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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!
Listopad to miesiąc szczególnie patriotyczny - obchodzimy 
Narodowe Święto Niepodległości - uroczystości rozpoczęliśmy  
od koncertu naszej Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz Zespołu 
Artystycznego Reprezentacyjnej Orkiestry Wojska Polskiego. 
Ale w tym roku listopad to także miesiąc wyborów 
samorządowych. Wszystkich zapraszam do lokali wyborczych  
w niedzielę, 21 listopada. 
 ~Agnieszka Rzeźnik – Redaktor naczelna

Powódź 2010
Przyłącz się do akcji pomocy

Jeżeli chcesz pomóc powodzianom ze Szczytnik w Gminie Dwiko-
zy, możesz to zrobić w następujący sposób:
•	 Dokonaj wpłaty na rzecz powodzian na konto:

  48 1050 1520 1000 0005 0265 1441
  koniecznie z dopiskiem „powódź”.
Będziemy wspierali remont pomieszczeń w remizie strażackiej wyko-

rzystywanych jako przedszkole. Za zgromadzone środki chcemy także 
materialnie wesprzeć mieszkańców Szczytnik. 
•	 Przyłącz się do akcji pomocy rzeczowej. Koordynuje ją Wojciech 

Janczewski, radny i prezes Stowarzyszenia „Dar Serc” tel. 601 743 710. 
Najbliższy transport planowany jest pod koniec listopada.  ~ARz

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne        Centrum Medyczne Św. Jerzego
Z A P R A S Z A J Ą

DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE BEZPŁATNYCH BADAŃ PROFI-
LAKTYCZNYCH MIESZKANKI GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

M A M M O G R A F I A
–  finansowana przez GMINĘ TARNOWO PODGÓRNE - dla 300 Pań 

w wieku 45-49 lat (roczniki 1961 – 1965) 
–  finansowana przez NFZ - dla Pań w wieku 50-69 lat (roczniki 1941 

– 1960) 
które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 2 lat lub otrzymały 

wskazanie do powtórzenia badań po roku. 
Badania prowadzone będą w ambulansie medycznym 
•	 26 listopada (piątek / godz. 8.15 – 19.00)
w Przeźmierowie przy Szkole Podstawowej (ul. Kościelna) 
•	 27 listopada (sobota / godz. 8.15 – 19.00)
w Tarnowie Podgórnym na parkingu przy targowisku (ul. Szkolna) 
Możliwe jest także wykonanie badania w innym, dogodnym czasie w Cen-

trum Medycznym Św. Jerzego - Poznań ul. Jasielska 14 (Podolany) po telefo-
nicznym ustaleniu terminu i powołaniu się na program badań dla mieszkanek 
Gminy Tarnowo Podgórne. 

Zapisy telefoniczne do badań (wymagany PESEL) od 10 listopada 2010r. 
w godz. 8.00 – 16.00 (od poniedziałku do piątku) pod numerem: 61 844 27 
27. Istnieje możliwość zapisania się w dniu badania w ambulansie (o ile 
będą wolne miejsca). Prosimy na badanie zgłosić się z dowodem osobistym 
i ewentualnie wynikiem (zdjęcia i opis) ostatniego badania

... zbadaj się - życie 
jest bezcennym darem ...
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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

Mieszkańcy protestują przeciwko rozbudowie lotniska  

Ławica. Co na to władze Gminy? – odpowiada Wójt  

Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka.

Z dużą uwagą przyglądamy się planom rozbudowy i moderni-
zacji Portu Lotniczego Ławica, a zwłaszcza wpływowi tego 
przedsięwzięcia na komfort życia mieszkańców naszej Gmi-

ny. Wzięliśmy udział w konsultacjach społecznych organizowanych 
przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu. W imie-
niu mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne złożyliśmy swoje uwagi 
i wnioski do przedstawionego nam raportu o oddziaływaniu na środo-
wisko. Pozwolę sobie przedstawić najważniejsze z nich. 

