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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!

Najpierw była wielka woda – wielu osobom powódź zabrała 
wszystko, nie tylko dorobek całego życia, ale także perspektywy 
szybkiego powrotu do codziennego życia. W pierwszych chwilach 
w odruchu serca pomagaliśmy poprzez charytatywne organizacje 
pozarządowe. Zbieraliśmy żywność, wysyłaliśmy środki czysto-
ści i artykuły pierwszej potrzeby. Teraz przyszedł czas na pomoc 
w odbudowywaniu infrastruktury. Delegacja z naszej Gminy 
uzgodniła podczas wizyty w gminie Dwikozy, że będziemy współ-
uczestniczyli w odbudowie przedszkola w Szczytnikach. Wierzę, 
że każdy z nas przyłączy się do tej akcji (szerzej na temat piszemy 
na str. 10).

Za nami obie tury wyborów prezydenckich – wyniki w naszej 
Gminie przedstawiamy wewnątrz numeru.

A za oknami upał. Przy takich temperaturach wzrasta zapotrze-
bowanie na wodę. Każdy z nas, zwłaszcza wieczorem, obserwuje 
spadek ciśnienia wody w kranach. Wójt Gminy Tadeusz Czajka 
zwrócił się z apelem do mieszkańców prosząc o racjonalne go-
spodarowanie wodą. Jego treść przedstawiamy poniżej.
Wszystkim, którzy mają wakacje, życzę udanego wypoczynku, 
a pracującym, cóż… życzę wiele energii i siły.

~Agnieszka Rzeźnik – Redaktor naczelna

APEL
Szanowni Państwo!
Lato w tym roku jest wyjątkowo upalne. Termome-

try pokazują rekordowo wysokie temperatury. W takich 
dniach bardzo wyraźnie wzrasta zapotrzebowanie na 
wodę. Niestety wydajność naszej sieci wodociągowej 
nie jest wystarczająca. 

Apeluję zatem o rozsądne gospodarowanie wodą 
w tym okresie, przede wszystkim o powstrzymanie się 
od mycia samochodów, podlewania ogrodów i przydo-
mowych trawników. 

Z poważaniem 
Tadeusz Czajka – Wójt Gminy 

(szerzej o tym problemie piszemy w pytaniach do Wójta – przyp. red.)
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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

Dlaczego brakuje nam wody? Kiedy zbudują ulicę?  
- odpowiada Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka.

Co z ulicą Letniskową w Baranowie? Ulica Letniskowa w Planie Rozwoju Lokalnego została  zapisa-
na do realizacji na rok 2010 r. Niestety ze względu na spadek 
dochodów budżetowych, część zadań ubiegłorocznych została 

przesunięta na ten rok. To z kolei spowodowało, że nie wszystkie pla-
nowane tegoroczne zadania w PRL-u w tym roku mogą być wykonane. 
Do takich zadań należy budowa ulicy Letniskowej. 

Proszę jednak pamiętać, że w tym roku w Baranowie realizujemy kil-
ka zadań inwestycyjnych, m.in. ulicę Lipową, Wypoczynkową oraz Bia-
łą. Powstaje także kompleks boisk oraz parkingi przy Zespole Oświa-
towo-Sportowym.

Rzeczywiście w okresie zwiększonego zapotrzebowania na wodę 
istniejąca sieć wodociągowa jest niewystarczająca. W tak upalne 
dni jak ostatnio zużywamy nawet trzykrotnie więcej wody niż 

zimą. Pokazuje to poniższa tabela, w której przedstawiliśmy zużycie 
wody podczas weekendu 9-11 lipca i – dla porównania weekendu zimo-
wego i lipcowego w zeszłym roku.  

Stacja uzdatniania wody w Wysogotowie (ul. Grzybowa) – zaopa-
truje Wysogotowo, Przeźmierowo, Baranowo, Batorowo, Chyby, 
Swadzim, Sady

Piątek Sobota Niedziela

Lipiec 2010 (9-11.07) 5 400 5 300 5 600

Styczeń 2010 2 300 2 400 2 450

Lipiec 2009 2 800 3 000 2 800

Stacja uzdatniania wody Kiączyn
Piątek Sobota Niedziela

Lipiec 2010 (9-11.07) 4 760 4 287 4 171

Styczeń 2010 2 100 1 300 1 260

Lipiec 2009 1 967 2 300 2 200
(zużycie podano w m3 na dobę)
Aby zwiększyć możliwości dostarczania wody na terenie naszej Gmi-

ny przystąpiliśmy do realizacji magistrali wodociągowej Wysogotowo 
- Lusówko. W ubiegłym roku został zrealizowany odcinek w Lusowie 
w ulicy Nowej. W tym roku budowa będzie kontynuowana wzdłuż uli-
cy St. Batorego w Batorowie. Przewiduje się, że realizację tego zadania 
zakończymy w 2012 roku. Wtedy możliwe będzie zapewnienie właści-
wych parametrów dostawy wody na terenie całej Gminy, również w Sa-
dach. Koszt ogólny inwestycji to 19 mln złotych.

Czy w końcu coś będzie zrobione w kierunku 
wodociągu w Sadach, ponieważ znowu mamy kolejne 

lato i wieczorami brak wody. Czy do jeziora mam 
z wiadrami zasuwać? Budują się kolejne osiedla 

i domy, Gmina wydaje zgody na inwestycje, a nie 
potrafi zapewnić podstawowego media? Nie oczekuję 

odpowiedzi, że ludzie podlewają trawniki itd., chcę 
wiedzieć, co Gmina chce zrobić, aby tę sytuację 

poprawić.
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aktualności 

Baranowo

 Trwa budowa boiska sportowe przy zespole 
Oświatowo - Sportowym

 Trwa budowa ul. Lipowej wraz z usunięciem 
kolizji gazowej  

 Rozstrzygnięto przetarg na budowę odcinka 
ul. Wypoczynkowej przy Zespole Oświatowo 
Sportowym

 Rozstrzygnięto przetarg na budowę parkingu 
przy Gimnazjum 

Batorowo

 Trwa procedura przetargowa na realizację I 
etapu ścieżki pieszo-rowerowej Lusowo – 
Wysogotowo (przez Batorowo)

Ceradz Kościelny

 Zakończono prace związane z  remontem 
chodnika przy  ul. Jankowickiej i ul. Bukow-
skiej

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 

 Zakończono budowę ul. Parkowej wraz z ka-
nalizacją deszczową

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

Kokoszczyn

W przygotowaniu remont świetlicy
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Wójt Gminy Tadeusz Czajka i Przewodniczący Rady Gminy 
Ewa Noszczyńska-Szkurat złożyli wizytę Premierowi Tade-
uszowi Mazowieckiemu. Przekazali pamiątkowy album ze 

zdjęciami dokumentującymi obchody 20-lecia samorządu terytorialne-
go w naszej Gminie, w tym odsłonięcia tablic z nazwami rond (jed-
no z nich nosi imię Tadeusza Mazowieckiego – uchwałę w tej sprawie 
Rada Gminy podjęła 8 marca).

Premier Mazowiecki był bardzo zainteresowany przemianami spo-
łeczno – gospodarczymi, jakie zaszły w naszej Gminie w ciągu ostat-
nich dwudziestu lat. Ze swoimi gośćmi rozmawiał o obecnej sytuacji na 
polskiej arenie politycznej, zwłaszcza o wyborach prezydenckich. 

Na koniec wizyty Premier obiecał odwiedzić naszą Gminę przy naj-
bliższej okazji.  ~ARz

Z wizytą u Premiera 

Lp Gmina/miasto JST Powiat Suma punktów
1 Murowana Goślina mw. poznański 3 767,17
2 Czerwonak w. poznański 2 622,8
3 Pobiedziska mw. poznański 2 404,77
4 Stare Miasto w. koniński 1 963,81
5 Jutrosin mw. rawicki 1 853,75
6 Skoki mw. wągrowiecki 1 765,22
7 Pogorzela mw. gostyński 1 759,17
8 Poznań M m. Poznań 1 688,25
9 Dominowo w. średzki 1 611,48

10 Tarnowo Podgórne w. poznański 1 586,91
11 Dopiewo w. poznański 1 481,42
12 Jaraczewo w. jarociński 1 422,32
13 Grodzisk Wielkopolski mw. grodziski 1 414,34
14 Buk mw. poznański 1 408,68
15 Kobylin mw. krotoszyński 1 356,91

Jesteśmy Gminą 
Europejską!

Gmina Tarnowo Podgórne zosta-
ła laureatem w czwartej edycji 
rankingu „Europejska Gmina – 

Europejskie Miasto”, przygotowanym 
przez Gazetę Prawną. Ocenie poddano 
wielkość środków unijnych pozyska-
nych przez samorządy, przedsiębior-
ców, organizacje społeczne w ramach 
realizowanych projektów. Wyniki ran-
kingu ogłoszono 29 czerwca podczas 
spotkania w Pałacu Działyńskich. ~ARz

Tadeusz Czajka i Tadeusz Mazowiecki fot. archiwum
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wydarzenia

Uczestnicy 
spotkania

fot. archiwum

Spotkanie mieszkańców w 70 
rocznicę wysiedleń odbyło 
się 13 czerwca w Urzędzie 

Gminy Tarnowo Podgórne. Patro-
nat nad uroczystością objęli  Wójt 
i Przewodniczący Rady Gminy.

Miłość z happy endem
Barbara Woźny-Skrzydlewska 

przyjechała na spotkanie „W 70. 
rocznicę wysiedleń z Gminy 
Tarnowo Podgórne” podobnie 
jak 40 innych uczestników tam-
tych wydarzeń. Jest pochłonię-
ta rozmową ze znajomym sprzed 
lat, promienieje radością. - By-
liśmy wtedy dziećmi. – wspomi-
na. - Niewiarygodne, że się spo-
tkaliśmy. Nie mieliśmy kontaktu 
przez tyle lat. Pamiętam nasze 
wspólne zabawy. Miałam wte-
dy 9 lat, Geniu miał lat 12. Jego 
tato nazywał mnie żartobliwie 
swoją synową – uśmiecha się 

Pani Barbara. Jej rodzinę Niemcy wysiedlili do 
wsi Górki Grubaki. Dziś mieszka we Wrocła-
wiu, w wolnych chwilach pisze felietony do prasy.  
- Tak rzeczywiście było. Ostatni raz widzieliśmy się 
z Basią wiosną 1943 – śmieje się Eugeniusz Szul-
czewski, nie kryjąc wzruszenia. Przyjechał na spo-
tkanie z Żarów. Pokazuje swojej miłości z dzieciń-
stwa maszynopis kolejnej książki. - Proszę sobie 
wyobrazić, minęło 67 lat. Jest tyle rzeczy do opo-
wiedzenia. Na pewno będziemy ze sobą w kon-
takcie – zapewnia. Podczas wysiedleń trafił z ro-
dziną do Gródka i Sokołowa Podlaskiego. Po 
wojnie był nauczycielem, zajął się pisarstwem.   

Wysiedleni  
się spotkali

Dawni – nowi znajomi nie przy-
puszczali, że życie napisze taką 
historię. Kto wie, może stanie się 
ona dla nich źródłem twórczej in-
spiracji?

Z ich wpisów do Księgi Pa-
miątkowej czytamy: „Dziękuję 
Gminie, że dzięki tej uroczystości 
spotkałam pierwszą Miłość – Eu-
geniusza…” „A ja dziękuję za to, 
że spotkałem Basię – Rodowity 
Tarnowiak (87 lat) ”. 

 ~AM

W czerwcu 48 mieszkań-
ców Tarnowa Podgórne-
go, pojechała do Chor-

wacji. Chorwacja to morze, słońce, 
malownicze miasteczka u podnóża 
Gór Dynarskich, fantastyczne za-
bytki starożytności, średniowiecza 
i renesansu, to także wyspy na Ad-
riatyku.

Program pobytu w Chorwacji był 
pełen atrakcji turystycznych:

– zwiedzanie Narodowego Parku 
KRKA, gdzie rzeka Krka, płynąc 
przez wapienne podłoże, tworzy 
liczne jeziora, piękne i malownicze 
wodospady;

– zwiedzanie Trogiru, średnio-
wiecznego miasta ze starówką wy-
budowaną w stylu weneckim;

– zwiedzanie Splitu z malowni-
czym portem, promenadą palmową 
i pałacem Cesarza Dioklecjana oto-
czonym potężnymi murami.

Następnym punktem był przejazd 
przez słynną Riwierę Makarską, 
gdzie na poszarpanej linii brzego-

Kraj nad Adriatykiem odwiedzili mieszkańcy Tarnowa Podgórnego

Wycieczka do Chorwacji

wej znajdują się piękne plaże w za-
toczkach i malownicze miasteczka.

Tak dotarliśmy do Dubrownika, 
miasta zwanego „Perłą Adriaty-
ku”. Spacer rozpoczęliśmy od wej-
ścia do miasta przez główną bramę 
wyposażoną w wykonany z drew-
na łańcuchowy most zwodzony. Za 
murami obronnymi kryją się uro-
kliwe uliczki, promenada i piękny 
port nad Adriatykiem. Opuszczając 
piękny Dubrownik udaliśmy się do 
Bośni i Hercegowiny do Medugo-

rie, miasteczka położonego w ska-
listych górach, gdzie 24 czerwca 
1981 r. sześciorgu dzieciom ukaza-
ła się Matka Boża i od tej pory miej-
scowość ta stała się sławna i jest 
odwiedzana przez pielgrzymów 
z całego świata. W miejscowym 
Sanktuarium uczestniczyliśmy we 
mszy św., następnie udaliśmy się 
na Górę Objawień pokonując z tru-
dem bardzo kamienistą górę, by na 
szczycie przy figurze Matki Bożej 
w ciszy oddać się refleksji w miej-
scu objawień. Zwiedzaliśmy Mo-
star, miasto położone po obu brze-
gach rzeki Neretwy, które łączy 
stary kamienny most. 

Ostatnim punktem wycieczki był 
powrót nad Adriatyk, gdzie po od-
poczynku na Trogirskiej Riwierze, 
ruszyliśmy w drogę do kraju.

W czasie całego pobytu i długiej 
drogi atmosfera była bardzo miła 
i wesoła. Były śpiewy, a na akorde-
onie przygrywał pan Adam.

Podziękowanie dla biura tury-
stycznego „Mador” za organizację 
oraz dla Piotra Owczarza za zaanga-
żowanie w przygotowanie wyjazdu.

~Uczestnicy wycieczki

Uczestnicy 
wycieczki

fot. archiwum
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 aktualności

Lusowo

 Zakończono remont chodnika od przedszkola 
do La Costy

 Zakończono prace związane z zagospodaro-
waniem plaży w Lusowie

 Trwa opracowanie dokumentacji oświetlenia 
ul. Skośnej

Lusówko

 Zakończono rozbudowę szkoły podstawowej 
II części z  I etapu  

 Zakończono  prace związane z  rozbudową 
przedszkola

 Zakończono budowę chodnika – odcinek Lu-
sówko – Rozalin

 Zakończono uzupełnienie oświetlenia ul. Do-
piewskiej

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

 Trwa remont ul. Otowskiej

 Zakończono procedurę przetargową na budo-
wę boiska przy szkole podstawowej

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

W trakcie opracowanie projektu oświetlenia 
ul. Dopiewskiej (do Rozalina)

Przeźmierowo

 Trwa budowa ul. Brzozowej

 Zlecono urządzenie targowiska

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

 Trwają prace związane z przygotowaniem do 
utwardzenia fragmentu ulicy Modrzewiowej

 Przekazano plac budowy ul. Sadowej odcinek 
od Wiosny Ludów do Łanowej

 Zakończono procedurę przetargową na od-
wodnienia (kolektor deszczowy) ul. Krótkiej

W przygotowaniu przetarg na ul. Czereśnio-
wą

W przygotowaniu procedura przetargowa na  
budowę przedszkola

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

W trakcie opracowania  projekt przedłużenia 
oświetlenia ulicy Orzechowej oraz targowi-
ska

W trakcie opracowanie projektu przedłużenia 
oświetlenia ul. Malinowej

Rumianek

 Trwają prace związane z budową świetlicy 
wiejskiej
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W Urzędzie Gminy go-
ściliśmy przedstawicie-
li mediów bułgarskich:  

Nadezha Vasileva i Lachczar Ora-
kov z telewizji publicznej BNT, 
Tanya Milusheva - reporter z pro-
gramu „Horizont”, głównego pro-
gramu Bułgarskiego Radia oraz 
Svetlomira Gyurova, reporterkę 
tygodnika „Capital”, specjalizują-
cego się w tematyce ekonomicznej 
i społecznej.

Dziennikarze wcześniej zwie-
dzili w Poznaniu nowe Zoo wraz 
z tamtejszą słoniarnią oraz moder-
nizowany na Euro 2012 stadion 

Lecha. Następnego dnia wybrali 
się do Bornego Sulimowa.

Naszą Gminę przedstawiał Wójt 
Tadeusz Czajka. Dziennikarze py-
tali go o plany rozwoju, zaintere-
sowali się kampanią meldunkową, 
zasadami otrzymywania i wyko-
rzystaniem środków unijnych przy 
realizacji różnych projektów. Py-
tali o przyczyny sukcesu gospo-
darczego Gminy. Byli pod dużym 
wrażeniem, kiedy Wójt opowiadał 
o zaangażowaniu mieszkańców, 
zwłaszcza w pierwszym okresie 
budowania podstaw lokalnego sa-
morządu. ~ARz 

Dziennikarze z Bułgarii

Szczególny niepokój w ocze-
kiwaniu na wyniki matu-
ry z matematyki w naszym 

liceum wykazywali uczniowie 
klasy humanistycznej, którzy 
„z natury” byli od zawsze z kró-
lową nauk na bakier. Okazało się, 
że obawy były nieuzasadnione. 
Być może zadecydowały czynni-
ki urzędowe (łatwy arkusz, któ-
ry miał zapobiec rzezi niewinią-
tek w naszym kraju), być może 
wyniki to skutek ciężkiej pracy 
uczniów i nauczycieli – dość po-
wiedzieć, że matura z matematy-
ki w LO w Tarnowie Podgórnym 
wypadła świetnie. Średni wynik 
szkoły z egzaminu pisemnego na 
poziomie podstawowym to 69,14 
%, przy średniej krajowej 58,51% 
lub średniej dla  Poznania – 61,38! 

