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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

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie ul. Rynkowa 75 C

61 652 41  92 - 93
fax 61 652 41 94

Urząd Pocztowy w Przeźmierowie 
ul. Modrzewiowa 12

61 651 21 12 
61 652 39 59

fax 61 652 40 93

Schronisko dla zwierząt w Jędrzejewie 
Vet Agro Service
                                                       po 15

67 216 57 50
67 216 45 97

67  255 48 81

Muzeum Powstańców Wielkopolskich 61 814 69 52

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!
Dni Gminy za nami. Powiększyło się grono naszych przyjaciół – 
podpisaliśmy Akt Partnerski z włoską gminą Cologno al Serio. 
Poznaliśmy Miss Gminy, obejrzeliśmy koncert zespołu Bajm i 
pokaz laserowy. W niedzielne popołudnie spotkaliśmy się na fe-
stynie z okazji Dnia Dziecka. 
A przed nami ostatnie dni roku szkolnego, a potem… wakacje!  
Pozdrawiam

~ Agnieszka Rzeźnik - redaktor naczelna
PS. Dla przypomnienia 20 czerwca spotykamy się w lokalach wyborczych!

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
oraz Centrum Medyczne Św. Jerzego 

Z A P R A S Z A J Ą   M I E S Z K A N K I
GMINY TARNOWO PODGÓRNE NA  BADANIA  PROFI-

LAKTYCZNE  FINANSOWANE  PRZEZ  NFZ  ORAZ PRZEZ  
GMINĘ TARNOWO PODGÓRNE 

M A M M O G R A F I A
bezpłatna dla Pań w wieku 45 (!) – 69 lat 

(roczniki od 1941 do 1965 )
które nie odbywały tego typu badań w ciągu ostatnich 2 lat lub w roku 2009 

( w ramach Programu Profilaktycznego) otrzymały wskazania do wykonania 
powtórnych badań po upływie 12 miesięcy. Na badania należy zgłosić się 
z dowodem osobistym i wynikiem (zdjęcia i opis) ostatniego badania.

Badania odbędą się: 
• 2.07.2010 (piątek)  

w godz. 8.15–13.00 i 14.00-
19.00 i w dniu 3.07.2010. (so-
bota) w godz. 8.15-12.00 przy 
Stadionie w Tarnowie Podgórnym

• 3.07.2010. (sobota) w godz. 15.00 – 19.00 i w dniu 4.07.2010 (nie-
dziela) w godz. 8.15-13.00 i 14.00-19.00 przy szkole, ul. Kościelna 
w Przeźmierowie  

Zapisy telefoniczne do badań (wymagany PESEL) od 14 czerwca  
2010 r. w godz. 8.00 – 16.00 (od poniedziałku do piątku) pod numerem: 
61 844 27 27 .

Istnieje możliwość zapisania się w dniu badania w ambulansie (o ile 
będą wolne miejsca). Badania prowadzi: Centrum Medyczne Św. Jerze-
go, 60-476 Poznań ul. Jasielska 14   www.CentrumSwJerzy.pl

Gmina również finansuje 
badania mammograficzne 

Rada Gminy Tarnowo Podgórne podjęła decyzję o rozszerzeniu 
bezpłatnych badań mammograficznych również dla Pań w wie-
ku 45- 49 lat. W sumie do końca bieżącego roku z bezpłatnych 

badań będzie mogło skorzystać ponad 250 Pań w tej grupie wiekowej. 
Pierwszy cykl badań odbędzie się w dniach 2 – 3 lipca br. w Tarnowie 
Podgórnym oraz 3 – 4 lipca w Przeźmierowie (patrz ogłoszenie poni-
żej). Drugi planowany jest we wrześniu. Niezależnie od tego Panie mają 
możliwość skorzystania z bezpłatnego badania w Centrum Medycznym 
Św. Jerzego w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 14 (Podolany). Serdecznie 
zapraszamy.   ~na
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pytania do wójta

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

Kiedy skończy się nielegalne wywożenie śmieci?  
Co z pomocą dla powodzian? - odpowiada Wójt Tarnowa 
Podgórnego Tadeusz Czajka.

Szanowny Panie Wójcie! Od kilku tygodni oglądamy, 
jak powódź przelewa się przez Polskę i niszczy dobytek 

wielu ludzi. Zawsze nasza Gmina organizowała pomoc. 
Po powodzi w Bardzie, czy po wichurze w województwie 

opolskim. Gdzie mogę się dowiedzieć o akcji pomocy 
tegorocznym powodzianom?

Rzeczywiście od kilku tygodni z niepokojem oglądamy obrazy 
z miejsc objętych powodzią, słuchamy relacji z zalanych wsi, 
patrzymy na tragedię ludzi tracących dobytek nierzadko całe-

go życia. Takie obrazy poruszają wszystkich. Każdy w odruchu serca 
chciałby nieść pomoc. 

Zdajemy sobie sprawę, że ludzie zaabsorbowani ratowaniem własne-
go domu nie mają ani czasu, ani siły na ratowanie budynków użyteczno-
ści publicznej. W takich przypadkach konieczna jest pomoc z zewnątrz.  
Jako samorząd staramy się, aby korzyści z naszych działań służyły da-
nej społeczności lokalnej. Tak było w przypadku Barda, gdzie po po-
wodzi w 1997 roku pomagaliśmy odbudować salę gimnastyczną, czy 
Balcarzowic, gdzie po tornadzie w 2008 roku wsparliśmy odbudowę 
świetlicy wiejskiej służącej także jako przedszkole.

Mieszkańcy naszej Gminy, którzy  wielokrotnie udowadniali, że moż-
na na nich liczyć, pytają mnie, czy i jak będziemy pomagać. Proszę 
o odrobinę cierpliwości. Kiedy opadnie woda i możliwe będzie real-
ne oszacowanie strat, poszukamy miejscowości, której moglibyśmy po-
móc. Szczegóły podamy w następnym numerze „Sąsiadki – Czytaj”, na 
naszych stronach internetowych i na ulotkach. 

Cały czas czekamy na nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Ma ona w sposób jednoznaczny uregulo-
wać system gospodarowania przez samorządy lokalne  odpada-

mi komunalnymi. Wprowadzi m.in. obowiązkową opłatę za świadczone 
przez Gminę na rzecz mieszkańców usługi wywozu śmieci.

We własnym zakresie również podejmujemy działania w zakresie 
uregulowania gospodarki odpadami. Przygotowujemy akcję kontroli 
właścicieli posesji, którzy nie mają podpisanych umów ze spółką  TP 
– KOM. Obejmie ona kolejno wszystkie miejscowości naszej Gminy. 
W porozumieniu z TP – KOM strażnicy Straży Gminnej sprawdzą, czy 
właściciele mają podpisane umowy i płacą regularnie za wywóz śmieci. 
Mam nadzieję, że akcja ta ruszy już pierwszego lipca.

W ostatnich latach dużo mówi się o zagadnieniach 
związanych z ekologią. Od kilku lat jestem mieszkanką 

Przeźmierowa i zauważyłam dosyć niepokojące zjawisko. 
Wielu mieszkańców ulicy, na której mieszkam, nie ma 

podpisanych umów odnośnie wywozu śmieci. Wiele osób 
pali śmieci w piecach domowych. Wieczorny spacer 

ulicami Przeźmierowa nie należy do najprzyjemniejszych. 
Zastanawiam się, czy wobec tego faktu nie należałoby 
wprowadzić obowiązku podpisania umowy dotyczącej 

regularnego wywozu odpadów? Każdy z nas wie, że nie 
ma gospodarstwa, które nie generowałoby śmieci. Myślę 

też, że wprowadzenie takiego obowiązku ukróciłoby 
proceder tworzenia dzikich wysypisk śmieci, których w 

naszej Gminie nie brakuje.
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aktualności 

Baranowo

 Trwa budowa boiska sportowe przy zespole 
Oświatowo - Sportowym

 Trwa budowa ul. Lipowej wraz z usunięciem 
kolizji gazowej  

 Przygotowanie przetargu na budowę odcinka 
ul. Wypoczynkowej przy Zespole Oświatowo 
Sportowym

Batorowo

 Zakończono opracowanie dokumentacji pro-
jektowej ścieżki pieszo-rowerowej Lusowo – 
Wysogotowo (przez Batorowo)

Ceradz Kościelny

 Trwają prace związane z  remontem chodnika 
przy  ul. Jankowickiej i ul. Bukowskiej

W przygotowaniu przetarg  na budowę ścież-
ki pieszo-rowerowej ul. Jankowickiej (odci-
nek 1 km)

W trakcie opracowania dokumentacja oświe-
tlenia odcinka ul. Więckowickiej

Chyby

 Trwają prace związane z budową kanalizacji 
deszczowej i nawierzchni ulic  Ogrodowej, 
Piaskowej i Kwiatowej

W przygotowaniu przetarg na  budowę par-
kingu przy ul. Szkolnej

Góra 

W trakcie opracowanie dokumentacji oświe-
tlenia ul. Długiej

Jankowice 

 Na ukończeniu budowa ul. Parkowej wraz 
z kanalizacją deszczową

 Zakończono opracowywanie projektu wyko-
nawczego zagospodarowania terenu i ada-
ptacji obiektów na terenie zespołu pałacowo 
– parkowego. 

Lusowo

 Zakończono budowę ul. Świt

 Zakończono prace związane z cięciami pielę-
gnacyjnymi alei Lipowej

 Przekazano plac budowy na remont chodnika 
od przedszkola do La Costy

 Trwają prace związane z zagospodarowaniem 
plaży w Lusowie

 Zlecono opracowanie dokumentacji oświe-
tlenia ul. Skośnej
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Lech Wałęsa, Jacek Kuroń i Tadeusz Mazowiecki są patronami 
rond na obwodnicy. Symbolicznego odsłonięcia tablic z nazwa-
mi dokonali Wicemarszałek Senatu Marek Ziółkowski wraz 

z Wójtem Tadeuszem Czajką i Przewodniczącą Rady Gminy Ewą Nosz-
czyńską – Szkurat (na zdjęciu). W uroczystości udział wzięli także za-
graniczni goście z naszych gmin partnerskich. Wszystko działo się do-
kładnie w południe, 28 maja.

Przypomnijmy, że uchwały o nadaniu nazw rondom i budowanej ob-
wodnicy Rada Gminy podjęła w tym roku, 8 marca, w dwudziestą rocz-
nicę uchwalenia przez Sejm ustawy o samorządzie terytorialnym. Ob-
wodnica otrzymała nazwę Aleja Solidarności.  ~ ARz

Tablice odsłonięte! 

Piątkowy wieczór, 28 maja, został nazwany Wieczorem Przyjaźni. 
Z włoską gminą Cologno al Serio podpisaliśmy Akt Partnerski. 
Pod dokumentem swe podpisy złożyli Wójt Gminy Tarnowo Pod-

górne Tadeusz Czajka oraz Burmistrz Cologno Roberto Legramanti. 
Z jednej strony podpisanie Aktu stanowi zwieńczenie naszych dotych-

czasowych kontaktów – po raz pierwszy przedstawiciele naszych gmin 
spotkali się w Ukmerge na Litwie w 2007 roku, w kolejnych dwóch 
latach delegacje uczestniczyły w lokalnych uroczystościach, a w ze-
szłym roku we wrześniu podpisaliśmy list intencyjny. Z drugiej stro-
ny – w myśl zapisów Aktu – obie strony zadeklarowały chęć dalszego 
umacniania współpracy w takich obszarach, jak m.in. edukacja, sport 
czy sprawy społeczne. Cologno al Serio to siódma gmina, z którą łączy 
nas akt partnerski.  ~ARz

Podpisaliśmy porozumienie
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aktualności

Kampania „Zameldowa-
ni – Uprzywilejowani” 
dobiegła końca. Główną 

nagrodę loterii - peugeota 107 - 
wygrała Jolanta Siekierska, miesz-
kanka Tarnowa Podgórnego, od 17 
lat zameldowana na stałe w naszej 
Gminie. 29 maja weszła na scenę 
„Dni Gminy Tarnowo Podgórne” 
z blaskiem szczęścia na twarzy. 
Na oczach publiczności przyjęła 
od Wójta gratulacje i symboliczne 
kluczyki. Później, podczas wspól-
nego zdjęcia przy aucie, nie kryła 
wzruszenia. – Cieszę się, że przy-
szłam na festyn i wygrałam. Mia-
łam wczoraj takie przeczucie, że 
wygram. Udało się. Potem wyda-
wało nam się, mi i mężowi, że Bajm 
gra dla nas, że lasery właśnie dla 
nas tańczą. To wspaniały moment, 
kiedy się wygrywa – zwierza się Jo-
lanta Siekierska, odbierająca tabli-
ce rejestracyjne wygranego auta.

Kupon odebrała w marcu. Był 
jednym z 1400, które mieszkańcy 
Gminy Tarnowo Podgórne wrzuci-
li do urn od 1 grudnia 2009 do 14 
maja 2010. Wystarczyło przyjść do 
Urzędu Gminy, mieć lub uzyskać 
meldunek na stałe i wrzucić wy-
pełniony kupon. Z szansy mogło 
skorzystać ponad 13 tys. pełnolet-

Podsumowanie kampanii „Zameldowani – Uprzywilejowani”

Wszyscy jesteśmy uprzywilejowani
Kampanię rozpoczęła w sierp-

niu 2009 akcja informacyjna. By-
liśmy obecni w prasie, radiu, tele-
wizji i internecie. Rozdaliśmy 1,5 
tys. koszulek „meldunkowych”. 
Każdy z nowo zameldowanych 
otrzymywał w Wydziale Spraw 
Obywatelskich zestaw powital-
ny. Listy „meldunkowe” roznosili 
sołtysi. Na słupach i w gablotach 
zostały wywieszone plakaty „mel-
dunkowe”. Było warto. Przez 10 
miesięcy odnotowaliśmy wzrost 
liczby meldunków na stałe. Jesz-
cze w końcu 2008 gminna ewiden-
cja wskazywała na blisko 19,4 tys. 
mieszkańców. W momencie star-
tu kampanii mieszkało w Gminie 
19,7 tys. osób z meldunkiem na 
stałe. W Sylwester świętowaliśmy 
podwójnie, bo magiczna liczba 20 
tysięcy została przekroczona. Na-
stępne miesiące pokazały, że dyna-
mika została utrzymana. Podczas 
losowania „Wielkiego Finału” 
Gmina liczyła już 20,4 tys. miesz-
kańców.

Celem kampanii był nie tylko 
wzrost liczby mieszkańców w ewi-
dencji osobowej. Chodziło nam rów-
nież o wzrost świadomości miesz-
kańców – o to, by widzieli zależność 
między meldunkiem na stałe a siłą 
gminnego budżetu. Około 40% po-
datku, który płacimy fiskusowi, wra-
ca do gminy zameldowania na stałe, 
przyczyniając się do komfortu życia 
jej mieszkańców. Informację tę po-
wtarzaliśmy co miesiąc w kolejnych 
numerach „Sąsiadki – Czytaj” przez 
okres prowadzenia kampanii. – O tej 
zależności dowiedziałam się z „Są-
siadki – Czytaj”. Teraz, kiedy patrzę 
na nową ławkę, ukwiecony skwer, 
odnowiony park, nową drogę czy 
ścieżkę rowerową, wiem, że przyczy-
niam się do tego, że są takie, jakie 
są. Tu wracają w części moje podat-
ki . Wcześniej nie miałam o tym po-
jęcia. – mówi Agnieszka Głembal-
ska, młodszy referent tarnowskiej 
filii Wydziału Komunikacji i Trans-
portu Starostwa Powiatowego w Po-
znaniu, rejestrująca nowy samochód 
Jolanty Siekierskiej.  ~AM

Zwyciężczyni  „Wielkiego Finału”  Jolanta Siekierska z 
Tadeuszem Czajką, Wójtem Gminy Tarnowo Podgór-
ne, w towarzystwie szczęśliwych członków rodziny.

Odbiór tablic rejestracyjnych. Wydział Komunikacji 
i Transportu tarnowskiej filii Starostwa. Agnieszka 
Głembalska przekazuje tablice Jolancie Siekierskiej.  

Pierwsza podróż Jolanty Siekier-
skiej nowym „lwem”.

nich mieszkańców Gminy. Udział wzięli najbardziej 
aktywni. 

Przypomnijmy. Pierwszy etap loterii rozstrzygnęli-
śmy na początku roku podczas „Koncertu Noworocz-
nego”. Wśród nowo zameldowanych mieszkańców 
rozlosowaliśmy telewizor, laptop i kamerę. Kamerę 
otrzymał Artur Meier, mieszkaniec Baranowa, który 
po kilkunastu latach ponawiania meldunku tymcza-
sowego, zameldował się na stałe. Szczęśliwe było 
Lusówko – mieszkanki nowych osiedli otrzymały: 
Agnieszka Mikołajczak – telewizor, Wanda Bis Da-
masiewicz – komputer. 

