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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!
Latawce, które wzbiły się w niebo podczas Festynu Rodzinnego w Przeźmie-
rowie, świadczą o tym, że nadeszła jesień. Ale oczywiście  jesienią też się 
dużo w naszej Gminie dzieje. Dlatego w tym numerze przedstawiamy relację 
z otwarcia przedszkola w Tarnowie Podgórnym, do którego uczęszcza 200 
przedszkolaków. Prezentujemy relacje z aktualnych wydarzeń oraz zapowia-
damy ciekawe imprezy – szczególnie interesujące są te związane z Rokiem 
Engestroema i Narodowym Świętem Niepodległości.
21 listopada czekają nas wybory – przedstawiamy zasady jakie zaszły 
w sposobie wyłaniania przyszłych radnych – najważniejsza zmiana – od-
dajemy jeden głos na jednego kandydata, na jednej liście (stawiamy tylko 
jeden krzyżyk). ~Agnieszka Rzeźnik – Redaktor naczelna

Obchody Narodowego Dnia Niepodległości  
w Tarnowie Podgórnym:
7.11  godz. 17, hala OSiR – Orkiestra Koncertowa Reprezen-

tacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego oraz 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Podgórne

10.11  godz.10-12, konferencja - 10.00 Gimnazjum Tarno-
wo Podgórne: odczyt prof. Artura Kijasa (UAM), 11.00 
przedstawienie: August Kowalczyk „6804”

11.11  godz. 11, kościół w Tarnowie Podgórnym – uroczysta 
msza św., po mszy przemarsz do parku, złożenie wień-
ców i kwiatów

11.11  Niepodległościowy Turniej Brydża Towarzyskiego 
w Tarnowie Podgórnym, hala sportowa OSiR w Tarno-
wie Podgórnym przy ul. Nowej, organizuje Klub Seniora 
z Przeźmierowa, początek – 14.30, zapisy: Stanisław 
Lewandowski tel. kom. 696 575 753

11.11  Strzelanie Niepodległościowe, 14.00, strzelnica ul. 
Zachodnia w Tarnowie Podgórnym, organizuje Kurkowe 
Bractwo Strzeleckie i Ośrodek Sportu i Rekreacji

11.11   VII Bieg i Rowerowy Rajd Niepodległości start: godz. 
14.00 na plaży przy ośrodku wypoczynkowo-szkolenio-
wym „La Costa” w Lusowie, organizują  Ośrodek Sportu 
i Rekreacji Tarnowo Podgórne, UKS SPRINT Przeźmiero-
wo oraz UKS Lusowo 

Od godz. 14.00 udostępnione obiekty sportowe Ośrodka 
Sportu i Rekreacji na terenie Gminy: gry zespołowe, ping-
pong, boiska.

Jeżeli chcesz pomóc powodzia-
nom z Gminy Dwikozy, możesz 
to zrobić w następujący sposób:
•	 Dokonaj wpłaty na rzecz 

powodzian na konto:

48 1050 1520 1000 0005 0265 1441

koniecznie z dopiskiem „po-
wódź”.

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

wspierali remont pomieszczeń 
w remizie strażackiej wykorzy-
stywanych jako przedszkole. Za 
zgromadzone środki chcemy tak-
że materialnie wesprzeć miesz-
kańców Szczytnik. 
•	 Przyłącz się do akcji po-

mocy rzeczowej. Koordynuje ją 
Wojciech Janczewski, radny i pre-
zes Stowarzyszenia „Dar Serc”  
tel. 601 743 710. Najbliższy trans-
port planowany jest na przełom 
października i listopada. ~ARz

Powódź 2010 - Przyłącz się
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pytania do wójta

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

Dlaczego mamy płacić pełną stawkę za przedszkole?  
Co z internetem w naszej Gminie? – odpowiada Wójt  
Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka.

Każda uchwała podjęta przez Radę Gminy podlega ocenie przez 
wojewodę. W opisanym przez Panią przypadku wojewoda za-
kwestionował fakt przekazania Wójtowi przez Radę uprawnień 

do ustalania wysokości opłat i zasad zwolnień (wg wojewody te upraw-
nienia Rady Gminy są niezbywalne). Obecnie pracujemy nad określe-
niem procedury zwrotu części opłaty stałej za okres 1-15 września, 
w przypadku, gdy dziecko nie uczęszczało do przedszkola. Stosowną 
uchwałę podejmie Rada Gminy na najbliższej październikowej sesji. 
Wcześniejsze wypłacenie lub zwolnienie z opłat wiązałoby się z naru-
szeniem dyscypliny finansów publicznych.

W imieniu większości rodziców, którzy nie posłali 
swoich pociech od 1 września do przedszkola w Tarnowie 
Podgórnym, mam pytanie: dlaczego zapewniając opiekę 
dzieciom przez dwa tygodnie musimy płacić całą opłatę 
stałą (140 zł) za pobyt dziecka w przedszkolu. Z dobrej 

woli zapewniliśmy opiekę dzieciom licząc na to, że opłata 
ta zostanie umniejszona. Na zebraniu w przedszkolu 

dowiedzieliśmy się, że niestety nie. Powiedziano nam 
że wojewoda nie wyraził takiej zgody. Ale ta opłata 

została ustalona przez naszą Radę Gminy (Uchwała 
Nr XLVII/445/209 z dnia 21 kwietnia 2009 roku). Moje 
następne pytanie dlaczego decyduje o tym wojewoda? 

Logika wskazuje, że skoro Rada coś uchwala, to może też 
to odpowiednią uchwałą zmienić.

Internauci w naszej Gminie korzystają z wielu możliwości dostępu 
do sieci, w tym z wspomnianej przez Pana drogi radiowej. Sieć sze-
rokopasmową buduje firma Inea SA, która będzie oferować dostęp 

mieszkańcom Tarnowa Podgórnego i Lusówka.  Zgodnie z zapewnie-
niami zarządu spółki dla klientów indywidualnych  usługi będą uru-
chomione już w listopadzie – dotyczy to mieszkańców ulic Hiacynta, 
Storczyka, Niezapominajki, Lawendy, Begonii, Stokrotki, Piwonii, Tu-
lipana, Nagietka, Grabowej i Wiązowej w Lusówku oraz  ul. Cichej, 
Wrzosowej, Wczasowej, Kalinowej, Gerberowej i Modrakowej oraz 
osiedli Tarnowo Park i Zielonego Grodu w Tarnowie Podgórnym. 

W tym samym czasie do sieci będą mogli się przyłączyć klienci biz-
nesowi z ul. Dopiewskiej, Admiralskiej i Tarnowskiej w Lusówku oraz 
ulic  Przemysłowej, Poznańskiej, Szkolnej, Kruczej, Sowiej i Wierzbo-
wej w Tarnowie Podgórnym. W pierwszym kwartale przyszłego roku 
dostęp do internetu szerokopasmowego uzyskają mieszkańcy ul. Do-
piewskiej z Lusówka, a w drugim – ul. Szkolnej w Tarnowie Podgór-
nym. Kolejne rozmowy są prowadzone z firmami Jakon, Noti i Milla-
no. 

Mam nadzieję, że stopniowo wszystkim zainteresowanym poprawi 
się komfort korzystania z sieci.

Kiedy można spodziewać się porządnego internetu 
w naszej gminie? Mieszkam w Lusówku na os. Rozalin 

i niestety nie mam dostępu do stabilnego i taniego 
internetu. Jest dostępny radiowy, ale nie dosyć że 

drogi, to są z nim problemy. Jestem informatykiem 
i nie ukrywam, że bardzo uprzykrza mi życie nie tylko 
prywatne, ale i zawodowe brak szybkiego łącza. Jak 

rozwija się sieć na terenie Gminy?
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aktualności 

Baranowo

 Na ukończeniu budowa boisk sporto-
wych przy Zespole Oświatowo – Spor-
towym

Batorowo

 Trwają prace w ramach I etapu ścieżki 
pieszo-rowerowej Lusowo – Wysogoto-
wo (przez Batorowo)

 Rozpoczęta budowa magistrali wodo-
ciągowej w ul. St. Batorego

W przygotowaniu remont świetlicy

Ceradz Kościelny

 Trwa budowa ścieżki pieszo-rowerowej 
ul. Jankowickiej (odcinek 1 km)

W trakcie opracowania dokumentacja 
oświetlenia odcinka ul. Więckowickiej

Chyby

 Zakończono budowę ulic Ogrodowej, 
Piaskowej i Kwiatowej wraz z  kanaliza-
cją deszczową

 Zakończono urządzenie terenu  placu 
zabaw przy ul. Ogrodowej

 Przygotowanie do asfaltowania ul. 
Szkolnej

Góra 

 Trwają prace w ramach remontu ul. 
Poznańskiej – 23 Października (Góra – 
Tarnowo Podgórne)

 Zakończono opracowanie dokumentacji 
oświetlenia ul. Długiej

Jankowice 

 Tegoroczne prace zakończono

Kokoszczyn

 Tegoroczne prace zakończono

Lusowo

 Ogłoszono przetarg na budowę  ul. Przy-
lesie od ul. Zakrzewskiej do ul. Drozda

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

130 dziennikarzy polonijnych z całego świata gościło 
w naszej Gminie w ramach XVIII Forum Mediów Po-
lonijnych.

Co roku stowarzyszenie Małopolskie Forum Współpracy z Zagrani-
cą organizuje spotkanie dziennikarzy mediów polonijnych. Tym razem 
motywem przewodnim była Wielkopolska. Dziennikarze zatrzymali 
się w Hotelu 500, mieli zatem możliwość podziwiania uroków naszej 
Gminy od pierwszych dni pobytu. Ale właściwa prezentacja odbyła się 
w poniedziałek, 14 września. Wtedy zaprosiliśmy gości do sali widowi-
skowej GOK. W spotkaniu uczestniczyli także radni oraz członkowie 
zespołu redakcyjnego „Tarnowej Kultury”. 

Część artystyczną rozpoczął się występ Zespołu Pieśni i Tańca „Luso-
wiacy” – goście nie kryli zaskoczenia połączeniem nowoczesnych stro-
jów z ludową muzyką i choreografią. Potem swoimi umiejętnościami 
pochwaliły się „Modraki”, które za występ otrzymały owację na stoją-
co. Na zakończenie tej części artystycznej z żywiołową polką powrócili 
na scenę „Lusowiacy”, mocno podgrzewając atmosferę spotkania.

Wójt Gminy Tadeusz Czajka przedstawił w kilku słowach Gminę 
pokazując drogę, jaką dochodziliśmy do obecnej silnej pozycji ekono-
micznej. Dziennikarze pytali nie tylko o źródła sukcesu gospodarcze-
go Gminy, ale także o ofertę społeczno-kulturalną dla mieszkańców, 
o współpracę z partnerami zagranicznymi oraz o korzystanie z fundu-
szy europejskich. 

Na zakończenie, mimo późnej pory, wystąpił Teatr „Sortownia”, któ-
ry swoim występem pokazał, że w naszej Gminie można realizować 
swoje artystyczne pasje również poprzez sztukę nowoczesną. Podczas 
kolacji w Hotelu 500 goście mogli posłuchać utworów w wykonaniu 
zespołu „Swingulance”. 

Trzeba przyznać, że dziennikarze polonijni byli pod dużym wraże-
niem naszych prezentacji. Mamy nadzieję, że nawiązane kontakty za-
owocują w przyszłości współpracą ze środowiskami polonijnymi. 

~ARz

Dziennikarze z całego świata

Prezentacje dla Polonii

Dla gości wystąpili m.in. „Lusowiacy” fot. archiwum
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wydarzenia

Nowo wybudowane przed-
szkole „Pod Weso-
łą Chmurką” w Tarno-

wie Podgórnym zostało otwarte. 
Znajduje się tu 8 oddziałów, któ-
re przyjmą 200 dzieci. Budynek 
jest jednokondynacyjny, z ośmio-
ma salami zajęć (każda z wła-
snym zapleczem sanitarnym). Do 
tego sala zajęć ruchowych i sala 
zajęć plastycznych. Oczywiście 
przedszkole posiada pełne zaple-
cze kuchenne. Przy przedszkolu 
powstały dwa odrębne place za-
baw.  I 24 miejsca parkingowe, 
w tym jedno dla osób niepełno-
sprawnych.

Projekt wykonano w Autorskiej 
Pracowni Architektonicznej Stu-
dio Vowie z Szamotuł, wykonaw-
cą jest Konsorcjum „Michalski” 
z Leszna, a nadzór pełnił Zakład 
Obsługi Inwestycji „INBUD”.

Przedszkole w nowej siedzi-
bie po raz pierwszy przyjęło pod-
opiecznych 16  września 2010 
r. W uroczystości udział wzięli 
Wójt Gminy Tarnowo Podgór-
ne Tadeusz Czajka, Przewodni-
cząca Rady Gminy Ewa Nosz-
czyńska - Szkurat, Poseł na Sejm 
Waldy Dzikowski, radna powia-
towa Krystyna Semba, radni na-
szej Gminy, przewodniczący 

Przedszkole ma nową siedzibę

Rady Sołeckiej Tarnowa Podgórnego Jacek Pie-
truch, przedstawiciele Rady Rodziców Przedszko-
la, przedstawiciele biura projektowego, wykonaw-
cy i nadzoru oraz zaproszeni goście - przyjaciele 
przedszkola.  

Przedszkolaki zaprezentowały program arty-
styczny - wspaniałe tańce i piosenki. Wyraźnie 
widać było, że nowe przedszkole bardzo im się 
podoba :-) Przedszkole poświęcił prezbiter Adam 
Prozorowski, proboszcz parafii w Tarnowie Pod-
górnym, który przekazał na ręce Pani Dyrektor Sa-
biny Machowiny krzyże do sal przedszkolnych.

 ~ARz

Przedszkole w liczbach

Koszt budowy:  
 około 7 mln zł

Powierzchnia zabudowy:  
 1 827,64 m2

Powierzchnia użytkowa: 
 1 578,67 m2

Kubatura: 
  5 564,03 m3

Komitet Obchodów 100. Rocznicy Śmierci 
Wawrzyńca Benzelstjerny-Engeströma ser-
decznie zaprasza na uroczystości w ramach 

Roku Engeströma, które odbędą się 22 października 
2010 roku w Ceradzu Kościelnym i Poznaniu

Program uroczystości
Ceradz Kościelny:
11:00   Msza Św. w kościele pw. św. Stanisława Bi-

skupa i Męczennika
12:00   Uroczystości przed Kaplicą Grobową ro-

dziny Engeströmów
Poznań:
17:00  Konferencja popularnonaukowa w Pracow-

ni-Muzeum J. I. Kraszewskiego, ul. Wro-
niecka 14

Zaproszenie
- Wawrzyniec Benzelstjerna-En-

geström wieloletni sekretarz zarzą-
du PTPN, prof. dr hab. Jacek Wie-
siołowski

- Wielkopolanin ze szwedzkim ro-
dowodem, Tadeusz Grabski

- Współpraca Józefa Ignacego 
Kraszewskiego z Wawrzyńcem Ben-
zelstjerną-Engeströmem, Krzysztof 
Klupp

- Twórczość literacka Wawrzyńca 
Benzelstjerny-Engeströma, Alicja 
Przybyszewska

- Hrabia Engeström—animator 
sztuki, Adriana Podmostko-Kłos

- Konserwacja kaplicy grobowej 
Engeströmów, Andrzej Lewandowski

Występ przedszkolaków podczas otwarcia fot. archiwum
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 aktualności

Lusówko

 Zakończono budowę oświetlenia ul. 
Tarnowskiej  

 Trwa budowa boiska przy szkole pod-
stawowej

 Ogłoszono przetarg na budowę ścieżki 
pieszo-rowerowej na ul. Jankowickiej

W trakcie opracowania projekt oświe-
tlenia ul. Dopiewskiej (do Rozalina)

Przeźmierowo

 Trwa budowa ul. Czereśniowej

 Rozpoczęto budowę ul. Wiśniowej 

 Przekazano plac  budowy ul. Kasztano-
wej + łącznik Lotnicza

 Trwa urządzanie targowiska - przygoto-
wanie do II etapu realizacji

 Ogłoszono przetarg na  budowę przed-
szkola

W przygotowaniu procedura przetargo-
wa na budowę chodnika przy ul. Leśnej 
od ul. Ogrodowej do ul. Wysogotow-
skiej

 Zakończono projekt na budowę oświe-
tlenia ul. Wiśniowej – odcinek od ul. 
Wiosny Ludów do ul. Leśnej

 Zakończono projekt przedłużenia 
oświetlenia ulicy Orzechowej oraz tar-
gowiska

 Opracowano projekt oświetlenia ul. 
Wiśniowej (od ul. Wiosny Ludów do ul. 
Leśnej)

W trakcie opracowania projekt przedłu-
żenia oświetlenia ul. Malinowej

Rumianek

 Zakończono prace związane z budową 
świetlicy wiejskiej

 Trwa remont ulicy Parkowej

Sady

 Rozpoczęto prace związane z budową 
chodnika przy ul. Kobylnickiej

W trakcie opracowania dokumentacja 
oświetlenia ul. Rolnej

Sierosław

 Zakończona budowa ul. Prostej (droga 
Lusówko-Sierosław )

 Zakończono budowę oświetlenia ul. Bu-
kowskiej 

Swadzim

W przygotowaniu procedura przetargo-
wa na remont świetlicy
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TROJACZKI Z PIERWSZĄ WIZYTĄ W URZĘDZIE
Magdalena, Bartosz i Aleksander Cebernikowie. Na świat przyszli ponad 
dwa miesiące temu, kilkanaście dni temu z pierwszą wizytą do Urzędu 
przyjechali z rodzicami: Joanną Mieloch i Ryszardem Cebernikiem. Dwie 
starsze siostry zostały w domu (rodzina liczy teraz siedem osób). Wszyscy 
dopytywali się jak na co dzień radzą sobie rodzice. Jak zapewniała pani Jo-
anna dzieci nie sprawiają większych kłopotów, ale na pewno nieoceniona 
jest pomoc bliskich. 
Od Wójta Gminy trojaczki otrzymały foteliki samochodowe, maskotki lwa 
Tarnusia, ale przede wszystkim życzenia zdrowia i wielu radosnych chwil. 

Trzecia Gala Banku Miło-
sierdzia, którą 3 paździer-
nika zorganizował Cari-

tas Archidiecezji Poznańskiej, 
była okazją do wyróżnienia osób, 
firm i instytucji zaangażowanych 
w pomoc.

W tym roku w sposób szcze-
gólny wyrażano wdzięczność 
wszystkim tym, którzy nieśli po-
moc powodzianom. Miło nam po-

informować, że na tym polu za 
najbardziej konkretną pomoc dla 
parafii z terenów zniszczonych 
przez powódź wyróżniono Para-
fialny Zespół Caritas działający 
przy Parafii św. Józefa Oblubień-
ca NMP z Baranowa. Na gali wy-
różnienie odebrali Wojciech Jan-
czewski, radny i prezes Caritasu 
oraz ksiądz Andrzej Strugarek, 
proboszcz baranowskiej parafii. 

