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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!
Wakacje na półmetku. W czasie, gdy uczniowie wypoczywają, 
placówki oświatowe się rozbudowują. Trwają także prace przy 
realizacji kolejnych inwestycji drogowych i nie tylko – proszę 
sprawdzić wewnątrz numeru.
Trwa akcja pomocy powodzianom z gminy Dwikozy. Pierwszy 
transport z pomocą rzeczową wyruszył 5 sierpnia. Wszystkim po-
magającym serdecznie dziękujemy!
A na zakończenie lata zapraszamy do udziału w tradycyjnych do-
żynkach. Największe z nich odbędą się 29 lipca w Lusowie.

~Agnieszka Rzeźnik – Redaktor naczelna

Oddaj krew, 
pomożesz 
potrzebującym!

28 sierpnia w budynku GKS Tarnowo Podgórne przy ul. 23 
Października w Tarnowie Podgórnym odbędzie się akcja 
honorowego krwiodawstwa pod patronatem Wójta Gminy 

Tarnowo Podgórne Tadeusza Czajki. 
– Zapraszam wszystkich. Mam nadzieję, że jak najwięcej z nas zechce 

poświęcić chwilę czasu w ten ostatni, wakacyjny weekend i przyłączyć 
się do oddawania krwi, która ratuje życie – mówi radny Wojciech Jan-
czewski, prezes Stowarzyszenia „Dar Serc”. ~ARz

Święto Pyry  
– Moc Atrakcji !
Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców 
Gminy (i nie tylko) na tradycyjne Święto Pyry 
w Wysogotowie 4 września 2010 (sobota). 
Startujemy o godzinie 16.00, teren przy świetlicy. 

Organizatorzy zapewnili moc atrakcji dla każdego: m.in. koncert or-
kiestry Da Capo, gwiazdę wieczoru – Wojciecha Kordę, wspólne zdję-
cie, pokaz sztucznych ogni, gry i zabawy dla młodszych i starszych, 
zabawę taneczną do 2.00,

Dzieci będą miały możliwość przejażdżki na koniu i bryczką. ~na

Dożynek czas
Koniec lata to czas świętowania tradycyjnych dożynek. Na terenie na-

szej Gminy uroczystości odbędą się: 
•	 21 sierpnia w Górze,
•	 22 sierpnia w Ceradzu Kościelnym
•	 29 sierpnia w Lusowie (szczegóły na str. 15).

Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w tych impre-
zach.  ~ARz
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pytania do wójta

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

Co z przetargiem...? Kiedy powstanie molo w Chybach? 
- odpowiada Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka.

Firma prowadząca gastronomię na plaży w Lusowie działa na podstawie umowy 
obejmującej okres od lipca do 5 września. To rozwiązanie tymczasowe, wynikające 
z rozbieżności pomiędzy zaplanowanym a faktycznym terminem zakończenia tej 

inwestycji. Pierwotny termin zakończenia inwestycji został wyznaczony na 30 kwietnia br., 
natomiast prace budowlane obiektów zlokalizowanych na plaży w Lusowie zostały zakoń-
czone 28 czerwca, tj. z blisko dwumiesięcznym opóźnieniem. Jeszcze w maju istniało realne 
zagrożenie, że kolejny wyznaczony termin (koniec czerwca) może nie zostać dotrzymany 
przez wykonawcę z uwagi na warunki pogodowe i gruntowe. W związku z tym nie było 
możliwości ogłoszenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia dzierżawcy obiektu 
gastronomicznego na plaży. Poleciłem zatem doraźnie zabezpieczyć obsługę gastronomiczną 
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. Tymczasowym dzierżawcą została firma dotychczas współ-
pracująca z OSiR-em. Z uwagi na prowizoryczny charakter tego rozwiązania poleciłem rów-
nież dyrektorowi OSiR-u zorganizowanie konkursu na prowadzenie lokalu małej gastrono-
mii na plaży w Lusowie w kolejnych latach funkcjonowania. Konkurs zostanie ogłoszony na 
stronach internetowych Gminy oraz OSiR-u – u w styczniu 2011 r. 

Kiedy powstanie molo w Chybach? Budowa mola rekreacyjnego w Chybach została zapisana w Planie Rozwoju Lokal-
nego w 2010 roku. Przygotowując się do jego realizacji, już 25 czerwca 2008 roku 
wystąpiliśmy do Prezydenta Miasta Poznania o wydanie warunków zabudowy dla 

tej inwestycji (teren inwestycyjny znajduje się na obszarze administrowanym przez Miasto 
Poznań). Według zapisów w naszym wniosku planowana inwestycja miałaby obejmować bu-
dowę pomostu głównego o długości do 70 m i szerokości do 11 m, pomostu bocznego o dłu-
gości do 20 m i szerokości do 7 m. Ponadto wniosek zakłada zagospodarowanie plaży o po-
wierzchni 1000 m2. 14 września 2009 roku Prezydent wydał pozytywną decyzję o warunkach 
zabudowy dla tej inwestycji. Na w/w decyzję został wniesiony protest przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Walki z Halasem oraz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego Jeziora Kierskiego z 
siedzibą przy ul. Wspólnej 10 w Baranowie. Prezydent odniósł się do stawianych przez Sto-
warzyszenie uwag doprecyzowując zapisy dotyczące parametrów budowli i wydał kolejną 
– pozytywną dla nas - decyzję. Na tę decyzję z ponownym protestem wystąpiło Stowarzy-
szenie z Baranowa. Tym razem uwagi dotyczyły rodzaju materiałów użytych do budowy. 
Prezydent stwierdził, że na etapie decyzji o warunkach zabudowy dobór materiałów nie jest 
istotny i skierował sprawę do rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Od 
czterech miesięcy czekamy na rozstrzygnięcie. Jeśli będziemy w posiadaniu decyzji o wa-
runkach zabudowy, wówczas zlecimy wykonanie projektu technicznego. Będzie on zawierał 
uzgodnienia instytucji odpowiedzialnych w zakresie warunków technicznych, ochrony śro-
dowiska oraz prawa wodnego. To umożliwi uzyskanie pozwolenia na budowę w Starostwie 
Powiatowym. A zatem przed nami jeszcze wiele procesów decyzyjnych, z których każdy 
można zaskarżyć. Stąd trudno dzisiaj przewidzieć termin realizacji tej inwestycji.

Od stycznia regularnie pytałem 
o możliwość wzięcia udziału 

w przetargu na prowadzenie lokalu 
gastronomicznego w wybudowanym 

obiekcie nad Jeziorem Lusowskim. Za 
każdym razem słyszałem, że przetarg 

będzie ogłoszony, gdy zostanie 
zakończona budowa. Jakież było moje 

zdziwienie, kiedy w czerwcu skierowano 
mnie do OSiR-u, a tam powiedziano, 
że temat jest od kwietnia nieaktualny, 

ponieważ w kwietniu złożono ofertę na 
obsługę gastronomiczną i została ona 

zaakceptowana. Dlaczego nie ogłoszono 
przetargu? Czyja to wina?
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aktualności 

Baranowo

 Zakończono budowę  ul. Lipowej

 Trwa budowa boiska sportowego przy Zespo-
le Oświatowo - Sportowym

 Rozpoczęto budowę odcinka ul. Wypoczyn-
kowej przy Zespole Oświatowo Sportowym 

 Trwa budowa parkingu przy Gimnazjum 

Batorowo

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

Ceradz Kościelny

 Na ukończeniu przetarg  na budowę ścieżki 
pieszo-rowerowej ul. Jankowickiej (odcinek 
1 km)

W trakcie opracowania dokumentacja oświe-
tlenia odcinka ul. Więckowickiej

Chyby

 Trwają prace związane z budową w uli-
cy  Ogrodowej, Piaskowej i Kwiatowej wraz 
z kanalizacją deszczową

 Trwa budowa kanalizacji deszczowej w ul. 
Szkolnej

Wybrany wykonawca gotowy do wykonania 
prac związanych z  nowym urządzeniem te-
renu  placu zabaw przy ul. Ogrodowej

Góra 

 Trwa procedura przetargowa na rozbudowę 
placu zabaw przy świetlicy

W trakcie opracowanie dokumentacji oświe-
tlenia ul. Długiej

Jankowice 

 Trwa procedura przetargowa na rozbudowę 
placu zabaw przy świetlicy

Kokoszczyn

 Trwa  remont świetlicy

Lusowo

 Trwa opracowanie dokumentacji oświetlenia 
ul. Skośnej
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Ponad 4 tony jęczmienia i pszenicy oraz 5 balotów siana przekazali 
rolnicy z naszej Gminy. Wśród darczyńców są:  Jarosław Grygier, 
Kazimierz Grygier, Marcin Troń, Mieczysław Przybecki, Jan Je-

zierny, Włodzimierz Janc i Marcin Szymkowiak z Góry, Ferdynand 
Derda z Tarnowa Podgórnego i Tadeusz Pempera ze Sadów. 

Do parafii w Zawichoście, do której należy część gminy Dwikozy, 
wysłaliśmy także chemię gospodarczą, płyny do mycia naczyń, środki 
antykomarowe, tornistry i nową odzież  przekazane przez mieszkańców 
Góry i Przeźmierowa, Zespół Caritas, działający przy parafii w Barano-
wie oraz Stowarzyszenie „Dar Serc”. Paletę gładzi gipsowej, kuchenkę 
oraz meble ofiarowała firma Hebo. Hotel 500 przekazał środki czystości 
i suchą żywność, natomiast firma Hans Grohe komplety wyposażenia 
łazienek. Samochód udostępniła firma Adam`s. Wszystkim ofiarodaw-
com z całego serca dziękujemy! ~ARz

Pierwszy transport 
wyruszył!

Przypominamy: Nasza Gmina postanowiła pomóc mieszkańcom  
wsi Szczytniki z gminy Dwikozy (powiat sandomierski).  

Będziemy wspierać remont pomieszczeń w remizie strażackiej  
wykorzystywanych jako przedszkole. Za zgromadzone środki  
chcemy także materialnie wesprzeć mieszkańców Szczytnik. 

Wpłat na rzecz powodzian można dokonywać na konto:

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

Osoby, chcące udzielić pomocy materialnej powodzianom,  
prosimy o kontakt z p. Wojciechem Janczewskim,  

koordynującym takie działania  
w imieniu Gminy (tel. 601 743 710).

Podczas  przygotowywania transportu z pomocą 
materialną dla powodzian.

fot. archiwum
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inwestycje

W Lusówku zakończyła się rozbudo-
wa przedszkola. Wykonano także pra-
ce przewidziane w ramach pierwszego 

etapu rozbudowy szkoły podstawowej w tej miej-
scowości. Obiekty – co zrozumiałe ze względu na 
wakacje – są puste, ale już pierwszego września 
przedszkolaki spotkają się w bardziej komforto-
wych warunkach dla zabawy, a uczniowie zaczną 
naukę w nowych, przestronnych pomieszczeniach. 
Przedszkole w Lusówku rozbudowała firma SE-
KUTERSCY z Wielenia, natomiast rozbudową 
szkoły podstawowej zajmuje się Zakład Remon-
towo-Produkcyjny Budownictwa Popławski z Po-
znania ~ARz

Placówki oświatowe w Lusówku czekają...

Kolejne inwestycje drogowe zakończone

Jeszcze przed wakacjami za-
kończono budowę nastę-
pujących ulic: Kwiatowej 

i Świerkowej w Przeźmierowie, 
Pięknej w Wysogotowie, Parko-
wej w Jankowicach i Świt w Lu-
sowie. W lipcu zakończono budo-
wę ulicy Lipowej w Baranowie, 
Brzozowej w Przeźmierowie 
i ulicy Warzywnej w Wysogoto-
wie.  ~ARz

Ulica Warzywna przed (na górze) 
i po remoncie (na dole)

fot. archiwum

Rozbudowane przedszkole w Lusówku

fot. archiwum
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 aktualności

Lusowo
W przygotowaniu procedura przetargowa na 

budowę  ul. Przylesie od ul. Zakrzewskiej do 
ul. Drozda

Lusówko

 Trwa remont ul. Sierosławskiej (droga Siero-
sław-Lusówko)  

 Trwa remont ul. Otowskiej

 Przekazano plac na budowę 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

 Zakończono budowę ul. Brzozowej

 Trwa urządzanie 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

 Trwają prace związane z budową odwodnie-
nia (kolektor deszczowy) w ul. Krótkiej

 Zakończono procedurę przetargową na bu-
dowę ul. Czereśniowej

W przygotowaniu procedura przetargowa na  
budowę przedszkola

W przygotowaniu procedura przetargowa na 
budowę ul. Wiśniowej 

W przygotowaniu procedura przetargowa na 
budowę chodnika przy ul. Leśnej od ul. Ogro-
dowej do ul. Wysogotowskiej

W przygotowaniu procedura przetargowa na 
budowę ul. Kasztanowej + łącznik Lotnicza

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 komisariacie Policji w Tarnowie Podgórnym mają powody 
do świętowania. Sierżant Sebastian Kołodziejczyk, pracują-
cy na co dzień w Baranowie, po raz kolejny został wyróż-

niony w konkursie „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego”. W tym 
roku zajął trzecie miejsce, ale warto zauważyć, że we wcześniejszych 
edycjach był też zwycięzcą. Okazją do przekazania gratulacji było 
Święto Policji przypadające 24 lipca. Z tej okazji Wójt Gminy Tadeusz 
Czajka z Zastępcą Wójta Tadeuszem Zimnym i Przewodniczącym Rady 
Gminy Ewą Noszczyńską-Szkurat złożyli podziękowania za pełnioną 
służbę wszystkim naszym policjantom.  

