tel. 600 042 721

Mężczyzna do pielęgnacji ogrodów. Etat 
lub dorywczo, tel. 602 121 046

Zatrudnię Panią do opieki nad domem, 
okolice Tarnowa Podgórnego- gotowa-
nie, sprzątanie, pranie dla rodziny 3 oso-
bowej. Pełen etat, wymagane prawo jaz-
dy, tel. 509 617 922, 512 029 998

Potrzebna osoba do pracy w sadzie. Mile 
widziana umiejętność jazdy ciągnikiem. 
Kontakt: 665-897-372

Zatrudnię tynkarzy maszynowych, 509-
444-647

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

Dziewczyna 30 l. poszukuje pracy 
(wyższe) - 796 388 711

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.) po-
szukuje pracy na 1/2 etatu - 664 083 393

Kierowca - emeryt kategoria C+E z 
wieloletnią praktyką szuka pracy tel. 
602 478 780

Posprzątam dom w Przeźmierowie 15 
zł/h, tel. 721 048 573

Zaopiekuję się kompleksowo ogrodem, 
terenem zielonym, tel. 782-060-162

Dorywczo wykonam prace porządkowe, 
kopanie, pelenie, itp. - 781 367 212

Rencista popszukuje pracy - 609 350 047

Biuro-Księgowość-  Word, Płatnik, 
Symfonia, 14-lat doświadczenia, tel. 
788-829-356

Szukam pracy. Rozliczę, wypełnię ZE-
ZNANIE ROCZNE ZA 2009 r.. Przygo-
tuję dokumenty do Urzędu Skarbowego 
o zwrot VAT za materiały budowlane. 
Poprowadzę kadry, księgowość na zle-
cenie. Skoryguję zawiadomienia o błę-
dach z Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych. kontakt 796 128 528

Szukam pracy - specjalista BHP, P-Poż, 
HR, redaktor techniczny, drukarz typo-
graficzny i offsetowy, kat. C + wózki 
widłowe, niemiecki, holenderski - 509 
46 33 90

Zaopiekuję się dzieckiem w domu 2-5 
lat, Przeźmierowo tel. 603 180 120

Poszukuję pracy - sprzątanie mieszkań, 
domów - tel. 692 689 230

Kobieta lat 36 szuka pracy. Pilne - 505 
185 349

Wyrazy szczerego 
współczucia  

żonie z powodu śmierci 
męża 

 

śp. Bolesława Kuracha 

składają Zarząd  
oraz Członkowie Klubu 

Seniora  
w Tarnowie Podgórnym

Pani Elżbiecie Huber

szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Mamy

składają
Dyrekcja, nauczyciele

oraz 
pracownicy 

Szkoły Podstawowej im. 
Arkadego Fiedlera  
w Przeźmierowie

Państwu 

Janinie i Jerzemu 
Nowaczykom 

serdeczne wyrazy 
współczucia z powodu 

śmierci szwagra 
śp. Mieczysława Napierały 

składają Zarząd  
i Członkowie Klubu  
Seniora w Sadach 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci 

DARIUSZA GOROŃSKIEGO

Wyrazy szczerego współczucia 
ŻONIE, DZIECIOM, RODZICOM

I CAŁEJ RODZINIE

      składają
koleżanki i koledzy DARKA

   ze Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgórnym
   (1966-1974)

Wszystkim, którzy cierpią 
z powodu przedwczesnej 

śmierci

Marka Włodarczaka

Żonie, Rodzicom i całe 
Rodzinie

serdeczne wyrazy 
współczucia składa 

Wojciech Janczewski  
z Rodziną i Pracownikami
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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

WIOSENNA PROMOCJA!

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

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

SALON URODY kosmetyka i fryzjerstwo

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

SALON URODY kosmetyka i fryzjerstwo

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

MYCIE OKIEN

61 8161 226
0604 97 33 11

- WYKŁADZINY
- MEBLE
- SAMOCHODY
- POZBRUK
- ELEWACJE
- TARASY

Praca dla kierowcy
Prawo jazdy kat. C (świadec-

two kwalifikacji, rencista)
tel. kont. 692-705-702

Radca prawny
66 46 96 178

Biuro Rachunkowe „AGAR”

Zapraszamy
do współpracy!!!