Liczba zameldowanych na stałe  
w gminie Tarnowo Podgórne

Liczby kuponów  
w urnach obu finałów
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 aktualności

Lusówko

 Trwa rozbudowa szkoły podstawowej II czę-
ści z  I etapu  

 Na ukończeniu  prace związane z  rozbudową 
przedszkola

 Na ukończeniu budowa chodnika – odcinek 
Lusówko – Rozalin

 Uzupełniane  jest oświetlenie ul. Dopiew-
skiej

 Przekazano plac budowy na remont ul. Siero-
sławskiej (droga Sierosław – Lusówko)  

 Przekazano plac budowy na remont ul. 
Otowskiej

 Przygotowanie przetargu na budowę boiska 
przy szkole podstawowej

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

 Zlecono opracowanie projektu oświetlenia ul. 
Dopiewskiej (do Rozalina)

Przeźmierowo

 Zakończono budowę ulic Świerkowej i Kwia-
towej 

 Rozpoczęto budowę ul. Brzozowej

 Zlecono urządzenie targowiska

 Trwają prace związane z usunięciem kolizji 
energetycznej na ul. Wrzosowej.

 Ogłoszono przetarg na budowę ul. Sadowej 
odcinek od Wiosny Ludów do Łanowej

 Trwa procedura przetargowa  odwodnienia 
(kolektor deszczowy) ul. Krótkiej

W przygotowaniu przetarg na ul. Czereśnio-
wą

 Zakończono projekt budowy przedszkola

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

 Zawarto umowę na projekt przedłużenia 
oświetlenia ul. Malinowej

Rumianek

 Trwają prace związane z budową świetlicy 
wiejskiej

Sady

 Na ukończeniu  budowa ścieżki rowerowej 
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
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Na zaproszenie burmistrza 
Fronreute Oliviera Spiess 
oraz przewodniczącego 

Stowarzyszenia Gmin Partner-
skich Josefa Schauta 13 maja do 
zaprzyjaźnionej gminy udała się 
delegacja   z Tarnowa Podgórnego. 
Gminę reprezentował wicewójt 
Tadeusz Zimny, Stowarzyszenie 
„Pojednanie” - Marek Czajka, 
Piotr Owczarz i na specjalne za-
proszenie Michał Przybecki, któ-
ry na koniu w grupie z Blitzen-
treute wziął udział w procesji (na 
zdjęciu z lewej).

Delegację powitał Josef Schaut. 
W krajobrazie Górnej Szwa-
bii, w sercu imponującego te-
renu klasztoru na Martinsberg 
w Weingarten leży największa 
w Niemczech barokowa bazylika 
św. Marcina (1715-1724). Jest su-
rowa i potężna, jakby wyraz potęgi 
wiary.  Tam wieczorem wzięliśmy 
udział w procesji ze świecami. 
Odmawiany różaniec, śpiewy pie-
śni maryjnych, płonące świece to 
niezapomniane wrażenia.

Następnego dnia, w dniu zwa-
nym Blutfreitag (Piątek św. 
Krwi), o siódmej rano  rozpoczęła 
się największa w Europie procesja 
konna „Ku czci najświętszej Krwi 
Chrystusa”. Od momentu ofiaro-
wania w 1094 roku relikwie są tu 
nadal przechowywane i czczone.  

W procesji bierze udział sto 
grup, czyli około trzy tysią-

ce jeźdźców, tyle samo koni, sto 
orkiestr dętych. Przemarsz każ-
dej grupy trwa cztery godziny. 
W środku wszystkich grup (naj-
liczniejsza z Weingarten) kapłan 
na koniu z relikwią Krwi Pańskiej 
błogosławi zebranych. Piękne 
stroje koni, jeźdźców, muzyków 
powoduje niespotykany nastrój.

Po procesji nasza grupa podjęta 
została obiadem przez burmistrza, 
który podziękował za przybycie 
i czynny udział Michała Przy-
beckiego. Odśpiewaliśmy sto lat 
szefowi grupy, Kondratowi Rist 
z okazji 25-lecia pracy z grupą. 
Pieśnią „Wo zwei ode drei” za-
kończono spotkanie.

~Marek Czajka

Zarząd Stowarzyszenia „Pojedna-
nie” składa podziękowania Wójto-
wi Gminy Tadeuszowi Czajce za za-
bezpieczenie przejazdu i tym samym 
umożliwienie naszym członkom udzia-
łu w uroczystościach.

~Jacek Dobrzeniecki, wiceprezes

Wizyta w Weingarten

Największa konna procesja  
w Europie fot. archiwum
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informacje

Z notatnika 
Gminnego Strażnika

W maju Straż Gminna podejmowała najczęściej 
interwencje związane z: 

• bezpieczeństwem w komunikacji – 118,
• bezpieczeństwem osób i mienia – 8,
•  nieprzestrzeganiem aktów prawa miejscowego (spa-

lanie, nieporządek itp.) – 33,
•  zwierzętami (zanieczyszczanie, brak nadzoru, bez-

pańskie psy itp.) – 53,
•  porządkiem i spokojem publicznym – 8,
• urządzeniami użytku publicznego – 1,
• zdrowiem – 2,
•  przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości – 8,
• innymi nieprawidłowościami – 51.
Zrealizowano ogółem 282 interwencji: 77 z nich pod-

jęte zostały w wyniku działań własnych, 102  wynikały 
z analizy problemów występujących w poszczególnych 
miejscowościach, 19 zgłoszeń otrzymaliśmy od współ-
pracujących służb i wydziałów, sołtysów, a pozostałe 
84 to interwencje od mieszkańców Gminy. Poza tym:

•  kontynuowaliśmy cykl pogadanek w szkołach na 
temat zachowań proekologicznych. Uczestniczy-
liśmy również w egzaminie na kartę rowerową 
w Szkole Podstawowej w Lusówku,

•  zanotowaliśmy dużą liczbę interwencji dotyczą-
cych bezpańskich psów pozostawionych bez opie-
ki. Zwierzęta, których właścicieli nie udało nam 
się ustalić, zostały przekazane do schroniska. 

•  braliśmy udział w zabezpieczeniu imprez odby-
wających się na terenie naszej Gminy. 

~Artur Szeląg Komendant Straży Gminnej

Do każdego z kilkuset polskich schronisk codziennie trafia 
kilkanaście bezdomnych zwierząt. Nie wszystkie z nich 
znajdą nowe domy, niektóre z nich już do końca życia 
pozostaną w schroniskach. Początkowo są pełne nadziei, 
radośnie podbiegają do każdego człowieka zbliżającego 
się do boksu, ale już wkrótce staną się smutne i przestaną 
czekać na cokolwiek. Odmieńmy ich los.

Roki (TA-412) też jest owczarkiem niemieckim, jednak ma ciemniej-
sza okrywę i dłuższy włos. Być może był krzyżowany z kaukazem - 

jest bardzo duży. 
Na zdjęciu ma 
wygląd pucha-
tej, nieszczęśli-
wej kulki, w rze-
czywistości to 
psiak  o mocnym 
charakterze. Jest 
jeszcze młody 
i wymaga wycho-
wania, szkolenia, 
ułożenia.

Osoby zainte-
resowane adopcją 

psiaków prosimy o kontakt ze Schroniskiem w Jędrzejewie pod nume-
rem telefonu: 691 995 888. Zachęcamy także do odwiedzin strony in-
ternetowej pod adresem: www.wetserwis.com.pl, na której znajduje się 
większość podopiecznych. ~ Izabela Więckowska

Przygarnij psa

ODDAWALIŚMY KREW. 119 osób oddało krew podczas jubileuszo-
wej, czterdziestej, Akcji Honorowego Krwiodawstwa, którą 22 
maja w Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórnym zorganizowało 
Stowarzyszenie „Dar Serc”. Zebrano ponad 53,5 litra krwi. Natomiast 
w niedzielę, 23 maja, w kościele w Baranowie odbyła się w intencji 
wszystkich krwiodawców dziękczynna msza święta, którą uświetnił 
występ Chóru im. F. Nowowiejskiego z Tarnowa Podgórnego. ~ARz

Przypominamy!
Na terenie całego akwenu J. Lusowskiego 
obowiązuje bezwzględny zakaz używania 
silników spalinowych na sprzęcie 
pływającym i głośników powyżej 30 dB. 

KONTYNUACJA AKCJI „Problem (?) na chodniku”. 100 tabliczek 
przypominających o obowiązku sprzątania po swoich psach oraz 50 
zakazujących  wprowadzania psów na place zabaw zostało powieszo-
nych na terenie całej Gminy. Akcja „uświadamiania” właścicieli daje 
efekty! Coraz częściej można zaobserwować tych, którzy zachowują 
się normalnie - mają ze sobą foliowe woreczki i sprzątają.  fot. ARz
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 aktualności

Sierosław

 Zakończono budowę oświetlenia ul. Kaszta-
nowej

 Zakończono budowę oświetlenia przy ul. 
Skalistej, Bazaltowej, Granitowej

 Przekazano plac budowy na remont ul. Pro-
stej (droga Lusówko-Sierosław )

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

 Zlecono opracowanie dokumentacji na re-
mont ul. Leśnej

Swadzim

 Podpisano umowę z wykonawcą remontu 
dojazdu do bloków

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

Tarnowo  Podgórne

 Zakończono prace związane z zagospodaro-
waniem 
parku 700 lecia – budowa  chodników – 
ciągów pieszych i oświetlenia, zmontowano 
fontannę na stawie

 Trwają prace związane z rozbudową szkoły 
podstawowej

 Trwają prace związane z budową  obwodnicy

 Trwają prace związane  z budową przedszko-
la

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

 Ogłoszono nowy przetarg na nadbudowę bu-
dynku komunalnego przy ul. Pocztowej 3

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

 Zakończono opracowanie dokumentacji pro-
jektowej remontu i modernizacji wejścia do 
Urzędu Gminy.

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

Wysogotowo

 Zakończono budowę ulicy Pięknej 

 Rozpoczęto prace związane z budową ulicy 
Warzywnej
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Sprawdź, co się dzieje  

w Twojej miejscowości

Tarnowo Podgórne jest jed-
ną z gmin powiatu poznań-
skiego, które od prawie 

20 lat posiadają własną komuni-
kację. W początkowym okresie 
eksploatowano głównie Autosa-
ny. Dodatkowo Gmina otrzymała 
z MPK w Poznaniu 15 autobusów 
marki Jelcz. Dzisiaj zostały one 
całkowicie wycofane z obsługi li-
nii, a trzon taboru TPBUS stano-
wią niskopodłogowe Man-y oraz 
Mercedesy. W związku z bardzo 
szybkim unowocześnianiem tabo-
ru autobusy Jelcz powoli znikają 
z dróg powiatu poznańskiego, ale 
dla miłośników komunikacji stają 
się one kultowymi pojazdami. 

Może nie obrosły jeszcze legen-
dą jak słynny ogórek (Jelcz 043), 
który jest old timerem z czasów 
PRL-u, ale powoli stają się „young 
timerami”, zwłaszcza, że zakłady 
firmy Jelcz przestały już istnieć. 
W chwili obecnej w ciągłej eksplo-

atacji w Gminie Tarnowo Podgór-
ne jest 6 Jelczy. Cztery  są z 1999 
roku – kultowe, a dwa pochodzą 
z 2007. Są to nowoczesne maszy-
ny przystosowane do przewozu 
osób niepełnosprawnych.

Właśnie tymi autobusami 
uczestnicy imprezy „Jelczami 
przez powiat poznański” mie-
li okazję podróżować 6 czerwca 
2010 roku. Jeździliśmy zarówno 
po trasach obecnych linii, a tak-
że historycznych np. po gminie 
Rokietnica, która była obsługi-
wana przez komunikację z Tarno-
wa Podgórnego aż do 1999 roku.  
Dziękujemy spółce TPBUS za 
nieodpłatne udostępnienie auto-
busów oraz Urzędowi Gminy za 
gadżety promocyjne.

W imieniu miłośników komu-
nikacji z Poznania, Gorzowa, 

Szczecina i Katowic. 
~Maciej Sobczyk  

(organizator przejazdu)

Jelczami przez 
powiat poznański

Uczestnicy wyprawy fot. archiwum

Labor Omnia Vincit dla Wójta

Tadeusz Czajka, Wójt Tarnowa Podgórnego, został odznaczony 
Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit”, który otrzymał za 
krzewienie pracy organicznej od Towarzystwa im. Hipolita Ce-

gielskiego. Uroczystość miała miejsce podczas XII Walnego Zebrania 
Towarzystwa, które odbyło się w poznańskiej Omedze.

Towarzystwo istnieje od 2000 roku. Zrzesza liderów pracy organicz-
nej. Jednym z jego celów jest propagowanie tradycji pozytywistycznej 
pracy organicznej. ~AM
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wywiad

Rozmowa z dr. Henrykiem 
Zimniakiem, historykiem, 
inicjatorem spotkania 

w 70 rocznicę wysiedleń z Gminy 
Tarnowo Podgórne, które odbyło 
się 12 czerwca, jednym z autorów 
monografii naszej Gminy, która 
ma się ukazać drukiem. 

- Skąd wziął się pomysł na spo-
tkanie wysiedlonych?

 - Piszę część monografii Gminy 
Tarnowo Podgórne. Zajmuję się 
okresem okupacji. Pisanie jest po-
przedzone badaniami archiwaliów 
i rozmowami ze świadkami wyda-
rzeń. Historię tworzą ludzie. Pomysł 
narodził się podczas wywiadów 
z osobami wysiedlonymi do Gene-
ralnego Gubernatorstwa w 1940 r. 
Dziś są to osoby ponad 80-letnie. 
W spotkaniu będzie uczestniczyć 
część żyjących świadków tamtych 
wydarzeń. Mam potwierdzenia 
od 40 osób. Łączy ich wspólnota 
doświadczeń. Ich wspomnienia są 
bezcenne. To pierwsze tego typu 
spotkanie. 

- Czy wysiedlenia w naszej 
Gminie były zjawiskiem niety-
powym? Czy też była emanacją 
ogólnej polityki okupanta wobec 
ludności polskiej? 

- Sytuacja była typowa dla po-
wiatu poznańskiego, ale Niemcy 
wysiedlili najwięcej osób z Gminy 
Tarnowo Podgórne, potem z sąsied-
niego Dopiewa i Rokietnicy.

- Kogo i dlaczego wysiedlano? 
Ilu mieszkańców Gminy Tarnowo 
Podgórne dotknęły wysiedlenia? 

- Wynikały one z polityki naro-
dowościowej okupanta. Najpierw 
wysiedlano warstwy przywódcze, 
inteligencję, nauczycieli i ducho-
wieństwo, a potem rolników i ich 
rodziny. Zgodnie z założeniami 
Niemcy zamierzali wysiedlić z Gmi-
ny Tarnowo Podgórne 600 ludzi. 
Plan udało im się zrealizować w ok. 
60 procentach. Przeszkodą były 
m.in. ucieczki. Miały miejsce 4 wy-
siedlenia między lutym a paździer-
nikiem 1940 roku. Dotyczyły około 
400 mieszkańców. Byli to w więk-
szości rolnicy i ich rodziny. Głów-

Wysiedleni – warto pamiętać

nym kierunkiem wysiedleń było 
lubelskie. Ludzie trafiali do 40 miej-
scowości. Najwięcej wywieziono 9 
października 1940. Rzecz dotyczyła 
50 rodzin gospodarskich, najwięcej 
z Tarnowa Podgórnego, Batoro-
wa i Ceradza Kościelnego – 140 
osób. Tracili ojcowiznę. Jadąc na 
wschód, wiedzieli, że z gospodarstw 
20-30 ha, przejdą na małe 1,3-3 
ha. Trafiali do powiatu chełmskie-
go, a ich gospodarstwa zajmowali 
niemccy kolonizatorzy ze wscho-
du. Miała miejsce swego rodzaju 
roszada. 

- Jak Pana rozmówcy wspomi-
nają ten okres?

- Zapamiętali głód i biedę. 
W lutym 1940 trafiali do obozu 
przesiedleńczego przy ul. Głów-
nej w Poznaniu, skąd w maju byli 
transportowani do Sokołowa Pod-
laskiego. Tych z akcji październiko-
wej wieziono do Opalenicy i dalej 
do Łodzi do obozu przesiedleńczego 
przy ul. Łąkowej. Młodych i zdro-
wych Polaków oddzielano od rodzin 
i trafiali do Rzeszy - było to ok. 20 
osób. Przez ludność miejscową na 
wschodzie byli traktowani chłodno, 

z nieufnością. Uważano, że sko-
ro zostali przywiezieni, to musieli 
coś przeskrobać. O samowolnym 
powrocie nie mogli myśleć. Było 
powiedziane, że ktokolwiek wróci, 
to trafi do gestapo. Jednej rodzinie 
ucieczka się udała w 1941 roku. 
Żyła w ukryciu do końca wojny. 
Podczas wysiedleń zmarło około 20 
osób, urodziło się około 10. 