Poziom rozszerzony pisało tylko 
pięcioro uczniów, ale i tutaj wy-
niki są więcej niż dobre – 50,4% , 
dla porównania średnia na tym po-
ziomie w kraju wyniosła 49,32%, 
a w Poznaniu – 45,85%.

Najlepszą matematyczką w na-
szej szkole okazała się absol-
wentka klasy IIIB/C Weronika 
Moniuszko, która uzyskała 96% 
na poziomie podstawowym, a na 
znacznie trudniejszym poziomie 
rozszerzonym aż 92%! 

Warto przypomnieć, że w 2010 
roku matematyka wróciła do ze-
stawu przedmiotów obowiązko-
wych na egzaminie maturalnym, 
wyrzucona stamtąd decyzją admi-
nistracyjną ćwierć wieku wcze-
śniej. Fatalne skutki tego posu-
nięcia szybko dały o sobie znać 

Egzaminy w LO Tarnowo Podgórne wypadły świetnie!

Matura z matmy po

Bułgarscy dziennikarze w UG fot. archiwum
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Wychodząc naprzeciw 
wszystkim wypoczy-
wającym plaża w Lu-

sowie otrzymała nowoczesny 
wygląd. Wybudowano budy-
nek handlowo-usługowy, wiatę 
na sprzęt pływający i sportowy 
oraz grilla. Do aktywnego wy-
poczynku zachęcają  boiska 
do siatkówki i wielofunkcyjne 
o wymiarach 32x16. Na przyglą-
dających się rozgrywkom spor-
towym czekają nowe trybuny. Z  
myślą o najmłodszych powstał 
ogrodzony plac zabaw. 

Kąpielisko jest strzeżone – nad 
bezpieczeństwem pływających 
czuwa ratownik. Na miejscu dzia-
ła bufet i wypożyczalnia sprzętu 
pływającego. Wybudowano dro-
gi, pieszojezdnię i ścieżkę rowe-
rową. Jednym słowem piaszczy-
sta plaża w Lusowie to idealne 
miejsce wypoczynku. 

Oficjalne otwarcie odbyło się 4 
lipca. Z tej okazji Gmina Tarno-

Plaża w Lusowie już zaprasza 

Projekt powstał w pracowni Woźniak Projekt z Przeźmierowa, 
wykonawcą jest Firma Remontowo - Budowlana Piotr Szymański 
z Poznania, a nadzór pełni firma Remix z Kicina.

Projekt zagospodarowania plaży Jeziora Lusowskiego jest współfi-
nansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2007-2013 (umowa podpisana 14 kwietnia 2010 r.):
 wartość projektu wynosi  1 783 853,72 PLN
 wartość dofinansowania 644 510,12 PLN

wo Podgórne wraz z Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji w Tarnowie 
Podgórnym zaprosiła wypoczy-
wających do wspólnego spędze-
nia niedzielnego przedpołudnia. 
Najmłodsi, często z pomocą ro-
dziców, budowali zamki z piasku 
– powstały nie tylko klasyczne 
fortece, ale także żółwie, misie 
i inne, równie bajkowe budow-

le. Nieco starszych zaprosiliśmy 
do udziału w grach i zabawach 
zręcznościowych. Równolegle 
przy pomoście przeprowadzo-
no konkurencje wodne, m.in. 
wyścigi na materacach. Można 

było także spróbować swoich sił 
w Turnieju Piłki Plażowej Dziew-
cząt i Chłopców. Na zakończenie 
odbył się pokaz taekwondo. 

Uroczystego otwarcia plaży 
dokonał Wójt Gminy Tadeusz 
Czajka: - Ta inwestycja stanowi 
kolejny przykład działań Gmi-
ny Tarnowo Podgórne na rzecz 
mieszkańców. Cieszę się, że mogę 
powitać wszystkich w tym miejscu 
tym bardziej, że pogoda sprzyja 
wypoczynkowi nad wodą. 

Symboliczne przecięcie wstę-
gi przez Wójta, Przewodniczące-
go Rady Gminy Ewę Noszczyń-
ską-Szkurat, sołtysa wsi Lusowo 
Mariana Walczaka i dyrektora 
tarnowskiego OSiR-u Bernarda 
Brońskiego, a potem poświęce-
nie zgromadzonych przez Księ-
dza Kanonika Ignacego Karge, 
proboszcza parafii lusowskiej za-
kończyło oficjalną część otwarcia 
plaży. 

 ~ARz

– rektorzy uczelni technicznych 
skarżyli się od lat na niezadowala-
jący poziom z matematyki wśród 
studentów pierwszego roku a ma-
turzyści szeroki łukiem omijali 
niektóre wydziały politechniki, 
po ukończeniu których znacznie 
łatwiej jest znaleźć pracę niż po 
np. psychologii czy kulturoznaw-
stwie. 

Na zakończenie pragnę dodać, 
że pisemne egzaminy maturalne 
w 2010 roku zdali wszyscy absol-
wenci naszego liceum, a wyniki z 
języków obcych, języka polskie-
go, fizyki, historii i innych przed-
miotów są bardzo dobre. Gratulu-
ję serdecznie wszystkim uczniom 
i nauczycielom! 

~Paweł Smolibocki  
Dyrektor LO

Plaża  
w Lusowie

fot. archiwum

nowemu

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

Dla najmłodszych gry i zabawy  
sportowe, dla starszych zawody  

w wodzie i turniej piłki plażowej.  
Dla wszystkich słońce, piasek  

i czysta woda. Gdzie? na plaży  
w Lusowie!
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Sady

 Zakończono  budowę 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

Sierosław

 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

 Zakończono remont dojazdu do bloków

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

W przygotowaniu remont świetlicy

Tarnowo  Podgórne

 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.

 Zakończono procedurę przetargową na nad-
budowę budynku komunalnego przy ul. Pocz-
towej 3

 Zakończono procedurę przetargową na bu-
dowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w 
obrębie budynku Urzędu Gminy.

  Trwa procedura przetargowa na remont i 
modernizację wejścia do Urzędu Gminy.

Wysogotowo

 Zakończono budowę ulicy Pięknej 

 Trwają prace związane z budową ulicy Wa-
rzywnej

W przygotowaniu przetarg na ul. Uroczą
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Sprawdź, co się dzieje  

w Twojej miejscowości

W czerwcu odbyło się 
w Gimnazjum w Barano-
wie uroczyste wręczenie 

nagród w VI edycji konkursu „Mój 
pomysł na biznes” organizowanego 
przez Tarnowskie Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców TSP w Tarnowie 
Podgórnym.

Do konkursu zgłosiło się: 
•	 	41 uczniów z Gimnazjum 

w Baranowie,
•	 	26 uczniów z Gimnazjum 

w Tarnowie Podgórnym, 
•	 	20 uczniów z Liceum w Tarno-

wie Podgórnym.

Zadaniem młodzież było przygo-
towanie pracy w formie prezentacji 
multimedialnej na temat „Gmina 
dla przedsiębiorców, przedsiębiorcy 
dla gminy”.

Młodzież zwiedzała: Schattdecor 
Sp. z o.o. i Urząd Gminy, Zakład 
Piekarniczo-Cukierniczy „GLUTE-
NEX” Andrzej Kawa i Hotel 500.

W VI edycji konkursu prace były 
oceniane dwuetapowo. Komisja 
Konkursowa w składzie: Ryszard 
Balcerkiewicz, Szymon Horow-
ski, Piotr Nowak, Anna Majorczyk 
Reiter, Łukasz Szlanga i Krzysztof 
Szumski dokonała oceny wszyst-
kich prac. Maksymalnie można było 
otrzymać 30 pkt. minimalnie 5.

Chciałbym podkreślić wysoki po-
ziom prac, dużą pomysłowość i doj-
rzałość projektów. 

W konkursie wyróżnienia otrzymali:
W firmie Schattdecor Sp. z o.o.:
1/ Paulina Krzysztofiak, Natalia 

Żukiel Kl. III F GTP
2/ Martyna Olszewska, Maria 

Ziółkowska III A GTP
3/ Zuzanna Goździk III A GTP
4/ Magdalena Szyjka III A GTP
4/ Julia Rzepka III A GTP
W Zakładzie Piekarniczo-Cu-

kierniczego „GLUTENEX”:
1/ Monika Dobrowolska II A GB
2/ Anna Brykczyńska, Maria 

Kaczmarek III B GTP
2/ Karolina Kiejnich, Wiktoria 

Niewińska 3 B GB
3/ Wiktor Niedziela II B GB

4/ Zuzanna Bartosik, Natalia Ko-
złowska III A GB

W Urzędzie Gminy:
1/ Pamela Piasecka, Karolina Ma-

jorczyk kl. 3 C GB
2/ Dagmara Skwierzyńska kl. II 

A LO
3/ Mikołaj Boch i Łukasz Ciesiel-

ski kl. III B/C LO
W Hotelu 500:
1/ Weronika Moniuszko III B 

i Kamila Polaczyk kl. II B LO
2/ Natalia Dobosz i Patrycja Perz LO
3/ Monika Szram; Paulina Lew-

czyńska kl. III D GB. 
Pamiątkowe dyplomy otrzyma-

ły wszystkie zakłady biorące udział 
w konkursie i Waldemar Weresz-
czyński z TP BUS Sp. z o.o. za za-
pewnienie transportu.

Po nominacjach nagrody wręcza-
li Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Tar-
nowo Podgórne, który przyjął hono-
rowy patronat nad konkursem i jest 
współfundatorem głównej nagrody 
(cyfrowego aparatu fotograficzne-
go) i Krzysztof Szumski w imieniu 
TSP, które ufundowało pozostałe 
nagrody w klasyfikacji generalnej 
(odtwarzacze MP4 i kalkulatory – 
tłumacze językowe).

W klasyfikacji generalnej pierw-
sze miejsce zajęła praca: Dagmary 
Skwierzyńskiej II A Liceum Ogól-
nokształcące Tarnowo Podgórne 
25,5 pkt.

Drugie miejsce zajęła praca: 
Martyny Olszewskiej III A i Marii 
Ziółkowskiej III A Gimnazjum Tar-
nowo Podgórne 25 pkt.

Trzecie miejsce praca: Jaku-
ba Jaworskiego III A i Wojciech 
Wiszniowskiego III A Gimnazjum 
Tarnowo Podgórne 24,5 pkt.

Następnie pamiątkowym dyplo-
mem wyróżniono opiekuna zdo-
bywcy I miejsca Jolantę Roszczen-
ko z Liceum Ogólnokształcącego 
w Tarnowie Podgórnym. 

Uroczystość prowadzili: Karoli-
na Majorczyk i Radek Mendyk, na 
scenie zaśpiewała Joanna Kubów, 
a tańczyli Łukasz Ludwiczak i Anna 
Dąbek.

 ~K.Sz.

Konkurs „Mój pomysł na 
biznes” – rozstrzygnięty!
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fot. Morunn, 
archiwum

W dniach 25-27 czerwca 
2010 roku w Lusowie 
na terenie u „Księdza 

za płotem” odbył się Turniej Ry-
cerski zwany „XIII-stką w Janko-
wicach”. Organizatorem było Sto-
warzyszenie Bractwo Rycerskie 
Chorągiew Tarnowska. W tym 
roku rycerze potykali się o rękę 
Panny Alicji, córki Przemysła 
z Poznania. Głównymi pretenden-
tami byli: Piotr Bagrit, który stawił 
się wraz z Ojcem, oraz Indar. Obo-
je – jak każe tradycja – przybyli 
wraz z swoimi pocztami. Oprócz 
nich zjechały liczne bractwa z ca-
łej Polski nadając naszemu turnie-
jowi rolę jednej z najważniejszych 
imprez XIII wiecznych w Polsce: 
Polonia Maior Occidentalis,  Illo 
tempore, Kompania Czarnego 
Gryfa,  Orden Militar de Calatra-
va curia Varsovia, Najemna Rota 
Piesza/Hufiec Podlaski, Bractwo 
Rycerskie Zamku Przemysła II, 
Drużyna Księgi i Łuku Jaźwiec, 
Rota Pana Kacpra, Poczet Krzyśka 
z Łomżyńca, Alba Cruz OPN Le-
gnica/ Ułus Batu-chana, Komturia 
Domu Braci Niemieckich w Wiel-
kopolsce, Pan Andrzej z Sielca 
w służbie Pana Roberta Bagrita 
i wielu niezrzeszonych. 

Główne zmagania turniejowe 
odbywały się w sobotę. Na po-
czątek odbył się turniej łuczniczy, 
a następnie bojówka ciężkozbroj-

nych i walki piątek lekkozbroj-
nych. Publiczność mogła także 
zobaczyć pokaz konny i obejrzeć 
z bliska obóz rycerski, a w nim 
machiny miotające. Wieczorem 
odbyła się bitwa z użyciem wspo-
mnianych machin. W niedzie-
lę rycerze uczestniczyli w mszy 
świętej w pobliskim kościele, 
a po mszy dali pokaz dla zgroma-
dzonej na placu publiki.

Lusowo

Potyczki rycerskie u „Księdza za płotem”

Parafia p.w. św. Antoniego 
w Przeźmierowie zorgani-
zowała festyn. 13 czerwca 

jego uczestnicy mogli zobaczyć 
występy artystyczne, dziecięcą 
paradę postaci z bajek, konkurs 
piosenki religijnej o „bęben pro-
boszcza”, mecz piłki nożnej i po-
kaz aikido. Organizatorzy przygo-
towali rozgrywki rodzinne, loterię 
fantową i aukcję rękodzieła. Fina-
łem był koncert zespołu „Swingu-
lance” i biesiada przy ognisku. 

~AM

Festyn Antoniański w Przeźmierowie

Stowarzyszenie Bractwo Rycer-
skie Chorągiew Tarnowska składa 
serdeczne podziękowania:Wój-
towi Gminy Tadeuszowi Czajce 
za wsparcie finansowe, Księdzu 
Ignacemu Karge za miłą gościnę, 
Dyrektorowi Gminnego Ośrodka 
Kultury „Sezam” Szymonowi Me-
losikowi za udostępnienie sprzę-
tu, Alinie Szajek z firmy Szajek 
za pomoc w zaprowiantowaniu, 
Komendantowi OSP z Tarnowa 
Podgórnego Stanisławowi Przy-
bylskiemu, Prezesowi TP KOM 
Edwardowi Sobańskiemu i Janu-
szowi Bączykowi z TP-KOM za 
pomoc organizacyjną oraz Mariu-
szowi Lewoczko za pomoc tech-
niczną, Magdzie i Piotrowi Wolf 
za pomoc organizacyjną oraz Mi-
chałowi Przybeckiemu z Ośrod-
ka Jazdy Konnej „Michałówka” 
w Górze. ~na

Na festynie w 
Przeźmierowie

fot. archiwum
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powódź

POWÓDŹ

Krajobraz po powodzi w gminie Dwikozy

Zniszczone przedszole w Szczytnikach
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powódź

Szanowni Państwo!

Szczytniki to mała miejscowość w gminie Dwikozy, w powiecie 
sandomierskim. 100 domów, wieś ogrodniczo – rolnicza. To 
właśnie tam z jednej strony do Wisły wpływa mała rzeka Opa-

tówka, po drugiej - San. Jednym słowem piękna, malownicza okolica. 
Tak było do czerwca, do powodzi.

Nie licząc kilku podtopień Szczytniki obroniły się przed pierw-
szą falą powodziową. Za to druga fala zabrała wszystko… Woda 
(co najmniej 70 cm) stała ponad tydzień. Kiedy opadła – ukazał się 
pełen obraz szkód, jakie wyrządziła: zerwane drogi, zniszczone pola 
uprawne, połamane drzewa owocowe. W Szczytnikach rolnicy, którzy 
żyją z upraw szklarniowych, teraz nie mają nic. Co gorsza, warzyw 
i owoców z terenów popowodziowych, nawet tych, które wyrosną po 
osuszeniu pól, nie będzie można sprzedawać przez najbliższy rok, po-
nieważ są silnie skażone. Rolnicy nie mogą zatem liczyć na to, że uda 
im się zyskać jakiekolwiek środki ze sprzedaży plonów. 

My, mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne, wielokrotnie pokazali-
śmy, że w trudnych chwilach nasze serca są otwarte. Pomagaliśmy po 
powodzi w Bardzie i po trąbie powietrznej w Balcarzowicach. Jestem 
przekonany, że również w tej sytuacji nie pozostaniemy obojętni. 

Aby ustalić rodzaj potrzebnej pomocy delegacja gminna pojechała 
do gminy Dwikozy. Zgodnie z przyjętą wcześniej zasadą jako samo-
rząd gminny współuczestniczymy w odbudowie budynków użyteczno-
ści publicznej. Wiemy, że ludzie zajęci porządkowaniem swoich do-
mostw nie mają ani czasu, ani siły na remontowanie dóbr wspólnych, 
natomiast z budżetu gminy w pierwszej kolejności środki przeznacza-
ne są na odbudowę infrastruktury drogowej, technicznej itp. Dlatego 
wspólnie z władzami Gminy Dwikozy uzgodniliśmy, że wyremontuje-
my przedszkole w Szczytnikach, mieszczące się w tamtejszej remizie 
strażackiej. Chcemy jak najszybciej przywrócić najmłodszym miejsce 
nauki, zabawy i wypoczynku.

Liczymy przede wszystkim na wpłaty pieniężne na konto:

48 1050 1520 1000 0005 0265 1441, 
koniecznie z dopiskiem „powódź”.

Wiemy, że wśród najpilniejszych potrzeb są artykuły gospodarstwa 
domowego. Część z zebranych na koncie środków przeznaczymy na 
zakup takiego właśnie sprzętu – będziemy kupować po jednym kom-
plecie dla każdego domostwa (łącznie 100 sztuk). W ten sposób do 
każdego będzie kierowana pomoc w takiej samej formie. 

Można również przekazywać dary materialne. Ich dystrybucją do 
najbardziej potrzebujących w Szczytnikach zajmie się proboszcz pa-
rafii w Zawichoście ksiądz Antoni Cząstka. Z naszej strony pomoc 
materialną koordynuje radny Wojciech Janczewski, prezes Stowarzy-
szenia „Dar Serc” (tel. 601 743 710). Wszystkim zainteresowanych 
tym sposobem pomocy polecamy zatem bezpośredni kontakt z naszym 
koordynatorem.

 Liczę na Państwa zrozumienie i zaangażowanie. Gorąco proszę o 
przyłączenie się do naszej akcji pomocy.