Przede wszystkim wskazywaliśmy na to, że w dokumencie błędnie 
określono położenie Przeźmierowa i Baranowa – obie miejscowości są 
zlokalizowane bezpośrednio przy lotnisku i nie ma jakiegokolwiek pasa 
w postaci ogrodów działkowych czy toru wyścigowego Poznań.

Naszym zdaniem zbyt pobieżnie przedstawiono wpływ lotniska na 
życie i zdrowie mieszkańców Przeźmierowa i Baranowa oraz skutki 
wprowadzenia strefy ograniczonego użytkowania. 

Jesteśmy przeciwni rozbudowie pasa startowego w kierunku zachod-
nim, a więc w kierunku naszej Gminy, podczas gdy w kierunku wschod-
nim, przy lotnisku znajduje się jednostka wojskowa i ogrody działko-
we. Proponujemy także, aby w miejsce projektowanej trajektorii lotu 
ze skrętami w kierunku południowym nad Przeźmierowem, wszelkie 
skręty, nawroty samolotów wyprowadzić poza tereny zabudowane lub 
na znaczną wysokość. 

Apelujemy zatem o podjęcie działań zmierzających do ustalenia 
przyszłej, nowej lokalizacji lotniska poza aglomeracją miejską tak, aby 
uciążliwości dotykające okolicznych mieszkańców były ograniczone 
do absolutnego minimum. Taka tendencja jest zgodna z zasadami reko-
mendowanymi na terenie Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że opinia 
mieszkańców Przeźmierowa i Baranowa zostanie uwzględniona i wska-
zane przez nas wady, jakimi jest obarczone planowane przedsięwzię-
cie, zostaną usunięte. Wniosek zawierający powyższe założenia został 
złożony 26 października w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Poznaniu. 

Jestem mieszkańcem Przeźmierowa. Z uwagą obserwuję 
plany rozbudowy lotniska, ponieważ mieszkam w jego 
pobliżu. Wiem, że powstał raport opisujący wpływ tej 

inwestycji na środowisko. Wiem również, że Rada Sołecka 
Przeźmierowa złożyła w Regionalnej Dyrekcji  Ochrony  

Środowiska  w Poznaniu uwagi do tego projektu. Myślę, że 
sprawa jest ważna, ponieważ pod wnioskiem o odrzucenie 

planów rozbudowy lotniska w proponowanej formie 
podpisało się ponad 700 mieszkańców  Przeźmierowa 

i Baranowa. Jakie jest Pana stanowisko w tej sprawie?
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aktualności 

Baranowo

 Trwa odbiór boisk sportowych przy Ze-
spole Oświatowo – Sportowym

 Podpisano umowę na konserwację ro-
wów przy zbiorniku

Batorowo

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

 Trwa budowa magistrali wodociągowej 
w ul. St. Batorego

 Trwa remont świetlicy

Ceradz Kościelny

 Zakończono budowę ścieżki pieszo-ro-
werowej ul. Jankowickiej (odcinek 1 km)

 Zakończono opracowywanie dokumen-
tacji oświetlenia odcinka ul. Więckowic-
kiej wraz z pozwoleniem na budowę.

Chyby

 Przygotowanie do asfaltowania ul. 
Szkolnej

 Podpisano umowę na budowę parkingu 
– I etap

Góra 

 Na ukończeniu prace w ramach remon-
tu ul. Poznańskiej – 23 Października 
(Góra – Tarnowo Podgórne)

Jankowice 

 Tegoroczne prace zakończono

Kokoszczyn

 Tegoroczne prace zakończono

Lusowo

 Podpisano umowę z wykonawcą budo-
wy  ul. Przylesie od ul. Zakrzewskiej do 
ul. Drozda