~ARz

Nagroda „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego” 
przyznawana jest corocznie za wybitne osiągnięcia 
w służbie dzielnicowych z terenu Powiatu 
Poznańskiego w roku poprzedzającym przyznanie 
nagrody. Wyróżnienie to przyznaje komisja, w skład 
której wchodzą przedstawiciele Zarządu Powiatu 
Poznańskiego, Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku Powiatu Poznańskiego oraz Komendy 
Miejskiej Policji w Poznaniu.

Święto Policji

Dzielnicowy z Baranowa 
nagrodzony!

Sierż. Sebastian Kołodziejczyk i Wójt Tadeusz Czajka fot. archiwum

Wójt Gminy Tadeusz Czajka został wyróżniony brązowym odznacze-
niem „Za zasługi dla Policji”, przyznanym przez Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji.  Wręczenie medalu nastąpiło 16 lipca, pod-
czas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Kaliszu.

~ARz

Za zasługi dla Policji
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aktualności

Reprezentacja naszej Gmi-
ny Tarnowo Podgórne go-
ściła w Livani na Łotwie. 

Pojechaliśmy na zaproszenie tam-
tejszego samorządu w ramach 
rozwijanej przez nas współpra-
cy. Okazją do spotkania były Dni 
Miasta Livani. Wzięliśmy udział 
m.in. w prezentacji prac miesz-
kańców regionu uczestniczących 
w  zajęciach w pracowni tkac-
kiej, garncarskiej czy florystycz-
nej tamtejszego Centrum Sztuki 
Regionalnej i Rękodzieła. W trak-
cie wizyty rozmawialiśmy o moż-
liwościach dalszego rozwijania 
współpracy nie tylko z gospoda-
rzami, ale także z Białorusią i Li-
twą (z naszego partnerskiego mia-
sta Ukmerge) – te delegacje także 
uczestniczyły w Dniach Livani. 
 ~ARz

U przyjaciół na Łotwie

Powitanie mieszkańców Livani przez przedstawicieli delegacji fot. archiwum

Wielu z nas po wybudowaniu domu przy-
stępuje do prac związanych z zagospoda-
rowaniem terenu znajdującego się w ob-

rębie działki. Nieodzownym wydaje się wykonanie 
utwardzonego podjazdu, eleganckiego trawnika, ra-
bat z kwiatami czy miejsca na wieczorne grillowanie. 
Często jednak stajemy przed problemem, jak rozwią-
zać kwestię związaną z wodami opadowymi, które 
spływają z powierzchni dachu lub terenów utwardzo-
nych kostką brukową, granitową bądź innym mate-
riałem. Nikt z nas nie życzyłby sobie, aby przed jego 
wejściem tworzyło się rozlewisko wody czy płynął 
po obfitych opadach deszczu rwący strumyk. Co 
więc zrobić?

Musimy pamiętać, że niedopuszczalne jest odpro-
wadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej, 
gdyż zabrania tego prawo. Możemy również przy-
czynić się do przeciążenia istniejącego systemu ka-
nalizacyjnego, którego przepustowość uwzględnia 
tylko odbiór ścieków socjalno-bytowych. Przeciąże-
nie kanałów może spowodować wylew powierzch-
niowy ścieków poprzez studzienki, znajdujące się 
na ulicach lub posesjach, jak również zalewanie po-
mieszczeń piwnicznych budynków. Ten sposób nie 
jest właściwym rozwiązaniem, gdyż możemy pozbyć 
się kałuży deszczu na posesji, ale możemy napotkać 
przed domem lub na ulicy kałużę ścieków. Kanał sa-
nitarny na etapie projektowania jest wymiarowany 
na określoną ilość ścieków, dlatego wprowadzanie 
do niego dodatkowej ilości ścieków w postaci wód 

opadowych powoduje zakłócenia 
w odpływie ścieków z posesji po-
łożonych poniżej, co objawia się 
zalaniami tychże posesji podczas 
opadów deszczu. Brak kanalizacji 
deszczowej na wysokości nieru-
chomości nie upoważnia do pod-
łączenia instalacji odprowadza-
jącej wody opadowe do kanału 
sanitarnego. Zakaz odprowadza-
nia wód opadowych do kanaliza-
cji sanitarnej regulują następujące 
przepisy prawne:

-  art. 9 ust 1 ustawy z 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków (tekst jednoli-
ty Dz.U. z 2006 r. nr 123 poz 858 
z późń. zm.) o treści:

Zabrania się wprowadzania 
ścieków bytowych i ścieków prze-
mysłowych do urządzeń kanaliza-
cyjnych przeznaczonych do od-
prowadzania wód opadowych, 
a także wprowadzania ścieków 
opadowych i wód drenażowych 
do kanalizacji sanitarnej.

-  par. 5 pkt. 7  Regulaminu do-
starczania wody i odprowadza-
nia ścieków na obszarze Gmi-

ny Tarnowo Podgórne (Uchwała 
Rady Gminy nr LXVI/ 422/ 2005 
z dn.20 grudnia 2005r.) o treści: 
użytkowania instalacji kanaliza-
cyjnej w sposób nie powodujący 
zakłóceń funkcjonowania sieci 
kanalizacyjnej.

- par. 25 pkt.3 Zarządzenia nr 
69 Ministra Budownictwa i Prze-
mysłu Materiałów Budowlanych 
z 29 grudnia 1970r Dz.U. Bu-
downictwa nr 1 z 1971r. poz.1. 
o brzmieniu następującym: za-
brania się odprowadzania ście-
ków deszczowych do przewodów 
spustowych kanalizacji ścieków 
bytowo – gospodarczych.

Tarnowska Gospodarka Ko-
munalna TP-KOM Sp. z o.o. 
wspólnie ze Strażą Gminną nie-
bawem rozpocznie komplekso-
wą kontrolę sieci kanalizacji sa-
nitarnej. Celem kontroli będzie 
sprawdzenie czy są nielegalnie 
podłączane odprowadzenia wód 
opadowych z terenów posesji, 
placów, ulic i parkingów.

~TP-KOM na podstawie 
informacji z Aquanetu S.A.

Wody opadowe – problem!?
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 aktualności

Sady

W trakcie opracowania dokumentacja oświe-
tlenia ul. Rolnej

W przygotowaniu przetarg na budowę chod-
nika przy ul. Kobylnickiej

Sierosław

 Trwa budowa ul. Prostej (droga Lusówko-Sie-
rosław )

 Trwa procedura przetargowa na rozbudowę 
placu zabaw 

 Przygotowana procedura przetargowa  na re-
mont ul. Leśnej

Swadzim

 Trwa procedura przetargowa na rozbudowę 
placu zabaw 

W przygotowaniu procedura przetargowa na 
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.

 Przekazano plac budowy na nadbudowę bu-
dynku komunalnego przy ul. Pocztowej 3

 Trwa przebudowa kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w obrębie budynku Urzędu 
Gminy.

 Trwa procedura przetargowa na rozbudowę 
placu zabaw 

Wysogotowo

 Zakończono prace związane z budową ulicy 
Warzywnej

 Trwa procedura przetargowa na rozbudowę 
placu zabaw

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

w Twojej miejscowości

Setną  rocznicę urodzin obchodziła Aniela Przybylska, mieszkan-
ka Tarnowa Podgórnego. Pani Aniela ma 4 dzieci, 8 wnucząt, 13 
prawnucząt i 4 praprawnucząt. Wyraźnie wzruszona Jubilatka 

przyjmowała życzenia od najbliższych, ale nie tylko. W imieniu miesz-
kańców życzenia złożył Wójt Gminy Tadeusz Czajka, Przewodniczący 
Rady Gminy Ewa Noszczyńska-Szkurat oraz sołtys Tarnowa Podgór-
nego Zenon Troszczyński. Specjalne listy gratulacyjne przesłali także 
premier Donald Tusk i starosta poznański Jan Grabkowski. Uroczystość 
odbyła się w niedzielę, 29 lipca. Dostojnej Jubilatce życzymy zdrowia, 
uśmiechu i wielu szczęśliwych chwil! ~ARz 

Pani Anielo, 200 lat! 

Aniela Przybylska odbiera życzenia fot. archiwum

Kółko Rolnicze zaprasza
Zarząd Kółka Rolniczego w Tarnowie Podgórnym zaprasza na 
obchody 103 rocznicy powstania Kółka Rolniczego w Tarno-
wie Podgórnym.  15 sierpnia po mszy św., która rozpocznie 
się o godz. 12.00, nastąpi przemarsz ze sztandarami przed 
tablicę pamiątkową. Tam zostaną złożone kwiaty.

Tego samego dnia, ale o godz. 16.00, na tarnowskiej strzelni-
cy przy ul. Zachodniej rozpocznie się okolicznościowe strze-
lanie. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Zarząd Kółka Rolniczego w Tarnowie Podgórnym 

Z okazji jubileuszu setnych urodzin 
serdecznie gratulacje i życzenia dużo zdrowia 

i wszelkiej pomyślności naszej mieszkance  
Anieli Przybylskiej  

w imieniu mieszkańców Tarnowa Podgórnego  
składa sołtys z Radą Sołecką
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informacje

W lipcu Straż Gmin-
na zrealizowała ogó-
łem 412 interwencji. 

Dotyczyły one w szczególności 
zgłoszeń związanych z bezpie-
czeństwem w komunikacji (118), 
nieprzestrzeganiem aktów prawa 
miejscowego (105), porządkiem 
i spokojem publicznym (35), 
zwierzętami: zanieczyszczanie 
i związane z tym kontrole, brak 
nadzoru, bezpańskie psy itp. ( 46), 
ustawą o wychowaniu w trzeźwo-
ści (43), pozostałe (65). 

•	 Kontynuowana jest kon-
trola posesji w Przeźmierowie 
pod względem posiadania umów 
na wywóz nieczystości stałych 
i płynnych oraz rachunków po-
twierdzających ich wywóz. Wnio-
ski z dotychczasowej kontroli 
świadczą o tym, iż nie wszyscy 
świadomi są konsekwencji braku 
dokumentów. Przypominamy, że 
każdy właściciel posesji ma obo-
wiązek posiadania umowy z kon-
cesjonowaną na terenie Gminy 
Tarnowo Podgórne firmą oraz 
rachunków za wywóz z ostatnie-

Z notatnika Gminnego Strażnika

go roku. Ujawnienie przez straż 
w trakcie kontroli braku tych do-
kumentów może skutkować man-
datem karnym do 500 zł. 
•	 Letni wypoczynek na półmet-

ku, straż systematycznie kontro-
luje miejsca wypoczynku dzieci 
i młodzieży znajdujące się na tere-
nie Gminy. Sprawdzane są szcze-
gólnie tereny, w których zwycza-
jowo gromadzi się młodzież tj. 
parki, place zabaw, boiska itp., jak 
również rejony kąpielisk. Przypo-
minamy, że zgodnie z obowiązu-
jącym regulaminem dzieci w wie-
ku do lat 7 mogą przebywać na 
terenie kąpieliska oraz kąpać się 

Każdy właściciel posesji ma obowią-
zek posiadania umowy z koncesjono-
waną na terenie Gminy Tarnowo Pod-
górne firmą oraz rachunków za wywóz 
z ostatniego roku. Ujawnienie przez 
Straż Gminą w trakcie kontroli braku 
tych dokumentów może skutkować 
mandatem karnym do 500 zł. 

wyłącznie pod opieką osób doro-
słych. Opiekunowie grup zorgani-
zowanych, wycieczek, kolonii itp. 
zobowiązani do zgłoszenie grup 
u ratownika. Zabrania się wstępu 
i przebywania na terenie kąpieli-
ska osobom nietrzeźwym. Na pla-
ży zabrania się również: śmiece-
nia, pozostawiania niedopałków, 
grillowania, palenia ognisk, jak 
również wprowadzania psów. 
•	 Kontynuowaliśmy akcję do-

tyczącą zanieczyszczania miejsc 
publicznych przez psy. W miej-
scach stałego nadzoru według sta-
tystyki sytuacja znacznie się po-
prawiła.
•	 Z uwagi na zwiększenie licz-

by zgłoszeń dotyczących spalania 
przypominamy mieszkańcom, że 
dozwolone jest spalanie wyłącznie 
suchych odpadów organicznych. 
Jednak z uwagi na panującą suszę, 
a co za tym idzie zwiększone za-
grożenie pożarowe, należy zacho-
wać szczególny nadzór nad ogniem 
oraz pamiętać o tym, by spalanie 
nie było uciążliwe dla innych.

~Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

Już wkrótce takie 
plakaty zosta-
ną rozwieszone 
na terenie całej 
Gminy. W ten 
sposób Straż 
Gminna przypo-
mina wszystkim 
właścicielom psów 
o ciążącym na nich 
obowiązku sprzą-
tania po swoich 
pupilach.
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sprawozdanie

Z prac 
Rady Gminy

Sesja 29 czerwca

Ostatnia sesja przed wa-
kacjami zdominowana 
została przez rozpatry-
wanie uwag do planu 

zagospodarowania przestrzenne-
go w miejscowościach Tarnowo 
Podgórne i Góra. To już kolejne 
podejście do tego planu. Tym ra-
zem Wójt skierował do rozpa-
trzenia przez Radę 29 uwag zło-
żonych przez zainteresowanych. 
Po ponad dwugodzinnych dysku-
sjach i przyjęciu niektórych uwag 
zaistniała konieczność kolejne-
go wyłożenia dokumentu. Jest on 
w Urzędzie Gminy do 23 sierpnia. 
Wszystkich zainteresowanych za-
praszam do zaznajomienia się 
z kolejną jego wersją.

Ponadto Rada rozpatrzyła 19 
projektów uchwał m.in. w spra-
wach:

- kupna działki w Ceradzu 
Kościelnym – działka przezna-
czona na poszerzenie drogi;

- kupna nieruchomości w Sie-
rosławiu – Rada wyraziła zgodę 
na kupno przedmiotowej nieru-
chomości, którą stanowi w pełni 
uzbrojona droga oraz plac zieleni 
na tzw. Osiedlu Tenisowym;

- zmiany uchwały z 2002 roku 
w sprawie zmiany w podzia-
le gminy na okręgi wyborcze, 
ich granice i numery oraz licz-
bę radnych wybieranych w każ-
dym okręgu do przeprowadza-
nia wyborów do Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne – w związ-
ku z przekroczeniem przez gmi-
nę  20 tys. mieszkańców należy 
utworzyć takie okręgi wyborcze, 
w których wybiera się od 5 do 
8 radnych. I w ten sposób nasza 
Gmina została podzielona na 3 
okręgi wyborcze;

- zmiany uchwały o budżecie 
gminy na rok 2010 r. – na skutek 
zwiększenia dochodów Gminy 
należało wprowadzić odpowied-
nie zapisy do klasyfikacji budże-
towej;

- sprzedaży działki w formie 
bez przetargowej – teren doty-
czy wsi Swadzim i jest przezna-

czony pod tzw. drobny biznes, bez 
prawa zabudowy mieszkaniowej;

- nadania nazwy ulicy – jedna 
z ulic w Wysogotowie będzie no-
sić nazwę Jutrzenki;

W pracach Rady Gminy za-
planowałam przerwę wakacyjna 
w miesiącu lipcu. Jednak życie 
w  naszej Gminie toczy się nie-
zwykle intensywnie i trzeba było 
zwołać sesję dodatkową. Doty-
czyła ona zmian w budżecie Gmi-
ny związanymi z prowadzonymi 
inwestycjami. Niezbędne okazało 
się zwiększenie środków na prze-
budowę ulicy Poznańskiej w Tar-
nowie Podgórnym oraz zago-
spodarowanie plaży w Lusowie. 
Ponadto Wójt omówił zakres po-
mocy dla gminy Dwikozy w woj. 
świętokrzyskim, która ucierpiała 
w czasie powodzi. Pomoc ma być 
kierowana dwutorowo: „Gmina  - 
Gminie” – to pomoc w odbudo-
wie budynku przedszkolnego oraz 
„Mieszkańcy – Mieszkańcom” – 
to zbiórka pieniężna i materialna.

Kolejna sesja już 17 sierpnia. 
Zapowiada się na sesję obfitującą 
w projekty uchwał. Pracę wzna-
wiają poszczególne Komisje Rady 
Gminy. Serdecznie zapraszam do 
udziału w posiedzeniach.

~ Ewa Noszczyńska-Szkurat
Przewodniczący Rady Gminy

Projekt mpzp dla Tarnowa Podgórnego i Góry  
ponownie do wglądu

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie 
do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska  lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. 
W związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać 
uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie. 

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2010r. 
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pasje

Nie wszystkim zapewne 
wiadomo, że Muzeum 
Powstańców Wielkopol-

skich im. Józefa Dowbora Mu-
śnickiego w Lusowie to także 
miejsce ciekawych wystaw cza-
sowych. Już 20 sierpnia otwarta 
zostanie wystawa zbiorów me-
trologicznych Aliny i Juliusza 
Gustowskich. Zaprezentowane 
zostaną wagi, odważniki i przy-
miary.  Do tej ostatniej grupy na-
leżą przymiary handlowe, użyt-
kowe i warsztatowe. Z Juliuszem 
Gustowskim, radnym, właścicie-
lem kolekcji, rozmawiamy o jego 
pasji. 

Stare wagi, odważniki, przy-
miary… . Skąd u Pana tak ory-
ginalne zainteresowanie?

Od zawsze ciekawiły mnie 
zabytki techniki. Swoje życie za-
wodowe związałem z mechani-
ką i produkcją wyrobów meta-
lowych. Jak widać tą tematyką 
zajmuję się również w wolnym 
czasie.  Moją kolekcję tworzy-
łem przez wiele lat. Odwiedzałem 
giełdy staroci i sklepy w poszu-
kiwaniu ciekawych przedmiotów, 

Latem o wadze zupełnie inaczej

które nierzadko pokryte patyną, 
świadczyły o myśli technicznej 
poprzednich pokoleń. Moje zbio-
ry nieustanie się zmieniają drogą 
zakupów czy też poprzez wymianę 
z innymi kolekcjonerami, których 
– wbrew pozorom – jest w Polsce 
całkiem sporo.

Pana kolekcja zajmuje 
w domu sporo miejsca. Co 
o Pana hobby sądzą najbliżsi? 

Cieszę się, że do mojej pasji 
przekonałem swoją żonę Ali-
nę. Ona miała także decydujący 
wpływ na dzisiejszy kształt mojej 
kolekcji. Po prostu w pewnym 
momencie powiedziała, że powi-
nienem się w swoim zbieractwie 
ustatkować. Przejrzałem swoją 
kolekcję i stwierdziłem, że więk-
szą jej część stanowią przedmioty 
do mierzenia i ważenia. I w tym 
kierunku postanowiłem konty-
nuować poszukiwania. Co do 

Juliusz Gustowski prezentuje jeden ze swoich naj-
ciekawszych eksponatów - wagę osobową  
z 1929 roku 

Kolekcję Juliusza Gustowskiego 
jak również innych kolekcjonerów 
można znaleźć pod adresem 
internetowym  
www.kolekcjonerzy-wag.eu.
 
Eksponaty innych kolekcjonerów 
można obejrzeć na stronach 
www.wagi.of.pl lub www.ppw_ 
tosz.republika.pl/muzeum. 
 
Polecamy również stronę  
www.waagenundgewichte.de 
/main/index.htm  Rolfa 
Ohla z Berlina, największego 
kolekcjonera wag w Europie.

miejsca, jakie zajmuje w domu, 
to faktycznie nie jest mała. W tej 
chwili liczy 253 eksponatów. 
W Lusowie zaprezentuję ok. 150, 
które są skatalogowane (katalog  
będzie dostępny na wystawie). 
Można również obejrzeć kolekcję 
w moim prywatnym muzeum po 
uprzednim uzgodnieniu telefo-
nicznym. 

Które eksponaty są Pana zda-
niem najciekawsze?

Na to pytanie zawsze najtrud-
niej opowiedzieć, bo dla mnie jako 
właściciela, każdy przedmiot ma 
swoją niepowtarzalną historię. 
Ale myślę, że na szczególną uwagę 
zasługuje waga osobowa z 1929 
roku wyprodukowana przez war-
szawską Fabrykę Wag Weber – 
Dähnes (na zdjęciu). Pomiar masy 
można odczytać na przesuwniku 
oraz wykonać wydruk, a raczej 
odcisk na kartoniku. Tego rodzaju 
wagi używane były w szpitalach 
i w większych aptekach. Ta waga 
cieszyła się dużym zainteresowa-
niem podczas dożynek „U Księdza 
za płotem”, gdzie prezentowałem 
część swoich zbiorów. Wspomnieć 
chciałbym także o wagach mo-
netarnych (najstarsza pochodzi 
z lat 70. XVIII wieku), gęstościo-
mierzach zbożowych, służących 
określaniu jakości zboża, czy – 
budzących zawsze duże zaintere-
sowanie – wagach używanych do 
określania ilości wody w maśle. 
Za pomocą tego ostatniego rodza-
ju wag określano w próbce masła, 
margaryny, ziarna oleistego, sera 
czy twarogu o masie 10 gramów  
zawartość wody z dokładnością do 
0,1%. Te i inne, równie ciekawe 
eksponaty będą pokazywane od 20 
sierpnia w naszym Muzeum Po-
wstańców Wielkopolskich w Lu-
sowie, od listopada w Muzeum 
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, 
a w przyszłym roku w Muzeum we 
Wronkach. Wszystkich, a zwłasz-
cza młodzież, serdecznie zapra-
szam do zwiedzenia wystaw. 

Rozmawiała: ~Agnieszka Rzeźnik

fot. archiwum
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W 2010 roku w Powszechnym Spisie Rol-
nym zastosowane zostaną następujące 
metody zbierania danych:

1.  samospis internetowy (tzw.CAII) – dla osób, któ-
re wyrażą chęć dokonania samospisu przez Internet. 
Po wprowadzeniu loginu i hasła dostępny będzie 
formularz elektroniczny dla danego gospodarstwa 
rolnego (bazując na danych pozyskanych z reje-
strów administracyjnych). Login i hasło responden-
ci deklarujący dokonanie samospisu internetowego 
otrzymają po wejściu na wskazany adres udostęp-
niony przez GUS na potrzeby samospisu;

2.  wywiad teleankieterski (tzw. CATI) – realizowany 
będzie przez ankieterów statystycznych przy pomo-
cy specjalistycznej aplikacji call center. Do ankieto-
wania metodą CATI wybierane będą gospodarstwa 
rolne, które już częściowo mają wypełniony formu-
larz spisowy (z systemów administracyjnych lub sa-
mospisu internetowego) i pozostało im stosunkowo 
niewiele informacji do uzupełnienia;

3.  wywiad bezpośredni realizowany przez rach-
mistrza spisowego (tzw. CAPI). Rachmistrze 
wyposażeni będą w urządzenia terminalowe typu 
hand-held. Terminale umożliwiać będą przepro-
wadzenie spisu, poprzez wykorzystanie formula-
rza elektronicznego. Dane spisowe pozyskiwane 
przez rachmistrzów będą przesyłane bezpośrednio 
do serwera komunikacyjnego. 

Powszechny Spis Rolny
W części gospodarstw rolnych 

rachmistrzowie przeprowadzą 
wywiad dotyczący metod produk-
cji rolnej. Należy podkreślić, że 
z ustawy o powszechnym spisie 
rolnym wynika obowiązek udzie-
lania odpowiedzi na pytania za-
warte w formularzu, przy czym 
w razie nieobecności użytkowni-
ków gospodarstw rolnych do ich 
udzielania zobowiązane są inne 
pełnoletnie osoby w gospodar-
stwie domowym. 

Na terenie naszej Gminy praco-
wać będzie trzech rachmistrzów 
spisowych. Osoby te otrzymają 
stosowne legitymacje. Należy pod-
kreślić, że osoby wykonujące prace 
związane z przygotowaniem, prze-
prowadzeniem i  opracowaniem 
wyników spisu są obowiązane do 
bezwzględnego przestrzegania ta-
jemnicy statystycznej. Wszystkie 
zbierane i gromadzone w spisie 
dane indywidualne i dane osobowe 
są poufne i podlegają szczególnej 
ochronie. Dane uzyskane w spisie 
mogą być wykorzystywane wy-
łącznie do opracowań, zestawień 
i analiz statystycznych. 

Powszechny Spis Rolny reali-
zowany przez rachmistrzów spi-

Zarząd Koła PZW w Tarnowie Podgórnym za-
wiadamia swoich członków, że 22 sierpnia zo-
staną rozegrane zawody wędkarskie o Puchar 

Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
w kategorii indywidualnej. Rozegrane zostaną rów-
nież zawody o puchar na największą złowioną rybę 
zawodów ufundowany przez Posła na Sejm RP Wal-
dy Dzikowskiego. Zawody odbędą się na Jeziorze 
Lusowskim. Zbiórka zawodników o godzinie 7 na 
parkingu wiśniowym w Lusówku. 

Natomiast 5 września na Jeziorze Lusowskim zo-
staną rozegrane zawody o Puchar Przewodniczącego 
Rady Powiatu Poznańskiego. W zawodach uczestni-
czą drużyny z gmin powiatu poznańskiego. Organi-
zatorem jest Koło Tarnowo Podgórne. Początek za-
wodów o godzinie 7. Zapraszamy!

W niedzielę, 18 lipca, na stawach w Baranowie od-
były się zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy 

Tarnowo Podgórne. Startowało 30 
wędkarzy (na zdjęciu laureaci), 
w tym delegacja koła wędkarskie-
go z Barda. I to właśnie Konrad 
Kuchciak z tego koła osiągnął naj-
lepszy wynik – 3 280 g. pozostałe 
miejsca zajęli wędkarze z tarnow-
skiego koła: drugi był Dariusz 

Goroński (2 990 g), a trzeci Ma-
rek Pazgrat (2 890 g).

Puchar Prezesa Koła Wędkarskie-
go Bardo za największą rybę zawo-
dów zdobył Marek Pazgrat, łowiąc 
leszcza o wadze 400 g. Po zważeniu 
wszystkie ryby wróciły do wody.

