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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
502 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 507 024 054

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!
Obwodnica otwarta. Na ten moment już od dawna czekali mieszkań-
cy gminy Tarnowo Podgórne. Dzięki tej inwestycji ruch tranzytowy 
Poznań-Kaźmierz-Szamotuły został wyprowadzony poza naszą gminę. 
Bez wątpienia obwodnica przysłuży się również nowym mieszkańcóm, 
których wciąż zapraszamy w nasze progi. Z myślą o nich rozbudowa-
na została między innymi Szkoła Podstawowa w Lusówku. W numerze 
ponadto fotorelacja z dożynek „U księdza za płotem”, które z roku na 
rok stają się coraz bardziej niezwykłym wydarzeniem. Ale o tym, co na-
prawdę się działo przez minione cztery lata mówi wójt Gminy Tadeusz 
Czajka, w wywiadze podsumowującym swoją kadencję. Zapraszamy do 
lektury. ~Agnieszka Rzeźnik – Redaktor naczelna

Z A P R A S Z A M Y
DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 

BEZPŁATNYCH BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH  
MIESZKANKI GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

Mammografia finansowana przez Gminę Tarnowo Podgórne - dla 300 
Pań w wieku 45 - 49 lat (roczniki 1961 – 1965), finansowana przez NFZ 
- dla Pań w wieku 50 - 69 lat (roczniki 1941 – 1960), które nie wykony-
wały mammografii w ciągu ostatnich 2 lat lub otrzymały wskazanie do 
powtórzenia badań po roku. 
Badania prowadzone będą w ambulansie medycznym 
19 września (niedziela, godz. 8.15 – 19.00) w Tarnowie Podgór-

nym na parkingu przy targowisku (ul. Szkolna). 
20 września (poniedziałek, godz. 8.15 – 19.00) w Przeźmierowie 

przy Szkole Podstawowej (ul. Kościelna). 
Możliwe jest także wykonanie badania w innym, dogodnym czasie 

w Centrum Medycznym Św. Jerzego – Poznań ul. Jasielska 14 (Podo-
lany) po telefonicznym ustaleniu terminu i powołaniu się na program 
badań dla mieszkanek Gminy Tarnowo Podgórne. 
Zapisy telefoniczne do badań (wymagany PESEL) od 1 września w godz. 

8.00 – 16.00 (od poniedziałku do piątku) pod numerem: 61 844 27 27 Ist-
nieje możliwość zapisania się w dniu badania w ambulansie (o ile będą wol-
ne miejsca). Prosimy na badanie zgłosić się z dowodem osobistym i ewen-
tualnie wynikiem (zdjęcia i opis) ostatniego badania.

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
Centrum Medyczne Św. Jerzego

... z b a d a j   s i ę  -  ż y c i e   j e s t  
b e z c e n n y m   d a r e m  ... 

Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne oraz Ośrodek Profi-
laktyki i Epidemiologii Nowotworów zapraszają na bezpłatne badania 
mammograficzne  Panie z grupy wiekowej 50 – 69 lat (rocznik od 1941 
do 1960).  
Pozostałe panie będą mogły wykonać badania mammograficzne od-

płatnie !!! Badania prowadzone będą w ambulansie medycznym 4 paź-
dziernika 2010 r. Rozpoczną sie o godzinie 9.00. 
Miejsce postoju mammobusu: parking przy Ośrodku Sportu i Rekre-

acji Tarnowo Podgórne (ul. 23 Października 34 - Tarnowo Podgórne).
W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz uzgodnienia terminu 

proszę kontaktować się z sekretariatem Ośrodka Profilaktyki i Epide-
miologii Nowotworów w Poznaniu, codziennie od poniedziałku do piąt-
ku w godz. od 8.00 do 15.00 tel.: 61 85 18 627, tel:  61 851  30 63, fax: 
61 85 18 627 w.105, e-mail: podpora.dorota@open.poznan.pl
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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 buduje Agrobex w Baranowie przy ul. Szamotulskiej? 
- odpowiada Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka.

Inwestycja firmy Agrobex w Baranowie od począt-
ku budzi zainteresowanie mieszkańców Barano-
wa. Dlatego pozwolę sobie przedstawić możliwie 

dokładnie aktualną sytuację formalno-prawną. 
Firma Agrobex Sp. z o.o. wystąpiła 30 lipca 2009 r. 

do Starostwa Powiatowego w Poznaniu z wnioskiem 
o realizację „Centrum Aktywnego Wypoczynku” na 
części działek o nr 12/69, 12/70, 12/71, 12/72 i 12/73 
w Baranowie,  znajdujących się na terenie objętym  
zmianą miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego  terenów  działalności  gospodarczej  we 
wsi Baranowo ul. Szamotulska – Klonowa, zatwier-
dzoną uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr 
XXXVI/276/2000  z  dnia  27  czerwca 2000r.,  opu-
blikowaną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 50 poz. 603, 
z dnia 24 lipca 2000 r. Starosta Powiatowy 8 wrze-
śnia 2009 r. wydał decyzję na realizację 7 budynków 
o charakterze hotelowo – rekreacyjnym. 
Zakres  inwestycji  został  zwiększony  o  realizację 

jeszcze dwóch budynków o podobnej funkcji, na pod-
stawie pozwolenia na budowę  z dnia 3.11.2009 r. 
Inwestor dokonywał jeszcze kilku korekt dotyczą-

cych w/w inwestycji, zakończonych decyzjami Sta-
rosty Poznańskiego z dnia 12.02.2010, 16.04.2010 
oraz 16.06.2010 r.
Wydane  pozwolenie  na  budowę  zezwala  na  re-

alizację 9  trzykondygnacyjnych budynków hotelo-
wo-rekreacyjno-administracyjnych, o wysokości nie 
przekraczającej 10 m nad poziomem terenu o łącznej 
powierzchni użytkowej 17 625 m2, przeznaczonych 
dla gości przyjeżdżających w celach turystycznych, 
sportowych, szkoleniowych, biznesowych, okolicz-
nościowych. 
W obrębie budynków przewidziana została m.in. 

część  administracyjna,  gastronomiczna,  sportowa/
sale sportowe, siłownie, sale fitness, pomiesz-

czenia ćwiczeń i treningu indywidualne-
go,  sale szkoleniowe, pomieszczenia 
rekreacji, sale taneczne, 96 aparta-
mentów zapewniających wysoki 

komfort pobytu, a także 84 podziemnych miejsc ga-
rażowych.
Łączna powierzchnia terenu inwestycji to 26 067 

m2, w tym powierzchnia terenów zajętych przez bu-
dynki i inne powierzchnie utwardzone to 5 604 m2 
(21,50% terenu), a terenów biologicznie czynnych – 
20 463 m2 (78,50 %).
Chciałbym jednocześnie poinformować, że inwe-

stycja ta poza analizą jej zgodności z obowiązującym 
mpzp, którą przeprowadził Starosta przy wydawaniu 
decyzji pozwolenia na budowę, przeszła ocenę od-
działywania na środowisko przyrodnicze i zdrowie 
i życie ludzi, przeprowadzoną przy wydawaniu przez 
Wójta Gminy decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Na wniosek firmy Agrobex z dnia 17.06.2010  r. 

o wydanie w/w decyzji, Wójt Gminy po zapoznaniu 
się z zakresem inwestycji, przeprowadził uzgodnie-
nia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowi-
ska (DROŚ) w Poznaniu i z Państwowym Powiato-
wym Inspektorem Sanitarnym (PPIS) w Poznaniu.
RDOŚ biorąc pod uwagę skalę i charakter przed-

sięwzięcia,  wielkość  zajmowanego  terenu,  zakres 
robót  związanych  z  jego  realizacją,  prawdopodo-
bieństwo, czas  trwania, zasięg oddziaływania oraz 
odwracalność oddziaływania, a także wykorzystania 
zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane 
z jego eksploatacją, oraz usytuowania przedsięwzię-
cia w stosunku do obszarów przyrodniczych objętych 
ochroną, w tym Natura 2000,   uznał że dla przed-
miotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby prze-
prowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko. 
Podobnie PPIS, po zapoznaniu się z charakterystyką 
inwestycji również uznał, że nie ma potrzeby prze-
prowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
i odstąpił od określenia zakresu stosownego rapor-
tu. W związku z tym Wójt Gminy zwolnił inwestora 
z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, a całe postępowanie 
zostało zakończone decyzją z dnia 30.07.2010 r.

Obserwując prace 
w Baranowie przy 

ulicy Szamotulskiej 
prowadzone przez 

Agrobex chciałbym 
się dowiedzieć, jaki 

ma charakter i na 
jakiej podstawie 

realizowana jest ta 
inwestycja?
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aktualności 

Baranowo

 Zakończono budowę parkingu przy Gimna-
zjum 

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

 Na ukończeniu budowa boisk sportowych 
przy Zespole Oświatowo-Sportowym

Batorowo

 Trwa remont świetlicy

 Rozpoczęta budowa magistrali wodociągo-
wej w ul. St. Batorego

 Rozpoczęto prace w ramach I etapu ścieżki 
pieszo-rowerowej Lusowo – Wysogotowo 
(przez Batorowo)

Ceradz Kościelny

 Rozpoczęto budowę ścieżki pieszo-rowero-
wej ul. Jankowickiej (odcinek 1 km)

W trakcie opracowania dokumentacja oświe-
tlenia odcinka ul. Więckowickiej

Chyby

 Zakończono budowę kanalizacji deszczowej 
w ul. Szkolnej

 Na ukończeniu budowa ulic Ogrodowej, Pia-
skowej i Kwiatowej wraz z  kanalizacją desz-
czową

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

Góra 

 Trwają prace w ramach remontu ul. Poznań-
skiej – 23 Października (Góra – Tarnowo 
Podgórne)

W trakcie opracowanie dokumentacji oświe-
tlenia ul. Długiej

Jankowice 

 Trwa procedura przetargowa na remont stro-
pu górnego w Pałacu

Kokoszczyn

 Zakończono  remont świetlicy
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

We wtorek,  31  sierpnia, 
o  13.00  uroczyście 
otwarto obwodnicę Tar-

nowa Podgórnego - Aleję Solidar-
ności. Wszystko działo się w obec-
ności  Wójta  Gminy  Tadeusza 
Czajki,  Przewodniczącego  Rady 
Gminy Ewy Noszczyńskiej-Szku-
rat, radnych, sołtysów, wójta Kaź-
mierza  Wiesława  Włodarczaka, 
projektantów, wykonawców,  pra-
cowników firmy nadzoru budowla-
nego i zaproszonych gości. Swoją 
obecnością uroczystość uświetni-
li  Marszałek Województwa Marek 
Woźniak, Poseł na Sejm RP Waldy 
Dzikowski, Starosta Poznański Jan 
Grabkowski  oraz  prof.  Czesław 
Janicki, wicepremier w rządzie Ta-
deusza Mazowieckiego.
Na  takie  nowoczesne  rozwią-

zanie  komunikacyjne  od  dawna 
czekali mieszkańcy Tarnowa Pod-
górnego.  Dzisiaj  ruch  tranzyto-
wy  na  trasie  Poznań  -  Kaźmierz 
- Szamotuły został  wyprowadzo-
ny poza Tarnowo Podgórne, przez 
co zwiększyło się bezpieczeństwo 
wszystkich uczestników ruchu lo-
kalnego. Obwodnica to także anti-
dotum na wzrost natężenia  ruchu 
związanego  z  rozwojem  zabudo-
wy  mieszkaniowej  na  terenach 
Gminy,  zwłaszcza  w  jej  północ-
nej części. Niewątpliwie poprawi-
ły się warunki prowadzenia dzia-
łalności usługowej i gospodarczej 

– łatwiejszy transport i dojazd dla 
aktualnych  i potencjalnych klien-
tów  zwiększa  atrakcyjność  pro-
wadzenia  biznesu  dla  lokalnych 
przedsiębiorców. Jednym słowem 
– same korzyści!
Przypomnijmy:
Pozyskane  środki  europejskie 

pochodzą  z Wielkopolskiego Re-
gionalnego  Programu  Operacyj-
nego na  lata 2007-2013, Priorytet 
II:  Infrastruktura  komunikacyjna, 
Działanie 2.2:  „Poprawa dostępno-
ści do regionalnego i ponadregio-
nalnego układu drogowego (drogi 
wojewódzkie w miastach  na  pra-
wach powiatu, powiatowe i gmin-
ne”,  Schemat  II:  „Drogi  w  gra-
nicach  administracyjnych  miast 
poniżej 50 tys. mieszkańców oraz 
na obszarach wiejskich”.
Wartość  projektu  wyniosła  11 

905  509,58  zł  brutto.  Dofinanso-
wanie ze środków unijnych pokry-
ło 43,48 % kosztów kwalifikowa-
nych. 
Budowę  zrealizowało  konsor-

cjum: Aprivia S.A., BETPOL S.A., 
Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynie-
ryjno-Drogowych  S.A.,  Przedsię-
biorstwo Drogowo-Mostowe. 
Ronda  na  obwodnicy  noszą 

imiona: Lecha Wałęsy, Jacka Ku-
ronia  i Tadeusza Mazowieckiego. 
Sama  obwodnica  przyjęła  nazwę 
Alei Solidarności.  ~ARz

Obwodnica otwarta!

Większe bezpieczeństwo, 
szybszy przejazd

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

Rada Sołecka, Gminny Ośrodek Kultury „So-
kół” i Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fie-
dlera w Przeźmierowie zapraszają 18 wrze-

śnia  na  rodzinny  festyn  pod  hasłem  „Zwierzyniec 
Arkadego Fiedlera” oraz „Święto Latawca”.

Program imprezy:
10.45 - przemarsz uczestników ze szkoły do parku 

im. S. Kanikowskiego
11.00 - uroczyste rozpoczęcie festynu
11.00-12.30 - biegi przełajowe o puchar Arkadego 

Fiedlera dla klas III-IV
11.00-12.00  -  gry  i  zabawy  sportowe  dla  dzieci 

z klas „0” - III
12.00 - występ teatru „Krokodyl”
13.00 - występ zespołu „Modraki”
13.00-14.00 - przyjmowanie zgłoszeń do konkur-

sów latawcowych
13.15 - rozpoczęcie konkursów latawcowych
13.30  -  konkurs  drużynowy  (klasy)  na  najwyżej 

szybujący latawiec
14.00 - konkurs indywidualny na najwyżej szybu-

jący latawiec w kategorii latawców gotowych
14.30 - konkurs indywidualny na najwyżej szybu-

jący latawiec w kategorii własnoręcznie przygotowa-
nych latawców
14.45 - występ Ewy Rakowskiej - śpiewany pro-

gram „Bajkowe podróże małe i duże”
16.00  -  podsumowanie  zawodów  latawcowych  - 

rozdanie pucharów i dyplomów
16.15-19.00 - muzyka dyskotekowa i indywidual-

na zabawa w parku
19.00-20.00 - zabawa taneczna dla mieszkańców 

Przeźmierowa

Żegnamy lato czyli 
Święto Latawca  
w Przeźmierowie

Sprzątamy 
przeźmierowski las

Rada Sołecka, Szkoła Podstawowa im. 
Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie oraz 
Klub Seniora zapraszają na tradycyjne 
sprzątanie lasu. Odbędzie się ono 24 
września o godzinie 10.00.
Zbiórka wszystkich chętnych w prze-
źmierowskim lesie przy ul. Akacjowej, 
obok miejsca na ognisko.
Serdecznie zapraszamy!

Szczególne  powody  do  za-
dowolenia mieli uczniowie 
i nauczyciele w Szkole Pod-

stawowej  w  Lusówku.  Początek 
roku  szkolnego  witali  w  rozbu-
dowanym  budynku  –  zakończył 
się pierwszy etap prac w tej pla-
cówce. Najpierw wybudowano 4 
sale  lekcyjne  i  zmodernizowano 
starą część obiektu, potem szko-
łę  rozbudowano o kolejne 4 sale 
lekcyjne, salę gimnastyczną z za-
pleczem.   
W uroczystości oprócz uczniów 

i  nauczycieli  udział wzięli Wójt 
Gminy  Tadeusz  Czajka,  Prze-
wodniczący  Rady  Gminy  Ewa 
Noszczyńska-Szkurat,  radni, 
przedstawiciele Starosty Powiatu 

Poznańskiego  dyrektorzy  gmin-
nych placówek oświatowych, wy-
konawcy,  projektanci,  pracowni-
cy nadzoru budowlanego, rodzice 
i przyjaciele szkoły.
O  oprawę  artystyczną  zadba-

li uczniowie – szczególne brawa 
otrzymała Jadzia z trzeciej klasy, 
która pokazała niezwykle ambitny 
program gimnastyczny. Umiejęt-
nościami tanecznymi  pochwaliły 
się także tegoroczne pierwszaki. 
To  nie  koniec  prac  na  terenie 

szkoły  –  obecnie  trwa  budowa 
przyszkolnego boiska wielofunk-
cyjnego i placu zabaw oraz prace 
związane  z  zagospodarowaniem 
otoczenia placówki.

~ARz

Rozpoczęli naukę  
w rozbudowanej szkole 

Uczniowie w nowych klasach

Rozpoczęcie roku szkolnego w Lusówku

fot. archiwum

fot. archiwum
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Lusowo

 Trwa opracowanie dokumentacji oświetlenia 
ul. Skośnej

W przygotowaniu procedura przetargowa na 
budowę ul. Przylesie od ul. Zakrzewskiej do 
ul. Drozda

Lusówko

 Zakończono budowę ul. Sierosławskiej (dro-
ga Sierosław – Lusówko)  

 Zakończono modernizację ul. Otowskiej

 Trwa budowa boiska przy szkole podstawo-
wej

 Przekazano plac budowy pod oświetlenie ul. 
Tarnowskiej

Wykonano projektu przebudowy ulicy Tar-
nowskiej wraz z odwodnieniem

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

Przeźmierowo

 Zakończono utwardzenie fragmentu ulicy 
Modrzewiowej

 Zakończono prace związane z budową od-
wodnienia (kolektor deszczowy) w ul. Krót-
kiej

 Zakończono budowę ul. Sadowej, odcinek od 
Wiosny Ludów do Łanowej

 Trwa urządzanie targowiska – przygotowa-
nie do II etapu

 Rozpoczęto budowę ul. Czereśniowej

Wybrano wykonawcę budowy ul. Wiśniowej 

Wybrano wykonawcę budowy ul. Kasztano-
wej + łącznik Lotnicza

W przygotowaniu procedura przetargowa na  
budowę przedszkola

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

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 przedłuże-
nia oświetlenia ul. Malinowej

W trakcie opracowania  projekt oświetlenia 
ul. Wiśniowej (od ul. Wiosny Ludów do ul. 
Leśnej)
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W ostatni wakacyjny weekend 125 osób przyszło do sali GKS Tarnovia, by przyłączyć się do akcji honorowego krwiodaw-
stwa. Ostatecznie, po badaniach lekarskich, krew oddało 107 

osób. Zebraliśmy 48,1 litra krwi, co oznacza, że na naszym koncie jest 
łącznie 2.761 litrów. Nagrodę otrzymała Patrycja Walter z Kokoszczyna 
(na zdjęciu). Następna akcja – 20 listopada.   ~ARz 

41. Akcja za nami

Sierpniowa zbiórka krwi

Jak co roku na Święto Pyry przyszło wielu miesz-
kańców. Pogoda i humory dopisały!

fot. archiwum

fot. Jan Pluciński

Święto Pyry w Wysogotowie
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ekologia

Ponownie w bieżącym roku 
na terenie Gminy zgodnie 
z  poniżej  przedstawiony-

mi harmonogramami pojawi się 
Mobilny  Punkt  Zbierania  Od-
padów.  Jest  to  specjalny  samo-
chód,  który  w  określony  dzień 
w  harmonogramach  od  miesz-
kańców  nieodpłatnie  odbierze 
stosowne odpady.
Do Mobilnego Punktu Zbiera-

nia Odpadów każdy mieszkaniec 
naszej Gminy może  dostarczyć 
wytworzone  w  domu  odpady 

Nieodpłatne zbiórki odpadów 

Mobilny Punkt Zbierania Odpadów 

Harmonogram zbiórki  
25 września 2010 r.  
Kokoszczyn  od  9.00 do 9.15 - przy świetlicy 
wiejskiej

Góra  od 9.25 do 9.40 - przy świetlicy wiejskiej

Tarnowo Podgórne 
-  od 9.50 do 10.05 - Zielony Gród ul. Sasankowa
-  od 10.10 do 10.25 - teren przy targowisku na przeciwko 
pawilonu handlowego
-  od 10.30 do 10.45  - ul. Rokietnicka przy bazie TP-Bus
-  od 10.50 do 11.05 - ul. Owocowa parking przy blokach

Rumianek  od 11.15 do 11.30  - ul. Szkolna przy 
świetlicy wiejskiej

Ceradz Kościelny 
-  od 11.40 do 11.55 - przy świetlicy wiejskiej
-  od 12.00 do 12.15 - ul. Kalwowska przy ul. Za Ogrodami

Jankowice 
-  od 12.25 do 12.40 - przy świetlicy wiejskiej
-  od 12.45 do.13 00 - Edmundowo ul. Edmundowska 
przy ul. Leśnej

Lusówko 
-  od 13.10 do 13.25 - ul. Jankowicka przy ul. Tarnow-
skiej -sklep spożywczy
-  od 13.30 do 13.45  - pętla autobusowa ul. Otowska 
przy ul. Sierosławskiej

Lusowo 
-  od 13.55 do 14.10 - parking przy kościele

-  od 14.15 do 14.30 - ul. Wierzbowa 
przy ul. Skośnej
-  od 14.35 do 14.50 - ul. Nowa przy 
domu sołtysa
-  od 14.55 do 15.10 - Przylesie, ul. 
Przylesie 

2 października  2010 r.
Sierosław 
-  od 9.00 do 9.15 - przy domu sołty-
sa ul. Kasztanowa
-  od 9.20 do 9.35 - parking ul. Bu-
kowska przy ul. Leśnej

Wysogotowo 
-  od 9.45 do 10.00 - przy świetlicy 
wiejskiej
-  od 10.05 do 10.20 - ul. Wierzbowa 
przy ul. Zbożowej

Przeźmierowo 
-  od 10.30 do 10.45 - ul. Rynkowa 
przy ul. Lotniczej
-  od 10.50 do 11.05 - ul. Wysogo-
towska przy ul. Kościelnej
-  od 11.10 do 11.25 - ul. Rynkowa 
teren Targowiska przy Pasażu
-  od 11.30 do 12.05 - ul. Ogrodowa 
przy domu kultury

Batorowo  od 12.15 do 12.30 
- przy świetlicy wiejskiej

Sady 
-  od  12.40  do  12.55  -  przy  świetlicy 
wiejskiej
-  od 13.00 do 13.15 - ul. Kobylnic-
ka przy ul. Kwiatowej
-  od 13.20 do 13.35  - ul. Szkolna 
przy ul. Jagodowej

Swadzim  od 13.45  do 14.00 
– przy świetlicy wiejskiej

9 października 2010 r. 
Baranowo  
-  od 9.00 do 9.15 - ul. Budowlanych 
parking przy Intermotelu
-  od  9.20  do  9.35  -  os.Rubinowe 
przy pojemnikach do segregacji
-  od 9.40 do 9.55 - ul. Przemysława 
przy sklepach
-  od 10.00 do 10.15 - ul. Pogodna 
przy kościele
-  od 10.20 do 10.35  - Szamotulska 
wjazd na teren Akademii Rolniczej

Chyby 
-  od 10.45 do 11.00 - przy świetlicy 
wiejskiej
-  od 11.05 do 11.20 - Zielone Osie-
dle wjazd ul Różana
-  od  11.25  do  11.40  -  ul.  Szkolna 
przy ul. Ogrodowa przy punkcie 
segregacji

problemowe,  do  których  zali-
czamy m.in:  wyłącznie  drobny 
zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny  (drobny  sprzęt  RTV, 
komputery,  suszarki,  żelazka, 
itp.),  baterie  i  akumulatory,  te-
lefony,  lampy  fluorescencyjne 
oświetleniowe, odpady zawiera-
jące rtęć (np. termometry), prze-
terminowane  leki,  opakowania 
po farbach  i  rozpuszczalnikach, 
resztki  farb  i  rozpuszczalników 
w  opakowaniach,  zużyty  olej 
silnikowy,  przekładniowy  oraz 

hydrauliczny  w  opakowaniach, 
zużyte filtry olejowe, zaolejone 
szmaty i ścierki
Zachęcamy  wszystkich  do 

korzystania  z  mobilnej  zbiórki 
i pozbycia się w sposób wygod-
ny, a zarazem zgodny z prawem 
odpadów. 

