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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!
Chociaż pogoda nas nie rozpieszcza, to jednak bogaty plan im-
prez kulturalno – sportowych kusi. Podczas Dni Przeźmierowa 
tłumnie oglądaliśmy zmagania siłaczy, a po uroczystościach trze-
ciomajowych pojechaliśmy na rajd rowerowy i biesiadowaliśmy 
w Parku 700-lecia. Teraz czekamy na Dni Gminy – program im-
prezy wewnątrz numeru. 
 Do zobaczenia

~ Agnieszka Rzeźnik - redaktor naczelna

Jubileuszowa Akcja
Zapraszamy na jubileuszową, 40. Akcję Honorowego Krwiodaw-

stwa, która odbędzie się w sobotę, 22 maja, w Szkole Podstawo-
wej w Tarnowie Podgórnym. Tradycyjnie patronat nad akcją ob-

jął Wójt Gminy Tadeusz Czajka.
- Z okazji jubileuszu zapraszam na mszę dziękczynną za honorowych 

krwiodawców. Odbędzie się ona w niedzielę 23 maja, o godzinie 9 w ko-
ściele pw. św. Józefa w Baranowie. – mówi Wojciech Janczewski, pre-
zes Stowarzyszenia „Dar Serc” i radny Gminy.  O wyjątkową oprawę 
mszy zadba m.in. Chór im. F. Nowowiejskiego z Tarnowa Podgórnego.

~ARz

WAŻNE! Urząd Gminy w dniu 4 czerwca 
będzie nieczynny.

27 MAJA – DZIEŃ 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

20 lat Samorządu Terytorialnego to okazja  
do wspomnień i refleksji, ale przede wszystkim 

podziękowań dla tych, którzy przyczynili  
się do rozwoju i upowszechnienia idei samorządności.

To, jakie znaczenie ma dziś samorząd terytorialny 
Gminy Tarnowo Podgórne, jest wynikiem ciężkiej  
pracy i walki ludzi z pasją – członków pierwszych 
Komitetów Obywatelskich oraz osób  działających 

w Społecznych Komitetach i  organizacjach 
pozarządowych, a także radnych wszystkich  

kadencji, wójtów i pracowników samorządowych.

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego  
wszystkim Wam samorządowcom „z powołania”  
i „z wyboru” składamy gorące podziękowania  

i życzenia, byście zawsze potrafili czerpać  
radość z faktu, że dobra kondycja Gminy  
Tarnowo Podgórne to także Wasz sukces.

Wójt Gminy                           Przewodniczący Gminy

Tadeusz Czajka                     Ewa Noszczyńska - Szkurat
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XX-lecie samorządu
Szanowni Mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne!
Mija 20 lat funkcjonowania samorządu Gminy Tarnowo Podgórne. 8 marca 1990 roku 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym. Dzięki niej 
gminy uzyskały osobowość prawną, ochronę konstytucyjną, zostały wyposażone we własny 
majątek oraz dochody. Już 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze po II wojnie światowej 
w pełni demokratyczne wybory samorządowe do rad gmin - społeczność lokalna wybrała 
ludzi, którzy w jej imieniu zaczęli wykonywać zadania istotne dla swoich środowisk.

W tamtych dniach tak naprawdę liczył się wysiłek i inwencja ludzi, którzy zdecydowali  
się  zaangażować w pracę samorządu. Choć w większości byli nowicjuszami to ich  
zapał i determinacja pozwalały rzetelnie wypełniać powierzone obowiązki. Równocześnie 
rzesze ludzi - poprzez swoje uczestnictwo w społecznych komitetach - włączyły się w budowę 
wodociągów, gazociągów, sieci telefonicznych oraz obiektów oświatowych i sportowych. 
Wówczas wszyscy poczuliśmy się współgospodarzami tej Gminy. Przysłowiowy grosz 
publiczny zaczął być lepiej wykorzystywany.

Minione 20 lat przyniosło naszej Gminie ogromny sukces. Dziś jesteśmy zaliczani  
do najlepiej rozwiniętych gmin w Polsce (w ostatnim rankingu Politechniki Warszawskiej 
w kategorii gmin wiejskich o zrównoważonym rozwoju zajęliśmy 3 miejsce). Tarnowo 
Podgórne jest też silnym ośrodkiem gospodarczym - kapitał zagraniczny zainwestował tutaj 
ponad 1,5 miliarda złotych (to ok. 50% inwestycji zagranicznych w powiecie poznańskim). 
Niezwykle rozwinęła się przedsiębiorczość lokalna - spośród ok. 3.600 podmiotów 
gospodarczych zarejestrowanych na terenie naszej Gminy blisko 3,3 tysiące to firmy  
rodzime, wśród których dominującą grupą są małe, rodzinne firmy. Wygenerowały one 
około 11 tysięcy miejsc pracy. Dynamicznie rozwija się budownictwo mieszkaniowe,  
przybywa nowych mieszkańców - już przekroczyliśmy magiczną granicę 20 tysięcy.

Rozwój gospodarczy i równoległy wzrost liczby mieszkańców stwarzają większe  
możliwości gminnego budżetu. Dziś Gmina jest niemal w pełni zwodociągowana,  
a dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej ma ponad 90% mieszkańców. Dzięki wysiłkom  
w ostatnich latach zmniejszono znacznie liczbę ulic nieutwardzonych. Szacuje się,  
że ponad 80% mieszkańców zamieszkuje przy ulicach utwardzonych. Rozumiemy, że ważne 
jest tworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej – to w ciągu ostatnich lat powstała większość 
naszych obiektów oświatowych. Coraz więcej środków przeznaczamy na budowę obiektów 
sportowych i rekreacyjnych. Wiele zadań inwestycyjnych zrealizowano też z zakresu  
ochrony środowiska, bezpieczeństwa czy usług komunalnych. 

Trudno więc zaprzeczyć stwierdzeniu, że jakość życia w Gminie Tarnowo Podgórne 
zdecydowanie wzrosła. Nieustannie dążymy do coraz wyższych standardów, chcemy  
spełniać marzenia naszych mieszańców, a hasło promocyjne „Poziom wyżej” w sposób 
otwarty artykułuje nasze cele.

W okresie świętowania jubileuszu pragnę pogratulować mieszkańcom osiągniętego 
sukcesu. Wszystkim ludziom zaangażowanym w rozwój naszej Gminy - przedsiębiorcom, 
samorządowcom, działaczom lokalnym, w tym radom sołeckim - członkom organizacji 
pozarządowych, zrzeszeń świeckich i kościelnych, dyrektorom szkół i proboszczom 
parafii za trud tworzenia i pasję, serdecznie dziękuję. Niech nie słabnie Wasz entuzjazm 
i zaangażowanie. Pracujmy tak, aby przybywało powodów do dumy z faktu bycia 
mieszkańcem tej małej ojczyzny, jaką jest nasza Gmina - Tarnowo Podgórne.

Z poważaniem

Tadeusz Czajka  
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
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aktualności 

Baranowo

 Zakończono I etap zagospodarowania terenu 
zieleni wraz z placem zabaw na Os. Rubinowym

 Zakończono  I etap zagospodarowania placu 
zabaw przy ul. Spokojnej

 Rozpoczęto budowę boiska sportowego przy 
zespole Oświatowo - Sportowym

 Podpisano umowę z wykonawcą na budowę 
ul. Lipowej wraz z usunięciem kolizji gazowej 

 Zakończono opracowanie dokumentacji na 
budowę odcinka ul. Wypoczynkowej przy Ze-
spole Oświatowo Sportowym

Batorowo

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

Ceradz Kościelny

 Uzupełniono plac zabaw o nowe urządzenia 
zabawowe 

 Zakończono urządzenie zieleni w centrum 
miejscowości

Wyremontowano parkan murowany przy ul. 
Jankowickiej

W trakcie rozstrzygnięcia przetarg na remont 
chodnika przy  ul. Jankowickiej i ul. Bukowskiej

W trakcie opracowania dokumentacja oświe-
tlenia odcinka ul. Więckowickiej

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

Chyby

 Trwają prace związane z budową kanalizacji 
deszczowej i nawierzchni ulic  Ogrodowa, 
Piaskowa i Kwiatowa,

 Nadal trwa opracowywanie dokumentacji pro-
jektowej budowy parkingu przy ul. Szkolnej

Góra 

 Trwa modernizacja ulicy Poznańskiej

W trakcie opracowanie dokumentacji oświe-
tlenia ul. Długiej

Jankowice 

 Nadal trwa budowa ul. Parkowej wraz z ka-
nalizacją deszczową

 Trwa opracowywanie projektu wykonaw-
czego zagospodarowania terenu i adaptacji 
obiektów na terenie zespołu pałacowo – 
parkowego. 

Kokoszczyn 

 Zakończono budowę chodnika przy ul. Dwor-
cowej. 
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Posadzenie świerku przywiezionego z Katynia przy Muzeum Po-
wstania Wielkopolskiego w Lusowie, przelot samolotu Aeroklubu 
Poznańskiego, w którym pilotażu uczyła się Janina Lewandowska 

(jedyna kobieta wśród ofiar katyńskich, córka gen. Józefa Dowbora - Mu-
śnickiego). Apel poległych i salwy honorowe. Liczna obecność przedsta-
wicieli władz, wojska i służb mundurowych, regionalistów, gości, a także 
mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne - uświetniły 70-lecia tragicz-
nych wydarzeń. Dniem Pamięci w Lusowie był 24 kwietnia.  ~AM

Lusowo

Katyński Dzień Pamięci

Sadzenie drzewka z Katynia fot. archiwum

Podziękowanie

W imieniu organizatorów serdecznie dziękuję za przyjęcie nasze-
go zaproszenia i za udział uroczystości 70 rocznicy mordu ka-
tyńskiego i sadzenia świerku katyńskiego w Lusowie.

•	 Generałowi Dywizji Mirosławowi Różańskiemu i Orkiestrze Dy-
wizyjnej, Dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III 
Sobieskiego z Żagania, Generałowi Brygady Sławomirowi Wojciechow-
skiemu, Dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. Ge-
nerała Józefa Dowbora Muśnickiego z Międzyrzecza, i Kompanii Hono-
rowej Brygady,
•	 Markowi Woźniakowi, Marszałkowi Województwa Wlkp.,	Janowi 

Grabkowskiemu, Staroście, Zbigniewowi Hultajskiemu, Komendantowi 
Policji, Tadeuszowi Czajce, Wójtowi Gminy oraz  Ewie Noszczyńskiej – 
Szkurat, Przewodniczącemu Rady  Gminy za patronowanie,
•	 Stefanowi Smorawskiemu, pilotowi Aeroklubu Poznańskiego, któ-

ry wykonał lot własnym samolotem podczas sadzenia świerku katyńskie-
go,	Pawłowi Smolibockiemu, Dyrektorowi LO w Tarnowie Podgórnym, 
Grażynie Smolibockiej i licealistom za spektakl „Mord katyński w prozie 
i poezji”, Ryszardowi Balcerkiewiczowi, prezesowi firmy NOTI, za ufun-
dowanie tablicy poświęconej pamięci porucznik pilot Janiny Lewandow-
skiej, regionalistom wielkopolskim i wszystkim zaproszonym gościom

Pozostaję z wyrazami wdzięczności
~Józef Grajek, Prezes TPJDM
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aktualności

22 kwietnia wmurowali-
śmy kamień węgiel-
ny na placu budowy 

nowego przedszkola w Tarnowie 
Podgórnym. Uroczystość swo-
im występem uświetniły dzie-
ci z Przedszkola „Pod Wesołą 
Chmurką”. Na akcie erekcyjnym 
podpisy swoje złożyli:
	Wójt Gminy Tadeusz Czajka,
	Przewodniczący Rady Gminy 

Ewa Noszczyńska - Szkurat,
	Dyrektor Przedszkola „Pod 

Wesołą Chmurką” Sabina Macho-
wina,
	z firmy będącej wykonawcą bu-

dynku, czyli z Konsorcjum „Michal-
ski” - Artur i Tadeusz Michalscy,

Kamień wmurowany pod przedszkole...

20 kwietnia, na placu bu-
dowy w Rumianku 
nastąpiło uroczyste 

wmurowanie kamienia węgielne-
go pod budowę świetlicy. Przyszli 
przedstawiciele radnych z Prze-
wodniczącym Rady Gminy Ewą 
Noszczyńską - Szkurat na czele, 
przedstawiciele sołtysów, Rada 
Sołecka Rumianka, ksiądz pro-
boszcz oraz przedstawiciele wy-
konawcy i nadzoru budowlanego. 
Wszystkich zebranych powitał 
gospodarz Gminy - Wójt Tadeusz 
Czajka. Powiedział, że chociaż 
budowana właśnie świetlica nie 
stanowi poważnego wydatku in-
westycyjnego w całym budżecie 
Gminy, to jest ważną inwestycją 
dla mieszkańców Rumianka.

Po odczytaniu aktu erekcyjnego 
swoje podpisy na tym dokumen-
cie złożyli: Wójt Gminy Tadeusz 
Czajka, Przewodniczący Rady 
Gminy Ewa Noszczyńska - Szku-

	z firmy pełniącej nadzór Za-
kład Obsługi Inwestycji „INBUD” 
- Andrzej Cija, Jan Pawlęty.
Nowe przedszkole  
w Tarnowie Podgórnym:
	Przyjmie ok. 200 dzieci do 8 

oddziałów.
	Będzie budynkiem jedno-

kondygnacyjnym z ośmioma sa-
lami zajęć (każda z własnym za-
pleczem sanitarnym). Do tego 
sala zajęć ruchowych i sala za-
jęć plastycznych. Przedszkole 

będzie posiadało pełne zaplecze 
kuchenne.
	Przy placówce powstaną dwa 

odrębne place zabaw.
	Będą 24 miejsca parkingowe, 

w tym jedno dla osób niepełno-
sprawnych.
	Projekt wykonano w Autor-

skiej Pracowni Architektonicznej 
Studio Vowie z Szamotuł,
	Przedszkole przyjmie dzie-

ci od początku roku szkolnego 
2010/2011 (od 1 września 2010).

~ARz

... i na budowie świetlicy w Rumianku

rat, Sołtys Rumianka Jerzy Pa-
pych, wykonawca Andrzej Seku-
terski z firmy „Sekuterscy” oraz 
Jerzy Łoszyński z firmy „Remix” 
- pełniący nadzór nad inwestycją.

Po wmurowaniu aktu prezbiter 
Adam Prozorowski, proboszcz tar-
nowskiej parafii, do której należy 
Rumianek, poświęcił budowę.

Przedszkole w liczbach:
	Koszt budowy: 6 485 775,61 zł
	Powierzchnia zabudowy: 1 827,64 m2, 
	Powierzchnia użytkowa: 1 578,67 m2, 
	Kubatura: 5 564,03 m3.

Informacje o inwestycji:

	Projekt powstał w Architekto-
nicznej Pracowni Projektowej To-
masza Drożdżyńskiego z Pozna-
nia. Inwestycję realizuje Zakład 
Produkcyjno - Usługowo - Han-
dlowy „Sekuterscy” s.j. z Wiele-
nia.
	Nadzór pełni firma „Remix” 

z Kicina.
	Świetlica budowana jest ze 

środków budżetu Gminy - koszt 
804 371,62 zł.
	Powierzchnia zabudowy wy-

nosi 260,8 m2, powierzchnia użyt-
kowa - 323,2 m2, a kubatura - 969,6 
m3.
	Plac budowy przekazano 6 

stycznia 2010 r., a zakończenie 
robót przewidziane jest na lipiec 
2010 r.