 Trwa opracowanie dokumentacji oświe-
tlenia ul. Skośnej

Lusówko

 Na ukończeniu budowa boiska przy 
szkole podstawowej

 Rozstrzygnięto przetarg i podpisano 
umowę na budowę ścieżki pieszo-ro-
werowej na ul. Jankowickiej
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Znamy już wykonawcę przedszkola w Przeźmierowie – będzie to 
firma POS-REMAL z Michorzewa. Plac budowy zostanie prze-
kazany najprawdopodobniej w drugiej połowie listopada. Przed-

szkole będzie bliźniaczo podobne do oddanej we wrześniu br. placówki 
w Tarnowie Podgórnym – przyjmie 200 dzieci, dla których będzie przy-
gotowane m.in. 8 sal (każda z własnym zapleczem sanitarnym), sale 
zajęć ruchowych i plastycznych. Zmieniony zostanie jedynie kolor ele-
wacji (prezentujemy na zdjęciu). Koszt budowy przedszkola wyniesie 
około 6 mln złotych. Termin zakończenia budowy – koniec lipca 2011 r. 
tak, aby rok szkolny 2011/2012  przedszkolaki rozpoczęły w nowym 
budynku. ~ARz

Plac budowy przekażemy jeszcze w listopadzie

Przetarg na budowę przedszkola 
w Przeźmierowie rozstrzygnięty

Oddaj krew!

20  listopada (sobota) zapraszamy na kolejną akcję honorowe-
go oddawania krwi. Na chętnych czekamy w GKS Tarnovia 
przy ul. 27 Grudnia w Tarnowie Podgórnym, w godz. 8.00 

– 16.00. – Już po raz 42. zapraszam wszystkich, chcących czynnie wes-
przeć ideę krwiodawstwa. Liczę na Państwa udział. – mówi Wojciech 
Janczewski, radny i prezes Stowarzyszenia „Dar Serc”, organizator ak-
cji. ~ARz
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wydarzenia

Koncert z okazji Naro-
dowego Święta Nie-
podległości, połączony 

z podziękowaniem Partnerom ob-
chodów 20-lecia Samorządu Tery-
torialnego w naszej Gminie odbył 
się 7 listopada. Gwiazdą był Ze-
spół Artystyczny Reprezentacyj-
nej Orkiestry Wojska Polskiego. 
Swoją obecnością zaszczycił nas 
Marszałek Województwa Wielko-
polskiego, Marek Woźniak z mał-
żonką.  

W pierwszej części koncertu wy-
stąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Gminy Tarnowo Podgórne. 

Z dużym entuzjazmem przyjęto 
solowe partie w wykonaniu Macie-
ja Bystronia (saksofon), Eweliny 
Kozaczyńskiej (trąbka) i Michała 
Kaźmierczaka (trąbka). W utworze 
„na bis” na trąbce zagrał sam dyry-

gent orkiestry – Paweł Joks. Duże-
go uroku tej części koncertu dodały 
mażoretki dwukrotnie towarzysząc 
naszej Młodzieżowej Orkiestrze 
Dętej. 

Koncert był również okazją 
do podziękowania firmom, które 
wsparły obchody 20-lecia Samo-
rządu Gminy Tarnowo Podgórne. 

Wójt Gminy Tadeusz Czaj-
ka i Przewodniczący Rady Ewa 
Noszczyńska-Szkurat zaprosili na 
scenę przedstawicieli firm prze-
kazując słowa podziękowania 
i pamiątkowe obrazy (były to pra-
ce pochodzące z cyklu „Tarnowo 
Podgórne wczoraj i dziś”, wyko-
nane przez członków Stowarzy-
szenia Twórców i Sympatyków 
Kultury). 

Potem scena należała do Zespo-
łu Artystycznego Reprezentacyj-

nej Orkiestry Wojska Polskiego. 
Może on się poszczycić ponad 
10 tysiącami koncertów oklaski-
wanych przez wielomilionową 
widownię, nagraniami kilkudzie-
sięciu płyt, programami telewi-
zyjnymi i radiowymi,  a także na-
graniami do filmów z udziałem na 
planie. W Tarnowie Podgórnym 
wystąpili także soliści – Małgo-
rzata Urbaniak i Piotr Rafałko. 
W tym mistrzowskim wykona-
niu usłyszeliśmy najpierw polskie 
pieśni patriotyczne z różnych 
epok, a następnie – zmieniając na-
strój – lżejszy repertuar operetko-
wy. Zagrany na koniec utwór „Jak 
Orły Białe” wprowadził wszyst-
kich zgromadzonych w podniosły 
nastrój Narodowego Święta Nie-
podległości.