~Marek Ratajczak  
Inspektor ds. ochrony środowiska 
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Rumianek

 Trwają prace związane z budową świetlicy 
wiejskiej

Sady

Wybrany wykonawca budowy chodnika przy 
ul. Kobylnickiej

W trakcie opracowania dokumentacja oświe-
tlenia ul. Rolnej

Sierosław

 Zakończona budowa ul. Prostej (droga Lu-
sówko-Sierosław)

 Przekazano plac budowy oświetlenia ul. Bu-
kowskiej 

Swadzim

W przygotowaniu procedura przetargowa na 
remont świetlicy

Tarnowo  Podgórne

 Zakończono budowę obwodnicy

 Zakończono budowę przedszkola

 Zakończono przebudowę kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej w obrębie budynku Urzędu 
Gminy.

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

 Trwają prace związane z rozbudową szkoły 
podstawowej

 Trwają pracę przy nadbudowie budynku ko-
munalnego przy ul. Pocztowej 3

Wysogotowo

 Zakończono remont ulicy Długiej i Pszennej

W przygotowaniu przetarg na ul. Uroczą

W trakcie opracowania  projekt oświetlenia 
ul. Skórzewskiej







 In
w

es
ty

cj
a 

za
ko

ńc
zo

na
   

  /
   

  





 In
w

es
ty

cj
a 

re
al

iz
ow

an
a 

   
 / 

   
 





 Z
ak

oń
cz

en
ie

 p
rz

et
ar

gu
, w

yb
ór

 w
yk

on
aw

cy
   

  /
   

  





 P
rz

et
ar

g 
tr

w
a 

   
 / 

   
 





 P
rz

yg
ot

ow
yw

an
ie

 d
ok

um
en

ta
cj

i

Sprawdź, co się 

dzieje w Twojej 

miejscowości

Takich  słów  użył  Zastępca 
Wójta Tadeusz Zimny, by 
podsumować 15 lat współ-

pracy z gminą Fronreute. A nasz 
wyjazd i nawiązane w jego trakcie 
znajomości były tego dowodem. 
31 lipca do Fronreute przyjechali 

13 członków Stowarzyszenia „Po-
jednanie” oraz 16-osobowa grupa 
taneczna Jast OSiR z 3 opiekunami.  
Z  powodów  osobistych  zabrakło 
szefostwa Renaty Brońskiej i Jac-
ka Dobrzenieckiego,  stąd Stowa-
rzyszenie oficjalnie reprezentował 
Marek  Czajka,  a  kierownikiem 
wyjazdu został Piotr Owczarz. De-
legację Gminy, którą tworzyli Bo-
żena Hutkowska, Stanisław Walter 
i  Grzegorz  Leonhard,  prowadził 
Zastępca Wójta Tadeusz Zimny. 
Witający  gości  burmistrz  Oli-

ver  Spieβ  podkreślił  historycz-
ny  charakter  spotkania  – w  tym 
roku mija  15.  rocznica  podpisa-
nia aktów partnerstwa. Przygoto-
wany przez gospodarzy program 
pobytu był – jak zwykle – impo-
nujący:  zwiedziliśmy  pojezierze 
Blitzenreute, Wagen, Brauhausle 
Bajenfurt  i  po  stronie  austriac-
kiej Bregenz, Hochhadrich i Hit-
tisau. Mieliśmy okazję wyruszyć 
w góry – widoki zapierały dech!
Najważniejszym  celem  takich 

wyjazdów  jest  poznanie  metod 
funkcjonowania stowarzyszeń po-
dobnych  do  naszego  w  gminach 
partnerskich. Dlatego z dużą uwa-
gą  wysłuchaliśmy  prezentacji  na 
temat  kulturalnych  i  socjalnych 
tamtejszych  organizacji  politycz-
nych i kościelnych (jest to głównie 

działalność  charytatywna  oparta 
o wolontariat). Zwiedziliśmy dom 
opieki  nad  ludźmi  w  podeszłym 
wieku i budowaną halę sportową.
Bardzo ważny był dla nas udział 

młodzieży  w  wyjeździe.  Gru-
pa  taneczna  Jast  pokazała  swoje 
umiejętności  nie  tylko  podczas 
kameralnych  spotkań,  ale  także 
wystąpiła  dla mieszkańców  Fle-
ischwangen  i w  hotelu w Hoch-
hadrich. Cieszymy się, że zawią-
zały się nowe znajomości, czego 
wyrazem był m.in. przygotowany 
przez obie grupy taniec.
Na zakończenie pobytu zaprosi-

liśmy burmistrza i grupę niemiec-
ką  do  Tarnowa  Podgórnego  na 
uroczyste  obchody  25-lecia  na-
szych kontaktów. 

ARz na podstawie materiałów 
otrzymanych od p. Marka Czajki

Obszerna relacja wraz ze zdjęciami 
znajduje się na na portalu www.poziom-

wyzej.pl w zakładce Stowarzyszenia.

W 1990 podczas pierwszej 
wizyty grupy dorosłych człon-
ków stowarzyszenia, ówcze-
sny radny Jacek Dobrzeniec-
ki przekazał burmistrzowi 
Wehrowi list intencyjny wójta 
Waldy Dzikowskiego. Zacie-
śniające się kontakty dopro-
wadziły do podpisania 31 lipca 
1995 roku aktów partnerskich 
między gminami i parafiami. 
W tym dziele ogromną rolę 
odegrał Józef Schaut wraz 
z śp. małżonką Margaritą. Dla 
upamiętnienia tej rocznicy od-
słonięto pamiątkową tablicę. 

15 lat partnerstwa, 24. spotkanie

Nie tak ważne są dokumenty,  
jak to, co łączy ludzi
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wywiad

Zbliża się koniec kadencji. Czy 
- Pana zdaniem - mieszkańcy 
w ciągu minionych czterech lat 
mieli powody do zadowolenia 
z faktu, że mieszkają właśnie 
w naszej Gminie? 
Mijająca kadencja charaktery-
zowała się niezwykłą dynamiką 
przemian. Ilość i zakres prowa-
dzonych inwestycji nigdy wcze-
śniej nie osiągnęły takich roz-
miarów. Oczywiście wymagało to 
wysiłku wielu ludzi, ale dziś je-
stem przekonany, że – dzięki nim  
– jakość i komfort życia w naszej 
gminie podniosły się wyraźnie. 
I mimo, że z powodu ograniczeń 
finansowych, nie zrealizowaliśmy 
wszystkich naszych zamierzeń, to 
i tak uważam, że ten okres został 
dobrze wykorzystany. Wierzę, że 
tę opinię podzielają mieszkańcy. 

To czym możemy się pochwa-
lić ?  
Nie sposób wymienić wszystkich 
zrealizowanych zadań. Jak już 
wielokrotnie podkreślałem, w naj-
większym stopniu skupiliśmy się 
na budowie i modernizacji dróg 
na terenie każdej z 16 miejsco-
wości naszej gminy. W sumie po-
wstało kilkadziesiąt nowych ulic, 
a także drogi o znaczeniu ponad-
lokalnym. 
Równocześnie poszerzaliśmy 
bazę edukacyjną. W ciągu tych 
czterech lat oddaliśmy do użytku 
gimnazjum w Baranowie oraz 
rozbudowaliśmy szkołę i przed-
szkole w Lusówku. Wkrótce 
w Tarnowie Podgórnym  za-
kończy się rozbudowa szkoły 
podstawowej, a także budowa 
nowoczesnego przedszkola z 200 
miejscami dla najmłodszych. 
Kolejnym ważnym kierunkiem in-
westowania jest sport i rekreacja. 
Tu warto wymienić budowę hali 
sportowej i zespołu boisk w Ba-
ranowie, modernizację stadionu 
piłkarskiego w Tarnowie Podgór-
nym, budowę zespołu boisk Orlik 

2012 w Przeźmierowie. Ponadto 
powstało kilka obiektów sporto-
wych w mniejszych miejscowo-
ściach. Natomiast dla rekreacji 
najbardziej spektakularną inwe-
stycją jest plaża w Lusowie. 

4 lata w pigułce
Największy sukces:
  Wybudowanie ronda na drodze krajowej 

nr 92 oraz obwodnicy Tarnowa Podgór-
nego

Największa porażka: 
  Nieuzyskanie funduszy europejskich na 

remont pałacu w Jankowicach.

Największe zaskoczenie:
  Ogromna liczba wypoczywających na 

nowej plaży w Lusowie.

Największy powód do dumy:
  Zajęcie trzeciego miejsca w ogólnopol-

skim rankingu gmin o zrównoważonym 
rozwoju.

Najbardziej cieszę się:
  Kiedy moja praca przynosi zadowolenie 

innym.

Najbardziej dziękuję:
  Wszystkim współpracownikom za za-

angażowanie i wyrozumiałość. 

Na tę kadencję przypadła też re-
alizacja sieci kanalizacji sani-
tarnej w ramach programu ISPA. 
Cieszę się, że mieszkańcy mogą 
już z niej korzystać.

Wybory samorządowe zbliżają 
się wielkimi krokami. Wszyscy 
sobie zadają pytanie, kto po-
walczy o fotel wójta. Rozwiej-
my zatem wątpliwość: będzie 
Pan kandydował?
Tak, będę kandydował. Ubieganie 
się o mandat na kolejną kaden-
cję jest naturalną konsekwencją 
moich dotychczasowych działań. 
Opracowany wspólnie z miesz-
kańcami w 2007 roku Plan Roz-
woju Lokalnego zawiera zadania 
inwestycyjne, których stopnio-
wą realizację zaplanowaliśmy 
do 2013 (dla przykładu w tych 
dniach przygotowuję przetarg 
na budowę przedszkola w Prze-
źmierowie, która ma się zakoń-
czyć w połowie przyszłego roku). 
Ten dokument traktuję jako moje 
zobowiązanie. A za jego spójną, 
ostateczną realizację chciałbym 
wziąć pełną odpowiedzialność. 
Będę wdzięczny, jeśli mieszkańcy 
ponownie zechcą obdarzyć mnie 
swoim zaufaniem.

Rozmawiała: 
~A. Rzeźnik

Rośnie jakość i komfort życie w naszej Gminie 

Cały czas inwestujemy 

Wójt Gminy 
Tadeusz Czajka

fot. archiwum
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 powódź~pomoc

Koszmar i rozpacz
Rok  2010  zapisze  się  głęboko 

w naszej pamięci. To rok wyjątko-
wej zimy, upałów lipcowych i na-
stępujących po nich powodziach. 
Koszmar  przeżywało  i  przeżywa 
wiele  gmin.  To  dramat  samorzą-
dów  i  ich  mieszkańców.  Gmina 
Tarnowo Podgórne jak zwykle wy-
ciąga pomocną dłoń do potrzebu-
jących. Tym razem do gminy Dwi-
kozy.  Tam  koncentrujemy  swoją 
pomoc. Ale pojawiają się nowe sy-
tuacje wywołane  impulsem,  chę-
cią natychmiastowej pomocy. Zo-
bligowany  przez  zaprzyjaźnioną 
parafię  w  Biezdrowie  w  gminie 
Wronki wyruszam.
16 sierpnia 2010 rok godz. 11.30. 

Miejscowość Radomierzyce, gmi-
na Bogatynia. Konwój składający 
się z trzech samochodów z dużym 
napisem  „Pomoc  dla  powodzian 
gminy  Bogatynia”  wjeżdża  do 
małej wsi (440 mieszkańców), le-
żącej nad niewielką  rzeczką Wit-
ką. Jadąc ulicami pokrytymi war-
stwą schnącego błota przestajemy 
ze sobą rozmawiać. Zwykłe domy 
z pootwieranymi oknami, drzwia-
mi, przed którymi stoją resztki me-
bli, pralki, lodówki, kuchenki, tele-
wizory, monitory… Zatrzymujemy 
się przed jednym z nich. Wygląda 
tak  samo  jak  pozostałe.Podcho-
dzi do nas sołtys. Zaprasza nas do 
swojego domu. Nikt z nas nie wi-
dział domu ze skutym tynkiem ze 
ścian,  sufitów, bez podłóg, otwo-
rami,  w  których  niedawno  były 
drzwi. Spotykamy proboszcza. Za-
prasza nas, do kościoła. Radomie-
rzycki kościół wchodzimy, drzwi 
są…,  ale  wyrwane  z  ościeżnicą, 
oparte o boczną nawę. Wydaje się, 
że nic nie jest w stanie nas zasko-
czyć. Mylimy się. Na trawie  leżą 
mokre,  zabłocone  szaty  liturgicz-
ne,  Pismo  Święte  i  bardzo  dużo 
książek kościelnych. Proboszcz ze 
łzami mówi, że najmniej ucierpia-
ły  szaty  liturgiczne,  który  dostał 
niedawno od parafian.

Płacz i łzy
Wracamy  przed  dom  sołtysa. 

Widząc opisane, duże samochody 
z konwoju, czekają na nas miesz-
kańcy.  Smutne  twarze  tych  ludzi 
oddają to, co kilka dni temu tutaj 
przeżyli.  Nie  zadajemy  żadnych 
pytań. Oni  sami  opowiadają,  po-
kazują,  zapraszają  do  siebie. Wi-
dać, że trudno im wracać do tam-
tych dni. Widzimy kobiety, które 
płaczą,  odwracają  twarze. Widać 
wzruszenie  mężczyzn,  niektórzy 
na chwilą odchodzą, nie wszyscy 
wracają. Tak wyglądają męskie łzy. 
Pytamy w jaki sposób możemy po-
móc. Jeden z mężczyzn, który jest 
za nami cały czas mówi: popatrz-
cie  przed  siebie,  obok  i  oceńcie 
sami.  W  emocjach,  wzruszeniu, 
które nam również się udzielają nie 
znajdujemy odpowiedzi na to py-
tanie. Ktoś z tyłu, zdecydowanym 
głosem mówi, że teraz najważniej-
sze na dziś  są  taczki  i  łopaty. Są 
zmuszeni pozbyć się wspomnień, 
pamiątek  dorobku  całego  życia. 
Jak wszyscy, których dotknął kata-
klizm. Jedziemy dalej. Niedaleko. 
Dwa  kilometry.  Zatrzymuje  nas 
Ochotnicza  Straż  Pożarna.  Dalej 
możemy  iść  tylko pieszo,  ale  już 
widzimy. Na odcinku chyba 40 m 
całkowicie  podmyty  nasyp  kole-
jowy. Powyginane,  skręcone  tory 
kolejowe w jednym miejscu opie-
rają się o ziemię. Obraz jak z filmu 
science-fiction. Wracamy.

Nadzieja
Wyjeżdżamy i wiemy jedno, na 

pewno do Radomierzyc, do Dwi-
koz  i  wielu  innych  miejscowo-
ści wrócimy gnani potrzeba pły-
nącą  z  serca.  Potrzebą  niesienia 
pomocy. Pomocy Gmina – Gmi-
nie, Mieszkańcy – Mieszkańcom. 
To  prawdziwa  solidarność.  I  to 
właśnie my z gminy w tej części 
Wielkopolski, powinniśmy o tym 
zawsze pamiętać, bo u nas powo-
dzi nigdy nie było i nigdy nie bę-
dzie. A oni? Oni nas potrzebują. 
Oni  w  nas  wierzą.  POMÓŻMY. 
ONI CZEKAJĄ. 

Do  Gminy  Dwikozy  wyjechał 
kolejny  transport  z darami od na-
szych mieszkańców koordynowany 
przez Wojciecha Janczewskiego.
Dodatkowo mieszkańcy Gminy 

Tarnowo Podgórne wraz z miesz-
kańcami Gminy Wronki przekazali 
Radomierzycom 7 ton darów. Był 
to cement, gładzie tynkarskie, płyt-
ki ceramiczne, kleje do płytek, far-
by,  taczki,  łopaty,  grabie,  szczot-
ki, miotły, artykuły żywnościowe, 
chemia gospodarcza, lampy, arty-
kuły  szkolne, koce,  śpiwory,  rze-
czy  używane  przekazane  przez 
mieszkańców miejscowości Sady, 
m.in. Andrzeja Orła, Witolda Na-
wrota, Wisławę Kulczyńską, Juliu-
sza Gustowskiego, Żanetę Kruszo-
nę,  Sławomira Nowaczyka, Rafała 
Gustowskiego, Szymona Szofera, 
Andrzeja Kawa, Przemysława Łe-
szek i Pawła Gabrielskiego, a tak-
że  Bogusława  Ciepielewskiego 
i Zbigniewa Wasyla z Przeźmiero-
wa, Pawła Judkowiaka z Barano-
wa, Mirosława Nowaka z Tarnowa 
Podgórnego, Mirosława  Nowaka 
z  Poznania,  Józefa Grajka  z  Lu-
sowa,  Krzysztofa  Piętę  z  Tarno-
wa Podgórnego. Do spontanicznej 
akcji pomocy włączył się również 
KKS Lech Poznań przekazując 20 
nowych garniturów i tyleż dresów, 
oraz Fabryka Kuchni Amica Wron-
ki, która dla powodzian przekaza-
ła kuchenki, pralki, lodówki i inny 
sprzęt  AGD.  W  konwoju  brali 
udział: Sławomir Nowaczyk i Ju-
liusz Gustowski, mieszkańcy Sa-
dów, proboszcz parafii Biezdrowo 
gmina  Wronki,  Stanisław  Waw-
rzyniak,  Urszula  Paralus,  Jacek 
Szychowiak, Wojciech Kudliński, 
Tomasz  Bartczak,  Mateusz  Szy-
chowiak  oraz  Damian  Zastróżny 
(mieszkańcy gminy Wronki).
Ja tam byłem i trudno było mi na 

to  wszystko  patrzeć,  rozmawiać, 
pocieszać, obiecywać. Dziś wiem 
jeszcze  jedno:  bardzo  trudno  jest 
również o tym wszystkim pisać. 