Caritas z Baranowa 
wyróżniony

Od lewej: ks. A. Strugarek, W. Janczewski fot. archiwum



 październik 2010 \ sąsiadka~czytaj \      7

informacje

Wrześniowy festyn odbywa się u nas 
z kilku powodów: obchodów Dnia Pa-
trona szkoły, potrzeby integracji i zaba-

wy w ostatnich dniach lata, współuczestniczenia 
w tradycyjnym Święcie Latawca. Wspólnie z Radą 
Sołecką tworzymy święto rodzinno-szkolne, wcią-
gając w orbitę zabawy wszystkich mieszkańców 
Przeźmierowa.

Zabawę poprzedziły przygotowania: dekoracja 
klasowego latawca, wybór sportowych reprezenta-
cji, przegląd wypraw i książek Patrona. Zaprosze-
nie przyjął poseł Arkady Radosław Fiedler. W swo-
im słowie do dzieci wyraził uznanie dla ciekawych 
pomysłów „zwierzyńca” i zawodów latawcowych.

Gdy barwnym korowodem dotarliśmy ze szkoły 
do Parku im. Kanikowskiego, czekały na nas: obo-
zowisko harcerskie z wieloma atrakcjami tego „sta-
nu”, warsztaty plastyczne, wypożyczalnia sprzętu 
sportowego, punkt gastronomiczny, scena i trasa 
biegu o Puchar Patrona. I od tego właśnie się za-
częło. Dzieci były podekscytowane – niełatwy bieg 
przełajowy, mamy nadzieję, stanie się tradycją Fe-
stynu Rodzinnego.

Rodzinność spotkania widać było zresztą na każ-
dym kroku: rodzice upiekli i wydawali ciasta, ofiar-
nie, w chłodzie i wietrze, pomagali przygotować te-
matyczne plansze, dzielnie walczyli z plączącymi 
się sznurkami latawców. Spora część uczestników 
wytrwale okupowała scenę: dzieciom podobał się 
dynamiczny spektakl teatru KROKODYL, wystę-
py „Modraków” i szkolnego chóru.

Punktem kulminacyjnym był jak zawsze „po-
jedynek na latawce”. Sztuka to pozornie łatwa – 
rozpędzić, uwolnić, a potem opanować latawiec. 
One same przepięknie wyglądały na tle błękitnego 
nieba, bo też niebo sprzyjało tego roku latawcom. 
Wiatr wiał, słońce świeciło, malując na wszystkich 
twarzach rumieńce radości i emocji.

Festyn Rodzinny „Zwierzyniec Arkadego Fiedlera”

W Przeźmierowie wiatr sprzyjał latawcom

Święto Latawca odbyło się w przeźmierowskim parku fot. JP

23 września odbyło się 
spotkanie mieszkań-
ców Baranowa z Wój-

tem Gminy Tadeuszem Czajką. 
Tematem była inwestycja, którą 
przy ulicy Szamotulskiej realizuje 
firma Agrobex. Mieszkańcy wy-
rażali swoje zaniepokojenie tym, 
że inwestor – ich zdaniem – choć 
otrzymał pozwolenie na budowę 
centrum hotelowo-konferencyj-

Baranowo

Po spotkaniu...
no-rekreacyjnego, to  prowadzi 
sprzedaż mieszkań. Na zakończe-
nie dyskusji uczestnicy spotkania 
zobowiązali Wójta do złożenia do-
niesienia w  Prokuraturze Rejono-
wej Poznań Grunwald. 

W tym samym czasie, Proku-
ratura – działając już na wniosek 
mieszkańców –  sama zwróciła się 
do Wójta z pytaniem, czy budowa 
jest prowadzona zgodnie z otrzy-
manymi pozwoleniami i czy była 
kontrola tej inwestycji (jeśli nie, 
to Prokuratura zwróciła się o jej 
przeprowadzenie).

Odpowiadając na to pismo Wójt 
poinformował Prokuraturę o prze-
kazaniu sprawy do Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowla-
nego jako organu właściwego do 
prowadzenia tego typu kontroli. 
Jednocześnie Wójt zwrócił się do 
Wojewody Wielkopolskiego o zba-
danie prawidłowości wydanej przez 
Starostę Poznańskiego decyzji. We-
dług otrzymanych informacji woje-
woda już bada tę sprawę. O wnio-
skach będziemy informować na 
łamach „Sąsiadki – Czytaj”. ~ARz
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Tarnowo Podgórne

 Zakończono przebudowę ul. Poznań-
skiej – III etap od Pocztowej do ronda 
na drodze nr 92.

 Trwają prace związane z rozbudową 
szkoły podstawowej

 Trwają pracę przy nadbudowie budynku 
komunalnego przy ul. Pocztowej 3

Wysogotowo

 Ogłoszono przetarg na ul. Uroczą

 Opracowano projekt oświetlenia  
ul. Skórzewskiej
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Sprawdź,  
co się dzieje  
w Twojej  
miejscowości

Mieszkańcy Chyb mieli pod koniec września kilka powodów do 
radości. Otworzono ulice: Ogrodową (na odcinku od Szkol-
nej do Kasztanowej), Piaskową i Kwiatową. Budowie dróg 

z kanalizacją towarzyszyła modernizacja placu zabaw, a także wykona-
nie kanalizacji na ul. Szkolnej. Wartość tych inwestycji wynosi blisko 
2 mln. zł.

W obecności mieszkańców wstęgę przecięli: Tadeusz Czajka – Wójt 
Gminy, Ewa Noszczyńska-Szkurat – Przewodniczący Rady Gminy, 
Ewa Jurasz – radna i sołtys Chyb oraz ks. Andrzej Strugarek – pro-
boszcz Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Baranowie, który poświę-
cił teren oddawany oficjalnie mieszkańcom w użytkowanie. 

Długo tego wieczoru na placu zabaw bawili się – i mali, i duzi. Roz-
mowom przy stołach sprzyjały specjały kulinarne. Świętującym przy-
grywał zespół muzyczny.  ~AM

Trzy ulice i plac zabaw  
– otwarcie w Chybach

Rozdano stypendia naukowe

Po raz czwarty uczniom gimnazjów i liceum przyznano stypendia 
naukowe. Wyróżniono łącznie 58 uczniów: 11 z Gimnazjum w 
Tarnowie Podgórnym, 42 z Gimnazjum w Baranowie i 5 w Li-

ceum w Tarnowie Podgórnym. 
Przypomnijmy: pierwsze stypendia przyznano w drugim semestrze 

roku szkolnego 2008/2009. Liczbę stypendystów prezentuje poniższa 
tabela.

Stypendia naukowe dla uczniów gimnazjum i liceum
Rok szkolny
2008/2009
II semestr

Rok szkolny
2009/2010
I semestr

Rok szkolny
2009/2010
II semestr

Rok szkolny
2010/2011
I semestr

Gimnazjum
Tarnowo Podgórne

5 5 7 11

Gimnazjum
Baranowo

21 21 29 42

Liceum
Tarnowo Podgórne

4 6 3 5

razem 30 32 39 58

~ARz

Podczas otwarcia najmłodsi częstowani  
byli cukierkami

fot. archiwum

Wzorem lat ubiegłych 
Rada Sołecka Prze-
źmierowo zaprasza 

swoich mieszkańców na plażową 
wyspę pod Berlinem, w dniach 
10-11 listopada. 

Wyjazd 10 listopada o godz. 
15.00. Powrót 11 listopada w go-
dzinach wieczornych. Planowany 
koszt wycieczki to ok. 150 zł od 
osoby. 

Zapisy przyjmuje Andrzej No-
waczewski, Przeźmierowo, ul. 
Rynkowa 107, kom. 602 227 288.

Tropical Island 
zaprasza



 październik 2010 \ sąsiadka~czytaj \      9

wywiad~informacje

Odbyliśmy czterodniową wycieczkę do Kra-
kowa i okolic. Pierwszego dnia, po drodze 
zwiedziliśmy Pałac Radziwiłów w Antoni-

nie, następnie pojechaliśmy na Jasną Górę do Czę-
stochowy, tam po zwiedzeniu i modlitwie byliśmy  
świadkami zasłonięcia obrazu NMP. Dalsza trasa to 
Oświęcim i Brzezinka – byliśmy zaskoczeni i zszo-
kowani tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. 

Następnie po odpoczynku i noclegu pojechaliśmy 
na wzgórze wawelskie, zwiedziliśmy Katedrę, groby 
królewskie oraz grób pary prezydenckiej, przejście 
drogą królewską, Pałac Arcybiskupi, Collegium Ma-
ius, kościół NMP, starówka, sukiennice, kopiec, dziel-
nicę Kaźmierz oraz wysłuchaliśmy hejnału z wieży 
Mariackiej, jest to najmniejsza parafia w Polsce, na-

Seniorzy z Tarnowa na wycieczce
stępnie Sukiennice. Byliśmy też 
pod oknem papieskim w Łagiew-
nikach. Zwiedziliśmy kościół gre-
ko-katolicki (cerkiew) oraz Bazy-
likę św. Franciszka z Asyżu, gdzie 
oglądaliśmy kopię Całunu Turyń-
skiego, zwiedziliśmy synagogę 
Popera. Trzeciego dnia byliśmy 
w kopalni soli w Wieliczce na głę-
bokości 135 m, następnie odwie-
dziliśmy Kalwarię Zebrzydowską, 
sanktuarium MB Płaczącej, klasz-
tor oo. Bernardynów, później Wa-
dowice, ośrodek kultu MB Nie-
ustającej Pomocy, dom rodzinny 

Karola Wojtyły. W ostatnim dniu 
zwiedziliśmy kopalnię srebra na 
głębokości 40 m oraz popłynęli-
śmy w sztolni łódeczkami. I tak 
ze śpiewem na ustach wróciliśmy 
do Tarnowa Podgórnego. 

Dziękujemy za pomoc w reali-
zacji wycieczek GOK. Dziękuje-
my uczestnikom wycieczki za hu-
mor i za zorganizowanie zabawy, 
dziękujemy również kierowcy p. 
Mariuszowi.

~Halina Burszta

Mieszkańcy naszej Gminy 
z utęsknieniem wypatrują in-
formacji na temat rozpoczęcia 
przebudowy drogi wojewódz-
kiej nr 184, czyli ulicy Szamo-
tulskiej. Proszę zatem powie-
dzieć, na jakim etapie znajdują 
się przygotowania do realizacji 
tej inwestycji? 

Obecnie przygotowujemy wnio-
sek o dofinansowanie z funduszy 
europejskich w ramach Wielko-
polskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego (WRPO). Zło-
żymy go jeszcze w październiku. 
Jeżeli decyzja marszałka będzie 
pozytywna, to przetarg ogłosimy 
w grudniu. Chociaż koszty tej in-
westycji będą znane po ostatecz-
nym rozstrzygnięciu przetargu, to 
już dziś wiemy, że dofinansowa-
nie ze środków zewnętrznych jest 
niezbędne. 

Kiedy zatem zobaczymy ro-
botników pracujących przy mo-
dernizacji tej drogi?

Mam nadzieję, że procedura 
przetargowa przebiegnie bez za-
kłóceń i sprzeciwów, a pierwsze 

Szamotulska na wielu frontach

prace ruszą na przełomie marca 
i kwietnia przyszłego roku. 

I na koniec najważniejsze py-
tanie: jakie są szanse, że prace 
ruszą od strony Przeźmierowa?

Remont tej drogi to poważ-
ne przedsięwzięcie, a termin za-
kończenia prac przewidzieliśmy 
na koniec 2011 roku. W prakty-
ce oznacza to, że budowa będzie 
musiała być realizowana na kilku 
frontach jednocześnie. Z pewno-

ścią jednym z punktów, w których 
prace będą prowadzone w pierw-
szej kolejności, będzie właśnie 
Przeźmierowo. Jestem jednak 
przekonany, że utrudnienia, ja-
kie wiążą się z tego typu pracami, 
zostaną zrekompensowane wyż-
szym komfortem jazdy i podnie-
sionym poziomem bezpieczeń-
stwa wszystkich uczestników 
ruchu drogowego.  

Rozmawiała Agnieszka Rzeźnik

Rozmawiamy z Krzysztofem 
Jóźwiakiem, zastępcą dyrek-
tora Wielkopolskiego Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich 

Ul. Szamotulska 
w Przeźmierowie

fot. archiwum
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Na zaproszenie Polskiego 
Związku Chórów i Or-
kiestr Oddział w Lesznie 

oraz władz miasta Zlina, człon-
kowie Orkiestry Dętej „Da Capo” 
w Tarnowie Podgórnym wzięli 
udział w Międzynarodowym Fe-
stiwalu Zespołów Folklorystycz-
nych i Orkiestr Dętych w Zlinie 
w Czechach. 

W Festiwalu brały udział 22 ze-
społy – 16 orkiestr dętych z Eu-
ropy oraz 6 zespołów folklory-
stycznych. W ramach festiwalu 
orkiestra „Da Capo” zagrała trzy 
koncerty, dwa w Zlinie i jeden we 
Frystaku. Braliśmy także udział 
w paradzie ulicami miasta, przy 
aplauzie wielotysięcznej publicz-
ności. 

Nie był to pierwszy udział w fe-
stiwalu orkiestr dętych organizo-
wany w Czechach. Za każdym 
razem panuje tam cudowna at-
mosfera, a na koncerty przycho-
dzą tłumy słuchaczy – dla takich 
chwil warto grać.

W imieniu wszystkich członków 
Orkiestry „Da Capo” dziękujemy 
za opiekę Tadeuszowi Paprockie-
mu, prezesowi PZChiO Oddział 
w Lesznie oraz Jiri Gabrielowi, 
który pilnował byśmy trafili na 
czas w wyznaczone miejsca.

Po powrocie do kraju rozpo-
częliśmy przygotowania do V 
Wrzesińskiego Festiwalu Orkiestr 
Dętych zorganizowanego przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Wrze-
śnia oraz Wrzesiński Ośrodek 
Kultury. W festiwalu brało udział 
7 orkiestr dętych z całej Polski 
oraz gospodarcze, czyli Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta Wrzesińskie-
go Ośrodka Kultury. 

Festiwal rozpoczął się od prze-
marszu wszystkich orkiestr z Par-
ku im. Dzieci Wrzesińskich na 
Rynek, na którym odbyły się 
musztry paradne, a orkiestry ode-
grały wspólny utwór. Część kon-
certowa, która odbyła się na sce-
nie wrzesińskiego Amfiteatru im. 
Anny Jantar, przyciągnęła tłumy 
słuchaczy. 

Uczestnicy prezentowali wysoki 
poziom, co doceniła publiczność. 
Orkiestra „Da Capo” otrzymała 
klarnet jako nagrodę Burmistrza 
Wrześni za najlepiej wykonany 
utwór rozrywkowy oraz prezenta-
cję sceniczną. 

Na zakończenie orkiestry po-
nownie zagrały wspólnie i było to 
oficjalne zakończenie festiwalu.

Dziękujemy naszemu sponsoro-
wi – firmie Schattdecor sp. z o.o.

Wszystkich chętnych zaprasza-
my do przyłączenia się do nasze-
go muzycznego grona. Próby od-
bywają się w świetlicy wiejskiej 
w Wysogotowie w każdy ponie-
działek i środę. Wszelkie infor-
macje na stronie www.orkiestra-
dacapo.pl. 

~na

Wędrówki orkiestry „Da Capo” Jak co roku w okresie wakacyjnym skorzystali-
śmy z wczasów nad morzem i w górach. I tak 
pod koniec czerwca byliśmy w Świnoujściu, 

a pod koniec sierpnia pojechaliśmy autokarem do 
Białego Dunajca.

Na prośbę członków Koła 22 września Zarząd razem 
z sołtysem Przeźmierowa zorganizował wycieczkę na 
grzyby do Puszczy Nadnoteckiej. Było tam też ognisko 
z kiełbaskami w Leśnictwie Chraplewo.

W październiku w Domu Kultury w Przeźmierowie 
spotykaliśmy się na kawie z ciastkami (własny wypiek 
ciast pań z Koła) z okazji Dnia Seniora.

W październiku zaplanowaliśmy wyjazd do Teatru 
Muzycznego w Poznaniu na operetkę „Mayday” – 
Roy Cooney. Jest to komedia fantastyczna, znana na 
całym świecie. Opowieść o londyńskim kierowcy tak-
sówki, bigamiście, który przez wiele lat prowadzi po-
dwójne życie.

~Elżbieta Dalkowska - Kronikarz Koła

Konferencja „Biblia o finansach” 
11 września w Hotelu 500 w Tarnowie Podgór-
nym spotkało się 240 osób z całej Polski, zain-
teresowanych planowaniem domowego budże-
tu, oszczędzaniem i planowaniem wydatków 
zgodnie z chrześcijańskimi zasadami. Organiza-
torem konferencji była Parafia pw. Wszystkich 
Świętych w Tarnowie Podgórnym wraz wspól-
noty Crown i Genezaret.

Co słychać w Kole Seniora  
w Przeźmierowie?

Na festiwalu we Wrześni fot. archiwum Seniorzy w Chraplewie fot. archiwum
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16 listopada
Kokoszczyn od  900 do 915 – przy świetlicy 
wiejskiej
Góra od 9 25 do 940 – przy świetlicy wiejskiej
Tarnowo Podgórne
–  od 9 50 do 10 05 – Zielony Gród ul. Sasankowa
–  od 10 10 do 10 25 – parking   ul. Szkolna  przy 

pawilonie handlowym
–  od 1030 do 1045 – ul. Rokietnicka przy ba-

zie TP-Bus
–  od 1050 do 1105 – ul. Owocowa parking przy 

blokach
Rumianek od 1115 do 1130 – ul. Szkolna 
przy świetlicy wiejskiej
Ceradz Kościelny 
–  od 1140 do 1155 – przy świetlicy wiejskiej
–  od 1200 do 1215 – ul. Kalwowska przy ul. 

Za Ogrodami
Jankowice 
–  od 1225 do 1240 – przy świetlicy wiejskiej
–  od 1245 do 1300 – Edmundowo ul. Edmun-

dowska przy ul. Leśnej
Lusówko 
–  od 1310 do 1325 –  ul. Jankowicka przy ul. 

Tarnowskiej -sklep spożywczy
–  od 1330 do 1345 – pętla autobusowa ul. 

Otowska przy ul. Sierosławskiej

Lusowo 
–  od 1355 do 1410 – parking przy kościele
–  od 1415 do 1430 – ul. Wierzbowa przy ul. 

Skośnej
–  od 1435 do 1450 – ul. Nowa przy domu sołtysa
–  od 1455 do 1510 – Przylesie, ul. Przylesie 

17 listopada
Sierosław 
–  od  900 do 915 – przy domu sołtysa ul. Kasz-

tanowa
–  od  920 do 935 –parking ul. Bukowska przy 

ul. Leśnej
Wysogotowo 
–  od 945 do 1000 – przy świetlicy wiejskiej
–  od  1005 do 1020 – ul. Wierzbowa przy ul. 