ul. Spokojna 9, Baranowo
62-081 Przeźmierowo

601-219-164, 605-822-818
agar.biuro@gmail.com

Usługi księgowo-kadrowe
Agnieszka Gładysiak 

Oddam w najem
salon fryzjerski, tipsy

umeblowany w Tarnowie Podgórnym
z możliwością przekształcenia

na dowolną działalność gospodarczą 

788-214-486
evawalas@wp.pl

Poszukuj´ do wynaj´cia
stanowiska manicure

w salonie kosmetycznym,
fryzjerskim lub solarium

tel. kont: 504 009 926

SPRZEDAM
DZIA¸K¢ BUDOWLANÑ

500 m2 z mo˝liwoÊcià podzia∏u
Tarnowo Podgórne, ul. CzereÊniowa

tel. 696 518 112
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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 

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

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

Poszukuj´ do wynaj´cia
niedu˝y lokal

na us∏ugi kosmetyczne
tel. kont: 504 009 926

ELEKTRYK
608 138 138

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

malowanie
proszkowe

gratis!

SPRZEDAM OVERLOCK
3 nitkowy na 220V

tel. 667 218 408

UK¸ADANIE KOSTKI
BRUKOWEJ I GRANITOWEJ

instalacje p∏otów z siatki i betonowch

tel. 506 225 377, 510 973 555

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

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

Specjalista BHP i P-Poż
nadzory, szkolenia, ocena  

ryzyka zawodowego 
tel./fax 61 848 69 52, 

kom. 509 46 33 90

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13

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

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

TANIO! TANIO! Mo˝liwy dojazd

tel. 502 273 530
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PRODUCENT POLECA
fartuszki

damskie i dzieci´ce
tel. 667 218 408

NOWE KUCHNIE
ceny producenta

dla wymagajàcych
514 519 924

Ćwiczenia dla kobiet
w ciąży

69 64 69 511
Przeźmierowo, Hala Sportowa

*GEODETA*
607 644 710

INSTALACJE
WOD-KAN, GAZ, CO

NAWADNIAJÑCE
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

0783 101 233
A.P. InstalTech

KOMPLEKSOWE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
- modernizacje instalacji
- montaż sprzętu elektrycznego
- alarmy
- domofony, video domofony
- monitoring
- pomiary, protokóły odbioru

888 122 820, 604 969 331
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061 814 27 12 

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

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

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 i pod∏ogi z monta˝em

POLECAMY DESKI TARASOWE • KONGLOMERAT

350 m2 powierzchni wystawienniczej

OGÓLNOBUDOWLANE USŁUGI
PRZYJMUJEMY ZLECENIA NA ROK 2010

(PRZYSTĘPNE CENY)  tel. 0795 272 646

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

OSZCZ¢DZAJ!
WIERCENIE

STUDNI

0 788 829 882

TRANSPORT
¸ÑDOWNOÂå 1,5 T.
d∏. szer. wys.
3,40 x 1,94 x  1,80

LEX Kancelaria Odszkodowawcza
Naszym celem i zadaniem jest pomoc w uzyskaniu

nale˝nego odszkodowania, zadoÊçudzynienia oraz renty

JESTEÂMY W STANIE POMÓC • TEL. 604 973 985, 660 690 365

JE˚ELI
 zosta∏eÊ poszkodowany w wypadku komunikacyjnym
 straci∏eÊ najbli˝szà osob´ w wypadku
 mia∏eÊ wypadek w gospodarstwie rolnym
 uleg∏eÊ wypadkowi w pracy lub drodze do pracy

HURTOWNIA
TYNKÓW SZLACHETNYCH

W ofercie mi´dzy innymi:

TYNKI SILIKONOWE, SILIKATOWE,
AKRYLOWE - MIESZALNIK KOLORÓW

GWARANCJA NAJWY˚SZEJ JAKOÂCI
I NAJNI˚SZEJ CENY W REGIONIE!

PROMOCJA WIOSENNA
DO 30.04.2010

BARWIENIE KOLORÓW
W I GRUPIE GRATIS!