~Juliusz Gustowski 
juliusz.gustowski@gusma.com.pl 

Koszmar i łzy
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powódź~pomoc

12 ton  darów  od miesz-kańców  naszej  Gmi-
ny  pojechało  do  pa-

rafii  w  Zawichoście,  do  której 
należy  część  Gminy  Dwikozy. 
Przekazaliśmy  zboże,  siano, 
środki czystości, odzież, meble, 
w tym szafki kuchenne, drobny 
sprzęt RTV oraz suchą żywność. 
W  akcję  pomocy  szczególnie 
ofiarnie włączyli  się mieszkań-
cy Góry, Kokoszczyna  i Sadów 
oraz parafia z Baranowa. Dzięki 
uprzejmości  dyrekcji  sieci Au-
chan  specjalne  kosze  na  żyw-
ność  były  również wystawione 
w sklepie. - Na wyróżnienie za-
sługuje także postawa młodzie-
ży z baranowskiej parafii, która 
pomogła w segregowaniu i pa-
kowaniu darów rzeczowych  – 
mówi radny Wojciech Janczew-
ski, prezes Stowarzyszenia Dar 
Serc, koordynator akcji pomocy 
rzeczowej organizowanej przez 
naszą Gminę.
Transport wyruszył w czwar-

tek,  2  września,  późnym  wie-
czorem.  W  piątek  samochód, 
który  nieodpłatnie  użyczyła 

Pojechał kolejny transport

firma Adam’s,  dotarł  do  para-
fii w Zawichoście. Zboże  i  sia-
no przekazaliśmy sołtysowi wsi 
Winiarki,  a  dystrybucją  pozo-
stałych darów zajmie się tamtej-

szy  Caritas.  Kolejny  transport 
już wkrótce – proszę śledzić in-
formacje na naszej stronie inter-
netowej.
  ~ARz

W  związku  z  częstymi  apelami  różnych 
zbiórek, chcieliśmy opowiedzieć historię 
z sukcesem zrealizowanej zbiórki dla wsi 

Sokolniki.  Pokrótce:  pracownica  naszej  przychodni 
- NZOZ MED-LUX z Przeźmierowa mgr  analityki 
medycznej Kinga Magryn wraz z mężem pracowni-
kiem MAN Trucks & Buses z Tarnowa Podgórnego 
pochodzą ze wsi Sokolniki pod Sandomierzem. Tam 
też  znajduje  się  ich  cała  rodzina.  Po  informacjach 
o powodzi skontaktowaliśmy się z dyrektor tamtejsze-
go gimnazjum, która przesłała nam zdjęcia zupełnie 
zniszczonej szkoły, ławek i krzeseł w błocie, pływają-
cych klepek podłogowych. O pomoc zwróciliśmy się 
do  Tarnowskiego  Stowarzyszenia  Przedsiębiorców. 
Po tym apelu firma Hebo przekazała wszelkiego ro-
dzaju materiały budowlane, od farb i fug, przez klam-

Pomoc pracowników MED-LUX z Przeźmierowa

W odruchu serca
ki, na umywalkach kończąc, a ho-
tel GLAMOUR ofiarował pościele, 
kołdry i bieliznę hotelową. W obu 
firmach oraz w naszej przychodni 
przeprowadzono wśród pracowni-
ków zbiórkę żywności długotermi-
nowej,  środków  czystości,  ubrań 
i przyborów szkolnych. 
Wszystko zostało spisane, spa-

kowane na palety, zabezpieczone 
i zawiezione do Sokolnik. Po kil-
ku  dniach  otrzymaliśmy  oficjal-
ne  podziękowania,  pełne miłych 
i  ciepłych słów. Dary dotarły do 
potrzebujących.

~Magdalena Turska

Rozładunek darów dla powodzian fot. archiwum

100 tysięcy 
dla Szczytnik
Rada Gminy Tarnowo Pod-
górne na posiedzeniu w dniu 
17 sierpnia wyraziła zgodę na 
przekazanie Gminie Dwikozy 
100 tysięcy złotych z nasze-
go budżetu z przeznacze-
niem na remont przedszkola 
w miejscowości Szczytniki 
(przedszkole zostało znisz-
czone podczas czerwcowej 
powodzi). 18 sierpnia pod-
pisaliśmy z gminą Dwikozy 
stosowne porozumienie.
 ~ARz
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sprawozdanie

Z prac 
Rady Gminy

Sesja 17 sierpnia

M ateriały na pierw-
szą  po wakacjach 
Sesję  Rady  Gmi-
ny obejmowały aż 

30  projektów  uchwał,  obszer-
ne sprawozdanie z działalności 
Wójta w okresie między sesja-
mi, informację o wykonaniu bu-
dżetu za I półrocze 2010 r. oraz 
sprawozdanie  z  prac  Komisji 
Rady Gminy.
Podjęto uchwały m.in. w spra-

wie:
- zmiany uchwały o budże-

cie Gminy na rok 2010 – ule-
gają zwiększeniu koszty utrzy-
mania  przedszkoli w Tarnowie 
Podgórnym  i  Lusówku. Wzra-
sta  utrzymanie  szkoły  w  Lu-
sówku w związku z rozbudową 
i  powstaniem  nowej  hali  spor-
towej;

- zezwolenia na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy 
z dotychczasowym dzierżaw-
cą  –  uchwały  dotyczyły  tere-
nów  rolnych  i  przeznaczonych 
pod zieleń;

- wyposażenia w majątek 
trwały Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Tarnowie Podgór-
nym  –  decyzją  Rady  majątek 
OSiR-u  wzbogacił  się  o  nieru-
chomość zabudowaną komplek-
sem  sportowym  „Moje  boisko 
Orlik  2012”  w  Przeźmierowie 
oraz o działki w Lusowie objęte 
projektem  „ Zagospodarowanie 
plaży Jeziora Lusowskiego”;

- zezwolenia na sprzedaż 
nieruchomości w trybie bez-

przetargowym – uchwała doty-
czy nieruchomości przeznaczo-
nej na świetlicę w Rumianku;

- kupna działki w Wysogo-
towie  –  działka  przeznaczona 
pod poszerzenie ulicy Uroczej;

- nadania nazwy ulicy – kolejna 
ulica w Lusowie będzie nosiła na-
zwę osoby związanej historycznie 
z  tą miejscowością.  Po Zygmun-
cie Plucińskim kolejnym patronem 
ulicy będzie ks. Ignacy Serdecki – 
proboszcz parafii lusowskiej w la-
tach 1906 – 1928 i budowniczy ko-
ścioła w Lusowie;

- uchwalenie zmiany miej-
scowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego 
w obrębie ulicy Rynkowej 
w Przeźmierowie –  dla  dział-
ki nr 383 – zmiana w planie po-
zwoli na  rozbudowę  istniejące-
go ośrodka zdrowia Med- Lux;

- zezwolenia na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy 
z dotychczasowym dzierżaw-
cą  –  uchwała  dotyczy  działki 
w Przeźmierowie przy ul. Ryn-
kowej a dotychczas dzierżawio-
nej przez Automobilklub Wiel-
kopolski;

- wyposażenia w majątek 
Szkoły Podstawowej w Lu-
sówku  –  uchwała  niezbędna 
z  uwagi  na  rozbudowę  szkoły 
i budowę oraz wyposażenie hali 
sportowej;

Przewodniczący  Komisji 
Budżetowej  podkreślił  że  nie 
sprawdziły  się  obawy  co  do 
problemów  ze  zrealizowaniem 
budżetu za I półrocze. Wykona-
nie dochodów gminy jest na do-
brym poziomie,  co  z  kolei  do-
brze rokuje na II półrocze.
Ponadto  radni otrzymali bar-

dzo  szczegółowe  wyjaśnienia 
dotyczące działań Wójta.
4  września  radni  i  sołtysi 

uczestniczyli w objeździe gmi-
ny. Wyjazd miał  na  celu poka-
zanie  terenów  które  znajdują 
się we wnioskach  dotyczących 
wywołania  planów  jak  i  spły-
wających do Studium Uwarun-
kowań Przestrzennych.
Zapraszam do uczestniczenia 

w pracach Komisji i Rady Gmi-
ny.

~ Ewa Noszczyńska-Szkurat
Przewodniczący Rady Gminy

Kolejna ulica w Lusowie będzie nosiła na-
zwę osoby związanej historycznie z tą 
miejscowością. Tym razem będzie to ksiądz 
Ignacy Serdecki, proboszcz parafii w Luso-
wie i budowniczy kościoła w tej miejsco-
wości. 
Ponadto w skład majątku Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym weszły; 
boisko Orlik i plaża w Lusowie

Tym razem radni za-
jęli się na sesji aż 30 
projektami uchwał. 
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wydarzenia

Pozytywny wizerunek rodzin wychowują-
cych większą liczbę dzieci zdecydowanie 
wymaga promocji. I taki właśnie jest cel 
kolejnej edycji kampanii informacyjnej RO-
DZINA WIELODZIETNA − DOBRY WYBÓR!

Inicjatorem prowadzonej w Wielkopolsce kampanii 
jest Fundacja „Głos dla Życia” działająca od wielu 
lat na rzecz rodzin wielodzietnych. Wydarzenie od-

bywa się w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubó-
stwem i Wykluczeniem Społecznym 2010. − Nasza 
kampania ma na celu tworzenie klimatu społecznej 
akceptacji wobec rodzin wielodzietnych. Zależy nam 
również na tym, aby przeciwdziałać rozmaitym prze-
jawom dyskryminacji, z którymi te rodziny spotykają 
się na co dzień – mówi Anna Dyndul członek Zarządu 
Fundacji „Głos dla Życia”. W naszym społeczeństwie 
wciąż  bowiem pokutuje  przekonanie,  że większość 
rodzin wielodzietnych to jakaś patologia.
Kampania ma również podnieść samoocenę człon-

ków rodzin wielodzietnych, zwłaszcza dzieci i mło-
dzieży. Ważne jest także zwiększanie ich świadomości 
na temat przysługujących im obecnie praw, jak rów-
nież rozwiązań, które mogłyby zostać w Polsce wpro-
wadzone. − Państwo powinno stwarzać preferencyjne 
warunki dla rodzin wielodzietnych, rekompensujące 
im przynajmniej częściowo wysiłek i koszty związane 
z wychowaniem dzieci. Mam na myśli na przykład ulgi 
podatkowe – wyjaśnia Anna Dyndul.
Niestety, jak wynika z różnych raportów europej-

skich, polskie dzieci są obecnie najuboższymi w Eu-
ropie. Odpowiedzią na  tę  trudną  sytuację  jest pro-
pozycja Fundacji „Głos dla Życia”. − Zachęcamy do 
włączenia się w nasz program wsparcia rodzin wie-
lodzietnych „Patronat nad rodziną”, przy pomocy 
którego wspomagamy rodziny mające trudności fi-
nansowe, ale dobrze wykonujące swoje funkcje wy-
chowawcze – mówi Paweł Wosicki, prezes Fundacji 
„Głos dla Życia” zapraszając na stronę internetową 
www.patronatnadrodzina.pl.  ~Kamila Tobolska

Po prostu dobry wybór!

W ramach kampanii RODZINA WIELODZIETNA − DOBRY 
WYBÓR! działa Poradnia Rodzinna dla rodzin wielodzietnych. 
Mieści się ona w poznańskiej siedzibie Fundacji „Głos dla Ży-
cia” i udziela porad psychologicznych, prawnych oraz podej-
muje działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. Po-
rady można zasięgnąć osobiście od poniedziałku do czwartku 
w godzinach 10-16, telefonicznie pod nr. 61-65-30-393 lub 
listownie (ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań), e-mail wpp@pro-
life.com.pl.

Materiał przygotowano przy wsparciu finansowym Unii Euro-
pejskiej. Wyrażone w nim opinie w żaden sposób nie odzwier-
ciedlają oficjalnego stanowiska UE

Piękna pogoda sprawiła, że biesiada do-
żynkowa w Górze odbyła się w rodzin-
nej  atmosferze.  Gospodarzami  doży-

nek byli państwo Czesława i Jan Szyjkowie 
z  Góry  (na  zdjęciu).  Wójtowi  Tadeuszowi 
Czajce  jako symbol zakończenia żniw, wrę-
czyliśmy bochen chleba. Wszystkim, którzy 
przyczynili  się do zorganizowania  tej wspa-
niałej  biesiady  bardzo  serdecznie  dziękuję.  
  ~Wanda Grygier – Sołtys

Dożynki w Górze

W dniu 4 września odbył się IV Rodzinny Rajd Rowerowy. Był 
on skierowany zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. 
W imprezie wzięło udział 24 uczestników, którzy pokonali 

20 kilometrową trasę. Rajd miał na celu propagowanie aktywnych form 
spędzania wolnego czasu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, wzmac-
nianie więzi rodzinnych poprzez wspólny udział w zabawie dzieci i ro-
dziców, dostarczenie radości  i ciekawych wrażeń, a  także rozwijanie 
turystyki  rowerowej. Komandorami  byli  Jacek Pietrucha  i Wojciech 
Wieruszewski. Po przybyciu na metę w Parku 700-lecia uczestnicy po-
silili się pyszną kiełbaską i pączkami. Organizatorzy – Rada Sołecka 
Tarnowo Podgórne i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgór-
nym dziękują wszystkim uczestnikom i firmie KOMPLET Polska.

~Ania Gibała

IV Rodzinny Rajd Rowerowy

Uczestnicy musieli pokonać 20 kilometrową trasę fot. archiwum
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sprawozdania 

POselskie 
wieści

Z prac 
Rady Powiatu

Sesja z 25 sierpnia

Po  przerwie  wakacyjnej  25 
sierpnia odbyła się XLIV sesja na 
której  Rada  podjęła  następujące 
uchwały:
•	 Ustanowienie  Statutu  Powia-

tu  Poznańskiego  -  ze względu  na 
zmiany oraz dotychczasowe nowe-
lizacje uchwał dotyczących statutu 
powiatu  poznańskiego  zasadnym 
było uchwalenie  aktu  z  jednocze-
snym uchyleniem obowiązującego.
•	 Przyjęto „Program wspierania 

edukacji w powiecie poznańskim. 
Uchwała  ta określa nowy system 
wspierania  edukacji  poprzez  sty-
pendia, indywidualne nagrody Sta-
rosty, ofertę zajęć pozalekcyjnych, 
doradztwo zawodowe dla uczniów 
i zajęcia fakultatywne. 
•	 Udzielono Miastu Poznań po-

mocy  finansowej w  formie  dota-
cji  celowej  na  przeprowadzenie 
w  2010  roku  badań  dotyczących 
funkcjonowania  i kierunków roz-
woju  poznańskiego  obszaru  me-

tropolitalnego (badania te mają na 
celu pogłębienia wiedzy na  temat 
zjawisk i procesów społeczno-go-
spodarczych  tj.  ich uwarunkowań 
i czynników, konsekwencji, kosz-
tów  ekonomicznych  i  społecz-
nych, a także ich modyfikowania, 
przeciwdziałania bądź kierowania 
nimi.
•	 Powołano jednostkę budżeto-

wą pod nazwą Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej I Kar-
tograficznej,  która  ma  zapewnić 
realizacji zadań z zakresu geodezji 
i kartografii należących do kompe-
tencji Starosty.
•	 Dokonano zmian budżetu po-

wiatu poznańskiego na rok 2010 r.
•	 Zapoznano się ze sprawozda-

niem z pracy Zarządu Powiatu za 
okres od 25.06 – 19.08.2010 r.
17 sierpnia odbyło się posiedze-

nie  komisji  Polityki  Społecznej 
i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu, 
na którym otrzymaliśmy informa-
cje na  temat realizacji „Programu 
zdrowotnego powiatu poznańskie-
go”. W Programie wytyczono kie-
runki  działania  i  określono  cele 
na  rzecz  poprawy  stanu  zdrowia 
mieszkańców  powiatu  i  zmiany 
świadomości zdrowotnej m.in. do-
tyczące:
1.  Zapobiegania  i  wczesnego 

wykrywania wad postawy u dzieci 
i młodzieży.

  2.  Profilaktyka  chorób  nowo-
tworowych i zwiększenie skutecz-
ności ich wykrywania.
Na realizację programów polity-

ki zdrowotnej w budżecie zaplano-
wano na 2010 r. 1.050.000 w tym 
50.000.00  zł  przeznaczono  na 
wsparcie zadań z zakresu promocji 
i ochrony zdrowia dla organizacji 
pozarządowych.  Zarząd  przyznał 
dotację 6 stowarzyszeniom na re-
alizację zadań: 
•  działania  promujące  zdrowie 

i podnoszenie jego potencjału, 
•  kształtowanie  umiejętności 

walki ze stresem, 
•	 aktywność  ruchowa  i właści-

we odżywianie,
•	 profilaktykę  wczesnego  wy-

krywania wad postawy, 
•	 profilaktyki raka szyjki maci-

cy,
•	 profilaktyki  i wczesnego wy-

krywania chorób nowotworowych 
przewodu pokarmowego i chorób 
tarczycy. 
Realizacja tego programu nastą-

pi w II półroczu 2010 r. i w I półro-
czu  2011  r. Dlatego  zachęcam do 
śledzenia prasy i ogłoszeń, aby móc 
skorzystać z oferty, tym bardziej że 
NFZ na profilaktykę nie przeznacza 
środków.  Często  taką  odpowiedź 
słyszymy od lekarza rodzinnego. 

~Krystyna Semba 
Radna Powiatu 

Mimo wielu obowiązków 
poseł  Waldy  Dzikow-
ski  stara  się  uczestni-

czyć  w  ważnych  wydarzeniach 
w  gminie  Tarnowo  Podgórne. 
Ostatnio   można było go spotkać 
na parafialnych dożynkach w Lu-
sowie  „  U  księdza  za  płotem”. 
Waldy Dzikowski wraz z Janem 
Grabkowskim, Starostą Poznań-
skim  i  władzami  gminy  wziął 
udział we mszy świętej dożynko-
wej, odprawionej w miejscowym 
kościele,  a  następnie  dzielił  się 
chlebem  z  przybyłymi  gośćmi.
Również  tego  dnia  w  muzeum 

w Lusowie otwierał wystawę Aliny i Juliusza Gustowskich, na której 
zaprezentowano wagi, odważniki, przymiary. 
  31  sierpnia  poseł  przecinał wstęgę  na  obwodnicy Tarnowa Podg. 

W swoim przemówieniu podkreślał symbolikę daty otwarcia z Dniem 
Solidarności. Nie szczędził słów uznania dla władz gminy, które dyna-
micznie zmieniają jej wizerunek.  ~Biuro Prasowe PO

W muzeum otwarto wystawę zbiorów wag  
A.J. Gustowskich

fot. archiwum
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 informacje

Po  raz  trzeci  Kółko  Rolni-
cze w Tarnowie Podgórnym 
przygotowało  uroczystości 

dożynkowe.  15  sierpnia  podczas 
mszy świętej odprawionej przez ks. 
prałata Konrada Kaczmarka zostały 
poświęcone wieńce żniwne.
Idziemy  się  Jej  pokłonić  sze-

roką, szeroką ławą (…) niesiemy 
wieniec olbrzymi, wieniec niebie-
ski,  czerwony  i  płowy…  zgod-
nie  ze  słowami  poetki Kazimie-
ry Iłłakowiczównej u stóp ołtarza 
plony ziemi złożyli reprezentanci 
Tarnowa Podgórnego, Góry, Ko-
koszczyna i Rumianka. Następnie 
zebrani skierowali  się ku kamie-
niowi, który upamiętnia członków 
Kółka Rolniczego.
W obecności sztandarów Kółek 

Rolniczych  z  Ceradza,  Lusówka 
i Tarnowa Podgórnego, Kurkowe-
go Bractwa Strzeleckiego, Chóru 
im. Feliksa Nowowiejskiego, Koła 
Matek  Różańcowych  zabrzmia-
ły  słowa:  Spoglądamy  wstecz 

i z dumą patrzymy w przeszłość, 
spoglądamy  przed  siebie  i  z  na-
dzieją  patrzymy  w  przyszłość. 
Głos zabrał Wójt Gminy Tadeusz 
Czajka oraz prezes Wielkopolskie-
go Związku Kółek Rolniczych Ry-
szard Napierała. Dla podkreślenia 
czci  walczących  w  „najdłuższej 
wojnie nowoczesnej Europy” zło-
żono wiązanki kwiatów.
Popołudnie uczczono rywaliza-

cją  o  tarczę  dożynkową  ufundo-
waną przez prezesa Kółka Rolni-
czego Stanisława Leitgebera oraz 
strzelaniem  charytatywnym  na 
rzecz powodzian. W sympatycz-
nej atmosferze szybko mijał czas.
Tylko chwilami padała myśl: dla-
czego  tak  niewielu  pozostało  na 
króciutkiej  uroczystości.  C.  K. 
Norwid  powiedział:  Ojczyzna  – 
to ziemia  i groby. Narody  tracąc 
pamięć – tracą życie.
Władzom Gminy dziękujemy za 

wsparcie duchowe i finansowe.
~Stanisław Leitgeber – Prezes 

Ojczyzna – wyzwanie 
tej ziemi…

22 sierpnia na Jeziorze Lusowskim zostały rozegrane zawody o Puchar Przewodni-
czącej Rady Gminy Tarnowa Podgórne-

go oraz Puchar Posła na Sejm Waldy Dzikowskiego. 
Puchar Przewodniczącej zdobył Piotr Lima, drugie 
miejsce zajął Wiesław Wlaźlak, a trzecie – Piotr Gą-
siorek. Puchar Posła Waldy Dzikowskiego powędro-
wał w ręce Romana Nowakowskiego. Gratulujemy!
Zarząd Koła PZW w Tarnowie Podgórny zawiada-

mia członków, że 19 września zostaną rozegrane za-

wody spinningowe na rzece War-
cie. Zbiórka zawodników o godz. 
8  w  Obrzycku  (należy  przeje-
chać most na Warcie w kierunku 
Piotrowa  i  po  100 m  zatrzymać 
się przy barze po  lewej  stronie). 
Stamtąd  o  godz.  8  nastąpi  prze-
jazd na miejsce zawodów.
Informujemy  również,  że  17 

października  zostaną  rozegrane 
zawody  spinningowe  na  Odrze. 
Zbiórka  zawodników  o  godz.  5 

w Tarnowie Podgórnym, a o godz. 
5.30  w  Przeźmierowie  (autokar 
„po  trasie”  zabierze  zawodni-
ków z innych wsi). Osoby, które 
nie  posiadają  opłat  na wody  ni-
zinne PZW: opłata wynosi 15 zł 
pobrana na miejscu w przypadku 
zawodów na Warcie. W przypad-
ku Odry opłatę należy wpłacić na 
konto PZW Okręg Zielona Góra 
indywidualnie.