~Marek Perz - Prezes Koła

Wiadomości wędkarskie

O największą rybę

sowych odbywać się będzie od 8 
września 2010 r. do 31 paździer-
nika 2010 r. wg stanu na dzień 30 
czerwca 2010 roku godz. 24.00.

W dniach od 9 sierpnia 2010 
roku do 23 sierpnia 2010 roku 
odbędzie się tzw. obchód przed-
spisowy. Obchód przedspisowy 
ma na celu przeprowadzenie we-
ryfikacji istnienia gospodarstw 
rolnych, potwierdzenie adresu 
głównego użytkownika oraz zapo-
znanie się rachmistrzów z terenem, 
na którym przeprowadzać będą 
spis. Ponadto w czasie obchodu 
przedspisowego powinna nastąpić 
weryfikacja danych pozyskanych 
z systemów administracyjnych, na 
podstawie, których gospodarstwo 
zostało zakwalifikowane jako pod-
legające spisaniu. Jeśli podczas 
obchodu rachmistrz (w obwodzie) 
napotka gospodarstwo rolne, któ-
re powinno zostać spisane, a nie 
znalazło się na wykazie gospo-
darstw rolnych, doda je do wyka-
zu gospodarstw rolnych. Podczas 
obchodu przedspisowego rach-
mistrz doręczy do każdego gospo-
darstwa rolnego list Prezesa GUS 
informujący o zasadach, znacze-
niu i zakresie tematycznym spisu 
oraz o bezwzględnym zachowaniu 
w tajemnicy wszystkich danych 
zebranych podczas spisu. 

~A. Wiśniewska
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Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej
Urlop z książką

Miesiące letnie to do-
bry czas na nadrobie-
nie zaległości kultu-

ralnych. Biblioteka Publiczna 
w Tarnowie Podgórnym jest 
czynna codziennie. Polecamy 
duży wybór książek na wszyst-
kie interesujące tematy. Lek-
turę poważną jak i trochę lżej-
szą, dającą rozrywkę, namiastkę 
przygody albo odrobinę sensa-
cji. Czy znasz swój kraj – po-
lecamy duży wybór przewodni-
ków po Polsce, a dla ciekawych 
świata – przewodniki po świe-
cie. Kultura się liczy – to mod-
ne i propagowane dzisiaj w me-
diach hasło. A więc warto czytać 
– warto przeczytać.

Wszystkie nasze placówki za-
pewniają mieszkańcom bogaty 
i ciekawy księgozbiór przez cały 
rok, a urlop to dobry moment na 
przypomnienie sobie, co to jest 
książka. Nowym mieszkańcom 

Gminy podajemy obok adresy na-
szych placówek:

Informujemy również, że na na-
szej stronie internetowej dostępny 
jest elektroniczny katalog infor-
mujący o zbiorach Biblioteki.

Więcej informacji na naszej 
stronie www.bibliotekatp.pl

  ~I.B.

POselskie 
wieści

Wakacje poselskie roz-
poczną się po zaprzy-
siężeniu Bronisława 

Komorowskiego na Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej, co na-
stąpi 6 sierpnia 2010 r. 

Życie polityczne zdominowa-
ne jest katastrofą samolotu pod 
Smoleńskiem, sprawą krzyża 
pod Pałacem Prezydenckim czy 
kłótniami w komisji hazardo-
wej. Niewielu posłów wysłu-
chało merytorycznego sprawoz-
dania o stanie Państwa i jego 
finansach wygłoszonego przez 
premiera Donalda Tuska i mi-
nistra Jacka Rostkowskiego. 
Znacznie większe emocje bu-
dzą wystąpienia posła Antonie-

go Maciarewicza czy posłanki 
Beaty Kempy. 

Politycy przekrzykują się 
w sprawie krzyża. Według Dzi-
kowskiego, źle się stało, że po-
rozumienie ws. krzyża nie zo-
stało zrealizowane. – Krzyż nie 
może być narzędziem podziału 
i jakichś przepychanek, byłoby to 
niegodne i śmieszne dla całego 
świata - ocenił Dzikowski. Wy-
raził jednocześnie nadzieję, że 
czas, może dalsze rozmowy, dia-
log doprowadzą do porozumie-
nia w tej sprawie. Jego zdaniem, 
krzyż powinien stanąć w god-
nym miejscu; tam, gdzie można 
uklęknąć, pomodlić się. Dzikow-
ski dodał, że ma nadzieję, iż Po-
lacy – jako zgodny naród – będą 
potrafili porozumieć się i uczcić 
krzyż w miejscu, gdzie on powi-
nien mieć swoje miejsce.

W Poznaniu wiele emocji 
wzbudziła sprawa dotycząca po-
pularnych „ósemek” i zastęp-
cy prezydenta Hinca. Wg. posła  

Waldego Dzikowskiego zastępca 
prezydenta zachował się niepro-
fesjonalnie, szkodząc wizerun-
kowi PO nie tylko w Poznaniu. 
Każdy ma prawo do wyrażania 
swoich poglądów politycznych, 
a jego ocena powinna opierać się 
tylko i wyłącznie na tym, w jaki 
sposób wywiązuje się ze swoich 
obowiązków.

Z ostatniej chwili: Poseł Waldy 
Dzikowski został wybrany wice-
przewodniczącym klubu parla-
mentarnego PO uzyskując drugi 
wynik w wewnętrznym głosowa-
niu (171 głosów).

~Biuro Prasowe PO Poznań

Wszystkim odpoczywa-
jącym jak i udającym się 
na urlopy życzę miłego, 

spokojnego wypoczynku.

~Waldy Dzikowski

Biblioteka Publiczna Tarnowo Podgórne,  
ul. Poznańska 115, tel. 61 89-59-243

Filie: Baranowo, ul. Wypoczynkowa 93,  
tel. 508 126 876
Lusowo, ul. Ogrodowa 3, tel. 508 127 549
Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 13,  
tel. 61 652 41 40
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stowarzyszenia

Trzeba heroizmu
aby działać aktywnie od czerwca 2008 roku bez 

stałej siedziby, bez stałego pomieszczenia na zaję-
cia terapeutyczne. Okazało się to możliwe dzięki de-
terminacji zespołu ludzi, którzy bardzo chcą pomóc 
osobom niepełnosprawnym z terenu naszych gmin. 

Jest wsparcie
od władz samorządowych Rokietnicy, Tarnowa 

Podgórnego, Starostwa Powiatowego oraz Urzędu 
Marszałkowskiego w formie finansowania projek-
tów, które sumiennie piszą członkowie Zarządu, by 
zajęcia terapeutyczne mogły się odbywać regularnie. 
W tym roku wpłyną też środki z 1%, bo mamy już 
status organizacji pożytku publicznego. 

Sytuacja się komplikuje
Kurczy się baza lokalowa gimnazjum ze względu 

na to, że w jego starej części powstaje przedszko-
le, które ma funkcjonować już od września 2010 r. 
W związku z tym Zarząd ROKTAR-u poszukuje na-
stępnego lokalu  na prowadzenie zajęć terapeutycz-
nych. Nawet gdy zajęcia odbywają się regularnie 

ROKTAR ma znowu pod górkę!

Relacja z Krakowa

w jakiejś placówce, nieustannie 
poszukujemy stałego miejsca na 
pracownie z zapleczem magazy-
nowym i socjalnym. Po nieuda-
nych próbach przejęcia i zago-
spodarowania budynków byłego 
Zakładu Karnego w Mrowinie 
staraliśmy się jeszcze o budynek 
wiejski w Żydowie, pomieszcze-
nia Caritas przy kościele w Ce-
rekwicy. Interesowały nas też 
salki katechetyczne w Rokietni-
cy, pomieszczenia OSiR w Prze-
źmierowie. Teraz władze ROK-
TAR-u podjęły kolejne starania 
o pomieszczenia magazynowe 
(piwniczne z oknami) Szkoły 
Podstawowej w Rokietnicy. Na 
sesji gminnej 31 maja 2010 r. rad-
ni wyrazili zgodę na remont tych 
pomieszczeń – 85 m2. Na począt-
ku wakacji została już podpisana 
stosowna umowa z dyrektorem 
szkoły. Jednak po oszacowaniu 
kosztów prysły wszelkie nadzieje. 

Po pierwsze PCPR wraz z PFRO-
N-em tylko jednorazowo wspiera-
ją zakładanie WTZ-ów przez kon-
kretne stowarzyszenie, po drugie 
pomieszczenia nie są na stałe 
(dzierżawa na 10 lat) i do tego wg 
obecnych przepisów mają za mały 
metraż. Minusem jest również to, 
że są to pomieszczenia piwniczne. 
Starostwo, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie i Stowarzysze-
nie ROKTAR są zainteresowane 
powstaniem Warsztatów Terapii 
Zajęciowej z prawdziwego zda-
rzenia, które funkcjonowałyby od 
rana w normalnych warunkach 
z całą infrastrukturą wspomagają-
cą działalność tego typu. Wszyst-
kich, którzy mogliby nam pomóc 
w rozwiązaniu tej trudnej i pilnej 
sprawy, prosimy o kontakt! 

Tel. prezes: 502 631 137, wice-
prezes: 601 882 285.

~zm

Lipiec tradycyjnie należy 
do najmniej obfitujących 
w zawody strzeleckie. 

Dlatego po raz kolejny sięgamy 
do wydarzeń z ogólnopolskie-
go ruchu brackiego i przekazu-
jemy relację z Krakowa, gdzie 
rozpoczęły się obchody  600-LE-
CIA BITWY POD GRUNWAL-
DEM Z UDZIAŁEM PREZY-
DENTÓW POLSKI I LITWY. 
Przed Pomnikiem Grunwaldzkim 
stanęli  prezydent elekt Bronisław 
Komorowski i prezydent Litwy 
Dalia Grybauskaite. – Każdy na-
ród potrzebuje poczucia wielkości 
i sukcesów pamiętanych przez po-
kolenia – mówił prezydent elekt. 

Prezydenci Polski i Litwy otwo-
rzyli następnie na Wawelu wielką 
wystawę „Na znak świetnego zwy-
cięstwa. W 600. rocznicę bitwy 
pod Grunwaldem”. – To był pol-
ski wkład w myślenie europejskie. 
Po Grunwaldzie Polska z peryferii 
stawała się centrum europejskim” 
– mówił podczas krótkiej uroczy-

stości na dziedzińcu arkadowym 
Zamku Królewskiego sekretarz sta-
nu w ministerstwie kultury i dzie-
dzictwa narodowego Piotr Żu-
chowski. – Grunwald to nie tylko 
zwycięstwo militarne. Grunwald to 
etos, który tkwi w każdym Polaku 
i w każdym Litwinie – podkreślił. 
W uroczystościach uczestniczyła 
delegacja krakowskiego Bractwa 
Kurkowego z królem kurkowym 

Krzysztofem Wójcikiem „Rozważ-
nym” oraz marszałkami Józefem 
Hojdą i Krzysztofem Karbowskim 
przekazując Dalii Grybauskaite 
medal obecnie panującej ekipy 
królewsko-marszałkowskiej.

11 września zapraszamy na 
strzelnicę przy ulicy Zachodniej 3 
na tradycyjne strzelanie żniwne.

~W.M.
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Po raz jedenasty w Lusowie 
zaprezentują się zespoły 
z powiatu, na czele z gospo-

darzem – Zespołem Pieśni i Tańca 
„Lusowiacy”. Ostatnia niedziela 
sierpnia będzie również okazją do 
świętowania podczas dożynek pa-
rafialnych „U księdza za płotem”.

Na przegląd tradycyjnie już trafi 
drewniana figurka, zaprojektowa-
na przez Piotra Staszaka. Będzie 
to oryginalna pamiątka dla każdej 
występującej grupy. Dla widzów, 
którzy przybędą na imprezę, przy-
gotowane zostaną wystawy rę-
kodzieła ludowego i staropolskie 
potrawy. To nie koniec atrakcji! 
Po zeszłorocznym pokazie ukraiń-
skiego zespołu folklorystycznego 
„Wołyń”, Powiat Poznański przy-
gotowuje niespodziankę, również 
z Ukrainy. Organizatorem imprezy 
jest Powiat Poznański we współ-
pracy z Zespołem Pieśni i Tań-
ca „Lusowiacy”, oraz Gminnym 
Ośrodkiem Kultury „Sezam”.

~Dominik Magdziarek

Serdecznie zapraszamy!
Dożynki „U księdza za płotem” rozpoczną się mszą św. o 10.30 w lusow-
skim kościele. Po jej zakończeniu nastąpi uroczysty przemarsz, powitanie 
gości i przedstawienie stoisk poszczególnych wsi. O 14.00 rozpocznie się 
Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych. Natomiast na występ  
gwiazdy wieczoru zapraszamy o 19.00. 