~ARz

Dzieci z Przed-
szkola „Pod We-
sołą Chmurką”

Sołtys Rumianka 
J. Papych i Wójt 
Gminy

fot. archiwum

fot. archiwum
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 aktualności

Lusowo

 Zakończono budowę oświetlenia ul. Zakrzew-
skiej (odcinek od ul. Nowej do ul. Grzybowej - 
oczekujemy na dostawę prądu z energetyki)

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

 Nadal trwają prace związane z zagospodaro-
waniem plaży w Lusowie

 Nadal trwa budowa ul. Świt

 Nadal trwają prace związane z cięciami pie-
lęgnacyjnymi aleji Lipowej

 Zlecono opracowanie dokumentacji oświe-
tlenia ul. Skośnej

Lusówko

 Nadal trwa rozbudowa szkoły podstawowej II 
części z  I etapu  

 Nadal trwają prace związane z  rozbudową 
przedszkola

 Rozpoczęto budowę chodnika – odcinek Lu-
sówko-Rozalin

 Zlecono uzupełnienie oświetlenia ul. Do-
piewskiej

W trakcie rozstrzygnięcia przetarg na remont 
ul. Sierosławskiej (droga Sierosław – Lusówko)  

W rozstrzygnięciu przetarg na remont ul. 
Otowskiej

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

W trakcie opracowania korekta projektu bo-
iska przy szkole podstawowej

 Zlecono opracowanie projektu oświetlenia ul. 
Dopiewskiej do Osiedle Rozalin

Przeźmierowo

 Zakończono budowę ulic Świerkowej i Kwia-
towej 

 Utwardzono plac pod targowisko gminne

 Ustawiono nowe urządzenia na placu zabaw 
w Parku

Wykonano oświetlenie placu zabaw

 Rozpoczęto budowę ul. Brzozowej

 Zlecono usunięcie kolizji energetycznej na ul. 
Wrzosowej.

 Zawarto umowę na przedłużenie oświetlenia 
ul. Malinowej

 Na ukończeniu opracowywanie projektu od-
wodnienia (kolektor deszczowy) ul. Krótkiej

W przygotowaniu projekt budowy przedszko-
la

W trakcie  opracowanie dokumentacji oświe-
tlenia ul. Wiśniowej – odcinek od ul. Wiosny 
Ludów do ul. Leśnej

 Zlecono projekt przedłużenia oświetlenia uli-
cy Orzechowej oraz targowiska

Rumianek

 Zakończono wymianę rur na kanale meliora-
cyjnym

 Trwają prace związane z budową świetlicy 
wiejskiej
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Na początku wakacji plaża w Lusowie zyska nowoczesne oblicze. 
Powstanie budynek handlowo-usługowy, wiaty na sprzęt pły-
wający i sportowy (wiata stalowa), grill. Na fanów aktywnego 

wypoczynku czekać będzie boisko do siatkówki i boisko wielofunkcyj-
ne o wymiarach 32 m x 16 m. Wytyczone będą miejsca pod ogrodzony 
plac zabaw. Na skarpie zbudowane zostaną trybuny.  Do punktu wido-
kowego poprowadzą schodki. Zbudowane zostaną drogi prowadzące na 
plażę, pieszojezdnia i ścieżka rowerowa. To, jak bardzo zmieni się plaża 
w Lusowie, świadczy powyższa wizualizacja. 

Z Urzędem Marszałkowskim, który jest instytucja zarządzającą pod-
pisaliśmy umowę o dofinansowaniu projektu „Zagospodarowania plaży 
Jeziora Lusowskiego”. Całkowita wartość projektu wynosi 1 783 853,72 
zł, w tym wydatki kwalifikowane - 991 510,12 zł. Dofinansowanie, ja-
kie otrzymujemy ze środków europejskich to 644 481,57 zł. 

 ~ARz

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Plaża w Lusowie jak nowa

Cisza na jeziorze

W ostatnim czasie pojawiły się wątpliwości związane z zaka-
zem używania łodzi motorowych na Jeziorze Lusowskim. 
Informujemy zatem, że na terenie całego akwenu obowią-

zuje bezwzględny zakaz używania silników spalinowych na sprzęcie 
pływającym i głośników powyżej 30 dB.

Potwierdza to przeprowadzona szczegółowa analiza stanu prawnego 
tego obszaru wsparta ostatecznym stanowiskiem Starostwa Powiatowe-
go. Przy wydaniu decyzji oparto się na Uchwale Rady Gminy nr XXII / 
132 / 2003 z 4 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Chronionego Krajobrazu i 
terenów przyległych – część Lusowo. 

Zakaz używania silników jest zgodny z oczekiwaniami nie tylko miesz-
kańców Gminy, ale także wędkarzy czy przyjeżdżających gości, wypo-
czywających nad brzegiem jeziora. 

~ARz

Projekt plaży w Lusowie fot. archiwum
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wydarzenie

Tegoroczne Dni Przeźmie-
rowa obfitowały w zacięte 
pojedynki ręki prawej roz-

grywane w ramach I Otwartych 
Mistrzostw Gminy Tarnowo Pod-
górne oraz sześciorundowych po-
jedynków organizacji PAL (Pro-
fessional Armwrestling League). 
Jako pierwsi do rywalizacji sta-
nęli najmłodsi. W kategorii open 
dzieci, spośród dwunastu młodych 
sportowców najlepszy okazał się 
Marcin Pawłowski. W kolejnej 
odsłonie mistrzostw mogliśmy 
obejrzeć pojedynki kobiet i męż-
czyzn. W jedynej kategorii kobiet 
– open z 5 zawodniczek najlepsza 
okazała się Marlena Wawrzyniak 
z Grudziądza (dwukrotna brązo-
wa medalistka Mistrzostw Europy 
i wielokrotna Mistrzyni Polski). 
W rywalizacji mężczyzn w po-
szczególnych kategoriach zwycię-
żyli: Maciej Gralak z Bydgoszczy 
(do 63 kg),  Łukasz Faliński (do 70 
kg), Daniel Gajda z Gdyni (do 78 
kg), Wiesław Rzanny z Wolszty-
na (do 86 kg), Marcin Lachowicz 
z Piaseczna (do 95 kg) i jego klu-
bowy kolega Marcin Skalski (po-
wyżej 95 kg). Na koniec rozegrano 
kategorie open dla amatorów. Do 
rywalizacji stanęło 18 śmiałków, 
a tytuł najlepszego Armwrestle-
ra I Otwartych Mistrzostw Gminy 
Tarnowo Podgórne zdobył Szcze-
pan Widera z Poznania, drugi był 
Zbigniew Zimny z Przeźmierowa, 
a trzeci Dariusz Łudka. 

W przerwie zmagań sportowych 
na scenie pojawiła się Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo 
Podgórne pod dyrekcją Pawła Jok-
sa, której występom towarzyszyły 
układy choreograficzne Mażoretek. 

Kolejną porcję sportowych emo-
cji dostarczyła rywalizacja za-
wodowców światowego formatu 
w kategorii +95 kg. Do pierwsze-
go sześciorundowego pojedynku 
stanęli Plamen Kisov z Bułgarii 
oraz Gyorgy Szaszem z Węgier - 
zwyciężył Węgier 6:0. W drugim 
pojedynku zmierzyli się Mariusz 
Grochowski z Bułgarem Krasimi-
rem Kostadinov’em. Niestety nasz 

Dni Przeźmierowa 2010

rodak przegrał 0:6. W ostatnim po-
jedynku mogliśmy zobaczyć Grze-
gorza Nowaka i Slave Sharagovi-
cha (Białoruś). Ku zadowoleniu 
zgromadzonej publiczności zwy-
ciężył Grzegorz Nowak 6:0. 

Podczas tegorocznych obcho-
dów Dni Przeźmierowa, nie mo-
gło zabraknąć również Turnieju 
KOPA. Rywalizację o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Gminy Tarno-
wo Podgórne zwyciężył Zbysław 
Nowicki, pokonując Pawła Miko-
łajczaka (II miejsce), Andrzeja Pi-
skułę (III miejsce) oraz Henryka 
Kaczmarka (IV miejsce). 

O 21:30 na scenie pojawił się ze-
spół muzyczny ŻUKI, wiernie in-
terpretujący przeboje grupy The 
Beatles oraz innych gwiazd roc-
k’a lat 60. i 70. Dni Przeźmierowa 
2010 zakończyła o 2 w nocy zaba-
wa taneczna.

~Ania Gibała

Najmłodsi zawodnicy siłowania się „na rękę”

Laureaci Turnieju Kopa

Przy gminnym namiocie dzieci 
tworzyły galerię rysunkową

Wiele osób zgromadziło się wokół toru skimmingowego podziwiając akrobacje na desce

fot. 4xarchiwum
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 aktualności

Sady

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

 Opracowano dokumentację projektową bu-
dowy ul. Za Motelem wraz z odwodnieniem 
(nowy zjazd z drogi nr 92)

W trakcie opracowania dokumentacja oświe-
tlenia ul. Rolnej

Sierosław

 Zakończono budowę chodnika przy ulicy Pro-
stej

 Ustawiono nowe urządzenia na placu zabaw 
w parku przy świetlicy

 Na ukończeniu budowa oświetlenia ul. Kasz-
tanowej

 Trwa budowa oświetlenia przy ul. Skalistej, 
Bazaltowej, Granitowej

W trakcie rozstrzygnięcia przetarg na remont 
ul. Prostej (droga Lusówko-Sierosław )

 Zakończono opracowanie dokumentacji pro-
jektowej budowy ul. Okrężnej wraz z odwod-
nieniem

Swadzim

 Zakończono budowę chodnika na ul. Ogro-
dowej

 Zakończono opracowanie dokumentacji pro-
jektowej na budowę ul. Sosnowej wraz z od-
wodnieniem 

Tarnowo  Podgórne

 Ustawiono nowe urządzenia na placu zabaw

 Nadal trwają prace związane z rozbudową 
szkoły podstawowej

 Nadal trwają prace związane z budową  ob-
wodnicy

 Nadal trwają prace związane z budową 
przedszkola

 Trwają prace związane z zagospodarowaniem 
Parku 700 lecia – budowa  chodników – cią-
gów pieszych i oświetlenia, zmontowano 
fontannę na stawie

 Trwa przebudowa ul. Poznańskiej – III etap 
od Pocztowej do ronda na drodze nr 92.

 Trwają prace przygotowawcze związane z 
nadbudowę budynku komunalnego przy ul. 
Pocztowej 3

 Zakończono projekt kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w obrębie budynku Urzędu Gminy.

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

 Na ukończeniu opracowanie dokumentacji 
projektowej remontu i modernizacji wejścia 
do Urzędu Gminy.

Wysogotowo

Wykonano oświetlenie ul. Pięknej

 Rozpoczęto budowę ulicy Pięknej 

Wykonawca gotowy do rozpoczęcia prac 
związanych z budową ulicy Warzywnej
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

W dniu Św. Floriana, 4 
maja wraz z życze-
niami i podziękowa-

niami pod adresem strażaków 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
w obecności zaproszonych gości 
przekazał do użytkowania samo-
chód ratowniczo-gaśniczy. Po-
zyskany został ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Wielko-
polskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2007-
2013, Priorytet III Środowisko 
przyrodnicze, Działanie 3.6 „Po-
prawa bezpieczeństwa środowi-
skowego i ekologicznego” jako 
wsparcie  techniczne Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Tarnowie Pod-
górnym.

Całkowita wartość projektu wy-
nosi 738 426,00 zł brutto. Dofinan-
sowanie ze środków unijnych zgod-
nie z umową stanowi 60% kosztów 
kwalifikowanych, czyli 443 055,60 
zł brutto.

Nowy samochód ratowniczo 
- gaśniczy ze zbiornikiem wody 
o pojemności 5 000 litrów oraz 

zbiornikiem na środek piano-
twórczy o pojemności 500 litrów 
umożliwi utrzymanie gotowości 
bojowej jednostki na wysokim 
poziomie. Zapewni też poprawę 
bezpieczeństwa osób biorących 
udział w akcjach bojowych, jak 
również poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców Gminy. 

Wiele ciepłych słów do zgro-
madzonych strażaków skierował 
Starosta Powiatu Poznańskie-
go Jan Grabkowski dziękując za 
trud, poświęcenie i odwagę.

Samochód poświęcił prezbiter 
Adam Prozorowski, proboszcz 
tarnowskiej parafii. ~HS

Za udział w akcjach  
ratowniczych wyróżnieni 
zostali:
	 •	 Jakub Przybylski
	 •	 Grzegorz Szwedek
	 •	 Dariusz Dolata
	 •	 Mirosław Opałka
	 •	 Łukasz Czaplicki
	 •	 Artur Majchrzak

Tarnowo Podgórne

Strażacy mają 
nowy samochód

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy fot. archiwum
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informacje

W kwietniu Straż Gmin-
na podejmowała naj-
częściej interwencje 

związane z: 
–  bezpieczeństwem w komuni-

kacji - 139
–  bezpieczeństwem osób i mie-

nia - 4
–  nieprzestrzeganiem aktów pra-

wa miejscowego (spalanie, 
nieporządek itp.) - 61

–  zwierzętami (zanieczyszcza-
nie, brakiem nadzoru, bezpań-
skie psy itp.) - 56

–  porządkiem i spokojem pu-
blicznym - 20

–  urządzeniami użytku publicz-
nego - 5

–  przepisami ustawy o wychowa-
niu w trzeźwości - 17

–  innymi nieprawidłowościami - 44
W kwietniu zrealizowano ogó-

łem 346 interwencji; 110 z nich 

Z notatnika Gminnego Strażnika

W poprzednim numerze 
gazety pytaliśmy, co 
robić, by widok wła-

ściciela sprzątającego po swoim 
psie przestał dziwić. Dziś konty-
nuujemy naszą akcję. Tym razem 
zapraszamy wszystkie dzieci do 
konkursu rysunkowego „Posprzą-
taj po mnie”. Obok drukujemy 
rysunek – prosimy o pokoloro-
wanie go dowolną techniką. Naj-
lepsza praca będzie wykorzystana 
na plakatach, które w najbliższym 
czasie powiesimy na terenie na-
szej Gminy. 

Gotowe prace można przynieść 
lub przesłać do naszej redakcji 
(Redakcja „Sasiadki – Czytaj”, ul. 
Poznańska 115, 62-080 Tarnowo 
Podgórne) lub do Straży Gmin-
nej (Straż Gminna, ul. Słoneczna , 
62-080 Tarnowo Podgórne). Moż-
na je także dostarczyć do namiotu 
gminnego wystawionego podczas 
Dni Gminy w Parku 700-lecia.

Regulamin konkursu jest do-
stępny na www.poziom–wyzej.pl 
w zakładce Dni Gminy 2010.

~ARz

„Problem (?) na chodniku” - ciąg dalszy

podjęto w wyniku działań wła-
snych, 117 wynikały z analizy 
problemów występujących w po-
szczególnych miejscowościach, 
29 zgłoszeń otrzymaliśmy od 
współpracujących służb i wydzia-
łów, sołtysów, pozostałe 90 zgło-
szeń to interwencje od mieszkań-
ców Gminy.

W minionym miesiącu wykona-
liśmy między innymi następujące 
zadania:
•	przeprowadziliśmy cykl po-

gadanek w szkołach dotyczących 
zachowań proekologicznych. 
Rozmawialiśmy z dziećmi przede 
wszystkim na temat segregacji 
śmieci oraz zaśmiecania, a także o 
sprawach związanych z utrzymy-
waniem zwierząt w szczególności 
psów,
•	kontynuowaliśmy akcję loka-

lizacji dzikich wysypisk śmieci,

•	na bieżąco kontrolujemy stan 
infrastruktury drogowej, a zauwa-
żone uchybienia przekazujemy 
odpowiednim służbom,
•	 kontrolowaliśmy miejsca 

szczególnie narażone na zanie-
czyszczanie miejsc publicznych 
przez psy, informowaliśmy miesz-
kańców o obowiązkach spoczy-
wających na osobach wyprowa-
dzających psy, w tym o potrzebie 
i obowiązku usuwania zanieczysz-
czeń przez nie pozostawionych, ko-
lejnym krokiem będzie stosowanie 
postępowania mandatowego,
•	wpływały do nas zgłoszenia 

mieszkańców o psach, których 
właściciele nie zachowują środ-
ków ostrożności przy ich trzyma-
niu, przypominamy więc również 
o tym obowiązku.    