Z poważaniem
Tadeusz Czajka 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Informacji udziela Agnieszka Rzeźnik, Biuro Promocji, tel. 61 8959 264

POWÓDŹ

fot. M. Pilarski, archiwum
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sprawozdanie

Z prac 
Rady Gminy

Sesje 8 i 18 czerwca

W czerwcu odbyły się 
sesje: robocze Rady 
Gminy oraz jedna uro-

czysta wyjazdowa w gminie Bar-
do.

8 czerwca podjęto uchwały 
m.in. w sprawie:

- kupna działek w Baranowie – 
działki stanowią fragmenty ulicy 
Słonecznej i Nad Miedzą.

- nadania nazwy ulicy – miej-
scowość Góra zyskała nową ulicę 
– Tęczową.

- zmiany uchwały o budżecie 
Gminy na rok 2010 – zmiany po-
legają na przesunięciach środków 
pomiędzy działami.

- wyposażenia przedszkola 
w Tarnowie Podgórnym w nowy 
budynek – w związku z planowa-
nym otwarciem nowego budynku 
przedszkolnego i przeprowadzką 
należy wyznaczyć nową siedzibę 
– Tarnowo Podgórne, ul. 27 Grud-
nia 10.

- wniosku ”Świtalski & Syno-
wie spółka akcyjna” S.K.A. – 
Rada jednogłośnie odrzuciła skar-
gę spółki dotyczącą miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego w Lusówku.

W związku ze znacznym za-
awansowaniem prac zmierzają-
cych do utworzenia Aglomeracji 
Poznańskiej powstał dokument 
mający charakter syntezy stanu 
istniejącego aglomeracji poznań-
skiej – tzw. Zielona Księga. Jed-
ną z jego części stanowią sprawy 
związane z urbanizacją. Tę część 
na posiedzeniu Rady Gminy przy-
bliżył prof. Wojciech Bronberg – 
kierownik zespołu opracowujące-
go analizę procesów aglomeracji. 
Zwrócił uwagę na konieczność 
zachowania ładu architektonicz-
nego w przestrzeni każdej gminy, 
a tym samym w aglomeracji.

W trakcie sesji odbyło się pod-
sumowanie VII edycji Mistrzostw 
Sołectw Gminy Tarnowo Podg. 
Udział w nich wzięło 13 miejsco-
wości, startując w 10 konkuren-
cjach. Po raz kolejny mistrzem 
Gminy został Rumianek. Szcze-
gólne wyróżnienie za ogromne 
zaangażowanie w propagowanie 
kultury fizycznej otrzymał Cze-
sław Klaczyński, zwany „mini-
strem sportu w Rumianku”. 

18 czerwca odbyła się uro-
czysta sesja w Bardzie. W se-

sji uczestniczyli m.in. posłowie 
z województwa dolnośląskiego, 
starosta ząbkowicki oraz rad-
ni powiatowi. Zwołana została 
z okazji 10-lecia podpisania aktu 
partnerstwa gmin oraz nadania 
tytułu Honorowego Obywatela 
Miasta i Gminy Bardo Waldiemu 
Dzikowskiemu – sygnatariuszo-
wi aktu partnerstwa. 

Partnerstwo naszych Gmin to 
efekt pomocy, której udzieliło 
gminie Bardo Tarnowo Podgórne 
w czasie powodzi w 1997 roku. 
Podczas uroczystej sesji wyda-
rzenia te wspominali ówczesny 
burmistrz Leszek Anklewicz 
i ówczesny wójt Waldy Dzikow-
ski. Obecny burmistrz Krzysztof 
Żegański wraz z przewodniczącą 
Rady Miejskiej Kazimierą Szy-
mańską w podziękowaniu za po-
moc w trudnych dla Barda chwi-
lach wręczyli posłowi uchwałę 
nadającą wspomniany tytuł. 

W dziesiątą rocznicę nawiąza-
nia partnerskich stosunków obie 
Gminy odnowiły dawne posta-
nowienia, podpisując Deklarację 
Woli o kontynuacji i rozwijaniu 
współpracy Gmin Partnerskich.

Samorządowcy z Barda skła-
dali też podziękowania dla wie-
lu osobom zaangażowanym 
w kształtowanie współpracy 
Gmin Bardo i Tarnowo Podgór-
ne. Podziękowania złożono m.in. 
na ręce Wójta i Przewodniczą-
cej Rady Gminy Tarnowo Pod-
górne. Wśród wszystkich nagro-
dzonych w ten sposób postaci 
rolę szczególną odegrał Edward 
Sobański – Prezes Tarnowskiej 
Gospodarki Komunalnej, które-
mu dziękowano „za wielkie ser-
ce i życzliwość stale okazywaną 
mieszkańcom Barda”. Wspomi-
nano też wielką rolę nieżyjącego 
już Jana Majkowskiego byłego 
szefa bardzkiego Zakładu Ko-
munalnego.

Sesja była też okazją do pod-
sumowania 60 lat działalności 
Polskiego Związku Wędkarskie-
go w Bardzie. Gratulacje składali 
m.in. przedstawiciele PZW z Tar-
nowa Podgórnego.

~ Ewa Noszczyńska-Szkurat
Przewodniczący Rady Gminy

Na zdjęciu - podpisanie „Deklaracji Woli” dalszej współpracy pomiędzy Bardem i Tarnowem 
Podgórnym. Podczas obchodów Dni Barda reprezentowali nas Radni i  ołtysi. Kolegom  
z koła wędkarskiego w Bardzie z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia gratulacje składali  
wędkarze z tarnowskiego koła. Podczas festynu swoimi umiejętnościami pochwaliły się 
Mażoretki, a uroki naszej Gminy przedstawialiśmy w namiocie promocyjnym.  fot. archiwum
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wydarzenia

Maciej Stawinoga. Na-
zywają go „Odblasko-
wym Aniołem”. Dwu-

dziestoparolatek. Rowerzysta. 
Od stycznia 2009 roku, kiedy 

był świadkiem śmiertelnego po-
trącenia dziecka na drodze,  jeź-
dzi po całej Polsce rowerem i pro-
paguje bezpieczeństwo na drodze. 
Przejechał już ponad 76 tysięcy 
kilometrów.  

Rozdaje odblaski napotkanym 
rowerzystom i pieszym. Dostaje je 
od różnych firm i instytucji, dużo 
robi sam. Ale przede wszystkim 
rozmawia i cierpliwie tłumaczy, 
że każdy z nas powinien myśleć 
o swoim bezpieczeństwie. Jego 
zdaniem podstawowym grzechem 
kierowców jest brak odpowied-
niego odstępu przy wyprzedzaniu 
rowerzystów. 

Na pytanie dokąd dalej pojedzie 
odpowiada „Przed siebie. Byle 
z wiatrem”. 2 lipca był w Prze-
źmierowie u państwa Ewy i Ro-
mana Maciejewskich. - Spotkałem 
Macieja zimą, kiedy w największy 
mróz jechał swoim rowerem. Prze-
nocował u nas wtedy, a rano ruszył 
w dalszą drogę. Ten młody czło-
wiek jest bardzo zdeterminowany 
do tego, by w wybrany przez siebie 
sposób przekonywać do noszenia 
odblasków - opowiada pan Roman. 
Jak mówi sam Maciej: - Nie wiado-
mo, gdzie będzie jutro. 

 ~ARz

Przeźmierowo

„Odblaskowy Anioł”

ROZPOCZęŁY SIę WAKACJE. Wiele placówek organizuje wakacyjne 
warsztaty artystyczne dla dzieci, m.in.  „Pomarańczarnia” w Barano-
wie. W czasie tygodniowych zajęć, dzieci bawią się w teatr i taniec. 
Poznają nowe techniki plastyczne i rozwijają wyobraźnię.   ~ARz

Maciej  
Stawinoga

fot. archiwum

Samochód strażacki  
w Święci

Ostatniego dnia czerwca 
druhom z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Świę-

ci w gminie Rychwał przekazali-
śmy samochód strażacki. W uro-
czystości przekazania samochodu 
uczestniczyli Wójt Gminy Tade-
usz Czajka, Przewodniczący Rady 
Gminy Ewa Noszczyńska – Szku-
rat i Stanisław Napierała, druh 
OSP z Ceradza Kościelnego.

To auto już raz było dowodem 
przyjaźni – w 2006 roku było prze-
kazane przez gminę Noordenveld 
z Holandii.  Teraz, choć trzydzie-
stoletnie, to w pełni sprawne (!) 
będzie służyć strażakom w Świę-

ci. To typowy 9-osobowy samo-
chód pożarniczy średni. Magirus 
GBA 2,5/16 (te liczby – jak tłu-
maczyli nam strażacy – oznacza-
ją, że samochód może zabrać dwa 
i pół tysiąca litrów wody i ma wy-
dajność 1 600 litrów wody na mi-
nutę). Gotowy do udziału w ak-
cjach.

Przypomnijmy, że dwa miesią-
ce temu nasza Ochotnicza Straż 
Pożarna otrzymała nowy wóz ra-
towniczo – gaśniczy. Zakup był 
dofinansowany ze środków po-
chodzących z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego. 

~ARz
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sprawozdania

W czerwcu odbyła się 
XLIII sesja przed prze-
rwą wakacyjną. Rada 

podjęła m.in. uchwały:
•	 najsmutniejszą było stwier-

dzenie wygaśnięcia mandatu rad-
nego Marka Serwatkiewicza, 
w związku z jego nagłą śmiercią. 
Marek był radnym II i III kaden-
cji Rady Powiatu, przewodniczą-
cym Komisji Oświaty i Wychowa-
nia, członkiem Komisji Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystyki. Po-
godny, miły i przyjacielski, wielki 
społecznik i zasłużony samorządo-
wiec.
•	 nadania imienia Tadeusza 

Staniewskiego II Liceum Ogólno-
kształcącemu oraz II Szkole Poli-
cealnej, wchodzących w skład Ze-
społu Szkół Nr 2 w Swarzędzu (T. 
Staniewski to przedwojenny bur-
mistrz Swarzędza).

Z prac 
Rady Powiatu

•	 wyrażono zgodę na przyjęcie 
darowizny prawa własności nieru-
chomości położonej w Lusowie, sta-
nowiącej działkę nr 267/1 na rzecz 
Powiatu z przeznaczeniem pod 
skrzyżowanie dróg powiatowych 
Tarnowo Podgórne – Lusowo, Sady, 
Lusówko, Lusowo, Dąbrówka.
•	 uchylono uchwałę Rady Po-

wiatu nr XXIII/203/II/2004 r. 
w sprawie ustalania organizacji 
oraz szczegółowych zasad po-
noszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodku wsparcia – Środowi-
skowym Domu Samopomocy 
w Puszczykowie. Na skutek zmia-
ny przepisów Rada Powiatu utra-
ciła uprawnienia i obecnie sposób 
funkcjonowania środowiskowych 
domów samopomocy, tryb kie-
rowania i przyjmowania, kwali-
fikacje osób świadczących usłu-
gi, standardy świadczonych usług 
oraz termin dostosowania środowi-
skowych domów do wymaganych 
standardów należy do kompetencji 
ministra właściwego do spraw za-
bezpieczenia społecznego. 
•	 ustalono wysokości opłat za 

usunięcie i parkowanie pojazdów. 
•	 określono szczegółowe zasa-

dy i tryb umarzania, odraczania lub 
rozkładania na raty spłaty należno-

ści pieniężnych, mających charak-
ter cywilno prawny przypadający 
Powiatowi Poznańskiemu lub jego 
jednostkom podległym oraz wska-
zania organu do tego uprawnio-
nym. 

• określono tryb prac nad projek-
tem uchwały budżetowej. Weszła 
w życie nowa ustawa o finansach 
publicznych, która wymaga szcze-
gółowości projektu budżetu, termi-
nów obowiązujących w toku prac 
nad budżetem, wymogów dotyczą-
cych uzasadnienia i materiałów in-
formacyjnych dołączonych do bu-
dżetu. 
•	 Rada dokonała zmian w bu-

dżecie Powiatu Poznańskiego na 
2010 r. Zwiększono wydatki dla 
jednostek samorządu terytorialnego 
o kwotę 857.563 zł, z przeznacze-
niem na dofinansowanie zadań bie-
żących realizowanych przez gminy, 
w tym m.in.: usunięcie uszkodzeń 
infrastruktury drogowej spowodo-
wanych powodzią w gminie Pusz-
czykowo (ul. Mickiewicza).
•	 dokonano analizy sprawoz-

dania z prac Zarządu Powiatu Po-
znańskiego za okres od 24 maja – 
24 czerwca.

~ Krystyna Semba 
Radna Powiatu

Sesja z 30 czerwca

POselskie 
wieści

Wybory prezydenckie 
już za nami. Platforma 
Obywatelska zwycię-

żyła.
W ostatnim tygodniu kampanii 

wielkopolscy posłowie i senato-
rowie Platformy Obywatelskiej 
namawiali niezdecydowanych 
wyborców do głosowania na Bro-
nisława Komorowskiego. W ra-
mach akcji, w godzinach między 6 
a 8 rano rozdawali materiały wy-
borcze oraz dyskutowali z miesz-
kańcami w najbardziej uczęsz-
czanych miejscach publicznych. 
Okazało się, że poranna rozmowa  
cieszy się wielkim powodzeniem, 
a mieszkańcy bardzo żywo dys-

kutują na różne tematy związa-
ne z polityką i życiem w naszym 
kraju.

Ostatnim akordem kampanii 
prezydenckiej w Wielkopolsce 
był 24-godzinny sztafetowy bieg 
poparcia dla Komorowskiego.

Bieg rozpoczął się w  czwartek 
(01.07) o godzinie 16.00. Sztafe-
tę rozpoczęli: Prezydent Poznania 
Ryszard Grobelny, senator Piotr 
Gruszczyński oraz Piotr Reiss, 
piłkarz Warty Poznań. W 24-go-
dzinnym biegu nad Maltą udział 
wzięło blisko 100 uczestników, 
wśród nich posłowie: Agnieszka 
Kozłowska-Rajewicz, Waldy Dzi-
kowski, Wojciech Ziemniak. Trasa 
biegła wokół Malty, której okrąże-
nie mierzy 5 500 metrów. Uczest-
nicy przekazywali sobie pałeczkę 
z napisem: „Bronek na ostatniej 
prostej”. Trener Marzeny Kłuczyń-
skiej, młodej biegaczki, która za-
mknęła sztafetę w piątek o 16.00, 

zapowiedział, że pałeczka z biegu 
sztafetowego pojedzie z olimpij-
czykami na igrzyska do Londynu. 
Biegacze, w ciągu 24 godzinnego 
„maratonu” przemierzyli około 
48 okrążeń Jeziora Maltańskiego, 
czyli 264 kilometrów. Biegacze, 
a także rowerzyści, którzy aseku-
rowali, szczególnie nocą i w peł-
nym słońcu, ci, którzy opiekowali 
się „bazą”, wszyscy zaangażowani 
w bieg „Bronek na ostatniej pro-
stej” udowodnili po raz kolejny, że 
Platforma Obywatelska w Pozna-
niu i Wielkopolsce jest jedną silną 
drużyną.

~Biuro prasowe PO 

Bardzo serdecznie dzięku-
ję, mieszkańcom Gminy Tarno-
wo Podgórne za tak liczny udział 
w wyborach i zdecydowane po-
parcie wyrażone oddaniem głosu 
na Bronisława Komorowskiego.

~Waldy Dzikowski
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wybory

obwód * / obszar frekwencja 
[%]

uprawnieni do 
głosowania [osoby]

głosy ważne 
[sztuki]

Bronisław 
Komorowski [%]

Jarosław 
Kaczyński [%]

obwód 1 część Tarnowa Podgórnego 64,98 1799 1150 72,96 27,04

obwód 2 Batorowo, Lusowo, Swadzim, 
Sady 63,92 2292 1452 72,73 27,27

obwód 3 część Przeźmierowa 66,46 1589 1043 72,87 27,13

obwód 4
Ceradz Kościelny, Jankowice, 
Lusówko, Otowo, Rozalin, 
Sierosław

57,58 2039 1157 71,13 28,87

obwód 5 Baranowo 67,14 1832 1218 74,71 25,29

obwód 6 część Przeźmierowa, 
Wysogotowo 62,34 1840 1136 68,31 31,69

obwód 7 część Tarnowa Podgórnego 62,03 1546 948 66,77 33,23
obwód 8 Góra, Kokoszczyn, Rumianek 50,08 603 299 60,20 39,80

obwód 9 część Przeźmierowa i 
Wysogotowo 61,69 1702 1040 66,35 33,65

obwód 10 Chyby 77,41 540 413 83,29 16,71

obwód 11 Areszt Śledczy w Poznaniu - 
Oddział Zamiejscowy Baranowo 75,00 56 42 97,62 2,38

RAZEM - 
GMINA Gmina Tarnowo Podgórne 63,22 15838 9898 71,25 28,75

71,25 % głosów 
w drugiej 
turze wy-

borów prezydenckich mieszkańcy 
Gminy Tarnowo Podgórne oddali 
na Bronisława Komorowskiego. 
Jarosław  Kaczyński uzyskał po-

II tura wyborów prezydenckich w Gminie 
Tarnowo Podgórne

parcie 28,75%. Dwa tygodnie wcześniej – w pierwszej turze wyborów 
- stosunek głosów między obu pretendentami do urzędu Prezydenta RP 
wyniósł 60,44% : 22,21%.

Frekwencja w Gminie podczas drugiej tury wyniosła 63,21% (w I tu-
rze była niższa o jeden punkt procentowy).