- Czy wysiedleńcy wracali do 
Gminy po wojnie?

- Większość straciła kontakt 
z Gminą. Prawie w ogóle nie utrzy-
mywali stosunków. Podczas rozmów 
byli żywo zainteresowani spra-
wami Gminy. Niektórzy przyjadą 
z Wrocławia, Warszawy, Gdańska, 
Poznania. 

- Czy warto pisać historie ma-
łych ojczyzn? Czy historia gminy 
może być interesująca poza nią? 
Czym dla mieszkańców powinna 
być historia miejsca, w którym 
żyją? 

- Świadomość regionalna jest 
równie ważna jak narodowa. Nie 
tylko warto, ale należy interesować 
się historią swojej mini-populacji. 
Warto pisać historię gminy. Pozwa-
la ona poznać przeżycia i gehen-
nę rodziców i dziadków. Modne 
są ostatnio drzewa genealogiczne, 
odkrywanie pochodzenia przodków 
i dziejów rodzin. Tutaj w Gminie 
Tarnowo Podgórne dość często 
zdarzały się małżeństwa niemiecko 
- polskie, o których młode pokolenie 
nie zawsze pamięta. Historia gminy 
może być ciekawa nie tylko dla jej 
mieszkańców. Wszystko jest w gmi-
nie relatywne, jej rzeczywistość od-
daje, jak w soczewce – to, co istotne 
dla ogółu. Świadomość historyczna 
buduje wspólnotę.

Rozmawiał : Adam Mendrala 

Patronat nad „Spotkaniem w 70. 
rocznicę wysiedleń z Gminy Tarno-
wo Podgórne” objęli Tadeusz Czaj-
ka, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
i Ewa Noszczyńska – Szkurat, Prze-
wodniczący Rady Gminy. Odbędzie 
się w Sali GOK „Sezam”. 

Grafika: Justyna Just – Przybylska. 
Kopia zdjęcia ze zbiorów dra Henry-
ka Zimniaka i osób wysiedlonych.
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dni gminy

Dni Gminy

Występ „Lusowiaków” W miasteczku festynowym bawili się duzi i mali

Przekazanie samochodu Rejonowi SolecznickiemuWystęp Mażoretek

Podpisanie Aktu Partnerskiego z Cologno al Serio Zwycięzcy Międzynarodowych Zawodów Strzeleckich
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dni gminy

Karpowicz Family

Podczas Gminnego Dnia Dziecka na najmłodszych czekało wiele atrakcji

Najpiękniejsze (od lewej): Vicemiss Bo Ufkes (Holandia), Międzynarodowa 
Miss Marketa Matousova, Miss Gminy Tarnowo Podgórne Joanna Bugaj

Koncertu zespołu „Bajm” słuchały tłumy

fot. UG
Patroni obchodów XX-lecia Samorządu:
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sprawozdanie

Z prac 
Rady Gminy

Sesje 18 i 29 maja

W maju odbyły się dwa 
posiedzenia Rady 
Gminy. Na sesji 

w dniu 18 maja podjęto uchwały 
w sprawie:

- regulaminu przyznawania na-
gród dla nauczycieli za osiągnię-
cia w pracy dydaktyczno- wycho-

wawczej i opiekuńczej – regulamin 
w sposób szczegółowy określa 
zasady przyznawania nagród dy-
rektorom i nauczycielom z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej

- nadania nazwy ulicy – uli-
ca w Lusowie będzie nosić imię 
Zygmunta Plucińskiego.

- uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego w Lusówku - północny brzeg 
Jeziora Lusowskiego – Rada zde-
cydowała o zachowaniu dotych-
czasowego sposobu użytkowania 
gruntów i nie uwzględniła uwag 
właścicieli gruntów, którzy wnio-
skowali o zmianę przeznaczenia 
z rolnych na mieszkaniowe.

- uchwalenia regulaminu okre-
ślającego zasady korzystania 

z gminnego placu targowego 
w Przeźmierowie przy ulicy Orze-
chowej.

- zmiany uchwały o budżecie 
Gminy na 2010 rok – dokonano 
zwiększeń w planowanych do-
chodach i co za tym idzie również 
i w wydatkach.

-  uchwalenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru chronio-
nego krajobrazu i terenów przy-
ległych – część Ceradz Kościelny 
i Jankowice, dla terenów położo-
nych w centrum Jankowic – część 
I, plan uzyskał wszystkie wyma-
gane uzgodnienia. Do planu zo-
stały złożone dwie uwagi, które 
zostały uwzględnione.

Podczas posiedzenia Rady zo-
stały omówione sprawozdania 
poszczególnych Komisji Rady 
Gminy za pierwszy kwartał oraz 
z działalności Wójta w okresie 
między sesjami.

Kolejne posiedzenie to uro-
czysta coroczna sesja z okazji 
Dnia Samorządu Terytorialnego.  
W tym roku miała ona szczególną 
oprawę w związku z 20 – leciem 
samorządności w Polsce. Razem 
z nami świętowały zaprzyjaźnio-
ne z Gminą samorządy z kraju 
i zza granicy. Przybyły delegacje 
z Włoch, Litwy, Niemiec, Holan-
dii, Łotwy i Czech. Gościliśmy 
przyjaciół z Barda oraz z gmin są-
siadujących z naszą Gminą. W se-
sji uczestniczyli przedsiębiorcy, 
dzięki którym obchody 20 – le-
cia Samorządu zyskały na atrak-
cyjności. W posiedzeniu wzięło 
udział wielu znamienitych gości 
z Marszałkiem Senatu Markiem 
Ziółkowskim na czele. Padło wie-
le miłych słów pod adresem na-
szej Gminy. Goście nie szczędzili 
pochwał dla jej rozwoju i rozma-
chu inwestycyjnego. Marszałek 
Marek Ziółkowski określił Gmi-
nę Tarnowo Podgórne – perłą  
w Aglomeracji Poznańskiej.

Sesję zakończył występ kwarte-
tu Aulos.

W czerwcu zaplanowane są 
dwie sesje. Serdecznie zapra-
szam.

~ Ewa Noszczyńska-Szkurat
Przewodniczący Rady GminyPodczas uroczystej Sesji Rady Gminy fot. archiwum

Wicemarszałek Senatu Marek Ziółkowski: Jesteście perłą Aglomeracji 
Poznańskiej.
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wydarzenia

Podobnie jak w roku poprzed-
nim członkowie Koła Se-
niorów razem z uczniami 

przeźmierowskiej szkoły podsta-
wowej i członkami Rady Sołeckiej 
uczestniczyli w akcji sprzątania 
lasu przeźmierowskiego. Zebra-
no sporo worków różnych odpa-
dów, które niesforni użytkownicy 
pozostawili lub celowo wyrzuci-
li, bo „w lesie śmieci nie widać”. 
Pogodny, ciepły dzień sprzyjał re-
kreacyjnemu spacerowi i wykona-
niu użytecznej pracy zakończonej 
wspólną małą biesiadą.

Również w Dzień Przeźmiero-
wa panie z koła częstowały wspa-
niałymi, różnorakimi ciastami 
własnego wypieku. Wszystkim se-
niorom uczestniczącym w podję-
tych działaniach należą się słowa 
serdecznego podziękowania.

Pod hasłem „Zwiedzajmy cieka-
we rejony Wielkopolski” udaliśmy 
się w kierunku pogranicza Wielko-
polski i Kujaw. Na początek grupa 
seniorów odwiedziła największą 
w Polsce kopalnię soli w Kłoda-
wie. Na głębokości 600 m wędro-
waliśmy trasą turystyczną, labi-
ryntem korytarzy i komór solnych. 

Przeźmierowo

Aktywni Seniorzy

Tarnowo Podgórne

Nad morzem

Była to niepowtarzalna okazja do 
obcowania z solnymi cudami na-
tury sprzed 250 milionów lat oraz 
poznania warunków ciężkiej pracy 
górników.

Drugim punktem programu wy-
jazdu był znany nam Stary Licheń, 
znaczący obiekt, sanktuarium, naj-
większa współczesna świątynia 
w Polsce położona na malowni-
czym wzgórzu, widoczna ze znacz-
nych odległości. Na terenie zespołu 
klasztornego uwagę zwraca wiel-
ka kamienna Golgota zbudowania 
z głazów przywiezionych z odkry-
wek kopalń węgla brunatnego.

Przejazd w rejon Nadwarciań-
skiego Parku Krajobrazowego za-

wiódł nas do wsi Ląd nad Wartą. 
Tam podziwialiśmy wielowieko-
wy pocysterski, zabytkowy ze-
spół klasztorny zaliczany do naj-
piękniejszych i najstarszych tego 
rodzaju obiektów architektonicz-
nych w kraju.

Jest tam wspaniały kościół, au-
torstwa wybitnych architektów 
i artystów. Zachwycają niezwykłe 
konstrukcje, dekoracje sklepień, 
freski, polichromie, sakralne ma-
larstwo baroku, ołtarze, konfesjo-
nały, rzeźby, wielkie dzieło sztuki 
- organy z XVIII wieku.

W klasztorze jest polichromia 
(z około 1372 r.) dokumentująca 
rozbudowę opactwa którego historia 
sięga początków państwa polskiego 
i ściśle związana jest z wydarzenia-
mi w dziejach naszego narodu i pań-
stwa. Jesteśmy pełni uznania dla 
użytkowników zabytku Towarzy-
stwa Salezjańskiego za troskę o cen-
ne dobra kultury narodowej.

Wyjazd ten bardzo spodobał 
się uczestnikom, członkom koła. 
Świadczy o potrzebie zwiedzania 
Wielkopolski, jej zabytków i za-
poznawania się z historią i kultu-
rą. Z uwagi na ciekawą trasę dru-
ga grupa członków wyjedzie na 
taką wycieczkę w lipcu. 

Organizatorzy dziękują Radzie 
Sołeckiej Przeźmierowa za po-
moc w organizacji wyjazdu.

~ Stanisław Bzdęga

W dniach 7 – 9 maja 
Sołtys i Rada Sołec-
ka Tarnowa Podgór-

nego zorganizowała wycieczkę 
turystyczną nad polskie wybrze-
że. W programie było zwiedzanie 
Niechorza, miejscowości położo-
nej między Bałtykiem a jeziorem 
Liwia Łuża z piękną piaszczystą 
plażą i latarnią morską. Przejazd 
kolejką retro do Trzęsacza, słyną-
cego z ruin kościoła gotyckiego 
na skraju malowniczo wyglądają-
cego wysokiego brzegu klifowego 
na 15 południku. Uczestnicy wy-
cieczki wrócili bardzo zadowole-
ni. ~ Jacpie

Seniorzy od-
wiedzili m.in. 
kopalnię soli  
w Kłodawie

fot. archiwum

Na wycieczce fot. archiwum
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sprawozdania

To była XLII sesja Rady 
Powiatu. Starosta Powiatu 
Poznańskiego Jan Grab-

kowski poinformował o stanie 
wód na rzece Warcie i zagroże-
niu powodziowym w powiecie 
poznańskim. Wskazał najbar-
dziej zagrożone miejsca tj.: Cza-
pury, Wiórek, Rogalinek, Łęczy-
ca (ujęcie wody pitnej), Luboń, 
Koziegłowy (oczyszczalnia ście-
ków). Poinformował o decyzjach 
jakie podejmuje Sztab Kryzyso-
wy, aby zminimalizować skut-
ki fali powodziowej. Wszystkie 
informacje dotyczące powodzi 
w powiecie na www.powiat.po-
znan.pl

Ponadto Rada podjęła decyzje 
w sprawach: 

- trybu postępowania przy udzie-
laniu dotacji z budżetu Powiatu 
Poznańskiego spółkom wodnym, 

Z prac 
Rady Powiatu

sposobu jej rozliczania oraz kon-
troli wykonania zadań.

- likwidacji obszaru ograni-
czonego użytkowania wokół 
stacji radiolokacyjnej radaru 
AWIA C w Wysogotowie gm. 
Tarnowo Podgórne. 

- wyrażono zgodę na naby-
cie w drodze darowizny przez 
Powiat Poznański nieruchomości 
gruntowych w gm. Kleszczewo 
niezbędnych do przebudowy dro-
gi powiatowej Swarzędz–Środa. 
Będzie ona realizowana w ramach 
Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych.

- uchylono uchwałę nr. XIII/102/
III/2007r. w sprawie zatwierdze-
nia Planu Rozwoju Lokalnego 
Powiatu Poznańskiego w latach 
2007 – 2013. W 2009 r. Wielko-
polski Urząd Wojewódzki zakoń-
czył realizację Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwo-
ju Regionalnego. Zadania inwe-
stycyjne planowane do realizacji 
przez Powiat Poznański zostaną 
przetransponowane do Strategii 
Rozwoju Powiatu Poznańskiego. 

- przyjęto rozkład godzin pra-
cy aptek ogólnodostępnych na 
terenie powiatu poznańskiego 
wraz z harmonogramem dostęp-

ności do świadczeń farmaceu-
tycznych w porze nocnej, w nie-
dziele i święta i inne dni wolne 
od pracy. W Gminie Tarnowo 
Podgórne najdłużej otwartą od 
poniedziałku do soboty w godz 
(9-21) jest apteka w Swadzimiu 
przy Auchan. Apteki: Tarnow-
ska ul. Poznańska 82 B, Prze-
źmierowo ul. Rynkowa 75 C, 
Ogrodowa 14, ul. Rynkowa 88, 
i 105 są otwarte do godz 20 od 
pn.-pt. W sobotę dostępność do 
usług farmaceutycznych jest we 
wszystkich aptekach do godz. 
wczesnego popołudnia. Apteka 
w Swadzimiu i Lusowie świad-
czy usługi w niedziele (Swadzim 
9.30-20. Lusowo 8-13). 

- zatwierdzono zestawienie 
środków budżetowych w 2010 r. 
na wykonanie prac konserwa-
torskich, restauratorskich lub ro-
bót budowlanych przy obiektach 
wpisanych do rejestru zabytków. 
Ogółem Powiat Poznański prze-
znaczył na ten cel 599.742.94 zł.

- dokonano zmian w  budżecie 
na rok 2010, oraz przyjęto spra-
wozdanie z prac Zarządu Powiatu 
za okres od 23.04-1.05.2010 r.

~ Krystyna Semba 
Radna Powiatu

Sesja z 26 maja

POselskie 
wieści

Zmiana warty  
w wielkopolskiej PO

22 maja odbył się zjazd 
sprawozdawczo- wy-
borczy wielkopolskiej 

PO. Do Poznania przybyło blisko 
600 delegatów z całej Wielko-
polski. Obecni byli m.in. posło-
wie i senatorowie PO, marszałek 
Województwa Wielkopolskiego 
Marek Woźniak. Prezydent Po-
znania Ryszard Grobelny, Staro-
sta Poznański Jan Grabkowski. 
Sprawozdanie ze swojej dzia-
łalności złożył przewodniczący 
wielkopolskiej PO – Waldy Dzi-
kowski. Komisja rewizyjna wy-

stąpiła do zebranych o udzielenie 
absolutorium. 

Następnie przystąpiono do zgła-
szania kandydatur na przewodni-
czącego PO. Poza Waldym Dzi-
kowskim został zgłoszony – przez 
posła Adama Szeinfelda – Rafał 
Grupiński, poseł z kaliskiego. Obaj 
kandydaci przedstawili wizję wiel-
kopolskiej PO na najbliższe cztery 
lata.

W wyniku głosowania zwyciężył 
poseł Rafał Grupiński (na zdjęciu 
z Waldy Dzikowskim) uzyskując 

poparcie 333 delegatów. Waldy Dzi-
kowski zdobył 242 głosy.

Przypomnijmy. Waldy Dzikow-
ski funkcję przewodniczącego spra-
wował nieprzerwanie od 2001 roku. 
Najpierw przez rok z „nadania”, a po-
tem w wyniku wyboru na kolejnych 
dwóch zjazdach (2002 i 2006 r). 

Nowy przewodniczący mieszka 
w Warszawie. Jest z wykształcenia 
polonistą. Pracował w kancelarii 
Premiera. Czy to dobra zmiana dla 
wielkopolskiej PO? Czas pokaże...
 ~Biuro prasowe PO Poznań

fot. Agencja Gazeta
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informacje

Zarząd Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Tarnowie 
Podgórnym zawiadamia 

wszystkich słuchaczy, że w po-
niedziałek 21 czerwca o godzinie 
17, w sali GKS „Tarnovia” w Tar-
nowie Podgórnym przy ulicy 23 
Października odbędzie się walne 
zebranie członków. Porządek ob-
rad został ogłoszony w gablotach 
sołeckich i na stronie internetowej 
UTW.