Duża dawka folkloru w Lusowie

Dożynki „U księdza za płotem”
X Powiatowy Przegląd Folklorystyczny

29 sierpnia 2010
W programie:
10.30 Msza święta koncelebrowana w kościele parafialnym w Lusowie.
11.30 Korowód i obrzęd dożynkowy
12.30  Święcenie oraz degustacja staropolskiego jadła przygotowanego przez parafian  

z Batorowa, Kobylnik, Lusowa, Lusówka, Sadów, Swadzimia i Sierosławia
14.00 Występy zespołów w ramach X Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych:
 Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Skowronki” (Brańsk)
 Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca “Modraki”         
 Zespół Tańca Ludowego „Chludowianie” (Chludowo)
 Młodzieżowa Kapela Dudziarska „Koźlary”(Stęszew)
 Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Wrzesińska” (Września)
 Zespół Pieśni i Tańca „Wiwaty” (Pobiedziska)
 Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy”

 Pomiędzy powyższymi występami grać będzie Kapela Zza Winkla

19.00 KONCERT GWIAZDY: Zespół „Śpiwajuczi Hołosy” („Śpiewające Głosy”) z Ukrainy
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Obchody okrągłej rocznicy 
Bitwy pod Grunwaldem 
nie ominęły Wielkopol-

ski. Z inicjatywy Alicji Adam-
skiej z Domu Kultury w Mosinie 
we wszystkich gminach Powiatu 
Poznańskiego, fragment po frag-
mencie, odtwarzano słynne dzieło 
Jana Matejki. W wydarzeniu tym 
nie zabrakło oczywiście twórcze-
go udziału naszej Gminy. Jeden 
z fragmentów malowidła wyko-
nała mieszkająca w Przeźmiero-
wie Maria Przybylska.

 Od tego czasu malarstwo (obok 
drugiej pasji – gotowania) zaczęło 
wypełniać mój czas. Spod pędzla 
pani Przybylskiej wyszło już po-

Matejko z Przeźmierowa

nad 50 portretów, pozostałych dzieł 
autorka nawet nie próbuje liczyć. 
Jej mieszkanie wypełniają pejzaże, 
obrazy przedstawiające zwierzęta, 
martwą naturę, czy motywy religij-
ne. Różnorodność technik i tema-
tów robi wrażenie. Nie wszystkie 
są jednak ukryte w czterech ścia-

nach, część z nich można zobaczyć 
na okazjonalnych wystawach oraz 
stałej ekspozycji w kwiaciarni prze-
źmierowskiego pasażu.

Zapytana, jak doszło do tego że to 
właśnie jej przypadł udział w przed-
sięwzięciu odtwarzania „Bitwy pod 
Grunwaldem” Matejki, pani Maria 
z uśmiechem odpowiada: -Zapro-
ponowała mi to Anna Marcinow-
ska-Lenartowicz, prowadząca koło 
plastyczne. Pewnie wszystkie młode 
panie plastyczki powyjeżdżały na 
wakacje. A ja, choć po chwili wa-
hania, zawzięłam się i to zrobiłam. 
Trwało to tydzień, a trzeba zazna-
czyć. że pomagała mi Dominika 
Borak z Baranowa. To był świet-
ny czas. Wcześniej widziałam na 
żywo pracę Matejki, lecz dopiero 
teraz odkryłam, jak fascynujące jest 
rozszyfrowywanie postaci, choćby 
z jednego tylko fragmentu obra-
zu. Na moim znajduje się Olbrzym 
- komtur brandenburski Markward 
von Salzbach. Właśnie upada jego 
opancerzony koń, o tutaj  – malar-
ka pokazuje rozdęte nozdrza zwie-
rzęcia.

Złożenie wszystkich siedemna-
stu fragmentów w całość odbyło 
się w piątek, 23 lipca w Mosinie.

~Jarek Krawczyk

Pani Maria, z wykształ-
cenia projektant mody, 
malować zaczęła dopiero 
na emeryturze. - Wcze-
śniej nie malowałam, nie 
było na to czasu. Kiedy 
przestałam pracować, a 
dzieci się wyprowadzi-
ły, zapisałam się do koła 
plastycznego w Prze-
źmierowie.

Pani Maria  
ze swoim 
dziełem

fot. archiwum

22.08 
Kleczewo

Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Lusowiacy”na Dożynkach

28.08
Kiszkowo

Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Lusowiacy” na Dożynkach

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

5.09 godz.11.45
Lusowo

Lusowskie Poranki Muzyczne – koncert 68: Muzyka Fryderyka Chopina 
w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego w Poznaniu

5.09
Komorniki

Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Lusowiacy” na Dożynkach

6-10.09, godz. 16 – 19
Przeźmierowo,Tarnowo Podgórne

Nabory do zespołów artystycznych i kół zainteresowań GOK Sezam

11.09, godz. 17
Tarnowo Podgórne (hala OSiR)

Kabaret Ani Mru Mru

14.09 godz. 8.15, 10
Przeźmierowo

Dziecięca Akademia Filmowa zaprasza (szczegóły wkrótce w TarNowej Kulturze  
i na goksezam.pl)

SEZAMKI  sierpień/wrzesień
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Za sprawą GOK „Sezam” 
najlepsze polskie kabare-
ty regularnie występują 

w Tarnowie Podgórnym. W tym 
roku gościliśmy już Kabaret 
Moralnego Niepokoju i Paranie-
normalnych. Kolejną gwiazdą, 
która do nas zawita, będzie Ani 
Mru Mru. Ich występ odbędzie 
się już 11 września o godzinie 
17 w gościnnych progach hali 
OSiR. 

Bilety: 35 zł (przedsprzedaż od 
23 sierpnia w GOK Sezam, Domu 
Kultury w Przeźmierowie oraz na 
biletynakabarety.pl), 40 zł w dniu 
występu przed wejściem

Ani Mru Mru w Tarnowie

Po licznych występach 
w maju i czerwcu (Chóral-
ne Święto Wiosny w Śre-

mie, występ w kościele w Bara-
nowie-Rocznica Krwiodawstwa, 
koncert Pieśni Maryjnych, kon-
cert chopinowski w auli UAM, 
msza z okazji 70 rocznicy wysie-
dleń mieszkańców Tarnowa, Złote 
gody pp. Kubiaków), Koło Śpie-
wu już po raz siódmy udało się na 
swoje coroczne warsztaty. Celem 
był ponownie Biały Dunajec. Już 
drugi raz mieliśmy okazję gościć 
w domu Marii Rzadkosz.10 lipca 
w godzinach wczesnorannych wy-
ruszyliśmy z Tarnowa w kierunku 
Zakopanego. Po drodze zatrzy-
maliśmy się w Tyńcu, zwiedza-
jąc tamtejsze Opactwo Benedyk-
tynów.

Jak co roku czas na warsztatach 
upłynął nam na pracy, ale rów-
nież nie brakowało przyjemnie 
spędzonych chwil na wypoczyn-
ku, zabawie i wycieczkach. Pod 
czujną ręką dyrygenta Tomczaka 
odbywały się intensywne próby, 
podczas których chór opanował 
nowe utwory (m.in. „Krakow-
skie wesele” Nowowiejskiego, 
„Marzenie” Chopina, „Sen o Po-
znaniu”), a także ćwicząc pieśni 

już znane. Przepiękna pogoda 
pozwoliła śpiewakom korzystać 
z atrakcji turystycznych, nie tylko 
Podhala. Mieliśmy okazję płynąć 
gondolami po Zalewie Czorsztyń-
skim, wjechać koleją linową na 
Kasprowy Wierch, zdobyć Be-
skid (2012m npm.), a sprawnym 
piechurom (z dobrym obuwiem) 
udało się zejść z przełęczy Lilio-
we do Hali Gąsienicowej, a da-
lej malowniczą doliną Jaworzyn-
ki do Kuźnic. Zwiedzaliśmy też 
miejsca, niektórym dobrze znane 
jak: zamek w Niedzicy, kościółek 
drewniany w Dębnie, zachwyca-
liśmy się urokami Pienińskiego 
Parku Narodowego z łodzi flisac-

kiej, płynąc przełomem Dunajca. 
Oprócz wypadów turystycznych 
mieliśmy również atrakcje lokal-
ne m.in. Wybory „Najśwarniyjsyj 
górolecki” czyli góralskiej miss, 
(które stały się inspiracją do zor-
ganizowania wyborów „Najśwar-
niyjsyj druhny warsztatów pod-
czas wieczorku pożegnalnego) 
i „VII Dunajeckie granie” z wy-
stępami góralskich kapel. 

Niestety przyszło nam się po-
żegnać z panią Marią i Białym 
Dunajcem. Na otarcie łez były 
oczywiście świeże oscypki od 
gaździny. 

Cześć Pieśni
~Dorota Zygmańska

Warsztaty chóralne na Podhalu

Podczas 
warsztatów 
był czas na 
dobrą zabawę

fot. archiwum

Grupa powstała w 1999 roku, 
jednak pierwsze sukcesy nade-
szły rok później. W 2001 kabaret 
na dobre zagościł na ogólnopol-
skich scenach. Wykrystalizował 
się wówczas także skład kabaretu, 
który do dziś niezmiennie tworzą 
Marcin Wójcik, Michał Wójcik 
i Waldemar Wilkołek. 

Podczas występu w Tarnowie 
Podgórnym zobaczymy zupeł-
nie nowy program „Czerń czy 
biel”, który swoją premierę miał 
w kwietniu bieżącego roku

~Jarek Krawczyk
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Kredyt jest bardzo kuszący, 
ale dług jest jak rucho-
me piaski. Gwałtowanie 

wzrasta liczba ludzi, którzy wpa-
dli w pułapkę zadłużenia tak du-
żego, że nie mogą sobie z tym po-
radzić.

Jeśli jesteś zadłużony, bardzo 
możliwe, że szukasz sposobu 
uwolnienia się od presji i naci-
sków ze strony wierzycieli. Pamię-
tam, jak w latach 90-tych razem 
z żoną wydostaliśmy się w końcu 
z pułapki zadłużenia dzięki temu, 
że zaczęliśmy stosować w swoim 
życiu następujące zasady.

Po pierwsze, bądź szczery 
i utrzymuj kontakt z wierzyciela-
mi. Musisz utrzymywać szczerą 
i otwartą komunikację z wierzy-
cielami. Nie okłamuj ich. Nie po-
zwól, aby twoje imię i reputacja 
zostały splamione z powodu pie-
niędzy. Pamiętaj, że wszystkich 
wierzycieli łączy jedna rzecz: mu-
szą odzyskać swoje należności. 
Traktuj innych tak, jak sam chciał-
byś być traktowany. Jeśli jednemu 
z twoich dłużników groziłoby, że 
nie będzie w stanie oddać ci poży-
czonych pieniędzy, czy nie wolał-
byś, aby mówił ci prawdę i przed-
stawił prawdziwy obraz swych 
możliwości finansowych? Więc 
postępuj tak samo!

Po drugie, oceń stan swego za-
dłużenia. Zapisz wszystkie infor-
macje dotyczące twych długów, 
a potem podziel je na dwie grupy: 
na wysokie i niskie. Potem upo-
rządkuj swe długi według opro-
centowania, od najwyższego do 
najniższego. Następnie zacznij 
spłacać każdy dług według przy-
jętego harmonogramu spłat.

Jeśli z jakiejś przyczyny nie 
możesz zapłacić raty nawet w mi-
nimalnej wysokości, napisz list 
do wierzyciela z sugestią alter-
natywnego planu spłat. Zapewnij 
go, że szanujesz swoje zobowią-
zania i oddasz im wszystko, co 
jesteś winny, nawet jeśli zajmie 

Pamiętaj o zasadach a będziesz spał spokojnie

Pozbądź się długów!

ci to resztę życia. Pokaż im swój 
plan wydatków, wskaż na zmia-
ny, jakich dokonujesz w swoich 
wydatkach, aby znaleźć środki na 
spłatę długów; pokaż im również 
na piśmie wszystkie aktywa, ja-
kie możesz sprzedać, jeśli będzie 
to konieczne, aby spłacić swoje 
długi. Postaraj się wynegocjować 
zmniejszenie lub wręcz obniżenie 
do zera oprocentowania kredytu.

Po trzecie, gdy spłacisz ja-
kiś dług, wykorzystaj uwolnione 
środki do spłaty innych. Spłace-
nie długu daje ci doskonałą moż-
liwość, aby przyspieszyć spłaca-
nie pozostałego zadłużenia. Nie 
ulegaj pokusie wydania dodatko-
wych pieniędzy! Możesz usłyszeć 
radę, że najlepiej skupić się na 
spłacie zadłużenia o najwyższym 
oprocentowaniu, jestem jednak 
zdania, że lepiej jest przyspieszyć 
spłatę najniższej pożyczek. Dla-
czego? Można je spłacić szybciej 

i za każdym razem, gdy spłacisz 
jakiś dług, będzie to miało pozy-
tywny wpływ na twoją psychikę. 
To zachęca cię do kontynuowa-
nia wysiłków. Z każdą spłaconą 
pożyczką dysponujesz większą 
kwotą, którą możesz przeznaczyć 
na spłatę kolejnego zadłużenia. 
Cały proces przybiera na sile i daj 
ci pewność, że możesz wydobyć 
się z pułapki zadłużenia. 

Zastosowanie tych zasad pomo-
że ci zapanować nad swoją sytu-
acją finansową i zyskać wiarygod-
ność w oczach wierzycieli. Jak 
widzisz, pragnienie uwolnienia 
się z długów jest ważne, ale nie 
wystarczy; potrzeba również ko-
munikacji, integralności, dobrego 
planu wydatków, aby zapanować 
nad wydawaniem pieniędzy, wy-
trwałości i samoopanowania. Za-
tem do dzieła. Możesz tego doko-
nać!