W głosowaniu wzięło udział 10 012 osób. Oddano 9898 głosów waż-
nych, z czego 7052 na Bronisława Komorowskiego.  ~AM

Gmina Tarnowo Podgórne według 
stanu na 31 grudnia 2009 r. liczy-
ła 20.006 mieszkańców. Dlatego 

zgodnie z zapisami „Ordynacji wyborczej 
do rad gmin, powiatów i sejmików woje-
wództw” należy określić nowy  podział 
Gminy na okręgi wyborcze, w których 
wybiera się od 5 do 8 radnych. Zmieni 
się także łączna liczba wybieranych rad-
nych: z 15 do 21.  ~ARz

Okręgi wyborcze

Okręgi wyborcze do przeprowadzenia  
najbliższych wyborów do Rady Gminy  
Tarnowo Podgórne. 
Okręg wyborczy nr 1 
sołectwo l. miesz.
Ceradz Kościelny 483 
Góra 302 
Jankowice 526 
Kokoszczyn 188
Lusówko 1.136 
Rumianek 278 
Sierosław 436 
Tarnowo Podgórne 4.235 
Razem 7.584 
Liczba radnych 8 

Okręg wyborczy nr 2 
sołectwo l. miesz.
Baranowo 2.307 
Batorowo 310 
Chyby 761 
Lusowo 1.221 
Sady 945 
Swadzim 418 
Wysogotowo 470 
Razem 6.432 
Liczba radnych 7 

Okręg wyborczy nr 3 
sołectwo l. miesz.
Przeźmierowo 5.990 

Razem 5.990 
Liczba radnych 6 
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informacje 

Zarząd Koła PZW w Tarno-
wie Podgórnym zawiada-
mia swoich członków, że 

18 lipca 2010 zostaną rozegra-
ne zawody wędkarskie o Puchar 
Wójta Gminy Tarnowo Podgór-
ne. Zbiórka zawodników o godz. 
7.00 na stawach w Baranowie. 
Łowienie: 1 wędka techniką spła-
wikową. Obowiązuje opłata dla 
zawodników nieposiadających 
stosownego zezwolenia na węd-
kowanie w wysokości 5 zł.

6 czerwca rozegrano drugą turę 
wędkarskich zawodów na Jezio-
rze Lusowskim  o tytuł Mistrza 
Koła w technice spławikowej. 
Startowało blisko 50 zawodni-
ków. Wśród nich najlepszym oka-
zał się Piotr Czecholiński. Gratu-
lujemy!

18 czerwca delegacja naszego 
Koła uczestniczyła w obchodach 
60-lecia Koła PZW Bardo. Impre-
za została bardzo dobrze zorgani-
zowana – wróciliśmy z Barda bar-
dzo zadowoleni.

~Marek Perz  
Prezes Koła

Stowarzyszenie „Dolina Samy” informuje, że w wyniku przeprowadzo-
nego naboru wniosków na dofinansowanie  w ramach unijnego progra-
mu LEADER  wpłynęła ich następująca liczba:

1) w operacjach, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 
w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nie-
rolniczej”

 - 0 wniosków
 - limit dostępnych środków: 120 000 zł 
2) w operacjach, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 

w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiostw”
 - 4 wnioski na łączną kwotę: 271 230,37 zł
 - limit dostępnych środków: 300 000,00 zł
3) w operacjach, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 

w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
 - 5 wniosków na łączną kwotę: 1 077 683,00 zł
 - limit dostępnych środków: 1 700 000 zł 
4) w operacjach, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 

w ramach działania „Małe projekty”
 - 16 wniosków na łączną kwotę: 323 132,83 zł
 - limit dostępnych środków: 300 000,00 zł

O wynikach oceny złożonych wniosków poinformujemy Państwa po 
weryfikacji dokonanej przez Radę Stowarzyszenia. ~ARz

W czerwcu  Urząd Gminy Tarnowo Podgórne roz-
począł tegoroczne  zarybienia Jeziora Lusowskiego. 
Zarybienia dokonano narybkiem letnim sandacza 
- 40 tys. sztuk. 

Wiadomości 
wędkarskie

Unijne dofinansowanie

Stowarzyszenie  
„Dolina Samy” informuje

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej
Działanie adresowane jest do rolników, współmałżonków oraz do-
mowników ubezpieczonych w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie 
przez co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc zło-
żenia wniosku o przyznanie pomocy. Ciekawe jest to, że beneficjent 
korzystający z tego programu wcale nie musi być ubezpieczony w ZUS 
pomimo prowadzenia działalności gospodarczej. Musi tylko pilnować, 
aby poziom przychodów z działalności gospodarczej nie przekroczył 
pułapu ustalonego przez KRUS. Algorytm postępowania:
-  pomysł, czyli w jakiej dziedzinie chcemy działać, należy sprawdzić 

w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dn. 06.05.2008 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 519) czy rodzaj działalności 
jest w katalogu numerów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),

-  udać się do Urzędu Gminy Wydział Spraw Obywatelskich do Jolanty 
Kaźmierczak albo Małgorzaty Mleczak, które mają rozwinięcie nu-
merów PKD,

-  przystąpić do wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji i wniosku 
o przyznanie pomocy w ramach działania 311

-  pozostaje tylko czekać na uruchomienie działania przez ARiMR – 
planowane na III kwartał tego roku, wiadomość na stronie interne-
towej www.arimr.gov.pl na 14 dni przed rozpoczęciem naboru wnio-
sków. Gdy nie zdążymy, to w I kwartale 2011 r. w LGD „Dolina Samy” 
mamy nabór wniosków www.dolinasamy.pl 

Bliższych informacji udziela Wiesław Biały tel. 723 678 053.
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stowarzyszenia

• 31 maja podczas obrad LI sesji Rady Gminy Ro-
kietnica przyznano Stowarzyszeniu cztery pomiesz-
czenia w Zespole Szkół w Rokietnicy na WTZ- 
warsztaty terapii zajęciowej. W najbliższym czasie 
zostanie podpisana umowa pomiędzy stowarzysze-
niem a dyrekcją.

• Odbyły się robocze spotkania w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w sprawie ewen-
tualnego dofinansowania remontu lokalu na WTZ-y.

• Z inicjatywy właściciela Zakładu Piekarniczo-
Cukierniczego „GLUTENEX” w Sadach (zakład 
pracy chronionej) Andrzeja Kawa i wicewójta Tar-
nowa Podgórnego Tadeusza Zimnego odbyły się dwa 
spotkania w celu bliższej współpracy ze Stowarzy-
szeniem.

• 29.05.2010 r. na zaproszenie Sióstr Urszulanek 
delegacja Stowarzyszenia uczestniczyła w uroczystej 
mszy św. z procesją eucharystyczną z okazji litur-
gicznego wspomnienia św. Urszuli Ledóchowskiej 
w Sanktuarium w Pniewach (71. rocznica śmierci i 
narodzin dla Nieba patronki naszego Stowarzysze-
nia). Po liturgii członkowie Roktaru zostali podjęci 
obiadem i kawą.

• 12.06.2010 r. odbyła się wycieczka członków 
Stowarzyszenia do Kórnika i Rogalina. Była to nie-

Co w ROKTARZE?

samowita atrakcja dla naszych podopiecznych. Wycieczka odbyła się 
dzięki dofinansowaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

W Rogalinie zwiedziliśmy Zespół Pałacowo-Parkowy Raczyńskich 
składający się z: dziedzińca honorowego, wozowni, stajni, budynku 
ujeżdżalni, galerii rogalińskiej oraz kaplicy. Przespacerowaliśmy się po 
pałacowym parku, w którym rosną trzy potężne sławne dęby: „Lech”, 
„Czech” i „Rus”.

W Kórniku zobaczyliśmy zamek i przylegające do niego Arboretum. 
W murach zamku zwiedziliśmy muzeum z wieloma unikatowymi eks-
ponatami, m.in. meblami różnych stylów i epok, obrazami mistrzów 
polskich i europejskich, rzeźbami, wyrobami rzemiosła artystycznego 
z porcelany i srebra. Na jeziorze Kórnickim odbyliśmy niezapomniany 
rejs statkiem „Anna Maria”.  ~zm 

Na wycieczce w Kórniku fot. archiwum

Jubileuszowo
80-lecie Okręgu Szamotulskiego 

obchodziliśmy 19 czerwca na tar-
nowskiej strzelnicy. W rywalizacji 
o tytuł Króla Jubileuszowego wzię-
li reprezentanci wszystkich bractw 
zrzeszonych w Okręgu. Warto do-
dać, iż do grona Pniew, Wronek, 
Grzebieniska, Szamotuł i Tarnowa 
dołączył Sieraków - bractwo, które 
niedawno reaktywowało swą dzia-
łalność. Zaszczytny tytuł zdobył 
brat Roman Janiak z Szamotuł zna-
ny także pod przydomkiem Kroko-
dyl. Tegoż samego dnia walczono o 
godność Zielonoświątkowego Kró-
la Okręgu, tym razem wystrzelał go 
Przemysław Nowak (również KBS 
Szamotuły). Wieczór upłynął nam 
na tradycyjnym raucie królewskim. 
Kto nie był, niech żałuje...

Memoriałowo
27 czerwca w Pniewach odbył 

się I Memoriał im. Czesława Ta-

Nowinki 
brackie

larka. Ten niezwykle skromny i uśmiechnięty Brat 
w lutym odszedł na wieczną wartę. Pamiętamy jego 
pogodę ducha i oddanie, gdy pociągiem (!) przyjeż-
dżał ze Stargardu Szczecińskiego na nasze strzelania. 
Gościliśmy Go w naszych progach i słuchaliśmy Jego 
opowieści o barwnym życiu: pobycie na Syberii, kil-
kuletnim powrocie do Polski i pasjach, które realizo-
wał w Stargardzie. Nic więc dziwnego, że zjechaliśmy 
się tłumnie, by najpierw podczas mszy świętej, a po-
tem podczas zawodów wspominać wspólne spotkania. 
Niezwykłość dnia podkreślała obecność Żony i Córek 
z rodzinami. W ich szczerości i otwartości odnajdowa-
liśmy brata Czesława.

Pracowicie
W maju i czerwcu zorganizowaliśmy strzelania: 

w Baranowie, Ceradzu i Tarnowie Podgórnym (Dni 

Dziecka), w Tarnowie Podgórnym 
(Dni Gminy), Sierosławiu i Prze-
źmierowie (festyn parafialny). Od-
wiedziliśmy: Poznań, Śrem, Mie-
ścisko i Swarzędz. Jak na kilka 
tygodni: nieźle...

Wycieczkowo
W dniach 26 - 29 sierpnia za-

praszamy na wycieczkę bracką na 
Kaszuby!!! Gwarantujemy liczne 
atrakcje,  pogodę ducha i nieza-
pomniane wrażenia. Szczegóły na 
naszej stronie internetowej http://
kbstarnowo.w.interia.pl lub pod 
numerem telefonu 504 009 439.

Ilość miejsc ograniczona. ~W.M.

Pamiątkowe zdjęcie z uroczystości 80-lecia Okręgu Szamotulskiego fot. archiwum
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komunikat

POWSZECHNY SPIS ROLNY 
(PSR 2010) zostanie prze-
prowadzony w dniach od 1 
września do 31 października 
2010 wg stanu na dzień 30 
czerwca 2010, godz. 24.00. 

Powszechny Spis Rolny 2010 bę-
dzie pierwszym spisem realizowa-
nym od czasu przystąpienia Polski 
do Unii Europejskiej, w tym sa-
mym terminie i w tym samym za-
kresie tematycznym, co w innych 
państwach członkowskich UE. 

Dane zebrane w spisie rolnym: 
- pozwolą na analizę zmian pol-

skiego rolnictwa przed i po przystą-
pieniu do UE oraz na porównanie 
ich z danymi gospodarstw w innych 
państwach członkowskich, 

- pozwolą na kreowanie przez 
Komisję Europejską Wspólnej 
Polityki Rolnej i wytyczenie jej 
nowych ram po 2013 r. ,

- dostarczą szczegółowych in-
formacji o jednostkach funkcjo-
nujących w rolnictwie, sytuacji 
społeczno-demograficznej i eko-
nomicznej rolników oraz o pro-
wadzonej produkcji rolnej, 

- w połączeniu z informacjami ze-
branymi w badaniu metod produkcji 
rolnej i Narodowym Spisie Powszech-
nym w 2011 r. dadzą odpowiedź na 
wiele pytań dotyczących m.in. starze-
nia się ludności wiejskiej i problemu 
następców, zatrudnienia w rolnictwie, 
obszarów wiejskich oraz wpływu rol-
nictwa na środowisko.

Cel spisu 
Powszechny Spis Rolny 2010 

zostanie przeprowadzony w celu: 
- dostarczenia informacji z dzie-

dziny rolnictwa w zakresie i ter-
minach określonych przez Komi-
sję Europejską, 

- zapewnienia bazy informacyjnej 
o gospodarstwach rolnych i zwią-
zanych z nimi gospodarstwach do-
mowych, koniecznej dla realizacji 
krajowej, regionalnej i lokalnej po-
lityki rolnej i społecznej na wsi, - 

Powszechny Spis Rolny 2010
- analizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie 

na przestrzeni lat 2002-2010, 
- wykonania zobowiązań Polski w zakre-

sie dostarczenia informacji dla potrzeb in-
nych niż EUROSTAT organizacji między-
narodowych (FAO, OECD i inne),

- aktualizacji pospisowej statystycznego re-
jestru gospodarstw rolnych i leśnych, a tym 
samym przygotowanie operatów do różno-
tematycznych badań reprezentacyjnych z za-
kresu rolnictwa (w latach następnych).

Kogo dotyczy 
PSR 2010 zostaną objęte gospodarstwa 

rolne osób fizycznych i prawnych oraz jed-
nostek organizacyjnych nie mających oso-
bowości prawnej. 

Ze względu na minimalizację kosztów 
spisu oraz zmniejszenie respondentów 
planuje się ograniczenie liczby badanych 
gospodarstw rolnych do poziomu gwa-
rantującego wypełnienie zobowiązań mię-
dzynarodowych i zaspokojenie potrzeb od-
biorców krajowych. 

W PSR 2010 przewiduje się objęcie ba-
daniem: 

- pełnym – ok. 1,7 mln gospodarstw rol-
nych o powierzchni użytków rolnych wy-
noszącej co najmniej 1 ha, prowadzących 
działalność rolniczą, ok. 10 tys. gospo-
darstw rolnych o powierzchni użytków 
rolnych poniżej 1 ha prowadzących upra-
wę roślin lub chów zwierząt gospodarskich 
powyżej określonych progów fizycznych 
stanowiących minimalne progi wymagane 
przez Eurostat, 

- reprezentacyjnym – ok. 150 tys. pozo-
stałych gospodarstw (gospodarstwa rol-
ne prowadzące działalność rolniczą o po-
wierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych, 
gospodarstwa rolne nieprowadzące działal-
ności rolniczej). 

Ogółem w PSR 2010 badaniem będzie 
objętych ok. 1,8 mln podmiotów (wobec 
ok. 3 mln gospodarstw rolnych objętych 
badaniem w spisach 1996 i 2002 r.).   

W ramach spisu zostanie też przepro-
wadzone badanie metod produkcji rolnej 
w 200 tysiącach wylosowanych gospo-
darstw rolnych (osób fizycznych - metodą 
reprezentacyjną, osób prawnych i jedno-
stek organizacyjnych niemających osobo-
wości prawnej - metodą pełną). 

Co będzie objęte spisem
 - ogólna charakterystyka gospodarstwa 

rolnego – uwzględniająca cechy adresowe 
siedziby użytkownika i siedziby gospodar-
stwa rolnego (m.in. informacje o użytkow-
niku gospodarstwa, opisanie struktury wła-
snościowej użytków rolnych, działalności 
rolniczej i innej niż rolnicza prowadzonej 
w gospodarstwie rolnym),

- użytkowanie gruntów i powierzchnia za-
siewów – informacje o ogólnej powierzchni 
gruntów gospodarstwa, w podziale na kate-
gorie użytkowania oraz powierzchni zasie-
wów poszczególnych upraw rolnych,

- zwierzęta gospodarskie – stan liczebno-
ści i struktura pogłowia zwierząt gospodar-
skich poszczególnych gatunków, 

- ciągniki, maszyny rolnicze i urządze-
nia – dane o liczbie ciągników własnych 
i wspólnych, w podziale na klasy mocy sil-
nika oraz liczbie wybranych maszyn i urzą-
dzeń rolniczych, 

- zużycie nawozów – dane w czystym 
składniku o ilości stosowanego nawożenia 
mineralnego, wapniowego oraz nawożenia 
organicznego pochodzenia zwierzęcego, 

- pracujących w gospodarstwie rolnym 
– informacje o wielkości i strukturze za-
sobów pracy w rolnictwie (uwzględniane 
będą wszystkie osoby wykonujące pracę 
w gospodarstwie rolnym w ciągu 12 mie-
sięcy poprzedzających badanie),

 - struktura dochodów gospodarstwa rol-
nego z użytkownikiem gospodarstwa rol-
nego oraz korzystanie z programów wspar-
cia dla rolnictwa – informacje o dochodach 
z tytułu prowadzenia rolniczej działalno-
ści gospodarczej, pozarolniczej działalno-
ści gospodarczej, pracy najemnej, emerytur 
i rent oraz innych źródeł niezarobkowych 
poza emeryturą i rent, o fakcie korzystania 
przez gospodarstwo z płatności do gruntów 
ornych i programów wsparcia rozwoju ob-
szarów wiejskich, 

- metody produkcji rolniczej (wpływ rol-
nictwa na środowisko) – m.in. informacje 
o metodach uprawy gleby, zabezpieczania 
gleby przed wypłukiwanie składników po-
karmowych, zabiegach przeciwerozyjnych, 
systemach utrzymania zwierząt gospodar-
skich. 

Więcej informacji – na stronie  Główne-
go Urzędu Statystycznego.

~A Wiśniewska
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W czerwcu Straż Gmin-
na zrealizowała ogółem 
278 interwencji. Doty-

czyły one w szczególności zgłoszeń 
związanych z bezpieczeństwem 
w komunikacji (105), nieprzestrze-
ganiem aktów prawa miejscowego 
(30), porządkiem i spokojem pu-
blicznym (25), zwierzętami: za-
nieczyszczanie i związane z tym 
kontrole, brak nadzoru, bezpańskie 
psy itp. (47), ustawa o wychowaniu 
w trzeźwości (11), inne (60). 

W czerwcu między innymi :
• rozpoczęliśmy kontrolę po-

sesji pod względem posiadania 
umów na wywóz nieczystości sta-
łych i płynnych. Przypominamy, 
iż każdy właściciel nierucho-
mości znajdującej się na tere-
nie Gminy, powinien posiadać 
umowę z koncesjonowaną fir-
mą oraz rachunki potwierdzają-
ce wywóz. Strażnicy sprawdzają 
również, czy właściciele umieści-
li na posesji numer porządkowy. 
Kontrola rozpoczęła się od Prze-
źmierowa, sprawdzane są kolejno 
wszystkie ulice. 