UTW ogłasza konkurs fotogra-
ficzny „Wspomnienia z wakacji” 
dla członków UTW i wszystkich 
chętnych w wieku 55+. Prace na-
leży nadsyłać do 15 września br. 
do siedziby UTW w Tarnowie 
Podgórnym, ul. Poznańska 96. 
Rozstrzygnięcie i uhonorowanie 
zwycięzców nastąpi w dniu inau-
guracji nowego roku akademic-
kiego.

Zarząd UTW informuje też, że 
wtorkowe dyżury w biurze zo-
stają zawieszone na czas wakacji 
(lipiec i częściowo sierpień) i zo-
staną wznowione w ostatnim ty-
godniu sierpnia. ~na

UTW  
informuje Nasza firma w maju za-

prosiła dzieci ze świetli-
cy socjoterapeutycznej 

„Gniezdko” w Ceradzu Kościel-
nym, na ekologiczne gry i zabawy. 
Spotkanie odbyło się w ramach na-
szej ekologicznej inicjatywy „Zie-
lony Czas Pomagania – Krok po 
kroku jak być Eko w 2010 roku”.

Na początku podzieliliśmy się na 
cztery grupy. Każda drużyna mu-
siała rozszyfrować swoją nazwę, 
namalować własną flagę i co naj-
ważniejsze ułożyć okrzyk. Potem 
nadszedł czas na nasze ekologiczne 
konkursy i zabawy – EKO-KROKI: 
podczas zabawy w „eko-oddech” 
rozmawialiśmy o zanieczyszcze-
niach powietrza. Dzieci mówiły do 
czego potrzebny jest tlen. Ciekawą 
zabawą okazały się Eko-rymowan-
ki, które polegały na wymyśleniu 
jak największej liczby krótkich ha-
seł/rymowanek ekologicznych. 

Nie spodziewaliśmy się tylu eko-
rymowanek. Kolejne zadania to 
eko-rebusy, eko-kalambury, eko-
pytania i eko-logo. Pomysłowość, 
dzieci nie zna granic, o czym prze-
konaliśmy się nie pierwszy raz. 

Po podliczeniu punktów okaza-
ło się, że zwycięzcami są SPRYT-

Po zakończeniu wiosennych prac polowych 
w celu przeprowadzenia prawidłowej utyliza-
cji odpadów niebezpiecznych, do których za-

liczamy opakowania po nawozach i środkach ochro-
ny roślin, Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska 
przeprowadza nieodpłatną zbiórkę w poszczegól-
nych sołectwach wg zamieszczonego poniżej harmo-
nogramu odbioru:

23 czerwca 2010
	Koroszczyn od 9.00 do 9.30 – przy świetlicy wiejskiej
	Góra od 9.45 do 10.15 – przy świetlicy wiejskiej
		Tarnowo Podgórne od 10.30 do 11.00 – parking ul. 

Szkolna przy pawilonie handlowym
		Rumianek od 11.15 do 11.45 – przy świetlicy wiej-

skiej
		Ceradz Kościelny od 12.00 do 12.30 – przy świetli-

cy wiejskiej

Nieodpłatna zbiórka opakowań po nawozach  
i środkach ochrony roślin

		Jankowice od 12.45 do 13.15 – przy świetlicy wiejskiej
	Lusówko od 13.30 do 14.00 – wjazd do pałacu
	Lusowo od 14.15 do 14.45 – parking przy kościele
24 czerwca 2010 
	Sierosław od  9.00 do 9.30  – przy domu sołtysa
		Wysogotowo od 9.45 do 10.15 – przy świetlicy wiejskiej
		Batorowo od 10.30 do 11.00 – przy świetlicy wiejskiej
	Przeźmierowo od 11.15 do 11.45 – teren targowiska
	Sady od 12.00 do 12.30 – przy świetlicy wiejskiej
	Swadzim od 12.45 do 13.15 – przy świetlicy wiejskiej
		Baranowo  od 13.30 do 14.00– ul. Szamotulska wjazd na teren  Akade-

mii Rolniczej
	Chyby od 14.15 do 14.45 – przy świetlicy wiejskiej
W przypadku posiadania większej ilości (powyżej 50 kg) odpadów, 

prosimy o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio do Przedsiębiorstwa Wie-
lobranżowego „IRK” Ryszard Klimaszewski tel. 61 663 49 91 lub tel. 
kom. 605 108 099 w celu odbioru bezpośrednio z posesji.

~ Marek Ratajczak  Inspektor d/s ochrony środowiska

DB SCHENKER pomaga

Na wyspie Edwarda...

NE LISY, czyli zgodnie z ich okrzykiem: „Sarny, dzi-
ki, czy wiewióry, lisy zawsze są u góry”. Zwycięzcy 
otrzymali słodkie upominki. Wszyscy już zgłodnie-
liśmy, więc po zabawach przyszedł czas na ognisko 
z kiełbaskami i na ekologiczne ślubowanie, po któ-
rym każde dziecko otrzymało dyplom Małego Eko-
loga oraz upominki. Po ich otrzymaniu mały Adaś 
powiedział:  - To jest, to, co mogło mi się przytra-
fić dzisiaj najlepszego. (Dziękujemy firmie Derform 
z Sadów k. Poznania za pomoc). 

Odprowadziliśmy dzieci do brzegu jeziora, gdzie 
czekał już prom, który przeprawił naszych małych 
ekologów na drugi brzeg. Pokryta parkiem angiel-
skim wyspa to wymarzone miejsce dla osób cenią-
cych ciszę i urok odosobnienia. W dniu realizacji 
naszej akcji ciszę przerwał na kilka godzin śmiech 
dzieci. ~na
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stowarzyszenia 

Niedawno odbyło się ze-
branie sprawozdawcze 
członków Kółka Rolni-

czego w Tarnowie Podgórnego. 
Należy przypomnieć, że jesteśmy 
spadkobiercami ponad 100–let-
niej tradycji. W minionym roku 
członkowie Kółka uczestniczy-
li we wszystkich uroczystościach 
państwowych. 

Warto dodać o naszym najwięk-
szym dokonaniu – poświęceniu 
i odsłonięciu tablicy upamiętnia-
jącej naszych przodków. Nasza 
delegacja wzięła udział w diece-
zjalnych dożynkach w Zbąszyniu. 
Podejmując dziedzictwo przod-
ków uczymy się szacunku do sie-
bie i do ziemi, która nas żywi. 

Dziękujemy za miniony rok 
pracy wszystkim zaangażo-
wanym. Zapraszam do dalszej 
współpracy. Wobec niemożno-
ści odzyskania pieczątki okrą-
głej Kółka Rolniczego podję-
ło uchwałę o jej unieważnieniu 
i upoważnieniu prezesa Kółka do 
wyrobienia nowej.

~ Stanisław Leitgeber 
Prezes

Kółko Rolnicze dziś

Spadkobiercy 
100-letniej
tradycji

Członkowie Zarządu Sto-
warzyszenia Osób Niepeł-
nosprawnych i ich Rodzin 

„ROKTAR” to ludzie aktywni za-
wodowo i społecznie, bardzo za-
pracowani, a jeszcze od ponad 
pół roku szkolący się w projekcie 
współfinansowanym przez Unię 
Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego pt. 
„I ty możesz być przedsiębiorcą 
społecznym”. W maju zakończyła 
się część pierwsza w zakresie:
•	 	aspekty prawne odpłatnej 

działalności statutowej,
•	 	tworzenie planów marketin-

gowych,
•	 	posługiwanie się internetem – 

korzystanie z nowoczesnych 
technologii informatycznych 
i komunikacyjnych,

•	 	wykorzystywanie aukcji inter-
netowych w ramach odpłatnej 
działalności statutowej,

•	 	organizacja wydarzeń, festy-
nów, targów wyrobów tworzo-
nych przez podopiecznych.

Liczymy na to, że ROKTAR 
zostanie wytypowany do II czę-
ści szkolenia rozpoczynającego 
się w październiku, a dotyczące-
go tworzenia projektów społecz-
nych, zarządzania organizacją 
i stosowania prawa zamówień pu-
blicznych. 

- Każde szkolenie w zakresie 
prowadzenia działalności społecz-
nej jest bardzo przydatne naszej 
organizacji – mówi  prezes ROK-
TAR-u, Magdalena Jujeczka.
TERAPIA ZAJĘCIOWA

Przebiega zgodnie z planem, 
w zakresie logopedii, rewalida-

cji, arteterapii, choreoterapii, za-
jęć muzycznych, z wikliny i bocci 
we wtorki, w środy i czwartki od 
godz. 16 do 19 w Zespole Szkół 
z Oddziałami Integracyjnymi 
w Napachaniu. Nowością jest re-
habilitacja w wodzie na basenie 
w Sanatorium w Kiekrzu. Otrzy-
maliśmy w tym roku dofinanso-
wanie na prowadzenie zajęć tera-
peutycznych na złożone projekty 
w gminach Tarnowo Podgórne 
i Rokietnica, w Starostwie Powia-
towym i w Urzędzie Wojewódz-
kim w Poznaniu. Ze względu na 
dużą liczbę wniosków złożonych 
w Starostwie w konkursie propa-
gowania sportu wśród młodzieży 
nie otrzymaliśmy dofinansowania 
na kontynuację turniejów koszy-
kówki i piłki nożnej.
BOCCIA

W maju uczestnicy zajęć te-
rapeutycznych Stowarzysze-
nia „ROKTAR” wzięli udział 
w Ogólnopolskim Festiwalu In-
tegracyjnym Bocci w Tarnowie 
Podgórnym. Grało ponad 100 
osób niepełnosprawnych z całego 
kraju oraz drużyny ze Słowacji.
WYCIECZKI

Przed nami w czerwcu jedno-
dniowa wycieczka do Kórnika, na 
początku września trzydniowa Szla-
kiem Piastowskim, a w sierpniu 
pięciodniowa do Kotliny Kłodzkiej 
oraz w październiku pielgrzymka 
do Sanktuarium Urszuli Ledóchow-
skiej w Pniewach. ~ Zm

Telefony kontaktowe: Magdale-
na Jujeczka – prezes ROKTAR-u: 
502631137, Elżbieta Kram  – koordyna-
tor zajęć terapeutycznych: 692913817

ROKTAR działa

Uroczystość 
poświęcenia 
pamiątkowej 
tablicy

fot. archiwum

Członkowie stowarzyszenia fot. archiwum
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Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej

Biblioteka Publiczna Gminy 
Tarnowo Podgórne otrzy-
mała w maju Nagrodę Spe-

cjalną Programu Rozwoju Biblio-
tek w konkursie „Jak cię widzą, tak 
cię piszą – zmieniamy wizerunek”. 
Wyróżnienie otrzymaliśmy za 
przemyślane wykorzystanie wa-
lorów miejsca, którym dysponuje 
biblioteka, za dbałość o detale, za 
przyjazną aranżację dla swojej Fi-
lii w Baranowie.

Nagrodę przyznała Fundacja 
Rozwoju Społeczeństwa Informa-
cyjnego z Warszawy, która była 
współorganizatorem konkursu, or-
ganizowanego pod patronatem 
marszałka Województwa Wielko-
polskiego przygotowaną przez Wo-
jewódzką Bibliotekę Publiczną.

Przyznana nagroda podwójnie 
cieszy. Nie jest łatwo zorganizo-
wać profesjonalną działalność dla 
wszystkich użytkowników, niezależ-
nie od wieku, na małej powierzchni 
tak, aby zmieścili się czytelnicy (do-

rośli, młodzież i dziecko), miejsce 
obsługi czytelników, czytelnia, sta-
nowiska komputerowe, no i oczy-
wiście (najważniejsza rzecz) tysiące 
książek, a placówka funkcjonowała 
sprawnie.

Dlatego jest nam miło, że Funda-
cja z Warszawy (a głównie archi-
tekci) docenili wysiłek dyrektora 
Biblioteki za przemyślaną aranża-
cję i funkcjonalność miejsca.

Nagrodę wręczono podczas 
Wielkopolskiego Dnia Biblioteka-
rza i Bibliotek w Koninie. 

Maj to miesiąc, w którym or-
ganizujemy wiele spotkań, zajęć 
edukacyjnych i konkursów. W tym 
roku poszerzyliśmy swoją ofertę 
i zorganizowaliśmy „Zaczarowa-
ny świat bajek, baśni i opowiadań” 
dla przedszkolaków z Baranowa. 
Reakcja dzieci pokazuje, że war-
to czytać, a miejsca takie jak Bi-
blioteki, to podstawowe instytucje 
prowadzące edukację kulturalną, 
szczególnie w momencie, kiedy 

wszystkie badania OECD pokazu-
ją, że z roku na rok rośnie analfa-
betyzm funkcjonalny w Polsce. 

W ubiegłym roku z różnych pro-
pozycji Biblioteki skorzystało po-
nad 19 tys. osób.

Tradycyjnie dorosłym czytelni-
kom polecamy NOWOŚCI MIE-
SIĄCA: 

Katarzyna Grochola - „Zielone 
Drzwi”

Orhan Pamuk - „Muzeum Nie-
winności”

Kazimierz Kutz - „Piąta Strona 
Świata”

Nicholas Sparks - „Szczęściarz”
Marek Edelman - „Bóg śpi – 

ostatnie rozmowy prowadzą Witold 
Bereś i Krzysztof Burnetko”

Janusz Kasza - „Duchy dżungli. 
Opowieść o Yanomami, ostatnich 
wolnych Indianach  Amazonii”

Adam Chałupski - „Rowerem 
do Indii”

Więcej informacji na www.bi-
bliotekatp.pl ~ I.B.

Maj i czerwiec w wie-
lu bractwach obfitują 
w szereg ważnych im-

prez strzeleckich, które są miej-
scem podtrzymywania  tradycji 
naszych ojców i dziadów. O wielu 
z nich można przeczytać na ogól-
nopolskim forum internetowym 
www.bractwakurkowe.org.pl

Miedzy innymi czytamy tam: 
•  75 rocznicę śmierci marszał-

ka Józefa Piłsudskiego uczczo-
no w Krakowie. Główne uroczy-
stości odbyły się pod pomnikiem 
marszałka wzniesionym przez 
krakowskie Bractwo Kurkowe 
przed dwoma laty, w 90. rocznicę 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę na skwerze przy ul. Wene-
cja. Znajduje się on kilkaset me-
trów od historycznych Oleandrów, 
z których w 1914 roku Pierwsza 
Kompania Kadrowa wyruszyła do 
walki z zaborcami.

• W sobotnie popołudnie w tar-
nowskim celstacie odbyła się ko-
lejna, zacięta walka o zaszczyt-

Internetowe brackie newsy

ną godność Króla Zielonoświątkowego. Tytuł ten 
ponownie po 9 latach zdobył brat Marian Kleszcz, 
a jego rycerzami zostali Krzysztof Cieślik i Walde-
mar Maciejewski. I choć tego wieczora mieliśmy 
„rywali” w postaci meczu Lecha Poznań i Nocy Mu-
zeów, rautem królewskim uczciliśmy zwycięzców. 
Zatem wiwat Król Marian !!!

• Krakowscy bracia uczestniczyli w godzinach 
przedpołudniowych w polowej mszy św., a następ-
nie w uroczystościach na terenie jednostki w Rzą-
sce, gdzie minister obrony narodowej Bogdan Klich 
wręczał nominacje na wyższe stopnie i odznacze-
nia, skąd formacje wojskowe, młodzieżowe i brac-
kie przeszły na Pasternik. Finał zawodów rozegrał 

się pomiędzy trzema strzelcami. 
Zaszczytny tytuł króla kurko-
wego zdobył Krzysztof Wójcik, 
marszałkami zostali - Józef Hoj-
da i Krzysztof Karbowski. Intro-
nizacja odbędzie się 5 czerwca 
w Rynku Głównym.

• Partnerstwo pomiędzy gminą 
Wysoka a gminą Jesberg w He-
sji (Niemcy) zawarte przed dzie-
sięcioma laty cały czas rozwija 
się. W miniony weekend, na za-
proszenie Bractwa Kurkowego 
z Elnrode/Strang (gmina Jesberg), 
przebywała tam z wizytą delega-
cja Bractwa Kurkowego z Wyso-
kiej. Wysoccy bracia udali się do 
Niemiec w związku z obchodami 
40-lecia powstania tamtejszego 
bractwa.

• Dnia 19 czerwca  w Tarnowie 
Podgórnym odbędzie się strze-
lanie zielonoświątkowe Okręgu 
Szamotulskiego połączone z jubi-
leuszem 80-lecia powołania Okrę-
gu Szamotulskiego. 