~Marek Perz - Prezes Koła

Wiadomości wędkarskie

26 września zapraszamy na sprzątanie 
brzegów Jeziora Lusowskiego. Zbiórka o 
godz. 10 na plaży w Lusowie. Mamy już 
deklarację udziału pracowników firmy 
DB Schenker. Czekamy na wszystkich!

Zebrania wiejskie
W Wysogotowie: zebranie zaplanowa-
no we wtorek, 21 września o godzinie 
19. W programie bieżące sprawy wsi, 
projekty inwestycji na 2011 rok.
W Baranowie: odbędzie się 23 wrze-
śnia, godz. 18, Aula w Gimnazjum.

Zmienił  się  termin  uzu-
pełnienia  placów  zabaw 
w  Górze,  Jankowicach, 

Sierosławiu,  Swadzimiu,  Tarno-
wie  Podgórnym  i Wysogotowie. 
W  pierwszym  przetargu  zapro-
ponowana  cena  znacznie  prze-
kroczyła zaplanowane na  ten cel 
środki. W  drugim  przetargu  nie 
wpłynęła żadna oferta (powodem 
był  najprawdopodobniej  krótki 
termin realizacji wymagany przez 
Urząd).  Trzeci  przetarg  zostanie 
ogłoszony po Nowym Roku  tak, 
aby nowe urządzenia pojawiły się 
na placach zabaw już na wiosnę.

~ARz

Nowości na 
placach zabaw - 
na wiosnę
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porządek

W  sierpniu  Straż  Gminna  zrealizowała 
ogółem  366 interwencji. Dotyczyły one 
w  szczególności  zgłoszeń  związanych 

z bezpieczeństwem w komunikacji  (126),  nieprze-
strzeganiem  aktów  prawa  miejscowego  (85),  po-
rządkiem i spokojem publicznym  (35),  zwierzętami 
- zanieczyszczanie i związane z tym kontrole, brak 
nadzoru, bezpańskie psy itp. ( 33), ustawa o wycho-
waniu w trzeźwości (23), pozostałe (64). 
•	 Straż kontynuowała zadania dotyczące bezpiecz-

nego wypoczynku,  czas  kończących  się wakacji  to 
okres częstych kontroli miejsc w których dzieci i mło-
dzież spędzały czas wolny. Place zabaw, parki a także 
boiska były często kontrolowane przez patrole strażni-
ków. Stałym zadaniem jest również kontrola z uwagą 
na zanieczyszczenia pozostawiane przez psy, plakaty 
propagujące  sprzątanie po pupilach pojawiły  się na 
terenie Gminy. Wychodzimy z założenia, że zawsze 

Z notatnika Gminnego Strażnika

Ustawa o Strażach Gminnych, jej ubiegłoroczna 
nowelizacja, dzień 29 sierpnia wyznacza Dniem 
Straży Gminnych. Wszystkim pracownikom Stra-
ży Gminnej w Tarnowie Podgórnym, którzy swoim 
poświęceniem i zaangażowaniem wpływają na po-
prawę poczucia porządku na terenie Naszej Gminy 
bardzo dziękuje i składam życzenia dalszej owoc-
nej pracy na rzecz dobra mieszkańców. W tym roku 
nasza Straż Gminna obchodziła dziesięciolecie 
swojego istnienia. Przez ten czas stała się profe-
sjonalną formacją, strzegącą porządku w Gminie, 
a także stała się formacją służącą w rozlicznych 
przypadkach pomocą naszym mieszkańcom.

Artur Szeląg - Komendant Straży Gminnej

Z racji rozpoczętego nowego roku szkolnego Straż 
Gminna zwraca baczniejszą uwagę na zapewnienie 
bezpieczeństwa dzieciom w drodze do i ze szkoły. 
Na zdjęciu: strażnicy gminni upominają kierowcę, 
który zaparkował w nieprawidłowy sposób.

lepiej  edukować  społeczeństwo 
i uświadamiać, aby sprzątanie po 
swoich psach stało się normą.
•	 Przed  rozpoczęciem  roku 

szkolnego, wspólnie z inspektorem 
WIOŚ Urzędu Gminy, przeprowa-
dziliśmy kontrolę w rejonach szkół 
pod względem oznakowania i este-
tyki. Oceniano stan infrastruktury 
pod kątem bezpieczeństwa dzieci. 
Wszystkie  uwagi  zostały  przeka-
zane  do  odpowiedzialnych  służb 
w celu ich realizacji. 
•	 Podrzucanie  śmieci  na  tere-

nie Gminy to duży problem, jednak 

dzięki  sygnałom  od mieszkańców 
oraz  działaniom  własnym  Straży 
Gminnej coraz częściej ujawniamy 
sprawców  tych  wykroczeń.  Straż 
kontroluje także umowy na wywóz 
nieczystości stałych oraz płynnych 
chcąc w ten sposób zapobiegać po-
wstawaniu dzikich wysypisk i zanie-
czyszczaniu  środowiska.  Pierwsza 
kompleksowa  kontrola  dotyczyła 
Przeźmierowa, we wrześniu kontro-
lą obejmiemy Baranowo.

~Artur Szeląg - Komendant 
Straży Gminnej

Dzikie wysypisko przy ul. Sasankowej fot. SG

Jeden z mieszkańców Przeźmierowa prze-
słał do naszej redakcji zdjęcia jak może wy-
glądać park w tej miejscowości. Plac zabaw 
„tonie” w śmieciach a obok stoją puste ko-
sze na śmieci... brak słów.
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Mimo wakacji tarnowscy 
strzelcy nie próżnowa-
li.  Najpierw  wspomo-

gli  Kółko  Rolnicze  i  walczyli  o 
Tarczę  Dożynkową.  Oczywiście 
przedtem  uczestniczyli  w  mszy 
świętej  i  krótkiej  uroczystości 
upamiętniającej  naszych  przod-
ków, którzy na tarnowskiej ziemi 
walczyli  w  „najdłuższej  wojnie 
nowoczesnej Europy”. 
 Tradycyjnie także przygotowali 

strzelnicę dla mieszkańców Góry. 
Barwne  i  prawdziwie  rodzin-

ne  dożynki  pełne  były  atrakcji. 
Wśród  nich  jak  zwykle  zawody 
strzeleckie  cieszyły  się  wielkim 
powodzeniem, a dochód przezna-
czony został dla powodzian.
A na koniec: nadmorskie „pla-

żowanie” Z plażowania, niestety 
nic  nam nie wyszło,  ale  spacery 
i  świeżo smażone rybki zrekom-
pensowały brak słońca.
W  ostatni  weekend  sierpnia 

bractwo  zaplanowało  tradycyj-

W  ostatnim  tygodniu 
sierpnia  członkowie 
Stowarzyszenia  Osób 

Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 
„ROKTAR” byli na pięciodniowej 
wycieczce w Kotlinie Kłodzkiej: 
Wambierzyce,  Kudowa  Zdrój, 
Duszniki  Zdrój,  Czermna,  Skal-
ne Miasto w Czechach, Kłodzko. 
Bogaty program  i wrażeń co nie 
miara! Dziękujemy Samorządowi 
Gminy Tarnowo Podgórne i Sto-
warzyszeniu „Bio-Eko” na Rzecz 
Wspierania Osób Niepełnospraw-
nych oraz Żywienia Dietetyczne-
go w Tarnowie za wsparcie finan-
sowe  tego  zadania  w  projekcie 
rocznym ROKTAR-u.
Z wycieczki wróciliśmy w pią-

tek,  a  w  niedzielę  wzięliśmy 
udział  w  parafialnym  święcie 
„Dożynkach u księdza za płotem” 
w  Lusowie.  Zaprezentowaliśmy 

Wakacyjny sierpień w bractwie

ny wypad we wspólnym gronie. 
I choć tym razem nie w tak licz-
nym, jak to bywało dawniej, to i 
tak bawiliśmy się świetnie. Nawet 
ulewa, która dopadła nas między 
Niechorzem a Rewalem, nie po-
psuła nam humorów. Sporo śmie-

chu wywołała zabawa: Co ci  się 
najbardziej…, zresztą kto był ten 
wie, kto nie był niech żałuje!
Po  przerwie  urlopowej  zapra-

szamy na  strzelnicę przy ul. Za-
chodniej  oraz  na  naszą  stronę: 
kbstarnowo.w.interia.pl  ~W.M.

ROKTAR w Kotlinie Kłodzkiej i ...  
na dożynkach „U księdza za płotem” 

prace  naszych  podopiecznych 
wykonane  na  zajęciach  terapeu-
tycznych. Ogromnym zaintereso-
waniem cieszyło się szkło ręcznie 
malowane: kielichy, wazony i sło-
je  oraz  obrazki  ze  znanymi  po-
staciami z kreskówek dla dzieci, 

a także różnego rodzaju plecione 
koszyczki.  Dziękujemy  wszyst-
kim,  którzy  hojnie  wsparli  Sto-
warzyszenie nie czekając na resz-
tę i tym, którzy zapłacili za towar 
przekazując go do dalszej sprze-
daży.   ~zm

Na ścieżkach 
Drogi Krzyżo-
wej w Wam-
bierzycach

fot. archiwum
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SEZAMKI  wrzesień/październik

9 października  o  godzinie  15 w  sali  GOK  „Sezam”  –  uli-
ca  Ogrodowa  14,  Tarnowo 

Podgórne  odbędzie  się  uroczysta 
inauguracja  Nowego  Roku  Aka-
demickiego 2010/2011. Wykład in-
auguracyjny wygłosi Monika Szwa-
ja pisarka i dziennikarka telewizyjna, 
absolwentka polonistyki na Uniwer-
sytecie Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Z  telewizji, w której pracę 
rozpoczęła zaraz po maturze, została 
zwolniona w stanie wojennym. Przez 
następnych osiem lat pracowała jako 
nauczycielka języka polskiego i hi-
storii  w  małej  miejscowości  Pod-
górzyn położonej w Karkonoszach 
(na podstawie doświadczeń z  tego 
okresu  powstała  powieść  „Jestem 
nudziarą”). W 1989 roku wróciła do 
pracy w telewizji, w 2002 porzuci-
ła  ją  na  rzecz  pisarstwa. Mieszka 
w Szczecinie,  posiada własne wy-
dawnictwo  –  SOL. Napisała  takie 
powieści  jak: „Zupa z  ryby  fugu”, 
„Gosposia prawie do wszystkiego”, 
„Zatoka Trujących Jabłuszek”, „Ar-
tystka wędrowna”, „Stateczna i po-
strzelona”,  „Zapiski  stanu  poważ-
nego”,  „Romans  na  receptę”  oraz 
„Jestem nudziarą”
Oprawę  muzyczną  zapewni 

Chór Madrygalistów  im. Wacła-

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym 
rozpoczyna nowy rok akademicki!

wa z Szamotuł działający w Po-
znaniu,  pod  dyrekcją  dr  Jerzego 
Fischbacha, który wykona między 
innymi utwory Fryderyka Chopi-
na. Zarząd UTW informuje także, 
że  sekcje  działające  w  poprzed-
nim  roku  akademickim  (obsłu-
gi komputera,  języka angielskie-
go, gimnastyki i rehabilitacji oraz 
turystyczna)  będą  kontynuowa-
ły  swe  programy.  Jednocześnie 
utworzone  zostaną  nowe  sekcje 
(pod  warunkiem  zebrania  okre-
ślonej liczby chętnych):
• języka niemieckiego,
• języka francuskiego,
• plastyczna,
•  medyczna – zdrowe odżywia-
nie, odchudzanie,

• psychologiczna,
• fotograficzna,
• muzyczna,
• teatralna,
• brydżowa,
•  tańca towarzyskiego – SP Lu-
sowo (środa godz. 1915),

•  gimnastyczna – kontynuacja OSiR 
Tarnowo Podgórne ul. Nowa 14  
(poniedziałek,  środa  godz. 
1700).
Rekrutacja  nowych  słuchaczy 

i zapisy do poszczególnych sekcji 
prowadzone są we wtorki, (od 31 
sierpnia), w siedzibie UTW w Tar-
nowie  Podgórnym  ul.  Poznańska 
96, pok. 25, telefon: 618 959 294. 
Pozostałe  terminy  i miejsca  spo-
tkań  będą  uzgodnione  we  wrze-
śniu. Zajęcia poszczególnych sek-
cji  rozpoczną  się w październiku 
za wyjątkiem  sekcji  tańca  i  gim-
nastyki, które rozpoczynają zajęcia 
we wrześniu.
Przypominamy  o  ogłoszo-

nym  konkursie  fotograficznym 
„Wspomnienia z wakacji”. Prace 
prosimy nadsyłać w  terminie  do 
20 września na adres biura UTW 
(62-080  Tarnowo  Podgórne,  ul. 
Poznańska 96, pok. 25). Dla auto-
rów najlepszych prac przewidzia-
no atrakcyjne nagrody!  ~MW

17.09, godz. 18:00
Przeźmierowo

Muzyka z różnych stron świata: „Największe przeboje muzyki rosyjskiej na fortepian, saksofon i śpiew”- wstęp 
wolny

18.09  Przeźmierowo Impreza plenerowa „Święto latawca” – współorganizacja GOK „Sezam”

20,21,22.09   Baranowo, Tarnowo 
Podgórne, Ceradz Kościelny, Lusowo

Mezzoforte – koncerty edukacyjne dla szkół pt: „O rytmie, melodii i innych elementach muzyki”

20.09   Przeźmierowo godz. 9:00
            Tarnowo Podgórne godz. 10:30

„Leśna przygoda” – przedstawienie teatru Teatryle dla najmłodszych

24.09 godz. 18:00   Przeźmierowo Kino Zielone Oko zaprasza: „Ondine” (wyk. C. Farell, A. Bachleda – Curuś)

24-25.09
Inowrocław (Teatr Miejski)

Udział grupy teatralnej Zamiast (instuktor: Grażyna Smolibocka) w VIII Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form 
Teatralnych „Arlekinada ‘2010”

26.09 godz. 12:45    Kościół w Baranowie Chór cerkiewny KAIROS z Lublina

1.10 godz. 18   Tarnowo Podgórne MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZYKI:  Koncert Wiesława Prządki z zespołem pt: „Od klasyki do jazzu”

3.10 godz. 11:45    Kościół w Lusowie Lusowskie Poranki Muzyczne – koncert 68

4.10   galeria w Rotundzie Wystawa prac plastycznych koła dorosłych pt: „Świat pastelami malowany”

6.10 Baranowo, Przeźimerowo, Lusowo, 
Tarnowo Podgórne, Lusówko

Pro Sinfonica – koncert pt: „Wjazd Tralalotka i Pacynki do krainy muzyki”

8.10 godz. 18   Przeźmierowo Kino Zielone Oko zaprasza. Szczegóły w październikowej TarNowej Kulturze i na www.goksezam.pl

8.10 godz. 11:10, 18, Tarnowo Podgórne Teatr Tańca Zakręconego (w przyszłości „Sortownia”): Prapremiera spektaklu „Schody – tryptyk”. Wstęp wolny.

11.10    Świetlice wiejskie IX edycja projektu TEATR W KAŻDEJ WIOSCE – inauguracja

12.10 godz. 9, 10:30   Przeźmierowo Dziecięca Akademia Filmowa zaprasza (szczegóły w październikowej TarNowej Kulturze i na www.goksezam.pl)
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Znakomicie  zapowiada-
ją  się obchody Międzyna-
rodowego  Dnia  Muzyki 

w  Tarnowie  Podgórnym.  1  paź-
dziernika w Domu Kultury  przy 
ul.  Ogrodowej  14  wystąpi  naj-
wybitniejszy akordeonista  i ban-
doneonista  w  Polsce:  Wiesław 
Prządka. W koncercie „Od klasy-
ki do jazzu” towarzyszyć mu będą 
znakomici  jazzmani  z  Poznania: 
Zbigniew  Wrombel  (kontrabas) 
i Piotr Kałużny (fortepian), a tak-
że kwartet smyczkowy Dell’ Arte, 
w którego skład wchodzą instru-

mentalistki  Teatru  Wielkiego 
w Poznaniu.
W  programie  „Od  klasyki  do 

jazzu”  usłyszymy  materiał  bar-
dzo  zróznicowany:  od  Mozarta 
po Gershwina  i Piazzolę. Będzie 
też  tango,  francuskie  walczyki 
oraz utwory samego lidera zespo-
łu Miłośników muzyki,  zarówno 
klasycznej,  jak  i  nieco  bardziej 
rozrywkowej  nie może więc  za-
braknąć  tego wieczoru w Tarno-
wie  Podgórnym.  Koncert  roz-
pocznie się o godz. 18.

~Jarek Krawczyk

Od klasyki do jazzu 

Filmowa adaptacja małej sy-
renki? A może staroskandy-
nawski mit? Nie,  to  nowy 

obraz  Neila  Jordana,  reżysera 
m.in.  „Gry  pozorów”  czy  „Wy-
wiadu  z wampirem”,  na  którego 
planie  poznali  się  Colin  Farrell 
i Alicja  Bachleda-Curuś. W  ten 
sposób dali  też początek niekoń-
czącej się lawinie plotek na temat 
ich związku.
Rybak Syracuse  (Colin Farrell) 

wyławia  pewnego  dnia  z  morza 
piękną  i  tajemniczą  dziewczynę 
(Alicja Bachleda-Curuś). Jego nie-

Morze upomni się o nimfę 

Kairos był greckim bożkiem szczęśliwego zbie-
gu okoliczności, szczęśliwego momentu lub 
wręcz  odwrotnie:  niewykorzystanej  szansy. 

Ten, kogo mijał, miał jedynie krótką chwilę, mgnie-
nie, by go uchwycić, a wraz z nim swoją szczęśliwą 
szansę. Taką szansę będą mieli ci, którzy wybiorą się 
26 września na koncert do baranowskiego kościoła, 
gdzie wystąpi męski zespół wokalny „Kairos”. 
To jedyny w Polsce męski zespół wokalny, który 

w swoim repertuarze jednocześnie prezentuje pięk-
ne śpiewy cerkiewne oraz fragmenty liturgii ormiań-
skiej,  gruzińskiej  i  greckiej. Grupa  ta  brała  udział 
w nagraniach muzyki do filmu “Wiedźmin” (autor-
stwa ś.p. Grzegorza Ciechowskiego) oraz piosenki 
Fiolki Najdenowicz  promującej  film  “Quo  vadis”. 
Śpiewacy wywodzą się z lubelskiego zespołu wokal-
nego „In Corpore”. 
W latach 1992-97 zespół pod dyrekcją Borysa Somer-

schafa dał wiele koncertów. W jego repertuarze można 

Muzyka kościołów Wschodu w baranowskiej świątyni

znaleźć m.in. muzykę kościoła pra-
wosławnego,  grecką,  ormiańską, 
gruzińską,  hebrajską  oraz  kolędy 
polskie i ukraińskie. „Kairos” wystą-
pi w baranowskiej świątyni w nie-
dzielę, 26 września o godz. 12.45. 

Nie  jest  przypadkiem,  że  wy-
brano właśnie tę datę, bowiem na-
stępnego dnia parafianie obchodzą 
trzynastą rocznicę jego konsekra-
cji. Na koncert zaprasza GOK „Se-
zam”.  ~Marta Maciejewska

pełnosprawna córka Annie (Alison 
Barry) wierzy, że jest ona mitycz-
ną  nimfą. Wymyśla  na  jej  temat 
magiczne historie, oparte na lokal-
nych  legendach  o morskich  isto-
tach. Według wierzeń, takie stwo-
rzenia zakochują się w tym, kto je 
uratował, ale mogą pozostać na lą-
dzie tylko przez krótki czas. 
Opowieści  będące  wytworem 

wyobraźni  Annie  w  nieoczeki-
wany  sposób  przekształcają  się 
w rzeczywistość. Zakochany Sy-
racuse nie chce jednak pamiętać, 
że morze upomni się o swoją nim-

fę. Lawirując między melodrama-
tem, kryminałem a społeczną ob-
serwacją, Jordan wpływa czasem 
na mieliznę. Film  robi  się wów-
czas niezgrabny. 
„Ondine”  broni  się,  na  szczę-

ście,  swoją  chropowatością.  
W szarej i brzydkiej rzeczywistości, 
w  której  przyszło  żyć  postaciom, 
nawet  uroczysty  happy  end  zdaje 
się mieć lekko gorzkawy posmak. 
Zapraszam  do  Zielonego  Oka 
w piątek 24 września o godz. 18.