~na

BIBLIA O FINANSACH, CZYLI JAK WYJŚĆ Z KRYZYSU

Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym 
wraz ze Wspólnotą Genezaret i służbą Crown organizuje 
konferencję  „Biblia o finansach”.  Wszystkich zainteresowa-
nych zapraszamy do Hotelu 500, w godzinach 9.00 – 17.00. 
Zapisy do 5 września na www.crown.org.pl, mw.nowiccy@
op.pl lub telefonicznie u p. Nowickiej 602 340 028. Koszt 
uczestnictwa 40 zł (dla chętnych możliwość zakupienia 
obiadu – 27 zł). Szczegóły na plakatach i na www.poziom-
wyzej.pl. 
Podobne konferencje odbyły się wcześniej w Warszawie, 
Częstochowie, Krakowie i Bielsku Białej. Zostaną pokazane 
praktyczne metody racjonalnego gospodarowania budżetem 
domowym oraz sposoby wychodzenia z kryzysu finansowe-
go. Poniżej przedstawiamy najważniejsze  przesłania z za-
kresu pozbywania się długów.
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OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rol-
nych w Batorowie – w rejonie ulicy Widok.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. Nr 199 poz. 1227)  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenów rolnych w Batorowie – w rejonie ulicy Widok wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko w dniach od 24.08.2010r. do 15.09.2010r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 11.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 08.09.2010r. w 
siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 14:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przy-
jęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z po-
daniem 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 Pod-
górne, pok.11 oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2010r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka

Tara (TA-429) bardzo ładna ber-
nardynka, dyplomatycznie po-
wiem, że jest dorosła. Wygląd 
jak pluszak i tak się zachowuje. 
Łagodna, przyjazna, uwielbia się 
przytulać i łasić do każdego.

Osoby zainteresowane adopcją 
psiaków prosimy o kontakt ze Schro-
niskiem w Jędrzejewie pod numerem 
telefonu: 691 995 888. Zachęcamy 
także do odwiedzin naszej strony in-
ternetowej pod adresem: www.we-
tserwis.com.pl, na której znajduje się 
większość naszych podopiecznych. 
 Opracowała: ~Izabela Więckowska

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

informuje,

że w dniach 9 i 16 lipca 2010 r. wywiesił w siedzibie  Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 
do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy w  Rumianku - 

działki o nr 18/1, 21, 5/2, 6/3, 8/2, 2/10, 20, 2/9 oraz Górze - działka o nr 77, w drodze przetargu ograniczonego do rolników 
zamieszkałych w gminie Tarnowo Podgórne.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodar-
ki Nieruchomościami – pok. nr 11 tel. (061) 8959-289
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Tarnowo Podgórne dnia 6 sierpnia 2010 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI W TARNOWIE 

PODGÓRNYM

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użyt-
kowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Tarnowo Podgórne, 
gmina Tarnowo Podgórne o numerze geodezyjnym 326, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu 
prowadzi księgę wieczystą KW nr  PO1P/00187698/7.  

1) Nieruchomość przeznaczona do użyt-
kowania wieczystego stanowi własność 
Gminy Tarnowo Podgórne, położona jest 
w centrum miejscowości Tarnowo Podgór-
ne, przy drodze powiatowej – ul. Szkolnej 
i przy drodze wewnętrznej – ul. Wąskiej, w 
sąsiedztwie z istniejącym obiektem handlo-
wym oraz terenem targowiska.

2) Przedmiotowa nieruchomość przezna-
czona jest pod zabudowę budynkiem nie-
publicznej przychodni lekarskiej bądź musi 
stanowić element większego kompleksu, w 
skład którego wchodzić będzie niepublicz-
na przychodnia lekarska. 

3) Sposób zagospodarowania nieruchomo-
ści określa decyzja nr WZPGN.7331-80/09 
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 
listopada 2009 roku o ustaleniu warunków 
zabudowy.

4) Użytkownik wieczysty zobowiązuje 
się do rozpoczęcia budowy przedmiotowej 
inwestycji w nieprzekraczalnym terminie – 
30.12.2011 roku.

5) Dla całkowitego zakończenia reali-
zacji inwestycji t.j. do oddania do użytko-
wania projektowanego budynku wyznacza 
się nieprzekraczalny termin – 30.12.2012 
roku.

6) Wadium wynosi 20 000 zł (słownie 
złotych dwadzieścia tysięcy), płatne na ra-
chunek bankowy Gminy Tarnowo Podgór-
ne w ING Bank Śląski nr 48 1050 1520 
1000 0005 0265 1441 do dnia 6 września 
2010r.

7) Wniesione wadium zalicza się na po-
czet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania 
wieczystego.

8) Cena wywoławcza nieruchomości wy-
nosi 200 000 zł (słownie złotych dwieście 
tysięcy). 

9) Pierwsza opłata z tytułu użytkowania 
wieczystego wynosi 15 % ceny nierucho-
mości uzyskanej w przetargu i powiększo-
na będzie o należny podatek VAT w wyso-
kości 22 %.

10) Pierwsza opłata za oddanie nieru-
chomości gruntowej w użytkowanie wieczy-
ste podlega zapłacie jednorazowo, nie póź-
niej niż do dnia zawarcia umowy o oddanie 

tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste, 
przelewem na rachunek Urzędu Gminy.

11) Ustala się termin uiszczania rocz-
nej opłaty za użytkowanie wieczyste – do 
31 marca każdego roku, z góry za dany rok, 
przelewem na rachunek Urzędu Gminy.

12) Dla nieruchomości zgodnie z art. 
72 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21.08.1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jed-
nolity Dz. U. nr 261 poz.2603 z 2004 r. z 
późniejszymi zmianami), ustala się roczną 
stawkę użytkowania wieczystego w wyso-
kości 3% ceny uzyskanej w wyniku przetar-
gu, powiększoną o należny podatek VAT.

13) Zasady aktualizacji opłat – zgod-
nie z art. 77 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami, z tym zastrzeżeniem, że opłaty 
te nie mogą być niższe niż ustalone na pod-
stawie ceny uzyskanej w przetargu.

14) Przetarg odbędzie się w dniu 9 
września 2010 r. o godzinie 10.00 w Sali nr 
100 Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórne, 
ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Pod-
górne.

15) Nabycie nieruchomości przez cu-
dzoziemców może nastąpić w przypadku 
uzyskania zezwolenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji, jeżeli wyma-
gają tego  przepisy ustawy z dnia 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (Dz. U. Nr 167 poz. 1758 z 
2004 r.)

16) Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
z ważnych powodów.

17) Organizator przetargu zawiadomi 
nabywcę nieruchomości o miejscu i termi-
nie spisania umowy sprzedaży w terminie 
21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi 
się bez usprawiedliwienia w miejscu i ter-
minie podanym w zawiadomieniu, organi-
zator przetargu może odstąpić od zawarcia 
umowy oddania w użytkowanie wieczyste, 
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

18) Szczegółowe informacje dotyczą-
ce w/w nieruchomości można uzyskać w 
Wydziale Zagospodarowania Przestrzenne-
go i Gospodarki Nieruchomościami w go-
dzinach pracy Urzędu. 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego 

wglądu projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru 
Chronionego krajobrazu jezio-
ra Lusowskiego i rzeki Samy – 
część Rumianek – dla obszaru 
IR6AG

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
Nr 199 poz. 1227)  zawiadamiam o 
wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzenne-
go obszaru Chronionego krajobrazu 
jeziora Lusowskiego i rzeki Samy – 
część Rumianek – dla obszaru IR6AG 
z prognozą oddziaływania na środo-
wisko w dniach od 24.08.2010r. do 
15.09.2010r., ul. Poznańska 115, w 
godzinach pracy urzędu, pokój 11.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego roz-
wiązaniami, odbędzie się 07.09.2010r. 
w siedzibie Urzędu Gminy w Tarno-
wie Podgórnym  o godzinie 14:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do 
Wójta Gminy z podaniem imienia i 
nazwiska  lub nazwy jednostki orga-
nizacyjnej i adresu, oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postę-
powaniem w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko 
informuję, że zainteresowani mogą 
zapoznać się z niezbędną dokumenta-
cją sprawy w siedzibie Urzędu Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, pok.11 oraz 
składać uwagi do wyżej wymienionej 
prognozy i postępowania w jej spra-
wie.

Uwagi należy składać w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 
30.09.2010r.

Organem właściwym do rozpatrze-
nia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
 Tadeusz Czajka
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WZPGN.72243-41/10 Tarnowo Podgórne 2010-08-06

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651) oraz § 6 
ust. 1 i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY 

DO ROLNIKÓW ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE TARNOWO PODGÓRNE

w celu wsparcia lokalnego rolnictwa
na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w Rumianku i Górze, rejon ul. Szkolnej, gmina Tarnowo Podgórne, 

wg wykazu w tabelce:

Obręb
Działka 
Nr

Pow. ha
Rodzaje użytków 
wg ewidencji 
gruntów

Nr księgi wieczystej
Łączna 
powierzchnia 
dzierżawy

Wywoławcza 
stawka czynszu 
dzierżawnego

Wadium w zł
Okres 
dzierżawy

Rumianek
18/1 4.4818

RIIIb - 0.9160
N – 0.0930
RIVa – 3.4728

PO1P/00093761/4 63.6785 ha 200,00 zł/ha 
(opłata roczna)

2000,00 3 lata

21 1.0400
RIIIb – 0.4700
RIVa – 0.5700

5/2 8.7539 RIVa – 8.7539

6/3 4.4534 RIVa - 4.4534

8/2 5.6556
RIIIb – 1.6663
RIVa – 3.9893

2/10 11.7537

ŁVI – 0.2870
RIVa – 3.6612
RV – 4.0746
ŁV – 0.9138
W – 0.1166
RIVb – 2.6636
RVI – 0.0369

2/9 17.2301

RIVa – 0.1553
RIVb – 8.4320
RV – 4.8082
RVI – 1.1908
ŁV – 0.4776
ŁVI – 1.5504
N – 0.0605
W – 0.5553

PO1P/00250264/9

20 1.4200
W – 0.0800
S-RIVa – 0.2100
RIVa – 1.1300

PO1P/00262562/5

Góra 77 8.8900 RIVa – 8.8900 PO1P/00081165/9

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - dla przedmiotowych działek nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Tereny są użytkowane rolniczo.

Sposób zagospodarowania nieruchomości - cele rolnicze.

Opis i położenie nieruchomości – działki niezabudowane, nieogrodzone, użytkowane rolniczo. Okolice składowiska odpadów komunalnych. Bezpośrednie 
sąsiedztwo dziełek to tereny użytkowane rolniczo.

Przetarg ustny ograniczony odbędzie się 6 września 2010r. (poniedziałek) o godz. 10oo w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Podgór-
nym ul. Poznańska 115 . 

Wadium w gotówce należy wnieść najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2010r. (poniedziałek) na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING 
Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 10501520 1000 000 50265 1441. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy. 

W dniu 23 sierpnia 2010r. (poniedziałek) od godz. 730 do godz. 1530 należy zgłosić się w pokoju 11 z dowodem osobistym, oświadczeniem 
o miejscu zamieszkania oraz oświadczeniem o prowadzeniu działalności rolniczej. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wywieszona 
zostanie w dniu 24 sierpnia 2010 r. (wtorek) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu.

Dodatkowe opłaty i zasady aktualizacji stawki czynszu: czynsz po upływie każdego roku dzierżawy będzie waloryzowany, w oparciu o 
wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług, ogłaszany przez prezesa GUS, za rok poprzedni i zastosowanie go do obliczenia i ustalenia czynszu 
za cały rok następny po roku, którego wskaźnik ten dotyczy. Dzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy zobowiązany będzie uisz-
czać podatek od nieruchomości. 

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

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami  (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651) oraz § 6 ust. 1 Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. Nr 207, poz. 2108) – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

OGŁASZA
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w gminie Tarnowo 
Podgórne, Lusowo, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto 
prowadzona jest księga wieczysta PO1P/00118459/6:

 
Lp. obręb Nr  

działki
Powierz- 
chnia
w m2

Cena wy- 
woławcza
zł (brutto)

Wadium
w zł

Postąpienie
minimalne
w zł

1 2 3 4 5 6 7

1. Lusowo 147/8 1516 177 600 zł 35 520 zł 1 776 zł
 
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusowie – cześć 
A, zatwier. uchwałą nr LXI/560/2001 Rady Gminy Tarnowo Podgór-
ne z dnia 20 listopada 2001r, opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 17, 
poz. 2096 oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lu-
sowie A i B – cześć, zatwier. uchwałą nr XL/241/2004 Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne z dnia 28 września 2004r, opubl. w Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. Nr 167, poz. 3592 - działka 147/8 położona jest na terenie za-
budowy usługowej (symbol  U2).

Pierwszy przetarg ogłoszono na dzień 28 kwietnia 2010r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 17 września 2010r. 

(piątek) w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Po-
znańska 115 o godz. 103o. Wadium w pieniądzu należy wnieść naj-
później do dnia 10 września 2010r. (piątek)na konto Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 10501520 
1000 000 50265 1441. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny na-
bycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
wygrał przetarg od zawarcia umowy. 

W dniu 16 września 2010r. (czwartek) w godz. 730 do 153ow pok. 
nr 12 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wa-
dium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty zgłosze-
nia uczestnictwa w przetargu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami 
upłynął w dniu 4 marca 2010r.

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od 
przetargu.

Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętej ogłosze-
niem udziela Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodar-
ki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Po-
znańska 115, pok. 12, tel. 061 89-59-261.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodar-
ce nieruchomościami  (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651) oraz § 6 ust. 1 Roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108) – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

OGŁASZA
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w gminie Tar-
nowo Podgórne, Wysogotowie, dla których Sąd Rejonowy Poznań 
Stare Miasto prowadzi księgę wieczystą PO1P/00211581/2:

 
Lp. obręb Nr  

działki
Powierz- 
chnia
w m2

Cena wy- 
woławcza
zł (brutto)

Wadium
w zł

Postąpienie
minimalne
w zł

1 2 3 4 5 6 7

1. Wysogotowo 209/2 658 108 000 21.600 1 080

2. Wysogotowo 209/3 564 92 000 18 400 920
 
Dla działek 209/2, 209/3 nie ma obowiązującego miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego. Dnia 24 czerwca 2010r. Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne wydał decyzje nr WZPGN.7331-134/10, 
WZPGN.7331-135/10 o warunkach zabudowy na działek 209/2, 
209/3 w zakresie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
w zabudowie wolnostojącej. 

Pierwszy przetarg ogłoszono na dzień 28 kwietnia 2010r.
 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 17 września 2010r. 

(piątek) w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Po-
znańska 115 o godz. 10oo. Wadium w pieniądzu należy wnieść naj-
później do dnia 10 września 2010r. (piątek)na konto Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 10501520 
1000 000 50265 1441. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny 
nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, 
który wygrał przetarg od zawarcia umowy. 

W dniu 16 września 2010r. (czwartek) w godz. 730 do 153ow pok. 
nr 12 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty 
wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty zgło-
szenia uczestnictwa w przetargu.

 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 

pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami 
upłynął w dniu 4 marca 2010r.

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od 
przetargu.

Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętej ogłosze-
niem udziela Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. 
Poznańska 115, pok. 12, tel. 061 89-59-261.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

informuje,  

że w dniu 9 sierpnia 2010 r. wywiesił w siedzibie  Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115,  do publicznej 
wiadomości, na okres 21 dni, wykazy następujących nierucho-
mości gminnych przeznaczonych do najmu i dzierżawy:

- Tarnowo Podgórne, część działki 1259/32
- Przeźmierowo, część działki 1259/7
- Tarnowo Podgórne, działki 1068/14, 76/3, 80/19
- Sady, część działki 190/2

Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu i dzierżawy 
można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzen-
nego i Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 11 tel. (061) 
8959-289
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XVI OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA 
MŁODZIEŻY LUBUSKIE 2010

Wojciech Sykała kolarz szosowy 
GKS’u TARNOVII Tarnowo Podgór-
ne zdobył 23 lipca w Międzyrzeczu zło-

ty medal XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzie-
ży Lubuskie 2010 w jeździe indywidualnej na czas. 
W rywalizacji juniorów młodszych na 2 miejscu 
uplasował się Rafał Stanisławski z UKS Koźminian-
ka Corratec Team Koźminek, a na trzecim Łukasz 
Klasiński z ALKS Stali Ocetix Grudziądz. Wyścig 
odbył się na trasie Międzyrzecz - Rokitno - Między-
rzecz. 47 zawodników miało do pokonania dystans 
10 km. 

TOROWE MISTRZOSTWA POLSKI

W dniach 24-27 lipca na welodromie BGŻ 
w Pruszkowie odbyły się Torowe Mistrzo-
stwa Polski w kolarstwie torowym dla ka-

tegorii: Kobiety U23, Kobiety Juniorki, Mężczyźni 
U23 i Mężczyźni Juniorzy. Zawody zgromadziły 150 
zawodników i zawodniczek z całej Polski, wśród któ-
rych znaleźli się kadrowicze przygotowujący się do 
Mistrzostw Świata Juniorów (Montichiari/Włochy) 
oraz do Mistrzostw Europy Juniorów i Młodzieżow-
ców (Sankt Petersburg/Rosja). GKS TARNOVIĘ 
Tarnowo Podgórne reprezentowała siedmioosobowa 
ekipa. Najlepiej wypadła Dominika Borkowska, któ-
ra zdobyła dwa medale, srebrny w wyścigu indywi-
dualnym na 500 m i brązowy w sprintach, a także 
zajęła wysokie 4 miejsce w keirinie. Bardzo dobrze 

zaprezentowali się również pozostali zawodnicy. Michał Dolata zajął 8 
miejsce w omnium (składający się z rundy na czas, 4000 m indywidu-
alnie, scratch, wyścigu eliminacyjnego, wyścigu punktowego i na 1000 
m), Adam Kordus w duecie z Jędrzejem Jagodzińskim zajęli 7. miejsce 
w madisonie, a Maciej Moczyński 8 w keirinie. Natomiast drużyna ju-
niorów TARNOVII Tarnowo Podgórne w składzie Andrzej Marciniak, 
Kacper Kistowski, Adam Kordus i Jedrzej Jagodziński uplasowała się 
na 9 miejscu.

GÓRSKIE MISTRZOSTWA POLSKI  
W KOLARSTWIE SZOSOWYM

W dniach 10 - 11 lipca br. na trasie Przesieka - Borowice - So-
snówka zostały rozegrane Górskie Mistrzostwa Polski w ko-
larstwie szosowym. Rywalizacja odbywała się w kategoriach: 

elita (na dystansie 116 km), orlik (116 km), junior (101,5 km), junior 
młodszy (72,5 km). Z drużyny GKS’u TARNOVII Tarnowo Podgórne 
w kategorii junior najwyższe 5 miejsce zajął Adam Kordus, a wśród ju-
niorów młodszych 13 Wojciech Sykała. Pozostali zawodnicy TARNO-
VII w kat. junior zajęli następujące miejsca: 43 - Andrzej Marciniak, 48 
- Kacper Kistowski, a w kat. junior młodszy: 27 - Jakub Hercog. 

V ULICZNE KRYTERIUM KOLARSKIE  
O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Wyścig, który odbył się 24 lipca, zainaugurował zmagania 
w tegorocznej rywalizacji kolarzy w ramach Pomerania 
Tour. W pierwszej odsłonie wyścigu wystartowało 49 za-

wodników. Na 40 km trasie wysokie 2 miejsce zajął wychowanek 
GKS’u TARNOVII Tarnowo Podgórne, jeżdżący obecnie w ekipie 
Mróz ActivJet – Paweł Cieślik, ustępując tylko Łukaszowi Bodna-
rowi z CCC Polsat Polkowice. Trzecie miejsce, przypadło Sylwe-
strowi Janiszewskiemu (CCC Polsat Polkowice). Drugi etap wyści-
gu, który odbył dnia następnego należał do Niemców. W Kartuzach 
zwyciężył doświadczony 37-letni Dirk Muller, jeżdżący w barwach 
Nutrixxion-Sparkasse. Były mistrz Niemiec wyprzedził swojego 
kolegę z ekipy Kima Lachmanna. Na trzecim miejscu linię mety 
przekroczył Wołodymir Duma (Romet Weltour Dębica). Czwarta 
lokata przypadła Błażejowi Janiaczykowi (Mróz ActiveJet), a Pa-
weł Cieślik zdobył koszulkę najlepszego górala Pomerania Tour.

~Ania Gibała

Kolarstwo w lipcu

Mistrzowie na zawodach w Pruszkowie

Wojciech Sykała zdobywca złotego 
medalu na olimpiadzie w Między-
rzeczu

fot. archiwum

fot. archiwum
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M istrzowie Pol-
ski kręglarze Alfy 
Vector Tarnowo 
Podgórne rozpo-

częli przygotowania do nowego 
sezonu, stawiając sobie za głów-
ny cel dobry występ w Pucharze 
Świata, który już  w dniach 05 – 
09.10.2010 zostanie rozegrany w 
stolicy Macedonii – Skopie. Suk-
cesem Alfy będzie zajęcie miejsca 
w pierwszej ósemce, które daje 

Podczas XVII Mistrzostw Europy Weteranów, 
które odbyły się w Nyiregyhaza na Węgrzech, 
drużyna Polska M50 w składzie: Mirosław Łu-

niewski, Waldemar Małecki, Zbigniew Kwita z Prze-
źmierowa (na zdjęciu), startująca w chodzie na 20 
km – 5:44.54 zdobyła 3 miejsce i brązowy medal. Na 
podium stanęły także reprezentacje Niemiec (1 miej-

Mistrzostwa Europy Weteranów
sce) i Włoch. W lipcu po srebrny 
medal sięgnął również trener cho-
dziarza Grzegorz Sudoł, który zo-
stał wicemistrzem Europy w cho-
dzie na 50 km na Mistrzostwach 
Europy rozgrywanych w kataloń-
skiej Barcelonie.  ~Ania Gibała

Uroczysta dekoracja Mistrzów Polski Od lewej stoją: Prezes PZK B. Broński, J. Klabiński - trener, J. Michalak, T. Masłowski, 
Leszek Torka, Przewodniczący Rady Gminy E. Noszczyńska - Szkurat, Wójt Gminy T. Czajka. W pierwszym rzędzie od lewej:  
J. Bonk, P. Kaczmarek, M. Grędziak - kapitan, M. Kląskała i D. Strzelczak. 

Kręglarze rozpoczęli przygotowania
kwalifikacje do elitarnych rozgry-
wek Champions League. 

Dla zawodników z Tarnowa nie 
będzie to pierwsza wizyta w Ma-
cedonii. To właśnie w Skopie w 
sezonie 2007/08 toczyli bardzo 
wyrównany pojedynek z mistrzem 
tego kraju – drużyną „Makpetrol” 
w swojej pierwszej przygodzie w 
Lidze Mistrzów. 

Sukcesy klubu Alfa Vector, 
który w minionym sezonie osią-

gnął liczne tytuły na arenie kra-
jowej, możliwe były dzięki głów-
nym sponsorom drużyny - firmie 
Vector z Tarnowa Podgórnego i 
Komputronik S.A. oraz wsparciu 
udzielonemu przez Gminę i firmę 
AHC Krotoski – Cichy. W nad-
chodzącym sezonie kręglarze li-
czą, że ich sponsorzy, będą mieli 
równie wiele powodów do zado-
wolenia.

~PK
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Anna Gibała, Krystyna Semba, Ewa Noszczyńska-
Szkurat.
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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: 06.08.2010 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

DAM PRACĘ

Fryzjerkę damsko-męską, zatrudnię 
605 268 963

GROOMERA zatrudnię. Najlepiej z 
doświadczeniem. 605 070 928

Krawcową zatrudnię, najlepiej ren-
cistkę. Praca w Przeźmierowie. 605 
070 928

Do prac porządkowych (Góra) przyj-
mę. 605 439 088

Praca dla absolwentów-Biuro ra-
chunkowe w Kobylnikach (trasa 
Poznań-Szamotuły) pn-pt 09.00-
15.00 tel. 61 8 482 602

Poszukuję osoby do nauki języka an-
gielskiego dla dziecka (3 klasa), Tar-
nowo Podgórne. 667 966 104

Poszukujemy młodej opiekunki do 2 
dzieci (4 m-ce i 4 lata) od poniedział-
ku do piątku 10-18. Os.Ptasie w Prze-
źmierowie. 606 435 025

Półtoraroczny chłopczyk szuka Niani. 
Praca od poł. września/ ew.pocz. paź-
dziernika 3 razy w tygodniu (od ponie-
działku do środy) 8 godzin dziennie. 
Tel. 696 492 360

Szukam opiekunki dla dwuletniej 
dziewczynki w Tarnowie Podgórnym 
(Zielony Ogród, ok.7 godzin dziennie). 
Doświadczenie mile widziane. Praca 
od 23 sierpnia. 604 883 929

Poszukujemy Pani do opieki nad 2 let-
nią dziewczynką 5 dni w tygodniu w 
Więckowicach (przez rok, później cór-
ka pójdzie do przedszkola), natomiast 
chcemy, aby ta osoba została z nami i 
pomogła w prowadzeniu domu ( zaku-
py, prasowanie, zawożenie, odbieranie 
dzieci z przedszkola itp.). Warunek ko-
nieczny, posiadanie własnego samo-
chodu. Tel. 502 504 594

Firma świadcząca usługi porządkowe 
zatrudni pracowników na stanowisko 
sprzątacz/ka. Praca w Jankowicach 
na umowę o pracę, praca na zmiany. 
Wymagana ważna książeczka sanepi-
dowska. Zainteresowane osoby prosi-
my o kontakt pod nr tel. 784 012 000 
w godz. 8:00-15:00

Przyjmę pracownika do pracy doryw-
czej (najchętniej studenta) z okolic Lu-
sówka. Praca 2-3 razy w tygodniu po 
kilka godzin. Tel. 607 033 111

Kierowcę kat. B i C zatrudnię 602 64 
69 79

Poszukuję opiekunki do 6-miesięcz-
nej dziewczynki w Rumianku. Praca 
od połowy listopada. tel. 500-259-
500

Pilnie zatrudnię pizzermana lub ku-
charza  w Tarnowie Podgórnym. Wa-
runki płacy i pracy do uzgodnienia.

tel.606-262-151 lub 506-375-263

Poszukuję osób do roznoszenia ulo-
tek na terenie gminy Tarnowo Pod-
górne. Warunki wynagrodzenia do 
uzgodnienia. tel.606-262-151 lub 
506-375-263

Potrzebne osoby do zbioru śliwek. 
Praca od 20 sierpnia do październi-
ka. kontakt 665-897-372

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

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

Pan lat 40 - złota rączka prawo jaz-
dy zawód ślusarz - (wykonywany 

drukarz) poszukuje dodatkowej pra-
cy, 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 gospo-
darczo-fizycznych, tel. 697 473 655.