Na imprezę serdecznie zaprasza 
w imieniu Zarządu Okręgu prezes 
brat Waldemar Maciejewski.

~ W.M.

Król i Rycerze zieloświątkowi w Tarnowie Podg.
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SEZAMKI LIPIEC/SIERPIEŃ
15.06 godz.8.15,10
Przeźmierowo

Dziecięca akademia filmowa – film pt. „Stefan Malutki”

17.06 godz. 17
Przeźmierowo

Cykl kulinarny Kuchnie Świata: „Wielkie grillowanie”  
(impreza biletowana)

21-27.06 Holandia Udział zespołu Lusowiacy w Międzynarodowym Festiwalu 
Folklorystycznym

24.06 godz. 19  Tarnowo 
Podgórne Hala OSiR

Występ Kabaretu Moralnego Niepokoju ( impreza 
biletowana )

25.06 godz.18
Przeźmierowo

Kino Zielone Oko – film pt. „Co nas kręci, co nas podnieca”
(reż. Woody Allen)

26.06 Jankowice Imieniny Jankowic – koncert Modraków i Swingulance 
(współorganizacja GOK ”SEZAM”)

26.06-6.07 Świnoujście Wyjazdowe warsztaty artystyczne Młodzieżowej Orkiestry Dętej

1-11.07 Skorzęcin Warsztaty artystyczne dzieci z projektu „Teatr w Każdej Wiosce”

4.07 godz. 11.45  
Kościół w Lusowie

65. Koncert z cyklu „Lusowskie Poranki Muzyczne” w wykonaniu 
zespołu muzyki dawnej „Extempore”

10 – 19.07 Biały Dunajec Warsztaty artystyczne Chóru im. Feliksa Nowowiejskiego

16-23.07 Nowe Dymaczewo Warsztaty artystyczne Mażoretek

20.07 Tarnowo Podgórne Wycieczka dla dzieci do Śmiełowa, Soplicowa i Żerkowa

22.07 Przeźmierowo 
27.07 Tarnowo Podgórne 
29.07 Przeźmierowo

Wycieczka dla dzieci do Kórnika i Rogalina

1.08 godz.11.45 
Kościół w Lusowie

66. Koncert z cyklu „Lusowskie Poranki Muzyczne” –  
w wykonaniu krakowskiego zespołu „Oktawa”

3.08 Tarnowo Podgórne 
5.08 Przeźmierowo

Wycieczka dla dzieci do Gołuchowa i Środy Wielkopolskiej

10.08 Tarnowo Podgórne 
12.08 Przeźmierowo

Wycieczka dla dzieci Szlakiem Romańskim 

22.08 godz. 11.45 
Kościół w Lusowie

67. Koncert z cyklu „Lusowskie Poranki Muzyczne”

29.08 Lusowo Dożynki „U księdza za płotem” -  XI Powiatowy Przegląd 
Zespołów Folklorystycznych

Gminy Ośrodek Kultury „Se-
zam” proponuje kolejną porcję 
śmiechu i dobrego humoru. Tym 
razem zawita do nas Kabaret 
Moralnego Niepokoju. Wystąpi  
w czwartek,  24 czerwca o godz. 
19 w hali OSiR w Tarnowie Pod-
górnym przy ul. Nowej 15. 

Bilety w cenie 30 zł do naby-
cia w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry „Sezam” w Tarnowie Podgór-
nym, ul. Poznańska 96 oraz w 
Domu Kultury w Przeźmierowie, 
ul. Ogrodowa 13. Serdecznie za-
praszamy!

~ Szymon Wasilewski

Rozśmieszy nas  
Kabaret Moralnego Niepokoju

W dniach 25 – 27 czerw-
ca zorganizowana zo-
stanie cykliczna im-

preza „XIII –stka”, która odbędzie 
się w Lusowie „U księdza za pło-
tem”. Staną wówczas dwa obo-
zy rycerskie z trzynastego wie-
ku, zjadą bractwa z całej Polski, 
zaszczycą nas swoją obecnością 
Indar oraz Bagrit wraz ze swoimi 
pocztami. 

Wszystkich zainteresowanych 
zwiedzaniem obozu i poznaniem 
średniowiecznych zwyczajów, 
w tym turnieju rycerskiego, za-
praszamy w sobotę od południa. 
Pierwszy raz w ramach „Trzy-
nastki” będzie okazja do obej-
rzenia z bliska średniowiecznych 
machin wojennych. 

Szczegóły na www.frecha.pl. 
Gospodarzami imprezy są Chorą-
giew Tarnowska i Konturia Domu 
Braci Niemieckich w Wielkopol-
sce.

 ~na

Przyjadą 
rycerze  
do Lusowa
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Nasi uczniowie czytali przygody Mikołajka 
oraz zapoznawali się z informacjami o jego 
autorach po to, by wziąć udział w szkolnym 

konkursie czytelniczym, zorganizowanym z okazji 
Światowego Dnia Książki. 

Konkurs został zorganizowany w dwóch grupach 
wiekowych: dzieci młodsze musiały wykazać się 
znajomością 2 książek – „Rekreacje Mikołajka” oraz 
„Mikołajek i inne chłopaki”, natomiast starsi ucznio-
wie czytali „Nowe przygody Mikołajka”. Uczestnicy 
młodszej grupy przygotowali również ilustracje do-
wolnej przygody. 

W grupie młodszej najlepszym okazał się Łukasz 
Zarzycki, II miejsce zajął Hubert Gabory, a III Krzysz-
tof  Kowalewski.  Wszyscy są uczniami kl. III.

W grupie starszej – uczniowie startowali w zespo-
łach dwuosobowych. Do tej kategorii zgłosili się tak-
że Natalia Ptak z kl. III oraz Antoni Cabaj z kl. II i 
to właśnie oni zwyciężyli. Zaraz za nimi w punkta-
cji uplasowali się Jerzy Kopiński i Bartosz Jasiński 
z kl. V oraz Julia Gaładyk i Klaudia Fajgier z kl. IV. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy 
oraz słodkości, a laureaci nagrody rzeczowe. 

Bardzo cieszymy się, że konkurs cieszył się du-
żym powodzeniem, a uczestnicy wykazali się rozle-
głą wiedzą. Gratulujemy! 

~ M. Kilanowska, J. Zaborowska

W maju obchodziliśmy 
w naszej szkole Dzień 
Europejski. Trady-

cyjnie już gościliśmy obcokra-
jowców, tym razem z Ukrainy, 
Kirgistanu, Armenii i Stanów 
Zjednoczonych. 

Najpierw odbył się konkurs 
z języka angielskiego. Klasy IV-
VI pisały test, dzięki któremu 
uczniowie mieli okazję powtó-
rzyć materiał od początku roku 
szkolnego. Był również wiersz 
po angielsku do przetłumaczenia. 

SP w Lusówku

Mikołajek - Kto to taki?

Następnie klasa III przygotowała 
plansze z flagami państw, z któ-
rych przybyli nasi goście. Zapro-
szeni rozmawiali z młodszymi 
uczniami o tym, skąd pochodzą, 
goście prezentowali również jak 
brzmią zdania w ich językach na-
rodowych. Później klasa V za-
śpiewała dynamiczną piosenkę 
w języku angielskim. Po przygo-
towanym przez nas poczęstunku 
obcokrajowcy spotkali się z kla-
sami starszymi, rozmawiając na 
interesujące uczniów tematy. 

Serdecznie dziękujemy Marko-
wi Góralczykowi za zorganizo-
wanie przyjazdu naszych gości.  
 ~ A.RSpotkanie dzieci z obcokrajowcami - studentami UAM

SP w Lusówku

Dzień europejski

21 maja odbyło się nadanie imienia Polskich Noblistów i  ob-
chody 10-lecia Gimnazjum w Baranowie ( wcześniej w Prze-
źmierowie). Wśród zaproszonych gości byli obecni Starosta 

Powiatu Poznańskiego Jan Grabkowski, Wielkopolski Kurator Oświaty 
Elżbieta Walkowiak, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka, 
duchowieństwo, nauczyciele ze szkoły z Hildesheim, przedstawiciele lo-
kalnej społeczności oraz Rodzice. Po mszy św. odprawionej przez księdza 
Andrzeja Strugarka  w kościele parafialnym w Baranowie, udaliśmy się 
do auli naszego Gimnazjum na uroczystość, podczas której nadano szkole 
imię Polskich Noblistów oraz przekazano sztandar. Jesteśmy przekona-
ni, że wybór Patrona otworzy nowy rozdział w historii naszego Gimna-
zjum, a przymioty laureatów Nagrody Nobla, takie jak pracowitość, cier-
pliwość, wytrwałość, pasja, ciekawość i otwarcie na świat oraz odwaga 
w głoszeniu swoich poglądów staną się ważnym elementem naszej pracy 
dydaktycznej i wychowawczej. Prestiż, jaki osiągnęli w prezentowanych 
przez siebie dziedzinach, stawia ich w gronie największych osobistości 
świata nauki, kultury i polityki. 

Po części artystycznej, przygotowanej przez młodzież Gimnazjum oraz 
naszych absolwentów goście mieli okazję poznać sylwetki wszystkich 
Polaków – laureatów Nagrody Nobla oraz obejrzeć wystawę podsumo-
wującą nasze dokonania.  Zaprezentowane zostały także sylwetki wszyst-
kich  Polaków – laureatów Nagrody Nobla

Z okazji jubileuszu oraz nadania imienia Gimnazjum wydany został 
okolicznościowy album, w którym wspominamy początki szkoły, poka-
zujemy teraźniejszość i snujemy plany na przyszłość.  ~B. Podhorecka

Gimnazjum w Baranowie

Gimnazjum noblistów

Poczet sztandarowy w asyście harcerzy w drodze z kościoła do Gimnazjum
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1 czerwca Wydział Matematyki i Informatyki 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu  już po raz kolejny zapełnił się młodymi 

matematykami, ich opiekunami oraz zaproszonymi 
gośćmi, którzy przyjechali na XXI finał międzyna-
rodowego konkursu „Matematyka bez Granic”. Or-
ganizatorem tego konkursu w Wielkopolsce jest Li-
ceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Aldo-
na Łabuzińska, zastępca dyrektora Wydziału Kształ-
cenia Wychowania i Opieki z Kuratorium Oświa-
ty w Poznaniu, Paweł Smolibocki dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym i przed-
stawiciele UAM w Poznaniu: prof. dr hab. Marek 
Nawrocki dziekan Wydziału Matematyki i Informa-
tyki oraz. dr Edyta Jaśkowiak. Prowadzeniem zaję-
ły się uczennice: Dagmara Skwierczyńska oraz Vik-
toria Laner, obie z Liceum w Tarnowie Podgórnym, 
które  na początku spotkania przybliżyły wszystkim 
obecnym historię konkursu. Następnie odbyła się 
najbardziej wyczekiwana część uroczystości – ofi-
cjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród przez 
dyrektora Pawła Smolibockiego oraz sponsorów.

W kategorii szkół gimnazjalnym:
• trzecie miejsce – kl. IIIA z Gimnazjum nr 4 

w Krotoszynie, opiekun - mgr Elżbieta Pierszała,
• drugie miejsce – kl. IIIB ze Społecznego Gimna-

zjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Pozna-
niu, opiekun – dr Tomasz Karolak, pierwsze miejsce 
– kl. IIIC z Gimnazjum nr 29 im. Charlesa de Gaulle-
’a w Poznaniu, opiekun – mgr Joanna Rogowska.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
• trzecie miejsce – kl. IA z Liceum Ogólnokształcą-

cego nr 8 w Poznaniu, opiekun – mgr Artur Kubiak.

LO w Tarnowie Podgórnym 

„Matematyka bez Granic”

W maju już ósmy raz od-
był się w Szkole Pod-
stawowej w Ceradzu 

Kościelnym Gminny Konkurs 
Polonistyczny dla Szkół Podsta-
wowych. Tym razem poświęcony 
był znajomości twórczości Mał-
gorzaty Musierowicz, poznań-
skiej pisarki, autorki cyklu powie-
ści „Jeżycjada”, adresowanego do 
młodych czytelników.

W konkursie wzięli udział przed-
stawiciele wszystkich gminnych 
szkół podstawowych. Wykazali się 
zarówno znajomością treści „No-
elki”, „Opium w rosole” i „Dzieci 

• drugie miejsce – kl. IB2 z III 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Mikołaja Kopernika w Kaliszu, 
opiekun – mgr Zbigniew Miśkie-
wicz.

• pierwsze miejsce – kl. I O1 
z Liceum Ogólnokształcącego im 
Karola Marcinkowskiego w Po-
znaniu, opiekun – mgr Mieczy-
sław Sobucki.

Nagrodę dodatkową otrzyma-
ła kl. IA z Liceum Ogólnokształ-
cącego przy Zespole Szkół im. E. 
Szczanieckiej w Pniewach, opie-
kun – mgr Justyna Majchrzak.

Powyżsi laureaci zostali uho-
norowani nagrodami pienięż-
nymi w wysokości 300- 800 zł 

w zależności od zajętego miej-
sca, nagrodami rzeczowymi uzy-
skanymi od sponsorów. Tutaj 
serdeczne podziękowania na-
leżą się firmom: Jakon, Glute-
nex, Platinum Oil, Schattde-
cor, Starostwu Powiatowemu  
w Poznaniu oraz Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu.

Finałowym  punktem spotka-
nia  był wykład pt. „Komu poma-
gają wirtualne światy” wygłoszo-
ny przez Szymona Majewskiego, 
który wprowadził wszystkich 
obecnych w wirtualny świat in-
formatyki.

~Weronika Krupa, kl. II A

SP Ceradz Kościelny

Gminny konkurs polonistyczny
teryzowali postacie, redagowali 
sprawozdanie – recenzje, argumen-
towali swoje opinie. Trzeba przy-
znać, że robili to bardzo sprawnie, 
byli dobrze przygotowani. Za co 
serdecznie dziękuję i uczestnikom, 
i ich nauczycielom.

Zwyciężył zespół ze Szkoły 
Podstawowej w Ceradzu Kościel-
nym różnicą zaledwie pół punktu 
nad zespołem ze Szkoły Podsta-
wowej w Lusowie.

Zapraszam młodzież i nauczy-
cieli do udziału w 9 edycji kon-
kursu w przyszłym roku.

~ Grażyna Smolibocka

piątku”, jak i umiejętnością nazwa-
nia tematu utworów, określenie ich 
problematyki.Uczniowie charak-
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edukacja

Od 17 do  21 maja odbył się 
w naszej szkole „Tydzień 
Bardzo Kulturalny”. Każ-

dy dzień miał swoje przewodnie 
hasło. W tym tygodniu szczegól-
ną uwagę zwracaliśmy na to, aby 
uczniowie:
•	 pamiętali o powitaniu i poże-

gnaniu, 
•	 zdejmowali w szkole nakrycia 

głowy, 
•	 podczas rozmowy wyjmowali 

ręce z kieszeni,
•	 nie żuli gumy podczas lekcji,
•	 nie używali wulgarnych słów.
Uczniowie w tych dniach two-

rzyli prace plastyczne i literackie na 
wyżej wymienione tematy. Wybie-
rali spośród siebie „Mistrza Kultu-
ralnego Zachowania”. Sprawdzali 
swoją wiedzę na temat savoir – vi-
vru poprzez  udział w quizie „Mistrz  
kultury”. Zwyciężyli w nim: Micha-
lina Zygarłowska IIc, Marianna Do-

SP Przeźmierowo 

KANGURZYŚCI

Od początku lat dziewięć-
dziesiątych uczniowie na-
szej szkoły biorą udział w 

najbardziej masowej imprezie mate-
matycznej na świecie. Mowa jest o 
międzynarodowym konkursie „Kan-
gur Matematyczny”, który wywodzi 
się z Australii. Konkursem przygo-
towującym do Kangura jest ogólno-
polski „Kangurek Matematyczny” 
adresowany do uczniów klas II i wy-
różniających się dzieci z klas I. 111 
uczniów naszej szkoły, rozpoczęło 
swoje zmagania z zadaniami logicz-
nego myślenia. A oto lista wyróż-
nionych przez organizatorów „kan-
gurzystów” z naszej szkoły:

KANGUR 2010 
Kategoria Maluch (klasy III i IV)
1. Anna Majchrzak, klasa IV c, 

wynik bardzo dobry.
2. Emilia Zygarłowska, klasa IV 

d, wyróżnienie. 
3. Antoni Hałas, klasa IV d, wy-

różnienie.
4. Borys Ból Matuszewski, klasa 

IVc, wyróżnienie.
5. Mikołaj Stankowski, klasa III 

c, wyróżnienie.
6. Angelika Heinze , klasa III a, 

wyróżnienie.
Kategoria Beniamin (klasy V i VI)
1. Hoffmann Wiktor, klasa V a, 

wyróżnienie.
2. Dominika Lenart, klasa V a, 

wyróżnienie.
3. Damian Sadalski, klasa V b, 

wyróżnienie.