~Marta Maciejewska
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Deszczowe dożynki „U księdza za płotem”

Podczas festynu przydały się parasole

Wszystkie stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem

Żywiołowa polka w wykonaniu Lusowiaków

Przy stoisku gminnym dzieci tworzyły galerię rysunków

Gwiazdą wieczoru był ukraiński zespół Śpiewające Głosy

Dzielenie się chlebem z mąki z tegorocznych zbiorów

fot. GOK, BP



 wrzesień 2010 \ sąsiadka~czytaj \      21

 edukacja

Zabrzmiał już pierwszy dzwonek. Rozpoczęli-
śmy nowy rok szkolny spotkaniem na Mszy 
św.  w  kościele.Uczniowie  klas  starszych 

przywitali na uroczystym apelu w szkole najmłod-
szych kolegów i koleżanki. Zaprosili ich na pokład 
statku  jakim  jest  Szkoła  Podstawowa w  Lusowie. 
Kapitan statku – Dyrektor Aleksandra Kolendo pa-
sowała  czerwonym,  ogromnym  ołówkiem  pierw-
szoklasistów, włączając  ich  tym  samym do  załogi 
uczniowskiej. Ciepłymi słowami pani Dyrektor po-
witała  także  sześciolatków  i  obdarowała  ich drob-
nymi upominkami. Rozpoczęcie tego roku szkolne-
go 2010/11 było tym bardziej wyjątkowe, ponieważ 
szkoła wkracza w piętnastolecie swojego istnienia. 
Z tej okazji Tadeusz Zimny - zastępca Wójta Gminy 
Tarnowo Podgórne wręczył kwiaty Dyrektor Alek-
sandrze  Kolendo  z  podziękowaniem  za  wzorowe 
prowadzenie  szkoły,  za  wysokie  wyniki  osiągane 
przez uczniów na sprawdzianie klas szóstych oraz za 
pracę nad wszechstronnym rozwojem młodego po-
kolenia.  ~K.B. i D. B.

SP Lusowo 

Statek ruszył w rejs 
już po raz 15 Po raz ostatni – jak zapewniła Dyrektor Maria Stachowiak – wi-

tamy nowy rok szkolny w otoczeniu budowy”. Prace wykończe-
niowe  nowego  skrzydła    szkoły wkrótce  zostaną  zakończone. 

W obecności dzieci, rodziców i nauczycieli 1 września na sali gimna-
stycznej odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2010\2011. 
Msza święta, sztandar, galowe stroje podkreśliły wagę wydarzenia. 
Dwa z trzech  oddziałów zerowych, już ostatnie miesiące korzystają 

z gościny w dawnych salkach parafialnych. Dzieci z klasy pierwszej  A, B 
i C spotkały się po raz pierwszy w swoich salach z wychowawczyniami.
W nowym roku    realizowane będą wszystkie zadania dydaktyczne 

i opiekuńczo-wychowawcze szkoły na wysokim poziomie. Przygoto-
wano propozycje wycieczek,  zielonych  szkół,  spotkań, uroczystości, 
konkursów  przedmiotowych  i  artystycznych,  zawodów  sportowych 
i wiele innych atrakcji. Uczniowie mogą korzystać z szerokiej oferty kół 
zainteresowań a dzieci o indywidualnych potrzebach objęte są profesjo-
nalną opieką logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną. Uczestnic-
two w zajęciach dodatkowych jest możliwe dzięki sprawnemu działaniu 
świetlicy. Pomimo jeszcze na krótko ograniczonych warunków lokalo-
wych, w czystych i bogato wyposażonych klasach uczyć się będzie ogó-
łem 443 uczniów.  ~GN

SP Tarnowo Podgórne

Już prawie nowa!

1 września  uczniowie wszystkich  szkół  biegną, by usłyszeć pierwszy dzwonek, spotkać się ze 
swoimi kolegami, koleżankami i nauczycielami 

oraz podzielić się wrażeniami z wakacji. Każdy za-
stanawia się, jaki też będzie ten nowy rok szkolny.
Obecnie uczniowie klasy III i IV Szkoły Podstawo-
wej w Ceradzu Kościelnym wspominają wyjazd na 
zieloną szkołę, który odbył się przed zakończeniem 
roku szkolnego. Po wielu obawach spowodowanych 
niespodziewanymi  warunkami  atmosferycznymi 
i związaną z tym powodzią wyjazd musiał być prze-
kładany a nawet planowano go odwołać. 
Aż w końcu, gdy słońce mocno przygrzało udało 

się wyruszyć w długo wyczekiwaną podróż na połu-

SP Ceradz Kościelny

Wspomnienia  
z Zielonej Szkoły

dnie Polski. Mijając malownicze 
krajobrazy  dotarliśmy  do Wado-
wic, rodzinnej miejscowości Jana 
Pawła II. Dzieci mogły zobaczyć 
jego  dom  rodzinny  oraz  poznać 
miejsca,  gdzie  modlił  się  i  wy-
chował  nasz  papież.  Następnie 
przenieśliśmy  się  w  niezwykłe 
miejsce,  jakim  był  Park  Minia-
tur w Inwałdzie. W jednej chwi-
li zwiedziliśmy państwa europej-
skie oraz całą Polskę. 
Wiele radości przyniosły zaba-

wy  w  wodzie,  w  zakopiańskim 
Aqua Parku oraz zakupy na Kru-
pówkach.
Ostatni  dzień  poświęcony  był 

zwiedzaniu Krakowa. Dzieci po-
znały wiele legend i historii, które 
przekazała nam pani przewodnik 

pokazując  piękną,  dawną  stolicę 
Polski.  Nasi  mali  turyści  zoba-
czyli między  innymi  obraz Wita 
Stwosza w Kościele Mariackim, 
Sukiennice na Rynku Głównym, 
Wzgórze Wawelskie oraz odwie-
dzili grób niedawno pochowane-
go prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go.  Zadowolone,  dzieci  wróciły 
do  rodziców mając  nadzieję,  że 
i w tym roku szkolnym oprócz na-
uki też będą mogły wiele poznać 
i zobaczyć podczas kolejnych wy-
jazdów na Zieloną Szkołę.
Dziękujemy wszystkim,  którzy 

okazali  wiele  serca  i  wspomogli 
nas finansowo w organizacji Zielo-
nej Szkoły oraz UG, który za zielo-
ne czapeczki z logo naszej gminy.

~Organizatorzy Zielonej Szkoły 
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 komunikaty

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 ze 
zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze-
śnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze 
zm.) – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY 

NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w gminie Tarnowo 
Podgórne, Przeźmierowo, ulica Niecała, dla której Sąd Rejonowy 
Poznań Stare Miasto prowadzi księgę wieczystąPO1P/00203321/3

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI

gm. Tarnowo Podgórne, obręb 
Przeźmierowo, ul. Niecała

NR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ 941

POWIERZCHNIA 693 m2

PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI
W MIEJSCOWYM PLANIE 
ZAGOSP.
PRZESTRZENNEGO

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

CENA WYWOŁAWCZA 
(BRUTTO)

317 000,00 zł

WADIUM 15 850,00 zł

POSTĄPIENIE MINIMALNE 3 170,00 zł

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 8 października 
2010r. (piątek) o godz. 12oo w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tar-
nowie Podgórnym ul. Poznańska 115. Wadium w pieniądzu należy 
wnieść najpóźniej do dnia 1 października 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 7 października 2010r. (czwartek) w godz. 1430 do 153o 

w pok. nr 12 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem 
wpłaty wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania 
karty zgłoszenia 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 nieruchomościa-
mi upłynął w dniu 21.05.2010r. 
W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od 

przetargu. Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętej 
ogłoszeniem udziela Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgór-
nym ul. Poznańska 115, pok. 12, tel. 61 89-59-261, 61 89-59-289.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne mgr Tadeusz Czajka

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

OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY  

DO WŁAŚCICIELI DZIAŁEK NR: 1078, 558/2
na  sprzedaż  działki  niezabudowanej  położonej Tarnowie  Podgór-

nym, gmina Tarnowo Podgórne, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare 
Miasto prowadzi księgę wieczystą PO1P/00106066/7:

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI

gm. Tarnowo Podgórne, obręb Tarnowo Podgórne 

NR DZIAŁKI EWID. 557/2

POWIERZCHNIA 139 m2

KSIĘGA WIECZYSTA PO1P/00106066/7

OPIS NIERUCHOMOŚCI działka niezabudowana, część rowu 
melioracyjnego zamkniętego rurociągiem Ø 30 na 
rowie SK-59-8-1

PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI
W MIEJSCOWYM 
PLANIE ZAGOSP.
PRZESTRZENNEGO

dla działki 557/2 nie ma obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy, zatwierdzonym uchwałą 
rady Gminy Nr LXV/405/2005 z dnia 29 listopada 
2005r, XXXI/263/2008 i XXXI/264/2008 z dnia 
20.05.2008r.  działka 557/2 znajduje się na terenie 
oznaczonym symbolem M2 – tereny rozwoju miesz-
kalnictwa o podwyższonym standardzie. 

CENA WYWOŁAWCZA 
(brutto)

10 800,00 zł

WADIUM 540,00 zł

POSTĄPIENIE MINIMALNE 108,00 zł

Przetarg ustny ograniczony odbędzie się 7 października 2010r. 
(czwartek) o godz. 10oo w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Pod-
górnym ul. Poznańska 115. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóź-
niej do dnia 30 września 2010r. (czwartek) 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 6 października 2010r. (środa) w godz. 1430 do 153o w 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 pierw-

szeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 
2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął 
w dniu 27.07.2010r. 
W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od prze-

targu. Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętej ogło-
szeniem udziela Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. 
Poznańska 115, pok. 12, tel. 61 89-59-261, 61 89-59-289.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne mgr Tadeusz Czajka

Zaproszenie do chóru
Po przerwie wakacyjnej wznawia działalność chór 
przy kościele w Lusowie.
Kierownictwo artystyczne objął nowy dyrygent 
Maciej Kościelski. Chór spotyka się na próbach 

w poniedziałki w godz. 17.00-19.00 w świetlicy 
w Lusowie.
Zapraszamy do wspólnego śpiewania chętnych z 
całej Gminy w wieku od 18 do - wiek nieograni-
czony

Zapraszamy! Chórzyści z Lusowskiej Parafii
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 ogłoszenia

Wydział Finansowy informuje
Wydział Finansowy Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym 

przypomina , że 15 września  2010 r. mija termin płatności :
- III raty podatku od nieruchomości,
- III raty podatku rolnego.
Wpłat dokonywać można u sołtysów poszczególnych miej-

scowości  lub na konto indywidualne podatnika umieszczone 
na decyzji wymiarowej za rok 2010.
15 września br.  mija również termin płatności II raty podat-

ku od posiadania środków transportowych. Wpłat z tego tytułu 
należy dokonywać na konto Urzędu Gminy:

ING Bank Śląski O/Poznań 
62 1050 1520 1000 0005 0265 1383

W  budynku Urzędu Gminy działa - od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 11.00 – 15.00-  Punkt Kasowy Banku Śląskiego 
Oddział w Tarnowie Podgórnym. 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napę-
dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Od 1 września do 30 września 2010 r. można składać wnioski 

o zwrot podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju napę-
dowego. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producento-
wi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, 
prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowo-
ści prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego, w ro-
zumieniu  przepisów  o  podatku  rolnym. W  przypadku,  gdy 
grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania 
samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługu-
je posiadaczowi zależnemu. W przypadku, gdy grunty gospo-
darstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot 
podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do 
którego współposiadacze wyrazili – na wniosku – zgodę pi-
semną. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.
Producentom  rolnym  dokonywany  będzie  zwrot  podatku 

akcyzowego na podstawie złożonych wniosków.  Do wniosku 
o zwrot podatku dołącza się faktury VAT albo ich kopie, stano-
wiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy 
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, czyli od 1 marca 
do 31 sierpnia 2010 r.    (potwierdzone za zgodność z orygi-
nałem przez upoważnionego przez wójta pracownika urzędu 
gminy) oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego , w przy-
padku gdy producent podlega  takiemu wpisowi.   Od wnio-
sków i załączników nie pobiera się opłaty skarbowej.

Roczny  limit  zwrotu  podatku  akcyzowego  ustalono  jako 
kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju 
napędowego, liczby 86 (ustawowo określona ilość oleju napę-
dowego na 1 ha użytków rolnych) oraz powierzchni użytków 
rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu produ-
centa rolnego, określonego w ewidencji gruntów i budynków, 
według stanu na dzień 1 kwietnia danego roku. Limit zwrotu 
w roku 2010 za 1 ha użytków rolnych wynosi – 73,10 zł. 
Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw, 

na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza w ro-
zumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Kwotę zwrotu 
podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędo-
wego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej  z za-
łączonych do wniosku faktur VAT oraz stawki zwrotu podatku 
na 1 litr oleju napędowego  (w roku 2010 – 0,85 zł/litr). Wypłata 
zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji wójta nastąpi 
od 1 listopada do 30 listopada 2010 r. – na podstawie złożonych, 
w terminie wskazanym wyżej, wniosków.
Należy podkreślić, że producent rolny, który pobrał niena-

leżnie  lub w nadmiernej wysokości  zwrot  podatku  akcyzo-
wego,  będzie zobowiązany do jego zwrotu wraz z odsetkami 
określonymi jak dla zaległości podatkowych.
Wszelkich  informacji  udziela Wydział  Finansowy Urzędu 

Gminy Tarnowo Podgórne , pok. 102 (tel. 61 8959213, 61 8959 
222).  Szczegółowe informacje można znaleźć również na stro-
nie internetowej Ministerstwa Rolnictwa: www.minrol.gov.pl

Powszechny Spis Rolny
Od 8 września do 31 października 2010 r. użytkownicy go-

spodarstw rolnych, którzy wcześniej nie dokonali samospisu 
internetowego lub nie spisali się poprzez wywiad telefoniczny 
realizowany przez ankieterów statystycznych, zostaną odwie-
dzeni przez rachmistrzów spisowych.
Rachmistrze spisowi będą nosić w widocznym miejscu iden-

tyfikator ze zdjęciem, pieczęcią urzędu statystycznego i podpi-
sem dyrektora urzędu statystycznego w Poznaniu.  
Na terenie naszej gminy czynności spisowych dokonywać 

będzie trzech rachmistrzów. Osoby te wyposażone są w prze-
nośne urządzenie elektronicznego „hand-held”. Zebrane dane 
będą automatycznie kodowane i przesyłane do serwera GUS.
Należy podkreślić,  że  rachmistrzowie  to osoby przeszko-

lone, które złożyły na piśmie przyrzeczenie bezwzględnego 
przestrzegania tajemnicy statystycznej.  ~A. Wiśniewska

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-

jektu zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenów usług 
we wsi Sady, działki nr 61/1, 61/2, 62/1
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 
80, poz. 717 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji 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 miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego terenów usług we wsi Sady, działki nr 
61/1, 61/2, 62/1wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko w dniach od 20.09.2010r. 
do 12.10.2010r., ul. Poznańska 115, w godzi-
nach pracy urzędu, pokój 11.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-

jekcie  planu  miejscowego  rozwiązaniami, 
odbędzie się 06.10.2010r. w siedzibie Urzę-
du Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzi-
nie 14:00.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu  przestrzennym,  każdy,  kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie pla-
nu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi 
należy składać na piśmie do Wójta Gminy z 
podaniem imienia i nazwiska  lub nazwy jed-

nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy.
Jednocześnie,  w  związku  z  postępowa-

niem w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na  środowisko  informuję, że zain-
teresowani mogą zapoznać się z niezbędną 
dokumentacją  sprawy  w  siedzibie  Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne, pok.11 oraz skła-
dać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i 
postępowania w jej sprawie.
Uwagi należy  składać w nieprzekraczal-

nym terminie do dnia 27.10.2010r.
Organem  właściwym  do  rozpatrzenia 

uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
Tadeusz Czajka  

- Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
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WZPGN. 72243-57/10
  Tarnowo Podg., dnia 10 września 2010 roku

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz. U. 
z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z póź. zm.), podaję do publicz-
nej wiadomości: 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH  
PRZEZNACZONYCH  DO DZIERŻAWY

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI KW KW nr PO1P/00099481/9

OBRĘB Przeźmierowo

NR EWIDENCYJNE 
DZIAŁEK 1266/37 i 1266/38

ADRES 
NIERUCHOMOŚCI Przeźmierowo, ul. Modrzewiowa

POWIERZCHNIA 
NIERUCHOMOŚCI

3799 m2 (część przeznaczona do 
dzierżawy 1024 m2)

Okres dzierżawy 3 lata

OPIS NIERUCHOMOŚCI Działka niezabudowana 

PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI 

Zgodnie z obowiązującym miejsco-
wym planem zagospodarowania 
przestrzennego terenów budownic-
twa mieszkaniowego w obrębie ulicy 
Rynkowej, zatwierdzonym Uchwałą 
Nr XXI/144/1995 Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne z dnia 28 listopada 1995 r. 
opublikowaną w Dz. U. Woj. Pozn. nr 
5, poz. 44 działka przeznaczona jest 
ulice lokalne, osiedlowe (teren ozna-
czony symbolem 1K-D).

CZYNSZ DZIERŻAWNY 1 zł/m2 + 22% VAT miesięcznie

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

ZASADY AKTUALIZACJI 
STAWKI DZIERŻAWY

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

Wykaz wywieszono w dniach 10 września – 1 paź-
dziernika 2010 roku

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne mgr Tadeusz Czajka

Tarnowo Podgórne 2010-08-26  

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z  2010r. Nr 
102, poz. 651) przeznaczam do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położone przy ul. 27 Grudnia w Tarnowie 
Podgórnym, stanowiące własność Gminy Tarnowo Podgórne:

Wykaz
Lp. obręb działka pow. 

m2
księga wieczysta opis nieruchomości przeznaczenie nieruchomości - 

decyzja o warunkach zabudowy
wartość działki 
brutto

1 Tarnowo Podgórne 1378/3 800 PO1P/00106066/7 działka 
niezabudowana

budynek mieszkalny 
jednorodzinny

178.200,00 zł

2 Tarnowo Podgórne 1378/4 832 PO1P/00106066/7 działka 
niezabudowana

budynek mieszkalny 
jednorodzinny

197.400,00 zł

3 Tarnowo Podgórne 1378/6 863 PO1P/00106066/7 działka 
niezabudowana

budynek mieszkalny 
jednorodzinny

204.700,00 zł

4 Tarnowo Podgórne 1378/7 800 PO1P/00106066/7 działka 
niezabudowana

budynek mieszkalny 
jednorodzinny

189.800,00 zł

5 Tarnowo Podgórne 1378/8 800 PO1P/00106066/7 działka 
niezabudowana

budynek mieszkalny 
jednorodzinny

189.800,00 zł

6 Tarnowo Podgórne 1378/9 800 PO1P/00106066/7 działka 
niezabudowana

budynek mieszkalny 
jednorodzinny

189.800,00 zł

7 Tarnowo Podgórne 1378/10 800 PO1P/00106066/7 działka 
niezabudowana

budynek mieszkalny 
jednorodzinny

189.800,00 zł

8 Tarnowo Podgórne 1378/11 826 PO1P/00106066/7 działka 
niezabudowana

budynek mieszkalny 
jednorodzinny

184.000,00 zł

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 w/wym. ustawy, powinny złożyć wniosek w terminie 6 
tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne mgr Tadeusz Czajka

WZPGN.72243-27/10  Tarnowo Podgórne 2010-09-14
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-

mościami  (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 WŁAŚCICIELI DZIAŁEK NR: 132/1, 405/1, 405/2, 392, 390, 388, 165/1

na dzierżawę działki niezabudowanej położonej w Ceradzu Kościelnym, gmina Tarnowo 
Podgórne, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto prowadzi księgę wieczystą KW 
201588:
OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI KW

gm. Tarnowo Podgórne, obręb Ceradz Kościelny

NR EWID. DZIAŁKI 166
POWIERZCHNIA 
NIERUCHOMOŚCI

8400 m²

PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI

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

SPOSÓB ZAGOSP. 
NIERUCHOMOŚCI

Uprawa rolna

OKRES DZIERŻAWY 10 lat
OPIS NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość niezabudowana. 

CZYNSZ DZIERŻAWNY 
WADIUM

Wadium wynosi 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych). Wadium 
wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone w poczet 
przyszłych opłat czynszu dzierżawnego. Cena wywoławcza stawki czynszu 
dzierżawnego wynosi: 300 zł/ha w stosunku rocznym.

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

ZASADY AKTUALIZACJI 
STAWKI CZYNSZU

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

Przetarg ustny ograniczony odbędzie się 15 października 2010r. (piątek) o godz. 12oo w 
sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115 . 
Wadium w gotówce należy wnieść najpóźniej do dnia 8 października 2010r. (piątek) 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 11 października 2010r. (poniedziałek) w godz. 730 do 153o należy zgłosić się w 

pokoju nr 11 z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium celem zgłoszenia uczestnic-
twa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie w dniu 
12 października 2010 r. (wtorek) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. W uzasadnionych 
przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. 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. 



 wrzesień 2010 \ sąsiadka~czytaj \      25

 ogłoszenia

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 ze 
zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w gminie Tarnowo Podgórne, Przeźmierowo, ulica Brzozowa, dla których 

Sąd Rejonowy Poznań stare Miasto prowadzi księgi wieczystą PO1P/00099481/9

1. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI gm. Tarnowo Podgórne, obręb Przeźmierowo

NR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ 1118/6

POWIERZCHNIA 1075 m2

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSP.
PRZESTRZENNEGO

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

CENA WYWOŁAWCZA W ZŁ 
(BRUTTO)

463.200,00 zł

WADIUM 23.160,00 zł

POSTĄPIENIE MINIMALNE  4.632,00 zł

2. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI gm. Tarnowo Podgórne, obręb Przeźmierowo 

NR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ 1118/2, 1118/9

POWIERZCHNIA 835 m2

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSP.
PRZESTRZENNEGO

dla działek nr 1118/2, 1118/9 ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla 
tego terenu została wydana decyzja o warunkach zabudowy z dnia 12 maja 2010r. Nr WZPGN.7331-89/10 
zgodnie, z którą na w/wym. działkach można wybudować budynek mieszkalny jednorodzinny.