Szukam pracy w ochronie z III grupą 
inwalidzką w Tarnowie Podgórnym i 
okolicach.tel.603-379-131

Zaopiekuję się dzieckiem, osobą 
starszą, sprzątanie, ogrodnictwo w 
Tarnowie Podgórnym i okolicach. 
tel.603-379-131

Poszukuję osoby do sprzątania dom-
ku jednorodzinnego w Tarnowie 
Podgórnym tel.509-269-949

Posprzątam mieszkanie lub dom w 
Tarnowie Podgórnym  i okolicy. Ta-
nio i solidnie. tel. 607-856-771

Emerytka zaopiekuje się starszą 
osobą (posprząta, ugotuje, zrobi za-
kupy) lub zaopiekuje się dzieckiem. 
507 722 889

Za udział w pogrzebie mojej kochanej Żony 

Haliny Jarockiej 
delegacjom zakładów Balma i MAN, 

wszystkim krewnym, sąsiadom i znajomym oraz księdzu 
proboszczowi  

składam serdeczne podziękowania.
Mąż z rodziną

Rolnikom i paniom Małgorzacie Czarnej i Iwonie 
Robak za szczególne zaangażowanie w akcję po-

mocy powodzianom serdecznie dziękuję

Sołtys Góry Wanda Grygier
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SPRZEDAŻ - TANIO

604 186 502

POZ-BRUK

KOSTKA
BRUKOWA

Świadectwa
charakterystyki
energetycznej

tel. 695 599 947

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

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
WOD-KAN-CO
605 347 605

• kursy dla firm, Business English
• doros∏ych, m∏odzie˝y, dzieci

¸àkowa 41, Tarnowo Podgórne                  Margaretkowa 4, Poznaƒ
tel. 603 093 436, 61 81 46 761, www.english-first.pl

• przygotowanie do matury, egzaminów
• konwersacje

PEDIATRA,
PULMONOLOG

LEKARZ RODZINNY
dr n.med. Ryszard Stankiewicz

WIZYTY DOMOWE
i PRZYJĘCIA

 w GABINECIE.

LUSÓWKO
 ul.Wiązowa 16

tel.   603 137 270
           61 8147 826

Podania prosimy przesyłać na adres : Fabryka Mebli BALMA SA, ul. 
Poznańska 167, 62-080 Tarnowo Podgórne , Dział Kadr lub na adres 
e-mailowy kadry@balma.com.pl

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
procesu rekrutacyjnego.”

Jesteśmy wiodącym producentem mebli biurowych w Polsce.
Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:

Operator na centrach obróbczych CNC

Operator maszyn:

 Okleiniarki
 Formatyzerki

Wymagania:
- mile widziane doświadczenie z maszynami Grupy Homag,
-  od pracownika oczekujemy gotowości do pracy w systemie pracy 

dwuzmianowej.

Kandydatom oferujemy:
-  zatrudnienie na umowę o pracę w renomowanej � rmie,
-  możliwość rozwoju i zdobycia atrakcyjnego doświadczenia 

zawodowego.

BIURO
RACHUNKOWE

poleca us∏ugi

dzia∏amy od 1995

PRZEèMIEROWO
61 8142 413
506 123 873

WYNAJMĘ MIESZKANIE
Przeźmierowo

40m2, osobne wejście
tel. 501 773 783

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
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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

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)

Firma Karlik Autoryzowany Dealer Volvo

Poznań-Baranowo, ul. Poznańska 30, tel. (61) 895 81 50, serwis.baranowo@karlik.dealervolvo.pl
www.karlik.poznan.pl

serwis 50%_180x126.2mm_1/2str.indd   1 7/30/10   3:41:54 PM
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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

Drzewa
i krzewy ozdobne
Artykuły ogrodnicze

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 61 814 69 79

Wakacyjne promocje!

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

606 943 706, 601 70 55 41

NISSAN POLODY zaprasza do salonu i serwisu 
Poznań-Przeźmierowo, ul Rynkowa 160, tel./fax 61 814 21 55
e-mail: sprzedaz@polody.pl
www.polody.pl

TANIO
i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

UKŁADANIE
BRUKOWEJ
KOSTKI

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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UK¸ADANIE KOSTKI
BRUKOWEJ, GRANITOWEJ
I ¸UPKA GRANITOWEGO

KOMPLEKSOWE

SOLIDNIE - GWARANCJA

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

SPRZEDAM NOWE
BLIèNIAKI
150, 157 m2 

TARNOWO PODGÓRNE
ul. Rolna

ATRAKCYJNE CENY
0509-194-154

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

OGRODY
KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA

zakładanie, pielęgnacja, nawożenie,
opryski, cięcie, porządki, pergole,

koszenie trawników,
przycinanie krzewów

663 502 532
J¢ZYK FRANCUSKI
nauka i korepetycje dla dzieci i m∏odzie˝y

szkó∏ podstawowych i ponadpodstawowych

tel. 502 273 530
– mo˝liwy dojazd –

Oddam w najem
Baranowo

Magazyn 60m2, Biuro 50m2

Mieszkanie 60m2

601 701 115

TECHNIKA
GRZEWCZA

Ryszard Troszak

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

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

Profesjonalne Systemy
Nawadniające

P¸YTKARSTWO
 profesjonalnie
 solidnie

kom. 880 270 510

CENTRUM KSZTA¸CENIA
J¢ZYKÓW OBCYCH

w Przeźmierowie

ZAPRASZA NA KURSY
JĘZYKA ANGIELSKIEGO, NIEMIECKIEGO

ORAZ HISZPAŃSKIEGO!!!
DZIĘKI ZAUFANIU NASZYCH KURSANTÓW

ROZPOCZYNAMY Z POWODZENIEM 6 ROK DZIAŁALNOŚCI !
ZAPRASZAMY !

www.ckjo.pl
mmarianowska@poczta.onet.pl

Zapisy i info:  691 735 035, Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 125
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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

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

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

Kupię działkę budowlaną 
bez pośrednika - najlepiej Lusowo

603 079 363
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061 814 27 12 

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

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 

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

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

TEL. (61) 8 552 662
       608 661 308

www.pizzasky.pl
wysogotowo@pizzasky.pl

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
DO 40 OSÓB (LOKAL KLIMATYZOWANY)

WYSOGOTOWO, ŻYTNIA 4
(PRZY RONDZIE WYSOGOTOWO/PRZEŹMIEROWO)

PIZZA, OBIADY, KEBABPIZZA, OBIADY, KEBAB
Z KUPONEM

RABAT

10
%

TEL. (61) 8 552 662
       608 661 308

www.pizzasky.pl
wysogotowo@pizzasky.pl

*GEODETA*
607 644 710

RZEPAKOWY, WIELOKWIATOWY
CENY KONKURENCYJNE

tel. 618-146-862

SPRZEDAM MIÓD

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

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

Ta
rn

ow
o 

Po
dg

ór
ne

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

SKANMA
62-080 Swadzim
ul. Poznaƒska 28
tel kom: 506 379 430

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

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
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Gabinet
kosmetyczno-fryzjerski

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

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

Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 77

MADA

- VIBROMAX 
- 1min./1 zł

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

Sprzedaż nasion RZEPAKU

Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41
61 814 24 93

• 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

LOGOPEDA

• opóêniony rozwój mowy ORM
• doskonalenie wymowy

Diagnoza i terapia WAD WYMOWY dzieci i doros∏ych

Małgorzata Furmaniak
wizyty domowe

tel. 602 48 50 53, e-mail: tazina@wp.pl

BIURO OGŁOSZEŃ „RESO”
ul. Poznańska 17, Przeźmierowo, tel. 61 652 50 69

biuro.ogloszen.reso@wp.pl
czynne: poniedziałek - czwartek 11.00-17.00

PROJEKTOWANIE 
ARCHITEKTONICZNE 

TEL.795 356 728

USŁUGI 
REMONTOWO 
-BUDOWLANE 
fachowo, solidnie

604 898 434

Pokoje do wynajęcia  
+ kawalerka

Tarnowo Podgórne
693 830 778

USŁUGI
BRUKARSKIE

NAWIERZCHNIE,
PODJAZDY,

CHODNIKI, PARKINGI,
RENOWACJA

USŁUGI REMONTOWO
- BUDOWLANE

604 403 593

AEROBIC
Szko∏a Przeêmierowo
poniedzia∏ek, Êroda - godz. 20.00
Rozpocz´cie - 06 wrzeÊnia!

tel. 606 298 098

DREWNO 
OPAŁOWE
794-379-113

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

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

droga Sady-Lusowo

Gabinet Pomocy Psychologicznej
Zapraszam Cię, jeśli:
• szukasz wyjścia z trudnej sytuacji życiowej
• przeżywasz kryzys związany z rozwodem, zdradą, utratą bliskich
• masz kłopoty małżeńskie lub w relacji z dzieckiem, czy rodzicem
• czujesz się samotny(a) lub masz problemy w nawiązywaniu relacji
• doświadczasz depresji, stanów lękowych, bezsenności

Rejestracja NZOZ MED-LUX, ul. Rynkowa 63
tel. 61 8163 900, 8163 910 lub po godz. 17 660 140 488

Nowo otwarta
PRACOWNIA KRAWIECKA

Katarzyna Szymczak
ZAPRASZA

Oferujemy usługi
• Szycie miarowe odzieży damskiej
• Naprawa i przeróbki odzieży
• Szycie obrusów, serwet, firan, zasłon
• Naprawa swetrów
Zapraszamy: pon.-pt. 10.00 - 17.00

tel. 508 196 229
www.pracowniaks.strefa.pl

Lokalizacja: ul. Brzoskwiniowa 28
Przeźmierowo

Zapraszamy:
wt-pt 10-20, sob 10-15

Salon
Fryzjerski
Tarnowo Podgórne, 
ul. Poznańska 66/1
tel. 506 109 831

regeneracja, czesanie, strzyżenie,
farbowanie, balayage, odsiwianie,

fryzury ślubne,
fachowa porada,

bezstresowe
strzyżenie

dzieci (tv+bajki)
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NAUKA JAZDY
KURSY PRAWA JAZDY KAT. B

66 44 99 032
Wyk∏ady w Przeêmierowie

Prawo jazdy nawet w miesiąc!

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

Zak∏ad Produkcyjny

Ponadto:
- konstrukcje stalowe i inne

- modernizacja i naprawa maszyn

Baranowo, ul. Poznaƒska 22b
(obok BUDMAR-u)

tel. 691 751 018, 061 652 7321

TOMEK

SPAWANIE

OGRODZENIA

Aluminium
Stali Nierdzewnej

Metalowe, Drewniane,
monta˝ automatyki

Okna i drzwi z PCV
PRODUKCJA, MONTA˚, ATESTY

OBRÓBKA WYKO¡CZENIA OÂCIE˚Y

RATY
Firma WIST

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

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

BR
E 

O
KN

A 
- D

O
BR

A 
CE

NA

promocja kolorów

Rok za∏o˝enia 1992

Z∏oty medal
BUDMA 2002

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!

HOTEL DLA PSÓW
oraz MINI ZOO

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

Zespół Muzyczny
WESELA • ZABAWY

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

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,
• rehabilitacja po udarach,
• zabiegi fizykoterapeutyczne.

OÊrodek Rehabilitacji Ruchowej

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

kom. 604 613 789

 POGOTOWIE
WODNO-KANALIZACYJNE

• SZYBKIE USTERKI
• PRZYŁĄCZA WOD-KAN

tel. 0791 226 432, 0609 899 050

HISZPAŃSKI

www.hiszpan.com

tel. 511 76 53 50

SZAMBA
512 135 789
Z ATESTEM

SPRZEDAŻ - MONTAŻ

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

SPECJALISTA CHORÓB
DZIECI¢CYCH

dr med. MARIA TAMULSKA

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

UNILINGUA SZKOŁA
JĘZYKÓW OBCYCH

Przeźmierowo, ul. Leśna 7
tel. 506 929 653

www.unilingua.info

angielski

niemiecki

małe grupy
wykwali�kowana kadra
świetnie wyposażone sale
zniżki rodzinne

małe grupy
wykwali�kowana kadra
świetnie wyposażone sale
zniżki rodzinne

BIURO TŁUMACZEŃ

Kupi´ mieszkanie 
dwupokojowe
w Tarnowie Podgórnym.

tel. 608-472-433
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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)

602 190 014   61 652 40 00
61 814 20 41

SPRZEDAM DZIAŁKI
–  A.G. Tarnowo Podgórne
 przy trasie 92, pow. 5500m2

–  BUDOWLANO-WARSZTATOWA
 Tarnowo Podgórne, ul. Rokietnicka
 pow. 5000 m2

606 483 583

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

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

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

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

Do wynajęcia lokal 70m2 
w Przeźmierowie  

+ parking, ul. Rynkowa
501 232 195



sierpień 2010 \ sąsiadka~czytaj \      35

 reklama

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 
– LUSOWO 

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

DO LUSOWA NA DOŻYNKI 
„U KSIĘDZA ZA PŁOTEM” – 29.08.2010