KANGUREK 2010
1. Natalia Urbanowska, klasa II 

c, wynik bardzo dobry.
2. Janek Majchrzak, klasa II b, 

wynik bardzo dobry.
3. Szymon Janasik, klasa II b, 

wynik bardzo dobry.
4. Kacper Sołtysiak, klasa II c, 

wynik bardzo dobry.
5. Oskar Urbanowski, klasa II a, 

wynik bardzo dobry.
6. Michalina Zygarłowska, kla-

sa II c, wynik bardzo dobry.
Laureatom bardzo serdecznie 

gratulujemy!

~Aleksandra Dutkiewicz 

Stało się już tradycją, że pod 
koniec maja szóstoklasi-
ści ze szkół podstawowych 

naszej Gminy sprawdzają swoje 
umiejętności językowe.

Organizowany już po raz szósty 
Gminny Konkurs Języka Angiel-
skiego poprzedzony był szkolny-
mi eliminacjami, w których udział 
wzięli wszyscy chętni uczniowie. 
Wytypowane w ten sposób dwu-
osobowe reprezentacje poszcze-
gólnych szkół spotkały się w fi-
nale konkursu, który odbył się 31 
maja w Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Tarnowie Pod-
górnym. Tematem przewodnim 
zadań konkursowych była myśl 
„Round the World…”, czyli „Do-
okoła świata…”. Podążając za bo-
haterami Juliusza Verne, finaliści 
rozwiązywali zadania z dziedziny 
języka, czyli gramatyki i słownic-
twa, musieli wykazać się umie-

SP Przeźmierowo 

Tydzień Bardzo Kulturalny

rna IIIa, Anna Majchrzak IVc, Weronika Urbaniak Vc, 
Paula Krause VIa.

W poniedziałek 24 maja odbył się uroczysty apel 
podsumowujący tygodniową pracę. Każda klasa mia-
ła możliwość zaprezentowania okrzyku, hasła, wiersza, 
piosenki, rapu.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy! Mamy nadzie-
ję, że ten „tydzień” będzie trwał cały czas.

~ Członkowie Zespołu Pomocy  
Psychologiczno-Pedagogicznej

jętnością rozumienia tekstu czytanego i słuchanego, 
jak również znajomością kultury i historii krajów an-
glojęzycznych. Rywalizacja była zacięta, a wyniki 
ukształtowały się następująco:

I miejsce - Natalia Janicka (Przeźmierowo)
II miejsce - Maria Mikołajczak (Tarnowo Podgór-

ne)
III miejsce - Arkadiusz Tomczak (Przeźmierowo)

Z okazji szóstej już edycji konkursu, organizatorzy 
postanowili nadać mu nazwę. Jej wybór był przed-
miotem oddzielnej rywalizacji, w której wzięli udział 
uczniowie klas IV-VI ze szkół podstawowych naszej 
gminy. Zwycięzcą okazała się klasa V ze Szkoły 
Podstawowej w Ceradzu Kościelnym. Ich propozy-
cja „SHARK – Szkolny Humanistyczno-Anglistycz-
ny Rozwijający Konkurs” zyskała najwięcej głosów 
jurorów.

Finaliści otrzymali dyplomy, nagrody książkowe 
oraz jak na konkurs językowy przystało, materiały 
dydaktyczne do dalszej nauki języka.Nagrody książ-
kowe ufundowała księgarnia językowa POLAN-
GLO, za co serdecznie dziękujemy.

~ Lidia Szała

SP Tarnowo Podgórne 

VI Gminny Konkurs Języka 
Angielskiego rozstrzygnięty!
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ogłoszenia
WZPGN.72243-27/10  Tarnowo Podgórne, dnia 9 czerwca 2010 roku

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

o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 
261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne nr LXXIII/704/2010 z dnia 8 czerwca 2010 roku 
podaję do publicznej wiadomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZO-
NYCH DO DZIERŻAWY W DRODZE PRZETARGU
OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI KW

KW 201588

OBRĘB Ceradz Kościelny
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 166
ADRES NIERUCHOMOŚCI Ceradz Kościelny
POWIERZCHNIA 
NIERUCHOMOŚCI

8400 m²

PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego działka o nr 
geodezyjnym 166 znajduje się na terenie oznaczo-
nym II C 15 TR z przeznaczeniem pod uprawy rolne 
(uchwała Nr XXII/131/2003 Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Obszaru Chronionego Krajobrazu i 
terenów przyległych dla Gminy Tarnowo Podgórne 
– część Ceradz Kościelny i Jankowice).

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCI

Uprawa rolna

OKRES DZIERŻAWY 10 lat
OPIS NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość niezabudowana. 

CZYNSZ DZIERŻAWNY

Wadium wynosi 50 zł (słownie: pięćdziesiąt 
złotych). Wadium wpłacone przez osobę, która 
wygra przetarg zostanie zaliczone w poczet 
przyszłych opłat czynszu dzierżawnego. Cena 
wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego 
wynosi: 300 zł/ha w stosunku rocznym.

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

ZASADY AKTUALIZACJI 
STAWKI CZYNSZU

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

Wykaz wywieszono w dniach 9 czerwca - 30 czerwca 2010 roku.
Tadeusz Czajka  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Ogłoszenie
o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego w Lusówku – w rejonie ulic: Grabowej i Tarnowskiej
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) zawiada-
miam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr 
LXX/682/2010 z dnia 27 kwietnia 2010r. o przystąpieniu do opra-
cowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lu-
sówku – w rejonie ulic: Grabowej i Tarnowskiej oraz o przystąpieniu do 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
w/w planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spra-
wy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz skła-
dać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na piśmie w 
Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tar-
nowo Podgórne w terminie do dnia 12 lipca 2010r. Organem właści-
wym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Tadeusz Czajka  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

WZPGN.72243-28/10     Tarnowo Podgórne, dnia 9 czerwca 2010 roku

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

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

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W 
DZIERŻAWĘ 
OBRĘB Tarnowo Podgórne

ADRES NIERUCHOMOŚCI
Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznań-
ska 118

POWIERZCHNIA 
NIERUCHOMOŚCI

Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy – 
174,10 m² 

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość lokalowa przeznaczona jest do 
prowadzenia kuchni i usług gastronomicznych 
na terenie Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym.

OKRES DZIERŻAWY Okres dzierżawy wynosi 3 lata. 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Zabudowana – budynek. Przedmiotem dzierżawy 
są pomieszczenia kuchenne, magazyny, pomiesz-
czenia socjalne i stołówka szkolna z pełnym wy-
posażeniem gastronomicznym i umeblowaniem w 
budynku Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym. 

OPŁATY I CZYNSZ 
DZIERŻAWY

522,30 zł + podatek VAT w stosunku miesięcz-
nym.

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

Wykaz wywieszono w dniach 9 czerwca - 30 czerwca 2010 roku.
Tadeusz Czajka  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

WZPGN.72243-13/10  Tarnowo Podgórne, dnia 9 czerwca 2010 roku

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

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

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO 
NAJMU
OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI KW

PO1P/00099730/0

OBRĘB Baranowo
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 188/34
ADRES NIERUCHOMOŚCI Baranowo
POWIERZCHNIA 
NIERUCHOMOŚCI

61 m²

PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI

Dla przedmiotowej działki nie ma obowiązującego miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego; w 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy  
Nr  LXV/405/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku oraz 
Uchwałą XXXI/263/2008 i Uchwałą XXXI/264/2008 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20.05.2008 r. 
obszar oznaczony jest jako teren pod zieleń.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCI

zieleń

OKRES NAJMU 3 lata
OPIS NIERUCHOMOŚCI Część przeznaczona do najmu niezabudowana 
CZYNSZ NAJMU 18,30 zł + podatek VAT w stosunku miesięcznym

DODATKOWE OPŁATY
Najemca niezależnie od czynszu z tytułu najmu 
zobowiązany będzie uiszczać podatek od nie-
ruchomości.

ZASADY AKTUALIZACJI 
STAWKI CZYNSZU

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

Wykaz wywieszono w dniach 9 czerwca - 30 czerwca 2010 roku.
Tadeusz Czajka  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
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 ogłoszenia

WZPGN.72243-25/10  Tarnowo Podgórne, dnia 9 czerwca 2010 roku

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

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

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZO-
NYCH DO NAJMU
OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI KW

PO1P/00099481/9

OBRĘB Przeźmierowo
NR EWIDENCYJNY 
DZIAŁKI

1259/7

ADRES NIERUCHOMOŚCI Przeźmierowo, rejon ulicy Brzozowej
POWIERZCHNIA 
NIERUCHOMOŚCI

Powierzchnia działki - 2,4777 ha
Powierzchnia do dzierżawy - 94 m²

PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI

Dla przedmiotowej działki nie ma obowią-
zującego miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. Zgodnie ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy, zatwierdzonym 
Uchwałą Rady Gminy nr LXV/405/2005 z 
dnia 29.11.2000r, zmienionym Uchwała nr 
XXXI/263/2008 oraz Uchwałą XXXI/264/2008 
Rady Gminy z dnia 20.05.2008 r. działka znaj-
duje się na terenie intensywnej indywidualnej 
zabudowy jednorodzinnej.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCI

zieleń

OKRES NAJMU 3 lata

OPIS NIERUCHOMOŚCI
Część przeznaczona do najmu niezabudo-
wana 

CZYNSZ NAJMU
28,20 zł + podatek VAT w stosunku mie-
sięcznym 

DODATKOWE OPŁATY
Najemca niezależnie od czynszu z tytułu 
najmu zobowiązany będzie uiszczać podatek 
od nieruchomości.

ZASADY AKTUALIZACJI 
STAWKI CZYNSZU

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

Wykaz wywieszono w dniach 9 czerwca - 30 czerwca 2010 roku.
Tadeusz Czajka  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

WZPGN.72243-29/10   Tarnowo Podgórne, dnia 9 czerwca 2010 roku

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

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

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZO-
NYCH DO NAJMU
OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI KW

PO1P/00099481/9

OBRĘB Przeźmierowo
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 1323/5
ADRES NIERUCHOMOŚCI Przeźmierowo, rejon ulicy Krańcowej

POWIERZCHNIA 
NIERUCHOMOŚCI

Powierzchnia działki - 2.0796 ha
Powierzchnia do najmu – 480 m²

PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI

Dla przedmiotowej działki nie ma obo-
wiązującego planu miejscowego. Zgodnie 
ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy, 
zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr 
LXV/405/2005 z dnia 29 listopada 2005 
roku powyższa działka znajduje się na te-
renie przeznaczonym pod teren inicjatyw 
indywidualnych z prawem zabudowy miesz-
kaniowej.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCI

zieleń

OKRES NAJMU 3 lata

OPIS NIERUCHOMOŚCI
Część przeznaczona do najmu niezabudo-
wana 

CZYNSZ NAJMU
96,00 zł + podatek VAT w stosunku mie-
sięcznym 

DODATKOWE OPŁATY
Najemca niezależnie od czynszu z tytułu 
najmu zobowiązany będzie uiszczać podatek 
od nieruchomości.

ZASADY AKTUALIZACJI 
STAWKI CZYNSZU

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

Wykaz wywieszono w dniach 9 czerwca - 30 czerwca 2010 roku.
Tadeusz Czajka  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Spotkanie absolwentów 
rocznik 1970 

Szkoły Podstawowej 
w Tarnowie Podgórnym

Spotkanie odbędzie się  
w Restauracji „Pod Lwem”  

w Tarnowie Podgórnym  
18 września 2010 o 18.00.

Koszt 110 zł – bardzo prosimy  
o dokonywanie wpłat  

do 31 sierpnia na rachunek:  
Barbara Nowak Tarnowo Podgór-
ne, ING Bank Śląski SA 89 1050 

1533 1000 0090 7340 6937
Serdecznie zapraszamy!

Kontakt: 
Barbara Nowak (Buczkowska) 

tel. 503 379 665
Stefania Łysek (Pierzchawka) 

510 383 943

Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-

jektu zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusówku – 
dla działek 471, 472.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu 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)  za-
wiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusówku – dla 
działek 471, 472 wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko w dniach od 05.07.2010r. do 
26.07.2010r., ul. Poznańska 115, w godzinach 
pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projek-
cie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie 

się 19.07.2010r. w siedzibie Urzędu Gminy w 
Tarnowie Podgórnym  o godzinie 15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi nale-
ży składać na piśmie do Wójta Gminy z poda-
niem imienia i nazwiska  lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy.

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 09.08.2010r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag 
jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Tadeusz Czajka   
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
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WYNIKI PIŁKARZY 
GKS TARNOVIA I MTS 
TARNOWIAK W MAJU

Wyniki spotkań GKS TARNOVIA Tarnowo Podgórne:
Seniorzy:

Jurand Koziegłowy - GKS 0 : 5 Krystian Mańczak, Mateusz 
Kubicki, Wiktor Zasada, Artur 
Grządzielewski, Marek Nowak

GKS - Patria Buk 3 : 2 Artur Grządzielewski x2, Wiktor 
Zasada

Lipno Stęszew - GKS 0 : 4 Grządzielewski Arturx2, Połczyński 
Krzysztof, Sawicki Adrian

Czarni Kaźmierz - GKS 1 : 8 Marek Nowakx2, Mateusz 
Kubickix2, Marcin Kruszczyńskix2, 
Artur Dorna, Zasada Wiktor

GKS - Wielkopolska EWPA 
Komorniki

7 : 1 Adrian Sawicki x2, Artur Dorna, 
Marcin Kruszczyński, Krystian 
Mańczak, Marek Nowak

Juniorzy starsi:
GKS - Huragan Pobiedziska 0 : 2

Czarni Wróblewo - GKS 4 : 3 Szopka Dariusz x2, Tyklewicz 
Krzysztof

Trampkarze:
GKS - Skra Wielkopolska 
Otusz

4 : 3 Kornel Derda x 2, Damian Szurgot, 
Kamil Krzyżan

GKS - Warta Międzychód 1 : 1 Kornel Derda

Czarni Kaźmierz - GKS 1 : 1 Kornel Derda

Wyniki spotkań Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego 
TARNOWIAK:

Młodzik:
MTS - Mawit Lwówek 2 : 1 Stasiak Tomasz, Szymon Jerzewski

MTS - Polonia Redos Nowy 
Tomyśl

0 : 6

Skra Wielkopolska Otusz 
- MTS

1 : 3 Krystian Magnus, Klijewski Wiktor, 
Jerzewski Szymon

Sokół Pniewy - MTS 3 : 1 Szymon Jerzewski  

MTS - Sokół Pniewy 3 : 0 Szymon Jerzewski x2, Wiktor 
Klijewski

Orlik:
MTS - Grom-Ciepłownik 
Plewiska

10 : 0 Michał Mikołajczak x3, Eryk 
Piaskowski x3, Mikołaj Bączyk x2, 
Mateusz Bartkowiak, Filip Kabaciński

MTS - OSiR Przeźmierowo 5 : 0 Kabaciński Filip x 2, Michał 
Mikołajczak, Jakub Sękowski, 
Maksymilian Wentland

Rokita Rokietnica - MTS 0 : 11 Mikołaj Bączykx4, Michał 
Mikołajczakx4, Eryk Piaskowskix2, 
Mikołaj Radzikowski

Sokół Pniewy - MTS 0 : 8 Mikołaj Bączyk x2, Kuba Sękowski 
x2, Paweł Perz, Mateusz 
Bartkowiak, Filip Kabaciński, 
Mikołaj Radzikowski

MTS - Sokół Pniewy 10 : 0 Kabaciński Filip x4, Bączyk Mikołaj 
x2, Mikołajczak Michał x2, Mateusz 
Bartkowiak, Eryk Piaskowski

Terminarze obu klubów znaleźć można na stronach interneto-
wych: www.gks-tarnovia.nets.pl oraz www.tarnowiak.nets.pl. 