~ARz

Koncert niepodległościowy  
z podziękowaniem Partnerom 20-lecia

Partnerzy obchodów XX-lecia Samorządu:

Na scenie Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Podgórne fot. J. Krawczyk, GOK 
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 aktualności

Lusówko

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

Przeźmierowo

 Na ukończeniu budowa ul. Czereśniowej

 Trwa budowa ul. Wiśniowej 

 Trwa budowa ul. Kasztanowej + łącznik 
Lotnicza

 Trwa urządzanie targowiska - przygoto-
wanie do II etapu realizacji targowiska

 Trwa zagospodarowywanie parku przy 
ul. Olszynowej

 Nasadzenia w pasie zieleni między bo-
iskami szkolnymi a terenem kościelnym

 Trwa budowa chodnika przy ul. Leśnej od 
ul. Ogrodowej do ul. Wysogotowskiej

 Rozstrzygnięto przetarg na budowę 
przedszkola

 Zlecono wybudowanie przedłużenia 
oświetlenia ulicy Orzechowej oraz tar-
gowiska

W trakcie opracowania projekt przedłu-
żenia oświetlenia ul. Malinowej

Rumianek

 Zakończono remont ulicy Parkowej

Sady

 Trwa budowa chodnika przy ul. Kobylnickiej

W trakcie opracowania dokumentacja 
oświetlenia ul. Rolnej

Sierosław

 Tegoroczne prace zakończono

Swadzim

 Przekazano plac budowy - remont świetlicy

Tarnowo  Podgórne

 Zakończono prace związane z rozbudo-
wą szkoły podstawowej

 Na ukończeniu prace przy nadbudowie bu-
dynku komunalnego przy ul. Pocztowej 3

W trakcie opracowywania projekt 
oświetlenia zaułka przy ul. Poznańskiej

Wysogotowo

 Przekazano plac budowy ulicy Uroczej
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Kończą się prace związane 
z rozbudową Szkoły Pod-
stawowej w Tarnowie 

Podgórnym. Obecnie trwa odbiór 
techniczny budynku, pozosta-
je jeszcze wyposażenie placówki 
i drobne prace wykończeniowe 
w sali gimnastycznej i porządko-
we. Uczniowie będą mogli korzy-
stać z większego obiektu już na 
początku grudnia.

Szkoła rozbudowywana jest ze 
środków budżetu Gminy. Koszt 
całkowity inwestycji wyniesie po-
nad 10 mln złotych. Wielkość tego 
przedsięwzięcia obrazują liczby:
•	 	powierzchnia zabudowy wy-

nosi – 2.463,64 m2, 
•	 	powierzchnia użytkowa – 

4.524,25 m2, 
•	 kubatura – 22.728,49 m3

~ARz

Dobiega końca rozbudowa podstawówki  
w Tarnowie Podgórnym

Większa szkoła na Mikołajki

Przypomnijmy, że:
–  Projekt powstał w Przedsiębiorstwie Projektowania i Wykonaw-

stwa Budownictwa Energetycznego „EPRO”.

–  Inwestycję realizuje Zakład Remontowo – Produkcyjny Budow-
nictwa Popławski z Poznania.

– Nadzór budowlany pełni firma Remix z Kicina. 

–  Koordynatorem budowy z ramienia Urzędu Gminy jest inspektor 
Juliusz Jerzykiewicz.

– Plac budowy przekazano w lipcu 2009 r.

Nowa część szkoły fot. ARz

Sprawdź, co się dzieje  

w Twojej miejscowości
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informacje

Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie przedstawił 

po ocenie merytorycznej listę rankingo-
wą w ramach Programu Priorytetowe-
go: „Energetyczne wykorzystanie zaso-
bów geotermalnych” – konkurs odwierty 
2010. Wśród trzech zaakceptowanych 
wniosków znajduje się ten, który nasz TP-
KOM złożył na dofinansowanie prac geo-
logicznych związanych z poszukiwaniem 
wód geotermalnych. 