MODERNIKA - Dopiewo, ul. Stawna 17
tel./fax 061 814 80 35, 602 107 173, 500 675 496

DOWÓZ DO KLIENTA

NAUKA GRY W TENISA
Wielokrotny medalista MP

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

KONTAKT: 781 868 930
Treningi: kort Przeêmierowo

OBÓZ TENISOWO-REKREACYJNY
DLA DZIECI

z naukà j´zyka angielskiego

PIASECZNO
nad jez. DRAWSKO K/CZAPLINKA

15-25.08.2010
Informacja i zapisy tel. 665-800-770

Dysponujemy nowoczesnym urządzeniem do obsługi układu klimatyza-
cji zarówno w pojazdach osobowych, dostawczych jak i ciężarowych.
W ramach zleconej usługi wykonamy:
 • testy szczelności układu,
 • odzyskamy stary czynnik chłodniczy,
 • uzupełnimy gaz i odgrzybimy klimatyzację.
A w razie potrzeby dokonamy jej naprawy od ręki!

SERWIS KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ
MARATHON INTERNATIONAL

ul. Wołczyńska 18, 60-003 Poznań

Gwarantujemy fachową i rzetelną obsługę oraz atrakcyjne ceny. Chcesz wiedzieć więcej 
wejdź na www.emarathon.pl/warsztat.html lub zadzwoń: 603 66 88 68, 61 662 84 62

www.emarathon.pl

pełne uzbrojenie,
728 m2 - Tarnowo Podgórne,

ul.Wrzosowa 13 (os. Graczykowe)

Sprzedam dzia∏k´ budowlanà

tel. 693 435 363

tel. 602 663 955            e-mail: znj.poznan@gmail.com

ZNJ ZARZÑDZANIE NIERUCHOMOÂCIAMI JURCZYKOWSKI

POMAGAMY W WYNAJMIE, SPRZEDA˚Y NIERUCHOMOÂCI,
WYCENY, PORADY, SPRZEDAJÑCY NIE PŁACI PROWIZJI

tel. 604 188 597, 504 799 778

KANCELARIA
RADCÓW

PRAWNYCH
M. Niewiƒska - Struszyƒska,

K. Ratajszczak s.c.

P¸YTKARSTWO
 profesjonalnie
 solidnie

kom. 880 270 510
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JUŻ OD 63 700 ZŁ

www.nissan.pl

*Wskazane wyposażenie jest wyposażeniem dodatkowym. Zdjęcia są jedynie ilustracją. Dane i fakty podane w niniejszej reklamie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Oferta jest ważna
dla umów podpisanych z klientami w okresie od dnia 01.04.2010 do dnia 30.04.2010. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 5,1-8,2 l/100 km. Emisja CO2: 135-194 g/km. Informacje dotyczące odzysku i recyclingu samochodów
oraz ich przydatności w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej www.nissan.pl

O szczegóły i jazdę próbną pytaj w naszym salonie Nissana!

Dostępny także z poniższym wyposażeniem*:
•  Nissan Connect z kamerą cofania
• Panoramiczny szklany dach
• Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna
• Napęd All-mode 4x4

NOWY NISSAN QASHQAI
BArdZIej WYtrZYmAŁY, BArdZIej StYlOWY.
mIAStOOdpOrNY. NOWe WcIeleNIe.

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

NISSAN POLODY zaprasza do salonów i serwisów

Certyfikat ISO 9001:2000 www.nissan.pl  www.polody.pl

Sklep zoologiczno-w´dkarski

Zapraszamy codziennie od 10.00 do 20.00, w niedziel´ od 10.00 do 13.00
Przeêmierowo, ul. Wrzosowa 22 KUPON RABAT

OWY

10
%wa˝

ny
 do
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ƒc
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wiet

nia

Doskona∏a hiszpaƒska karma
dla psów i kotów

CRUNCHY
- w doskona∏ej cenie

Kanadyjska karma CHICOPEE
najwy˝sza jakoÊç
HIGH PREMIUM
- najni˝sza cena

Pe∏na oferta
sprz´tu w´dkarskiego

fi rmy JAXON

wa˝
ny

 do
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ƒc
a k

wiet
nia

wa˝
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 do
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ƒc
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Wszystko dla

AKWARYSTÓW
220 zbiorników z rybkami
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 ANTYKI
MEBLE STYLOWE

BIBELOTY
Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 42

tel. 0518 604 518
0505 006 928

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

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.