CENA WYWOŁAWCZA W ZŁ (BRUTTO 359.800,00 zł

WADIUM 17.990,0 zł

POSTĄPIENIE MINIMALNE 3.598,00 zł

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 8 października 2010r. (piątek) o godz. 10oo w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie 
Podgórnym ul. Poznańska 115. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 1 października 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 po-
czet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.  

W dniu 7 października 2010r. (czwartek) w godz. 1430 do 153ow pok. nr 12 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem 
wpłaty wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty zgłoszenia 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 27 lipca 2010r. W uzasadnionych przypadkach – ogłaszają-
cy może odstąpić od przetargu. Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętej ogłoszeniem udziela Wydział Zagospodarowania 
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok. 12, tel. 61 89-59-261 lub 
61 89-59-289.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne mgr Tadeusz Czajka

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 ze 
zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm. ) – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w gminie Tarnowo Podgórne, Baranowo ul. Graniczna, dla której Sąd Rejonowy Po-

znań Stare Miasto prowadzi księgę wieczystą PO1P/00099730/0:
obręb Nr działki Pow. w m2 Cena wywoławcza (brutto) Wadium Postąpienie minimalne 

Baranowo 222/68 1200 476 000 zł 23 800 zł 4 760 zł

dla działki 222/68 nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 18 grudnia 2009r. Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne wydał decyzję nr WZPGN.7331-198/09 o warunkach zabudowy dla działki 222/68 w zakresie budowy budynku han-
dlowo-biurowego z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej. 

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 8 października 2010r. (piątek) o godz. 11oo w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Pod-
górnym ul. Poznańska 115. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 1 października 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 7 października 2010r. (czwartek) w godz. 1430 do 153o w pok. nr 12 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem 
wpłaty wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty zgłoszenia 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 – ogłaszają-
cy może odstąpić od przetargu. Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętej ogłoszeniem udziela Wydział Zagospodarowania 
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok. 12, tel. 061 89-59-261, 
61 89-59-289.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne mgr Tadeusz Czajka
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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 ze zm.) 

oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY DO WŁAŚCICIELI DZIAŁEK NR: 1078, 558/1
na sprzedaż działki niezabudowanej położonej Tarnowie Podgórnym, gmina Tarnowo Podgórne, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Mia-

sto prowadzi księgę wieczystą PO1P/00106066/7:

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI gm. Tarnowo Podgórne, obręb Tarnowo Podgórne 

NR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ 557/1  

POWIERZCHNIA 248 m2

OPIS NIERUCHOMOŚCI działka niezabudowana, część rowu melioracyjnego zamkniętego rurociągiem Ø 30 na rowie SK-59-8-1

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSP.
PRZESTRZENNEGO

dla działki  557/1 nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzonym uchwałą rady Gminy 
Nr LXV/405/2005 z dnia 29 listopada 2005r, XXXI/263/2008 i XXXI/264/2008 z dnia 20.05.2008r.  działka 557/1 
znajduje się na terenie oznaczonym symbolem M2 – tereny rozwoju mieszkalnictwa o podwyższonym standardzie. 

CENA WYWOŁAWCZA (brutto) 19.200,00 zł

WADIUM 960,00 zł

POSTĄPIENIE MINIMALNE 192,00 zł

Przetarg ustny ograniczony odbędzie się 7 października 2010r. (czwartek) o godz. 10oo w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Pod-
górnym ul. Poznańska 115. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 30 września 2010r. (czwartek) 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 naby-
cia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.  

W dniu 6 października 2010r. (środa) w godz. 1430 do 153o w pok. nr 12 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty 
wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty zgłoszenia 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 27.07.2010r. 
W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu.
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętej ogłoszeniem udziela Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki 

Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok. 12, tel. 61 89-59-261, 61 89-59-289.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne mgr Tadeusz Czajka

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 ze zm.) 
oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych Sierosławiu przy ul. Skalistej, gmina Tarnowo Podgórne, dla których Sąd Rejono-

wy Poznań Stare Miasto prowadzi księgę wieczystą PO1P/00144652/0, wg wykazu w tabelce:
Lp. działka pow. m2 przeznaczenie w planie cena wywoławcza (zawiera 22%VAT) wadium w zł

1 62/27 1381 tereny zabudowy mieszkaniowej 204 800,00 zł 10 240,00 zł

2 62/28 1381 tereny zabudowy mieszkaniowej 204 800,00 zł 10 240,00 zł

3 62/29 1882 tereny zabudowy mieszkaniowej 244 800,00 zł 12 240,00 zł

4 62/36 1185 tereny zabudowy mieszkaniowej 175 200,00 zł 8 760,00 zł

5 62/37 1305 tereny zabudowy mieszkaniowej 192 800,00 zł 9 640,00 zł

6 62/38 1305 tereny zabudowy mieszkaniowej 192 800,00 zł 9 640,00 zł

7 62/41 1456 tereny zabudowy mieszkaniowej 215 200,00 zł 10 760,00 zł

8 62/82 1821 tereny zabudowy mieszkaniowej 237 600,00 zł 11 880,00 zł

9 62/83 1380 tereny zabudowy mieszkaniowej 204 000,00 zł 10 200,00 zł

10 62/84 1382 tereny zabudowy mieszkaniowej 205 600,00 zł 10 280,00 zł

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 6 października 2010r. (środa) o godz. 10oo w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Pod-
górnym ul. Poznańska 115 . Wadium w gotówce należy wnieść najpóźniej do 29 września 2010r. (środa) 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 5 października 2010r. (wtorek) od godz. 143o -  153o w pokoju 12 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesie-
nia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. 
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 8.06.2010r. 
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 22 grudnia 2009r. 
W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu.
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętej ogłoszeniem udziela Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki 

Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok. 12, tel. 61 89-59-261, 61 89-59-289.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne mgr Tadeusz Czajka
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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 ze zm.) 

oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w gminie Tarnowo Podgórne, Lusowo, w rejonie ulicy Kukułki, dla których Sąd Re-

jonowy Poznań Stare Miasto prowadzi księgę wieczystą PO1P/00105692/7:

Lp. obręb  Działki Pow. w m2 Cena  wywoławcza zł (brutto) Wadium Postąpienie minimalne 

1. Lusowo 625/10 811 177 000,00 zł 17 700,00 zł 1 770,00 zł

2. Lusowo 625/11 746 180 000,00 zł 18 000,00 zł 1 800,00 zł 

3. Lusowo 625/12 826 195 000,00 zł 19 500,00 zł 1 950,00 zł 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusowie–osiedle 

Przylesie, zatwierdzonym uchwałą nr IV/22/98 z dnia 22 grudnia 1998r. Rady Gminy Tarnowo Podgórne opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. 
Nr 3 poz. 40, działki od nr 625/10, 625/11, 625/12 przeznaczone są pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 7 października 2010r. (czwartek) o godz. 12oo w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Pod-
górnym ul. Poznańska 115. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 30 września 2010r. (czwartek) 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 naby-
cia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.  

W dniu 6 października 2010r. (środa) w godz. 1430 do 153o w pok. nr 12 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty 
wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty zgłoszenia 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 21.05.2010r. W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może 
odstąpić od przetargu. Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętej ogłoszeniem udziela Wydział Zagospodarowania Przestrzen-
nego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok. 12, tel. 61 89-59-261, 61 89-59-289.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne mgr Tadeusz Czajka

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 ze zm.) 
oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w gminie Tarnowo Podgórne, Lusowo, ulica Poznańska, dla których Sąd Rejonowy 

Poznań Stare Miasto prowadzi księgę wieczystą PO1P/00213467/1:

Lp. obręb Nr działki Pow. w m2 Przeznaczenie w  planie  Cena  wywoławcza  (brutto) Wadium Postąpienie minimalne 

1. Lusowo 238/6, 
233/17

1455 Teren przeznaczony pod zabudowę 
jednorodzinną. Działki 238/6, i 233/17 łącznie 
stanowią jedna działkę możliwa do zabudowy.

239 000,00 zł 11 950,00 zł 2 930,00 zł

2. Lusowo 238/7,
233/18

1498 Teren przeznaczony pod zabudowę 
jednorodzinną. Działki 238/7, i 233/18 łącznie 
stanowią jedna działkę możliwa do zabudowy.

303 000,00 zł 15 150,00 zł 3 030,00 zł 

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 7 października 2010r. (czwartek) o godz. 11oo w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Pod-
górnym ul. Poznańska 115. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 30 września 2010r. (czwartek) 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 naby-
cia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.  

W dniu 6 października 2010r. (środa) w godz. 1430 do 153o w pok. nr 12 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty 
wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty zgłoszenia 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 21.05.2010r. W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może 
odstąpić od przetargu. Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętej ogłoszeniem udziela Wydział Zagospodarowania Przestrzen-
nego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok. 12, tel. 61 89-59-261, 61 89-59-289.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne mgr Tadeusz Czajka

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-

jektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w Sierosławiu – w re-
jonie ulicy Morwowej.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym  (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 środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227)  zawiada-
miam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu  miejscowego  planu  zagospoda-

rowania  przestrzennego  w  Sierosławiu  – 
w rejonie ulicy Morwowej wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach od 
20.09.2010r. do 12.10.2010r., ul. Poznańska 
115, w godzinach pracy urzędu, pokój 11. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie  planu miejscowego  rozwiązaniami, 
odbędzie się 23.09.2010r. w siedzibie Urzę-
du Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzi-
nie 14:00.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu  przestrzennym,  każdy,  kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie pla-
nu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwa-
gi należy składać na piśmie do Wójta Gminy 
z podaniem imienia i nazwiska  lub nazwy jed-

nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy.
Jednocześnie,  w  związku  z  postępowa-

niem w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na  środowisko  informuję, że zain-
teresowani mogą zapoznać się z niezbędną 
dokumentacją  sprawy  w  siedzibie  Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne, pok.11 oraz skła-
dać uwagi do wyżej wymienionej prognozy 
i postępowania w jej sprawie.
Uwagi należy  składać w nieprzekraczal-

nym terminie do dnia 27.10.2010r.
Organem  właściwym  do  rozpatrzenia 

uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
Tadeusz Czajka - 

 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
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WZPGN. 72243-57/10  Tarnowo Podgórne, dnia 10 września 2010 roku

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodar-
ce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z póź. 
zm.), podaję do publicznej wiadomości: 

WYKAZ GRUNTU GMINNEGO  
PRZEZNACZONEGO DO DZIERŻAWY

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 
KW 

KW nr PO1P/00099481/9

OBRĘB Przeźmierowo

NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK 1266/37 i 1266/38

ADRES NIERUCHOMOŚCI Przeźmierowo, ul. Modrzewiowa

POWIERZCHNIA 
NIERUCHOMOŚCI

3799 m2 (część przeznaczona do dzierżawy 
1024 m2)

Okres dzierżawy 3 lata

OPIS NIERUCHOMOŚCI Działka niezabudowana 

PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego terenów 
budownictwa mieszkaniowego w obrębie 
ulicy Rynkowej, zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XXI/144/1995 Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
z dnia 28 listopada 1995 r. opublikowaną w Dz. 
U. Woj. Pozn. nr 5, poz. 44 działka przeznaczona 
jest ulice lokalne, osiedlowe (teren oznaczony 
symbolem 1K-D).

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCI

Działalność gospodarcza bez prawa stałej 
zabudowy

CZYNSZ DZIERŻAWNY 1 zł/m2 + 22% VAT miesięcznie

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

ZASADY AKTUALIZACJI STAWKI 
DZIERŻAWY

Czynsz dzierżawny po upływie każdego roku 
dzierżawy będzie waloryzowany, w oparciu o 
wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług, ogłasza-
ny przez prezesa GUS, za rok poprzedni i zasto-
sowanie go do obliczenia i ustalenia czynszu za 
cały rok następny po roku, którego wskaźnik ten 
dotyczy

Wykaz wywieszono w dniach 10 września – 1 października 2010 
roku  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne mgr Tadeusz Czajka

Tarnowo Podgórne   2010-08- 26      
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 

o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z  2010r. Nr 102, poz. 651) przeznaczam 
do zbycia nieruchomość stanowiącą własność Gminy Tarnowo Podgórne 

W Y K A Z
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI gm. Tarnowo Podgórne, obręb Swadzim

NR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ 21/16

ŁĄCZNA  POWIERZCHNIA 704 m2

KSIĘGA WIECZYSTA PO1P/00136235/2

OPIS NIERUCHOMOŚCI działka ogrodzona, zagospodarowana w 
formie parkingu dla samochodów osobowych 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSP.
PRZESTRZENNEGO

dla w/wym. działki nie ma obowiązującego 
planu miejscowego. Zgodnie ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy zatwier. uchwałą Rady 
Gminy nr LXV/405/05, z dnia 29.11.05, nr 
XXXI/263/08, nr XXXI/264/08,z dnia 20.05.08, 
działka 21/16 znajduje się na terenie oznaczo-
nym symbolem - G – tereny drobnego biznesu 
bez prawa zabudowy mieszkaniowej. 

FORMA I TRYB ODDANIA sprzedaż przetargu ustnego nieograniczonego 

WARTOŚĆ DZIAŁKI (brutto)
WARTOŚĆ NAKŁADÓW poczynionych 
przez dzierżawcę

157.900,00 zł  
  67.217,00 zł

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

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia 
wykazu

INFORMACJE DODATKOWE nabywca ponosi koszty zawarcia aktu 
notarialnego.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne mgr Tadeusz Czajka

Tarnowo Podgórne   2010-08-26  
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 

o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z  2010r. Nr 102, poz. 651) przeznaczam 
do zbycia nieruchomość stanowiącą własność Gminy Tarnowo Podgórne 

W Y K A Z
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI gm. Tarnowo Podgórne, Swadzim ul. Poznańska 
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NR DZIAŁKI 21/14

POWIERZCHNIA 1935 m2

KSIĘGA WIECZYSTA PO1P/00136235/2

PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI W 
MIEJSCOWYM PLANIE

dla w/wym. działki nie ma obowiązującego planu 
miejscowego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny zatwier. uchwałą Rady Gminy nr LXV/405/05, z 
dnia 29.11.05 nr XXXI/263/08, nr XXXI/264/08, z 
dnia 20.05.08, działka 21/14 znajduje się na tere-
nie oznaczonym symbolem  G – tereny drobnego 
biznesu bez prawa zabudowy mieszkaniowej. 

OPIS NIERUCHOMOŚCI zabudowana budynkiem mieszkalnym 
czterolokalowym

LOKAL MIESZKALNY NR 2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 
LOKALU

19,20 m2

UDZIAŁ W GRUNCIE I 
CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH

192/3542

FORMA I TRYB ODDANIA sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego

WARTOŚC RYNKOWA LOKALU 47.411,00 zł

TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU 
PRZEZ OSOBY, KTÓRYM PRZYSŁU-
GUJE PIERWSZEŃSTWO W ICH 
NABYCIU – art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2

6 tyg. licząc od dnia wywieszenia wykazu

INFORMACJE DODATKOWE nabywca ponosi koszty zawarcia aktu 
notarialnego 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne mgr Tadeusz Czajka

WZPGN. 72243-33/10  Tarnowo Podg., dnia 10 września 2010 roku

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

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH  
DO DZIERŻAWY

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 
KW 

KW nr PO1P/00099481/9

OBRĘB Przeźmierowo

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 1/29, 1/40, 1/67 i 909/2

ADRES NIERUCHOMOŚCI Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza

POWIERZCHNIA 
NIERUCHOMOŚCI

9,0759 ha (część przeznaczona do dzierżawy 2,0997 
ha)

OPIS NIERUCHOMOŚCI Działka niezabudowana 

PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego terenów budownictwa miesz-
kaniowego w obrębie ulicy Rynkowej, zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XXI/144/1995 Rady Gminy Tarnowo Podgór-
ne z dnia 28 listopada 1995 r. opublikowaną w Dz. U. Woj. 
Pozn. nr 5, poz. 44 działka przeznaczona jest pod obiekty 
komunikacji, oznaczone symbolem 3KM.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCI

Parking

OKRES DZIERŻAWY 5 lat

CZYNSZ DZIERŻAWNY 4199,40 zł +22% VAT/miesiąc

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

ZASADY AKTUALIZACJI STAWKI 
DZIERŻAWY

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

Wykaz wywieszono w dniach 10 września – 1 października 2010 roku
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne mgr Tadeusz Czajka
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 wybory~sport

23 października o godzi-nie  15.00  rozpocznie 
się  „Jesienny  Turniej 

w  Kopa”  o  Puchar Wójta  Gmi-
ny  Tarnowo  Podgórne  Tadeusza 
Czajki.
Po  raz  kolejny  sympatyków 

tej  starej  gry  karcianej,  serdecz-
nie zapraszamy do Tarnowa Pod-
górnego. Turniej  zostanie  zorga-
nizowany  w  kategorii  „As-trzy 
dychy”, w Hali Sportowej w Tar-
nowie Podgórnym, ul. Nowa 15.

Zgłoszenia przyj-
mowane będą od 
dnia 4 do 15 paź-
dziernika 2010 r. 
pod numerem  
telefonu  
61 8 959 231.

Od 2 do 3 października w hali sportowej OSiR w Przeźmiero-
wie odbędzie się Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego 
- Taneczna  Jesień  2010. Na parkiecie zobaczymy rywalizację 

sportową w tańcu towarzyskim w kat. senior 35-55 lat. W Polsce po raz 
pierwszy będzie organizowana impreza takiej rangi. 
Pierwszego dnia turnieju będzie można zobaczyć  pary w kat. senior 

start, open i sport, wśród których znajdą się aktualni Mistrzowie Polski 
w kat. 44-55 lat z klub tanecznego FINEZJA POZNAŃ - Andrzej i Ur-
szula Roszak. Trenerzy Aleksandra Jelińska i Krzysztof Czapliński ser-
decznie zapraszają !!!  ~AG

PROGRAM
02.10.2010  (sobota)  od  godz.  16.00  GRAND  PRIX  POLSKI  SE-

NIOR SPORT
03.10.2010  (niedziela)  od  godz.  11.00 TURNIEJ TAŃCA TOWA-

RZYSKIEGO  PAR  DZIECIĘCYCH  I  MŁODZIEŻO-
WYCH DO 18 LAT

Jesienny Turniej 
w Kopa

Ogólopolski Turniej Tańca

Ponieważ  liczba  mieszkań-
ców przekroczyła 20 tysięcy, 
w wyborach do Rady Gminy 

Tarnowo Podgórne nastąpiły poniż-
sze zmiany: 
•  wybory są proporcjonalne, a nie 
jak dotychczas większościowe, 

•  wyznaczono 3 okręgi wyborcze 
(zamiast dotychczasowych  5) – 
schemat obok,

•  wybieramy 21 radnych (zamiast 
– jak dotychczas 15).

•  stawiamy JEDEN krzyżyk, od-
dając  jeden głos na wybranego 
kandydata.

Obwody wyborcze pozostają  ta-
kie, jak podczas ostatnich wyborów 
prezydenckich, uwaga: jest wyjątek 
– powstał nowy obwód, z siedzibą 
w świetlicy Batorowie, do którego 
należą  sołectwa  Batorowo,  Swa-
dzim i Wysogotowo.