Przypomnijmy: w czerwcu 2009 r. ku-
piliśmy grunt w sąsiedztwie obwodnicy 
(cały kompleks stanowi obszar ok. 16 
ha). W październiku 2010 r. spółka Ha-
skel z Suchego Lasu opracowała koncep-
cję parku wodnego w Gminie Tarnowo 
Podgórne wraz z zagospodarowaniem 
terenu (prezentujemy wybrane wizuali-
zacje). Oznacza to, że w ciągu najbliż-
szych lat w naszej Gminie powstanie 
obiekt, który będzie się wyróżniał zasto-
sowaniem właśnie wód geotermalnych. 
W kompleksie zwanym roboczo „Tar-
nowskie Termy” znajdzie się saunarium, 
hala basenów sportowych, hala basenów 
rekreacyjnych z licznymi atrakcjami, 
strefa fitness, boiska do squasha i pełna 
infrastruktura.  ~ARz

Sierpień 2009 r. Studium warunków geologicznych pozyskania energii wód geotermalnych dla celów rekreacyjno – 
balneologicznych w Gminie Tarnowo Podgórne
Wykonawca: Geosilesia Katowice

Czerwiec 2009 r. Projekt prac geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód geotermalnych z utworów 
dolnojurajskich w Gminie Tarnowo Podgórne
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL SA Warszawa

Styczeń 2010 r. Udzielenie koncesji dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód geotermalnych z utworów 
dolnojurajskich  w Gminie Tarnowo Podgórne 
Wykonawca: Ministerstwo Środowiska

Czerwiec 2010 r. Wniosek o dofinansowanie prac geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód 
geotermalnych w Gminie Tarnowo Podgórne
Złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Październik 2010 r. Ogłoszenie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie listy podstawowej 
na dofinansowanie projektów związanych z poszukiwaniem wód geotermalnych.

Kolejny krok w kierunku parku wodnego

4 miliony na geotermię!

Kalendarium działań związanych z poszukiwaniem  
wód geotermalnych w Gminie Tarnowo Podgórne

Lp. Nazwa Wnioskodawcy Tytuł wniosku Koszt zadania 
w zł

Proponowana kwota 
dotacji w zł

1 „Termo – Glob” Sp. z o.o. z 
siedziba w Krepej

„Udostepnienie dolnojurajskich wód termalnych 
do celów ciepłowniczych i balneologiczno – 
rekreacyjnych na terenie Piaseczna”

12 817 000,00 8 788 000,00

2 Real Estate Kazmierscy Sp. j. z 
siedziba w Łowiczu

„Udostepnienie zasobów wód termalnych 
ujmowanych otworem Kompina -2 dla celów 
ciepłowniczych i ochrony srodowiska”

14 345 000,00 9 884 000,00

3 Tarnowska Gospodarka 
Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. z 
siedziba w Tarnowie Podgórnym

„Prace geologiczne dla rozpoznania i 
udokumentowania zasobów wód termalnych 
z utworów dolno liasowych w gminie Tarnowo 
Podgórne”

7 931 600,00 3 947 500,00

Razem 35 093 600,00 22 619 500,00
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sprawozdanie

Z prac 
Rady Gminy

Sesje 19 i 26 października

W minionym miesiącu 
planowałam jedną se-
sję – 19 październi-

ka, ale w wyniku spiętrzenia prac 
trzeba było zwołać dodatkowe 
posiedzenie, które odbyło się 26 
października.

Na sesjach podjęto uchwały 
m.in. w sprawie:

– stosowania ulg i zwolnień 
od opłat za przedszkole – Rada 
jednogłośnie udzieliła ulgę w wy-
sokości 50 % w opłacie miesięcz-
nej za wrzesień w przedszkolu 
w Tarnowie Podgórnym. Spowo-
dowane to było opóźnieniem od-
dania do użytku nowego budynku 
przedszkola. 