Oba kluby cały czas prowadzą nabór do drużyn młodzieżo-
wych, wszystkich chętnych zapraszamy na treningi a szcze-
gółowe informacje można uzyskać u Darka Piechoty – 
782 978 549. ~ Darek Piechota

WZPGN.72243-26/10      Tarnowo Podgórne, dnia 9 czerwca 2010 roku

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

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

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZO-
NYCH DO NAJMU
OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI KW

PO1P/00118459/6

OBRĘB Lusowo

NR EWIDENCYJNY 
DZIAŁKI

161/1 i 161/2

ADRES NIERUCHOMOŚCI Lusowo, ul. Wierzbowa

POWIERZCHNIA 
NIERUCHOMOŚCI

Powierzchnia najmu:  działka 161/1 - 112 m²
 działka 161/2 – 482 m²

PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej  w Lusowie- część A zatwierdzonym 
Uchwałą Nr LXI/560/2001 Rady Gminy Tar-
nowo Podgórne z dnia 20 listopada 2001 roku 
opublikowaną w Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 37, poz. 
709 działka przeznaczona jest pod zabudowę 
mieszkaniowo-usługową i drogę dojazdową.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCI

zieleń

OKRES NAJMU 3 lata

OPIS NIERUCHOMOŚCI Część przeznaczona do najmu niezabudowana 

CZYNSZ NAJMU
178,20 zł + podatek VAT w stosunku mie-
sięcznym

DODATKOWE OPŁATY
Najemca niezależnie od czynszu z tytułu 
najmu 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 zasto-
sowanie go do obliczenia i ustalenia czynszu 
za cały rok następny po roku, którego wskaź-
nik ten dotyczy.

Wykaz wywieszono w dniach 9 czerwca - 30 czerwca 2010 roku.
Tadeusz Czajka  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Ogólnopolskie Zawody w Triathlonie 
„Poziom Wyżej”

Zapraszamy do zgłaszania się na Ogólnopolskie 
Zawody w Triathlonie „Poziom Wyżej”. Zawody te 
odbędą się w Lusowie. UWAGA ZMIANA MIEJSCA 
STARTU!!! Na plaży ośrodka wypoczynkowo-szko-
leniowego „La Costa”. Zgłoszenia można dokonać 
poprzez wypełnienie zgłoszenia na stronie inter-
netowej: www.ukslusowo.pl. Przed zgłoszeniem 
należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem. 
Trasa kolarska najprawdopodobniej będzie miała 
ubiegłoroczny przebieg. Start zawodów 19 czerwca, 
zapraszamy zatem do zgłoszeń! 
Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji wystartowa-
ło wielu zawodników, którzy ukończyli rywalizację 
z zadowoleniem i uśmiechem na twarzy. Zaprasza-
my 19 czerwca do Lusowa!
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Rumianek Mistrzem Sołectw
Podczas Sesji Rady Gminy oficjalnie zakończyła się VII Edycja Mistrzostw Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne 2009/2010. 

Tytuł mistrzowski  po raz drugi w historii zdobyło Sołectwo Rumianek. Puchar dla najlepszego Sołectwa z rąk wójta Gmi-
ny odebrał Czesław Klaczyński, który dodatkowo został wyróżniony przez Ośrodek Sportu i Rekreacji za propagowanie 

oraz krzewienie kultury fizycznej na terenie Rumianka. Wszystkie Sołectwa, które wzięły udział w Mistrzostwach otrzymały 
symboliczne czeki. ~Ania Gibała 

RANKING SOŁECTW GMINY TARNOWO PODGÓRNE VII EDYCJI 2009/2010 PO X KONKURENCJACH 
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1 Baranowo 6 11 11 14 - 9 12 9 13 - 85 VIII
2 Batorowo - - - - - - - - - - - -
3 Ceradz Kościelny 8 15,5 - - - - - 6 - - 29,5 XII
4 Chyby - - - - - - - - - - - -
5 Góra 15,5 15,5 15,5 - - - 8 5 - - 59,5 IX
6 Jankowice - 15,5 7 - - - - - - - 22,5 XIII
7 Kokoszczyn 14 - - - - 9,5 9,5 14 - - 47 X
8 Lusowo 9 9 17 13 11 15 14 13 14 12 127 III
9 Lusówko 15,5 6 9 9 12,5 14 14 10 17 17 124 IV
10 Przeźmierowo 7 10 13 17 17 17 17 17 17 17 149 II
11 Rumianek 17 23 19 21 12,5 14 12,5 8 14 19 160 I
12 Sady 9 8 10 11 17 12,5 11 15,5 12,5 11 117,5 V
13 Sierosław - - - - - - - - - - - -
14 Swadzim - - - - - - - 14 9,5 15,5 39 XI
15 Wysogotowo 21 19 8 14 17 11 9,5 8 - - 107,5 VII
16 Tarnowo Podgórne 15 7 15 10 13 14 15 15 10 - 114 VI

W SKRÓCIE …
TANIEC

W dniach 28 - 30 maja 2010 r. w hali sportowej 
OSiR w Tarnowie Podgórnym odbywały się Kra-
jowe Mistrzostwa International Dance Organi-
zation w Tańcach Par, Belly Dance, Street Dance 
Show, Synchro, Latin Show i Break Dance. Były 
to eliminacje do Mistrzostw Europy i Świata na 2010 
rok. W Mistrzostwach wzięło udział 276 uczestni-
ków z 48 klubów tanecznych. Zawodnicy rywalizo-
wali w kategoriach solistki, soliści, duety – pary, for-
macje, mini formacje.

KOLARSTWO
Od 30 kwietnia do 3 maja odbył się pięcioetapowy 

XXXVII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Junio-
rów Młodszych „Po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej”. 
W klasyfikacji indywidualnej po pięciu etapach zwy-
ciężył Wojciech Sykała reprezentujący barwy GKS-u 
TARNOVII Tarnowo Podgórne. Pozostali zawodni-
cy TARNOVII zajęli następujące miejsca: 15 - Mar-
cin Karbowy, 50 - Jakub Hercog, 55 - Dawid Szczę-
snowski. W wyścigu wystartowało 90 zawodników z 
32 ekip polskich i zagranicznych, a jego łączna dłu-
gość wyniosła 303,5 km. 

KLASA SPORTOWA
Od września wystartuje nowa 

22-osobowa I klasa sportowa w 
Gimnazjum Tarnowo Podgórne o 
profilu koszykówki i piłki siatko-
wej. W planie lekcji będą 10-cio 
godzinne zajęcia treningowe, re-
alizowane w obiektach OSiR Tar-
nowo Podgórne. 

KARATE
Od 21 – 23 maja w Pradze 

(Czechy) odbyły się Mistrzostwa 
Europy JKA (Japan Karate Asso-
ciation). W reprezentacji Polski 
znaleźli się zawodnicy Klubu Ka-
rate „SAMURAJ”, którzy zajęli: 

- I miejsce w kata drużynowe 
dziewcząt 11 lat: Adriana Skuli-
niec, Kamila Bracikowska, Julia 
Cukrowska,

- II miejsce w kata indywidual-
ne dziewcząt 11 lat - Kamila Braci-
kowska, a IV - Adriana Skuliniec.

KRĘGLARSTWO
Od 8 do 9 maja na kręgielni w 

Gostyniu zostały rozegrane XXV 

Indywidualne Mistrzostwa Pol-
ski Juniorek i Juniorów oraz XIX 
Indywidualne Mistrzostwa Par 
Juniorek i Juniorów w kręglach 
klasycznych. W Mistrzostwach 
wzięła udział reprezentacja KS 
ALFA VECTOR. W parach junio-
rek brązowy medal wywalczyły 
Martyna Pilarska - Judytą Jóźwiak 
(1055), a para Małgorzata Leopold 
- Joanna Filip (1041) zajęła 6 
miejsce. Indywidualnie wśród ju-
niorek najlepszą zawodniczką KS 
ALFY VECTOR Tarnowo Pod-
górne okazała się Martyna Pilar-
ska, która z 1101 punktami zajęła 
2 miejsce w XXXV Indywidual-
nych Mistrzostwach Polski Junio-
rów. Tuż za podium, na czwartym 
miejscu została sklasyfikowana 
Joanna Filip z wynikiem 1091 
pkt. W rywalizacji juniorów, jedy-
ny reprezentant ALFY VECTOR, 
Dawid Strzelczak zajął 3 miejsce 
z wynikiem 1107 pkt. W klasyfi-
kacji drużynowej KS ALFA VEC-
TOR uplasował się na 2 miejscu. 
 ~ Ania Gibała
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Wywiad z Markiem Łodygą, na-
uczycielem wychowania fizyczne-
go w Gimnazjum Tarnowo Pod-
górne, wieloletnim zawodnikiem, 
grającym w barwach GKS-u TAR-
NOVII Tarnowo Podgórne, a od 
sezonu 2009/2010 trenerem ko-
szykarzy Gimnazjum Tarnowo 
Podgórne oraz GKS’u TARNOVII 
Tarnowo Podgórne. 

Ania Gibała: Sezon koszy-
karski 2009/2010 dobiega koń-
ca, jak go oceniasz? 

Marek Łodyga: Z czystym 
sumieniem mogę powiedzieć, 
że był  to  pierwszy stuprocen-
towy sezon moich podopiecz-
nych. Pierwsze sparingi, pierw-
sze mecze o stawkę, pierwsze 
stroje klubowe (śmiech). Tak 
naprawdę to jeszcze nie zespół, 
bo ciągle pojawiają się w nim 
nowe twarze, niektórzy odcho-
dzą. Myślę jednak, że jego trzon 
się wykrystalizował i większość 
tych chłopców będziemy oglądać 
w barwach klubu przez następne 
lata. Z punktu widzenia szkole-
niowego mamy około roku straty 

do pozostałych drużyn, które roz-
poczęły treningi zdecydowanie 
wcześniej. Jednak moi zawod-
nicy ambitnie i ciężko pracowa-
li w tym sezonie. Jeśli nadal tak 
będą trenować, zaległości będą 
stopniowo się zmniejszać.

Pierwszy sezon na 100 procent

A.G. Było wiele meczów. Któ-
ry z dotąd rozegranych oce-
niasz za najtrudniejszy? 

M. Ł. Zdecydowanie najtrud-
niejszym przeciwnikiem jest ze-
spół MKK PYRY Poznań, który 
trenuje od ok. 3 lat i na dodatek 
ma bardzo wysokich zawodni-
ków, wyprzedzających nas na 
obecny moment o lata świetlne. 
W moim zespole trenują chłopcy 
z klas 4 i 5, a niekiedy nawet 3. 
I tak naprawdę to wszyscy robią 
duże postępy z każdym trenin-
giem. Na tym etapie szkolenia 
największy nacisk kładzie się 
na doskonalenie techniki, bo 
bez opanowania podstawowych 
nawyków i umiejętności wpro-
wadzanie taktyki nie przyniesie 
oczekiwanych efektów.

A.G. Jakie są najsłabsze 
elementy w grze Twoich pod-
opiecznych, czego im brakuje? 

M.Ł. Moi zawodnicy muszą 
doskonalić się w każdym elemen-
cie koszykarskiego rzemiosła, ale 
tak jak powiedziałem wcześniej 
- technika, technika i jeszcze raz 
technika !

A.G. Od jak dawna masz 
styczność z tą dyscypliną spor-
tu? 

M. Ł. Na pierwszy trening 
zabrał mnie kolega, a było to 
w drugiej klasie szkoły podsta-
wowej, więc troszkę tych lat już 
minęło.

A.G. Z tego co wiem, to swoje 
już przeżyłeś: kontuzje, urazy. 
Jak długo planujesz jeszcze  
być zawodnikiem TARNOVII ? 

M. Ł. O długości „życia” spor-
towca decyduje tak naprawdę 
zdrowie. Będę grał tak długo, jak 
będą omijały mnie poważne kon-
tuzje i rano po meczu bez pro-
blemów będę mógł wstać z łóżka 
(śmiech). Poza tym jeszcze radzę 
sobie z młodszymi przeciwnika-
mi i nie muszę się wstydzić. Póki 
co nie myślę jeszcze o przysło-
wiowym „powieszeniu butów na 
kołku”.

A.G. Jak godzisz role zawod-
nika i trenera? 

M. Ł. Koszykówka to moja pa-
sja. W rzeczywistości to zajmuję 
się dwoma zespołami, a nawet 
trzema, bo oprócz trenowania 
chłopców w TARNOVII, razem 
z Agatą Kaszubą zajmujemy się 
chłopcami z klas sportowych 
w Gimnazjum w Tarnowie Pod-
górnym. Po 2 latach szkolenia 
zgłosiliśmy nasze Gimnazjum, 
do rozgrywek wojewódzkich 
kadetów B, gdzie radzimy sobie 
dobrze i w tej chwili zajmuje-
my 5 miejsce na 11 zespołów, 
zwyciężając m.in. z drużynami 
grającymi w barwach Ostrowa 
Wielkopolskiego, Pleszewa oraz 
Wrześni. Uważam to za wiel-
ki sukces. Na sks’ach w szkole 
trenuję także dziewczyny, które 
w rozgrywkach od 3 lat grają 
zawsze w finale rejonu. Gra-
nie w koszykówkę to już czysta 
przyjemność po wyczerpujących 
zajęciach z młodzieżą.

A.G. Dziękuję za rozmowę

~Ania Gibała

Mamy około roku 
straty do innych  
drużyn. 
Jednak nasi  
zawodnicy 
są ambitni  
i ciężko pracują.
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Wydawca:  Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Zespół Redakcyjny: Agnieszka Rzeźnik (red. 
naczelna), Zofia Michałek, Waldemar Maciejewski, 
Anna Gibała, Krystyna Semba, Ewa Noszczyńska-
Szkurat.

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

Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115 
(budynek Urzędu Gminy) tel. 061 8959 264,  
redakcja@tarnowo-podgorne.pl

Skład: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl
Druk: MDM druk, 61-304 Poznań, ul. Borówki 4, tel./fax 61 870 90 80, 61 876 85 27
Pismo roznoszone jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców gminy, trafia również poza jej granice i ciągle 
poszerza swój zasięg.
Nakład: 7500 egz.; Numer zamknięto: 09.06.2010 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują: 
Wydawnictwo - studioPROJEKT - Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, tel. 61 8161 159, biuro@pwprojekt.pl
Biuro Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17, tel. 61 652 50 69, 604 372 440, resoremlein@wp.pl
Sklep „Dobre Okna” - Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A
Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. Dzieci roznoszące gazetkę dziękują wszystkim Państwu,  
od których dostały na lody, lizaka lub inne swoje wydatki.
Okładka:  plakat Dni Gminy

Serdeczne wyrazy 
współczucia naszej 

koleżance 

Janinie Klaczyńskiej  
po śmierci  

męża Henryka  

składają Zarząd i członkowie 
Klubu Seniora w Rumianku

Całej Rodzinie  
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci  

naszej koleżanki
 

Grażyny Pękalskiej 

składa społeczność szkolna  
ze Szkoły Podstawowej w Lusówku

Panu  

Czesławowi 
Klaczyńskiemu, 

członkowi Rady Sołeckiej  
w Rumianku, szczere 
wyrazy współczucia  

z powodu śmierci  

Ojca  
składają Sołtys i Rada 

Sołecka 

DAM PRACĘ
Murarza, montażystę płyt G-K zatrudnię, 
tel. 665 897 372.

Szukam niani dla 7-miesięcznej dziew-
czynki, praca w Wysogotowie od paź-
dziernika, 9 godz. dziennie. Mile widziana 
Pani z samochodem, tel. 604 16 34 50.

Poszukuję Pani do sprzątania domu jed-
norodzinnego w Chybach, 603 854 540

Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spo-
żywczego na 1/2 lub 3/4 etatu, tel. 513-
03-17-11

Poszukuję doświadczonej OPIEKUNKI 
dla 7 mies. córeczki. Praca na pełen etat. 

Od sierpnia na os. Rubinowym w Barano-
wie. Tel 500 208 378

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

Poszukuję opiekunki dla dziecka z okolic 
Tarnowa Podgórnego, Góry. Numer tele-
fonu 507 005 067

Poszukuję opiekunki do rocznego dziecka 
w Skórzewie. Tel. 695 609 375

Panie do pomocy w domu i Gabinecie 
Stomatologicznym w Przeźmierowie za-
trudnię (Umowa o pracę). Tel. 502 660 
148

SZUKAM PRACY
Posprzątam dom, mieszkanie, biuro. tel. 
606 111 715.

Zaopiekuję się ogrodem, tel. 660 048 
070.

Mam 50 lat zaopiekuję się dzieckiem. tel. 
604 926 899.

Młoda dziewczyna z 3-letnim doświad-
czeniem zaopiekuje się dzieckiem w tar-
nowie podgórnym, tel. 726-031-295

Przygotuję dokumenty do Urzędu Skar-
bowego o zwrot VAT za materiały bu-
dowlane. Poprowadzę kadry i płace na 
zlecenie. Skoryguję zawiadomienia o błę-

dach z Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych. kontakt 796 128 528

Kierowca-emeryt kategoria C+E z 
wieloletnià praktykà szuka pracy, tel. 
602 478 780

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.