Wybory samorządowe 2010
Okręg wyborczy nr 1
Obejmuje  sołec-

twa: Ceradz Kościelny, 
Góra,  Jankowice,  Ko-
koszczyn,  Lusówko, 
Rumianek,  Sierosław, 
Tarnowo Podgórne.
Liczba mandatów: 8

Okręg wyborczy nr 2
Obejmuje  sołectwa: 

Baranowo,  Batorowo, 
Chyby,  Lusowo,  Sady, 
Swadzim, Wysogotowo.
Liczba mandatów: 7

Okręg wyborczy nr 3
Obejmuje  sołectwo: 

Przeźmierowo.
Liczba mandatów: 8

~na

okrokręg nr 1 - obejmuje:  obw— d nr  1, 7, 8 i 4,g nr 1 - obejmuje:  obw— d nr  1, 7, 8 i 4,

 okręg nr 2 Ð  obejmuje: obw— d nr  2, 5, 10 i 11

 okręg nr 3 Ð  obejmuje : obw— d nr  3, 6 i 9
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Zakończyły się przygotowania do nowego sezonu i piłkarze roz-
poczynają rywalizację w swoich ligach. W nowym sezonie GKS 
TARNOVIĘ  reprezentują  seniorzy,  juniorzy  oraz  trampkarze, 

a MTS TARNOWIAK młodziki i orliki.
Terminarz GKS TARNOVIA, jesień, sezon 2010/2011
Termin Drużyna Mecz Godzina meczu
2010.08.21 Seniorzy Dyskobolia Grodzisk - GKS 17.00
2010.08.28 Seniorzy GKS - Płomień Przyprostynia 16.00
2010.09.04 Juniorzy Sparta Oborniki - GKS 11.00
2010.09.04 Trampkarze GKS - Warta Międzychód 11.00
2010.09.04 Seniorzy NKS Niepruszewo - GKS 17.00
2010.09.11 Seniorzy GKS - Mawit Lwówek 16.00
2010.09.12 Trampkarze Warta Sieraków - GKS 11.00
2010.09.12 Juniorzy Zjednoczenie Trzemeszno - GKS 13.00
2010.09.18 Seniorzy FC OSiR Lusowo - GKS 11.00
2010.09.18 Trampkarze GKS - Lech II Poznań 11.00
2010.09.19 Juniorzy GKS - Warta II Poznań 12.00
2010.09.25 Trampkarze Mawit Lwówek - GKS 11.00
2010.09.25 Seniorzy GKS - Promień Opalenica 16.00
2010.09.26 Juniorzy Warta Międzychód - GKS 11.00
2010.10.02 Seniorzy Sokół Rakoniewice - GKS 16.00
2010.10.03 Juniorzy GKS - Warta Śrem 12.00
2010.10.09 Trampkarze Warta Międzychód - GKS 11.00
2010.10.09 Seniorzy GKS - EWPA Wielkopolska Komorniki 16.00
2010.10.10 Juniorzy Concordia Murowana Goślina - GKS 11.00
2010.10.16 Trampkarze GKS - Warta Sieraków 11.00
2010.10.16 Seniorzy Obra Zbąszyń - GKS 15.00
2010.10.17 Juniorzy GKS - Polonia Poznań 12.00
2010.10.23 Seniorzy GKS - Patria Buk 15.00
2010.10.24 Juniorzy Polonia Redos Nowy Tomyśl - GKS 11.00
2010.10.24 Trampkarze Lech II Poznań - GKS 16.00
2010.10.30 Trampkarze GKS - Mawit Lwówek 11.00
2010.10.31 Seniorzy Świt Piotrowo - GKS 14.00
2010.11.07 Juniorzy GKS - Poznaniak Poznań 12.00
2010.11.07 Seniorzy Warta Sieraków - GKS 14.00
2010.11.13 Seniorzy GKS - Błękitni Wronki 13.30
Terminarz MTS TARNOWIAK, jesień, sezon 2010/2011
Termin Drużyna Mecz Godzina meczu
2010.09.04 Orlik MTS - OSIR Przeźmierowo 13.00
2010.09.05 Młodzik Warta Międzychód - MTS 11.00
2010.09.10 Orlik Warta Międzychód - MTS 17.00
2010.09.11 Młodzik MTS - Orkan Objezierze 15.00
2010.09.18 Młodzik Polonia Chodzież - MTS 13.00
2010.09.20 Orlik MTS - Sokół Pniewy 17.00
2010.09.25 Orlik Rokita Rokietnica - MTS 12.00
2010.09.25 Młodzik MTS - Czarni Wróblewo 15.00
2010.10.01 Młodzik Amica Wronki - MTS 16.00
2010.10.03 Orlik OSIR Przeźmierowo - MTS 11.00
2010.10.09 Orlik MTS - Warta Międzychód 13.00
2010.10.09 Młodzik MTS - Warta Międzychód 15.00
2010.10.17 Młodzik Orkan Objezierze - MTS 16.00
2010.10.22 Orlik Sokół Pniewy - MTS 16.00
2010.10.23 Młodzik MTS - Polonia Chodzież 15.00
2010.10.30 Orlik MTS - Rokita Rokietnica 13.00
2010.10.30 Młodzik Czarni Wróblewo - MTS 15.00
2010.11.06 Młodzik MTS - Amica Wronki 14.00

* MTS TARNOWIAK rozgrywa swoje mecze na boisku przy ulicy Nowej 15 w Tar-
nowie Podgórnym

Zapraszamy wszystkich do kibicowania naszym piłkarzom – wyni-
ki można śledzić na stronach internetowych: www.gks-tarnovia.nets.pl 
oraz www.tarnowiak.nets.pl.
Od września rozpoczyna się nauka w placówkach oświatowych i po-

dobnie jest w Tarnowiaku – od 7 września ruszył nabór do Piłkarskiej 
Akademii MTS Tarnowiak (roczniki 2002-2004, kontakt Dariusz Pie-
chota 782 978 549). Starszych chłopców i dziewczynki także zaprasza-
my na treningi (kontakt Dariusz Piechota 782 978 549).

~Dariusz Piechota

W dniach od 15 do 25 sierpnia nad jeziorem 
Drawsko w  Piasecznie  k/Czaplinka  od-
był się obóz sportowy, w którym wzięła 

udział 25 osobowa sekcja tenisowa UKS’u ATLAS 
Tarnowo Podgórne. W codziennym planie, poza tre-
ningami młodzi tenisiści chętnie korzystali z kąpieli 
w jeziorze oraz z lekcji języka angielskiego. Oprócz 
rozgrywanych  turniejów  tenisowych,  uczestnicy 
obozu zostali podzieleni na drużyny, które  rywali-
zowały między sobą w różnych grach i konkursach 
tj.: strzelanie z wiatrówki, gry terenowe, mecze pił-
karskie oraz zawody pływackie. Dodatkową atrakcją 
obozu  była wycieczka  do  starosłowiańskiej  osady 
„Sławogród” oraz rejs statkiem na wyspę Bielawa. 
Podopieczni Krzysztofa Żarnowskiego trenujący od 
dwóch lat na kortach OSiR po raz pierwszy w tym 
roku pokazali się szerszej publiczności, biorąc udział 
w różnych turniejach rangi wojewódzkiej. A zawod-
nikami tymi są: Natalia Ptak (10 lat), Joanna Jawor-
ska, Antoni Cabaj  (9  lat) oraz Wojciech Płócienni-
czak (8 lat).

~Ania Gibała

Piłkarska jesieńLetni obóz tenisowy 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sym-
patyków piłki nożnej grających dotych-
czas  w  amatorskich  turniejach  rozgry-

wanych na terenie gminy Tarnowo Podgórne, OSiR 
Tarnowo Podgórne przy współpracy z 1.FCL Luso-
wo stworzył nową drużynę piłkarską i zgłosił ją do 
oficjalnych rozgrywek poznańskiej B – klasy. 
W sezonie 2010/2011 barwy 1.FCL OSiR repre-

zentować będą: Wojciech Ruciński, Marcin Grzybek, 
Andrzej Mróz, Szymon Mróz, Łukasz Masztalerz, Ja-
kub Wawrzyniak, Tomasz Królik, Michał Foks, Hu-
bert Lotka, Michał Włodarek, Damian Mateja, Rafał 
Krasucki, Michał Jurga, Robert Ostry, Piotr Matuse-
wicz, Michał Żakowski, Krystian Nieborak, Szymon 
Jagiełka, Dawid Jałocha, Dariusz Piechocki, Damian 
Skwierzyński, Krzysztof Andrzejczak, Nikodem Ja-
sina, Damian Knapsik, Marcin Marzec, Daniel Matz, 
Jakub Przybylski, Piotr Roszyk. 
Trenerem  drużyny  został  Tomasz  Wawrzyniak, 

a kierownikiem Janusz Trzebuchowski.
~Ania Gibała  

1.FCL OSiR
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Poczwórnym sukcesem kolarzy GKS TARNO-
VII Tarnowo Podgórne zakończył się w Go-
dzieszach Wielkich k/Kalisza Wyścig Młodo-

ści 2010 - Mistrzostwa Polski w wyścigach kolarskich 
dwójek i drużyn. W pierwszym dniu Mistrzostw, 28 
sierpnia w szosowej jeździe dwójkami na czas junio-
rów młodszych, na dystansie 20 km triumfowali pod-
opieczni Zbigniewa Szymańskiego - Wojciech Syka-
ła i Dawid Brygier, którzy z czasem 27:42 s. zajęli 1. 
miejsce i tytuł Mistrza Polski. Druga para w składzie 
Jakub Hercog i Marcin Karbowy uplasowała się na 
ósmym miejscu. Natomiast w wyścigu juniorów na 
dystansie 26 km brązowy medal zdobyli Kacper Ki-
stowski w parze z Andrzejem Marciniakiem. Kolejne 
wyścigi odbyły się w niedzielę 29 sierpnia. 
W szosowej jeździe drużynowej na czas drużyna 

juniorów młodszych TARNOVII Tarnowo Podgórne 
w składzie Dawid Brygier, Wojciech Sykała, Jakub 
Hercog i Marcin Karbowy zajęła 3. miejsce. Nieste-
ty z powodu złych warunków atmosferycznych, du-
żej ilości kałuż i złego stanu polskich dróg, jeden z 
zawodników na 4 km „złapał gumę” przez co cała 

Zawodniczki naszego klubu 
rozpoczęły  przygotowa-
nia do nowego sezonu już 

pierwszego sierpnia wyjeżdżając 
na obóz sportowy do Szczecinka. 
Przez  10  dni    ciężko  trenowały, 
dwa lub trzy razy dziennie, zaży-
wały kąpieli  słonecznych  i wod-
nych  oraz  poznawały  ciekawe 
miejsca. Od  19  sierpnia  drużyna 
młodziczek  i  kadetek  codziennie 
uczestniczyła w zajęciach  trenin-
gowych w Tarnowie Podgórnym. 
Wszystko  po  to,  by  jak  najlepiej 
przygotować się do rozgrywek ligi 
młodziczek WZPS, międzypowia-
towej  ligi  piłki  siatkowej  dziew-
cząt  szkół  gimnazjalnych  „GIM-
LIGA” oraz rozgrywek szkolnych 
w ramach GIMNAZJADY i LICE-
ALIADY  organizowanych  przez 
SZS „Wielkopolska”. 
Dziewczęta ze szkół podstawo-

wych będą w tym sezonie uczest-
niczyły w rozgrywkach szkolnych 
i  eliminacjach wojewódzkich  do 
Mistrzostw Polski oraz w turnie-

Siatkarki UKS ATLAS  
przed nowym sezonem rozgrywek

Na zdjęciu grupa siatkarek UKS ATLAS i UKS Volleyboll Śmigiel na 
treningu w Szczecinku

fot. archiwum

jach  okręgowych  i  ogólnopol-
skich. 
Sezon rozpoczynamy z począt-

kiem września rozgrywając kilka 
meczy  towarzyskich  a  następnie 
9 października gramy jako gospo-
darz pierwszy turniej ligi młodzi-
czek w Tarnowie Podgórnym.

~na

Zapraszamy wszystkie dziewczęta z roczników 
2001-1999, które chcą trenować piłkę siatkową 
na spotkanie 15 września w hali OSiR w Tarno-
wie Podgórnym ul. Nowa 15 o godz.17.30. Zajęcia 
dla grupy początkowej będą się odbywać 2 razy 
w tygodniu. 
Również dziewczęta w rocznikach 1998-1996 
które chcą kontynuować treningi w naszym klu-
bie serdecznie zapraszamy. Kontakt z trenerem 
pod nr tel. 0602 637 951

Wyścig Młodości 2010

drużyna straciła cenną minutę dzielącą ją od tytułu Mistrza Polski. W 
kolejnym drużynowym wyścigu na dystansie 52 km zmierzyli się ko-
larze z kategorii junior. Podopieczni Piotra Brońskiego zaprezentowali 
się w tym wyścigu z bardzo dobrej strony zdobywając tytuł I V-ce Mi-
strza Polski. Drużyna w składzie: Kacper Kistowski, Andrzej Marci-
niak, Adam Kordus i Jędrzej Jagodziński wróciła do domu ze srebrnymi 
medalami, ustępując tylko ekipie z KTK Kalisz.

~Ania Gibała
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Naszej Drogiej Koleżance
MARZENIE ŚWIERCZYŃSKIEJ

wyrazy szczerego
współczucia

z powodu śmierci

OJCA
składają Dyrekcja,

nauczyciele, pracownicy
Gimnazjum w Baranowie

Sołtysowi Przeźmierowa

Jackowi Stypińskiemu
serdeczne wyrazy 

współczucia z powodu 
 śmierci MAMY ANNY

składa 
Redakcja i Biuro Ogłoszeń

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej 
drodze i pogrzebie Naszego Prałata

ś.p. Jana Szkopka
za złożone wieńce i kwiaty oraz pomoc  

w organizacji uroczystości   
składa

Sołtys z Radą Sołecką Przeźmierowa

Księdzu Proboszczowi Tomaszowi Szukalskiemu,  
Przewodniczącej Ewie Noszczyńskiej-Szkurat z Radnymi,  

wójtowi Tadeuszowi Czajce z pracownikami urzędu, sołtysom,  
członkom Rady Sołeckiej, mieszkańcom Przeźmierowa oraz Rodzinie kładam 

serdeczne podziękowanie za uczestnictwo w pogrzebie mojej mamy

ś.p. Anny Stypińskiej 
złożone modlitwy, msze św. oraz kwiaty i wieńce  

składa Jacek Stypiński

Panu  

Zbigniewowi 
Dłużniewskiemu 

wyrazy współczucia  
z powodu śmierci  

żony Teresy 
 

składa sołtys Baranowa 
Mieczysław Paczkowski

Naszemu koledze 

Jackowi Stypińskiemu
Radnemu Gminy Tarnowo Podgórne 

wyrazy współczucia z powodu śmierci  

Matki
składają

Przewodniczący Rady Gminy  
Ewa Noszczyńska – Szkurat 

z Radnymi

Wójt Gminy
Tadeusz Czajka

z pracownikami Urzędu Gminy

Koledze 
Jackowi Stypińskiemu 

wyrazy współczucia  
z powodu  

śmierci Mamy 
 

składają sołtysi 
Gminy Tarnowo Podgórne

Pani Małgorzacie Łakomej  
i rodzinie wyrazy 

współczucia z powodu 
tragicznej śmierci 

Matki  
 pani Agrypiny Płocharz  

składa sołtys, rada sołecka  
i mieszkańcy Wysogotowa.

Jako  zatroskany  duszpasterz  zbudował 
nie  tylko  kościoły w  Przeźmierowie  i 
Baranowie, kaplicę i cmentarz w Prze-

źmierowie. W centrum Jego uwagi byli lu-
dzie – stąd troska o rozwój duchowy i spo-
łeczny parafian. Owocem tej postawy było 
powstanie wspólnoty  solidarnie wspierają-
cych się ludzi otwartych, bezinteresownych, 
aktywnych społecznie. 
Ksiądz Prałat swą postawą duszpasterską 

dał nam wspaniałe świadectwo życia w zgo-
dzie z chrześcijańskimi wartościami, otwar-
tości na świat i ludzi. Ewangelia obecna była 
nie tylko w homiliach Księdza Prałata, ale 
przede wszystkim w życzliwym stosunku do 
każdego człowieka, we wrażliwości na pro-
blemy społeczne i stałej gotowości niesienia 
pomocy potrzebującym. 

Ksiądz Prałat działaniami obejmował 
nie  tylko  swoją  parafię,  ale  także  nie-
zwykle  aktywnie  angażował  się w bu-
dowę  naszego  samorządu  lokalnego. 
Od  początku  uczestniczył  we  wszyst-
kich wydarzeniach ważnych dla naszej 
Gminy. Wspierał działania, wskazywał 
drogę.  Wyrazem  naszej  wdzięczności 
za tak niezwykle partnerską współpracę 
z samorządem lokalnym było przyzna-
nie Księdzu Prałatowi wyróżnienia „Za-
służony dla Gminy Tarnowo Podgórne” 
oraz Odznaką Honorową za Zasługi dla 
Województwa Wielkopolskiego. Zawsze 
mogliśmy liczyć na wsparcie, dobre sło-
wo, pomoc. 

Księże Prałacie, dziękujemy!

Jesteśmy jedni dla drugich pielgrzymami,  
którzy różnymi drogami zdążają  w trudzie na to samo spotkanie . 

    Antoine de Saint –Exupery 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 8 sierpnia 2010 r. odszedł od nas długoletni Proboszcz Parafii pw. św. Anto-
niego Padewskiego w Przeźmierowie 

Ksiądz Prałat Jan Szkopek 
Kapelan honorowy Jego Świętobliwości, kanonik kapituły katedralnej, pierwszy dziekan dekanatu przeźmierowskiego.
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DAM PRACĘ
Firma w Sadach zatrudni osoby z orze-
czonym stopniem o niepełnosprawno-
ści na stanowiska: - pracownik admi-
nistracyjno-księgowy, - magazynier. 
CV proszę przesyłać na adres finanse@
autokabina.pl

Poszukuję Pani do opieki nad dziećmi 8 
i 5 lat oraz drobnych prac domowych. 
Praca w godz. popłudniowych około 
5-6 godz. dziennie. Przeźmierowo, tel. 
509 333 055

Poszukiję korepetytora do matematy-
ki, fizyki na poziomie liceum - 506 00 
90 95

Potrzebna Pani do prac domowych, od 
2-3 razy w tygodniu. Koniecznie pią-
tek, praca rano samodzielna. 509 749 
163.

Fryzjerkę, fryzjera zatrudnię - Prze-
źmierowo, tel. 785 931 733.

Praca dla absolwentów - Biuro rachun-
kowe w Kobylnikach (trasa Poznań-
Szamotuły) pn-pt 09.00-15.00 tel. 61 
848 26 02.

Drukarnia zatrudni mężczyzn. Prace na 
tyglu i gilotynie, tel. 605 065 235.

Krawcowe zatrudnię Praca Przeźmie-
rowo, możliwy dowóz. tel. 61 8141 
039, 609 447 138.

Zatrudnię laminera lub osoby do przy-
uczenia.praca w Baranowie, tel. 693-
48-48-88

Poszukuję „złotą rączkę” do wykoń-
czenia wnętrza domu - 602 385 955

Poszukuję uczciwej pani do sprzątania 
domku w Tarnowie Podgórnym. Raz w 
tygodniu, 3-4 godziny. tel. 502-131-500

Szukamy osoby do opieki na półtora-
rocznym dzieckiem i domem. Praca w 
Baranowie. Pełen etat - od poniedział-
ku do piątku od 8 do 16. Numer kon-
taktowy: 061 852 62 77, 504 139 651 
mail m.mroczkowska@wp.pl

Poszukujemy opiekunki do 20-mie-
sięcznej dziewczynki, godziny pracy 
do uzgodnienia. Tarnowo Podg. - 502 
178 192

HOTEL 500 zatrudni pokojowe na 
umowę – zlecenie oraz kelnerów, kel-
nerki.Kontakt: Katarzyna Gajewska 61 
896 24 00.

Zatrudnię elektryka samochodowego 
w Tarnowie Podgórnym. tel. 607-914-
592

Zatrudnię Panią do odbierania dziecka 
z przedszkola i opieki nad nim popołu-
dniami (5-letni chłopiec) w Przeźmie-
rowie. Niezbędny samochód i doświad-
czenie w jego prowadzeniu. Tel. 667 84 
23 54 po 17

Zatrudnię samodzielnego mechanika 
samochodowego, praca w Tarnowie 
Podgórnym - 607 914 592

SZUKAM PRACY
Podejmę sprzątanie domów w Prze-
źmierowie, okolicy.15zł/godz.Tel.721 
048 573.

Pedagog podejmie się pracy z dziec-
kiem kl. I - IV (czytanie, pisanie, licze-

nie, grafomotoryka, odrabianie lekcji). 
tel. 691 86 12 07, 61 8141 702. Teren: 
Baranowo / Przeźmierowo.

Miła, ambitna, tegoroczna absolwent-
ka Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu szuka pracy biurowej, tel. 509 
623 217.

Kierowca emeryt kat. BCE z wielolet-
nią praktyką szuka pracy, tel. 602 478 
780.

Posprzątam mieszkanie, umyję okna. 
Szybko, rzetelnie - 781 180 500

Posprzątam mieszkanie - 531 477 060

Kobieta lat 24, wykształcenie średnie, 
po szkole fryzjerskiej z doświadczeniem 
poszukuje dowolnej pracy lub zaopie-
kuje się dzieckiem, tel. 511 898 026.

Szukam pracy jako kierowca kat. B. 
dyspozycyjny, uczciwy, dbający o po-
wierzony sprzęt. tel. 721 824 253.

Chętnie podejmę pracę biurową na 1/2 
etatu. Baranowo, okolice - 661 916 
135

Zaopiekuję się dzieckiem w wieku 1,5-3 
lat. Zapewniam dobrą opiekę oraz miłą 
i cepłą atmosferę dla Państwa Malusz-
ka. tel. 604 111 913.

Posprzątam mieszkanie, tel. 531 477 
060.

Kosmetyczka z dojazdem do klienta.
Manicure, pedicure,wosk itp. 510-798-
699

Panna lat 33 poszukuje pracy w Prze-
źmierowie w handlu lub dodatkowej- 
sprzątanie,chałupnictwo.Godziny do 
uzgodnienia - tel. 889-589-260

Uczennica drugiego roku studium ko-
smetycznego podejmie się pracy, tel. 
503-576-491

Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą 
starszą. tel. 503-576-491

Podejmę pracę dodatkową, ogród, my-
cie okien, itp. Baranowo, okolice - 661 
916 135

Zaopiekuję się dzieckiem/dziećmi we 
własnym domu,na nowym osiedlu w 
Lusówku. tel.609-675-390

Zaopiekuję się starszą osobą, sprząta-
nie mieszkań- także w Poznaniu. tel. 
500-724-559

Zaopiekuję się starszą osobą, sprzą-
tanie mieszkań, gotowanie. tel. 603-
379-131

Posprzątam dom, mieszkanie. tel. 519-
198-580

Posprzątam mieszkanie lub dom w Tar-
nowie Podgórnym i okolicy. Tanio i so-
lidnie. tel.723-264-327

Tanio i solidnie posprzątam mieszkanie 
lub dom, umyję okna, ugotuję w Tar-
nowie Podgórnym i okolicach. tel. 506-
937-912

Mężczyzna podejmie każdą pracę fi-
zyczną - 783 571 194

Wykonam wszystkie prace ogrodnicze, 
również zakładanie ogrodów, tanio - 
606 124 659

Szukam pracy. Przygotuję dokumenty 
do Urzędu Skarbowego o zwrot VAT, 
poprowadzę kadry i płace na zlecenie. 
Skoryguję zawiadomienia o błędach z 
ZUS - 796 128 528.