Zbożowej
Przeźmierowo 
–  od 1030 do 1045 – ul. Rynkowa przy ul. Lot-

niczej
–  od 1050 do 1105 – ul. Wysogotowska przy 

ul. Kościelnej
–  od 1110 do 1125 – ul. Rynkowa teren Targo-

wiska przy Pasażu
–  od 1130 do 1205 – ul. Ogrodowa przy domu 

kultury

Batorowo  od 1215 do 1230 – przy świetlicy 
wiejskiej
Sady 
– od 1240 do 1255 – przy świetlicy wiejskiej
–  od 1300 do 1315 – ul. Kobylnicka przy ul. 

Kwiatowej
–  od 1320 do 1335 – ul. Szkolna przy ul. Ja-

godowej
Swadzim - od 1345 do 1400 – przy świetlicy 
wiejskiej

18 listopada
Baranowo  
–  od 900 do 915 – ul. Budowlanych parking 

przy Intermotelu
–  od 920 do 935 – os.Rubinowe – wjazd od ul 

Wichrowej
–  od 940 do 955 – ul. Przemysława przy sklepach
–  od 1000 do 1015 – ul. Pogodna przy kościele
–  od 1020 do 1035 – ul. Szamotulska wjazd na 

teren Akademii Rolniczej
Chyby 
– od 1045 do 1100 – przy świetlicy wiejskiej
–  od 1105 do 1120 – Zielone Osiedle wjazd ul. 

Różana
–  od 1125 do 1140 – ul. Szkolna przy ul. Ogro-

dowa przy punkcie segregacji

Zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego  
– harmonogram odbioru

24 listopada 2010

– Koroszczyn od 900 do 930 – przy świetlicy wiejskiej
– Góra od 945 do 1015 – przy świetlicy wiejskiej
–  Tarnowo Podgórne od 1030 do 1100 – parking ul. Szkolna na-

przeciwko pawilonu handlowego
– Rumianek od 1115 do 1145 – przy świetlicy wiejskiej
– Ceradz Kościelny od 1200 do 1230 – przy świetlicy wiejskiej
– Jankowice od 1245 do 1315 – przy świetlicy wiejskiej
– Lusówko od 1415 do 1445 – wjazd do przedszkola
– Lusowo od 1330 do 1400 – parking przy kościele

25 listopada 2010 

- Sierosław od  900 do 930 – przy domu sołtysa
- Wysogotowo od 945 do 1015 – przy świetlicy wiejskiej
- Batorowo od 1030 do 1100 – przy świetlicy wiejskiej
- Przeźmierowo od 1115 do 1145 – teren targowiska
- Sady od 1200 do 1230 – przy budowanej świetlicy wiejskiej
- Swadzim od 1245 do 1315 – przy świetlicy wiejskiej
-  Baranowo  od 1330 do 1400 – ul. Szamotulska wjazd na teren  

Akademii Rolniczej
- Chyby od 1415 do 1445 – przy świetlicy wiejskiej

Zbiórka opakowań po nawozach i środkach ochrony roślin  
– harmonogram odbioru

Zachęcamy wszystkich do korzystania z mobilnej zbiórki i pozbycia się w sposób wygodny, a zarazem 
zgodny z prawem  odpadów. 

~Marek Ratajczak - Inspektor ds. ochrony środowiska
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sprawozdanie

Z prac 
Rady Gminy

Sesje 7 i 28 września

Wrześniowe posiedze-
nia Rady Gminy odby-
ły się w dniach 7 i 28. 

Podjęto na nich uchwały w spra-
wach:

- zmiany uchwały o budżecie 
Gminy na rok 2010 – należało 
umieścić dotacje celowe otrzyma-
ne z budżetu państwa.

- zaciągnięcia długotermino-
wego kredytu na sfinansowanie 
planowanego deficytu budże-
tu Gminy Tarnowo Podgórne 
– zaciągnięty kredyt pozwolił na 
powstanie takich inwestycji jak 
np. budowa obwodnicy Tarnowa 
Podgórnego czy rozbudowa szko-
ły podstawowej.

- zezwolenia na zawarcie ko-
lejnej umowy dzierżawy z do-
tychczasowymi dzierżawcami 
– uchwały te dotyczą gminnych 
terenów przeznaczonych pod zie-
leń.

- uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów zabudowy miesz-
kaniowej w Baranowie, w rejonie 
ulic Szamotulskiej i Białej – plan 
został wywołany, by zablokować 
chaotyczne zagospodarowanie tego 
terenu. Zabezpieczono też grunty 
pod zieleń i sport.

- rozpatrzenia uwag wnie-
sionych do projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowości 
Tarnowo Podórne i Góra – to 
kolejna już sesja podczas której 
rozpatrywane są uwagi do pla-
nu. Mam nadzieję, że uchwalimy 
plan do końca kadencji. Procedu-
ry z nim związane trwają już od 
2006 roku.

- przyznania dotacji na prace 
konserwatorskie i restaurator-
skie przy drewnianym ołtarzu 
głównym kaplicy grobowej En-
gestroemów w Ceradzu Kościel-
nym – decyzją Rady Gminy przy-
znano na ten cel 100 000 zł.

- uchwalenia „Planu Gospo-
darki Odpadami dla Gminy 
Tarnowo Podgórne na lata 2009 
– 2012 z perspektywą na lata 
2013 – 2020” – dokument okre-
śla kierunki w zakresie gospoda-
rowania i postępowania z odpada-
mi, przedstawia program rozwoju 
systemu oraz określa rozwiązania 
systemowe w warunkach Gminy.

- przystąpienie do opracowa-
nia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
w Sierosławiu – plan obejmuje te-
reny przeznaczone pod dolesienia.

- przystąpienia do opracowa-
nia zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzen-
nego w Jankowicach, Lusówku 
– Rozalinie i Lusowie – celem 
jest wprowadzenie zmian w do-
tychczas obowiązujących planach 
i ich uaktualnienie.

- uchwalenie statutu Gminy 
Tarnowo Podgórne – w związku 
ze zmianą liczby radnych w nad-
chodzących wyborach samorzą-
dowych niezbędne stało się uak-
tualnienie statutu  i dostosowanie 
go do nowych warunków.

Kolejnym punktem, tak jak 
w przypadku każdej sesji, było 
sprawozdanie z działalności Wój-
ta w okresie między sesjami.

W tygodniu poprzedzającym se-
sję odbyły się spotkania poszcze-
gólnych Komisji RG oraz wspólne 
posiedzenie, na którym omówio-
ne zostały projekty uchwał.

Do końca kadencji pozostały 
już tylko dwie sesje robocze 19 
października i 9 listopada. 10 li-
stopada odbędzie się sesja uro-
czysta kończąca V kadencję Rady 
Gminy. Zapraszam serdecznie do 
wzięcia udziału w pracach Rady. 

~ Ewa Noszczyńska-Szkurat
Przewodniczący Rady Gminy

W ostatnich dniach do wszystkich gospodarstw 
domowych w naszej Gminie dotarł Raport 
2007-2010. Jest to broszura podsumowująca 

kończącą się kadencję Wójta i Rady Gminy. Znajdują 
się w niej informacje o zmianach demograficznych oraz 
te związane z przedsiębiorczością. Pokazujemy wykre-
sy obrazujące kondycję finansową Gminy. Prezentuje-
my  działania z zakresu zapewniania bezpieczeństwa, 
ekologii i ochrony zdrowia. Pokazujemy liczby prezen-

Raport na zakończenie kadencji

Raport

Gmina
Tarnowo Podgórne

2007 - 2010
tujące nową infrastrukturę drogową, 
kanalizację i wodociągi. Raport zamy-
ka zestawienie  najważniejszych inwe-
stycji zrealizowanych w każdej z 16 
miejscowości naszej Gminy.

Raport jest dostępny w Biurze Pro-
mocji (pok. 114) lub w wersji elek-
tronicznej na www.poziom-wyzej.pl 
w zakładce info dla mieszkańca. ~ARz
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 informacje

We wrześniu Straż Gmin-
na zrealizowała 411 
interwencji. Dotyczy-

ły one w szczególności zgłoszeń 
związanych z bezpieczeństwem 
w komunikacji, nieprawidłowym 
parkowaniem, oznakowaniem dróg 
itp. (194), nieprzestrzeganiem ak-
tów prawa miejscowego (74), po-
rządkiem i spokojem publicznym 
(22),  zwierzętami: zanieczyszcze-
nimi i związanymi z tym kontrola-
mi, brakiem nadzoru, bezpańskimi 
psami itp. (30), urządzeniami użyt-
ku publicznego (7), ustawą o wy-
chowaniu w trzeźwości (20), bez-
pieczeństwem osób i mienia (13), 
pozostałe (51). 

Rozpoczęliśmy kontrolę umów 
na wywóz nieczystości stałych 
i płynnych w Baranowie. Okazu-
je się, że nie wszyscy mieszkańcy 
są świadomi obowiązków zwią-
zanych z utrzymaniem czystości 
i porządku, ciążących na właści-
cielach nieruchomości. Kolejny 
raz przypominamy, że umowę 
na wywóz śmieci musi posiadać 
każde gospodarstwo domowe. 
Strażnicy nie przyjmują do wia-
domości informacji, że ktoś nie 
produkuje śmieci, bądź spala je 
w piecach. W takim wypadku na 
właściciela nieruchomości nakła-
dany jest mandat karny, w skraj-
nych przypadkach sprawy kie-
rowane są do sądu. Aura sprzyja 
jesiennym porządkom w ogro-

dach. W związku z tym wzrosła 
liczba zgłaszanych interwencji 
dotyczących uciążliwego spala-
nia. Przypominamy, iż na terenie 
Gminy Tarnowo Podgórne do-
puszcza się spalanie wyłącznie 
odpadów organicznych. Można 
spalać je przez cały rok pod oso-
bistym nadzorem.  Należy pamię-
tać o tym, by nie stwarzać uciążli-
wości dla sąsiadów i nie zadymiać 
drogi.

Rozpoczął się rok szkolny. 
Wzorem lat ubiegłych w przed-
szkolach oraz szkołach na tere-
nie Gminy przeprowadziliśmy 
pogadanki obejmujące tematy-
kę z zakresu bezpiecznego poru-
szania się po drodze. Dzieci do-
wiedziały się między innymi jak 
należy bezpiecznie przekraczać 
jezdnię. Poznały znaki drogowe, 
które obowiązują pieszych. Mó-
wiliśmy również jak unikać nie-
bezpiecznych sytuacji na drodze. 
Cykl spotkań będzie kontynuowa-
ny w październiku.

Przypominamy o obowiązkach 
wynikających z posiadania psa,                          
a w szczególności o obowiąz-
ku ochronnego szczepienia psów 
przeciwko wściekliźnie. We wrze-
śniu ujawniliśmy przypadki nie-
zastosowania się do tego obo-
wiązku. Właściciele psów zostali 
ukarani mandatami karnymi.

~Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

Z notatnika 
Gminnego Strażnika

We wrześniu Straż Gminna odwiedziła szkoły fot. archiwum

Na Jeziorze Lusowskim rozegrano 5 września 
zawody wędkarskie o Puchar Przewodniczą-
cego Rady Powiatu Poznańskiego Piotra Bur-

dajewicza. Zawody rozegrano w kategorii drużyno-
wej. Odbyły się także zawody o puchar ufundowany 
przez Posła na Sejm RP Waldy Dzikowskiego. Pierw-
sze miejsce zdobyło Koło PZW Stęszew, drugie – 
Tarnowo Podgórne, trzecie – Luboń. Puchar Posła za 
największą rybę przypadł wędkarzom z Rokietnicy. 

19 września odbyły się zawody spinningowe na 
Warcie w Obrzycku. Pierwsze miejsce zajął Jaro-
sław Dorszyk. Wszystkim uczestnikom dziękujemy, 
a zwycięzcom serdecznie gratulujemy. 

3 października rozegrano zawody spinningowe rejonu 
powiatu poznańskiego. Startowało 9 drużyn. Oto wyni-
ki: I miejsce koło PZW Tarnowo Podgórne, (pierwsza 
drużyna), II miej-
sce – koło PZW 
Luboń, a III miej-
sce – koło PZW 
Tarnowo Podgórne 
(druga drużyna).

2 października 
podczas wędko-
wania na Warcie 
w miejscowości 
Tucholi koło Sie-
rakowa Maciej 
Przybylski (na zdjęciu) z koła tarnowskiego złowił 
bolenia o wadze 5,1 kg. Jest to ryba na złoty medal 
w kwalifikacji krajowej miesięcznika „Wiadomości 
Wędkarskie”. 

Przypominamy o zawodach wędkarskich Odra 2010, 
które odbędą się 17 października. Zbiórka o 5.00 w Tar-
nowie Podgórnym, dalej Jankowice, Lusówko, Luso-
wo, Sady i Przeźmierowo. Zapraszamy!

~Marek Perz  - Prezes Koła 

Wiadomości 
wędkarskie

W niedzielne wrze-
śniowe przedpołu-
dnie straż otrzymała 

od mieszkańca Przeźmierowa 
zgłoszenie, iż na terenie jego 
posesji wylądował „nieziden-
tyfikowany obiekt latający”. Na 
miejscu okazało się, że był to 
uszkodzony balon meteorolo-
giczny z przekaźnikiem z Nie-
miec. Strażnicy przekazali go 
do Instytutu Meteorologii i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu.

UFO w Przeźmierowie
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 wybory

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej  

Komisji Wyborczej
Nr 

okręgu

1

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

Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 5

Tarnowo Podgórne
1

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

Świetlica Wiejska
ul. Wiśniowa 2a Jankowice 1

7

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

GOK „SEZAM”
ul. Ogrodowa 14

Tarnowo Podgórne
1

8 Obwód obejmuje sołectwa: 
Góra, Kokoszczyn, Rumianek   

Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 5, Tarnowo Podgórne 1

2 Obwód obejmuje sołectwa: Lusowo i Sady Świetlica Wiejska
ul. Ogrodowa 13, Lusowo 2

5 Obwód obejmuje sołectwa: Baranowo 
Gimnazjum w auli

ul. Wypoczynkowa 93, Baranowo
wejście Filia Biblioteki

2

10 Obwód obejmuje sołectwo: Chyby 
Gimnazjum w auli

ul. Wypoczynkowa 93, Baranowo
wejście Filia Biblioteki

2

11
Obwód obejmuje sołectwa: 
Batorowo, Swadzim i Wysogotowo 
  

Świetlica Wiejska
ul. Stefana Batorego 67, Batorowo 2

12 Odrębny Obwód Głosowania: Areszt Śledczy w Poznaniu Oddział Za-
miejscowy Baranowo ul. Budowlanych 14

Areszt Śledczy w Poznaniu  
Oddział Zamiejscowy  

Baranowo ul. Budowlanych 14
2

3

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

Szkoła Podstawowa
ul. Kościelna 46/48, Przeźmierowo

klasa  nr 136

3

6

Obwód obejmuje część sołectwa Przeźmierowo w granicach: południo-
wej strony ul. Łanowej do skrzyżowania z ul. Wysogotowską, zachodnią 
stroną ul. Wysogotowskiej do skrzyżowania z ul. Akacjową, po zachod-
niej stronie ul. Akacjowej wzdłuż południowej strony ul. Olszynowej i 
Sosnowej do skrzyżowania z ul. Rynkową, zachodnią stroną ul. Rynkowej 
do Łanowej.  

Szkoła Podstawowa
ul. Kościelna 46/48, Przeźmierowo

klasa nr 137
3

9

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

Szkoła Podstawowa
ul. Kościelna 46/48, Przeźmierowo

klasa nr 138
3

PODZIAŁ GMINY TARNOWO PODGÓRNE NA OBWODY 
GŁOSOWANIA I PRZYPISANE TYM OBWODOM OKRĘGI 
WYBORCZE I SIEDZIBY OBWODÓW  W WYBORACH 
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 LISTOPADA 2010 roku 
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W związku z przekro-
czeniem przez Gmi-
nę liczby 20 tysięcy 

mieszkańców (stan na 31.12.2009 
r.) nastąpią istotne zmiany przy 
wyborach do rady gminy. 

Głosujemy podobnie jak w wy-
borach do sejmu, sejmiku woje-
wódzkiego oraz rady powiatu: po-
przez postawienie krzyżyka tylko 
przy jednym kandydacie z wybra-
nej, ale tylko jednej listy do rady 
gminy. Podział mandatów pomię-
dzy listy kandydatów dokonu-
je się proporcjonalnie do łącznej 
liczby ważnie oddanych ważnych 
głosów na kandydatów danej li-
sty. Mandaty przypadające danej 
liście kandydatów uzyskują kan-
dydaci w kolejności wynikającej 
z otrzymanej liczby ważnych gło-
sów w ramach listy.

Oznacza to, że w dniu wybo-
rów każdy z nas może oddać swój  
głos stawiając jeden krzyżyk na 
wybranej przez siebie jednej li-
ście. Po zakończeniu wyborów 

Jak głosujemy w najbliższych wyborach

Wybory już 21 listopada

Uwaga!  We wrześniowym numerze „Sąsiadki Czytaj” błędnie podaliśmy liczbę 
mandatów przypadającą na okręg wyborczy nr 3, obejmujący sołectwo Przeźmierowo. 
Powinno być 6 mandatów (zamiast podanych błędnie 8). Łączna liczba mandatów – 21.
 ~ARz

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

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

 okr okręg nr 3 Ð  obejmuje : obw— d nr  3, 6 i 9

policzone zostaną ważne głosy, 
jakie łącznie uzyskali wszyscy 
kandydaci z danej listy. Mandaty 
w poszczególnych okręgach zo-
staną rozdzielone proporcjonal-
nie pomiędzy listy. Potem przeli-
czone zostaną ważne głosy, jakie 
otrzymali poszczególni kandydaci 
w ramach listy. 

Do rady gminy wejdą oso-
by, które w ramach danej listy 
otrzymali najwięcej ważnych 
głosów, a liczba osób wchodzą-

cych z danej listy wyznaczy licz-
ba przyznanych mandatów. 

Zatem oznacza to, że uzyska-
nie mandatu radnego nie jest 
związane z miejscem na liście, 
lecz z liczbą oddanych ważnych 
głosów na danego kandydata. 
W praktyce nierzadko ma miejsce 
sytuacja, że kandydat zajmują-
cy czołowe miejsce nie uzyskuje 
mandatu, zaś radnym zostaje ktoś 
startujący z ostatniego miejsca na 
liście.

Jedno się nie zmieniło. Najwię-
cej głosów otrzymują ci kandyda-
ci, którzy udowodnili, że umieją 
pracować na rzecz lokalnej spo-
łeczności. W wyborach lokalnych, 
w takich gminach jak nasza, nie li-
czą się szyldy komitetów, ale sami 
kandydaci, bo ich znamy i na co 
dzień widzimy efekty ich działań.