~Artur Szeląg 
Komendant Straży Gminnej
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sprawozdanie

Z prac 
Rady Gminy

Sesje 13, 23 i 27 kwietnia

W kwietniu odbyły się 
dwa posiedzenia robo-
cze Rady Gminy i jed-

no okolicznościowe. Na posiedze-
niu w dniu 13 kwietnia podjęto 
uchwały w sprawie:

- pomocy finansowej dla Po-
wiatu Poznańskiego – pomoc 
ta jest przeznaczona na utrzyma-
nie Filii Wydziału Komunikacji 
i Transportu Starostwa Powiato-
wego w Poznaniu na terenie Gmi-
ny Tarnowo Podgórne.

- kupna działek w Lusowie – 
działki są niezbędne do poszerze-
nia ul. Grzybowej w Lusowie.

- zezwolenia na sprzedaż nie-
ruchomości w trybie bezprzetar-
gowym – uchwała dotyczy działki, 
na której posadowiony jest budy-
nek przedszkola niepublicznego.

- nadania odznaczenia „Za-
służony dla Gminy Tarnowo 
Podgórne”. Odznaczenie to przy-
znawane jest od roku 2001. Gale-
rię uhonorowanych znamienitych 
mieszkańców naszej Gminy, or-
ganizacji i właścicieli firm można 
oglądać w holu Urzędu Gminy.

Tym razem, w dniu swojego 
60-lecia odznaczenie to odbierze 
Gminny Klub Sportowy TAR-
NOVIA. Rada Gminy projekt ten 

przyjęła jednomyślnie. W obszer-
nym uzasadnieniu opisane zostały 
zasługi Klubu w szerzeniu kultu-
ry fizycznej wśród wielu pokoleń 
mieszkańców naszej Gminy. Do 
materiałów sesyjnych dołączone 
zostały kondolencje od naszych 
zaprzyjaźnionych Gmin w związ-
ku z katastrofą prezydenckiego sa-
molotu pod Smoleńskiem.

Posiedzenie w dniu 27 kwietnia 
to sesja absolutoryjna. Podjęto na 
niej uchwały w sprawie:

- udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Tarnowo Pod-
górne za rok 2009 – podjęcie 
uchwały poprzedzone było od-
czytaniem opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej oraz wnio-
sku Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy. Następnie Przewodniczą-
cy poszczególnych Komisji Sta-
łych RG przedstawili stanowiska 
swoich Komisji. 

Kolejny punkt to wystąpienie 
Wójta Gminy. Wójt złożył ob-
szerne sprawozdanie z wykona-
nia budżetu. Omówił działalność 
i wydatki każdego wydziału kie-
rowanego przez siebie urzędu. Nie 
zabrakło informacji dotyczących 
spółek komunalnych, biblioteki, 
OSiR- u czy GOK- u. W sposób 
szczegółowy zostały omówione 
inwestycje wykonywane w minio-
nym roku. Po wystąpieniu Wójta 
rozpoczęła się blisko 3-godzinna 
dyskusja. Radni w swoich wypo-
wiedziach podkreślali wyjątkową 
trudność realizacji budżetu w ob-
liczu ogólnoświatowego kryzysu. 
Dzięki determinacji Wójta, jego 
odważnych decyzji, udało się zre-
alizować zamierzone w budżecie 
cele. 

fot. archiwum

Wójt Gmi-
ny Wola 
Mysłowska 
Włodzimierz 
Mika (stojący) 
i Przewodni-
czący Rady 
Gminy Tade-
usz Talarek (od 
lewej)

Wójt uzyskał absolutorium jed-
nogłośnie. Warte podkreślenia jest 
to, że to czwarte takie absoluto-
rium Tadeusza Czajki. W historii 
samorządu gminy Tarnowo Pod-
górne to jedyny przypadek aby 
wójt czterokrotnie uzyskał jedno-
myślność Rady. 

- umowy partnerskiej po-
między Gminą Cologno al Se-
rio – Włochy a Gminą Tarnowo 
Podgórne – podpisanie umowy 
odbędzie się w ramach obchodów 
Dni Gminy -28 maja. Szczególny 
nacisk położony będzie na wy-
mianę pomiędzy organizacjami 
młodzieżowymi, a także na reali-
zowanie programów odpowiada-
jących potrzebom i problemom 
młodych ludzi.

- kupna działki w Chybach 
– za symboliczną złotówkę wła-
ściciel zobowiązał się przekazać 
działkę, na której znajduje się 
urządzony plac zabaw dla dzieci.

- zmiany granic obwodów do 
głosowania – uchwała wywołana 
została zmianą liczby mieszkań-
ców w naszej Gminie.

- zmiany uchwały o budże-
cie Gminy na rok 2010 – budżet 
gminy uległ zwiększeniu o ponad 
55000 zł.

W dniu 23 kwietnia odby-
ła się okolicznościowa sesja, na 
której gościliśmy samorządow-
ców z Woli Mysłowskiej na cze-
le z Wójtem Władysławem Miką 
oraz Przewodniczącym Rady Ta-
deuszem Talarkiem. W trakcie 
sesji wójtowie Gmin zaprezento-
wali walory i osiągnięcia swoich 
regionów. W trakcie pobytu go-
ście zwiedzili naszą Gminę oraz 
uczestniczyli w festynie Dni Prze-
źmierowa.

W maju zapraszam na sesję 
roboczą, która odbędzie się 18, 
a także na uroczystą poświęconą 
20 – leciu Samorządu Gminy Tar-
nowo Podg. – 29 maja.

Ewa Noszczyńska-Szkurat
Przewodniczący Rady Gminy

Uprzejmie informuję że odbedą się 
obozy letnie nad morzem dla dzieci 
rodziców płacących KRUS. Bliższe 
informacje o terminie i miejscu 
obozów na początku czerwca. 

tel. 606 940 826 
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XX-lecie samorządu

Dwadzieścia lat temu, po 
uchwaleniu przez Sejm 
ustawy o samorządzie te-

rytorialnym, staliśmy się współ-
gospodarzami Gminy Tarnowo 
Podgórne. I choć demokrację bu-
dowaliśmy od podstaw,  to  dzisiaj 
jesteśmy nadal wzorem społecz-
ności lokalnej, która najbar-
dziej skorzystała na przemia-
nach systemowych w Polsce. 
Potwierdzają to pozytywne 
opinie samych mieszkańców, 
wyrażone podczas badań 
opinii społecznej. Świadczą 
o tym także wykresy i naj-
ważniejsze wyróżnienia 
przedstawione poniżej. 

Liczba podmiotów gospodarczychLiczba podmiotów gospodarczych

Liczba mieszkańcówLiczba mieszkańców

Budżety (w mln PLN)Budżety (w mln PLN)

Liczba pracujących
wg grup wielkościowych podmiotów gospodarczych

Liczba pracujących
wg grup wielkościowych podmiotów gospodarczych

Dwadzieścia lat minęło

ności lokalnej, która najbar
dziej skorzystała na przemia-

Polsce. 
Potwierdzają to pozytywne 
opinie samych mieszkańców, 
wyrażone podczas badań 
opinii społecznej. Świadczą 

-

Statuetka „Teraz Polska”
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sprawozdania

W kwietniu odbyły się dwie 
sesje Rady Powiatu.  Na 
XL nadzwyczajnej sesji 

Rada Powiatu podjęła  stanowisko 
w sprawie Uczczenia Pamięci Ofiar 
Katastrofy Lotniczej pod Smoleń-
skiem w dniu 10 kwietnia 2010 r.

„Od kilku dni nasz kraj pogrą-
żony jest w żałobie narodowej. Po-
nieśliśmy bowiem jedną z najbole-
śniejszych i najbardziej dotkliwych 
strat w powojennej historii Polski. 
W katastrofie lotniczej pod Smo-
leńskiem zginęło 96 osób, w tym 
przedstawiciele najwyższych władz 
państwowych, z Prezydentem  Rzecz-
pospolitej Polskiej i jego Małżonką 
na czele, ostatnim Prezydentem RP 
na uchodźstwie, Posłami, Senato-
rami wszystkich opcji politycznych. 
Symbolicznego znaczenia nabiera 
fakt, że oddali swoje życie w chwili, 
gdy w imieniu nas, Polaków, uczcić 

Z prac 
Rady Powiatu

mieli pamięć ofiar Katynia. Do koń-
ca służyli Ojczyźnie, dając dowód 
swojego oddania sprawom państwa 
i jego obywateli. Dlatego też dzisiaj 
jednoczymy się, by oddać należny 
im hołd. Jest to bowiem nasz wspól-
ny, narodowy, ale i ludzki dramat. 
Wszystkim, którzy ponieśli śmierć 
w wyniku katastrofy, dziękujemy za 
służbę Polsce. Wyrażamy Im wyra-
zy szacunku i wdzięczności wierząc, 
że to, czego dokonali, nie tylko po-
zostawi trwały ślad w naszej pamię-
ci, ale stanowić będzie także trwałe 
narodowe dziedzictwo. Wierzymy, 
że ofiara Ich życia przyniesie owoce 
w polskim życiu publicznym, stosun-
kach międzynarodowych, a także po-
twierdzenie prawdy o zbrodni katyń-
skiej. Rodzinom i Bliskim Ofiar oraz 
wszystkim dotkniętym tą tragedią 
składamy najszczersze kondolencje, 
łącząc się z nimi w smutku i  bólu”. 

28 kwietnia odbyła się ostatnia 
w tej kadencji sesja absolutoryjna. 
Rada zapoznała się:

- z uchwałą składu orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu w sprawie sprawoz-
dania Zarządu Powiatu w Pozna-
niu z wykonania budżetu powiatu 
za rok 2009 (dochody wykonano 
w kwocie170.391.485.08 zł wy-

datki w kwocie 164.373.448.48 zł. 
Rok 2009 zamknął się nadwyżką 
w wysokości 6.018.036.68 zł 

- z wnioskiem Komisji Rewi-
zyjnej Rady Powiatu w Poznaniu 
w sprawie udzielenia absolutorium 
dla Zarządu.

- z uchwałą składu Orzekającego 
RIO w Poznaniu w sprawie wyra-
żenia opinii o wniosku Komisji Re-
wizyjnej Rady Powiatu Poznaniu 
w sprawie udzielenia absolutorium.

Następnie odbyła się dyskusja  
nad sprawozdaniem z wykonania  
budżetu. Po wysłuchani wszystkich 
opinii Rada przyjęła jednogłośnie 
uchwałę o udzielenie absolutorium 
Zarządowi Powiatu w Poznaniu za 
2009 r. Rada rozpatrzyła uchwa-
łę w sprawie powierzenia Gminie 
Kórnik niektórych zadań zarządza-
nia publicznymi drogami powiato-
wymi, relacji Czmoń-Dąbrowa, 
oraz  Radzewice-Kórnik. Ponadto 
wyraziła zgodę na nieodpłatne na-
bycie nieruchomości od ANR, jest 
ona niezbędna w związku z realiza-
cją infrastrukturalną. Wyrażono też 
zgodę na utworzenie publicznego 
liceum ogólnokształcącego przez 
Miasto i Gminę Buk. 

~ Krystyna Semba 
Radna Powiatu

Sesje 10 i 28 kwietnia

POselskie 
wieści

Po tragicznej śmierci po-
słów, ich miejsca w ławach 
poselskich nie pozostaną 

puste. Następcami będą osoby 
z tej samej listy wyborczej, któ-
re w wyborach parlamentarnych 
w 2007 roku znalazły się na ko-
lejnych miejscach pod względem 
liczby zdobytych głosów.

Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Szczecinku Wiesław Su-
chowiejko - na miejsce posła PO 
Sebastiana Karpiniuka.

Dotychczasowy przewodni-
czący Rady Miejskiej w Szcze-
cinku i dyrektor Zespołu Szkół 
Społecznych STO. Od połowy lat 
90. związany z samorządem miej-

skim w tym mieście. Z listy PO 
kandydował w wyborach w 2007 
do Sejmu, zajmując pierwsze nie-
mandatowe miejsce w okręgu ko-
szalińskim.

Wiceprezydent Sopotu Paweł 
Orłowski – na miejsce posła PO 
Arkadiusza Rybickiego.

 Do tego momentu pełnił funk-
cję wiceprezydenta Sopotu, praw-
nik z wykształcenia. Zaczynał 
jako szeregowy urzędnik w Urzę-
dzie Miasta Sopot. Od 2002 roku 
był rzecznikiem prezydenta So-
potu. 

Anna Śliwińska – na miejsce 
posła PO Grzegorza Dolniaka

W 2007 roku sosnowiczanka 
zdobyła ponad 3 tysiące głosów.

12 marca Anna Śliwińska skoń-
czyła 54 lata. Jest zamężna, ma 
córkę Mirosławę. Ukończyła Li-
ceum Ogólnokształcące im. Emi-
lii Plater w Sosnowcu, zaś magi-
stra farmacji obroniła na Śląskiej 

Akademii Medycznej. W swoim 
rodzinnym mieście prowadziła 
dotychczas aptekę, jest też wice-
prezesem Okręgowej Izby Apte-
karskiej w Katowicach. Działa 
w Sosnowieckiej Radzie Samo-
rządu Gospodarczego, organizuje 
akcje społeczne. Jest też zapaloną 
żeglarką, członkinią klubu Ster. 

W związku z zaistniałą sytuacją 
wybory do władz regionu Wielko-
polska odbędą się 22 maja.

~Biuro prasowe PO Poznań

Z okazji przypadającego 
27 maja Dnia Samorządow-
ca wszystkim, którym samo-
rząd jest bliski sercu, życzę 
zadowolenia z wykonywa-
nych z pasją zadań  służą-
cych realizacji interesów 
mieszkańców i satysfakcji 
z pracy na rzecz naszych 
małych ojczyzn.

Waldy Dzikowski
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informacje

Zarząd Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego 
w Tarnowie Podgórnym, 

zaprosił nas do sprzątania brze-
gów Jeziora Lusowskiego, które 
odbyło się w kwietniu, w ramach 
Międzynarodowego Tygodnia 
Czystości Wód. 

Sobotni poranek przywitał nas 
promieniami słońca i rześkim po-
wietrzem. Nasza proekologiczna 
grupa z DB Schenker liczyła 8 
osób. Panowie wędkarze, ku na-
szemu zdziwieniu, od razu przy-
stąpili do podzielenia nas na dwie 
grupy i rozdzielenia zadań między 
nami. Dyscyplina jak w wojsku. 
Pojechaliśmy za naszym prze-
wodnikiem na brzeg jeziora do 
Lusówka. Zaczęliśmy porządko-
wanie części linii brzegowej. Nie-
stety, worki zapełniały się bardzo 
szybko. Zebrane śmieci zostawia-
liśmy na brzegu, po które podpły-
wali wędkarze na łódce. Wśród 
znalezisk, były stary, plastikowy 
baniak, butelki po różnego rodza-
ju trunkach - tych było najwięcej. 
Nic dziwnego, okolice jeziora za-

DB Schenker – ekologiczna inicjatywa nad 
Jeziorem Lusowskim

chęcają do miłego spędzania cza-
su. Jednak czy trzeba po sobie zo-
stawiać ślady w postaci pustych 
butelek, puszek czy innych opako-
wań po spożytym posiłku? Śmie-
ci wyławialiśmy nawet z wody. 
Po całej akcji wędkarze zaprosili 
nas na talerz ciepłej zupy. Nasze 
działanie proekologiczne zakoń-
czyliśmy spacerem nad brzegiem 
malowniczego Jeziora Luowskie-
go. Ekologiczne działanie prze-

biegło w miłej atmosferze. Dało 
nam możliwość spotkania się 
w warunkach całkowicie odmien-
nych niż te, w których funkcjonu-
jemy na co dzień w pracy. Każdy 
z nas czuł satysfakcję, z takiego 
spędzenia czasu i z naszej zielo-
nej inicjatywy. Dziękujemy węd-
karzom z Tarnowa Podgórnego 
za zaproszenie do wzięcia udziału 
w proekologicznej akcji.