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

723 354 414

KONTENERY
na gruz - śmieci
WYWÓZ - WYNAJEM PIKO

Firma informatyczna
z Poznania poszukuje

Koordynatora ds. oprogramowania
w warsztatach samochodowych ci´˝arowych

Zakres obowiàzków:
●  wdra˝anie i udzia∏ w rozwoju oprogramowania w warsztatch

●  opieka nad siecià warsztatów, szkolenie i wsparcie techniczne

Wymagania:
●  praktyczne doÊwiadczenie w bran˝y motoryzacyjnej

●  dobra znajomoÊç obs∏ugi komputera i sieci komputerowych

●  znajomoÊç niemieckiego lub angielskiego

●  gotowoÊç do cz´stych wyjazdów s∏u˝bowych

●  umiej´tnoÊç samodzielnego dzia∏ania

Oferujemy:
●   ciekawà prac´ w m∏odym,  

dynamicznym mi´dzynarodowym zespole

●  szkolenie w Niemczech

●  stabilnà prac´ z perspektywami rozwoju

VC i list motywacyjny prosimy przesy∏aç na adres:
biuro@logosoft.pl

Lusówko
ul. Tarnowska

tel. 603 101 273

DOM NA SPRZEDA˚

Zespół Muzyczny
WESELA • ZABAWY

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

Sklep dziecięcy „PEREŁKA”
zaprasza

CENY KONKURENCYJNE !!!

Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 91, tel. 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

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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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

Prawie „żłobek” od 6 miesiąca życia do 3 lat!
Największe doświadczenie w Gminie, wykwalifikowane opiekunki
Cieszymy się zaufaniem Rodziców już kolejny rok!

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

SPRZEDAM NOWE
BLIèNIAKI
150, 157 m2 

TARNOWO PODGÓRNE
ul. Rolna

ATRAKCYJNE CENY
0509-194-154

SPRZEDAM PIĘTRO DOMU
W CENTRUM

TARNOWA PODGÓRNEGO
(możliwość adaptacji na biura, gabinety)

509 084 300

SKANMA
skanowanie negatywów,

slajdów i zdj´ç
Wykonywanie odbitek

Przegrywanie z VHS na DVD
ksero, wizytówki, laminowanie

Swadzim, ul. Poznaƒska 28

506 379 430

TRANSPORT

604 284 435
˝wir • piasek • ziemia

CHEMIA
KOREPETYCJE

• gimnazjum
• liceum

dla studentów:
ch. nieorganiczna
ch. analityczna-iloÊciowa

602 407 314

OKAZJA

792 691 899

dzia∏ki bliêniacze 2x1500 m
w Sadach P,W,G,K dojazd asflat

45% zabudowy

BIURO PROJEKTÓW
mgr in˝. Bernard Majorczyk

ul. ˚ytnia 8
62-081 Wysogotowo k/Poznania
tel./fax 61 8142 335
kom. 507 801 694

WIOSENNA PROMOCJA
NAUKA JAZDY

KURSY PRAWA JAZDY KAT. B
66 44 99 032
Wyk∏ady w Przeêmierowie

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

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

Paulina Jankowiak
profesjonalny stylista fryzur

zaprasza
62-081 Przeêmierowo, u l .  Rynkowa/Łanowa,  tel. 61 814 15 35,

e-mail: spa@instytut-glamour.pl, www.instytut-glamour.pl

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

HOTEL DLA PSÓW
oraz MINI ZOO

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

US¸UGI TRANSPORTOWO-SPRZ¢TOWE

kom. 600 042 721

• ˝wir • porzàdkowanie terenu • karczowanie • niwelacja •
• wykopy • czarna ziemia • rozbiórki • wywóz gruzu •
• wywóz Êmieci •
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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 OBNI˚KA CEN

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. 514 676 041

UKŁADANIE
KOSTKI
BRUKOWEJ

i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

BRUKOWEJ

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

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

OGRODY
PROJEKTOWANIE

ZAKŁADANIE
PIELĘGNACJA

603 303 600
692 482 585

USŁUGI
BRUKARSKIE

NAWIERZCHNIE,
PODJAZDY,

CHODNIKI, PARKINGI,
RENOWACJA

USŁUGI REMONTOWO
- BUDOWLANE

604 403 593

Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41
61 814 24 93
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czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

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

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

tel. 61 814 63 61, 61 814 63 62

MATERIAŁY BUDOWLANE
STOLARKA BUDOWLANA

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

0602 190 014   061 652 40 00
061 814 20 41

• 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

tel.  61 8147 888
kom.  604 952 736
e-mail: biuro@schodrew.com.pl
www.schodrew.com.pl

SCHODY
BALUSTRADY POR¢CZE

SALON URODY
MAGNOLIA

zapraszamy

kosmetyka
fryzjerstwo

Tarnowo Podgórne ul. Poznaƒska 82A
tel 509-247-2134, 501-337-318

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:
DOM 210 m2 I POM. GOSP. 