~ARz

Powyższe zasady reguluje Usta-
wa Ordynacja wyborcza do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików 
wojewódzkich

- 8 mandatów

- 7 mandatów

- 6 mandatów

Muzeum 
zmienia 
godziny 
pracy

Z przyczyn organizacyj-
nych zmieniają się go-
dziny pracy Muzeum 

Powstańców Wielkopolskich w 
Lusowie. Zapraszamy od wtor-
ku do soboty w godzinach 9.00 
– 15.00. W niedzielę i święta 
nieczynne. Wycieczki i grupy 
zorganizowane mogą ustalać 
termin zwiedzania indywidual-
nie. O niedzielnych prelekcjach 
będziemy informować na bie-
żąco. ~ARz

wybory 

W najbliższych  

wyborach do rady 

gminy głosujemy  

na konkretną ale  

tylko jedną osobę,  

na dowolnej, ale tylko 

jednej liście.
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  sprawozdania

POselskie 
wieści

Z prac 
Rady Powiatu

Sesja z 29 września

Pod koniec września odbyła się 
sesja Rady Powiatu w Poznaniu, 
na której Rada podjęła uchwały 
w następujących sprawach:

- udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Stęszew na realizację za-
dania w ramach Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokal-
nych. W wyniku realizacji projektu 
powstanie droga o nawierzchni bi-
tumicznej, łącząca drogę powiato-
wą z drogą wojewódzką. 

– udzielenia pomocy finanso-
wej Gminie Mosina na realizację 
zadania w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych, również tutaj powstanie 
droga łącząca drogę powiatową 
z drogą wojewódzką. 

– zabezpieczono środki fi-
nansowe na realizację projek-
tu: „Przebudowa nawierzchni ul. 
Wrzesińskiej w Swarzędzu i Ja-
sinie wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą”. Środki te są niezbędne 

w celu ponownego aplikowania 
o środki zewnętrzne. 

– zmiany uchwały w sprawie 
określenia realizowanych przez 
Powiat Poznański zadań z zakre-
su rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej osób niepełnosprawnych 
oraz wysokości środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przezna-
czonych na realizuję tych zadań 
w 2010 r. Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy poinformował, że 
w związku zakończonym naborem 
wniosków osób niepełnospraw-
nych i pracodawców na rehabili-
tację zawodową oraz  ze względu 
na mniejsze zainteresowanie formą 
pomocy polegającej na organiza-
cji staży, dokonywaniem zwrotów 
kosztów wyposażenia stanowiska 
pracy i niższymi kosztami organi-
zacji szkoleń, nie będzie możliwe 
wykorzystanie środków na kwotę 
50.283 zł. Kwota ta została prze-
sunięta na rehabilitację społeczną 
(dofinansowano WTZ w Dopiewie 
na dodatkowe miejsca).

– wyrażono wolę utworzenia 
wspólnie z Miastem Poznań, 
Gminami Powiatu Poznańskie-
go oraz gminami silnie powiąza-
nymi z Aglomeracją Poznańską 
tj. Śrem, Szamotuły, Skoki, Sto-
warzyszenia Metropolia Poznań 
(wymaga tego sprawne wdrażanie 

Strategii Aglomeracji Poznańskiej 
i właściwa koordynacja prac). 

– Rada udzieliła Miastu Po-
znań pomocy finansowej w for-
mie dotacji docelowej na prze-
prowadzenie w 2010 r. badań 
dotyczących funkcjonowania 
i kierunków rozwoju poznańskie-
go obszaru metropolitalnego. 

– dokonano zmian w budżecie 
na 2010 r. oraz zapoznano się ze 
sprawozdaniem z prac Zarządu 
Powiatu. 

23 września obradowała Komisja 
Komunikacji, Budownictwa i Infra-
struktury Rady Powiatu w Poznaniu, 
w której uczestniczył wicemarsza-
łek Wojciech Jankowiak. Tematem 
wiodącym była kolej w aglomeracji 
poznańskiej. Wicemarszałek stwier-
dził, że w istniejącej infrastrukturze 
należy dokonać takich zmian, żeby 
usprawnić przewozy pasażerskie. 
Szczegółowo omówił plan zwięk-
szania częstotliwości przewozów na 
liniach niezelektryfikowanych oraz 
zakup szynobusów. W dyskusji po-
ruszano sprawę parkingów dla sa-
mochodów, otoczenia dworców jak 
i samych zaniedbanych dworców. 
Są to tematy trudne, ale konieczne, 
aby przełamać wreszcie tak zwane 
wąskie gardła komunikacyjne.

~Krystyna Semba  
Radna Powiatu

Poseł Waldy Dzikowski jak 
zwykle nie zawiódł i przy-
był na uroczyste otwarcie 

przedszkola w Tarnowie Podgór-
nym (na zdjęciu). Podkreślił, że 
z dumą przygląda się przeobraże-
niom, jakie w ostatnich latach na-
stępują w naszej Gminie.

Poseł uczestniczył również 
w inauguracji roku akademickie-
go na UAM. Rektor UAM-u dzię-
kował posłowi za przychylność, 
wielką pomoc i wsparcie przy 
uzyskaniu środków finansowych 
na rozwój uczelni.

W piątek 8 października zebra-
ła się w Warszawie Rada Krajowa 
PO, aby uzupełnić skład zarządu 
partii. Znalazło się w nim oprócz 

szefa – Donalda Tuska, czterech 
wiceprzewodniczących, czterech 
członków oraz 16 szefów regio-
nalnych struktur PO. Miło nam 
poinformować, że w ścisłym za-
rządzie znalazła się pani senator 
Jadwiga Rotnicka.

Zbliżają się wybory samorządo-
we – już 21 listopada udamy się do 
lokali wyborczych, aby oddać głos 
na tych, którzy będą zasiadać w ra-
dach gmin, powiatu i sejmiku wo-
jewódzkim. W Gminie Tarnowo 
Podgórne po raz pierwszy obowią-
zywać będzie inna ordynacja – nie 
większościowa, ale proporcjonalna. 
Ale zmiana ordynacji nie zmienia 
faktu, że do rady gminy wejdą oso-
by, które uzyskają największą ilość 
głosów. To od Państwa będzie zale-
żeć to, kto będzie Was reprezento-
wać.  ~Biuro Prasowe PO
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 stowarzyszenia

Po raz kolejny spotkaliśmy się w naszej siedzi-
bie, by rywalizować o godność Króla Żniw-
nego. Szlachetną powinność i honorowy obo-

wiązek wypełniło 19 sióstr i braci. Wśród nich po 
raz kolejny najlepszy okazał się brat Przemysław Po-
mian, którego rycerzami zostali brat Marian Kleszcz 
i siostra Renata Maciejewska.

Ponieważ to nie pierwsze zwycięstwo brata Prze-
mysława, zatem warto wspomnieć o nim kilka słów. 
Jest w bractwie od początku, a właściwie jeszcze 
przed początkiem. Uczestniczył bowiem w pierw-
szym spotkaniu, na którym zawiązała się grupa ini-
cjatywna, której celem było powołanie bractwa. Tym 
samym należy do członków założycieli KBS Tarno-
wo Podgórne. Od samego początku aktywnie włą-
czył się w codzienną działalność stowarzyszenia. 
Propagowane hasła i idee brackie są mu bliskie na co 
dzień. Brat Przemysław uczestniczy we wszystkich 
uroczystościach patriotycznych oraz zawodach spor-
towych. Wielokrotnie udowadniał swoje umiejętno-
ści strzeleckie zdobywając godności króla i rycerzy. 
Został także obdarzony zaufaniem przez członków 
Okręgu Szamotulskiego, którzy powierzyli mu pie-
czę nad sztandarem i zaszczytną funkcję chorążego. 
Należy dodać, iż brat Przemek chętnie wspomaga fi-
nansowo nie tylko samo bractwo, ale także działania 
charytatywne. Bratu Przemkowi gratulujemy i ży-

Prosto z celestatu – królewskie panowanie

czymy wielu sukcesów nie tylko 
strzeleckich.

Kto jest twoim chrzestnym? 
Moim prezydent Rzeczpospoli-
tej!

Cóż za pytanie - rzec można, 
cóż za odpowiedź? Spieszymy 
z wyjaśnieniem: w latach między-
wojennych zaistniała niecodzien-
na tradycja. Otóż w każdej rodzi-
nie, której urodził się siódmy syn 
(córki nie były liczone) ojcem 
chrzestnym zostawał prezydent 

Rzeczpospolitej Polskiej! Chrze-
śniacy mieli m.in. prawo do bez-
płatnej nauki we wszystkich szko-
łach i uczelniach oraz bezpłatne 
przejazdy na terenie całej Polski. 
Obecnie skupieni są w Stowarzy-
szeniu Chrześniaków Prezyden-
ta II Rzeczypospolitej profesora 
Ignacego Mościckiego. Należy do 
nich także Władysław Ratajczak, 
obecnie mieszkaniec wielkopol-
skiego Kościana i członek tam-
tejszego bractwa. Wielokrotnie 
bywał naszym gościem i ujęty at-
mosferą panującą wśród tarnow-
skiej braci zaproponował, aby 
przyszłoroczny zjazd odbywał 
się w naszej siedzibie. Zarówno 
Zarząd, jak i pozostali członko-
wie bractwa uznali prośbę za wy-
różnienie i zaszczyt. Dzięki temu 
w czerwcu 2011 roku będziemy 
mieli okazję spotkać około 50 nie-
zwyczajnych chrześniaków i po-
słuchać opowieści o ich losach. 
Wrócimy do nich w kolejnych 
miesiącach. ~W.M.

W Muzeum Powstańców Wielkopolskich 
im. Józefa Dowbora-Muśnickiego w Lu-
sowie odbyło się kolejne spotkanie Tar-

nowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców.
Uczestnicy zwiedzili wystawę „Wagi, odważni-

ki i inne urządzenia metrologiczne” przygotowaną 
i zaprezentowaną przez naszego członka Juliusza 
Gustowskiego i jego małżonkę Alinę. Wielka pasja 
i poświęcenie w poszukiwaniu eksponatów i badaniu 
ich historii zaprocentowały dużą i ciekawą ekspozy-
cją. A opowieści Juliusza były bardzo elektryzujące 
i emocjonalne, ponieważ każdy eksponat ma duszę 
i jest traktowany indywidualnie. Obejrzeliśmy wagi, 
z wagą osobową na czele, ale też wagi monetarne, la-
boratoryjne, karatowe, piekarskie, apteczne, do przę-
dzy, tkanin, a nawet wagę, na której można zważyć 
podpis pisany ołówkiem, gęstościomierze, analitycz-
ne, stołowe, rzymskie, opiumowe, bezmiany, wagi 
do sprawdzania monet, dziesiętne, liczące, uchylne, 
domowe pocztowe, sprężynowe, kantarki, różnego 
rodzaju odważniki i przymiary.

Następnie uczestnicy zwiedzili Muzeum, w któ-
rym znajduje się kolekcja pamiątek po powstańcach 
wielkopolskich, pamiątki z życia i działalności gen. 
Józefa Dowbora-Muśnickiego i jego rodziny. W Mu-

Spotkanie przedsiębiorców w muzeum

zeum podziwiać można elementy umundurowania i wyposażenia żoł-
nierzy, fotografie powstańców i ich życiorysy, rysunki, obrazy, mapy, 
broń, odznaki i odznaczenia, sztandary, modele samolotów i makiety, 
oraz archiwalia. Po Muzeum oprowadzili nas Państwo Anna i Józef 
Grajkowie. 

Na koniec spotkania została zaprezentowana firma „Gusma”.
Na zakończenie wszyscy wzięli udział w poczęstunku i rozmowach 

o sytuacji przedsiębiorstw. Dzięki takim spotkaniom można podzielić 
się doświadczeniem i wymienić informacjami.

Wszystkich przedsiębiorców, którzy są zainteresowani wstąpieniem 
do Stowarzyszenia zapraszamy na naszą stronę www.tsp.pl w celu po-
brania deklaracji członkowskich. ~K.Sz.
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 biblioteka~gok

Kulturalna jesień, zima, wiosna, lato. Kultural-
nie w Bibliotece jest przez cały rok, nieza-
leżnie od pór roku. Nasze hasło na jesień to: 

„CZYTA – ELITA”. 
Życie kulturalne to nie tylko codzienność telewizyj-

na, ale kultura szeroko rozumiana, a książka to: 
– remedium na problemy współczesnego świata, 

możliwość przeniesienia się w świat przyjazny, to po-
dróż bez potrzeby wyruszania z domu dla wszystkich 
zmęczonych codzienną rutyną, 

– alternatywa dla wielogodzinnego oglądania telewi-
zji bądź siedzenia przy komputerze i grania w gry nasy-
cone przemocą i brutalnością,

– nie tylko podręcznik, ale przyjemna forma spę-
dzania wolnego czasu dla wszystkich, którzy naukę 
skończyli 10, 20 i więcej… lat temu. To także alterna-
tywa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych, nie 
mogą uprawiać różnych sportów, wycieczek rowero-
wych czy innej formy ruchu, to możliwość oderwania 
się od choroby, problemów zdrowotnych lub innych, 
to lek na samotność,

– środek przekazu wartości poznawczych, estetycz-
nych, etycznych, a przede wszystkim środek umożli-
wiający poszerzanie wiedzy i zainteresowań, naukę, 
doskonalenie zawodowe i oczywiście rozrywkę, jako 
jedną z form spędzania wolnego czasu. 

Oprócz ciekawej oferty książkowej dostępnej w na-
szych placówkach, tradycyjnie jesień w Bibliotece 
jest bardzo bogata w wydarzenia kulturalne. Gościć 
będziemy popularną pisarkę Barbarą Kosmowską. 
Spotkać się będzie można z Arkadiuszem Niemir-

Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej
skim – znanym kontynuatorem 
popularnej serii przygodowej dla 
młodzieży „Przygody Pana Samo-
chodzika”. A z okazji obchodzone-
go Roku Chopinowskiego spotka-
nie muzyczne zatytułowane Nuty 
Chopina z Izabellą Klebańską. 

Biblioteka jest również współor-
ganizatorem spotkania z popular-
ną pisarką i dziennikarka Moniką 
Szwają, autorką książek, które cie-
szą się dużym zainteresowaniem 
czytelników. 

I oczywiście nasze stałe cykle 
edukacyjne, konkursy, wystawy, 
wykłady.

 
PROPOZYCJE książkowe to 

opowieści o spełnianiu marzeń :
• Julia Child - „MOJE ŻYCIE 

WE FRANCJI”
• Peter Mayle - „JESZCZE RAZ 

PROWANSJA”
• Penelope Green - „RZYM-

SKIE DOLCE VITA”
Czy warto porzucić wygodne 

życie i wyjechać na drugi koniec 
świata w nadziei na spełnienie ma-
rzeń? Australijska dziennikarka 
porzuca poukładane życie i wyru-
sza szukać szczęścia w Rzymie. 

Nie znając prawie języka próbuje 
zacząć życie od nowa. Warto.

• Marlena de Blasi - „TYSIĄC 
DNI W ORVIETO”

• Peter Pezzelli - „KUCHNIA 
FRANCESKI”

Niektóre książki mają nie tyl-
ko klimat, ale i smak – na przy-
kład pachnącego bazylią spaghetti 
- jedzonego w gronie ukochanych 
osób. Duży optymizm i skonden-
sowana wiedza o życiu to atut 
tej powieści. Bohaterką książki 
oprócz tytułowej Franceski jest 
oczywiście włoska kuchnia pełna 
smaków i zapachów oraz słonecz-
na Italia. 

• Ferenc Mate - „MĄDROŚĆ 
TOSKANII”

Autor Peter Mate w swojej ko-
lejnej książce, konsumpcyjnemu 
modelowi życia i spadkowi bez-
pieczeństwa, przeciwstawia to-
skańską mądrość, czyli bliskość 
natury, silne więzi rodzinne, bo-
gatą tradycje i smaczną kuchnię. 
Więcej informacji na stronie bi-
blioteki www.bibliotekatp.pl.

 Na stronie internetowej biblio-
teki dostępny jest również elektro-
niczny katalog on-line.   ~I.B.

18,19,20,21 .10  Baranowo, Tarnowo Podgórne, 
Lusowo, Przeźmierowo, Ceradz Kościelny

Mezzoforte – koncerty edukacyjne dla szkół
pt: „Głos ludzki najwspanialszym instrumentem”

20.10 Baranowo, Przeźmierowo, Lusowo, 
Tarnowo Podgórne, Lusówko Pro Sinfonica – koncert pt: „Wizyta w pałacu pełnym dźwięków”

21.10 godz. 9, 10:30, Przeźmierowo
22.10 godz. 10,Tarnowo Podgórne

Program edukacyjno-estradowy teatru FRAJDA pt: „Okiem mruga TV Papuga,  
czyli farmazony na dwa ogony”

22.10 godz. 18, Przeźmierowo Kino Zielone Oko zaprasza: „Randka w ciemno”

22.10, Ceradz Kościelny, Poznań Obchody 100. rocznicy śmierci Wawrzyńca Benzelstjerny Engeströma 

6.11, godz. 17, Tarnowo Podgórne
7.11, godz. 17, Przeźmierowo

„Teatralne Zaduszki” – warsztatowe spotkania zespołów projektu 
„Teatr w Każdej Wiosce”

7.11, godz. 17, Tarnowo Podgórne
Hala OSiR (ul. Nowa 15)

Orkiestra Koncertowa Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego – galowy 
koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości

9.11 godz. 9, 10.30  Przeźmierowo Dziecięca Akademia Filmowa zaprasza

10.11 Baranowo, Przeźmierowo, 
Lusowo, Tarnowo Podgórne, Lusówko Pro Sinfonica – koncert pt: „Kot i Pacynka poznają przyjaciół dźwięków - rytmy”

11.11, godz. 11, Tarnowo Podgórne Gminne Obchody Święta Niepodległości

12.11 godz. 18, Przeźmierowo Kino Zielone Oko zaprasza

13.11, godz. 11, Poznań Wyjazd dzieci z projektu teatralnego na spektakl do Teatru Animacji

15,16,17,18.11  Baranowo, Tarnowo Podgórne, 
Lusowo, Przeźmierowo, Ceradz Kościelny

Mezzoforte – koncerty edukacyjne dla szkół
pt: „Wielkopolska nasza Ojczyzna”

16.11, godz. 10, Przeźmierowo Konkurs recytatorski „Jesienna Zaduma” – eliminacje gminne

18.11, godz. 17, Przeźmierowo Spotkanie kulinarne z cyklu „Kuchnie Świata” pt: „Szwedzki śledzik”

18-20.11, Środa Wielkopolska Wyjazd grupy teatralnej NOVI na VII Ogólnopolski Konkurs Teatrów Młodzieżowych 
Melpomena

SEZAMKI  październik/listopad
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Od ośmiu lat jest fenomenem 
na skalę krajową. Angażuje 
ponad setkę osób. Niczym 

dobre wino, z roku na rok dojrze-
wa i jest coraz lepszy. Właśnie za-
czyna się jego dziewiąty sezon. O 
czym mowa? Oczywiście, o projek-
cie „Teatr w każdej wiosce”!

Pomysł wydawał się bardzo 
ciekawy: grupy teatralne, działa-
jące przy każdym domu kultury i 
każdej świetlicy wiejskiej w gmi-
nie, złożone z kilku bądź kilkuna-
stu dzieci w różnym wieku, pod 
okiem instruktorów bawią się w 
teatr. 