 ~na

Zarząd UTW w Tarnowie 
Podgórnym prosi o zapo-
znanie się z planem wy-

kładów, które są dostępne dla 
wszystkich zainteresowanych. 
Członkostwo w UTW nie jest 
obowiązkowe.

21 maja (piątek) o godz. 12.30 
wykład wygłosi dr Ewa Maćko-
wiak na temat: „Geny nie prze-
sądzają o naszym losie”. Sala 
GOK-u przy ul. Ogrodowej w 
Tarnowie Podgórnym.

11 czerwca (czwartek) o godz.  
12.30 wykład wygłosi dr Aga-
ta Wiza na temat: „Czy jesteśmy 
skazani na ból przemijania?”. 
Sala GOK-u przy ul. Ogrodowej 
w Tarnowie Podgórnym.

UTW zaprasza
Wszystkich zainteresowanych, również tych, którzy nie są członkami 

UTW, zapraszamy do wysłuchania interesujących wykładów. 

Proponujemy jednocześnie udział w wycieczce do Antonina.  

PROGRAM WYCIECZKI
19 MAJA 2010 r. (środa)
−	  godz. 7.45 zbiórka uczestników wycieczki ul. Poznańska 115  

Tarnowo Podgórne (przed Urzędem Gminy)
−	 godz. 8.00 wyjazd autokaru (kierunek – Ostrów Wlkp., Antonin)
−	 godz. 12.00 koncert muzyki Chopina w Pałacu w Antoninie 
−	 godz. 13.00 spacer po parku i zwiedzanie Pałacu Myśliwskiego
−	 godz. 14.00 ewentualna konsumpcja
−	 godz. 15.00 wyjazd powrotny do Tarnowa Podgórnego
−	 około godz. 18.00 przyjazd do Tarnowa Podgórnego 

Kierownikiem wycieczki jest Danuta Rasztar – członek Zarządu UTW 
w Tarnowie Podgórnym, przewodnikiem natomiast Danuta Paplaczyk. 
Zgłoszenia wraz z wpisowym - 35 zł od osoby - w sekretariacie Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym.

Tel. kontaktowe: Danuta Rasztar 61 8147 827, Danuta Paplaczyk 61 
8679 818, kom. 607 831 373. 

 ~utw

Uczestnicy  
sprzątania  
jeziora

fot. archiwum
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informacje 

Spotkanie przedsiębiorców

W kwietniu w firmie 
Campery.pl odbyło się 
kolejne spotkanie Tar-

nowskiego Stowarzyszenia Przed-
siębiorców.

W ramach prezentacji omówio-
no następującą problematykę:

1. Janusz Skuliniec z Kancela-
rii Radcy Prawnego Janusz Skuli-
niec zaprezentował:

Prawnopodatkową proble-
matykę spadkobrania przed-
siębiorstw oraz inne formy  
nabywania przedsiębiorstw. 

2. Maciej Mastalarz z Morison 
Finansista Podatki zaprezentował: 
Podatkowe aspekty „przekształ-
cenia” przedsiębiorstw. 

3. Paweł Grossy z Campery.pl 
należącej do naszych członków 
Dariusza Bońkowskiego i Szy-
mona Horowskiego zaprezento-
wał historię i aktualną ofertę 
firmy

Firma działa od 2004 r., zajmuje 
się sprzedażą samochodów, przy-
czep kempingowych oraz wynaj-

mem samochodów kempingo-
wych. Świadczy usługi w zakresie 
pełnego serwisu gwarancyjnego 
i pogwarancyjnego oraz prowadzi 
sklep z akcesoriami do uprawia-
nia turystyki caravaningowej. Fir-
ma jest autoryzowanym dealerem 
marek: Carado, Hobby, Hymer, 
Niesmann+Bischoff i Movera. 
Campery.pl, jako jedna z dwóch 
polskich firm, należy do świato-
wej platformy wynajmu campe-
rów: www.hymer-rent.com, która 
obecnie jest największą organiza-
cją wynajmu w Europie. 

Na zakończenie wszyscy wzię-
li udział w poczęstunku i rozmo-
wach o sytuacji przedsiębiorstw.  
Dzięki takim spotkaniom moż-
na podzielić się doświadcze-
niem i wymienić informacjami. 
Wszystkich przedsiębiorców, któ-
rzy są zainteresowani wstąpie-
niem do Stowarzyszenia zapra-
szamy na naszą stronę www.tsp.pl 
w celu pobrania deklaracji człon-
kowskich. ~K.Sz.

Informujemy, że podczas ostat-
niego zebrania sprawozdaw-
czo-wyborczego zaistniały 

zmiany w zarządzie, o których 
informujemy. Przewodniczącą 
nadal została Halina Burszta, se-
kretarzem została (zmiana) Stani-
sława Grzesiak.

Skarbnikiem nadal został Jó-
zef Kubiak, zastępcami przewod-
niczącej Janina Szymczak, Anna 
Gryska i (zmiana) Hanna Dęga. 
Mamy zamiar wywiązywać się 
z powierzonych nam obowiązków 
bardzo solidnie i sumiennie.

~H. Burszta.

Klub Seniora 
w Tarnowie 
Podgórnym

Arcybiskup Stanisław Gą-
decki, Metropolita Po-
znański, przyjął zaprosze-

nie Tadeusza Czajki, Wójta Gminy 
Tarnowo Podgórne, do udziału w 
Komitecie Honorowym uroczy-
stości zaplanowanych na paździer-
nik tego roku, związanych z setną 
rocznicą śmierci Wawrzyńca Ben-
zelstjerna - Engestrom’a. Będą one 
organizowane na terenie naszej 
Gminy. ~AM

Arcybiskup  
w Komitecie Honorowym

Gospodarzem spotkania była firma Campery.pl fot. K.Sz.

Członkinie Klu-
bu Seniora

fot. archiwum

Zachęcamy do zamieszkania  Gmina Tarnowo Podgórne wzięła udział w 
Targach Mieszkań, które odbyły się 10-11 kwietnia w poznańskiej „Are-
nie”. Byliśmy z ofertą ziemi pod zabudowę mieszkaniową. To kolejna im-
preza targowa, na której promujemy walory mieszkaniowe Gminy.  ~AM
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bractwo~biblioteka

Bractwa Kurkowe wyro-
sły w kręgu kultury śre-
dniowiecznej, która była 

na wskroś chrześcijańska. Był to 
czas powstawania uniwersytetów, 
słynnych gotyckich katedr, wiel-
kich mistyków i świętych, rozwoju 
szkolnictwa parafialnego i kultury, 
także materialnej. 

W tym klimacie powstały brac-
twa kurkowe, które stały się także 
elementem kultury średniowiecz-
nej. Fakt, że obrały sobie jako pa-
trona św. Sebastiana i że jak pisze 
Marek Ordyłowski: obdarzano nie-
których królów kurkowych odpu-
stami, jest dowodem życzliwości 
Kościoła do tej organizacji. Cyto-
wany wyżej autor ustala następu-
jące korzyści wypracowane przez 
Bractwa Kurkowe:

a) obrona miast, co oznacza nie 
tylko obronę murów, ale wszel-
kiego dobytku, a nade wszystko, 
świątyń, skarbów kultury,

b) dostarczanie godziwych roz-
rywek, 

c) umacnianie więzi społecz-
nych miast i między miastami,

Bractwa Kurkowe – historycznie i współcześnie

d) organizacja zawodów sporto-
wych.

Z czasem stały się organizatora-
mi spotkań (imprez) o charakterze 
rozrywkowo – towarzyskim. Pie-
lęgnowały i stały na straży daw-
nych pięknych tradycji. Wzboga-
ciły kulturę materialną, na którą 
składają się stroje, broń, puchary, 
odznaczenia, sztandary.

Zdyscyplinowanie członków, 
hierarchia w organizacji, wymaga-
nia i zasady w stosunku do człon-
ków sprawiły, że sprostać im mógł 
człowiek z charakterem i poprzez 

to tworzą bractwa prawdziwe szla-
chectwo ducha. Wraz z rozwojem 
organizacji poszerzają się przez 
to kręgi ludzi odpowiedzialnych, 
konsekwentnych i radosnych. 

Czy Bractwa Kurkowe są tyl-
ko organizacją historyczną, pielę-
gnującą przeszłość, czy też mają 
także dzisiaj konkretne zadania? 
Inicjując zawody tradycyjne, urzą-
dzając festyny i okolicznościowe 
uroczystości, przyczyniają się do 
rozwoju przyjaźni, dobrych kon-
taktów, przeżywania radosnych 
chwil, wzajemnego poznania się. 
To tworzy nową, zdrową jakość 
wzajemnego odnoszenia się ludzi 
do siebie, podnosi poziom kultury. 
Bractwa winny wpływać na decy-
dentów i angażować się na rzecz 
porządku, bezpieczeństwa, ochro-
ny mienia społecznego i zabytków. 
Organizować dobre rozrywki, 
chronić dobra kultury. W ten spo-
sób pielęgnować miłość Ojczyzny, 
zwłaszcza tej „małej Ojczyzny”

Fragmenty wystąpienia (za zgodą 
autora) ks. prałata Jana Stanisław-
skiego podczas konferencji progra-
mowej w Margoninie

W minionym miesiącu:
• Spotkanie z Wiesławem Dra-

bikiem – popularnym autorem 
pełnych humoru wierszowanych 
bajek, chętnie czytanych przez 
najmłodszych w całej Polsce. 

• Literatura piękna w interpreta-
cji aktorki Lucyny Winkel to nasza 
propozycja adresowana do młod-
szych czytelników w ramach akcji 
Cała Polska Czyta Dzieciom. Ak-
cja prowadzona jest w całej Polsce 
i adresowana głównie do rodziców. 
Tylko głośne czytanie dzieciom, 
w przyjemnej atmosferze, przez 
bliskie najmłodszym osoby, może 
uczynić czytanie książek atrakcyj-
nym zajęciem. 

• Finał Konkursu Pięknego 
Czytania. To już V edycja konkur-
su, który pokazuje dzieciom, jak 
umiejętność poprawnego czytania 
ułatwia naukę i rozbudza cieka-
wość świata.

Finaliści - I miejsce Zuzan-
na Janiec, II miejsce Gabrie-
la Polak i Mateusz Konieczny, 
III miejsce Mikołaj Walkowiak 
i Bartosz Zwoliński, IV miej-
sce Arkadiusz Pikosz. Przy-
znano również dwa wyróżnie-
nia - otrzymali je Julia Jasińska 
i Adam Mańczak. Wszyscy lau-
reaci otrzymali nagrody książ-
kowe i dyplomy, a pozostali 

uczestnicy dyplomy za udział 
w konkursie. 

• Spotkanie autorskie z bardzo 
popularną autorką i ilustratorką 
książek, tłumaczem języka wło-
skiego Elizą Piotrowską. Autorka 
od pięciu lat mieszka w Rzymie, 
ale chętnie odwiedza swoich czy-
telników w kraju, prezentując naj-
nowsze książki. 

• Polecamy również wszystkim 
zainteresowanym czytelnikom, li-
teraturę anglojęzyczną, tym bar-
dziej, że Biblioteka Brytyjska, 
która mieściła się w centrum Po-
znania, niestety już nie prowadzi 
tam swojej działalności.

•  Więcej informacji o nowo-
ściach książkowych i wydarze-
niach w Bibliotece na naszej 
stronie www.bibliotekatp.pl. Na 
stronie internetowej Biblioteki 
dostępny jest także katalog on-
line. ~ I.B. 

Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej

Spotkanie  
z Wiesławem 
Drabikiem

fot. archiwum
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GOK ”Sezam” zaprasza dzieci od 10 roku życia 
do udziału w nowym cyklu letnich wycieczek jedno-
dniowych. Tegoroczne wyjazdy będą organizowane 
w ramach tematu: „Zamki, Pałace, Skanseny Wiel-
kopolski”. Każda z wycieczek zrealizuje program 
według następującego planu: 

- zwiedzanie zamków, pałaców, skansenów
- poznawanie fauny i flory regionu
- korzystanie z kąpielisk i basenów
Uczestnikom wyjazdów zapewnimy fachową 

opiekę, pilota oraz obiad. Wszystkie wycieczki będą 
trwały od godziny 10.00 do 18.00. Odpłatność za 
udział w imprezie wynosi 20 złotych. 

Można zapisać dziecko na cały cykl.

Zapisy przyjmujemy od 20 maja:
-  w siedzibie GOK Tarnowo Podgórne
 ul. Poznańska 96, pok. nr 24
 od godz. 8.00 do 15.00
-  w Domu Kultury Przeźmierowo
 ul. Ogrodowa 13 
 od godz. 10.00 do 17.00 

Liczba miejsc ograniczona: 46 dzieci na każdy wy-
jazd.  ~Jolanta Tepper

Lato tuż, tuż

Tegoroczne „Dni Przeźmierowa” pięknie zo-
stały zwieńczone koncertem muzyki poważ-
nej, który w niedzielę 25 kwietnia o godz. 19 

odbył się w tamtejszym kościele parafialnym.
W Roku Chopinowskim nie powinno zabraknąć 

utworów najsłynniejszego polskiego kompozytora. 
I nie zabrakło. Twórczość Fryderyka Chopina przy-
pomnieli nam soliści Teatru Wielkiego w Poznaniu: 
Barbara Gutaj (sopran) i Karol Bochański (tenor) 
oraz akompaniujący na fortepianie Marek Palusz-
kiewicz. W programie znalazły się m.in. Mazurek, 
Etiuda (op. 10, nr 12 – zwana „Rewolucyjną”), Walc, 
a przede wszystkim Pieśni, na czele z najsłynniej-
szym „Życzeniem”. Wcześniej usłyszeliśmy utwory 
sakralne, takie jak motet „Ave Verum Corpus” W. A. 
Mozarta, „Panis angelicus” (Chleb anielski) Césara 
Francka, a także „Ave Maria” Cacciniego.