• Z uwagi na wakacje zwięk-
szyliśmy działania profilaktycz-
no-prewencyjne. W trosce o bez-
pieczny wypoczynek naszych 
najmłodszych mieszkańców straż-
nicy w wybranych szkołach przy-
pomnieli najważniejsze zasady 

bezpieczeństwa w czasie letniego 
wypoczynku. Zostały przeprowa-
dzone również egzaminy na kartę 
motorowerową i rowerową. Straż-
nicy w czasie wakacji częściej 
kontrolować będą również plaże, 
parki oraz miejsca, gdzie najczę-
ściej gromadzi się młodzież .

• Patrol straży przy czynnym 
udziale dwóch mieszkańców 
Gminy uratował psa, który utknął 
w nieczynnym silosie zbożowym 
w Jankowicach. Dziękujemy Pa-
nom, którzy ofiarnie poświęcili 
swój czas i siły, by pomóc nam 
uratować czworonoga. Ustali-
liśmy, że pies pilnował jednej 
z firm na terenie miejscowości, 
a wpadł do silosu, gdy wybrał się 
na poszukiwanie pożywienia.

• Ujęliśmy na gorącym uczynku 
mężczyznę, który wywoził od dłuż-
szego czasu nieczystości płynne 
z posesji na terenie naszej Gminy 
bez wymaganej koncesji i wylewał 
je na pola, do rowów czy w lasach. 
Trwa postępowanie w tej sprawie.

• Uczestniczyliśmy wspólnie 
z policją z Tarnowa Podgórnego 
w zabezpieczeniu imprez sporto-
wych oraz uroczystości kościel-
nych (wyścigi kolarskie, triathlon, 
procesje Bożego Ciała).

~Artur Szeląg  
Komendant Straży Gminnej

Straż Gminna prosi o pomoc w ujęciu śmieciarzy. Na terenie Gminy ktoś 
wyrzuca worki ze starą odzieżą - na zdjęciu śmieci porzucone w Swadzimiu. 
Informacje można zgłaszać bezpośrednio do Straży Gminnej tel. 61 814 79 86.

Z notatnika  
Gminnego Strażnika

W czerwcu Zespół Pieśni i Tańca „Lusowia-
cy” udał się do Holandii na Międzynaro-
dowy Folklorystyczny Festiwal BOL-

SWARD 2010.
W dniach od 23-26.06. odbywały się Dni Miasta 

Bolsward (Fryzja). To miasto o pięknej architektu-
rze, poprzecinane kanałami z urokliwymi mostkami 
(mała Wenecja), gdzie zamiast gondoli używa się ło-
dzi o cichym napędzie. Festiwal był imprezą ulicz-
ną: występowało gro różnych kapel danego regionu, 
(często rodzinnych) grupy sprawnościowe. Również 
zespoły zaproszone na festiwal –Włosi, Bułgarzy, 
Polacy, Niemcy, Guamczycy (lecieli 23 godziny do 
Holandii) miały swoje „uliczne” 10 minut dla prze-
chodniów. Braliśmy udział w barwnym korowodzie, 
w którym był wieziony duży plastikowy tort   przy-
ozdobiony truskawkami, za które były przebrane 
dzieci. Bardzo gorąco witali nas Holendrzy, dla nich 
śpiewaliśmy i tańczyliśmy „Poniwieranego” (taniec 
wielkopolski). Jednak niesamowicie wzruszeni byli 
Polacy, którzy tam pracują. Na te 3 dni mieli na-
miastkę swojej ojczyzny. Delegacje wszystkich ze-
społów spotkały się z panią Burmistrz, która opro-
wadziła nas po zabytkowym Ratuszu. Duże wrażenie 
zrobił na nas wieczór integracyjny dla wszystkich 
grup folklorystycznych i organizatorów festiwalu. 
Oj dużo się działo, jak Guam uczył nas swego tań-
ca a zwłaszcza balansu biodrami. Nasz choreograf 
Dariusz Jezierski prowadził naukę kujawiaka (z tym 
choreografem zespół rozpoczyna nową epokę w swej 
historii, człowiek z wieloma pomysłami, niesamowi-
cie dynamiczny). 

Jednak największą nagrodą i uznaniem dla zespołu 
po koncercie galowym było zaproszenie nas na Mię-
dzynarodowy Festiwal na południe Holandii w przy-
szłym roku. Po koncercie prowadzono z nami wiążą-
ce rozmowy.  ~Kier. Krystyna Semba

„Lusowiacy” 
podbijają serca

„Lusowiacy” w Holandii fot. archiwum
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Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej

Ponad 19 tys. osób w ubie-
głym roku skorzystało z 
różnych propozycji BI-

BLIOTEKI, wypożyczono ponad 
46 tys. książek. To dobra reklama 
dla nas. Lipiec i sierpień, czas urlo-
pów, to okres na nadrobienie zale-
głości kulturalnych. Więcej infor-
macji na naszej stronie internetowej 
www.bibliotekatp.pl.

Polecamy NOWOŚCI:
Marek Krajewski – „ERY-

NIE”
Marek Krajewski znany miło-

śnikom powieści kryminalnych. 
Jest autorem bestsellerowej serii ze 
słynnym komisarzem Eberhardem 
Mockiem w roli głównej. Książki 
jego autorstwa ukazały się w dwu-
nastu krajach, przetłumaczono je 
między innymi na język angielski, 
hiszpański, francuski, włoski i nie-
miecki. Czy nowa książka to też bę-
dzie bestseller?

Harlan Coben - „ZAGINIO-
NA” 

Autor to megagwiazda współ-
czesnego thrillera.  Światową sła-
wę przyniósł mu thriller wydany 
w 2001 roku „Nie mów nikomu”, 
na podstawie którego w 2006 roku 
nakręcono film. Każda następna 
książka to  miliony czytelników na 
całym świecie .

Joanna Chmielewska - „BYCZ-
KI W POMIDORACH”

Najnowsza książka najpopular-
niejszej autorki polskich krymina-
łów. Czy przypadnie Czytelnikom 
do gustu? Można przeczytać i oce-
nić samemu.

Frances Mayes - „CODZIEN-
NOŚĆ W TOSKANII”

To kolejna książka Frances May-
es o ciekawym włoskim regionie, 
z jego kulturą, tradycją, wzboga-
cona o ulubione przepisy kulinar-
ne autorki. Jej wcześniejsze dwie 
książki, w których opisuje swoje 
podróże i życie w Toskanii to: „Pod 
słońcem Toskanii” i „Bella Toska-
nia” przetłumaczono na kilkanaście 

języków. Oba tytuły również do-
stępne w naszej placówce.

Tomek Michniewicz - „SAM-
SARA. NA DROGACH, KTÓ-
RYCH NIE MA” 

Zaskakująca i pełna ciekawych 
zdarzeń podróż po Azji. Autor pa-
kuje plecak i rusza w nieznane, aby 
przeżyć niesamowitą przygodę. 
Czytelnik na kartkach książki może 
również podróżować po Azji, oczy-
wiście leżąc i czytając, a resztę pod-
powie wyobraźnia, albo zachęcony 
przez autora sam wyruszy w poszu-
kiwaniu przygody.

Rani Manicka - „JAPOŃSKA 
PARASOLKA”

Malezja I połowy XX wieku i 
magiczny, egzotyczny świat Azji.

Małgorzata i Tadeusz Figurscy 
- „NORDIC WALKING DLA 
CIEBIE”

Nordic walking - to najszybciej 
na świecie rozwijająca się dyscypli-
na sportu w XXI wieku. 

~ I.B.

Sezon artystyczny grup związanych z GOK „Se-
zam” jest już zakończony i podsumowany. Nie 
znaczy to jednak, że wakacje to dla naszych ar-

tystów czas słodkiego lenistwa. Jest to bowiem czas 
warsztatów, podczas których nasze grupy intensyw-
nie pracują.

Jeszcze pod koniec czerwca rozpoczęły się trwają-
ce właśnie warsztaty taneczne grupy tańca nowocze-
snego Free Steps w Bornym Sulinowie (25VI – 3VII) 
oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Świnoujściu 
(26VI – 6VII).  Grupy teatralne z projektu „Teatr 
w każdej wiosce” właśnie wróciły ze Skorzęcina, na-
tomiast Mażoretki właśnie wybierają się do Nowe-
go Dymaczewa. Na wyjazdowych warsztatach szko-
li się jednak nie tylko młodzież: 10 lipca w Białym 
Dunajcu rozpoczęły się warsztaty artystyczne Chóru 
im. Feliksa Nowowiejskiego. Wyjazdy te, w znacz-
nej części finansowane przez GOK „Sezam”, są for-
mą nagrody za całoroczną aktywność członków po-
szczególnych grup.

 Uczestnikom wszystkich wyjazdów życzymy, by 
ten czas upłynął w świetnej atmosferze, a sami mamy 
nadzieję, że efekty ich letniej pracy nie jeden raz za-
skoczą nas w przyszłym sezonie.

~Jarek Krawczyk

Artyści na 
walizkach

Szanuję ten kabaret z kilku 
powodów. Potrafi on zgrab-
nie łączyć nawiązania do 

kabaretu literackiego z przeka-
zem zrozumiałym dla szerokiej 
publiczności. Bywa na telewi-
zyjnych kabaretonach i zwykle 
zawyża ich poziom. Nawet, gdy 
ociera się o rubaszny humor, nie 

przekracza granicy dobrego sma-
ku.  Od wielu lat potrafi skutecz-
nie rozbawić widownię. Bez wąt-
pienia,  24 czerwca w hali OSiR 
w Tarnowie Podgórnym po raz 
kolejny to potwierdził. 

W porównaniu z poprzednim 
u nas występem, Kabaret Moral-
nego Niepokoju, bo o nim mowa, 
zaprezentował całkowicie nowy 

program. Były wprawdzie skecze, 
które część widzów miała oka-
zję obejrzeć wcześniej w telewi-
zji (np. znakomite „Drzwi”), lecz 
były też i absolutnie premiero-
we, których próżno szukać nawet 
w internecie. Na przykład przeza-
bawna scenka w karczmooberży  
(nie mylić z restauracją), w której 
głodny klient próbuje przebić się 
przez wymyślne nazwy potraw, 
a jadłopodawca  (bo w żadnym 
razie nie kelner!) niekoniecznie 
ułatwia mu to zadanie. Kto nie wi-
dział, niech żałuje i sam się głowi, 
czy lepiej zamówić „Biuro Rze-
czy Znalezionych” (kotlet mielo-
ny), czy raczej „Krowę w Buda-
peszcie”  (placek po węgiersku). 

Przez niemal dwie godziny wy-
stępu nie było ani jednej „mieli-
zny”, a na koniec dwa bisy i słowa 
Roberta Górskiego:  „do zobacze-
nia za dwa lata”. Trzymamy za 
słowo! ~Jarek Krawczyk

Recenzja występu Kabretu Moralnego Niepokuju

Ani jednej „mielizny”

Kabaret od wielu lat 
potrafi skutecznie 
rozbawić widownię.
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Już po raz dziewiąty odbyło się Forum Teatrów 
Dziecięcych i Młodzieżowych. W ramach im-
prezy wystąpiły cztery związane z GOK „Se-

zam” zespoły teatralne. Zaprezentowała się również 
grupa „Przy Okazji” z LO w Tarnowie Podgórnym, 
a także zespół ze Szkoły Podstawowej w Lusowie - 
jedynej podstawówki, która zgłosiła się do udziału 
w imprezie.

Przedział wiekowy wykonawców był różny: od 
wspomnianych uczniów z Lusowa, do grupy składa-
jącej się głównie ze studentów, czyli „Viva Teresa”. 
Bacznie przyglądałem się wszystkim wykonawcom, 
którzy dali popis na deskach przeźmierowskiego 
domu kultury i muszę przyznać, że pokazały wielki 
kunszt aktorski. Pochwalić należy nie tylko samych 
aktorów, ale i osoby, które wykonały rekwizyty 
i skomponowały muzykę, gdyż do każdego przedsta-
wienia te dwa elementy dobrane były znakomicie. 

Poziom występów był naprawdę wysoki a dwa 
przedstawienia w mojej opinii zostały zagrane wręcz 
wybornie. Były to „Dzieci nie dzieci i ich wierszyki” 
prowadzonej przez Grażynę Smolibocką grupy z Li-
ceum z Tarnowa Podgórnego oraz „Bolero” grupy 
Novi, którego reżyserem była Teresa Mańczak-Ciuk-
sza. Pierwsze zasługuje na uznanie za swoją orygi-
nalność i humorystyczny tekst rymowany, który zo-
stał połączony z ucharakteryzowaniem aktorów na 
dzieci niczym z mrocznej komedii „Rodzina Adam-
sów”. Natomiast Novi uderzyli mnie swoją orygi-
nalną grą aktorską i niebanalnym, życiowym i skła-
niającym do refleksji tekstem. Za najlepszego aktora 
uznać natomiast muszę Mateusza Urbaniaka, który 
po mistrzowsku wczuł się w swoją rolę dyrygenta 
niesfornej orkiestry. 

Smuci mnie tylko to, że tak mało mieszkańców 
gminy zainteresowało się tak wybornymi spektakla-
mi. ~Arkadiusz Dobrzyński

Ich płyta została nominowana 
do nagrody Fryderyk 2010. 
Zdobyli wiele nagród w kon-

kursach chóralnych. Występowali 
w Programie III Polskiego Radia, 
a obecnie szykują się do koncerto-
wania w Hiszpanii. Jednak wcze-
śniej, już w niedzielę 1 sierpnia, 
zaśpiewają w Lusowie. Zaprasza-
my na koncert OCTAVA Ensem-
ble, wokalnego oktetu z Krako-
wa.

Grupa powstała w 2004 roku i 
szybko została uznana za jeden z 
najciekawszych polskich zespo-
łów wokalnych młodego pokole-
nia. W repertuarze oktetu znajdu-
ją się utwory ze wszystkich epok 
historii muzyki: od średniowiecza 
aż po twórczość kompozytorów 
współczesnych, a nawet pozycje 
z pogranicza jazzu i muzyki roz-
rywkowej. Kierownikiem arty-
stycznym Octava Ensemble jest 
Zygmunt Magiera, a zespół two-
rzą: Agnieszka Drabent, Anna 
Magiera, Małgorzata Langer – 
Król, Łukasz Dulewicz, Zygmunt 
Magiera, Marek Opaska, Bartło-
miej Pollak i Marcin Wróbel. 

~Jarek Krawczyk

Mądra i piękna 
zabawa w teatr

Lusowskie Poranki  
Muzyczne
Koncert OCTAVA ensemble
Niedziela, 1.08.2010, 
godz. 11.45
Kościół w Lusowie
Wstęp wolny

Muzyka

Octava Ensemble 
w Lusowie

Wycieczki na lato
Można jeszcze zapisywać dzieci na wakacyjne 
wycieczki po Wielkopolsce. Na przełomie lip-
ca i sierpnia odbędą się cztery jednodniowe wy-
jazdy. W programie każdego z nich: zwiedzanie, 
obiad i kąpiel w jeziorze lub basenie. Wszystkie 
wycieczki ruszą z Tarnowa Podgórnego i Prze-
źmierowa.

Terminy wycieczek:
22.07 – Wycieczka do Śmiełowa, Soplicowa 

i Żerkowa
29.07 – Wycieczka do Kórnika i Rogalina
5.08 – Wycieczka do Gołuchowa i Środy Wiel-

kopolskiej
12.08 – Wycieczka Szlakiem Romańskim

Z XV Powiatowego Prze-
glądu Śpiewających Dzieci  
Stęszewska Triola repre-

zentacja naszej Gminy powróciła 
z tarczą. 

Wokalistki i wokaliści byli po-
dzieleni na grupy wiekowe. Ko-
lejność prezentacji losowano. 
W przeglądzie uczestniczyło 58 
osób z powiatu poznańskiego. Na-
sza reprezentacja wypadła bardzo 
dobrze. Był to najlepszy z dotych-
czasowych występów! W grupie 
I zdobywczynią I nagrody została 
Aleksandra Marcinkowska, na-

tomiast w grupie III  zdobywczynią 
I nagrody została Joanna Kubów.

Poziom tegorocznej imprezy był 
bardzo zróżnicowany. Dało się za-
uważyć duże dysproporcje warsz-
tatowe, często też, pod względem 
możliwości wykonawczych, nie-
trafiony był dobór repertuaru. Tym 
bardziej cieszy, że w naszej Gminie 
mamy laureatki Stęszewskiej Trio-
li.

Serdecznie gratulujemy zwy-
cięskim wokalistkom i ich opie-
kunom. Do zobaczenia za rok!

~Krzysztof  Zaremba

Stęszewska Triola po raz czternasty 

Mamy dwa pierwsze 
miejsca
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Po raz 5. odbył się w Szkole Podstawowej 
w Ceradzu Kościelnym Festyn Rodzinny. Jak 
co roku towarzyszyło mu hasło – tym razem 

brzmiało ono „Mam talent”. 
Wszyscy uczestnicy wykazali się niezwykłymi 

umiejętnościami. Rodzice, okazali swój talent w pie-
czeniu różnych (pysznych !!!) ciast, serwowali wspa-
niałe hot-dogi, zapiekanki, frytki, przygotowali cudka-
napki ze smalcem i ogórkiem, rewelacyjne gofry oraz 
kawę i herbatę. Wszystkim rodzicom za „utalentowa-
ną” kulinarną stronę festynu serdecznie dziękujemy.  
Talentami rozlicznymi wykazali się również arty-
ści prezentujący się na naszej plenerowej scenie. Na 
dobry początek wystąpili tancerze z zespołu „Free 
Steps”  GOK „Sezam”, którymi opiekują się Dawid 
Białas i Piotr Bańkowski. Zaczęliśmy więc hipho-
powo. Następnie wystąpiła Joanna Kubów z Prze-
źmierowa, która uświetniła swym występem festyn. 
Potem zaprezentował się zespół muzyczny: Miraż”, 
następnie (zaprzyjaźniona z nami, bo występująca co 
roku) grupa taneczna JAST z OSiR w Tarnowie Pod-
górnym pod opieką pani Beaty Dudek. 

Jak co roku wiele radości sprawiały rodzicom wy-
stępy ich dzieci, które tańczyły, śpiewały, recytowały. 

K.M. - Gdybyś mógł streścić w trzech słowach 
swoją pasję, co byś wymienił?

Staś - Przyroda, sport, książki; a przyrody nie da 
się opisać w trzech słowach.

K.M. - 15 maja 2010 r. w Świebodzinie w wiel-
kim stylu zdobyłeś tytuł laureata Konkursu „Sa-
lamandra”, co mógłbyś powiedzieć nam o tego-
rocznym finale finałów.