Jak prawdziwi aktorzy, chodzą 
na próby, wcielają się w różne po-
staci, uczą scenariusza. Po prostu, 
grają na scenie. Podczas sezonu, 
teatry przygotowują się do finału, 
w trakcie którego pokazują efekt 
swoich prób. Uczestnicząc od kil-
ku lat w tych finałach, muszę przy-
znać, że zawsze zasługuje on na 
gromkie brawa. Dla młodych ak-
torów teatralnych, bo tak można o 
nich powiedzieć, są z pewnością 
sporym wyróżnieniem i nagrodą 
za pracę i poświęcony czas. 

Nowy sezon to także nowe wy-
zwanie, gdyż, rzecz jasna, wszyscy 
pracują nad nowymi przedstawie-
niami. One z kolei są powiąza-
ne w mniejszym lub większym 
stopniu z hasłem, które dla każ-
dej edycji jest inne – w minionej 
brzmiało ono „Razem i osobno”. 
Rezultatem tego była współpraca 
kilku grup nad jednym większym 
przedstawieniem, co zdarzyło się 
pierwszy raz w historii projektu.

W nadchodzącym właśnie dzie-
wiątym sezonie hasło brzmi „In-
spiracje”. Rozpoczyna się czas 
nauki i pracy będącej świetną 
zabawą dla młodych ludzi oraz 
dorosłych – instruktorów, koor-
dynatorów i pozostałych osób 
zaangażowanych w projekt od 
strony scenografii, choreografii, 
muzyki. 

~Dominik Magdziarek

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości wystąpi u nas najważ-
niejsza polska orkiestra wojskowa: Orkiestra Koncertowa Repre-
zentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. 

Orkiestra może poszczycić się liczbą ponad 10 tysięcy koncertów 
oklaskiwanych przez wielomilionową widownię, nagraniami kilkudzie-
sięciu płyt, programami telewizyjnymi i radiowymi,  a także nagraniami 
do filmów z udziałem na planie. Występ zespołu odbędzie się w niedzie-
lę, 7 listopada o godz. 17 w hali OSiR w Tarnowie Podgórnym przy ul. 
Nowej 15. W części pierwszej koncertu zaprezentuje się, po raz  pierw-
szy w nowych strojach, Młodzieżowa Orkiestra Dęta prowadzona przez 
Pawła Joksa. Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny. ~Jarek Krawczyk

Olbrzymim sukcesem za-
kończył się udział dzia-
łającej w GOK „Sezam” 

grupy teatralnej ZAMIAST w 
tegorocznej Arlekinadzie. Spek-
takl „Król Ubu” w reżyserii Gra-
żyny Smolibockiej został uznany 
najlepszym na całym festiwalu. 
Oprócz pierwszego miejsca „za 
kreatywność, spójne i konse-
kwentne połączenie wszystkich 
elementów teatralnych” grupie 
Zamiast przypadły: nagroda dla 
najlepszego aktora (Bartosz Ka-
miński), a także nagrody za naj-
lepszą reżyserię i scenografię. 
Wyróżnienie indywidualne za 
rolę kobiecą otrzymała Sandra 
Michalska.

Na deskach Teatru Miejskiego 
w Inowrocławiu prezentowało się 
dziewięć grup teatralnych z całej 
Polski. W jury VIII Ogólnopol-

skiego Festiwalu Małych Form 
Teatralnych zasiedli  reżyserowie, 
aktorzy i dziennikarze i plastycy 
z Warszawy (Maciej Kowalew-
ski i Rafał Mohr), Torunia (Je-
rzy Rochowiak) oraz Bydgoszczy 
(Urszula Guxlecka i Aleksandra 
Simińska). - Jestem zaskoczony 
wysokim poziomem tegorocznej 
Arlekinady – powiedział R. Mohr 
podczas wręczania nagród.

Laury zdobyte w Inowrocła-
wiu to nie pierwsze sukcesy gru-
py „Zamiast”. Podopieczni Gra-
żyny Smolibockiej wielokrotnie 
nagradzani byli w konkursach te-
atralnych, m.in. na Poznańskim 
Festiwalu Teatrów „Marcinek”, 
czy Wiośnie Teatralnej Młodych. 
Tegoroczna Arlekinada po raz ko-
lejny potwierdziła, że w Tarnowie 
Podgórnym robi się świetny teatr.

~Jarek Krawczyk

Długo by szukać drugiego takiego teatru

Nasz fenomen  
na skalę krajową

Najsłynniejsza orkiestra wojskowa  
w Tarnowie Podgórnym!

„Król Ubu” obsypany nagrodami

Młodzi aktorzy z grupy ZAMIAST fot.  Adam Markiewicz 
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We wrześniu uczniowie 
Szkoły Podstawowej 
w Lusowie mieli oka-

zję obejrzeć niecodzienną wysta-
wę. Jej twórcami są Alina i Ju-
liusz Gustowscy, którzy w murach 
lusowskiego muzeum zaprezento-
wali swoje metrologiczne zbio-
ry. Każdy ze 145 eksponatów był  
bardzo ciekawy i miał w sobie coś 
indywidualnego. 

 Z zainteresowaniem obejrzeli-
śmy wagę osobową z 1929 roku, 

wagi monetarne, wagi do papieru, 
określające ilości wody w maśle, 
wagę przędzy i nici czy też gę-
stościomierze zbożowe. Pan Ju-
liusz Gustowski z pasją i zaanga-
żowaniem opowiadał o każdym 
przedmiocie, jego pochodzeniu 
i o kompletowaniu swojej kolek-
cji. Dowiedzieliśmy się na przy-
kład, jak zważyć swój podpis i ile 
waży piórko.

~Stanisława Janeczek  
wraz z uczniami

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w 
Przeźmierowie, w ramach projektu Comenius, 
miała przyjemność gościć w dniach od 29 wrze-

śnia do 3 października przyjaciół z krajów partnerskich: 
Finlandii, Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii. 

Było to trzecie spotkanie dotyczące projektu „Różno-
rodność kulturowa i środowiskowa – świadomość kul-
tury i środowiska naturalnego”. Temat przewodni wizy-
ty w naszej szkole dotyczył Polski jako geograficznego 
centrum Europy i miejsca spotkań wielu różnych kultur.

Nasi goście zapoznali się z systemem szkolnictwa 
w Polsce, obserwowali lekcje, obejrzeli specjalnie 
przygotowane dla nich przedstawienie pt. „Extreme 
Game”, podziwiali występ szkolnego chóru oraz ze-
społu Modraki. Mieli okazję wymienić doświadczenia 
z nauczycielami naszej szkoły, odwiedzić Gimnazjum 
w Baranowie, kompleks uniwersytecki Morasko. 
Uczestniczyli także w przemiłym spotkaniu w Urzę-
dzie Gminy z Zastępcą Wójta Gminy Tarnowo Pod-
górne,  Tadeuszem Zimnym.

Nasi zagraniczni przyjaciele zwiedzili kościół w Lu-
sowie, Stary Rynek oraz Cytadelę w Poznaniu, Wiel-
kopolski Park Etnograficzny na Lednicy oraz pozo-
stałości grodu zwanego Ostrowem Lednickim. W ten 
sposób zapoznali się z historią Polski. Mieli również 
przyjemność zobaczyć Ogród Botaniczny w Pozna-
niu, jeziora Kierskie, Lusowskie oraz Maltę.

Kolejne spotkanie pozwoliło na umocnienie wza-
jemnej przyjaźni pomiędzy nauczycielami z krajów 
partnerskich. Nasi goście byli pod wrażeniem polskiej 
gościnności, wspaniałej kultury oraz przepięknych 
krajobrazów. 

Organizatorzy spotkania w Polsce dziękują za bar-
dzo miłą atmosferę wszystkim osobom zaangażowa-
nym w przygotowanie i realizację wizyty: Dyrekcji 
oraz nauczycielom szkoły, Gminie Tarnowo Podgór-
ne, Dyrekcji Gimnazjum w Baranowie, Joannie Ko-
towskiej, Agnieszce Dolacie oraz wszystkim uczest-
nikom spotkania. 

W imieniu organizatorów
~I. Janicka - Leśniewska

Wraz z nadejściem jesie-
ni uczniowie klas 0-III 
Szkoły Podstawowej z 

Ceradza Kościelnego wybrali się 
do Muzeum Narodowego Rolnic-
twa i Przemysłu Rolno-Spożywcze-
go w Szreniawie. Tam wzięli udział 
w pokazach edukacyjnych pt. „Je-
sień na wsi”, podczas których brali 
czynny udział w przetwarzaniu pło-
dów rolnych oraz w przygotowaniu 
zapasów na zimę. Na samym po-
czątku poznali tradycyjne przetwór-
stwo owoców, warzyw i grzybów. 
Obejrzeli stanowisko z biłgorajski-
mi sitami, zobaczyli pracę na ko-
łowrotku i krośnie oraz podziwiali 
pracę kowala. Spróbowali swoich 
sił w młóceniu cepami, czyszcze-
niu zboża oraz podczas przemiału 
ziarna. Po tej ciężkiej pracy, gdy 
mąka była już gotowa poznali taj-

SP Lusowo

Ile waży podpis w Lusowie?
SP w Przeźmierowie

Wizyta gości w naszej szkole,  
w ramach projektu Comenius

Uczestnicy Comenius’a fot. archiwum

SP Ceradz Kościelny

Tym razem do Szreniawy

niki pieczenia w tradycyjnych pie-
cach chlebowych, a następnie przy 
ciepłej herbatce skosztowali chru-
piący chlebek z pysznym smalcem 
i gzikiem. Dużą niespodzianką była 
przejażdżka bryczką. Zadowolo-
ne, pełne wrażeń z plecakiem no-
wych doświadczeń dzieci wróciły 
do szkoły.

~Organizatorzy wycieczki
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Pod takim hasłem uczniowie 
z klas młodszych I-III Szko-
ły Podstawowej w Tarnowie 

Podgórnym, 20 września rozpo-
częli „Akcję sprzątania świata”. 

O godzinie 11 wraz z wycho-
wawcami wyruszyli z budyn-
ku szkoły do pobliskiego parku, 
zaopatrzeni w gumowe rękawi-
ce i foliowe worki na śmieci. Po 
przybyciu na miejsce Halina Bie-
dziak i Iwona Rozmus, które za-
inicjowały akcję, poinformowa-
ły o celowości przeprowadzania 
takich działań. Nie trzeba było 
długo  tłumaczyć i zachęcać. Po-
dzielono teren całego parku na 
sektory. Za każdy z nich odpo-
wiedzialna była inna klasa. Po 
paru minutach na rozległym tere-
nie – od Skate Parku, przez traw-

nik przy budynku zerówki, obszar 
okalający staw z fontanną, aż po 
zadrzewioną zachodnią część – 
prace ruszyły pełną parą. Dzieci 
zebrały pokaźną ilość nieczysto-
ści, które zaraz segregowano do 
odpowiednio opisanych worków. 
Następnie, zawiązane torby, zgro-
madzono w wyznaczonych miej-
scach, skąd zostały zabrane przez 
pracowników Tarnowskiej Go-
spodarki Komunalnej.

 Nasi uczniowie udowodnili, 
że mimo  młodego wieku można 
dbać o najbliższe środowisko. Ta-
kie małe działania składają się na 
wspólną troskę o naszą PLANE-
TĘ ZIEMIĘ i jej drobną część – 
Tarnowo.

 ~HB i IR

SP Tarnowo Podgórne

Dni od 17 do 19 września, 
poświecone były ak-
cji „Sprzątanie świata”. 

Uczniowie Gimnazjum w Tarno-
wie Podgórnym, jak co roku, po-
stanowili zaangażować się w tę 
jakże istotną w obecnych czasach, 
inicjatywę społeczną. Nie znie-
chęciła ich nawet niepewna po-
godna. Z uśmiechem na ustach 
i pełni energii, w sobotni poranek 
wyruszyli porządkować tereny 
naszej Gminy. Zaopatrzeni w rę-
kawice i worki, udali się ulicą Po-
znańską w kierunku tarnowskie-
go parku. Niestety, pomimo coraz 
piękniej zagospodarowanych te-

renów zielonych, wszędzie moż-
na było znaleźć różnego rodzaju 
śmieci. Worki były pełne!!! 

Na zakończenie organizatorki 
– Renata Knaś i Ewa Rutkowska  
– przeprowadziły tradycyjny już 
konkurs z wiedzy ekologicznej. 
Zwycięzcą został Błażej Branie-
wicz z klasy 2C. Drugie miejsce 
zajął Dawid Wieczorek z kla-
sy 3C, a trzecie Marcin Tomel-
ka z 1C. Uczniowie zadowole-
ni z siebie wrócili do domów, 
jednak przyświecała im jed-
na myśl: dobrze byłoby zadbać  
o nasze środowisko każdego 
dnia!!!  ~Justyna Piwecka

Dbajmy o nasze środowisko przez cały rok!

Sprzątali nie tylko uczniowie
26 września wędkarze koła tarnowskiego 
wraz z pracownikami firmy DB Schenker 
sprzątali brzegi Jeziora Lusowskiego. Ze-
brano kilkadziesiąt worków śmieci pozo-
stawionych przez wędkarzy i turystów. 
Na koniec sprzątania wszyscy posilali się 
grochówką.

Gimnazjum Tarnowo Podgórne 
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WZPGN. 72243-62/10 Tarnowo Podgórne, dnia 8 października 2010 roku

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej 
wiadomości: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy
OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI KW 

KW nr 69115

OBRĘB Tarnowo Podgórne

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 221

ADRES NIERUCHOMOŚCI Tarnowo Podgórne, ul. Sportowa 1

POWIERZCHNIA 
NIERUCHOMOŚCI

3800 m2  Powierzchnia dzierżawy 1 m2 na wewnętrznej ścianie najwyższej 
kondygnacji oraz dachu

OPIS NIERUCHOMOŚCI Działka zabudowana budynkiem ośrodka zdrowia

PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospo-
darowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy 
Nr LXV/405/2005 z dnia 29 listopada 2005 r., zmienionym Uchwałami Rady 
Gminy Nr XXXI/263/2008 i Nr XXXI/264/2008 z dnia 20 maja 2008r., przed-
miotowa działka znajduje się na terenie usług celu publicznego

SPOSÓB 
ZAGOSPODAROWANIA 

Zainstalowanie i eksploatacja anteny nadawczej i urządzenia nadawczego

OKRES DZIERŻAWY 3 lata

CZYNSZ DZIERŻAWNY 180 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 8 – 29 października 2010 roku
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Tarnowo Podgór-

ne informuje, że trwa wyłożenie do 
publicznego wglądu następujących 
projektów miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego: 
•	 	dla terenów w miejscowości 

Tarnowo Podgórne i Góra
•	 	dla miejscowości Ceradz Ko-

ścielny
•	 dla terenów rolnych w Lusówku
•	 	dla zalesienia w rejonie ulicy 

Prostej w Lusówku
W/w projekty planów są dostępne 

do wglądu w Urzędzie Gminy Tar-
nowo Podgórne, pok. 13. Zgodnie z 
art. 18 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, każ-
dy kto kwestionuje ustalenia przyję-
te w powyższych projektach, może 
wnieść uwagi. Należy je  składać 
na piśmie do Wójta Gminy z poda-
niem imienia i nazwiska  lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy.

Uwagi należy składać w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 
28.10.2010 r.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
mgr Tadeusz Czajka

Dobiegła końca akcja „Przez 
życie z Wiarą w Lecha” 
zorganizowana przez sto-

warzyszenie Wiara Lecha oraz, na 
terenie naszej Gminy, przez Fan 
Club Tarnowo Podgórne. Z 52 000 
kamizelek odblaskowych z herbem 
Lecha oraz logiem Wiary Lecha, 
w które nieodpłatnie zaopatrzy-
liśmy wielkopolskie przedszkola 
ponad 700 trafiło do placówek (pu-
blicznych i prywatnych) na terenie 
gminy Tarnowo Podgórne. Akcja 
kiboli Lecha miała na celu popra-
wę bezpieczeństwa najmłodszych 
uczestników ruchu drogowego. 
Od września każdy przedszkolak 
ubrany w odblaskową kamizelkę 
zwraca uwagę, jest doskonale wi-
doczny na drodze. Mamy nadzieję, 
że akcja przyczyni się do jeszcze 
większego wzrostu rozpoznawal-
ności naszego klubu, a może nawet 
zaszczepi u maluchów sympatię 
do Lecha oraz spowoduje, że część 
z nich wybierze się wkrótce z ro-

Przez życie z wiarą w LECHA – finał akcji

dzicami dopingować Kolejorza na 
nowym poznańskim stadionie. 

Warto zaznaczyć, że akcję na-
szą objął patronatem i w znacznym 
stopniu wsparł finansowo Wójt 
Gminy Tadeusz Czajka. Dodajmy, 
że był to pierwszy patronat w całej 
Wielkopolsce, Wójt wyprzedził na-
wet zawsze przychylnych naszym 
akcjom Prezydenta Miasta Pozna-
nia czy też Starostę Powiatowego.

Po sukcesie tej największej, do 
tej pory, naszej akcji skupiamy 
się na kolejnych wyzwaniach. Już 
wkrótce po raz drugi, w ramach 
akcji „Niebiesko-biały Mikołaj” 

udamy się z prezentami do szpi-
tali, hospicjów i domów dziecka. 
W ubiegłym roku takich paczek 
z klubowymi pamiątkami wręczy-
liśmy ponad 1600. Zajmiemy się 
również upamiętnianiem kolejnej 
rocznicy Powstania Wielkopol-
skiego. Do tego czasu poprzez stro-
nę www.27grudnia1918.pl można 
zapoznać się z mapą oraz zdję-
ciami mogił i miejsc związanych 
z Powstaniem już przez nas odwie-
dzonych. Jeśli jakieś pominęliśmy 
– prosimy o informację.

Oczywiście aktywnie działamy 
też na stricte kibicowskim polu. 
Regularnie uczestniczymy w me-
czach wyjazdowych LECHA. 
W tym sezonie byliśmy Pradze, 
Turynie, Płocku i Warszawie, za-
liczyliśmy też daleki Dniepropie-
trowsk. Cały czas otwarci jeste-
śmy na kibiców Lecha z terenu 
Gminy – zapraszamy

~Kibole z FC Tarnowo Podgórne
k_k_s@poczta.fm

Przedszkolaki 
z Lusowa w 
odblaskowych 
kamizelkach

fot. archiwum
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  ogłoszenia

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w Chybach pomiędzy ulicą Szamotulską i jeziorem 
Kierskim oraz w Baranowie w rejonie ulic: Kasztano-
wej i Wierzbowej

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 
ze zmianami)  zawiadamiam o wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w Chybach pomiędzy ulicą Szamo-
tulską i jeziorem Kierskim oraz w Baranowie w rejonie 
ulic: Kasztanowej i Wierzbowej wraz z prognozą od-
działywania na środowisko w dniach od 08.11.2010r. 
do 30.11.2010r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy 
urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 15.11.2010r. 
w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym  
o godzinie 15:00. Zgodnie z art. 18 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejsco-
wego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na 
piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska  
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko infor-
muję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną 
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tar-
nowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej 
wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie. 
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 15.12.2010r. Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  Tadeusz Czajka

WZP.7322-119/NP/10 Tarnowo Podgórne, 2010-10-04
Ogłoszenie

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusówku – Ro-
zalinie – dla działki nr 426

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 
199 poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o podję-
ciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr 
LXXVIII/773/2010 z dnia 28 września 2010r. o przy-
stąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusówku – Rozalinie 
– dla działki nr 426 oraz o przystąpieniu do przeprowa-
dzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowi-
sko w/w planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną doku-
mentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne, pok. 13 oraz składać wnioski do wyżej wymie-
nionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. Wnioski można składać na piśmie w Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tar-
nowo Podgórne w terminie do dnia 5 listopada 2010r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

WZPGN.72243-51/10  Tarnowo Podgórne, dnia 8 października 2010 r. 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz. U. z 2010r. Nr 
102, poz. 651) wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu na okres 3 lat.