W pierwszą niedzielę maja wracamy już do ko-
ścioła w Lusowie, gdzie o godz. 11.45 rozpocznie 
się koncert „Chopin przyjechał”, inaugurujący X se-
zon, „Lusowskich Poranków Muzycznych”. Utwory 
wielkiego kompozytora zagra na fortepianie STEIN-
WAY Nikodem Wojciechowski, reprezentant Polski 
na XVI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. 
Fryderyka Chopina. Spotkanie w lusowskiej świą-
tyni poprowadzi Jan Popis. Serdecznie zapraszamy!
 ~Dominik Magdziarek

Chopin w 
Przeźmierowie i Lusowie

3 Maja to wielkie święto narodowe Również w naszej Gmi-
nie nie zabrakło w tym dniu atrakcji. Miejscem głównych obcho-
dów było Tarnowo Podgórne, gdzie władze Gminy, poczty sztanda-
rowe oraz mieszkańcy przybyli przed południem do kościoła na mszę 
świętą (w intencji Ojczyzny) z udziałem Chóru im. F. Nowowiej-
skiego. Potem nastąpił przemarsz przed pomnik w Parku im. Wojkie-
wicza, któremu towarzyszyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod dyr. 
Pawła Joksa. Przed pomnikiem głos zabrał Wójt Tadeusz Czajka, 
po czym wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Wojciechem 
Janczewskim i Zastępcą Wójta Tadeuszem Zimnym, złożyli kwiaty 
przed pomnikiem upamiętniającym tych, którzy swoje życie oddali 
w walce o wolność Ojczyzny. O godz. 14 na strzelnicy przy ul. Za-
chodniej nastąpiło jak co roku trzeciomajowe strzelanie Strzeleckie-
go Bractwa Kurkowego. fot. archiwum Bractwa Kurkowego
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17,19,20,21.05    Lusowo, Ceradz Kościelny, 
Tarnowo Podgórne, Przeźmierowo, Baranowo

Mezzoforte - koncerty edukacyjne dla szkół pt. 
”Waleczna muzyka Wikingów”

18.05     godz. 8.15, 10   Przeźmierowo Dziecięca akademia filmowa – film pt. „David i Sandy”

19.05     Antonin Wyjazd Chóru im. F. Nowowiejskiego na koncert Chopinowski

21.05     godz.18   Przeźmierowo Kino Zielone Oko – film pt. „Lourdes” reż. Jessica Hausner

22.05     godz. 20   Przeźmierowo Zabawa majówkowa Seniorów

23.05     Baranowo Występ Chóru im .F. Nowowiejskiego z okazji rocznicy krwiodawstwa

23.05     Poznań Koncert Pieśni Maryjnych w wykonaniu Chóru im. F. Nowowiejskiego

28-30.05 Dni Gminy Tarnowo Podgórne, szczegóły na plakatach

30.05     godz. 16    Słupia Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Lusowiacy” z okazji jubileuszu 120-lecia 
Kołka Rolniczego

30.05    Duszniki Wielkopolskie Występ Chóru im. F. Nowowiejskiego na Dniach Muzyki

31.05    godz.11    Aula UAM Poznań Koncert Finałowy Pro Sinfoniki dla dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne

SEZAMKI maj

Kwiecień za nami, a więc 
także kolejny finał pro-
jektu „Teatr w każdej 

wiosce”. Tym razem odbył się 
on w Centrum Kultury „Zamek” 
w Poznaniu (sobota, 24 kwietnia).

 „Razem i osobno” to tytuł te-
gorocznej, ósmej edycji projek-
tu. Bardziej jednak postawiono 
na „razem”, czego efektem był 
przede wszystkim pierwszy wspól-
ny spektakl zespołów z Batorowa, 
Lusówka, Sierosławia, Swadzimia 
i Tarnowa Podgórnego. Godzinne 
przedstawienie o Smoku Bona-
wenturze i otaczającym go świecie 
rozpoczęło VIII finał projektu na 
deskach zamkowej sali. 

Następnie, w ramach krótkiego 
przywitania, głos zabrali dyrektor 
GOK „Sezam”, Szymon Melosik 
oraz Jolanta Tepper z  zespołu ko-
ordynatorów.

Kolejne spektakle, krótsze 
i z mniejszym rozmachem, to in-
teresujące opowieści, pełne zaan-
gażowania grających w nich osób. 
I tak grupa z Ceradza Kościelne-
go przekonała nas, że „Skrzydła 
służą do machania”. Teatr z Ru-
mianka (jeden z dwóch) z wyko-
rzystaniem typowych teatralnych 
masek pokazał historię o „Pecho-
wym Diable”. Grupa z Jankowic, 

Finał projektu „Teatr w każdej wiosce”

Razem można więcej!
prezentując spektakl „Julka i on” 
według własnego scenariusza, 
ukazała zwykły, codzienny świat 
i uczucia młodych ludzi. Prze-
źmierowo i ich „Pięć minut” to 
historia o tym, że pogoń za sławą, 
kariera, to nie najważniejszy cel 
w życiu, że każdy ma jakąś swoją 
tajemnicę. Ostatni podczas tego-
rocznego finału spektakl to efekt 
pracy grup z Rumianka i Sadów 
- „Zielony Wędrowiec, czyli baśń 
o największym marzeniu”. 

Każdy pokaz publiczność na-
gradzała brawami, każdy uczest-
nik projektu otrzymał plecak 
z logo „Teatr w każdej wiosce”. 
Niebawem czas wakacji i odpo-
czynku, zarówno dla instruktorów 
(Izabela Buksa, Anna Dzięcioł, 
Katarzyna Grajewska, Anna Ka-
sperek, Katarzyna Ksenicz, Na-
stazja Niemyt, Regina Piszcz, Pa-
trycja Tepper, Mateusz Kostecki), 
koordynatorów (Jolanta Tepper, 
Bogdan Żyłkowski), osób zajmu-
jących się choreografią (Beata Bą-
blińska), scenografią (Agnieszka 
Gierach), muzyką (Tomasz Ma-
zur), jak i przede wszystkim dla 
młodych aktorów. 

Gratulujemy sukcesu, czekamy 
na wieści o IX sezonie projektu.

~Dominik Magdziarek
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W naszej szkole w dniach od 19 do 23 
kwietnia odbywał się tydzień ekolo-
giczny. Wszyscy chętni uczniowie brali 

w nim udział, gdyż każdy dzień dotyczył innego te-
matu, a poszczególne klasy wykonywały różnorodne 
zadania. 

W poniedziałek uczestnicy koła ekologicznego 
w całej szkole umieścili przy kontaktach i kranach 
naklejki „oszczędzaj energię” i „oszczędzaj wodę”, 
które cały czas przypominają, zarówno uczniom, jak 
i nauczycielom, o rozsądnym korzystaniu z prądu 
i wody. 

Wtorek upłynął pod hasłem „Przyroda na co dzień”. 
W klasach IV-VI każda lekcja dotyczyła zagadnień 
przyrodniczych. I tak na języku polskim uczniowie 
układali dyktanda np. o gżegżółce oraz ”Opowieści 
dziwnej treści, czyli dzieje zwierząt”, w których pró-
bowali wyjaśnić, dlaczego zebry są w pasy a świnie 
mają zakręcone ogony. Na religii poznawali dzieje 
św. Franciszka oraz liczyli, ile gatunków zwierząt 
zmieściło się w Arce Noego. Uczniowie klas młod-
szych wyszukiwali przysłów ze zwierzętami w tle 
i wykonywali do nich prace plastyczne. 

W środę - „Dniu Zdrowia” pielęgniarka szkolna 
przybliżyła uczniom zasady higienicznego trybu ży-
cia oraz zdrowego odżywiania, czego efektem były 
prace przedstawiające piramidy żywności. 

SP Ceradz Kościelny

Ekologia na co dzień

22 kwietnia, czyli w Dzień Ziemi, jak co roku, posadziliśmy przy 
szkole ozdobne drzewko. Uczniowie klas młodszych wykonali obraz-
kowy kodeks młodego ekologa, a następnie rzeźby, ozdoby, instrumen-
ty, jednym słowem „cuda” z odpadów. Starsi uczniowie spędzili ten 
dzień aktywnie. Brali udział w podchodach, w których zadania doty-
czyły dziedziny ekologii. 

Zakończenie tygodnia ekologicznego odbyło się na wycieczce. 
Uczestniczyliśmy w zielonych lekcjach w kórnickim Arboretum, gdzie 
poznawaliśmy gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych z całego nie-
mal świata. ~Marta Gawelska

Uczniowie naszej 
szkoły razem 
z nauczycielami 

przyrody przygotowali 
barwne plakaty i rysun-
ki informujące o Dniu 
Ziemi. 

Podczas obchodów 
tego święta Koło Przy-
rodnicze zaprezentowa-
ło ciekawą i pouczającą 
inscenizację pod tytu-
łem „ Każdy z nas musi 
o Ziemię dbać!”. Wzo-
rem ubiegłego roku razem z Klubem Seniora, ruszyliśmy na sprzątanie 
przeźmierowskiego lasu. Na miejscu przywitali nas – leśnik Nadleśnic-
twa Konstantynowo i pani Dyrektor. O tym, jak solidnie pracowaliśmy, 
świadczyły pozostawiane w wyznaczonych miejscach liczne worki peł-
ne butelek, puszek i innych odpadów. Akcję zakończył wspólny poczę-
stunek przygotowany przez sołectwo. 

Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do większej dbało-
ści mieszkańców o środowisko, a las będzie zachwycał nas swoim pięk-
nem i bioróżnorodnością. ~U.K. 

SP Przeźmierowo

Dbajmy o naszą planetę

Nasze „trofea” zebrane podczas sprzątania 
lasu w Przeźmierowie fot. archiwum

Uczniowie posadzili kolejne szkolne drzewko fot. archiwum

Już po raz drugi, z nowym programem artystycz-
nym wystąpi w Tarnowie Podgórnym 24 czerwca 
o godz. 19 jedna z najpopularniejszych grup es-

tradowych w Polsce -  Kabaret Moralnego Niepokoju. 
Bilety do nabycia od 24 maja w cenie 30 zł: 

-  w siedzibie GOK ”SEZAM” w Tarnowie Pod-
górnym  ul. Poznańska 96, w godz. 8 – 15, tel. 61  
8 95 92 28, 

- w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym,  
ul. Ogrodowa 14, w godz. 14 - 20 

-  w Domu Kultury w Przeźmierowie, ul. Ogrodo-
wa 13, w godz. 10 – 18, tel. 61 8 14 20 51. 

Serdecznie zapraszamy!
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Sześćdziesięciu siedmiu 
uczniów naszej szkoły wzię-
ło udział w konkursie „Alfik 

matematyczny 2009”. Najlepszy 
wynik w szkole uzyskał Wiktor 
Hoffmann (kl.Va), który odpowie-
dział poprawnie na 89,17% za-
dań testowych i zajął 2. miejsce w 
województwie, a 47. w kraju spo-
śród 7708 uczestników z poziomu 
klas piątych. Za swoje osiągnię-
cie otrzymał nagrodę książkową 
ufundowaną przez organizatora 
konkursu firmę Łowcy Talentów – 
JERSZ.

Najlepsze wyniki na danym 
poziomie wśród uczniów naszej 
szkoły uzyskały osoby:

Jakub Kiejnich (kl.IIIc), Agata 
Zdrojewska (kl.IIIc), Przemysław 
Bączkowski (kl.IIId) – z klas trze-
cich,

Antoni Hałas (kl. IVd – III miej-
sce w szkole), Anna Majchrzak 
(kl. IVc), Borys Ból – Matuszew-
ski (kl. IVc) – z klas czwartych,

Wiktor Hoffman (kl. Va – I miej-
sce w szkole), Dominika Lenart 
(kl. Va – II miejsce w szkole), Piotr 
Piątyszek (kl. Va) – z klas piątych, 

SP Przeźmierowo

Sukcesy naszych młodych matematyków

Tomasz Urbanowski (kl. VId), 
Łukasz Sokołowski (kl. VIb), Pa-
tryk Kabaciński (kl. VIa) – z klas 
szóstych.

Ogromnym sukcesem jest rów-
nież dla nas uzyskanie tytułu finali-
sty w Kuratoryjnym Wojewódzkim 
Konkursie Matematyczno–Przy-
rodniczym przez Wiktora Hoff-
manna z klasy Va. 

Wojewódzki Konkurs Matema-
tyczno–Przyrodniczy jest presti-
żowy i trudny, o czym mogli prze-
konać się uczniowie, którzy wzięli 
udział w  etapie szkolnym.

Na zdjęciu: 
Dominika 
Lenart, Wiktor 
Hoffmann, 
Piotr Piąty-
szek z kl. Va

Wiktor jest dopiero uczniem 
klasy piątej, a podczas konkursu 
musiał zmierzyć się z zadaniami, 
które często wykraczają poza po-
ziom szkoły podstawowej.Chło-
piec poradził sobie świetnie. Tyl-
ko dwa punkty dzieliły go od 
zakwalifikowania się do II części 
etapu wojewódzkiego. 

Gratulujemy Wiktorowi odnie-
sionego sukcesu, a jego rodzicom 
tak wspaniałego i zawsze chętne-
go do przyswajania nowej wiedzy 
syna.

Ponadto stu jedenastu uczniów 
naszej szkoły uczestniczyło w 
Międzynarodowym Konkursie 
„Kangur” 2010. Po zakończeniu 
rozwiązywania zadań szkolny or-
ganizator – L.E. Martynek – wy-
słała karty odpowiedzi do kra-
jowego organizatora konkursu. 
Wyniki zostaną ogłoszone na po-
czątku maja.

Na razie trzymamy kciuki za 
uczestników i życzymy wszyst-
kim uzyskania jak najwyższych 
wyników.

~I. Janicka

22 kwietnia nasza plane-
ta obchodziła swoje 
święto. Z tej okazji, 

w naszej szkole gościliśmy Woj-
ciecha Fabisiaka z Nadleśnictwa 
w Konstantynowie. Młodzież 
z klas IV-VI oglądała prezenta-
cję poświęconą dbałości leśników 
o dobry stan naszych lasów w po-
szczególnych porach roku. Nato-
miast dzięki nawiązaniu współ-
pracy z Fundacją „Pro terra”, 
uczniowie I- III oraz wychowan-
kowie oddziałów przedszkolnych 
wyruszyli w niezwykłą podróż. 

W poznańskim Zakładzie Se-
gregacji Odpadów dzieci wcie-
liły się w role detektywów i pod 
okiem trenerek śledziły drogę od-

SP Lusowo

Dzień Ziemi

padów od sklepowej półki do poszczególnych instalacji odzysku lub na 
składowisko. Podczas warsztatów uczniowie zgłębiali tajniki niełatwej 
segregacji odpadów, a co najważniejsze dowiedzieli się jakie opakowa-
nia generują mniej odpadu i można je wykorzystać powtórnie. 

Rodzice! Posłuchajcie swoich pociech, gdy będą was namawiały, aby 
podczas codziennych zakupów unikać produktów w opakowaniach nie-
przyjaznych dla środowiska.

~I. Hultajska, M. Monastyrska, M. Pudelska

Dzieci poznawa-
ły zasady segre-
gacji śmieci

fot. archiwum

fot. archiwum
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Wydział Finansowy informuje
15 maja 2010 r. mija termin płatności:
- II raty podatku od nieruchomości,
- II raty podatku rolnego.

Niezapłacenie podatku lokalnego w ustawowym ter-
minie jest zaległością podatkową i podlega egzekucji 
wraz z należnymi odsetkami. Stawka odsetek od zale-
głości podatkowych w stosunku rocznym  wynosi  od 
dnia 25 czerwca 2009 r. – 10,00 % kwoty zaległości 
w skali roku. W przypadku otrzymania upomnienia do 
zapłaty pozostaje poza zaległością podatkową, kwota 
odsetek od zaległości podatkowych oraz koszty upo-
mnienia wynoszące obecnie 8,80 zł.

Przypominamy równie, że każda decyzja wymia-
rowa dotycząca podatku od nieruchomości i podat-
ku rolnego (łącznego zobowiązania pieniężnego) 
zawiera numer rachunku wirtualnego , na który 
należy wpłacać podatek od nieruchomości, czy po-
datek rolny. Elementem tego rachunku jest identy-
fikator danego podatnika w bazie podatkowej Urzę-
du Gminy . Oznacza to, że w przypadku  posiadania 
kilku kont należy dokonywać wpłat na rachunek 
wskazany w danej decyzji. Na dany rachunek wir-
tualny  wpłynie tylko wpłata dotycząca zobowiąza-
nia podatkowego danego podatnika. Wpłat z tytu-
łu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego 
(łącznego zobowiązania pieniężnego) dokonywać 
można również u sołtysa danej miejscowości .

W  budynku Urzędu Gminy czynny jest codziennie 
w godz. 11.00 – 15.00  Punkt Kasowy Banku Śląskiego 
Oddział w Tarnowie Podgórnym.  ~A.W.