Staś – Miałem bardzo trudnych przeciwników. Biorę 
udział również w zawodach sportowych więc wiem, 
co to jest rywalizacja i walka fair play. Dla mnie styl, 
w którym się wygrywa jest bardzo ważny. Ważne jest 
również to, co ma się w głowie i jak to się wykorzystuje.

K.M. - Czy tego typu konkursy są dla Ciebie 
tylko obowiązkiem? Jakie emocje towarzyszą tak 
ważnej chwili?

Staś - To jest dla mnie zabawa. Jestem wtedy spo-
kojny, bo wiem, co umiem i na co minie stać.

K.M. - Gdy już oczekiwałeś na wyniki, co czu-
łeś?

Staś - Byłem trochę zły na siebie, że nie odpowie-
działem poprawnie na kilka pytań, ale przeciwnicy 
na szczęście zrobili więcej błędów.

SP Ceradz Kościelny

Pofestynowe 
wspomnienia

Na festynie dali też koncert utalen-
towani młodzi ludzie z LO w Tar-
nowie Podgórnym – Marysia Boch, 
Laura Belter,  Maciej Skrodzki. A 
na zakończenie wystąpił bardzo 
dobry zespół „Backroom”. Wszyst-
kim artystom dziękujemy. Podzię-
kowanie składamy prowadzącej 
festyn Sandrze Skrobale, a także  
jej bratu, który opiekował się tech-
niczną oprawą festynu.  
Dziękujemy też naszym sponso-
rom: Tomaszowi Gorwa - UKS 
Dragon, Alicji Smoczyk - Przed-

siębiorstwo Handlowo Usługowe 
„TOM-BUD”, Marianowi Zagla-
nicznemu prezesowi ZOGZ OSP 
RP w Dusznikach, firmie COCO-
CHICKEN z Leszna, Grzegorzo-
wi Kiejnichowi - FARGO Przed-
siębiorstwo Wielobranżowe, B.M. 
Szwedek ze sklepu spożywczego  
Lewiatan, firmie Paso z Sierosła-
wia, a także naszym rodzicom, za 
dostarczenie atrakcyjnych przed-
miotów, które wzbogaciły  loterię 
fantową.

~Grono pedagogiczne

Gimnazjum w Baranowie ma laureata wojewódzkiego konkursu 
przyrodniczego „Salamndra” – Stanisława Sikorskiego 

K.M. - A teraz proszę Cię 
o szybkie odpowiedzi:

- Co w życiu jest dla Ciebie 
najważniejsze? 

Staś - Rodzina.
- Jaką cechę wśród ludzi ce-

nisz najbardziej?
Staś - Szacunek.
- Twoi znajomi, jak reagują 

na coraz większe sukcesy? 
Staś - To duża przyjemność 

słyszeć i widzieć radość Ada-
ma, Grażyny, Macieja, Justyny ... 
i wielu innych osób. A co do suk-
cesów, to drugi raz jestem drugi 
w tym konkursie.

- Kto wpłynął na Twoją pa-
sję? Rodzina, nauczyciele ...? 

Staś - Rodzice.
- Gdybyś mógł cofnąć czas, co 

byś zmienił? 
Staś - Chciałbym urodzić się 

o 3 dni później, czyli w następ-

nym roku i pójść rok później do 
szkoły ... A tak naprawdę, to nic 
bym nie zmienił w swoim życiu. 
Jestem szczęśliwym człowie-
kiem.

K.M. - I na koniec pytanie 
bardzo przyszłościowe, jakie 
jest Twoje największe marze-
nie?

Staś - Każde swoje marzenie 
realizować.

Rozmawiała: Karolina Maciejewska

Festyn Rodzinny fot. archiwum
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Nasze koło teatralne już po 
raz drugi, dzięki przychyl-
ności Dyrekcji zostało za-

proszone do współpracy przez Te-
atr Nowy w Poznaniu. W tym roku 
szkolnym, tak jak w poprzednim 
- uczestniczyliśmy w zajęciach 
warsztatowych, które miały przy-
bliżyć nam pracę w teatrze, po-
kazać „teatr od kuchni”. Podczas 
spotkań ćwiczyliśmy koncentrację, 
dykcję, poznawaliśmy ćwiczenia 
rozluźniające. Zostaliśmy zapozna-
ni z podstawowymi zagadnieniami 
związanymi z konstrukcją postaci 
scenicznej, kształtowaniem materii 
scenicznej, dekoracji, rekwizytów. 
Uczyliśmy się tego wszystkiego 
pod czujnym okiem Bożeny Bo-
rowskiej – Kropielnickiej, która 
nie tylko zapoznawała nas z pra-
cą aktora, ale także zdradzała nam 
wiele tajników sztuki aktorskiej.

Pracowaliśmy nad sztuką tak, 
jak w prawdziwym teatrze - roz-
poczynaliśmy od czytania tek-
stu, jego interpretacji, nakreśle-
nia schematu poszczególnych 
ról, analizy charakterologicznej 
bohaterów. Zastanawialiśmy się, 
jak stworzyć daną postać, a póź-
niej rozpoczynała się już praca 
nad przedstawieniem. Pracowali-
śmy ciężko i wytrwale, ale nasz 
trud przyniósł efekt - 19 czerwca 

W czwartek 24.06.br. od-
był się w naszej szko-
le finał konkursu „Z 

ortografią za pan brat”. Ostatnie 
– finałowe dyktando pisały trzy 
uczennice – laureatki poszczegól-
nych miesięcy:

Claire Jankowska z kl. IVa
Maria Nadybska z kl. VIb
Marta Skoczyńska z kl. VIb

Z pułapkami ortograficznymi 
najlepiej poradziła sobie uczenni-

SP Lusowo 

Zagraliśmy w Teatrze Nowym!

wystąpiliśmy na deskach Teatru 
Nowego na Trzeciej Scenie. 

Zaprosiliśmy panią Dyrektor, 
nauczycieli, rodziców i przyjaciół 
naszej szkoły. Widowni zapre-
zentowaliśmy dwa spektakle, nad 
którymi pracowaliśmy przez cały 
rok. Pierwszy przygotowała grupa 
młodsza – uczniowie klas IV. Zaty-
tułowali go „ W klasie”, a składał 
się – z jakże dobrze znanych nam 
wszystkim wierszy J. Tuwima, J. 
Brzechwy, M. Konopnickiej. Na 
scenie pojawili się: Stefek Burczy-
mucha, Samochwała, Kłamczu-
cha, Zosia Samosia, Skarżypyta, 
Leń, Natka Szczerbatka.

Drugie widowisko przygotowa-
liśmy, my, czyli uczniowie z kl. 
V i VI. Ten spektakl nosił tytuł 

„Kopciuszek” Jednak nie była to 
bajka jaką znamy z dzieciństwa 
- my zabawiliśmy się konwencją 
bajki. Nasza główna bohaterka 
nie do końca była słodka naiw-
na, a książę nie był wymarzonym 
młodzieńcem na białym rumaku, 
ale królem rock nad rolla, dla któ-
rego najpiękniejszy dźwięk - to 
dźwięk pieniędzy.

Nasze spektakle spotkały się 
z gorącym przyjęciem publiczno-
ści. Za dotychczasową współpra-
cę w imieniu wszystkich uczest-
ników i swoim własnym Dyrektor 
Aleksandra Kolendo złożyła po-
dziękowania na ręce Bożeny Bo-
rowskiej-Kropielnickiej i Jacka 
Nadarzyńskiego.

~Mali aktorzy z koła teatralnego 

SP Lusowo 

Ortograficzne zmagania zakończone !
ca kl. VI b, a tym samym otrzy-
mała tytuł Mistrzyni Ortografii 
Szkoły Podstawowej w Lusowie 
w roku szkolnym 2009 / 2010 
Maria Nadybska.

Wszystkim finalistkom gratu-
lujemy wspaniałej znajomości 
zasad ortograficznych! Marii 
gratulujemy zwycięstwa! 

Mamy jeszcze jedna prośbę - 
nie zapominajcie - w czasie wa-
kacji - o tym, aby pisać i mówić 
poprawnie w języku ojczystym – 
tu przytoczymy słowa wieszcza 
„chodzi nam jedynie o to, aby ję-

zyk giętki powiedział wszystko, 
co pomyśli głowa”. Zatem niech 
wasze wakacyjne opowieści będą 
przekazywane piękną i popraw-
ną polszczyzną, a wasi słucha-
cze niech z wielką przyjemnością 
słuchają barwnych przygód przy-
prawionych dużą dawką odwagi, 
nutką fantazji, szczyptą niesamo-
witości i przeświadczeniem, że 
jesteście ambasadorami pięknego 
języka polskiego! 

~Małgorzata Mitkowska 
~Stanisława Janeczek
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 edukacja

LO Tarnowo Podgórne

Supermatematyk 
w Liceum

Łukasz Nizio uczeń klasy II B/C Liceum Ogól-
nokształcącego w Tarnowie Podgórnym to 
bardzo uzdolniony, młody matematyk. Po-

twierdzeniem tych słów są zdobyte miejsca oraz na-
grody w konkursach matematycznych. Łukasz został 
jedynym laureatem w Wielkopolsce w kategorii klas 
drugich ponadgimnazjalnych w Międzynarodowym 
Konkursie Matematycznym „Kangur”. Nagrodą jest 
tygodniowa wycieczka na Węgry. Ponadto zdobył 
drugie miejsce w konkursie matematycznym „Su-
permatematyk” oraz został półfinalistą Olimpiady 
Matematycznej. Łukasz został również „Międzyna-
rodowym Mistrzem Rozwiązywania” w konkursie 
matematycznym „Geniusz Logicus”.

Pomimo licznych wyróżnień Łukasz jest osobą 
skromną i pełną zapału do nauki. Cała społeczność 
Liceum w Tarnowie Podgórnym życzy mu dalszych 
sukcesów.

~Anna Gorońska i Mirosława Przyłudzka-Moryl

Szkoła Podstawowa im. Ar-
kadego Fiedlera w Prze-
źmierowie zajęła II miejsce 

(w kategorii szkół podstawowych) 
w trzeciej edycji ogólnopolskiego 
konkursu „COMENIUS W IN-
TERNECIE”.

Realizujemy europejski program 
Comenius, którego tematem jest 
„Różnorodność kulturowa i śro-
dowiskowa – świadomość kultury 
i środowiska naturalnego”.

W marcu szkolny koordynator 
zgłosił stronę projektu do konkur-
su na  najciekawsze strony inter-
netowe partnerskich projektów 
szkół. Wraz z uzyskaniem infor-
macji o nagrodzeniu naszej strony 
przez Komisję Konkursową otrzy-
maliśmy zaproszenie na uroczy-
stość wręczenia dyplomów. Odby-
ła się ona podczas ogólnopolskiej 
konferencji naukowej „Liderzy 
w edukacji” organizowanej przez 
Fundację Rozwoju Systemu Edu-
kacji i Uniwersytet Łódzki. 

Celem konferencji było stwo-
rzenie platformy dla szerokiej 
dyskusji nad teoretycznymi i prak-
tycznymi aspektami przywództwa 
edukacyjnego, a także upowszech-
nienie dobrych praktyk i cieka-
wych rozwiązań w działaniach pe-
dagogiczno –wychowawczych.

Otrzymana nagroda stanowi dla 
nas ogromne wyróżnienie, gdyż 
realizujemy projekt Comenius po 
raz pierwszy, a nasza praca została 

doceniona tak prestiżową nagrodą 
o zasięgu ogólnopolskim.

Podczas konferencji Szkołę Pod-
stawową w Przeźmierowie repre-
zentowała szkolna koordynatorka 
projektu Iwona Janicka–Leśniew-
ska oraz administrator nagrodzo-
nej strony  Piotr Leśniewski.

Z ramienia Kuratorium Oświaty 
w Poznaniu na konferencji obecna 
była  Alicja Trybus starszy wizy-
tator KO w Poznaniu, koordynator 
wojewódzki Programu „Uczenie 
się przez całe życie” Comenius.

A oto adres internetowy nagro-
dzonej strony projektu:

www.spprzezmierowo. 
internetdsl.pl/szkola/strona/ 

comenius/index.htm

W budowę strony Comenius za-
angażowały się następujące osoby: 
Bogusława Świerkiel – dyrektor 
szkoły,  Iwona Janicka-Leśniew-
ska – szkolny koordynator, osoba 
odpowiedzialna za stronę polską, 
Piotr Leśniewski – administra-
tor strony, Alicja Wiela odpo-
wiedzialna za stronę angielską, 
Dawid Marcinkowski – uczeń, 
Tomasz Gotowicki – uczeń, Stani-
sław Garstecki – uczeń. 

Bardzo dziękujemy wszystkim 
nauczycielom oraz uczniom szko-
ły za udostępnione materiały (pla-
katy, opisy, prezentacje, itd.) zwią-
zane z tematem naszego projektu.

~Iwona Janicka-Leśniewska, 
Piotr Leśniewski

SP Przeźmierowo

Wyniki  
EkoPlanety
Ponad stu uczniów naszej 

szkoły zasiadło do testu 
przyrodniczego w ramach 

Ogólnopolskiego Konkursu Eko-
logicznego EKOPLANETA 2010. 

Odbywał się on w dwóch kate-
goriach wiekowych: MALUCH – 
klasy III i IV oraz ADEPT – klasy 
V i VI. Najlepszy wynik w szko-
le uzyskała Anna Majchrzak 
(kl. IVc), która zajęła 3. miejsce 
w województwie. W tej katego-
rii kolejne miejsca zajęli Kacper 
Maciejewski (kl.IVa) oraz Woj-
ciech Kotowski (kl.IVa). Wśród 
klas trzecich kolejne równorzęd-
ne miejsce zdobyli: Agata Zdro-
jewska (kl.IIIc), Anna Białecka 
(kl.IIIb) i Wiktor Kulczyński (kl.
IIIb). W kategorii ADEPT najlep-
si okazali się: Tomasz Gotowicki 
(kl.VIb), Anna Cieciora (kl.VIc) 
oraz Wiktor Hoffmann (kl.Va). 
Laureatom zostały wręczone na-
grody książkowe i dyplomy pod-
czas szkolnego apelu przyrodni-
czego.   ~U. Książkiewicz 

SP Przeźmierowo

Sukces naszej strony
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 ogłoszenia
WZPGN. 72243-33/10 Tarnowo Podgórne, dnia 9 lipca 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 przeznaczonych do dzierżawy

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI KW 

KW nr 148460

OBRęB Przeźmierowo
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 1/44
ADRES NIERUCHOMOŚCI Przeźmierowo, ul. Rynkowa
POWIERZCHNIA 
NIERUCHOMOŚCI

7090 m2 (część przeznaczona do dzierżawy 
4760 m2)

OPIS NIERUCHOMOŚCI Działka niezabudowana 

PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego terenów 
budownictwa mieszkaniowego w obrębie 
ulicy Rynkowej, zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XXI/144/1995 Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
z dnia 28 listopada 1995 r. opublikowaną w 
Dz. U. Woj. Pozn. nr 5, poz. 44 działka prze-
znaczona jest pod obiekty komunikacji, ozna-
czone symbolem 3KM.

SPOSÓB ZAGOSP. 
NIERUCHOMOŚCI

Parking

OKRES DZIERŻAWY 3 lata
CZYNSZ DZIERŻAWNY 7310 zł +22% VAT/miesiąc

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

ZASADY AKTUALIZACJI 
STAWKI DZIERŻAWY

Czynsz dzierżawny 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 następny po 
roku, którego wskaźnik ten dotyczy

Wykaz wywieszono w dniach 9 – 30 lipca 2010 roku
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka

WZPGN. 72243-22 /10 Tarnowo Podgórne, dnia 9 lipca 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 przeznaczonych do dzierżawy

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI KW 

KW nr PO1P/00099730/0

OBRęB Baranowo
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 222/151
ADRES NIERUCHOMOŚCI Baranowo, ul. Rzemieślnicza
POWIERZCHNIA 
NIERUCHOMOŚCI

19090 m2 (część przeznaczona do dzierżawy 
5267 m2)

OPIS NIERUCHOMOŚCI Działka niezabudowana 

PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI

Dla przedmiotowej działki nie ma obowią-
zującego planu miejscowego. Zgodnie ze 
studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy, zatwierdzonym 
uchwałą rady Gminy Nr LXV/405/2005 z dnia 
29 listopada 2005 roku powyższa działka znaj-
duje się na terenie przeznaczonym pod teren 
inicjatyw indywidualnych z prawem zabudowy 
mieszkaniowej (symbol MU).

SPOSÓB ZAGOSP.
NIERUCHOMOŚCI

Działalność magazynowo-handlowa

OKRES DZIERŻAWY 3 lata
CZYNSZ DZIERŻAWNY 5267 zł +22% VAT/miesiąc

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

ZASADY AKTUALIZACJI 
STAWKI DZIERŻAWY

Czynsz dzierżawny 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 następny po roku, którego 
wskaźnik ten dotyczy

Wykaz wywieszono w dniach 9 – 30 lipca 2010 roku
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Tarnowo Pod-
górne i Góra

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 zmia-
nami) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227)  w 
związku z uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr LXXIV/711/2010 z 
dnia 29 czerwca 2010 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go terenów w miejscowości Tarnowo Podgórne i Góra wraz z prognozą od-
działywania na środowisko w dniach od 20.07.2010r. do 09.08.2010r., ul. 
Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego roz-
wiązaniami, odbędzie się 02.08.2010r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarno-
wie Podgórnym  o godzinie 15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejsco-
wego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy 
z podaniem imienia i nazwiska  lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.08.2010r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Pod-
górne. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w 
Baranowie w rejonie ulic: Szamotulskiej i Białej 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
ze zmianami) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 
poz. 1227)  zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nów zabudowy mieszkaniowej w Baranowie w rejonie ulic: Szamotul-
skiej i Białej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 
20.07.2010r. do 09.08.2010r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzę-
du, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego roz-
wiązaniami, odbędzie się 26.07.2010r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarno-
wie Podgórnym  o godzinie 15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejsco-
wego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gmi-
ny z podaniem imienia i nazwiska  lub nazwy jednostki organizacyjnej i 
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oce-
ny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą za-
poznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienionej pro-
gnozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.08.2010r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Pod-
górne. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka
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 ogłoszenia
WZPGN. 71442-5/10 Tarnowo Podgórne, dnia 9 lipca 2010 r.