Pan lat 40 podejmie się prac gospodar-
czo-fizycznych, tel. 697 473 655.
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*GEODETA*
607 644 710

NOWE KUCHNIE
ceny producenta

dla wymagajàcych
514 519 924

POSZUKUJĘ
POMOCY DOMOWEJ

do dumu w Przeźmierowie
Praca na około 5 godzin

dziennie, 5 dni w tygodniu:
sprzątanie, gotowanie,

odbieranie dziecka ze szkoły.
Kontakt telefoniczny

pod nr 668 11 60 61
Praca od 1 sierpnia

Poszukujemy  
konserwatora maszyn  
urządzeń przemysłu  

spożywczego (piekarniczo-
ciastkarskie), najchętniej  

z grupą inwalidzką, z okolic 
Tarnowa Podgórnego.

Tel. 500-207-527

TRANSPORT

796 815 666
4,0x2,0x2,0
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M
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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.plwww.polody.pl

NAUKA JĘZYKA
ANGIELSKIEGO

tel. 0698 873 335

Dojazd i materiały
- GRATIS

PROMOCJA NA WAKACYJNY KURS!!!
START W LIPCU

Student Filologii Angielskiej
Lektor Języka Angielskiego

L Ośrodek Szkolenia
Kierowców

zaprasza na

KURS KIEROWCÓW
na kat. B, 22.VI.2009

Formu∏ka

Zapraszamy

Przeźmierowo - Dom Kultury
ul. Ogrodowa, godz. 17.00
Tarnowo Podg. - Szkoła Podstawowa
godz. 18.00

Informacje i zapisy codziennie:
tel. 0512 306 062

INSTALACJE
WOD-KAN, GAZ, CO
NAWADNIAJĄCE

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
WYMIANA PIECY
A.P. InstalTech

783 101 233

SPRZEDAŻ - TANIO

604 186 502

POZ-BRUK

KOSTKA
BRUKOWA
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TANIO
i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

UKŁADANIE
BRUKOWEJ
KOSTKI

i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

KOSTKI

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

Sprzedaż owocu czarnej
i czerwonej porzeczki

Tarnowo Podgórne
tel. 61 670 72 20

kom. 790 539 311

USŁUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

502 315 302
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TECHNIKA
GRZEWCZA

Ryszard Troszak

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

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

Profesjonalne Systemy
Nawadniające

*Na dzień 20.05.2010 podstawowa stopa procentowa banku wynosi 4,99% szacowana Roczna Rzeczywista Stopa oprocentowania wynosi 9,75%.
 Niniejsza promocja obowiązuje do dnia 31.lipca 2010 roku, a zawarte w niej informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Karlik Autoryzowany Dealer Honda 

Poznań-Malta, ul. abpa. A. Baraniaka 4, tel. (61) 873 79 74, salon@karlik.poznan.pl
Poznań-Baranowo, ul. Poznańska 30, tel. (61) 895 81 00, salon.baranowo@karlik.poznan.pl 

www.karlik.poznan.pl

HONDA Civic 
w kredycie 

50/50

Sasiadka 186x134.indd   1 5/26/10   3:04:34 PM

SZAMBA
512 135 789

SPRZEDAŻ - MONTAŻ

CHCESZ
SCHUDNĄĆ?

rejestracja: 506 09 26 27
Przychodnia, ul. Mickiewicza, Poznań

POMOŻEMY TOBIE!!!
DOBIERZEMY DIETĘ DLA CIEBIE
KONSULTACJE ŻYWNOŚCIOWE

USŁUGI
AGROTECHNICZNE

501 468 764

• OPRYSKI
• USŁUGI KOMBAJNEM
   ZBOŻOWYM (do rzepaku)

SKOKI - OKOLICE
GOSPODARSTWO

61 427 72 34

SPRZEDAM
POD AGROTURYSTYKĘ,

HODOWLĘ KONI

blisko las, łąki

tel. 781 888 550
ul. Skórzewska 25
Wysogotowo

WULKANIZACJA
AUTO NAPRAWA

GEOMETRIA
KLIMATYZACJA
NAPEŁNIANIE / ODGRZYBIANIE

PRACOWNIK MAGAZYNOWY
(preferowani z uprawnieniami na wózki widłowe)
Firma logistyczno – transportowa Verhoeven Logistics poszukuje

do swojego oddziału w Tarnowie Podgórnym
pracowników magazynowych: 

	praca w godzinach 7.00 -19.00
	praca na umowę zlecenia/praca na umowę o pracę

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
tel.: 061 8167800, 8167801

e-mail: poznan@verhoevenlogistics.com
Tarnowo Podgórne, ul. Sowia 15
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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

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

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13

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

tel. 500 31 71 02strasko@op.pl

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

NAUKA   GRY
tel. 609 223 850
NAUKA   GRY

 609 223 850 Jędrzej Fecek

Wakacyjne kursy gry na gitarze

- zapewniam instrument
- promocyjna cena
- nie jest ważny wiek,
  możesz mieć lat 6 lub 66!

62-081 Przeźmierowo
ul. Krańcowa 55
tel. 61 652 52 00
tel. kom. 503 430 690

Rodzaj obróbki
Art. der Bearbeitung

Precyzyjne wytaczanie
współrzędnościowe

Wiercenia
współrzędnośiowe

Koordinaten Boren

 x        y         z

1250 x 800 x 900

Obszar roboczy
Arbeits bereich

Niektóre przykłady obrabianych elementów:
- wykrojniki
- formy
- wrzecienniki obrabiarek
- elementy maszyn i urządzeń
- kartery
- roboty przemysłowe
- bloki silników tuningowych
  czterosuwowych

WYPRZEDA˚
LAMP Z KO¡CÓWEK

KOLEKCJI

WYPRZEDA˚
LAMP Z KO¡CÓWEK

KOLEKCJI

Markslojd Sp. z o.o.
ul. Batorowska 24, 62-070 Dąbrowa k. Poznania

tel. 061 849 90 14, fax 061 894 35 00, handel@markslojd.pl, www.mlamp.eu ZAPRASZAMY!

W siedzibie firmy Markslojd Sp. z o.o. w Dąbrowie,
ul. Batorowska 24, w godz. 9.00 – 14.00

Oprócz oświetlenia do wnętrz oferujemy oświetlenie zewnętrzne ogrodowe!
Od maja polecamy oświetlenie dziecięce!

26 czerwca 2010

WYPOŻYCZ ROLLMASAŻ DO DOMU

PIERWSZY MIESIĄC 250 zł, 
KAŻDY NASTĘPNY 200 zł

ZAPEWNIAMY TRANSPORT

KONSULTACJE DIETETYCZNE 

ZREDUKUJESZ WAGĘ, CELLULIT I ROZSTĘPY
WYMODELUJESZ SYLWETKĘ, 

WZMOCNISZ MIĘŚNIE I UJĘDRNISZ SKÓRĘ,

te
l. 

60
2 

34
0 

02
8

PARKIECIARSTWOPARKIECIARSTWO
• cyklinowanie, układanie - sprzedaż
   parkietów i podłóg drewnianych
• osuszanie, pomiary wilgotności

605-462-568

KOBYLNIKI

600 453 727

SPRZEDAM DZIAŁKĘ 1800 m2

30x60, warunki zabudowy,
prąd, woda, ogrodzona, możliwy podział

MYCIE OKIEN

61 8161 226
0604 97 33 11

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

tel. 604 434 139

TANIO!
Kompleksowo
układamy
kostkę brukową
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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!

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

0604 116 657

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 

KOLEKTORY
SŁONECZNE

Najwyższej jakości
absorber produkcji niemieckiej

OGRZEJĄ WODĘ W TWOIM DOMU
OGRZEJĄ WODĘ W BASENIE

WSPOMOGĄ OGRZEWANIE C.O.

www.netjul.pl, tel. 606 996017
SPRZEDAŻ * MONTAŻ * SERWIS

LEKARZ
SPECJALISTA CHORÓB
DZIECI¢CYCH

dr med. MARIA TAMULSKA

ul. Piaskowa 24, Przeźmierowo
tel. 784-509-507, 61-8-142-453

G O S P O D A
ZAPRASZAMY

KIBICÓW NA SPOTKANIA PIŁKARSKIE MŚ
Olszynowa 14a, Przeźmierowo

www.retro-gospoda.pl

Poznań Wola, ul. Palucha 15
tel. 601 274 935

www.ene-due-rabe.eu

DWUJĘZYCZNE
PRZEDSZKOLE

ogłasza NABÓR

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

DZIAŁKĘ SPRZEDAM
PRZEŹMIEROWO

500 495 654
(2 x 700 = 1400 m2)

UKŁADANIE KOSTKI
BRUKOWEJ I GRANITOWEJ

506 225 377, 510 973 555

Instalacja płotów
z siatki i betonowych

MIESZKANIE 2 POKOJOWE
TARNOWO PODGÓRNE

do wynajęcia
510 129 217



34       / sąsiadka~czytaj / czerwiec 2010

 reklama

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 rozpałkę

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

Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41
61 814 24 93

Masz problem z wysyłaniem paczkiMasz problem z wysyłaniem paczki Przyjdź do Nas
PRZESYŁKI KURIERSKIE

BEZ KOLEJEK       SZYBKA I TANIA WYSYŁKA
DOSTARCZENIE W 24h       GWARANCJA JAKOŚCIDOSTARCZENIE W 24h       GWARANCJA JAKOŚCIDOSTARCZENIE W 24h       GWARANCJA JAKOŚCI

BEZ KOLEJEK       SZYBKA I TANIA WYSYŁKA

PRZESYŁKI NIESTANDARDOWE • CZĘŚCI SAMOCHODOWE

PAKOWANIE - WYSYŁANIE - ODBIÓR

ul. Kościerzyńska 10, 60-446 POZNAŃ (Smochowice)
tel. 796 446 135, 618 488 985

PRZESYŁKI NIESTANDARDOWE • CZĘŚCI SAMOCHODOWE

ZAPRASZAMY PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 9.00-16.30

Do wynaj´cia
2-pokojowe mieszkanie
w bloku w Tarnowie Podgórnym

tel. 515-165-245 www.buko.za.pl   605-462-568

KOMPLEKSOWE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
REMONTY, ADAPTACJE

tel. 604 188 597, 504 799 778

KANCELARIA
RADCÓW

PRAWNYCH
M. Niewiƒska - Struszyƒska,

K. Ratajszczak s.c.
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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.

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

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

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

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

SZPACHLOWANIE, 
MALOWANIE SZYBKO,  

TANIO I PROFESJONALNIE!
TEL. 667-069-745

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

Kupię działkę budowlaną 
bez pośrednika - najlepiej Lusowo

603 079 363

ODDAM W NAJEM

pokój z ANEKSEM KUCHENNYM

w Przeêmierowie do 1 lipca

509 019 010
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Sklep dziecięcy „PEREŁKA”
zaprasza

CENY KONKURENCYJNE !!!

Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 91, tel. 061 814 66 65
pon.-pt. 10.00 -17.00, sobota 9.00 - 14.00

W sprzedaży:
- odzież dziecięca i niemowlęca
- wyprawki dla niemowląt
- pościele, rożki, kocyki
- łóżeczka drewniane,
  turystyczne, kojce
- foteliki samochodowe,
  spacerówki

W ofercie także:
- akcesoria do chrztu św.
- akcesoria do komunii św.
• wianki, świece (i inne dodatki)
• ubrania komunijne dla chłopców
• sukienki wizytowe dla dziewczynek
• obuwie komunijne chłop. i dziewcz. TANIO
• komże dla ministrantów

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
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¸ODNIAOGRODY

PROJEKTOWANIE
ZAKŁADANIE

PIELĘGNACJA

603 303 600
692 482 585

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

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

Ta
rn

ow
o 

Po
dg

ór
ne

PRZYJMĘ W DZIRŻAWĘ 
ZIEMIĘ ROLNICZĄ

TEL. 502-262-273 Powierzchnia biurowa
3 pokoje na jednej kondygnacji

całość 46m2

Do wynajęcia biuro
+ magazyn  całość 100m2

ul. Wysogotowska, Przeźmierowo
Tel. 61 639 11 44, 608 453 321

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
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 POGOTOWIE
WODNO-KANALIZACYJNE

• SZYBKIE USTERKI
• PRZYŁĄCZA WOD-KAN

tel. 0791 226 432, 0609 899 050

STOLFACH

- meble kuchenne
- szafy, garderoby
- meble biurowe
- zabudowy wnęk
- meble łazienkowe
- meble sklepowe
- inne inetypowe
- układanie paneli
  ściennych-podłogowych

Batorowo
ul. Stefana Batorego 38

tel. 788 988 096, 512 824 147
bartosz. zurawka@gmail.com

KORZYSTNECENY!!!

Kancelaria Radcy Prawnego
Marta Zakrzewska-Byra

zaprasza do nowej siedziby
w Poznaniu, ul. Paderewskiego 8

Kancelaria oferuje usługi doradztwa prawnego
oraz reprezentacji procesowej w sprawach z zakresu:

1)  tematyki rodzinnej (rozwody, podziały majątków, 
alimenty);

2)  zagadnień spadkowych (zachowki, stwierdzenia nabycia i 
działy spadków);

3)  działalności gospodarstw rolnych, działów specjalnych 
produkcji rolnej oraz procedur prowadzonych przez 
ARiMR, ANR i KRUS;

4)  prawa pracy (sprawy pracownicze, regulaminy zakładowe);
5)  obsługi przedsiębiorców – w ramach bieżącej działalności 

związanej z obrotem gospodarczym, umowami 
handlowymi, postępowaniem w KRS;

6)  dochodzenia należności od dłużników oraz zakładów 
ubezpieczeń;

7) obrotu nieruchomościami i ksiąg wieczystych.

Kontakt pod numerem tel.:

61-855-27-80 lub 506-116-143

ul. 23 Października
przy Aptece Św.Tomasza

godz. otwarcia
pn-pt  5.00-20.00
sob     5.00-18.00
nd     10.00-16.00

DELIKATESY
M. CZARNA

POLECAJĄ:
• świeże pieczywo
• warzywa,owoce
• zdrową zywność
• artykuły chemiczne

AGENCJA POCZTOWA
LOTTO

• NAMIOT O CAŁKOWITEJ POWIERZCHNI 10X20M (200 M2)
• MOŻLIWOŚĆ MODYFIKACJI POWIERZCHNI
• OPCJA NAMIOTU Z PODŁOGĄ
• W OFERCIE ZESTAWY PIKNIKOWE (STOŁY + ŁAWKI)
• WYNAJEM NAMIOTU NA RÓŻNE IMPREZY PLENEROWE: FIRMOWE, WESELA, KOMUNIE ŚW.
• WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
• MOŻLIWOŚĆ CATERINGU
• POSIADAMY RÓWNIEŻ SCENĘ ESTRADOWĄ 8X10 M

KONTAKT: JAKUB BRZOSTOWSKI
TEL. 604-780-883

NAMIOT IMPREZOWY DO WYNAJĘCIA

• zakładanie ogrodów
• oczka wodne - strumyki
• tarasy nadwodne
• zakładanie i koszenie trawników
• opieka nad grobami
• bramy - ogrodzenia
• wywóz traw itp.
• rozsądne ceny

USŁUGI OGRODNICZEUSŁUGI OGRODNICZE

607 95 11 50

ODDAM W NAJEM
Salon fryzjerski, tipsy

umeblowany w Tarnowie Podgórnym
z możliwością przekształcenia

na dowolną działalność gospodarczą

788 214 486
evawalas@wp.pl

SPRZEDAM DOM
stan surowy-otwarty

Kaêmierz, ul. Szkolna
61 814 24 88

Pr
ze

êm
ie
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w

o SZCZEPIENIE PSÓW
PRZECIW WÂCIEKLIèNIE

LeÊna-Piaskowa 16.00-16.30
Folwarczna-Po∏udniowa 17.00-18.00

Pasa˝ 10.00-11.00
Ogrodowa/Po∏udniowa 11.30-12.30

25.06 (piàtek)

oraz w Gabinecie - ul. Rynkowa 55

26.06 (sobota)

• 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
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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

GOSPODARSTWO SZÓŁKARSKIE

W NAPACHANIU

OFERUJE DU˚Y WYBÓR
DRZEW IGLASTYCH

oraz
TUJE WSCHODNIE

I ZACHODNIE NA ˚YWOP¸OTY

LAS PPRZY DRODZE
WOJEWÓDZKIEJ

POZNA¡-SZAMOTU Y̧

tel. 510 609 396
www.iglaki.wizytowka.pl

INSTALACJE
WOD-KAN-GAZ i C.O.

wykonanie, przeglàdy
SZYBKO I FACHOWO

P.H.U. ”LIRA”
Rafa∏ Swedrowski

Baranowo, ul. Spokojna 4
tel. 664 927 763

KAWALERKA W LUSOWIE
DO WYNAJĘCIA

tel. 504 045 147
OSOBNE WEJŚCIE

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
DOM 95m2 – POZNAŃ
Naramowice 490 000 zł
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Jedyna prawdziwa
Twoja

Lew schodzi
z herbu