310 m2 – LUSOWO
DOM 270 m2

– TARNOWO PODGÓRNE
DOM 180 m2 – BARANOWO

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

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

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

APP_Projekt 
tel. 696-447-286 
app_@wp.pl 

 Projekty budowlane 
 Kompleksowa obs uga 

 Kierownictwa i nadzory 
 Certyfikaty energetyczne 
 Przegl dy okresowe 

 Opinie techniczne 
budynków

inwestycji

ZASADA-BUD

608 270 833

BUDOWA DOMÓW
WYKO¡CZENIA WN¢TRZ
ELEWACJE ZEWN¢TRZNE Pokoje do wynaj´cia

w Przeêmierowie
tel. 601 444 411

Biura do wynaj´cia
w Przeêmierowie - 140 m2

tel. 601 444 411
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tel. 61 8163 900, 910, 914
ul. Rynkowa 63, Przeêmierowo

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

US¸UGI ODP¸ATNE OFERUJÑ RÓWNIE˚:
CHIRURG PRZEWODU POKARMOWEGO

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 dr med. El˝bieta Przedpelska - Ober
ALERGOLOG  dr med. Iwona Steiner, poradnia wykonuje testy alergiczne 

i prowadzi odczulania
LARYNGOLOG dr med. Piotr Dàbrowski
 dr Dorota So∏tysiak
W PORADNI LARYNGOLOGICZNEJ wykonaç mo˝na
BADANIA ENDOSKOPOWE zatok, uszu, gard∏a i krtani wraz z wydrukiem obrazu

DERMATOLOG  dr Dorota Gajewska, w poradni wykonuje si´ zabiegi krio 
i elektrokoagulacji, prowadzi si´ hodowl´ grzybów

CHIRURG  dr Marek Sto˝ek, w poradni wykonaç mo˝na drobne zabiegi chirurgiczne 
wraz z badaniem histologicznym

REUMATOLOG  dr med. Ma∏gorzata Urbaniak
tak˝e porady z zakresu osteoporozy

ORTOPEDA dr med. Wojciech Gruszka
KARDIOLOG  dr El˝bieta Walkowiak, w poradni wykonaç mo˝na kardiologicznà 

diagnostyk´ przedszpitalnà w postaci badania ECHO, holtera EKG i ciÊnienia 
t´tniczego oraz prób´ wysi∏kowà na bie˝ni

OKULISTA  dr El˝bieta Sieƒko, w poradni przeprowadza si´ pe∏ne podstawowe 
badania okulistyczne: ostroÊç wzroku, dno oka, pole widzenia i badanie 
ciÊnienia Êródga∏kowego

W NASZYCH PRACOWNIACH WYKONAå MO˚NA
 • Pe∏en zakres badaƒ laboratoryjnych krwi i moczu
 • RTG koÊci, klatki piersiowej, kr´gos∏upa i zatok
 • USG jamy brzusznej, tarczycy, piersi, w´z∏ów ch∏onnych
 • USG stawów

WSZYSCY LEKARZE SPECJALIÂCI OFERUJÑ RÓWNIE˚ US¸UGI ODP¸ATNIE
LEKARZE MEDYCYNY PRACY PRZEPROWADZAJÑ BADANIA OKRESOWE,

PROFILAKTYCZNE ORAZ KONTROLNE

PRZYCHODNIA LEKARSKA

MED-LUX
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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

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

jura NIVONA VENTA

MADBEX - PLUS
Poznaƒ, ul. Obornicka 287

POLECA GRILLE GAZOWE
tel./fax 61 8429 274
kom. 606 138 967

ZAPRASZAMY:
pon.-pt. 11.00 - 18.00
sobota  11.00 - 14.00

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

tel. 500 31 71 02



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. 

J edyna prawdziwa
Twoja

J edyna prawdziwa
Twoja