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu
OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI KW 

KW nr 126286

OBRĘB Tarnowo Podgórne 

NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK Działka nr 1259/31

ADRES NIERUCHOMOŚCI Tarnowo Podgórne, ul. 25 Stycznia

POWIERZCHNIA 
NIERUCHOMOŚCI

Powierzchnia działki 0,0340 ha
Powierzchnia najmu ok.15 m²

Okres NAJMU 3 lata

OPIS NIERUCHOMOŚCI Część przeznaczona do najmu niezabudowana.

PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI

Dla przedmiotowej działki nie ma obowiązującego planu miejscowego. 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy, zatwierdzonym uchwałą rady Gminy Nr 
LXV/405/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku powyższa działka znajduje 
się na terenie rozwoju  mieszkalnictwa o podwyższonym standardzie.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCI

Teren pod garaż.

CZYNSZ NAJMU Czynsz: 0,30 zł/m² + podatek VAT w stosunku miesięcznym.

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

ZASADY AKTUALIZACJI 
STAWKI CZYNSZU

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

Wykaz wywieszono od 8 października do 29 października 2010 roku.
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 położonej w Przeźmierowie, gmina Tarnowo Podgórne, stanowiącej wła-

sność Gminy Tranowo Podgórne:

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI

obręb Przeźmierowo, ul. Akacjowa

nr działki ewidencyjnej 9/6

powierzchnia 1478 m2

księga wieczysta PO1P/00169996/4

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

przeznaczenie 
nieruchomości w 
miejscowym planie zagosp.
przestrzennego

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

cena wywoławcza (brutto) 538.800,00 zł  

wadium 53.880,00 zł

postąpienie minimalne 5.388,00 zł

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 18 listopada 2010r. (czwartek) o godz. 10oo w sali nr 
100 Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115 . Wadium w gotówce należy wnieść 
najpóźniej do 12 listopada 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 17 listopada 2010r. (środa) od godz. 143o -  153o w pokoju 12 należy zgłosić się z dowodem 
osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty zgłosze-
nia 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 w/wym. działki upłynął w dniu 27 lipca  2010r. W uzasadnionych 
przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. Bliższych informacji dotyczących nierucho-
mości objętej ogłoszeniem udziela Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieru-
chomościami 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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Ogłoszenie
o przystąpieniu do opracowania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
pod dolesienia po północnej stronie ulicy Bukow-
skiej w Sierosławiu.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym  / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717/ 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tar-
nowo Podgórne uchwały nr LXXVIII/772/2010 
z dnia 28 września 2010 r. o przystąpieniu do opra-

cowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów pod dolesienia po północ-
nej stronie ulicy Bukowskiej w Sierosławiu.

Celem opracowania planu miejscowego jest za-
gospodarowanie obszaru w sposób uporządkowa-
ny, zgodny z polityką Gminy wyrażoną w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną 
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne, pok. 11 oraz składać wnioski do 

wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. Wnioski można skła-
dać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgór-
ne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne 
w terminie do dnia 8 listopada 2010 r. Wniosek po-
winien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nie-
ruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków 
jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  Tadeusz Czajka

Ogłoszenie
o przystąpieniu do opracowania zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów aktywizacji gospodarczej w Jankowicach 
dla działek nr 275/3, 275/5, 274/1 – gmina Tarno-
wo Podgórne

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym  / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717/ za-
wiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo 
Podgórne uchwały nr LXXVIII/771/2010 z dnia 
28 września 2010 r. o przystąpieniu do opracowa-
nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej 
w Jankowicach dla działek nr 275/3, 275/5, 274/1 
– gmina Tarnowo Podgórne

Celem opracowania planu miejscowego jest 
zwiększenie powierzchni zabudowy na przedmio-
towym terenie oraz zmiana innych parametrów 
związanych ze sposobem zainwestowania.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną 
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne, pok. 11 oraz składać wnioski 
do wyżej wymienionego planu oraz strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski 
można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tar-
nowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarno-
wo Podgórne w terminie do dnia 8 listopada 2010 
r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, na-
zwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Or-
ganem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
 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 działek niezabudowanych położonych Tarnowie Podgórnym przy ul. 27 Grudnia, gmi-
na Tarnowo Podgórne, dla których Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto prowadzi księgę wieczystą 
PO1P/00106066/7, wg wykazu w tabelce:
Lp. działka pow. 

m2
przeznaczenie nieruchomości 
- decyzja o warunkach zabudowy

cena wywoławcza
(zawiera 22%VAT)

wadium w zł Postąpienie 
minimalne

1 1378/3 800 budynek mieszkalny jednorodzinny 178.200,00 zł   8.910,00 zł 1.782,00 zł

2 1378/4 832 budynek mieszkalny jednorodzinny 197.400,00 zł   9.870,00 zł 1.974,00 zł

3 1378/6 863 budynek mieszkalny jednorodzinny 204.700,00 zł 10.235,00 zł 2.047,00 zł

4 1378/7 800 budynek mieszkalny jednorodzinny 189.800,00 zł   9.490,00 zł 1.898,00 zł

5 1378/8 800 budynek mieszkalny jednorodzinny 189.800,00 zł   9.490,00 zł 1.898,00 zł

6 1378/9 800 budynek mieszkalny jednorodzinny 189.800,00 zł   9.490,00 zł 1.898,00 zł

7 1378/10 800 budynek mieszkalny jednorodzinny 189.800,00 zł   9.490,00 zł 1.898,00 zł

8 1378/11 826 budynek mieszkalny jednorodzinny 184.000,00 zł   9.200,00 zł 1.840,00 zł

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 17 listopada 2010r. (środa) o godz. 10oo w sali nr 100 Urzę-
du Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115 . Wadium w gotówce należy wnieść najpóźniej do 
10 listopada 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 prze-
padkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. 

W dniu 16 listopada 2010r. (wtorek) od godz. 143o -  153o w pokoju 12 należy zgłosić się z dowodem 
osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr 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 30 września 2010r.  W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może 
odstąpić od przetargu. Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętej ogłoszeniem udziela Wy-
dział 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

Tarnowo Podgórne 2010-10-05
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. Składowej w Przeźmie-
rowie, gmina Tarnowo Podgórne,  stanowiące własność Gminy Tarnowo Podgórne:

W Y K A Z

Lp. obręb działka pow. m2 księga wieczysta opis nieruchomości przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego

wartość działki 
brutto

1. Przeźmierowo 371/4 515 PO1P/00170008/2 działka niezabudowana

pod zabudowę  
mieszkaniową jednorodzinną  
z dopuszczeniem usług 

216.000,00 zł 

2. Przeźmierowo 371/5 515 PO1P/00170008/2 działka niezabudowana 242.600,00 zł 

3. Przeźmierowo 371/3 
373/5

515 PO1P/00170008/2 działki niezabudowane 242.600,00 zł 

4. Przeźmierowo 373/4371/2 515 PO1P/00170008/2 działki niezabudowane 216.000,00 zł 

5. Przeźmierowo 373/2 512 PO1P/00170008/2 działka niezabudowana 214.700,00 zł

6. Przeźmierowo 373/3 512 PO1P/00170008/2 działka niezabudowana 241.200,00 zł 

7. Przeźmierowo 377/6 523 PO1P/00170008/2 działka niezabudowana 219.300,00 zł 

8. Przeźmierowo 377/7 523 PO1P/00170008/2 działka niezabudowana 246.400,00 zł

9. Przeźmierowo 378/3 
377/3

938 PO1P/00181243/1
PO1P/00170008/2

działki niezabudowane 369.200,00 zł

10. Przeźmierowo 378/4 
377/4

938 PO1P/00181243/1
PO1P/00170008/2

działki niezabudowane 417.800,00 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
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Uchwała Nr LXXVIII / 787 / 2010 

Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 września 2010 r.

w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Or-
dynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wo-
jewództw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z 
późniejszymi  zmianami) w związku z Rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządze-
nia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 
Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybo-
rów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  wyznaczonych na 
niedzielę 21 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 171, poz. 1151)  
oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 
z późn. zmianami) na wniosek Wójta Gminy Tarnowo Podgórne 
uchwala się co następuje:

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

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

uchwały, stanowiący jej integralną część. 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komi-

sarzowi Wyborczemu w Poznaniu.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opubli-

kowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskie-
go oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty – przez jej rozplakatowanie i opublikowanie w miesięcz-
niku „Sąsiadka-Czytaj”.  

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr LXXVIII/787/2010
Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 września 2010 r.

ODRĘBNY  OBWÓD GŁOSOWANIA NA TERENIE 
GMINY TARNOWO  PODGÓRNE

Numer obwodu 
głosowania

Granice obwodu głosowania

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

Uzasadnienie do
Uchwały Nr LXXVIII / 787 / 2010
Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania
W związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 

17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i 
rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast  (Dz. U. z 2010 r. Nr 171, poz. 1151)  wyzna-
czonych na niedzielę 21 listopada 2010 r.   Rada Gminy na wnio-
sek wójta po zasięgnięciu opinii Dyrektora Aresztu Śledczego w 
Poznaniu, pismo z dn. 22.09 2010 r. data wpływu do tut. urzędu 
27.09 2010 r. znak DOP-071/2/10/40099 tworzy odrębny obwód 
głosowania dla wyborców przebywających w zakładach karnych 
i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych tych za-
kładów i aresztów dla wyborców objętych rejestrem wyborców 
w gminie, na której położona jest jednostka, a więc Baranowo ul. 
Budowlanych 14. Utworzenie odrębnego obwodu następuje naj-
później w 35 dniu przed dniem wyborów art. 30 ust. 2d  ordynacji 
wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t. 
j. Dz. U. z 2003 r.  Nr 159, poz. 1547 wraz z późniejszymi  zmia-
nami).  

WZP.7322-121/NP/10 Tarnowo Podgórne, 2010-10-04

Ogłoszenie
o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Lusowie 
Na podstawie art. 17 pkt 1 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 art. 39 ust. 
1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr LXXVIII/774/2010 z dnia 28 września 2010r. o 
przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów zabudowy mieszkaniowej w Lusowie oraz o przystąpieniu do przeprowa-
dzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Zmiana planu dotyczy obszaru położonego pomiędzy drogą Tarnowo-Podgórne-Luso-
wo a drogą Lusowo-Sady.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz składać wnioski do wyżej wymienionego 
planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na 
piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Pod-
górne w terminie do dnia 5 listopada 2010r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

WZPGN. 72243-70/10 Tarnowo Podgórne, dnia 8 października 2010 roku

Ogłoszenie
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru-

chomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmia-
nami) podaję do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetar-
gowej

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI KW 

KW nr PO1P/00187698/7

OBRĘB Tarnowo Podgórne

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 326

ADRES NIERUCHOMOŚCI Tarnowo Podgórne, ul. Szkolna

POWIERZCHNIA 
NIERUCHOMOŚCI

0,0394 ha

OPIS NIERUCHOMOŚCI Działka niezabudowana 

PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy, zatwierdzonym Uchwałą Rady 
Gminy Nr LXV/405/2005 z dnia 29 listopada 2005 r., 
zmienionym Uchwałami Rady Gminy Nr XXXI/263/2008 i 
Nr XXXI/264/2008 z dnia 20 maja 2008r., przedmiotowa 
działka znajduje się na terenie inicjatyw indywidualnych z 
prawem zabudowy mieszkaniowej (symbol MU)

SPOSÓB 
ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCI

Niepubliczna przychodnia lekarska
Sposób zagospodarowania nieruchomości określa 
decyzja nr WZPGN.7331-80/09 Wójta Gminy Tarnowo 
Podgórne z dnia 5 listopada 2009 roku o ustaleniu 
warunków zabudowy

OKRES DZIERŻAWY 10 lat

CZYNSZ DZIERŻAWNY 500 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 8 – 29 października 2010 roku
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka



26       / sąsiadka~czytaj / październik 2010

  ogłoszenia
WZP.7322-120/NP/10
 Tarnowo Podgórne, 2010-10-04

Ogłoszenie
o przystąpieniu do opracowania 

zmiany miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego obsza-
ru chronionego krajobrazu i terenów 
przyległych w Lusowie - dla terenów 
położonych w rejonie ulicy Ogrodo-
wej oraz dla działki nr 502

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze 
zmianami) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Gminy Tarnowo Podgór-
ne uchwały nr LXXVIII/775/2010 
z dnia 28 września 2010r. o przystą-
pieniu do opracowania zmiany miej-
scowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obszaru chronione-
go krajobrazu i terenów przyległych 
w Lusowie - dla terenów położonych 
w rejonie ulicy Ogrodowej oraz dla 
działki nr 502 oraz o przystąpieniu do 
przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko w/w 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego.

Zainteresowani mogą zapoznać 
się z niezbędną dokumentacją spra-
wy w siedzibie Urzędu Gminy Tar-
nowo Podgórne, pok. 13 oraz składać 
wnioski do wyżej wymienionego pla-
nu oraz strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko. Wnioski można 
składać na piśmie w Urzędzie Gminy 
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 
115, 62-080 Tarnowo Podgórne w 
terminie do dnia 5 listopada 2010r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia 
wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  
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 spra-
wie 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 położonej w Swadzimiu, w gminie Tarnowo Podgórne, stanowiącej własność Gminy Tra-

nowo Podgórne:

oznaczenie nieruchomości 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 oznaczonym 
symbolem - G – tereny drobnego biznesu bez prawa zabudowy mieszkaniowej. 

cena wywoławcza (brutto) 157.900,00 zł  

wartość nakładów poczynionych przez 
dzierżawcę – w przypadku wygrania 
przetargu przez osobę inną niż dzierżawca, 
nowonabywca zwraca wartość nakładów.

67.217,00 zł

wadium 15.790,00 zł

postąpienie minimalne 1.579,00 zł 

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 18 listopada 2010r. (czwartek) o godz. 12oo w sali nr 100 Urzę-
du Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115 . Wadium w gotówce należy wnieść najpóźniej do dnia 
12 listopada 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 17 listopada 2010r. (środa) od godz. 143o -  153o w pokoju 12 należy zgłosić się z dowodem osobi-
stym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr 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 dla w/wym. działki 
upłynął w dniu 30 września 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 GminyTarnowo Podgórne mgr Tadeusz Czajka

WZPGN.72243-38/10 Tarnowo Podgórne, dnia 8 października 2010 r. 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651) wykaz nieru-
chomości gminnych przeznaczonych do najmu na okres 3 lat z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni.

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI KW 129718

OBRĘB Tarnowo Podgórne

NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK Działka nr 1574

ADRES NIERUCHOMOŚCI Tarnowo Podgórne, ul. Szkolna

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI
Powierzchnia działki 7550 m²
Powierzchnia najmu: 80 m², 55 m², 55 m²

Okres NAJMU 3 lata

OPIS NIERUCHOMOŚCI Część przeznaczona do najmu niezabudowana

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego 
w Tarnowie Podgórnym – rejon ul. Cichej zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XXXI/244/96 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 sierpnia 1996 roku 
opublikowaną w Dz.U.Woj.Poz. Nr 24, poz. 271 działka przeznaczona jest 
pod komunikację zewnętrzną – pas drogi gminnej o charakterze zbiorczym.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCI

Utrzymanie zieleni

CZYNSZ NAJMU Czynsz: 0,30 zł /m² + podatek VAT w stosunku miesięcznym

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

ZASADY AKTUALIZACJI STAWKI 
CZYNSZU

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

Wykaz wywieszono od 8 października do 29 października 2010 roku.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne mgr Tadeusz Czajka

Organizatorzy Zielonej Szko-
ły z Ceradza Kościelnego 
dziękują Urzędowi Gminy za 
ufundowanie zielone cza-
peczki z logo gminy, w któ-
rych dzieci czuły się pewnie 
i bezpiecznie pod bacznym 
okiem opiekunów.
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2 października zakończyła się kolejna edycja Prze-
źmierowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej. Ty-
tuł mistrzowski trafił w ręce zawodników Global 

System. Do rozgrywek zgłosiło się 10 drużyn. Mecze 
rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. Po run-
dzie zasadniczej organizatorzy, którymi byli OSiR Tar-
nowo Podgórne oraz UKS ORKAN Przeźmierowo po-
dzielili drużyny na dwie grupy, które walczyły ze sobą 
o miejsca 1-4 i 5-8. Dwa ostatnie zespoły stoczyły mię-
dzy sobą mecze o dziewiątą lokatę. Zacięta rywalizacja 
trwała do ostatniej kolejki. Ostatecznie pierwsze miej-
sce zdobyła drużyna Global System pokonując Gusmę 
Sady 7:3. Warto zaznaczyć, że obie drużyny zdobyły 
taką samą liczbę punktów, a o wyższym miejscu zespo-
łu Global System zadecydował lepszy bilans bramek w 
bezpośrednich meczach. Również ciekawie wypadła 
walka o 3 lokatę pomiędzy drużynami Ambassadors 
i United. Oba zespoły pokonały się wzajemnie takim 
samym stosunkiem bramek 7-2. O wyższym miejscu 
w tabeli United zadecydował lepszy bilans bramek z 

Global System zwycięzcą! innymi drużynami. Do końca wal-
czyły również drużyny Mróz Team 
i Spirit Swadzim. W tej rywaliza-
cji także zadecydował lepszy bi-
lans bramek w bezpośrednich spo-
tkaniach na korzyść zespołu Mróz 
Team, który zajął szóste miejsce. 
Najlepszymi strzelcami ligi został 
L. Muszyński z FC Przeźmierowo 
i J. Urban z Ambassadors. Oboje 
zdobyli po 28 bramek. 

Na zakończenie odbyło się uro-
czyste wręczenie nagród rzeczo-
wych dla pierwszych czterech 
zespołów oraz pamiątkowych dy-
plomów, pucharu i piłek. 