Dyrektor Przedszkola „Pod Wesołą Chmurką” w Tar-
nowie Podgórnym zatrudni od dnia 1 września 2010 r. 
pracowników  obsługi. Osoby zainteresowane, lubią-
ce pracę z dziećmi proszę  o złożenie dokumentów do 
dnia 31.05.2010 r. w kancelarii placówki, w godzinach od 
8:00-15:00.Informuję, że skontaktuję się tylko z wybra-
nymi osobami. Na podaniu o pracę proszę o umieszcze-
nie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofercie pracy, niezbęd-
nych w procesie rekrutacji” (zgodnie z ustawą o ochronie 
danych  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 
133, poz.883)

 Adres: Tarnowo Podgórne, ul. Ogrodowa 2

Tarnowo Podgórne 2010-05-10 WZPGN.72241-22/09

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 oraz 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 przy ul. Poznańskiej w Lusowie, stanowiące 
własność Gminy Tarnowo Podgórne:

W Y K A Z
Obręb Nr działki Łączna 

powierzchnia m2
Księga wieczysta Opis nieruchomości Przeznaczenie w miejscowym  planie 

zagospodarowania przestrzennego
Łączna wartość 
działek brutto

1 2 3 4 5 6 7

Lusowo 238/6 
233/17

1455 PO1P/00213467/1 Działki 
niezabudowane

Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. Działki 238/6 i 233/17 łącznie 
stanowią jedną działkę możliwą do zabudowy.

293.000,00 zł

Lusowo 238/7
233/18

1498 PO1P/00213467/1 Działki 
niezabudowane

Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. Działki 238/7 i 233/18 łącznie 
stanowią jedną działkę możliwą do zabudowy.

303.000,00 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 10 maja - 1 czerwca 2010 roku. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

WZPGN.72241-5/10 Tarnowo Podgórne 2010-05-10
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z  2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 
w związku z uchwałą Nr LIV/539/2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 sierpnia 
2009 r. w sprawie sprzedaży działek w formie bezprzetargowej, podaję do publicznej wiado-
mości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH 
DO ZBYCIA Z FORMIE BEZPRZETARGOWEJ

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI gm. Tarnowo Podgórne, obręb Lusowo

NR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ 625/2

POWIERZCHNIA 142 m2

KSIĘGA WIECZYSTA PO1P/00105692/7

OPIS NIERUCHOMOŚCI działka niezabudowana

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSP.
PRZESTRZENNEGO

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w Lusowie – osiedle Przylesie, 
zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne nr IV/22/98 z dnia 22 grudnia 1998r., 
ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. WLKP. Nr 3 poz. 40, działka 
625/2 znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej przeznaczonym do połączenia 
z sąsiednimi działkami i oznaczona jest na rysunku 
symbolem „6 MJ”.

FORMA I TRYB ODDANIA sprzedaż w drodze bezprzetargowej

WARTOŚĆ DZIAŁKI (BRUTTO) 29.615,50 zł [tj. 24.275,00 zł + 5340,50 (podatek 
VAT 22%)]

TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU 
PRZEZ OSOBY, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE 
PIERWSZEŃSTWO W NABYCIU – art. 
34 ust. 1 i 2 w/wym. ustawy 

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu

INFORMACJE DODATKOWE nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego.

Wykaz wywieszono w dniach 10 maja –1 czerwca 2010 roku
 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

OGŁOSZENIE
Dyrektor Gminnej Jednostki Oświa-

towej zwraca się z prośbą do miesz-
kańców, którzy posiadają jakiekolwiek 
zdjęcia szkół z terenu Gminy, o po-
dzielenie się z nami swoimi pamiąt-
kami. Interesują nas fotografie, pocz-
tówki, reprodukcje czy ryciny szkół 
z okresu przed I wojną światową oraz 
z lat 1918 – 1939 i 1945 – 1970. 

Wszystkie dostarczone nam mate-
riały zostaną zeskanowane, natych-
miast oddane właścicielowi oraz wy-
korzystane w celu zaktualizowania 
historii oświaty na terenie Gminy.

Materiały, o które prosimy, można 
dostarczyć w godz. 7.30 – 17.00 (po-
niedziałki), 7.30 – 15.30 (wt-pt) lub 
jeśli to niemożliwe, możemy odebrać 
je osobiście po wcześniejszym uzgod-
nieniu telefonicznym.

Gminna Jednostka Oświatowa
ul. Sportowa 1
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 061/814-64-82
(budynek ośrodka zdrowia, II p.)

Dyrektor Gminnej  
Jednostki Oświatowej 

Jacek Kowalak
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Uchwała Nr LXX / 690 / 2010
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowa-
nia

Na podstawie art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 września 1990 
r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity 
Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późniejszymi zmianami) i art. 
30 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do 
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity 
Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późniejszymi  zmianami) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź-
niejszymi  zmianami) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o 
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw-
nych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr. 17, poz. 95) na wniosek 
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne uchwala się co następuje:

§ 1
1. Na terenie gminy Tarnowo Podgórne tworzy się odrębny ob-

wód głosowania.
2. Wykaz obwodu, jego granice i numer określa załącznik nr 1 

do uchwały, stanowiący jej integralną część.
§ 2

Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komi-
sarzowi Wyborczemu w Poznaniu 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w dzienni-

ku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez 

jej rozplakatowanie i opublikowanie w miesięczniki „Sąsiadka – 
Czytaj”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały  Nr LXX / 690 / 2010
Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 kwietnia 

2010 roku
ODRĘBNY OBWÓD GŁOSOWANIA NA TERENIE 
GMINY TARNOWO PODGÓRNE

Numer obwodu 
głosowania

Granice obwodu głosowania

11 Areszt Śledczy w Poznaniu Oddział 
Zamiejscowy Baranowo ul. Budowlanych 
14

Uzasadnienie do Uchwały  Nr LXX / 690 / 2010
Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 kwietnia 

2010 roku
w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania
W związku z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospo-

litej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 20 
czerwca 2010 r. i art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dn. 27. 09 1990 r. o 
wyborze Prezydenta RP  (Dz. U. Nr 47 poz. 544 z 2000 r. ze zmia-
nami) Rada gminy na wniosek wójta tworzy obwody głosowania 
dla  wyborców przebywających w zakładach karnych i aresztach 
śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresz-
tów, najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów.  

Uchwała Nr LXX / 691 / 2010
Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie: zmiany granic stałych obwodów głosowania
Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późniejszymi zmia-
nami) i art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików  województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547 
wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr. 17, poz.95) na 
wniosek Wójta Gminy Tarnowo Podgórne uchwala się co następuje:

§ 1
1.  Na terenie gminy Tarnowo Podgórne zmienia się granice stałego obwodu głosowa-

nia nr 5 obejmujący sołectwo Baranowo i Chyby,  poprzez utworzenie obwodu głosowa-
nia nr 5 obejmujący sołectwo Baranowo oraz nr 10 sołectwo Chyby.

2.  Wykaz obwodów, ich granice i numery określa załącznik nr 1 do uchwały, stano-
wiący jej integralną część.

§ 2
Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu 

w Poznaniu.
§ 3

Traci moc uchwała Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LXXVI/717/2002 z dnia 9 lip-
ca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania wraz z późniejszymi zmianami Nr 
XIII/81/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. i LVI/363/2005 z dnia 26 lipca 2005 r. 

§ 4
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez jej rozplakatowanie iopu-

blikowanie w miesięczniki „Sąsiadka – Czytaj”
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 Załącznik Nr 1 do Uchwały  Nr LXX / 691 / 2010 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 kwietnia 2010 roku

PODZIAŁ GMINY TARNOWO PODGÓRNE NA OBWODY GŁOSOWANIA

Nr
 ob

w.
  

gło
so

wa
nia Granice obwodu głosowania

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

2 Obwód obejmuje sołectwa: Batorowo, Lusowo, Swadzim i Sady

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

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

5 Obwód obejmuje sołectwa: Baranowo

6 Obwód obejmuje sołectwo Wysogotowo i część sołectwa Przeźmierowo w granicach: południowej 
strony ul. Łanowej do skrzyżowania z ul. Wysogotowską, zachodnią stroną ul. Wysogotowskiej do 
skrzyżowania z ul. Akacjową, po zachodniej stronie ul. Akacjowej wzdłuż południowej strony ul. 
Olszynowej i Sosnowej do skrzyżowania z ul. Rynkową, zachodnią stroną ul. Rynkowej do Łanowej.  

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

8 Obwód obejmuje sołectwa: Góra, Kokoszczyn, Rumianek

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

10 Obwód obejmuje sołectwo: Chyby

Uzasadnienie do Uchwały  Nr LXX / 691 / 2010
Rady Gminy Tarnowo Podgórne  z dnia 27 kwietnia 2010 roku
w sprawie: zmiany granic stałych obwodów głosowania
W związku ze zmianą liczby mieszkańców w stałych obwodach głosowania w miejsco-

wości obejmującej sołectwo Baranowo i Chyby w dotychczasowym obwodzie głosowania 

nr 5, który liczy wg. stanu na dzień 31.12 2009 r. 3067 mieszkańców  
istnieje potrzeba dokonania zmian w podziale na stałe obwody gło-
sowania w tej miejscowości, polegającej na utworzeniu dodatkowe-
go stałego obwodu głosowania oznaczonego nr 10

Art. 30 ust. 2a ustawy z dn. 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2003 r.  Nr 159 poz. 1547 z późn. zmianami) określa 
– stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3000 
mieszkańców. 
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Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulicy Rynko-
wej w Przeźmierowie – dla działki nr 383

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 
80, poz. 717 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227)  zawiadamiam o wy-
łożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulicy Rynkowej w 
Przeźmierowie – dla działki nr 383 wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko w dniach od 24.05.2010r. do 14.06.2010r., ul. Po-
znańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami, odbędzie się 07.06.2010r. 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 strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do 
wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
28.06.2010r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodar-
czej w Tarnowie Podgórnym po południowej stronie drogi krajowej nr 
2.

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 udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 
199 poz. 1227)  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nów aktywizacji gospodarczej w Tarnowie Podgórnym po południowej 
stronie drogi krajowej nr 2  wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko w dniach od 21.05.2010r. do 10.06.2010r., ul. Poznańska 115, w go-
dzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami, odbędzie się 31.05.2010r. 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 Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienio-
nej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
24.06.2010r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gmi-
ny Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

WZPGN.72241/9/09 Tarnowo Podgórne 2010-05-07
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 późniejszy-

mi zmianami) 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 Sierosławiu przy ul. Skalistej, gmina Tarnowo Podgórne, dla których Sąd Rejo-

nowy Poznań Stare Miasto prowadzi księgę wieczystą PO1P/00144652/0, wg wykazu w tabelce:
Lp. działka pow. m2 przeznaczenie w planie cena wywoławcza

(zawiera 22%VAT)
wadium w zł

1 62/27 1381 tereny zabudowy mieszkaniowej 256.000,00 zł 12.800,00 zł

2 62/28 1381 tereny zabudowy mieszkaniowej 256.000,00 zł 12.800,00 zł

3 62/29 1882 tereny zabudowy mieszkaniowej 306.000,00 zł 15.300,00 zł

4 62/36 1185 tereny zabudowy mieszkaniowej 219.000,00 zł 10.950,00 zł

5 62/37 1305 tereny zabudowy mieszkaniowej 241.000,00 zł 12.050,00 zł

6 62/38 1305 tereny zabudowy mieszkaniowej 241.000,00 zł 12.050,00 zł

7 62/41 1456 tereny zabudowy mieszkaniowej 269.000,00 zł 13.450,00 zł

8 62/82 1821 tereny zabudowy mieszkaniowej 297.000,00 zł 14.850,00 zł

9 62/83 1380 tereny zabudowy mieszkaniowej 255.000,00 zł 12.750,00 zł

10 62/84 1382 tereny zabudowy mieszkaniowej 257.000,00 zł 12.850,00 zł 

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 8 czerwca 2010r. 
(wtorek) o godz. 10oo w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Pod-
górnym ul. Poznańska 115 . Wadium w gotówce należy wnieść naj-
później do dnia 31 maja 2010r. (poniedziałek) 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. 

W dniu 7 czerwca 2010r. (poniedziałek) od godz. 73o -  153o w po-
koju 11 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wnie-
sienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty 
zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierw-
szeństwo 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 22 grudnia 2009r. W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający 
może odstąpić od przetargu.

Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem 
udziela Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok. 11, 
tel. 061 89-59-289. 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
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 ogłoszenia

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszego wiloletniego 

Pracownika i Kolegi

Romana Piotrowskiego
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy 

głębokiego współczucia i żalu.

Zarząd i Pracownicy 
Schattdecor Sp. z o.o.

Naszej koleżance 

Dorocie Żakowskiej 
wyrazy współczucia  

z powodu śmierci teścia  

Bolesława  

składa Sołtys i Rada Sołecka 
Przeźmierowa

Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowo 
Podgórne.

Na podstawie art. 11 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 udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 
199 poz. 1227)  w związku z uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr 
XLV/435/2009 z dnia 24 marca 2009 r. zawiadamiam o wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Tarnowo Podgórne wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach od 21.06.2010r. do 20.07.2010r., 
ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązania-
mi, odbędzie się 05.07.2010r. 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 studium, 
może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy 
z podaniem imienia i nazwiska  lub nazwy jednostki organizacyjnej i ad-
resu, 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 Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienio-
nej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
13.08.2010r.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka

WZPGN.72234-21/10 Tarnowo Podgórne 11 maja 2010 roku 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne podaje do publicznej wiadomości, na pod-

stawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-
mościami (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 roku nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) wykaz 
nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH 
DO DZIERŻAWY
OZNACZENIE NIERUCHO-
MOŚCI KW 

PO1P/00099481/9 

OBRĘB Przeźmierowo

NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK Działka nr 631

ADRES NIERUCHOMOŚCI Przeźmierowo, 

POW. NIERUCHOMOŚCI 0,5484 m2 (przeznaczone do dzierżawy ok. 200 m2)

Okres dzierżawy 3 lata

OPIS NIERUCHOMOŚCI niezabudowana

PRZEZNACZENIE  
NIERUCHOMOŚCI

Dla Przedmiotowej działki nie ma obowiązu-
jącego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Nr 
LXV/405/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku  
obszar oznaczony jest jako teren intensywnej 
indywidualnej zabudowy mieszkaniowej.

SPOSÓB ZAGOSPODARO-
WANIA NIERUCHOMOŚCI

Pod działalność gastronomiczką 

CZYNSZ DZIERŻAWNY Czynsz: 1,00 zł / m2

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

ZASADY AKTUALIZACJI 
STAWKI CZYNSZU

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

Wykaz wywieszono od dnia 11 maja do dnia 1 czerwca 2010 roku 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

WZPGN. 72243-47/09 Tarnowo Podgórne, dnia 11 maja 2010 r. 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne podaje do publicznej wiadomości, na podstawie 

art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(jedn. tekst: Dz. U. z 2004 roku nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) wykaz nieruchomości 
gminnych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat z przeznaczeniem na zieleń.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH 
DO DZIERŻAWY
OZNACZENIE NIERUCHO-
MOŚCI KW 

129718 

OBRĘB Tarnowo Podgórne

NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK Działka nr 1574

ADRES NIERUCHOMOŚCI Tarnowo Podgórne

POW. NIERUCHOMOŚCI Powierzchnia do dzierżawy ok. 70 m2

Okres dzierżawy 3 lata

OPIS NIERUCHOMOŚCI
Część przeznaczona do dzierżawy niezabu-
dowana

PRZEZNACZENIE  
NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego 
zatwierdzonym Uchwałą nr XXXI / 244/96  
Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 
sierpnia 1996 roku opublikowaną w dz. U. 
Woj. Pozn. Nr 24 poz.271 działka przezna-
czona jest pod drogę zbiorczą.