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 przeznaczonych do najmu

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI KW 

KW nr TIIK28

OBRęB Batorowo
NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK Działka nr 142
ADRES NIERUCHOMOŚCI Batorowo, ul. St. Batorego 67
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 46 m2

OPIS NIERUCHOMOŚCI Lokal użytkowy

PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI 

Dla przedmiotowej działki nie ma obowiązują-
cego planu miejscowego. Zgodnie ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy, zatwierdzonym 
uchwałą rady Gminy Nr LXV/405/2005 z dnia 
29 listopada 2005 roku powyższa działka znaj-
duje się na terenie przeznaczonym pod rozwój 
mieszkalnictwa ekstensywnego indywidualne-
go i zagrodowego (siedliska rolne, ogrodnicze).

SPOSÓB ZAGOSP.
NIERUCHOMOŚCI

Sklep

CZYNSZ NAJMU 276 zł + 22% VAT /miesiąc
OKRES NAJMU 3 lata

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 czyn-
szu za cały rok następny po roku, którego 
wskaźnik ten dotyczy.

Wykaz wywieszono w dniach 9 – 30 lipca 2010 roku
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka

WZPGN. 72243-32/10 Tarnowo Podgórne, dnia 9 lipca 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 przeznaczonych do dzierżawy

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI KW 

KW nr 111909

OBRęB Kokoszczyn
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 78/3
ADRES NIERUCHOMOŚCI Kokoszczyn ul. Kręta
POWIERZCHNIA 
NIERUCHOMOŚCI

0,5300 ha

OPIS NIERUCHOMOŚCI Działka niezabudowana 

PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI

Dla przedmiotowej działki nie ma obowiązują-
cego planu miejscowego. Zgodnie ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy, zatwierdzonym uchwałą 
rady Gminy Nr LXV/405/2005 z dnia 29 listopa-
da 2005 roku powyższa działka znajduje się na 
terenie przeznaczonym pod rolniczą przestrzeń 
produkcyjną bez prawa zabudowy.

SPOSÓB ZAGOSP.
NIERUCHOMOŚCI

Uprawa rolna

OKRES DZIERŻAWY 3 lata
CZYNSZ DZIERŻAWNY 150 zł /rok

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

ZASADY AKTUALIZACJI 
STAWKI DZIERŻAWY

Czynsz dzierżawny 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 następny po roku, którego 
wskaźnik ten dotyczy

Wykaz wywieszono w dniach 9 – 30 lipca 2010 roku
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka

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

WYKAZ
OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI

gm. Tarnowo Podgórne, obręb Przeźmierowo

NR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ 1118/6
ŁĄCZNA  POWIERZCHNIA 1075 m2

KSIęGA WIECZYSTA PO1P/00099481/9
OPIS NIERUCHOMOŚCI działka niezabudowana  

PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI
W MIEJSCOWYM PLANIE 
ZAGOSP.
PRZESTRZENNEGO

dla działki nr 1118/6 ma obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Dla tego terenu została wydana 
decyzja o warunkach zabudowy z dnia 12 
maja 2010r. Nr WZPGN.7331-90/10 zgodnie, 
z którą na w/wym. działce można wybudo-
wać budynek mieszkalny jednorodzinny.

FORMA I TRYB ODDANIA 
sprzedaż przetargu ustnego 
nieograniczonego 

WARTOŚĆ DZIAŁKI (brutto) 463.200,00 zł
TERMIN DO ZŁOŻENIA 
WNIOSKU PRZEZ OSOBY, 
KTÓRYM PRZYSŁUGUJE 
PIERWSZEŃSTWO W 
NABYCIU – art. 34 ust. 1 i 2 w/
wym. ustawy 

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia 
wykazu

INFORMACJE DODATKOWE
nabywca ponosi koszty:  wyceny, zawarcia 
aktu notarialnego.

Wykaz wywieszono od dnia 15.06.2010r. do 6.07.2010r. 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

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

WYKAZ
OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI

gm. Tarnowo Podgórne, obręb Przeźmierowo

NR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ 1118/2, 1118/9
ŁĄCZNA  POWIERZCHNIA 835 m2

KSIęGA WIECZYSTA PO1P/00099481/9
OPIS NIERUCHOMOŚCI działki niezabudowane  

PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI
W MIEJSCOWYM PLANIE 
ZAGOSP.
PRZESTRZENNEGO

dla działek nr 1118/2, 1118/9 ma 
obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Dla tego 
terenu została wydana decyzja o warunkach 
zabudowy z dnia 12 maja 2010r. Nr 
WZPGN.7331-8 9/10 zgodnie, z którą na w/
wym. działkach można wybudować budynek 
mieszkalny jednorodzinny.

FORMA I TRYB ODDANIA 
sprzedaż przetargu ustnego 
nieograniczonego 

WARTOŚĆ DZIAŁKI (brutto) 359.800,00 zł
TERMIN DO ZŁOŻENIA 
WNIOSKU PRZEZ OSOBY, 
KTÓRYM PRZYSŁUGUJE 
PIERWSZEŃSTWO W 
NABYCIU – art. 34 ust. 1 i 2 
w/wym. ustawy 

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia 
wykazu

INFORMACJE DODATKOWE
nabywca ponosi koszty:  wyceny, zawarcia 
aktu notarialnego.

Wykaz wywieszono od dnia 15.06.2010r. do 6.07.2010r.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
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W SKRÓCIE …
KOLARSTWO

W dniach od 18 do 20 czerwca w gminie Golcze-
wo odbyły się Szosowe Mistrzostwa Polski Juniorów 
i Juniorek w kolarstwie. W zawodach uczestniczyło 
200 zawodników i zawodniczek, którzy rywalizowa-
li ze sobą w dwóch konkurencjach: jazda indywidu-
alna na czas i start wspólny. Podczas jazdy indywidu-
alnej na czas zawodnicy mięli do pokonania dystans 
21,6 km. Wśród juniorów reprezentujących barwy 
GKS-u TARNOVII Tarnowo Podgórne najlepszy 
okazał się Andrzej Marciniak, który zajął 10. miej-
sce. Natomiast 16. miejsce zajął Kacper Kistowski. 

KRęGLARSTWO
W niedzielę 13 czerwca na kręgielni VECTOR za-

wodnicy ALFY VECTOR Tarnowo Podgórne po raz 
trzeci z rzędu zdobyli tytuł Drużynowego Mistrza Pol-
ski wygrywając Superligę PZK. Na tytuł Mistrza Pol-
ski złożyło się aż 10 wygranych, 1 remis i tylko 1 prze-
grana, co łącznie dało 25 punktów z 28 możliwych. 
Tytuł Drużynowego Mistrza Polski 2010 zdobyła 
drużyna prowadzona przez trenera Jacka Klabińskie-
go w składzie: Michał Grędziak (kapitan), Jarosław 

Bonk, Leszek Torka, Maciej Klą-
skała, Dawid Strzelczak, Jarosław 
Michalak, Piotr Kaczmarek, To-
mek Masłowski. Uroczysta deko-
racja, w której poza zawodnikami 
wzięli udział Wójt Gminy Tade-
usz Czajka, Przewodniczący Rady 
Gminy Ewa Noszczyńska-Szku-
rat, Prezes PZK Bernard Broński 
i Prezes KS ALFY VECTOR Piotr 
Nowak odbyła się 24 czerwca. Od 
przyszłego sezonu w drużynie KS 
ALFA VECTOR nie zagra Michał 
Grędziak, który po bardzo dobrym 
sezonie 2009/2010 zasili szeregi 
jednego z najlepszych zespołów 
kręglarskich na świecie - SKC Vic-
toria Bamberg (Niemcy).

Wśród zawodniczek żeńskiej 
drużyny ALFY VECTOR po raz 
piąty z rzędu najlepszą kręglarską 
w corocznym challange PZK zo-
stała Barbara Danek. Pozostałe za-
wodniczki ALFY VECTOR zaję-
ły następujące miejsca: 4.  Izabela 
Torka oraz 6. Małgorzata Leopold, 
a cała drużyna 3. miejsce w tabeli.

Od 18 do 20 czerwca br. w Lesz-
nie odbywały się 37. Indywidual-
ne Mistrzostwa Polski Seniorów 
w kręglach klasycznych. Najwyżej, 
bo na drugim miejscu rywalizację 
zakończył Michał Grędziak, który 
został Wicemistrzem Polski 2010 
z łącznym wynikiem 1207 punktów 
(w eliminacjach 623, a w finale 584). 
W finałowej dwunastce zawodnicy 
ALFY VECTOR Tarnowo Podgór-
ne zajęli następujące miejsca: 7. 
Dawid Strzelczak 1130 punktów 
(565+656), 8. Jarek Michalak 1130 
punktów (564+566), 9. Jarek Bonk 
1114 punktów (556+558), 10. Piotr 
Kaczmarek 1113 (553+560) oraz 
11. Maciej Kląskała 1089 punktów 
(556+533). Startu zawodniczek 
ALFY VECTOR nie możemy ko-
mentować z wielkim optymizmem, 
ponieważ tylko Barbara Danek za-
walczyła i zdobyła brązowy me-
dal z wynikiem 1109 kręgli, a resz-
ta z zawodniczek zakończyła start 
poza finałową dwunastką. 

 ~Ania Gibała

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, 37 ust. 1 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. 
U. z  2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) przeznaczam do 
zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy Tarnowo Podgórne.

WYKAZ
OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI

gm. Tarnowo Podgórne, obręb 
Przeźmierowo

NR DZIAŁKI 
EWIDENCYJNEJ

9/6

POWIERZCHNIA 1478 m2

KSIęGA WIECZYSTA PO1P/00169996/4

OPIS NIERUCHOMOŚCI 

kształt działki zbliżony jest do 
trójkąta, działka ogrodzona, na 
części działki znajdują się budynek 
gospodarczy i altanka

PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI
W MIEJSCOWYM PLANIE 
ZAGOSP.
PRZESTRZENNEGO

dla działki nr 9/6 nie ma obowią-
zującego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Dla 
tego terenu została wydana decyzja 
o warunkach zabudowy z dnia 4 
maja 2010r. Nr WZPGN.7331-92/10 
zgodnie, z którą na w/wym. działce 
można wybudować budynek miesz-
kalny jednorodzinny w zabudowie 
wolnostojącej. 

FORMA I TRYB ODDANIA 
sprzedaż przetargu ustnego 
nieograniczonego 

WARTOŚĆ DZIAŁKI (brutto) 538.800,00 zł  
TERMIN DO ZŁOŻENIA 
WNIOSKU PRZEZ OSOBY, 
KTÓRYM PRZYSŁUGUJE
PIERWSZEŃSTWO W 
NABYCIU – art. 34 ust. 1 i 
2 w/wym. ustawy 

6 tygodni, licząc od dnia 
wywieszenia wykazu

INFORMACJE 
DODATKOWE

nabywca ponosi koszty:  wyceny, 
zawarcia aktu notarialnego.

Wykaz wywieszono od dnia 15.06.201r. do 6.07.2010r.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

WZPGN.72243-41/10 Tarnowo Podgórne, dnia 9 lipca 2010 roku
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-
darce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z 
późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY 
w drodze przetargu ograniczonego do rolników zamieszkałych w gminie Tarnowo Podgórne
OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI KW

PO1P/00093761/4, PO1P/00081165/9

OBRęB Rumianek, Góra

NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK Rumianek: 18/1, 21, 5/2, 6/3, 8/2, 2/10; Góra: 77

ADRES NIERUCHOMOŚCI Rumianek i Góra - okolice składowiska odpadów komunalnych. 

POWIERZCHNIA 
NIERUCHOMOŚCI

Rumianek:                               Góra:
18/1 – 4.4818 ha                     77 – 8.8900 ha
21 – 1.0400 ha
5/2 – 8.7539 ha
6/3 – 4.4534 ha
8/2 – 5.6556 ha 
2/10 – 11.7537 ha 
Łączna powierzchnia dzierżawy – 45,0284 ha

PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI

Dla przedmiotowych działek nie ma obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Tereny te są użytkowane rolniczo.

SPOSÓB ZAGOSP. 
NIERUCHOMOŚCI

Cele rolnicze

OKRES DZIERŻAWY 3 lata

OPIS NIERUCHOMOŚCI Działki niezabudowane użytkowane rolniczo. 

CZYNSZ DZIERŻAWY
Cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego: 
200,00/ha zł (opłata roczna)

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

ZASADY AKTUALIZACJI 
STAWKI CZYNSZU

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

Wykaz wywieszono w dniach 9 lipca - 30 lipca 2010 roku.
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W tegorocznej edycji tur-
nieju Gmina Tarnowo 
Podgórne zajęła wy-

sokie 2 miejsce ustępując tylko 
Rawie Mazowieckiej (woj. łódz-
kie, przyp.red.), w kategorii miast 
i gmin od 15 do 40 tysięcy miesz-
kańców. W nagrodę Gmina otrzy-
ma 10 000 zł, które będzie mo-

XVI Sportowy Turniej Miast i Gmin

Zakończył się piłkarski se-
zon, ponad stu zawodni-
ków udało się na zasłużony 

odpoczynek, a ja przedstawiam 
krótkie podsumowanie mijające-
go sezonu. Przypomnę tylko, że 
GKS TARNOVIĘ reprezentują 
seniorzy, juniorzy i trampkarze, 
natomiast MTS TARNOWIAK 
młodziki i orliki.

Seniorzy zakończyli swoje roz-
grywki na trzecim miejscu – tym 
samym awans do 4 ligi trzeba nie-
stety odłożyć na następny sezon. 
Najstarszy zespół Tarnovii prze-
grał prawo gry w barażach w ostat-
nim meczu ulegając na własnym 
boisku Świtowi Piotrowo. Bilans 
bramkowy tego zespołu to 78:25, 
najlepszy strzelec – Grządzielew-
ski Artur (15 bramek). Podopiecz-
nym Włodzimierza Jakubowskie-
go na pocieszenie pozostał tytuł 
najskuteczniejszej ekipy w lidze – 
75 bramek w 26 spotkaniach.

Juniorzy starsi zajęli w lidze 
okręgowej juniorów starszych 
szóstą lokatę i udało im się pozo-
stać w lidze. To spory wyczyn tej 
drużyny, ponieważ w całej staw-
ce spotkać można utytułowane 
zespoły ze sporych miast. Bilans 
bramkowy tego zespołu to 31:40. 
Najlepszym strzelcem zespołu 
prowadzonego przez Tadeusza 
Dornę został Krzysztof Tykle-
wicz, który dziesięciokrotnie po-
konał bramkarzy rywali.

Najmłodszy zespół Tarno-
vii – trampkarze - uplasował się 
na czwartym miejscu. Podob-

Podsumowanie piłkarskiego sezonu

Jak walczyli seniorzy, juniorzy i trampkarze

nie jak juniorzy, chłopcy dziel-
nie walczyli o jak najwyższą lo-
katę i trzeba przyznać, że czynili 
to z powodzeniem. Bilans ekipy 
Wiktora Webera to 17:28, a naj-
skuteczniejszym strzelcem w ca-
łym sezonie został Kornel Derda 
(14 bramek w całym sezonie).

Młodziki Tarnowiaka podobnie 
jak seniorzy drugą lokatę przegra-
li w ostatnim meczu. Pomimo tej 
porażki chłopcy spisali się bardzo 
dobrze, w 10 meczach na wiosnę 
strzelili 25 bramek tracąc jedno-
cześnie 17. Z ich postawy na wio-
snę można być naprawdę zado-
wolonym. Najlepszym snajperem 
drużyny Dariusz Piechoty został 
Szymon Jerzewski (10 bramek).

Ostatni zespół to orliki Tarno-
wiaka. Chłopaki pod dowódz-
twem kapitana – Karoliny Majdy 
okazali się bezkonkurencyjni – na 
10 meczy wygrali 9 a ich bilans 

bramkowy jest wręcz astrono-
miczny 85:7. Podopieczni Marka 
Bartkowiaka mieli najlepszą ofen-
sywę i obronę, a czołówka strzel-
ców przedstawia się następująco: 
Michał Mikołajczak 20 bramek, 
Mikołaj Bączyk 16 bramek, Filip 
Kabaciński 16 bramek, Eryk Pia-
skowski 14 bramek. Wielki suk-
ces wesołej drużyny to efekt cięż-
kiej pracy na treningach.

Oba kluby dziękują za wsparcie 
kibiców, sympatyków i sponso-
rów, dzięki któremu możliwe jest 
spełnianie piłkarskich marzeń po-
nad stu zawodników. Wszystkich 
chętnych do realizowania piłkar-
skich marzeń zapraszamy na tre-
ningi – więcej informacji u Darka 
Piechoty 782 978 549 lub na stro-
nach internetowych www.gks-
tarnovia.nets.pl oraz www.tarno-
wiak.nets.pl.

~Darek Piechota

Drużyna orlików 
MTS TARNO-
WIAK z trene-
rem Markiem 
Bartkowiakiem 
(z prawej) i 
kierownikiem 
Pawłem Pia-
skowskim.

fot. archiwum

gła wykorzystać na zakup sprzętu 
sportowego. XVI STMiG odbył się 
w dniach od 26 maja do 1 czerwca 
i był rozgrywany w ramach Eu-
ropejskiego Tygodnia Sportu dla 
Wszystkich. Główną ideą tego 
przedsięwzięcia była popularyza-
cja sportu i rekreacji oraz jak naj-
liczniejszy udział mieszkańców 

miast i gmin w zawodach i zaba-
wach sportowych. W klasyfikacji 
brano pod uwagę odsetek ludności 
biorącej aktywny udział w impre-
zach rekreacyjnych i sportowych, 
a także udział wydatków na kultu-
rę fizyczną w budżetach poszcze-
gólnych samorządów. 

~Ania Gibała
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XX MISTRZOSTWA POLSKI WETERANÓW 
TORUŃ 2010

W dniach 26-27 czerwca br. na Stadionie Miejskim 
w Toruniu odbyły się XX jubileuszowe Mistrzostwa 
Polski Weteranów Lekkiej Atletyki. W zawodach udział 
wzięło 270 lekkoatletów weteranów. Ustanowiono 14 
Rekordów Polski, 40 Rekordów Mistrzostw Polski, a 1 
wyrównano. Gminę Tarnowo Podgórne reprezentował 
Zbigniew Kwita. Chodziarz w kategorii M-50 uczestni-
czył w dwóch konkurencjach: chód na 3000 m i 5000 
m. W obu zdobył złote medale. Dystans 3000 m po-
konał z czasem 15:40.56, a 5000 m w 28:03.17. Ko-
lejną imprezą, w której chodziarz weźmie udział będą 
Mistrzostwa Europy Weteranów w LA, które odbędą 
się pod koniec lipca na Węgrzech. 
 ~Ania Gibała

164 zawodników wystartowało w Ogól-
nopolskich Zawodach w Triathlonie 
„Poziom Wyżej”. W tej wyjątkowej 

dyscyplinie sportowej dziewczyny i chłopcy, kobiety 
i mężczyźni ścigali się w pływaniu, jeździe na rowe-
rze i biegach. 