Zapraszamy do wzięcia udziału 
w nadchodzącej Przeźmierowskiej 
Amatorskiej Lidze Halowej Pił-
ki Nożnej. Wszelkich informacji 
udziela Andrzej Mróz pod nume-
rem telefonu: (+48) 605 042 591. 
 ~Andrzej Łakomy

Ostateczna kolejność 
ligi w Przeźmierowie: 

1. Global System 
2. Gusma Sady 
3. United 
4. Ambassadors 
5. FC Przeźmierowo 
6. Mróz Team 
7. Spirit Swadzim 
8.  BAD Pł. Ceramiczne 

Przeźmierowo 
9. Intermedika 
10. Magna

Po raz pierwszy w Przeźmie-
rowie na hali OSiR przy uli-
cy Kościelnej, w dniach 2-3 

października, odbywał się Grand 
Prix PTT Senior oraz Turniej Tań-
ca Towarzyskiego „Taneczna Je-
sień 2010”. W imprezach wzięło 
udział 175 par tanecznych  z ca-
łej Polski. Organizatorami impre-
zy byli Gmina Tarnowo Podgór-
ne, Szkoła Tańca BELLCANTO, 
Klub Tańca FINEZJA oraz OSiR 
Tarnowo Podgórne. Tancerze wy-
stępowali w ośmiu kategoriach 
wiekowych. Wszyscy, którzy 
przybyli do hali OSiR, mieli oka-
zję obejrzeć tańce standardowe: 
walc angielski, walc wiedeński, 
tango, foxtrot, quickstep oraz la-
tynoamerykańskie: rumbę, sam-
bę, cha – cha, paso doble i jive. 

Umiejętności tancerzy ocenia-
ło siedmioosobowe jury, które 
pod uwagę brało rytm, technikę 
taneczną, choreografię oraz po-
ziom i wykonanie artystyczne. 
W poznańskiej ekipie reprezen-
tującej FINEZJĘ Poznań bardzo 
dobrze wypadła para Lidia i To-
masz Chmielewscy, która w ka-
tegorii wiekowej 35-44 (klasa: 

Roztańczone Przeźmierowo

open, styl: latin) zajęła 1. miejsce,  
a w klasie open + GP senior (styl: 
latin) 3. Pierwsze miejsca w kat. 
powyżej 34 lat (klasa: Grand Prix, 
styl: latin) i kat. 45-54 (klasa: 
open + GP senior, styl: latin) zaję-
ła para Urszula i Andrzej Roszak. 
Trzecia para w składzie Małgo-
rzata i Jacek Sobkowiak w kat. 
45-54 (klasa: start, styl: latin) – 
3. miejsce oraz 4. w standardzie 
(klasa: open + GP senior). Pierw-
szego dnia zwycięzcom I Grand 
Prix dyplomy i medale wręczali 

Ewa Jurasz, radna Gminy Tarno-
wo Podgórne wraz z Bernardem 
Brońskim, dyrektorem OSiR Tar-
nowo Podgórne, a drugiego Bo-
gusława Świerkiel, dyrektor SP 
w Przeźmierowie i Jacek Dusz-
czyk, kierownik OSiR Tarnowo 
Podgórne. Dowodem potwierdza-
jącym zadowolenie uczestników 
z poziomu turnieju i jego opra-
wy artystycznej są wypowiedzi 
w zakładce FORUM na stronie  
www.seniordance.pl

~Ania Gibała

Uczestnicy 
Turniej Tańca 
Towarzyskiego

fot. archiwum
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W dniu 25 września 2010r w hali OSiR odbył się turniej mini-
siatkówki dziewcząt „Mini Volley Cup Tarnowo Podgórne 
2010”. W zawodach grało 100 zawodniczek w rocznikach 

1998 i 1999 (22 drużyny), reprezentujących 9 klubów z całej Wielkopol-
ski. Gminę Tarnowo Podgórne reprezentowały dwie drużyny Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „ATLAS”. W trójkach siatkarskich klub nasz 
reprezentowały: Magdalena Gibała, Weronika Leśniewska, Magdalena 
Ernstmajer, Joanna Mikołajczak, Marika Chwiałkiewicz, Aleksandra 
Błaszyk. Po bardzo wyrównanej walce w klasyfikacji końcowej druży-
na zajęła 3 miejsce. 

W czwórkach siatkarskich drużyna w składzie: Kamilla Łukaszew-
ska, Anita Herman, Julia Urbańska, Alicja Machyna, Weronika Kosicka, 
Sylwia Nowak, po grach eliminacyjnych awansowała do finału A i osta-
tecznie zajęła 6 miejsce. 

Zapisy dziewcząt (w rocznikach 2002-1999) do sekcji piłki siatkowej 
przyjmuje trener Dorota Palmowska w czasie treningów, w każdy po-
niedziałek o godz. 17 i środę o godz.15.30 (w sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórnym ul. Szkolna 5).

Serdecznie zapraszam !!! ~Dorota Palmowska

Mini Volley Cup  
Tarnowo Podgórne 2010 

Dziewczęta reprezentujące UKS ATLAS w turnieju fot. archiwum

W piątek - 1 października odbyły się Otwar-
te Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego i 
Gminy Tarnowo Podgórne dla szkół pod-

stawowych i gimnazjów w kolarstwie MTB. Impreza 
odbywała się tradycyjnie na terenie Parku 700-lecia 
w Tarnowie Podgórnym. Łącznie w wyścigach klas 
IV-VI szkół podstawowych i I-III gimnazjów wystar-
towało 77 zawodników.

Wśród osób obecnych na Mistrzostwach znaleźli 
się Bernard Broński, dyrektor Ośrodka Sportu i Re-
kreacji Tarnowo Podgórne oraz Jacek Kowalak, dy-
rektor Gminnej Jednostki Oświatowej. 

Nabór do sekcji piłki nożnej kobiet
Trener OSiR Przeźmierowo R. Łukasik ogłasza nabór do sekcji piłki 

nożnej kobiet. Zapraszam wszystkie dziewczęta i panie, umiejące  
lub pragnące nauczyć się grać w piłkę nożną.  

Do sekcji mogą zapisać się osoby od 13 roku życia.
W sprawie zapisów do sekcji proszę kontaktować się  

z Andrzejem Mrozem osobiście na ORLIKU 2012 w Przeźmierowie  
lub telefonicznie pod numerem (+48) 605 042 591.

Nabór do szkółki kręglarskiej
Klub Sportowy OSiR-VECTOR Tarnowo Podgórne ogłasza nabór 

chłopców i dziewcząt z rocznika 2000 i starsi do szkółki kręglarskiej.
Treningi odbywają się na kręgielni VECTOR przy ul. Rokietnickiej 21 
w Tarnowie Podgórnym w poniedziałki i środy w godz. 14.00 – 16.00

Dodatkowych informacji udziela trener Marek Torka  
pod numerem (+48) 512 575 912

MTB 2010

Wyniki
SZKOŁA PODSTAWOWA
klasa IV
1. Filip Kabaciński (Tarnowo Podgórne)
2. Wojciech Maciejewski (Przeźmierowo)
3. Maksymilian Kowalczyk (Przeźmierowo)
klasa V
1. Filip Kopaczewski (SP 60 Poznań)
2. Hubert Zellner (SP 60 Poznań)
3. Dawid Kozłowski (Przeźmierowo)
klasa VI
1. Wojciech Nowak (Lusowo)
2. Artur Wąsikiewicz (Tarnowo Podgórne)
3. Bartosz Garczyk (Przeźmierowo)

GIMNAZJUM
klasa I
1. Bartosz Królak
klasa II
1. Adam Siekierski (Tarnowo Podgórne)
2. Paweł Michalski (Tarnowo Podgórne)
3. Mikołaj Kukacki (Tarnowo Podgórne)
klasa III
1. Marcin Karbowy (Poznań)
2. Patryk Silwa (Poznań)
3. Szymon Zygarłowski (Tarnowo Podgórne)

Organizatorami byli: GKS TARNOVIA Tarnowo 
Podgórne, Gmina Tarnowo Podgórne, Powiat Po-
znański, OSiR Tarnowo Podgórne, WZKol oraz PZU 
II oddział Poznań. ~Ania Gibała

Otwarte mistrzostwa MTB fot. archiwum
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Naszego Koledze 
Zenonowi Troszczyńskiemu 

oraz rodzinie wyrazy współczucia  
z powodu śmierci żony,  

mamy i babci 

składają Zarząd i członkowie z Klubu 
Seniora w Tarnowie Podgórnym

Panu Zenonowi 
Troszczyńskiemu   

sołtysowi Tarnowa Podgórnego  
wyrazy najgłębszego współczucia  

z powodu śmierci Żony 
 

składa Rada Sołecka 
z mieszkańcami Tarnowa Podgórnego

Naszej koleżance 
Tereni Przybylskiej  

wyrazy współczucia  
z powodu śmierci  

męża, ojca i dziadka 

składają zarząd  
i członkowie Klubu Seniora 

w Tarnowie Podgórnym

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział  
w pogrzebie mojego męża 

śp. Edwarda Barłog
Księdzu Proboszczowi, wszystkim krewnym, 

znajomym, sąsiadom i mieszkańcom Rumianka 
za uczestnictwo we mszy świętej, za modlitwę, 

komunię św., za wiązanki, kwiaty  

serdeczne Bóg zapłać
Żona z rodziną

 Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli we mszy św. 
Pogrzebowej i ostatniej drodze na miejsce spoczynku 

Śp. Andrzeja Limy

księdzu proboszczowi Ignacemu Karge, księdzu kanonikowi 
Henrykowi Nowakowi, panu organiście, krewnym, delegacjom 
pracownikom firm G.EN GAZ Energia S.A. i LOKGAZ Sp. z o.o. 

znajomym, sąsiadom za złożone wiązanki i znicze oraz Zakładowi 
Pogrzebowemu „Oaza” za oprawę ceremonii

Żona z dziećmi

WZPGN.72243-60/10 Tarnowo Podgórne, dnia 8 października 2010 r. 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 

(jedn. tekst: Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651) wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 
KW 

PO1P/00052406/9

OBRĘB Rumianek

NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK Działka nr 111

ADRES NIERUCHOMOŚCI Rumianek, ul.Szkolna

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI Powierzchnia działki 0,1500 ha

Okres DZIERŻAWY 3 lata

OPIS NIERUCHOMOŚCI Część przeznaczona do dzierżawy niezabudowana

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru chronionego krajobrazu 
jeziora Lusowskiego i rzeki Samy oraz terenów ościennych – część Rumianek, zatwierdzonym Uchwałą Nr 
X/71/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 marca 2003 roku opublikowaną w Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 108, 
poz. 1982 działka przeznaczona jest pod obszary intensywnej zabudowy jednorodzinnej.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCI

Cele rolnicze

CZYNSZ DZIERŻAWNY Czynsz dzierżawny: 200 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.

Wykaz wywieszono od 8 października do 29 października 2010 roku. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne mgr Tadeusz Czajka

Po rozegraniu kilku spotkań w swoich ligach 
piłkarze najstarszej drużyny (seniorzy TAR-
NOVII) oraz najmłodszej (orliki MTS TAR-

NOWIAK) zajmują fotel lidera i zanotowali na swo-
im koncie zwycięstwa. Młodziki TARNOWIAKA 
oraz trampkarze i juniorzy TARNOVII spisują się 
troszkę gorzej, jednak na boisku widać, że dają z sie-
bie wszystko. Mamy nadzieję, że seniorzy oraz orliki 
zwycięską passę będą kontynuować jak najdłużej.

Wrześniowe zmagania piłkarzy
Do wszystkich drużyn zapraszamy nowych zapaleńców:
Juniorzy, roczniki 1992 – 1995, Trampkarz, 1996 - 1997,
Młodzik 1998 - 1999, Orlik 2000 – 2001,
Niezwykle miło nam poinformować, że w TARNOWIAKU utworzono 

nową grupę wiekową – Akademia Piłkarska (składa się z roczników 2002 
– 2005). Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. Szczegółowe in-
formacje dotyczące wszystkich drużyn u Darka Piechoty 782 978 549.

 ~ Darek Piechota
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poszerza swój zasięg.
Nakład: 7500 egz.; Numer zamknięto: 09.10.2010 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują: 
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„Żegnając przyjaciela nie płacz,  
ponieważ jego nieobecność ukaże ci to,  
co najbardziej w nim kochasz”            Khalil Gibran

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, 
że 22 września 2010 r. odszedł od nas  

umęczony chorobą 
Ksiądz Kanonik

Zbigniew Sas
Proboszcz Parafii p.w. Wszystkich Świętych w latach 2003 – 

2009. Laureat statuetki Tarnowskiego Lwa „Za szczodrość serca”. 
Pomysłodawca i budowniczy kaplicy cmentarnej oraz inicjator 
działań na rzecz rewitalizacji cmentarza w Tarnowie Podgórnym.  
Proboszcz, który od pierwszych chwil objęcia tarnowskiej parafii 
nie tylko zaktywizował parafialną wspólnotę, ale czynnie włączył 
się w życie gminnego samorządu. Ofiarodawca ponad 3.000 ksią-
żek ze swojej prywatnej kolekcji na rzecz lokalnej społeczności.

Każdego dnia w swej kapłańskiej posłudze zostawiał cząstkę sie-
bie, nie bacząc na znój i trud, kłopoty zdrowotne. Słowa „A cóż to 
dla harcerza?” zachowamy głęboko w sercach, bo – jak harcerz – 
mężnie stawiał czoła codziennym wyzwaniom. W kazaniach i ho-
miliach nieustannie dbał o odnowę naszych serc i umysłów, uczył 
pokory i wrażliwości. Zawsze gotowy do niesienia pomocy, nicze-
go nie oczekiwał w zamian.

Naszemu Koledze

Zenonowi 
Troszczyńskiemu

Sołtysowi Tarnowa Podgórnego
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

żony

składają

sołtysi Gminy 
Tarnowo Podgórne

Księże Zbyszku, dziękujemy za to, że byłeś z nami. Mieliśmy tyle wspólnych planów. Żegnamy Cię, Przyjacielu!

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
Przewodniczący Rady Gminy Ewa Noszczyńska-Szkurat wraz z Radnymi Gminy Tarnowo Podgórne

Sołtysi oraz Pracownicy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

Naszemu Koledze

Zenonowi Troszczyńskiemu
Sołtysowi Tarnowa Podgórnego
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci żony

składają
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

Tadeusz Czajka, Przewodniczący 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne Ewa 

Noszczyńska - Szkurat wraz z Radnymi 
oraz Pracownicy Urzędu Gminy 

Tarnowo Podgórne

Byłeś nam przewodnikiem po nieznanym,
Bytu i niebytu szlakach zapomnianych.
Odkrywałeś przed nami zakątki poezji,

Kręte ścieżki prozy.
Wiodłeś spory życzliwe, nikt nie czuł urazy.
Mimozami jesień się zaczyna, Pan zakończył  

Twój żywot pielgrzyma,
Wezwał Cię do siebie, byś dalej wiódł dyskurs,  

tam… w niebie.
Mimozami jesień… cicho odszedł w przeddzień 

jesieni nasz Przyjaciel Ksiądz

ZBIGNIEW SAS
Zostało wspomnienie

Grażynka i Krzysztof, Grażynka i Edek, 
Ewa i Krzyś, Lila, Waldy, Tadeusz
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DAM PRACĘ
Kierowcę zatrudnię kat. C+E od zaraz, 
tel. 609 659 932.

Rozwijająca się firma projektowa po-
szukuje pracowników biurowych z bie-
głą znajomością j. angielskiego i wyż-
szym wykształceniem. CV wysyłać na: 
mail@aw-pol.pl.

Poszukuję  pracownika do marketingu 
w Skórzewie. Branża turystyczna tel: 
600 603 000

Poszukuję opiekunki dla 2-letniej 
dziewczynki w Lusówku, os. Morskie. 
Praca od listopada. Tel. 608 623 312

Kucharza i pomoc kuchenną przyjmę. 
Praca Przeźmierowo, tel. 61 8142 790.

DEMOCO POLAND SP. Z O.O. poszu-
kuje samodzielnego SPECJALISTY DS 
KADR I PŁAC ze znajmością j. angiel-
skiego tel. 061 8168000, więcej na 
www.democo.com.pl/infor.html

SZUKAM PRACY
Doświadczona opiekunka z referencja-
mi zaopiekuje się dzieckiem u siebie w 
domu. tel. 784 983 636.

Mężczyzna szuka pracy w brukarstwie, 
remontach wykończeniowych, tel. 
726-624-117.

Ogrodnik szuka pracy, tel. 696 916 
613, po 19.00.

Posprzątam dom lub mieszkanie, tel. 
503 444 999.

Kierowca BC świadectwo, kwalifikacje, 
praktyka, wózki widłowe, SANEPID 
poszukuje pracy, tel. 697 767 900.

Pani podemie się posprzątać dom, 
mieszkanie, drobne prace porządkowe, 
tel. 511 578 654.

Posprzątam  profesjonalnie twój do-
m,mieszkanie,biuro zadzwoń: tel.513-
491-019

Szybko i energicznie posprzątam Twój 
dom, mieszkanie, biuro w Tarnowie 
Podgórnym i okolicach. tel. 506-937-
912

Szukam pracy - poprowadzę księgi 
handlowe, KPiR na umowę - zlecenie.

Przygotuję wniosek do Urzędu Skarbo-
wego o zwrot VAT budowlanego. tel. 
602-290-603

Solidnie posprzątam 1-2 razy w tygo-
dniu dom, mieszkanie, biuro, gabinet  
(Tarnowo Podgórne i okolice). Tel. 607-
307-310

Emerytka zaopiekuje się dzieckiem lub 
osobą starszą 601 558 062

Zaopiekuję się dzieckiem, tel. 618 146 
087

Pani szuka pracy jako opiekunka do 
dzieci, Prze˝mierowo i okolice - 880 
893 387

Młoda dziewczyna szuka pracy na pro-
dukcji lub w sklepie - 504 733 366

• kursy dla firm, Business English
• kursy dla 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

MATEMATYKA
korepetycje

wszystkie poziomy nauczania

506-481-086
mo˝liwoÊç dojazdu

MATEMATYKA
FIZYKA

692 40 44 77
KOREPETYCJE

NIEMIECKI
KOREPETYCJE

507 - 946 - 733

Świadectwa
charakterystyki

energetycznej
695 599 947

BIURO
RACHUNKOWE

poleca us∏ugi

dzia∏amy od 1995

PRZEèMIEROWO
61 8142 413
506 123 873

USŁUGI
BRUKARSKIE

NAWIERZCHNIE,
PODJAZDY,

CHODNIKI, PARKINGI,
RENOWACJA

USŁUGI REMONTOWO
- BUDOWLANE

604 403 593
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DELIK.
Nowy Wzorcowy Salon i Serwis KIA

Przeźmierowo, ul. Składowa 17
tel. 61 670 50 20

Delik. Gdy liczy się jakość.
www.salonkia.pl

Gotowi na wielkie niespodzianki?
Oto całkowicie nowa KIA Sportage. Miejski SUV z prawdziwie sportowymi ambicjami. 
Masywny, pełen wigoru, po prostu piękny. Dokładnie taki, jakiego oczekiwano.
 
Oto najnowszy Wzorcowy Salon Sprzedaży i Serwis KIA w Polsce. 
Przestronny, nowoczesny i dla Ciebie. Dokładnie taki jakiego oczekiwano.