SPOSÓB ZAGOSPODARO-
WANIA NIERUCHOMOŚCI

zieleń

CZYNSZ DZIERŻAWNY Czynsz: 0,30 zł /m2 (opłata miesięczna)

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

ZASADY AKTUALIZACJI 
STAWKI CZYNSZU

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

Wykaz wywieszono od dnia 11 maja do 1 czerwca 2010 roku 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
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29 kwietnia, w auli Gim-
nazjum w Baranowie 
odbył się jubileusz 60 

– lecia Gminnego Klubu Sporto-
wego „TARNOVIA” Tarnowo 
Podgórne. Uroczystość otworzył 
prezes Klubu Grzegorz Wasielew-
ski, który w swoim wystąpieniu 
przedstawił historię sześćdziesię-
cioletniego jubilata. Podkreślił 
wspaniale osiągnięcia oraz liczne 
sukcesy sportowe. 

Wójt Gminy Tadeusz Czajka 
przekazał na ręce obecnego preze-
sa sztandar, z gratulacjami i podzię-
kowaniami dla działaczy, zawodni-
ków i szkoleniowców za ogromny 
wkład w upowszechnianie kultu-
ry fizycznej i sportu wśród miesz-
kańców Gminy Tarnowo Podgór-
ne. Przewodniczący Rady Gminy 
Ewa Noszczyńska – Szkurat wrę-
czyła Klubowi tytuł „Zasłużony dla 
Gminy”. Honorowe Odznaki Za-
służonych Działaczy LZS otrzyma-
li Bernard Broński, Jan Duda oraz 

Jerzy Papych, a odznaczenia „Za 
Zasługi dla Sportu” w stopniu brą-
zowym Piotr Broński i Zbigniew 
Szymański. Zaproszeni goście, na 
dowód uznania sześćdziesięciolet-
niej pracy Klubu, wręczyli na ręce 
Prezesa okolicznościowe ryngrafy, 
wyróżnienia i odznaczenia. Prze-
mysław Pacia (Wicewojewoda 
Wielkopolski) Tomasz Wiktor (Dy-
rektor Urzędu Marszałkowskiego 
Woj. Wlkp.), Lucjusz Wasielew-

ski (Prezes WZKol), Stefan Ant-
kowiak (Prezes WZPN), Bogusław 
Wolwowicz (Dyrektor Biura WSS) 
przyznali Klubowi okolicznościo-
we ryngrafy, a Hieronim Mazurek 
(Wice Przewodniczący Wojewódz-
kiego Zrzeszenia LZS) szklaną sta-
tuetkę. 

Prezes WZPN przyznał Klubo-
wi także brązową odznakę „Za Za-
sługi dla Piłkarstwa Polskiego”, 
a Krzysztof Piasek (Sekretarz Rady 
Głównej LZS) wyróżnienie „Za 
Zasługi dla Sportu Wiejskiego”. 
Specjalny list napisany przez Ada-
ma Giersza, Ministra Sportu i Tu-
rystyki, który nie mógł przybyć na 
jubileusz, odczytał Bernard Broń-
ski. Minister przyznał dwa brązowe 
odznaczenia „Za Zasługi dla Sportu 
Polskiego” najbardziej zasłużone-
mu zawodnikowi Klubu - Piotrowi 
Brońskiemu i trenerowi – Zbignie-
wowi Szymańskiemu. Po uroczy-
stości odbył się Międzynarodowy 
Dzień Tańca. ~Ania Gibała

60 – lecie GKS TARNOVII

Co roku 29 kwietnia obcho-
dzimy Międzynarodowy 
Dzień Tańca, czyli święto 

ustanowione przez Komitet Tańca 
Międzynarodowego Instytutu Te-
atralnego (ITI-UNESCO). 

To dzień urodzin, lub chrztu 
(w zależności od źródła, przyp. 
ag) Jean-Georges’a Noverre-
’a (1727-1810) francuskiego tan-
cerza, choreografa oraz wielkiego 
reformatora sztuki tańca. Corocz-
nym obchodom Dnia Tańca towa-
rzyszy orędzie, przygotowane 
przez różnych wybitnych tan-
cerzy lub choreografów. W po-
przednich latach autorami takich 
przesłań byli m.in. Katherine 
Dunham, Maurice Béjart, Mah-
mound Reda, Kazuo Ohno czy 
Robert Joffrey. Orędzie na ten 
rok napisał Julio Bocca, uzna-
wany za jednego z najwybitniej-
szych tancerzy baletowych XX 
wieku i z pewnością najważniej-
szego argentyńskiego tancerza 
wszechczasów. Przesłanie na 

Międzynarodowy Dzień Tańca

rok 2010 brzmi następująco: 
Taniec jest dyscypliną, pracą, na-
uką, formą komunikacji. Dzięki 
niemu oszczędzamy na słowach, 
których być może inni nie mogliby 
zrozumieć, a zamiast tego tworzy-
my uniwersalny, znany wszystkim 
język. Taniec daje nam przyjem-
ność, wyzwala nas i przynosi po-
cieszenie, że chociaż jako ludzie 
nie możemy latać jak ptaki, zbli-
żamy się do nieba, do świętości, 
do nieskończoności. To subtelna 

sztuka, za każdym razem inna, tak 
bardzo podobna do sztuki miło-
snej, że po zakończeniu każdego 
występu nasze serca biją bardzo 
mocno i nie możemy doczekać się 
kolejnego razu. 

W tym roku w obchody Mię-
dzynarodowego Dnia Tańca włą-
czyła się również Gmina Tarnowo 
Podgórne. 29 kwietnia, o godz. 
19-tej, w auli Gimnazjum w Bara-
nowie wystąpili tancerze formacji 
OSiR JAST Tarnowo Podgórne 
oraz grupa taneczna Beaty Du-
dek, Free Steps i Mażoretki, dzia-
łające przy GOK „Sezam”, a tak-
że pary z Dance Center Poznań 
– Katarzyna Włodarczyk i Łukasz 
Ludwiczak oraz Joanna Włodzar-
czyk i Tomasz Mazurkiewicz. 

Tancerze zaprezentowali swo-
je umiejętności w tańcach no-
woczesnych, tj: Hip Hop, Disco 
Dance, tańcu jazzowym, modern, 
musicalach Grease i High School 
oraz w tańcach latynoamerykań-
skich. ~Ania Gibała

Występ mło-
dych tancerzy

Wójt Gminy 
przekazu-
je sztandar 
prezesowi GKS 
Tarnovia

fot. archiwum

fot. archiwum
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Niesamowitą formę prezentują najstarsza 
i najmłodsza piłkarska drużyna z naszej 
Gminy. Seniorzy TARNOVII po pięciu 

zwycięstwach z rzędu objęli fotel lidera. Seniorzy na 
wiosnę nie stracili jeszcze punktu, a bilans bramko-
wy to 18:4. Tak trzymać!!!

Niemałą niespodziankę swoim sympatykom przy-
gotowali najmłodsi piłkarze z Tarnowa Podgórne-
go – zawodnicy MTS TARNOWIAK (rocznik 2000 
i młodsi). Chłopaki pod wodzą Marka Bartkowiaka 
w trzech meczach zgarnęli komplet punktów strzela-
jąc 29 bramek i usadowili się na fotelu lidera. 

Młodziki z TARNOWIAKA po przegranym pierw-
szym meczu pokazali charakter,  wygrali swoje dwa 
pojedynki i pną się do góry w ligowej tabeli. 

Trampkarze i juniorzy TARNO-
VII w swoich ligach z niezwykłą 
determinacją walczą o punkty, 
a o wyniku decydują szczegóły. 
Chłopcy mają za przeciwników 
silne drużyny, więc zdarza się, że 
z meczu wracają na tarczy.

W kwietniowych meczach pił-
karze strzelili 59 bramek (średnia 
na mecz ponad 5 bramek), co jest 
niesamowitym wyczynem, a z dru-
giej strony przyjemnie oglądać 
widowisko, w którym pada kilka 
bramek. Zapraszamy do podziwia-
nia piłkarskich popisów na żywo. 
Terminarze obu klubów znaleźć 
można na stronach internetowych: 
www.gks-tarnovia.nets.pl oraz 
www.tarnowiak.nets.pl. 

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

W imieniu zawodników, szkole-
niowców, sympatyków i działaczy 
MTS TARNOWIAK chciałbym 
podziękować: firmie POL-MAK 
z Przeźmierowa, Restauracji „Pod 
Lwem” z Tarnowa Podgórne-
go, fabryce mebli UNIMEBEL 
z Ostrzeszowa za uczestnictwo 
w programie PRZYJACIELE 
TARNOWIAKA i wspomaganie 
klubu w realizacji sportowych 
marzeń wielu młodych piłkarzy.

~Darek Piechota

W dniach od 29 kwietnia do 2 maja, w Tomaszowie Mazowiec-
kim, odbyły się zawody w kręglarstwie klasycznym, rozgry-
wane w ramach XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 

w sportach halowych „Mazowsze 2010”. W Olimpiadzie wzięły udział 
drużyny juniorów młodszych i juniorek młodszych z siedmiu woje-
wództw. Przeprowadzono rywalizację indywidualną, par juniorek i ju-
niorów młodszych, par mieszanych (tandemy) oraz w sprintach. 

Reprezentacja Wielkopolski zdominowała tegoroczną Olimpiadę, zaj-
mując pierwsze miejsce w klasyfikacji województw z dorobkiem 147,5 
pkt. W zawodach uczestniczyła również reprezentacja Gminy Tarnowo 
Podgórne składająca się z zawodników KS ALFA VECTOR Tarnowo 
Podgórne. 

Najlepszym indywidualnym wynikiem może poszczycić się Patrycja 
Kicińska, która zajęła drugie miejsce wśród juniorek młodszych ulega-
jąc jedynie Marcie Duszyńskiej z KK Dziewiątka Wronki 1113:1095. 
W parach podopieczne Danuty Pribe – Patrycja Kicińska i Liwia Strzel-
czak, wywalczyły pierwsze miejsce pokonując parę z KK Dziewiątki 
Wronki 1056:1054. 

Oprócz tego, w finale sprintu juniorek młodszych Liwia uplasowała 
się na siódmym miejscu, a Patrycja w tandemie mieszanym, w parze z 
Szymonem Adamczakiem (KK WRZOS Sieraków) na piątym. W punk-
tacji klubowej zwyciężył zespół KS „Polonia 1912” Leszno z dorob-
kiem 63,00 pkt., a KS ALFA VECTOR Tarnowo Podgórne zajął dzie-
wiąte miejsce z dorobkiem 15,25 pkt.

~Ania Gibała 

Kręglarze na podium

O godz. 14, 2 maja z Parku 700-lecia w Tarno-
wie Podgórnym, wystartował III Rajd Rowe-
rowy z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Uczestnicy mieli do pokonania 17 km przez Tarno-
wo Podgórne, Dalekie, Mrowino, Kokoszczyn, Górę 
i Rumianek. W tegorocznym rajdzie wzięło udział 65 
osób. Wśród nich znalazły się władze gminy z Wój-
tem i jego Zastępcą, był też ksiądz Zdzisław Potra-
wiak. Tegoroczny rajd zakończyło spotkanie w strzel-
nicy sportowej w Tarnowie Podgórnym. Na mecie na 
każdego uczestnika czekał ciepły posiłek oraz słodka 
przekąska. Zdjęcia z rajdu można obejrzeć w galerii na 
stronie www.osir.pl. Organizatorzy dziękują uczestni-
kom oraz firmie KOMPLET Polska.

~Ania Gibała

III Rajd Rowerowy

Liderów dwóch
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PRZYŁĄCZA
KANALIZACJI

608 506 329TAN
IO

TAN
IO

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

Krzysztof

               Ratajczak

TANIO
i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

UKŁADANIE
KOSTKI
BRUKOWEJ

i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

BRUKOWEJ

DO WYNAJĘCIA
LOKAL 100 m2

w centrum
Tarnowa Podgórnego

(obecnie BANK)

info: GS SCH
61 8166 321

GABINET KOSMETYCZNY
KAROLINA NOWAK

ZAPRASZA NA:
• piel´gnacyjne zabiegi kosmetyczne
• ˝ele, tipsy
• henna, manicure, pedicure
• woskowanie
• masa˝e
TARNOWO PODGÓRNE UL. ROKIETNICKA 12
CZYNNE PN-PT 9.00-19.00, SOB 8.00-15.00
TEL. 061 8146 082 LUB 508 988 522

DAM PRACĘ
Zatrudnię fryzjerkę - Przeźmierowo, tel. 
61 8699 007, 608 13 12 79

Dyrektor Liceum Ogólnokształcą-
cego w Tarnowie Podgórnym za-
trudni od 1 sierpnia 2010 r. woźne-
go w pełnym wymiarze czasu pracy.  
Wymagania: obsługa sprzętu gospodar-
czego, obsługa kserokopiarki, prawo jazdy 
kat. B, kultura osobista i zdyscyplinowanie. 
Osoby zainteresowane proszę o złożenie 
CV - do 30 czerwca 2010 r. w sekreta-
riacie szkoły, w godzinach od 8.00-16.00 
lub przesłanie e-mailem: lotarnowop@
powiat.poznan.pl

Firma INTREX z siedzibą w Sadach po-
szukuje pracownika portierni na cały lub 
1/3 etatu zainteresowanych prosimy o 

kontakt i przesłanie CV, tel. 607 162 999 
lub intrex@intrex.pl

Przyjmę osoby do sprzedaży truskawek 
na straganach. Praca od ok. 20 maja, rów-
nież w weekendy. Wiadomość 500-166-
094, 660-943-376 lub 061 8145-073.

Firma zatrudni od zaraz pracowników do 
prac ogrodniczych w Górze. tel. 691-471-
099 Frezera - frezarka konwencjonalna 
do metalu - zatrudni firma w Dąbrowie, 
tel. 606 707 534.

Mężczyznę do pracy w firmie ogrodniczej 
przyjmę (również dorywczo) tel. 603 303 
600.

Biuro rachunkowe Kobylniki zatrudni ab-
solwentów średnich szkół ekonomicz-
nych, ul. Szamotulska 26 (dojazd auto-
busem 01 przez Napachanie). 

Do prowadzenia ośrodka wypoczynko-
wego nad j. powidzkim (i prac admini-

stracyjnych z tym związanych) - zatrud-
nię. 601 183 144.

Biuro rachunkowe w Przeźmierowie za-
trudni panią ze znajomością zagadnień, 
tel. 604 190 957.

Przyjmę do pracy w sklepie w Lusówku. 
Tel. 507 111 700

Potrzebna opieka dla starszej osoby, parę 
godzin dziennie. Tel. 603 122 306.

StudJO Reklamy szuka pracowników, 
e-mail: jo@studjo.pl, praca w Swadzimiu

SZUKAM PRACY
Kierowca - emeryt kategoria C+E z wie-
loletnią praktyką szuka pracy. tel. 602 
478 780.

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

Studentka języka angielskiego (biegle po 
angielsku) poszukuje pracy na 0,5 etatu 
664-083-393.

Pan lat 40 - złota rączka prawo jazdy za-
wód ślusarz - (wykonywany drukarz) po-
szukuje dodatkowej pracy, 61 8942 017 
lub kom. 697 473 655.

Studentka zaopiekuje się dzieckiem nauczy 
języka angielskiego, tel. 664 083 393.

Elektryk automatyk szuka pracy - tel. 
601 203 700

Pan lat 40 podejmie się prac gospodar-
czo-fizycznych, tel. 697 473 655.

Dorywczo przekopię i wypielę ogród, sko-
szę trawę, posprzątam teren itp., tel. 783 
845 781.

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

M
IC

R
A

N
O

T
E

I MIASTO STAJE SIĘ PROSTSZE
MIEJSKIE SAMOCHODY NISSAN

www.nissan.pl

O szczegóły i jazdę próbną pytaj w naszym salonie Nissana.