O godzinie 12.00 rywalizację rozpoczęły dzie-
ci w aquathlonie - płynąc 200 metrów w Jeziorze 
Lusowskim i biegnąc 1000 metrów wzdłuż brzegu. 
W pierwszym wyścigu po 7 minutach i 35 sekundach 
na mecie jako pierwsza zameldowała się zawodnicz-
ka MLUKS Koło Marta Zygmunt, z czasem 8 min 
27 sek. najlepszym triathlonistą wśród chłopców był 
Dawid Chmielik także zawodnik MLUKS Koło.

W drugim wyścigu zwyciężyli Eryk Szuba - GTT 
Diament Gniezno, czas 7.00 i Angelika Urbaniak - 
TS Olimpia Poznań, czas 7.09.

Na naszych zawodach można było wystartować 
w rywalizacji drużynowej, na której najszybciej na 
mecie zameldowała się sztafeta rodziny Staweckich, 
a w sztafecie firmowej - Tazar Chodzież.

O godzinie 13 wystartowali „młodzicy” i „junio-
rzy”, a o 14 zawodnicy z kategorii „senior” i „wete-
ran”. Współzawodniczyli oni w triathlonie na dystan-
sach 600 metrów pływania 15 km kolarstwa i 3 km 
biegu. Trasa pływacka była dosyć ciekawa i nietypo-
wa jak na polskie zawody: triathlonisci pływali dwie, 
300 metrowe pętle z wyjściem z wody, z wbiegnię-
ciem na pomost i ponownym skokiem do wody. 

Po wyjściu z wody „ludzie z żelaza” musieli do-
biec do boksu rowerowego położonego w odległości 
około 500 metrów. Na trasę rowerową też trzeba było 
dobiec po asfalcie, a niektórzy pokonywali te odcin-
ki na boso. Rodzice uczniów i nauczyciele ze szkoły 
z Lusowa włożyli wiele pracy w odpowiednie przy-
gotowanie trasy. Kolarze pokonywali dwie 7,5 kilo-
metrowe pętle. 

Poniżej czasy zwycięzców:
Kategoria młodziczka, młodzik
Paulina Andrejewska - GTT 

Diament Gniezno 45.19
Patryk Schepler - GTT Dia-

ment Gniezno 40.37
Kategoria juniorka, junior
Ania Heneczkowska - UAM 

Triathlon Poznań 41.28
Szymon Szoltz - Real 64-sto 

Leszno 38.11
Seniorka, senior:
Paulina Nawrocka - UKL 

Ósemka Police 42.33
Miłosz Kuszczak - ULKS Tria-

thlon Lubin 36.40

Weteranka, weteran I
Małgorzata Kubiak-niezrze-

szona 51.08
Tomasz Brett - MLUKS Kolo 

41.06  
Weteran II
Andrzej Lewandowski - UAM 

Triathlon Poznań 47.37
Ciekawe w tego typu zawodach 

jest również to, że na starcie stają 
koło siebie osoby profesjonalnie 
uprawiające triathlon jak i rów-
nież amatorzy.

Wyniki i foto można obejrzeć 
na naszej stronie www.uksluso-
wo.pl ~Borys Monastyrski

Ludzie z żelaza

Zawodnicy musieli przepłynąć 600 m fot. K. Kaczyński
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Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego 
i Informacji Techniczno – Handlowej

wiodący w Polsce dostawca urządzeń do znakowania i 
etykietowania produktów zatrudni:

                  Tokarza /Frezera

Oczekiwania:

- doświadczenie w pracy na tokarkach i  frezarkach 

konwencjonalnych lub CNC.

- umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi

- dobra znajomość rysunku technicznego

- Samodzielność dyspozycyjność

- Dodatkowym atutem będzie umiejętność pisania programów na 

maszyny CNC ( Mazatrol)

Oferujemy:

- ciekawą pracę, w młodym zespole

- atrakcyjne wynagrodzenie

Oferty CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny z dopiskiem zawierającym klauzulę 

zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy wysyłać na adres:

intrex@intrex.pl

Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie  pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o 
Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.)

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. 61 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: 09.07.2010 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:  archiwum

Wyrazy szczerego współczucia żonie  
z powodu śmierci męża  

śp. Floriana Karnabala  
składają 

Zarząd oraz Członkowie Klubu Seniora w Sadach

DAM PRACę
Klub Malucha w Przeźmierowie poszuku-
je opiekunki do dzieci. Praca kilka godzin 
dziennie (może być mama z dzieckiem 
w wieku żlobkowym). tel. 509 997 008, 
602 754 691.

Poszukuję osób z kat.B,z własnym samo-
chodem do rozwożenia posiłków na te-
renie gminy Tarnowo Podgórne tel.728-
374-373 lub 668-033-709.

Zatrudnię Panią do opieki nad domem, 
okolice Tarnowa Podgórnego- gotowanie, 
pranie, sprzątanie dla rodziny 3 osobowej. 
Pełen etat, wymagane prawo jazdy, tel. 
512 029 989, e- mail: rekrutacja.pomoc-
domowa@gmail.com.

Poszukuję opiekunki z doświadczeniem do 
10 miesięcznej dziewczynki w Lusówku 
na osiedlu Morskim. Praca stała, 9 godzin 
dziennie. Telefon 606 888 554.

Krawcową zatrudnię, najlepiej rencistkę. 
Praca w Przeźmierowie, tel. 605 070 928.

Szukam opiekunki do 5-miesięcznego 
chłopca od września 2010 ok. 35 godz. ty-
godniowo, Przeźmierowo, tel. 606 435 025.

GROOMERA zatrudnię z doświadcze-
niem. Praca w Przeźmierowie, tel. 605 
070 928.

Półtoraroczny chłopczyk szuka opiekunki. 
Praca w Lusówku, 7 godzin dziennie, 5 dni 
w tygodniu. Mile widziana pani w wieku 
powyżej 40 lat. Tel. 503 630 342.

Praca dla absolwentów - Biuro rachunko-
we w Kobylnikach (trasa Poznań-Szamo-
tuły) pn-pt 9.00 - 15.00, tel. 61 8482 602.

SZUKAM PRACY
Posprzątam dom, mieszkanie 15 zł/godz., 
mycie okien, tel. 510 798 699.

Kosmetyczka w domu u klienta wykona 
manicure, pedicure, tipsy, wosk, henna, 
makijaż, tel. 510 798 699.

Pani posprząta mieszkanie, dom, tel. 782 
679 076.

Mężczyzna szuka pracy dodatkowej. Prawo 
jazdy, grupa inwalidzka, tel. 504 237 821.

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

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.

Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą star-
szą - 513 994 727

Pani w średnim wieku zaopiekuje się oso-
bą starszą lub podejmie inną pracę - 603 
379 131

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

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE

517 761 020

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

TECHNIKA
GRZEWCZA

Ryszard Troszak

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

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

Profesjonalne Systemy
Nawadniające

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
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wszystko o cegłach klinkierowych
i ręcznie formowanych

NAUKA JĘZYKA
ANGIELSKIEGO

tel. 0698 873 335

Dojazd i materiały
- GRATIS

PROMOCJA NA WAKACYJNY KURS!!!
START W LIPCU

Student Filologii Angielskiej
Lektor Języka Angielskiego

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

SPRZEDAM
DZIER˚AWA, INNE
PRZEZNACZENIE

608 676 598
www.interhotel.poznan.pl

HOTEL
w Przeêmierowie

KAMI¡SKI TRANSPORT

601 76 25 84

Us∏ugi KOPARKO-¸ADOWARKÑ CATERPILLAR
Za∏adunek i wywóz gruzu, Êmieci, ziemi, itp.
Karczowanie, niwelacje, wykopy, rozbiórki
Transport ziemi, pod∏o˝a trawnikowego
Piasek, ˝wir, prace porzàdkowe

KÄRCHER
dywany • wykładziny

tapicerka samochodowa
meblowa

tel. 605 201 724

Świadectwa
charakterystyki
energetycznej

tel. 695 599 947

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)



32       / sąsiadka~czytaj / lipiec 2010

 reklama

*GEODETA*
607 644 710

MATERIAŁY
BUDOWLANE

LUSOWO

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

p∏yty G-K, profile, gwoêdzie

ul. Poznaƒska 50
606 988 783, 697 830 647
www.lusowo.republika.pl

kolbo1@wp.pl

DO WYNAJĘCIA
MIESZKANIE, POKOJE

Tarnowo Podgórne
693 830 778

Drzewa
i krzewy ozdobne
Artykuły ogrodnicze

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 61 814 69 79

Wakacyjne promocje!

DYPLOMOWANA STYLISTKA
PAZNOKCI ALESSANDRO

tel. 725 201 201

MIESZKANIE
DO WYNAJĘCIA

61 8142 087

PRZEŹMIEROWO ul. Łanowa 7

(4 pokoje), 90 m2, kuchnia
łazienka, garaż

OSOBNE WEJŚCIE

BALUSTRADY

61 681 157
516 138 485

• STAL NIERDZEWNA
   MALOWANA PROSZKOWO
• REGENERACJA FELG
   MALOWANIE PROSZKOWO

IMIPOL

tel. 61 814 20 69
kom. 602 659 208

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

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13

KÄRCHER
Profesjonalne czyszczenie
tapicerki samochodowej,

mebli, dywanów, wykładzin,
materacy.

MYCIE OKIEN

508 610 256

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

pawilon handlowy
ok. 85m2 w Przeźmierowie

przy ul. Rynkowej

Do wynajęciaDo wynajęcia

informacje: 601 70 55 41

POZBRUK
OD PRODUCENTA

792 500 128
NAJTANIEJ!!!

ODDAM W DZIER˚AW¢
plac w Przeêmierowie

1400 m2

792 500 128

Przeźmierowo, domek 40m2 
oddam w najem (pokój, 

kuchnia, łazienka, weranda)

505 095 775
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UK¸ADANIE KOSTKI
BRUKOWEJ, GRANITOWEJ
I ¸UPKA GRANITOWEGO

KOMPLEKSOWE

SOLIDNIE - GWARANCJA

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

FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA

tel. 885 691 600

Budowa domów
Klinkier • Płytki

• 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

HALA NAMIOTOWA ALU
namiot imprezowy do wynajęcia

Nowo otwarta
PRACOWNIA KRAWIECKA

Katarzyna Szymczak
ZAPRASZA

Oferujemy usługi
• Szycie miarowe odzieży damskiej
• Naprawa i przeróbki odzieży
• Szycie obrusów, serwet, firan, zasłon, itp.
• Naprawa swetrów

Pracownia czynna: pon.-pt. 10.00 - 17.00
Tel. 508 196 229 - istnieje możliwość telefonicznego

umówienia się na termin dogodny dla klienta
(godziny, dzień - również sobota)

http://www.pracowniaks.strefa.pl
Lokalizacja: ul. Brzoskwiniowa 28,

Przeźmierowo

796-067-899

OGRODY
ZAKŁADANIE, PIEL¢GNACJA

 konstrukcje i pokrycia dachowe
 remonty i przebudowa dachów
 opierzenia i obróbki blacharskie
 pogotowie dekarskie

 tarasy z drzewa egzotycznego
 domy i altany z drewna
 adaptacje poddaszy
 doradztwo, remonty

506 874 047, 506 477 699

SPRZEDAM NOWE
BLIèNIAKI
150, 157 m2 

TARNOWO PODGÓRNE
ul. Rolna

ATRAKCYJNE CENY
0509-194-154

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

SZAMBA
512 135 789
Z ATESTEM

SPRZEDAŻ - MONTAŻ
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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

TANIO
i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

UKŁADANIE
BRUKOWEJ
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

-  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

LETNIA 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

TYNKI MASZYNOWE
TANIO-PROFESJONALNIE

888-421-005
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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!

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 

LEKARZ
SPECJALISTA CHORÓB
DZIECI¢CYCH

dr med. MARIA TAMULSKA

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

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

FACHBUD
Usługi CIESIELSKIE – (wi´êba dachowa), wolne
terminy! ● Us∏ugi DEKARSKIE ● REMONTY i
ARAN˚ACJE DACHÓW ● GARA˚E, ALTANKI
DREWNIANE - WYKONAWSTWO ● SCHODY
SOSNOWE

strasko@op.pl tel. 500 31 71 02

VECTRON

Od 1997 roku kompetentna marka w systemach 
oszczędzania energii

REGIONALNE CENTRUM SERWISOWE

TECHNIKA GRZEWCZA i SOLARNA
Oferuje:

• Kotły kondensacyjne i tradycyjne •
• gazowe i olejowe, nagrzewnice, systemy solarne •

• Palniki olejowe i gazowe •
(sprzeda˝ – monta˝ – naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne)

ul. 23 Paêdziernika 66 (od ulicy Cichej)
62-080 Tarnowo Podgórne
tel./fax 61 8147 646, tel.kom. 602 789 103
e-mail: info@vectron.com.pl, www.vectron.com.pl

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

Gabinet Psiej
Urody
Gabinet Psiej
Urody
 STRZY˚ENIE

 TRYMOWANIE

  ZABIEGI PIEL¢GNACYJNE 
DLA ZWIERZÑT

PN - PT 9 - 18, SOBOTY 9 - 14

Smochowice, ul. Sianowska 9
tel. 796 127 287       www.vadera.pl

 STRZY˚ENIE

 TRYMOWANIE

  ZABIEGI PIEL¢GNACYJNE 
DLA ZWIERZÑT

Agencja

Ubezpieczenia:
• turystyczne
• komunikacyjne
• firmy (pe∏en zakres)
• OC obowiàzkowe
• lekarzy
• domy i mieszkania
• zni˝ki i oferty indywidualne

Mieczys∏aw Paczkowski
Wspólna 5, Baranowo

tel. 61 814 13 80
tel. 661 590 360

OGRODY
PROJEKTOWANIE

ZAKŁADANIE
PIELĘGNACJA

603 303 600
692 482 585

UKŁADANIE KOSTKI
BRUKOWEJ

I GRANITOWEJ

506 225 377

Instalacja płotów
z siatki
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MARMETAL
PŁOTY KUTE, BRAMY, BALUSTRADY

OGRODZENIA Z SIATKI
(możliwość cynkowania i malowania proszkowego)

Przeźmierowo, ul. Leśna 58
tel. 501 865 323

061 814 16 95, 061 816 15 07

malowanie
proszkowe

gratis!

USŁUGI

TANIO I FACHOWO

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

0600 45 37 27

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE

Szybko • Tanio • Fachowo
0666 745 777

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

Zespół Muzyczny
WESELA • ZABAWY

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

Osiedle Marianowskie
tel. 603 650 522

inwestycje@jakon.pl, www.jakon.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
SZEROKI ASORTYMENT FIRMY KNAUF

W¢GIEL
MIA¸

ECO GROSZEK

PALIWO

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

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

Nawiązuję współpracę
z gabinetami kosmetycznymi

PROFESJONALNE
KOSMETYCZNE

WYBIELANIE Z¢BÓW

792 146 189
SKANMA
62-080 Swadzim
ul. Poznaƒ 28
tel kom: 506 379 430

Skanowanie negatywów,
slajdów i zdj´ç,
wykonywanie odbitek
Przegrywanie z VHS na DVD
Ksero, wizytówki, laminowanie

• 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

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

KAWALERKA W LUSOWIE
DO WYNAJĘCIA

tel. 504 045 147
OSOBNE WEJŚCIE

US¸UGI POGRZEBOWE

Tarnowo Podg., ul. Poznańska 91
tel. 061 814 66 65, 0503 053 585

PRZEWÓZ ZMARŁYCH
W KRAJU I ZAGRANICĄ

TRUMNY
ZASI¸KI POGRZEBOWE
KRZY˚E, NAPISY
NAGROBKI
CH¸ODNIA
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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

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 złZak∏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

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
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promocja kolorów

Rok za∏o˝enia 1992

Z∏oty medal
BUDMA 2002

HOTEL DLA PSÓW
oraz MINI ZOO

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

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

Wynajmę pomieszczenie ok. 40m2  
(przyziemie) w Przeźmierowie, ul. Borówkowa

kom. 604 613 789
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 POGOTOWIE
WODNO-KANALIZACYJNE

• SZYBKIE USTERKI
• PRZYŁĄCZA WOD-KAN

tel. 0791 226 432, 0609 899 050

Kancelaria Radcy Prawnego
Marta Zakrzewska-Byra

zaprasza do nowej siedziby
w Poznaniu, ul. Paderewskiego 8 (BAZAR POZNAŃSKI)

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 i 81 lub 506-116-143

• 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

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:

produkcja - hurt, detal
oraz:  KASETONY i KARNISZE

ROLETY, ROLETKI, VERTIKALE, MOSKITIERY

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
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o 
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Gospoda Retro
Przeêmierowo, ul. Olszynowa 14A

www.retro-gospoda.pl

Zorganizuje imprez´ do 30 osób

ju˝ od 35 z∏/osoba
Zadzwoƒ lub napisz: retroupiecze@poczta.pl

tel. 61 65 25 112, 785 77 54 77

 rodzinne, chrzty, komunie
  przyj´cia weselne, firmowe, jubileuszowe, 

stypy, imieniny
 imprezy z grillem w ogrodzie

Zamieszkaj w sercu
Tarnowa Podgórnego

• mieszkania z ogródkiem
•  w okolicy: szkoły, przedszkola,

ośrodek zdrowia,
sklepy wielobranżowe

• bliskość Poznania (15 minut)

tel. 603 655 840, 603 650 522
sprzedaz@jakon.pl, www.jakon.pl
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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

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 180 m2 – BARANOWO

DZIAŁKI BUDOWLANE 
– KAŹMIERZ/RADZYNY 

DZIAŁKI BUD. – CERADZ DOLNY 
GRUNT AG 1,73 ha – BATOROWO

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



Jedyna prawdziwa
Twoja

Lew schodzi
z herbu