„Stwórzmy obiekt pożądania” — oto słowa szefa biura projektowe-
go, Petera Schreyer’a, skierowane do międzynarodowego zespo-
łu konstruktorów i stylistów. Odpowiedzią jest SUV zapierający 
dech w piersiach, łączący typowe cechy samochodu rekreacyjne-
go z przyspieszającą bicie serca stylistyką, inspirowaną pojazda-
mi coupé. Nowa KIA Sportage zwraca uwagę unikalnym i charak-
terystycznym przodem, typowym dla wszystkich nowych pojaz-
dów marki KIA. Dynamiczną sylwetkę zawdzięcza mocno pochylo-
nej przedniej szybie oraz wąskim szybom bocznym. Jak przystało 
na samochód wzbudzający zainteresowanie, muskularny wygląd 
Sportage podkreślają masywne tylne słupki i nietypowy kształt 
przedniej szyby.

DELIK

od 66 900 PLN
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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 Wymiary 210 x 180 x 60

SZAFE SPRZEDAM

TAN
IO

604-695-514

UKŁADANIE KOSTKI
BRUKOWEJ

I GRANITOWEJ

506 225 377

SPRZEDAŻ - TANIO

604 186 502

POZ-BRUK

KOSTKA
BRUKOWA

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

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)

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE

Szybko • Tanio • Fachowo
0666 745 777

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

• urodziny
• stypy
• imprezy integracyjne
• catering na imprezy

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

ow
o 

Po
dg

ór
ne

Przyjmujemy zgłoszenia na
Zabaw´ Andrzejkowà i Sylwestra

Organizujemy:
• wesela
• jubileusze
• komunie
• chrzciny

Poznań - Przeźmierowo, ul. Rynkowa 160, 
tel./fax 61 814 21 55
e-mail: sprzedaz@polody.pl
www.polody.pl

NOWY SALON
Poznań, ul. Tymienieckiego 38 (przy ul. Księcia Mieszka I)
tel. 61 825 50 96
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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)

W∏oski od podstaw
czwartki 18.15-19.45

tel. 506 929 653

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
KÄRCHER

dywany • wykładziny
tapicerka samochodowa

meblowa

tel. 605 201 724

P¸YTKARSTWO
 profesjonalnie
 solidnie

kom. 880 270 510
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*GEODETA*
607 644 710

Hiszpaƒski od podstaw
soboty 9.00-10.30
tel. 506 929 653

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

KÄRCHER
Profesjonalne czyszczenie
tapicerki samochodowej,

mebli, dywanów, wykładzin,
materacy.

MYCIE OKIEN

508 610 256

GOSPODARSTWO SZÓŁKARSKIE

W NAPACHANIU

OFERUJE DU˚Y WYBÓR
DRZEW IGLASTYCH

oraz
TUJE WSCHODNIE

I ZACHODNIE NA ˚YWOP¸OTY

LAS PPRZY DRODZE
WOJEWÓDZKIEJ

POZNA¡-SZAMOTU Y̧

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

Wynajmę pokój 
w Przeźmierowie. 

Warunki b.dobre.
tel. 663 833 405

0612918193
501-069-892

PROTEZY 
STOMATOLOGICZNE

NAPRAWA
Kaźmierz, ul. Norwida 7

Dotrzymujemy
                          słowa!

www.partnerstwo-gospodarnosc.pl
– otwarcie 21 października!

KWW PARTNERSTWO I GOSPODARNOŚĆ

W naszym salonie:
Usługi w atrakcyjnych cenach 

                    dla wszystkich!!!
      Programy rabatowe 
                  dla stałych klientów!!!

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

Pa

trycja Kabacińska

kom. 792 183 262

Natalia Rucka

kokok m. 798 223 562

ryc

a

Salon Fryzjerski

Zapraszamy: pon. - pt. 9-20, sob. 9-15

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

Gabinet Pomocy Psychologicznej

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

ZAPRASZAMY

SYLWESTROWY KURS TAŃCA
dla dorosłych od 16.10.2010 w Przeźmierowie

ZAPISY
tel. 601 55 11 31

Zajęcia prowadzi Krzysztof Czapliński
- znany trener par Senior- Sport, tancerz międzynarodowej klasy "S"

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

KONTAKT: JAKUB BRZOSTOWSKI
TEL. 604-780-883

HALA NAMIOTOWA ALU
namiot imprezowy do wynajęcia

Sprzedam działkę budowlaną 
2066m2 z możliwością podziału

Jankowice przy głównej drodze
OKAZJA!

601 551 131

Posiadam do wynajęcia 
stanowisko w warsztacie  

samochodowym  
w Tarnowie Podgórnym

607 914 592

Ogrodnictwo
poleca

Duży wybór kolorów
i odmian. Również
stroiki i kompozycje

świąteczne.

Batorowo, ul. Widok 32
Tel. 0501 413 631

chryzantemy
doniczkowe
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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

602 190 014   61 652 40 00
61 814 20 41

Niemiecki poziom podstawowy
doroÊli i mlodzie˝, wolne miejsca

tel. 506 929 653

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

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.

Drzewa
i krzewy ozdobne
Artykuły ogrodnicze

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 61 814 69 79

PEDIATRA,
PULMONOLOG

LEKARZ RODZINNY
dr n.med. Ryszard Stankiewicz

WIZYTY DOMOWE
i PRZYJĘCIA

 w GABINECIE.

LUSÓWKO
 ul.Wiązowa 16

tel.   603 137 270
           61 8147 826

TECHNIKA
GRZEWCZA

Ryszard Troszak

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

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

Profesjonalne Systemy
Nawadniające
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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

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

CHCESZ
SCHUDNĄĆ?

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

POMOŻEMY TOBIE!!!
DOBIERZEMY DIETĘ DLA CIEBIE
KONSULTACJE ŻYWNOŚCIOWE

SCHODY
DREWNIANE
tel. 501 337 552

FOTOGRAF
Fotogra�a ślubna
Sesje plenerowe
Reportaże z uroczystości
605 188 010, 601 914 818
www.twojfotograf.com

Krzysztof

               Ratajczak
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SPRZEDAM NOWE
BLIèNIAKI
150, 157 m2 

TARNOWO PODGÓRNE
ul. Rolna

ATRAKCYJNE CENY
0509-194-154

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13

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

SPRZEDAM
DZIAŁKĘ AG w PLEWISKACH

500 495 654

handlowo-usługową 8.500 m2

cena 198 zł/m2

Również rolne za 125 zł/m2

MYCIE
CIÂNIENIOWE

DO 600 BAR
HYDROPIASKOWANIE

tel. 696 557 529

„CZAS TO PIENIÑDZ”-
  zdaj si´ na nas

Za∏atwimy za Ciebie!

REJESTRACJA POJAZDÓW
PROFESJONALNE REPREZENTOWANIE FIRM

I OSÓB PRYWATNYCH
Urząd Komunikacji, Urząd Skarbowy,

Urząd Celny, Tłumaczenia

500 283 500
BEZP¸ATNY ODBIÓR

DOMUMENTÓW

Vetromet
szkło dla twojego domu

• kabiny prysznicowe
• drzwi i zabudowy szklane
• lustra do szaf i drzwi przesuwnych
• szkło meblowe
• półki szklane
• lustra na wymiar

www.vetromet.pl

tel. 505 071 866, tel./fax 61 652 40 81
e-mail: bzdega@vp.pl, Przeêmierowo, ul. Sadowa 9
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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

• Rolne: Rzepak, zboża ozime
• komunikacyjne
• turystyczne
• firmy
• promocja w ubezpieczeniach
   domów i mieszkaƒ
• zni˝ki i oferty indywidualne

PROFESJONALNE OSTRZENIE
NARZ¢DZI STOLARSKICH

• szybkie terminy
• najni˝sze ceny
• doradztwo techniczne
•  sprzeda˝ narz´dzi 

FREUD, PILANA, FABA
•  wynajem narz´dzi  

w us∏udze KOMPLEX

tel. 505 071 866, tel./fax 61 652 40 81
mail: bzdega@vp.pl
Przeêmierowo, ul. Sadowa 9  |  www.vetromet.pl

Nowo otwarta
PRACOWNIA KRAWIECKA

Katarzyna Szymczak
ZAPRASZA

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

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

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

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

Przeźmierowo

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

•  w pobliżu: szkoły, przedszkola,  
ośrodek zdrowia

•  do mieszkań na parterze  
przynależą ogródki

• na osiedlu plac zabaw dla dzieci

PRANIE ODZIEŻY ROBOCZEJ
USZLACHETNIANIE JEANSU,

STRETCHU, BAWEŁNY

PRALNIA
WODNA RR

TEL./FAX 61 84 99 209
POZNAŃ, UL. WICHROWA 4
TEREN ODDZIAŁU CELNEGO

Sprzedam mieszkanie
bezczynszowe w Sadach

48 m2 + garaż 40m2

tel. 604 111 662
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NIEMIECKI
dla DZIECI 8-11 lat
507 - 946 - 733

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
WOD-KAN-CO
605 347 605

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

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

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

604 695 514
37 cali • TANIO SP

RZ
ED

AM

SKLEP ZOOLOGICZNY
,,ZWIERZAK”

Polecamy:
• karmy dla psów, kotów,
   ptaków, ryb i gryzoni
• akcesoria dla zwierząt domowych
• klatki, kuwety, transportery

ZAPRASZAMY!
pn.-pt. 10.00-19.00, sob. 9.00-14.00

Tarnowo Podgórne, ul. Szkolna 6B
(w podwórzu obok weterynarza)

tel. 530 794 151

karmy dla psów, kotów,

AEROBIC
Szkoła Przeêmierowo

poniedzia∏ek, Êroda - godz. 20.00
tel. 606 298 098, 61 8164 724

GROBY
sprzątanie
662 303 621
www.czysty-grob.prv.pl

DO WYNAJ¢CIA

501 232 195

LOKAL 80 m2 w PRZEèMIEROWIE
+ PARKING, ul. Rynkowa

Sprzedam dzia∏k´
600m2 w Przeêmierowie
media, ∏adnie po∏o˝ona

Cena: 375.000,-

tel. 500 495 654

tel. 604 188 597
504 799 778

KANCELARIA
RADCÓW PRAWNYCH

M. Niewińska - Struszyńska
K. Ratajszczak s.c.

Gabinet Psiej
Urody
Gabinet Psiej
Urody
 STRZY˚ENIE

 TRYMOWANIE

  ZABIEGI PIEL¢GNACYJNE 
DLA ZWIERZÑT

PN - PT 9 - 18, SOBOTY 9 - 14

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

 STRZY˚ENIE

 TRYMOWANIE

  ZABIEGI PIEL¢GNACYJNE 
DLA ZWIERZÑT

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 sobotę:
23 października

oraz 6 i 27 listopada

Oprócz oświetlenia do wnętrz
oferujemy oświetlenie ogrodowe i dziecięce!
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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 

O
KN

A 
- D

O
BR

A 
CE

NA

promocja kolorów

Rok za∏o˝enia 1992

Z∏oty medal
BUDMA 2002

MARMETAL
PŁOTY KUTE, BRAMY, BALUSTRADY

OGRODZENIA Z SIATKI
(możliwość cynkowania i malowania proszkowego)

Przeźmierowo, ul. Leśna 58
tel. 501 865 323

061 814 16 95, 061 816 15 07

malowanie
proszkowe

gratis!

FUTRA, NORKI
SPRZEDAM

606 611 316

FUTRO-NORKI
SPRZEDAM
515 405 924

HALA 620 m2

+ ZAPLECZE 80 m2

600-596-519

DO WYNAJ¢CIA
WIZYTY DOMOWE

LEKARZ WETERYNARII
Cezary Lorkiewicz
tel. 0602 608 892

GABINET:
Przeêmierowo, ul. Rynkowa 55

pon. - pt. 9.00-12.00, 15.00-19.00
Tarnowo Podgórne, ul. Szkolna 6b

wt., czw., pt. 17.00 - 19.00

OC, AC
Asistance

Auto szyby
Domy

Mieszkanie
Turystyczne

Grupowe
Rolne

Biznesowe
Ubezpieczenia na ˝ycie

602 891 775
TARNOWO PODGÓRNE, POZNA¡SKA 33

ZNI˚KA DO 15%

Pokoje do wynaj´cia

693 830 778
Tarnowo Podgórne

J¢ZYK FRANCUSKI

tel. 502 273 530

 •nauka • prywatne lekcje •
• korepetycje •

• dla dzieci i m∏odzie˝y •
• szkó∏ podstawowych •
• ponad podstawowych •

TANIO MO˚LIWY DOJAZD

CHEMIA
mo˝liwy dojazd

694 949 025

korepetycjekorepetycje

M A S A Ż  L E C Z N I C Z Y
- ZDROWIE, RELAKS I URODA

Lusówko, osiedle Morskie

 klasycznego masażu leczniczego
 relaksacyjnego
  antycellulitowego z użyciem bańki chińskiej
 kosmetycznego
  modelującego sylwetkę/wspomagającego odchudzanie
  izometrycznego

Usługi w zakresie masażu:

informacje i zapisy

660 128 548
Cennik wybranych zabiegów:

masaż grzbietu  (40 min)

masaż relaksacyjny całego ciała (60 min)  

35 zł
70 zł

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

 POGOTOWIE
WODNO-KANALIZACYJNE
• SZYBKIE USTERKI
• PRZYŁĄCZA WOD-KAN
• CIŚNIENIOWE CZYSZCZENIE KANALIZACJI

tel. 0791 226 432, 0609 899 050

Szer. 2350 x wys. 2100
tel. 61 814 72 20, 501 33 75 41

Sprzedam bramę garażową
uchylną - brąz

tel. 61 814 20 69
kom. 602 659 208

TANIO
i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

UKŁADANIE
BRUKOWEJ
KOSTKI

i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

KOSTKI

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

Adwokat zaprasza
do nowej siedziby:



pażdziernik 2010 \ sąsiadka~czytaj \      43

 reklama

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

kom. 604 613 789

Naprawa ciągników rolniczych 
hamulce, skrzynie, kapitalne remonty silników

tel. 608 771 928

AUTO LIDER

Kierownik budowy
Nadzory - adaptacje projektów

tel. 795 44 60 88

Kupię małą
działkę budowlaną

na terenie gminy Tarnowo Podgórne

tel. 696 071 610

MADA
Salonik fryzjersko-kosmetyczny

ZAPRASZA
STRZY˚ENIE:

• damskie • m´skie • dzieci´ce •

KOSMETYKA KOMPLEKSOWA:
• borowina na cia∏o •

• makija˝e • oczyszczanie •
• mikrodermabrazja diamentowa •

stylizacja, upi´cia i koloryzacja

Nie masz czasu w tygodniu
zadzwoƒ i umów si´

na wizyt´ w ni´dziel´!!!

pon.-pt. 9.00 - 19.00
sob. 9.00 - 14.00

tel. 61 8699 007, 604 120 552 tel. 601 438 075

MIESZKANIE W TARNOWIE 2 POKOJE

KUPI¢

NAUKA ANGIELSKIEGO

781 021 642

od podstaw - korepetycje

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

Salon
Fryzjerski
Tarnowo Podgórne, 
ul. Poznańska 66/1
tel. 506 109 831
      502 924 219

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

fryzury ślubne,
fachowa porada,

bezstresowe
strzyżenie

dzieci (tv+bajki)

Sprzedam dzia∏k´
600m2 w Przeêmierowie
media, ∏adnie po∏o˝ona

Cena: 375.000,-

tel. 500 495 654

Angielski 503 311 518
Niemiecki 609 078 202

T¸UMACZENIA

www.tlumaczenia-poznan.eu

Sprawy sàdowe
p∏atne po korzystnym

rozstrzygni´ciu, inne us∏ugi
w konkurencyjnych cenach.

Ul. H. Dąbrowskiego 75/22, 60-523 Poznań
Tel. Kom. +48 605 90 90 19
                  +48 781 88 33 03

e-mail: biuroprawne@biuroprawne-pd.pl
www.biuroprawne-pd.pl

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!

www.ckjo.pl
ckjo@op.pl

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

cENTRUM KSZTA¸CENIA
J¢ZYKÓW OBCYCH

dzieci, dorośli, młodzież • małe grupy • kursy dla firm
ZAPRASZAMY !

Centrum Nauczania J´zyków Obcych
GLOBAL LANG

• kursy dla fi rm, 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

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

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

Drewno opa∏owe
Stemple drewniane

Słupki drewniane do opłotowań tymczasowych
tel. 795-44-60-88

czyszczenie, dywany
wykładziny, tapicerki meblowe

KÄRCHER

693 116 803, www.vobmil.pl

 POGOTOWIE
WODNO-KANALIZACYJNE
• SZYBKIE USTERKI
• PRZYŁĄCZA WOD-KAN
• CIŚNIENIOWE CZYSZCZENIE KANALIZACJI

tel. 0791 226 432, 0609 899 050

MIESZKANIE 
W TARNOWIE/2 POKOJE

KUPIĘ
TEL. 601-438-075

MYCIE OKIEN

61 8161 226
0604 97 33 11

- WYKŁADZINY
- MEBLE
- SAMOCHODY
- POZBRUK
- ELEWACJE
- TARASY
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autoryzowany dystrybutor
telefon 516-131-775

ubezpieczenia OC/NW/AC, 
telefon 513-02-01-01

telefony komórkowe - skup - sprzeda˝
- zamiana, serwis, akcesoria

telefon 501-353-333

62-081 Przeêmierowo ul. LeÊna 26
tel 61-8161-789, mail: blue_line@o2.pl

Potrzebujesz TANIEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO?
Chcesz zmniejszyć RATY SWOICH KREDYTÓW w JEDNĄ NIŻSZĄ?

Pomożemy Ci w tym! 
Masz oszczędności i poszukujesz MOŻLIWOŚCI INWESTYCJI

innych niż lokata bankowa?

Przyjdź do nas!

W naszej ofercie znajdziesz ofertę kredytów kilkunastu różnych 
banków, a także możliwości inwestycyjne w kilkadziesiąt różnych 

funduszy inwestycyjnych. Pomożemy Ci wybrać najbardziej 
pasujące do Twoich potrzeb produkty � nansowe.

Znajdziesz nas w samym centrum Tarnowa Podgórnego
ul. Poznańska 103 (lokal po Citibank Handlowym)

tel. 791-784-004
kontakt@mavika.pl, www.mavika.pl.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach 10:00-17:00!



pażdziernik 2010 \ sąsiadka~czytaj \      45

 reklama

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

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

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

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

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

US¸UGI TRANSPORTOWO-SPRZ¢TOWE

kom. 600 042 721

• ˝wir • porzàdkowanie terenu • karczowanie • niwelacja •
• wykopy • czarna ziemia • rozbiórki • wywóz gruzu •
• wywóz Êmieci •
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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.:  SKÓRZEWO, 
KOBYLNIKI, LUSOWO, 

GRZEBIENISKO, CERADZ DOLNY
GRUNT AG: 1,73 HA - BATOROWO
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