DOPASOWANY DO TWOJEGO  
STYLU ŻYCIA I BUDŻETU. 
PO PROSTU.

N
O

T
E

 OD 

39 900 ZŁ

CENA, Z KTÓRĄ 
POCZUJESZ SIĘ 
KOMFORTOWO.
PO PROSTU.

T
II
D

A
 OD 

47 700 ZŁ

PRZYJAZNA TECHNOLOGIA.  
SYMPATYCZNA CENA. 
PO PROSTU.

M
IC

R
A

 OD 

33 900 ZŁ

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 04/05/2010 do dnia 30/06/2010 lub do wyczerpania zapasów. RRSO dla kredytu 50/50 oferowanego przez RCI Bank Polska S.A. bez odsetek i prowizji bankowej wynosi 0%, z uwzględnieniem 

następujących parametrów: okres 12 miesięcy, wpłata własna 50% i spłata pozostałego kapitału po roku. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: Note: 4,3–6,6 l/100 km, Micra: 5,9–6,8 l/100 km, Tiida: 6,9 l/100 km; Emisja CO2: Note: 115–149 g/km, Micra: 139–163 g/km, 
Tiida: 165 g/km. Informacje dotyczące odzysku i recyclingu samochodów oraz ich przydatności w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej www.nissan.pl

NISSAN FINANCE

KREDYT
50/50,

0%
PROWIZJI,

0%
ODSETEK

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
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*GEODETA*
607 644 710

NOWE KUCHNIE
ceny producenta

dla wymagajàcych
514 519 924

Karlik Spółka Jawna
zatrudni

do nowego salonu samochodowego w Baranowie na stanowisko:

Sprzątaczka
Wymagania 

- odpowiedzialność za powierzone obowiązki
- wysoka kultura osobista
- umiejętność pracy w zespole
- orzeczenie o niepełnosprawności

Oferujemy:
- umowę o pracę
- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (61) 873 79 90  
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00
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SPRZEDAM NOWE
BLIèNIAKI
150, 157 m2 

TARNOWO PODGÓRNE
ul. Rolna

ATRAKCYJNE CENY
0509-194-154

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

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

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

TECHNIKA
GRZEWCZA

Ryszard Troszak

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

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

Profesjonalne Systemy
Nawadniające

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 !

Po tanie leki 
     i kosmetyki
do APTEKI TARNOWSKIEJ

ul. Poznańska 82b, Tarnowo Podgórne
AKCJA RABATY na kosmetyki renomowanych � rm!

Niższe ceny na leki kardiologiczne, na astmę i cukrzycę.
Szeroki wybór, atrakcyjne nowe promocje!

Szybka realizacja leków recepturowych.
Zebrane punkty wymień na nagrody lub inne - informacja w aptece.

ZAPRASZAMY!  PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 8-20, SOBOTA 8-16

wstąp

BALUSTRADY

61 681 157
516 138 485

• STAL NIERDZEWNA
   MALOWANA PROSZKOWO
• REGENERACJA FELG
   MALOWANIE PROSZKOWO

IMIPOL

DOM - SADY
SPRZEDAM

602 525 178

260/800 m2 + domek goÊcinny 65 m2

(rok budowy 2007)

DZIAŁKĘ SPRZEDAM
PRZEŹMIEROWO

500 495 654
(2 x 700 = 1400 m2)

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

tel. 500 31 71 02strasko@op.pl

SALON URODY
MAGNOLIA

zapraszamy

kosmetyka
fryzjerstwo

Tarnowo Podgórne ul. Poznaƒska 82A
tel 509-247-213, 501-337-318

Chcesz poznać naszą ofertę, wejdź na: www.emarathon.pl/warsztat.html 
TEL. 603 66 88 68, 61 662 84 62

SERWIS KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ
MARATHON INTERNATIONAL

ul. Wołczyńska 18, 60-003 Poznań

• obsługa pojazdów osobowych, ciężarowych i dostawczych,
• przeglądy, napełnianie i odgrzybianie, a także naprawa,
• fachowa i rzetelna obsługa, atrakcyjne ceny! 

WYPRZEDA˚ RÓ˚NYCH
MEBLI

502 187 791
(STYLOWE, JADALNE, SKLEPOWE)

ZAK¸ADANIE I PIEL¢GNACJA
TERENÓW ZIELENI

• CA¸OROCZNA PIEL¢GNACJA
   OGRODÓW
• ZAK¸ADANIE
   I REGENERACJA TRAWNIKÓW

in˝. Micha∏ Rogacki
tel. 602 121 046

www.miro-ogrody.eu

Gabinet Psiej
Urody
Gabinet Psiej
Urody

 STRZY˚ENIE

 TRYMOWANIE

  ZABIEGI PIEL¢GNACYJNE 
DLA ZWIERZÑT

 STRZY˚ENIE

 TRYMOWANIE

  ZABIEGI PIEL¢GNACYJNE 
DLA ZWIERZÑT

PN - PT 9 - 18
SOBOTY 9 - 14
PN - PT 9 - 18
SOBOTY 9 - 14

tel. 796 127 287
www.vadera.pl

Smochowice, ul. Sianowska 9

SPRZEDA˚
TRUSKAWEK

w sezonie

Kokoszczyn
ul. Lipowa 18

609 752 509
61 8960 308

Świadectwa
charakterystyki
energetycznej

tel. 695 599 947
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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!

USŁUGI

TANIO I FACHOWO

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

0600 45 37 27

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE

Szybko • Tanio • Fachowo
0666 745 777

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

HOTEL DLA PSÓW
oraz MINI ZOO

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

Zespół Muzyczny
WESELA • ZABAWY

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

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

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 rozpałkęSZUKAM

608 470 201

DO WYNAJĘCIA
HALI WRAZ

Z TERENEM (TIR)
POD DZIAŁANOŚĆ

PRZEMYSŁOWĄ

PROMOCJA
• wiek 35 - 50 lat
• min. 2 lata bezszkodowe
• produkt ACK+OC  i  ACS+OC
• auto zarejestrowane w Poznaniu
    lub powiecie poznaƒskim

WARUNKI

ZNI˚KA DO 15%

602 891 775
TARNOWO PODGÓRNE, POZNA¡SKA 33

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

RESTAURACJA CARO-HOTEL
SMOCHOWICE

ul. Santocka 6 (przy moście), tel. 61 8489 757

Organizujemy: wesela, chrzciny
komunie, stypy i inne

ZAPRASZAMY

Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41
61 814 24 93
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061 814 27 12 

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

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

IMPonuj ce
mo liwo ci

przed TOB !
Należymy do Imperial Tobacco Group, czwartego koncernu w branży 
tytoniowej na świecie. Obecnie poszukujemy osoby do pracy na sta-
nowisko:

Recepcjonistka
miejsce pracy: Jankowice k/Poznania

Oferujemy: Ciekawą pracę w przyjaznej atmosferze, dającą możliwości 
samorealizacji w młodym, dynamicznym zespole.

Do Twoich zadań będzie należeć w szczególności:
• obsługa rozmów telefonicznych
• przyjmowanie gości
• obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej 
• wydawanie i ewidencjonowanie przepustek
• dbanie o porządek w obszarze recepcji

Od kandydatów oczekujemy:
• pełnej dyspozycyjności 4 - 5 dni w tygodniu
• wykształcenia min. średniego
• min. średniozaawansowanej znajomości języka angielskiego
• dobrej obsługi komputera
• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Imperial Tobacco Polska S.A. 
jest wiodącym producen-
tem wyrobów tytoniowych 
w Polsce. Jako część Imperial 
Tobacco Group korzystamy 
z międzynarodowych do-
świadczeń Grupy oferującej 
klientom wachlarz produktów 
powstających w 57 fabry-
kach, dzięki zaangażowaniu 
i kwalifikacjom około 40 ty-
sięcy pracowników. W  trosce 
o wysokie standardy naszej 
pracy, jakość produktów, 
bezpieczeństwo pracowników 
i otaczające nas środowisko 
wdrożyliśmy nowoczesny zin-
tegrowany system zarządza-
nia zgodny z normami ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 
18001 i  HACCP.

Wyślij swoje CV oraz list motywacyjny do 05-06-2010 z numerem  
ref. RECEPCJA/2010 w temacie wiadomości e-mail na:

 rekrutacja.dystrybucja@pl.imptob.com

Zainteresowanych informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
Zgłoszenia bez podania numeru referencyjnego nie będą rozpatrywane. Pro-
simy załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
przez Spółkę zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” z dnia 29.08.97r.USŁUGI

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

0604 116 657

Specjalista BHP i P-Poż
nadzory, szkolenia, ocena  

ryzyka zawodowego 
tel./fax 61 848 69 52, 

kom. 509 46 33 90

US¸UGI TRANSPORTOWO-SPRZ¢TOWE

kom. 600 042 721

• ˝wir • porzàdkowanie terenu • karczowanie • niwelacja •
• wykopy • czarna ziemia • rozbiórki • wywóz gruzu •
• wywóz Êmieci •

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 
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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

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

SKANMA
skanowanie negatywów,

slajdów i zdj´ç
Wykonywanie odbitek

Przegrywanie z VHS na DVD
ksero, wizytówki, laminowanie

Swadzim, ul. Poznaƒska 28

506 379 430

SPRZEDAM PIĘTRO DOMU
W CENTRUM

TARNOWA PODGÓRNEGO
(możliwość adaptacji na biura, gabinety)

509 084 300

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

OGRODY
PROJEKTOWANIE

ZAKŁADANIE
PIELĘGNACJA

603 303 600
692 482 585

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

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

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

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

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

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)

Organizujemy:
• wesela
• jubileusze
• komunie
• chrzciny
• urodziny
• imprezy integracyjne
• catering na imprezy

tel. 605 320 413
e-mail: krzysztofmizera-mrow@wp.pl

 
ul. 23 Października 59a  

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

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

Bardzo atrakcyjne ceny 
Leki gotowe i receptura. 

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

Zbieraj punkty, wybieraj prezenty. 

Zapraszamy !!! 

UK¸ADANIE KOSTKI
BRUKOWEJ, GRANITOWEJ
I ¸UPKA GRANITOWEGO

KOMPLEKSOWE

SOLIDNIE - GWARANCJA

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

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

PROMOCJA DLA MATURZYSTÓW 2010
NAUKA JAZDY

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

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

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 MAJU

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

USŁUGI
BRUKARSKIE

NAWIERZCHNIE,
PODJAZDY,

CHODNIKI, PARKINGI,
RENOWACJA

USŁUGI REMONTOWO
- BUDOWLANE

604 403 593
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 270 m2

– TARNOWO PODGÓRNE
DOM 180 m2 – BARANOWO

DOM 210 m2 – LUSOWO
DZIAŁKA BUD. – LUSOWO

Gabinet
kosmetyczno-fryzjerski

- oczyszczanie z algami - 80,-
- mikrodermabrazja 
  diamentowa - 70,-
- balayage (strzyżenie gratis)
- tipsy - 70,-
- ROLLETIC - 1 godz./10 zł

tel. 61 8699 007,
604 120 552, 608 131 279

Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 77

MADA

- VIBROMAX 
- 1min./1 zł

• 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

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

Usługi  fryzjerskie
dojazd do klienta
501 560 113

SPRZEDAM DOM
LUSOWO 190/730m2

602 525 178

SPRZEDAM
DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ

CERADZ DOLNY 907m2

BEZPOŚREDNIO
721-766-280

DREWNO
OPA¸OWE

794-379-113
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 POGOTOWIE
WODNO-KANALIZACYJNE

• SZYBKIE USTERKI
• PRZYŁĄCZA WOD-KAN

tel. 0791 226 432, 0609 899 050

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

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

Serdecznie zapraszamy do Salonów Urody
na „Dni Przyjemności”, które odbędą się

w dniach 18-20 maja 2010
Oferujemy 50% zniżkę

na usługi fryzjersko-kosmetyczne.

Zapewniamy miłą obsługę i fachowe porady
Przeźmierowo, ul. Rynkowa 114

61 652 38 56, nad bankiem WBK
• od 100 zł •

Podaruj sobie odrobinę luksusu!!

Dni  przyjemności  z

Świadectwa
charakterystyki
energetycznej

tel. 695 599 947

SPRZEDAM
DZIA¸K¢ BUDOWLANÑ

5000 m2 z mo˝liwoÊcià podzia∏u
Tarnowo Podgórne, ul. CzereÊniowa

tel. 696 518 112
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723 354 414

KONTENERY
na gruz - śmieci
WYWÓZ - WYNAJEM PIKO

BIURO DO WYNAJĘCIA

601 702 225

61m2  KOBYLNIKI
vis a vis OLIVKI

Do sprzedania bezpośrednio
bardzo atrakcyjna działka budowlana

o powierzchni ok. 2000 m2,
położona w Tarnowie Podgórnym.

Tel. kontaktowy:  61 8146 277

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

-  bramy z mikroprofilowaniem
ROLETKI

MATERIAŁOWE
MOSKITIERY

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!

KAZBET® P
R
O
M
O
C
J
A

Rok zał. 1979
A i P. Balcerzak

Kaêmierz, ul. Nowowiejska 11
tel. 291 77 80, 601 77 10 43
www.kazbet.pl

PRODUKCJA I UKŁADANIE

KOSTKI BRUKOWE
Starobruk classic, Holland - grub. 4 i 6 cm
koÊç, kraw´˝niki, Êcieki - grub. 6 cm
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GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek-piątek

9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14

- chirurg -

Gabinet weterynaryjny

Przeêmierowo, ul. Laskowa 7 • tel./fax  061 814 23 79
tel. kom. 0502 710 740 • www.eurometal.net.pl

bramy samonośne • płoty kute • kraty • balustrady • markizy tarasowe

przesuwnych • skrzydłowych • garażowych

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)

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

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

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

POLECAMY USŁUGI
DLA TWOJEGO DOMU
- mycie okien
-  czyszczenie dywanów 

wykładzin oraz mebli 
tapicerowanych 
(KARCHER)

DLA TWOJEGO OGRODU
-  mycie tarasów, kostki 

brukowej i granitowej 
(profesjonalny sprzęt 
KARCHER)

DLA TWOJEGO AUTA
-  mycie w pełnym zakresie
- sprzątanie wnętrza
- czyszczenie tapicerki
- (KARCHER)

Usługę wykonamy na Twojej 
posesji
UWAGA! nie potrzebujemy 
dostępu do wody i prądu

WIERCENIE STUDNI
podłączanie hydroforu

 ZADZWOŃ!   601 851 970   PRZYJEDZIEMY!
Nie wyrzucaj tego egzemplarza gazety lub zachowaj to ogłoszenie!
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29  maja - „WIELKI FINAŁ” loterii
nagroda od Gminy - peugeot 107 

 

Zwycięzca jest wśród  mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne  

zameldowanych na stałe, którzy między 1 września 2009 a 14 maja 2010  

przyszli do Urzędu Gminy, wrzucili kupon do urny i kupili naklejkę.

Losowanie: Park 700-lecia w Tarnowie Podgórnym, godz. 20.00  

podczas  „Dni Gminy Tarnowo Podgórne”, które wystartują o 15.00  

- szczegóły wewnątrz numeru i na stronie www.poziom-wyzej.pl 

Na 4 dni przed zaplombowaniem urny było w niej 1 200  wypełnionych kuponów, a rejestr ewidencji urzędowej liczył 20 317 
zameldowanych na stałe. 
Około 40% z  PIT wraca do gminy zameldowania na stałe. To pieniądze, które zwiększają możliwości działania dla dobra Wspól-
noty Samorządowej.  Komfort w miejscu zamieszkania zależy od każdego z nas.

Jedyna prawdziwa
Twoja

Jedyna prawdziwa
Twoja