Serdecznie dziękujemy Panu Stani-
sławowi Budzichowskiemu za po-

zdrowienia i relację z pobytu we wło-
skiej miejscowości Bracciano. Relację 
z pobytu można przeczytać na portalu 
www.poziom-wyzej.pl w zakładce Wy-
darzenia - Aktualności.

Serdecznie dziękuję w imieniu organi-
zatorów „ Dożynek u księdza za pło-

tem „ i Powiatowego Przeglądu Folkloru 
za wspaniałe uczestnictwo i tworzenie 
niesamowitego klimatu wszystkim fa-
nom tej imprezy, mimo niesprzyjającej 
pogody

 
Kier. Zespołu Lusowiacy 

Krystyna Semba

Mieszkańcom, którzy przyłączyli się 
do akcji pomocy powodzianom i 

przekazali dary rzeczowe z całego serca 
dziękuję.  Wanda Grygier, sołtys Góry
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NAUKA J¢ZYKA
ANGIELSKIEGO

tel. 0698 873 335

Dojazd i materia∏y
- GRATIS

Przygotowanie do egzaminów
gimnazjalnych, matury

Student Filologii Angielskiej
Lektor J´zyka Angielskiego

Lusówko
ul. Tarnowska

tel. 603 101 273

DOM NA SPRZEDA˚

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO NASZEGO SALONU FRYZJERSKIEGO

OTWARCIE JU˚

1 PAèDZIERNIKA!

GALERIA URODY, Tarnowo Podg., ul. Wàska 10, tel. 61 814 68 48

1-2 PAèDZIERNIKA
-50% NA KA˚DÑ US¸UG¢

Pa

trycja Kabacińska

kom. 792 183 262

Natalia Rucka

kom. 798 223 562

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE

Szybko • Tanio • Fachowo
0666 745 777

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

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

• 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

Wod.- kan.- gaz. i instalacje elektryczne
Docieplanie budynków

Prace remontowo-budowlane

tel. 691-014-158

Wymiary 210 x 180 x 60

SZAFE SPRZEDAM

TAN
IO

604-695-514

PROJEKTY BUDOWLANE
WIZUALIZACJE ARCHITEKTONICZNE

tel. 696 652 120, 501 513 455
wojtek.jed@wp

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

MAGAZYNIER
Firma logistyczno – transportowa

Verhoeven Logistics

poszukuje
do swojego oddziału

w Tarnowie Podgórnym
pracowników na stanowisko magazynier: 

Wymagania:
• uprawnienia na wózki widłowe
• dyspozycyjność
• doświadczenie na stanowisku magazyniera

Oferujemy: 
• zatrudnienie na umowę o pracę

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie
dokumentów na poniższy adres:

e-mail: poznan@verhoevenlogistics.com

DZIAŁKĘ KUPIĘ

669 998 556
do 800 m2

• 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
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SPRZEDAŻ - TANIO

604 186 502

POZ-BRUK

KOSTKA
BRUKOWA

BIURO
RACHUNKOWE

poleca us∏ugi

dzia∏amy od 1995

PRZEèMIEROWO
61 8142 413
506 123 873

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

DO SZKOŁY POLICEALNEJ
W ZAWODACH:

• TECHNIK
• INFORMATYK

• FLORYSTA

ZESPÓ¸ SZKÓ¸
JiW ZAMOYSKICH

w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24

PROWADZI NABÓR CIĄGŁY
do 28.09.2010r.

KONTAKT: zsrokietnica@powiat.poznan.pl 
lub tel. 61 8 145 234

MATEMATYKA
korepetycje

wszystkie poziomy nauczania

506-481-086
mo˝liwoÊç dojazdu

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ
Ceradz Dolny, 907 m2

SPRZEDAM
721 766 280

Zespół Muzyczny
WESELA • ZABAWY

www.magos.prv.pl
602 385 955
605 889 818tel. 601 706 157

Poszukuj´ do wynaj´cia
powierzchni

magazynowo-produkcyjnej
o pow.  200-300 m2

najlepiej z mo˝liwoÊcià
obs∏ugi wózka wid∏owego

Ogrodnictwo
poleca

Duży wybór kolorów
i odmian. Również
stroiki i kompozycje

świąteczne.

Batorowo, ul. Widok 32
Tel. 0501 413 631

chryzantemy
doniczkowePROMOCJA

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

WARUNKI

ZNI˚KA DO 15%

602 891 775
TARNOWO PODGÓRNE, POZNA¡SKA 33

USŁUGI
BRUKARSKIE

NAWIERZCHNIE,
PODJAZDY,

CHODNIKI, PARKINGI,
RENOWACJA

USŁUGI REMONTOWO
- BUDOWLANE

604 403 593

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)

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
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wszystko o cegłach 
ręcznie formowanych

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)

zapraszamy do naszego drugiego salonu Volvo

Firma Karlik Autoryzowany Dealer Volvo
ul. Poznańska 30, Poznań – Baranowo, 62 – 081 Przeźmierowo
 
Tel. (+48 61) 895 81 50, Fax. (+48 61) 895 81 40
www.karlik.dealervolvo.pl

zapraszamy do drugiego salonu_180x126.2mm_1-2str.indd   1 9/7/10   11:31 AM

BARANOWO
663-681-161

BLACHARSTWO
LAKIERNICTWO

- AUTA ZASTĘPCZE

USUWANIE
WGNIECEŃ

Świadectwa
charakterystyki
energetycznej
695 599 947

MATEMATYKA
FIZYKA

692 40 44 77
KOREPETYCJE
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czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

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

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

tel. 61 814 63 61, 61 814 63 62

MATERIAŁY BUDOWLANE
STOLARKA BUDOWLANA
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 SIEWNYCH

DO WYNAJ¢CIA
LOKAL 80 m2

w PRZEèMIEROWIE
+ PARKING

UL. RYNKOWA

501 232 195

KÄRCHER
dywany • wykładziny

tapicerka samochodowa
meblowa

tel. 605 201 724

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

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

Ta
rn

ow
o 

Po
dg

ór
ne

www.architekt-wnętrz.com

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

ANGIELSKI

508 321 673 lub 502 423 500
e-mail: teamsp@o2.pl

Sylwia Paczkowska

Poznań, Przeźmierowo, ul. Borówkowa 19A

•  zajęcia z języka 
niemieckiego dla gimnazjów

• nauka w grupach
• indywidualnie

• dorośli
• przygotowanie do matury
•  tłumaczenie 
• szkolenie dla � rm

HOTEL DLA PSÓW
506 777 719
602 385 955
gmina Tarnowo Podgórne

602 190 014   61 652 40 00
61 814 20 41



40       / sąsiadka~czytaj / wrzesień 2010

 reklama

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

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

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

i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

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

ANGIELSKI

695 237 184

PRZYGOTOWANIE DO MATURY
(egzaminator)

PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE
DO MATURY USTNEJ I PISEMNEJ

EGZAMINATOR MATURALNY
TEL. 48 791 07 87 86

JĘZYK POLSKI

Salon urody

Poznań, ul. Grunwaldzka 229, tel. 601 184 249
www.sensuelle-salon.pl

• likwidacja cellulitu, modelowanie sylwetki
• Thermolift - likwidacja tkanki tłuszczowej
• Thermowhitelift - rozjaśnianie cieni pod oczami
• Mezoterapia  •  Mikrodermabrazja

Sprawdzone i opatentowane technologie

• Peelingi medyczne
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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
Kr´gi betonowe

OGRODY
KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA

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

koszenie trawników,
przycinanie krzewów

663 502 532

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

Szkoła Językowa

Oferuje:
kursy stacjonarne w Tarnowie Podgórnym
kursy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego,
włoskiego i hiszpańskiego dla klientów indywidualnych i grup
kursy standardowe na wszystkich poziomach zaawansowania
kursy języka biznesowego
kursy specjalistyczne podnoszące kwali�kacje zawodowe,
np. �nanse, prawo, itp.
kursy przygotowaujące do egzaminow międzynarodowych:
TOEIC, FCE, CAE, CPE, tip.
kursy dla pracowników �rm z do�nansowaniem
kursy dla młodzieży, przygotowujące do egzaminów
gimnazlanych, maturalnych i wstępnych na studia

zgłoszenia:
tel.kom.: 502 436 852
mail: o�ce@letsenglish.pl
www.letsenglish.pl

tel. 696 939 538

US¸UGI:
- malowanie mieszkań
- montaż paneli podłogowych

DO WYNAJĘCIA
DOM - SADY
609 660 201

MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA
Przeźmierowo

507 120 300
(90 m2, 4 pokoje) osobne wejście

SPRZEDAM
DZIAŁKĘ AG w PLEWISKACH

500 495 654

handlowo-usługową 8.500 m2

cena 198 zł/m2

Również rolne za 125 zł/m2
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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

JESIENNA PROMOCJA!

KAZBET® 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

O
K
R
E
S
O
W
A

O
B
N
I
˚
K
A

PRZEŹMIEROWO
KAWALERKA - UMEBLOWANA

509 019 010

SZAMBA
512 135 789
Z ATESTEM

SPRZEDAŻ - MONTAŻ

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

szkó∏ podstawowych i ponadpodstawowych

tel. 502 273 530
– mo˝liwy dojazd –
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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:

Mieczys∏aw Paczkowski
Wspólna 5, Baranowo

tel. 61 814 13 80
tel. 661 590 360

Dojazd

do klienta

na telefon

• OC w∏aÊcicieli domów
• komunikacyjne
• turystyczne
• firmy
• promocja w ubezpieczeniach
   domów i mieszkaƒ
• zni˝ki i oferty indywidualne

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

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.

Centrum Nauczania Języków Obcych
GLOBAL LANG

• kursy dla firm, dzieci i dorosłych
• tłumaczenia
• przygotowanie do egzaminów
• GOethe ZertifikAt
• fCe, CAe
• dojazd do klienta

Najwy˝sza jakoÊç, najlepsze ceny!

www.global-lang.pl  global-lang@wp.pl  tel. 515 841 711

OD˚YW SKÓR¢ PO LECIE
LUB PODARUJ ODROBIN¢ LUKSUSU BLISKIEJ OSOBIE!

Polecam zabieg uj´drniajàco-rozÊwietlajàcy 
„GORÑCZKA ZŁOTA” BIELENDA

na nogi, brzuch i ramiona:
• peeling cukrowy z od˝ywczymi olejkami
• maska złota z glinkà
• folia na 30 min.
• ampułka ze złotem koloidalnym

Teraz TYLKO 90zł! Masa˝ twarzy GRATIS!

Gabinet odnowy biologicznej | Daria Stró˝yk
Przeêmierowo, ul. Borówkowa 1

tel.660 882 178, pn-pt. 9-17

NIEMIECKI
KOREPETYCJE

507 - 946 - 733

NIEMIECKI
dla DZIECI 8-11 lat
507 - 946 - 733

JĘZYK ANGIELSKI
korepetycje,

dodatkowe zajęcia, konwersacje
możliwy dojazd na lekcje

tel. 609 677 324 lub angstudy@gmail.com

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 109

Zapraszamy!

Zapraszamy: poniedziałek-sobota 10-21, niedziela 12-18

Spaghetti z sosem:
- bolognese
- słodko-kwaśnym z groszkiem
- pieczarkowym

Zapiekanki Makaronowe
Lasagne MięsneTartellini

Sałatki 

ceny od 5 zł

Napoje

porcje: 350g, 500g, 750g!!
!

Spaghetteria
Nowo otwarta

Picollo
Spaghetteria

Nowo otwarta

PicolloREMONTY KOMPLEKSOWE
WYSOKA JAKOÂå PRAC

tel. 793 353 306
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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

HISZPAŃSKI

www.hiszpan.com

tel. 511 76 53 50

AEROBIC
Szko∏a Przeêmierowo
poniedzia∏ek, Êroda - godz. 20.00

tel. 606 298 098, 61 8164 724

E
K
S
P
O
Z
Y
C
J
A

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

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

droga Sady-Lusowo

US¸UGI TRANSPORTOWO-SPRZ¢TOWE

kom. 600 042 721

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

ZAK¸ADANIE I PIEL¢GNACJA
TERENÓW ZIELENI

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

in˝. Micha∏ Rogacki
tel. 602 121 046

www.miro-ogrody.eu

J.H. Dąbrowskiego 44/6, Poznań
tel. 061 8435-333, 664-696-178

Adwokat zaprasza
do nowej siedziby:

PIECE I KOMINKI

62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 96, tel.: 61 652 49 99, kom.: 508 121 810; info@akme-poznan.pl
SKLEP CZYNNY:  PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK: 10 – 18; SOBOTA: 10 - 14 

PALENISKA Z PŁASZCZEM WODNYM

HIT CENOWY: 
JU˚ OD 3 360,00 z∏ brutto

z monta˝em

AKUMULATORY ALUFELGI OPONY
SKLEP FIRMOWY

POZNA¡, UL. MAKLAKIEWICZA 2A
(Z¸OTOWSKA/BUKOWSKA)

TEL. 61/278-53-16
ZAPRASZAMY PON-PT 10.00 - 17.00

CENTRUM KSZTA¸CENIA
J¢ZYKÓW OBCYCH

w Przeźmierowie
ZAPRASZA NA KURSY

JĘZYKA ANGIELSKIEGO, NIEMIECKIEGO
ORAZ HISZPAŃSKIEGO!!!

JESTEŚMY OŚRODKIEM EGZAMINACYJNYM ETS
PRZYGOTOWUJEMY DO RENOMOWANYCH EGZAMINÓW 

TOEIC, TOEIC BRIDGE ORAZ WiDAF 
I PRZEPROWADZAMY JE W NASZEJ PLACÓWCE!!

KORZYSTNE CENY!

ZAPRASZAMY !

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

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

J´zyk angielski
dla dzieci

szko∏a podstawowa i gimnazjum

tel. 794-905-146

Ogrody Retro
 projektowanie
 zakładanie
 pielęgnacja

Twojego ogrodu
tel. 698 652 050
       502 564 577
e-mail: biuro@ogrodyretro.pl
www.ogrodyretro.pl

Wod.- kan.- gaz. i instalacje elektryczne
Docieplanie budynków

Prace remontowo-budowlane

tel. 691-014-158

0612918193
501-069-892

PROTEZY 
STOMATOLOGICZNE

NAPRAWA
Kaźmierz, ul. Norwida 7

tel. 61 814-63-89
ul. Owocowa 7, Tarnowo Podgórne

SPRZEDAM
dużą magiel elektryczną

do pościeli i obrusów.

SPRZEDAM
DZIA¸KI

606 483 583

A.6 Tarnowo Podgórne przy trasie
92 pow. 5500 m2

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

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

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

0604 116 657
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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 
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A 
- D
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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!

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

WYPOŻYCZ ROLLMASAŻ DO DOMU

PIERWSZY MIESIĄC 250 zł, 
KAŻDY NASTĘPNY 200 zł

ZAPEWNIAMY TRANSPORT

KONSULTACJE DIETETYCZNE 

ZREDUKUJESZ WAGĘ, CELLULIT I ROZSTĘPY
WYMODELUJESZ SYLWETKĘ, 

WZMOCNISZ MIĘŚNIE I UJĘDRNISZ SKÓRĘ,
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SKLEP SPO˚YWCZY ZE STOISKIEM MI¢SNYM POLECA:

ZAPRASZAMY
CODZIENNIE 7:00 - 20:00, NIEDZIELA I ÂWI¢TA 10:00 - 13:00

ul. Wrzosowa 22, Przeêmierowo

ul. Wrzosowa 22, Przeêmierowo

11,69

1,89
1,19

10,89 4,29

Bułka Knypel 50g Chleb Baltonowski 550g Tiger 250 ml

Ogonówka parzona 1 kgSchab z/k 1 kg Masło gostyƒ 250g

Promocja trwa od 15.09.2010 do 30.09.2010 lub do wyczerpania zapasów

0,25

Sprzedam działkę
z warsztatem samochodowym
w Tarnowie Podgórnym przy ul. Jasnej 4.

tel. 602-554-825

Sprzedam dzia∏k´ budowlanà
na Osiedlu Graczykowym 728 m2

pe∏ne uzbrojenie.
Kontakt 693-435-363

WYNAJMĘ
2 pomieszczenia po 25 m2

ul. Rokietnicka 23, Tarnowo Podgórne
Stacja Paliw BP

tel. 509 493 440
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WYPRZEDA˚
LAMP Z KO¡CÓWEK

KOLEKCJI

WYPRZEDA˚
LAMP Z KO¡CÓWEK

KOLEKCJI

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

tel. 61 849 90 14, fax 61 894 35 00, handel@markslojd.pl, www.mlamp.eu ZAPRASZAMY!

W siedzibie firmy Markslojd Sp. z o.o. w Dąbrowie,
ul. Batorowska 24, w godz. 9.00 – 13.00

w soboty:
25 września 2010 r.,

9 i 23 października 2010 r.

Oprócz oświetlenia do wnętrz
oferujemy oświetlenie ogrodowe i dziecięce!

Kancelaria Radcy Prawnego
Marta Zakrzewska-Byra

Poznań ,  ul. Paderewskiego 8 (Bazar Poznański) 

prowadzi:
• sprawy rodzinne i spadkowe
• wpisy do ksiąg wieczystych 
• sprawy pracownicze
• obsługę przedsiębiorców

tel.: 61-855-27-80 i -81 lub 506-116-143
www.mzbkancelaria.pl

NAUKA JAZDY
kat. A1, A, B, C, C+E

tel. 501 713 670
• zajęcia teoretyczne w Baranowie
• materiały szkoleniowe w cenie kursu

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

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

ANGIELSKI - korepetycje

664 083 393
studentka filologii - doje˝dzam

DYPLOMOWANA
STYLISTKA

PAZNOKCI ALESSANDRO
725 201 201
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Klub Malucha GZUBY 

PrzeŸmierowo,ul.Wiosny Ludów 38 tel.0-602-754-691 oraz 0-509-997-008

opieka na godziny i ca³odzienna dla dzieci 

ORGANIZUJEMY IMPREZY URODZINOWE oraz WYNAJMUJEMY SALÊ!

czyli “¿³obek” od 6 miesi¹ca ¿ycia do 3 lat!

Najd³u¿ej dzia³aj¹cy Klub w gminie!

Najwiêksze doœwiadczenie,wykwalifikowane opiekunki!

Cieszymy siê zaufaniem Rodziców ju¿ kolejny rok!

UWAGA! Startuje !
 

 

Akademia Genialnego Gzuba
 25 wrzeœniaOd soboty zapraszamy dzieci w wieku 6-10 lat 

na comiesiêczne 4 godz. warsztaty eksperymentów chemiczno-fizycznych,

które Dzieci wykonuj¹ same.Œwietna zabawa pod doskona³¹ opiek¹!

Rodzice - macie ca³e 4 godziny tylko dla siebie :) Zapisy trwaj¹!

PROMOCJA! Wrzesieñ bez wpisowego!

Opieka ju¿ od 5 z³ za godzinê!*
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INSTYTUT GLAMOUR
h o t e l     r e s t a u r a c j a     s p a

62-081 Przeêmierowo, u l .  Rynkowa/Łanowa
tel. +48 61 814 15 35, e-mail: spa@instytut-glamour.pl, www.instytut-glamour.pl

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

RESTAURACJA
Lunch Menu*

*Od poniedziałku do piàtku, od 12:00 – 16:00, 
specjalne menu w atrakcyjnych cenach!

Niedziele w Glamour**
**Od 12:00 – 20:00, w ka˝dà niedziel´ wyjàtkowy 

zestaw menu za jedyne 30 zł!
W godzinach 14:00 – 17:00 

muzyka na ˝ywo!

USŁUGI

TANIO I FACHOWO

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

0600 45 37 27

US¸UGI POGRZEBOWE

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

PRZEWÓZ ZMARŁYCH
W KRAJU I ZAGRANICĄ

TRUMNY
ZASI¸KI POGRZEBOWE
KRZY˚E, NAPISY
NAGROBKI
CH¸ODNIA
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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:
DOMY: 90 M2-POZNAŃ;

180M2-BARANOWO
270M2-TARNOWO PODG.

DZIAŁKI BUD. - LUSOWO; KOBYLNIKI;
GRZEBIENISKO;

RADZYNY; 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

Pomagamy  powodzianom 
z miejscowości Szczytniki 
w Gminie Dwikozy  (po-

wiat  sandomierski).  Druga  fala 
powodzi zabrała wszystko.  Pro-
blem  nie  rozwiąże  się  sam.  To 
ludzie muszą uporać się ze skut-
kami powodzi. Razem - możemy 
więcej. Zachęcamy do włączenia 
się  w  pomoc. Liczy się każda 
złotówka. 

Nie bądź obojętny! 
Otwórz serce i pomóż! 

Prosimy o wpłaty na konto:
48 1050 1520 1000 0005 0265 1441 – koniecznie z dopiskiem  POWÓDŹ

(Urząd Gminy Tarnowo Podgórne). Dziękujemy za każdą wpłatę. Bądźmy razem.