– trybu udzielania i rozlicza-
nia dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli prowadzonych na 
terenie Gminy Tarnowo Pod-
górne – uchwałę wywołały zmia-
ny przepisów dotyczących bu-
dżetu. Jednocześnie rozszerza się 
kontrola wykorzystywania dotacji 
przez te jednostki.

– ustalenia stawek podatku od 
nieruchomości, opłaty targowej, 
podatku od środków transpor-
towych na rok 2011 – decyzją 

Rady Gminy stawki podatkowe 
na rok 2011 pozostają na takim 
samym poziomie jak w latach 
ubiegłych. Jest to zgodne z zało-
żeniami przyjętymi na początku 
kadencji obecnego Wójta i Rady. 

– kupna działek m.in. w Ce-
radzu Kościelnym, Górze, Sie-
rosławiu – działki te są niezbędne 
dla poprawy komunikacji.

– miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego tere-
nów rolnych w Batorowie – ob-
szar objęty planem, decyzją Rady 
pozostaje terenem rolnym.

– zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszka-
niowego zasobu Gminy Tarno-
wo Podgórne – uchwała regulu-
je kryteria wyboru osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w za-
wieraniu umów z Gminą, w tym 
wysokość dochodów, które 
uprawniają do starania się o lokal 
w budynku komunalnym lub so-
cjalnym.

 – wieloletniego programu go-
spodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Tarnowo Pod-
górne na lata 2011-2015 – pro-
gram ten określa kierunki pro-
wadzenia polityki mieszkaniowej 
Gminy, zasad sprzedaży i budowy 
mieszkań komunalnych.

– zmiany uchwały o budżecie 
Gminy na 2010 r. – porządkowa-
nie budżetu w związku z finaliza-
cją inwestycji i przesuwaniu po-
zostałych z nich środków na inne 
zadania.

– nadania imienia Gimna-
zjum w Tarnowie Podgórnym – 
na wniosek Samorządu Uczniow-
skiego, Rady Rodziców oraz 
Dyrekcji Gimnazjum Rada Gmi-
ny podjęła jednogłośnie uchwałę 
nadającą szkole imię „Integracji 
Europejskiej”.

– zawarcia kolejnych umów 
z dotychczasowymi dzierżawca-
mi m.in. w Baranowie, Kokosz-
czynie, Tarnowie Podgórnym 
– grunty oddane w dzierżawę 
przeznaczone są pod zieleń bądź 
działalność rolniczą.

– określenia zasad trybu 
przyznawania, pozbawiania 
i wysokości stypendiów spor-
towych za osiągnięcia w dzie-
dzinie kultury fizycznej i spor-
tu oraz przyznawania nagród 
rzeczowych, pieniężnych i wy-
różnień dla trenerów i innych 
osób wyróżniających się osią-
gnięciami w działalności spor-
towej – decyzją Rady Gminy 
o stypendia mogą się starać za-
wodnicy klubów sportowych 
mających siedzibę i działają-

cych na terenie Gminy Tarnowo 
Podgórne.

Dyrektor GJO Jacek Kowalak 
przedłożył informacje o stanie  
realizacji zadań oświatowych wy-
konywanych przez Gminę Tarno-
wo Podgórne.

Omówione zostało sprawozda-
nie z działalności Wójta w okre-
sie między sesjami.

W materiałach zawarto spra-
wozdanie z analiz i opinię wła-
ściwych Urzędów Skarbowych, 
oświadczeń majątkowych zło-
żonych przez radnych, dyrekto-
rów placówek oświatowych, kie-
rowników wydziałów, prezesów  
spółek i Wójta.

Szanowni Państwo! 
To już ostatnie sprawozdanie 

z prac Rady Gminy V kadencji. 10 
listopada sesja uroczysta kończy ka-
dencję. Kadencję, która była niezwy-
kle intensywna. Kadencję, w której 
wiele w naszej Gminie się wydarzy-
ło. Kadencję, w której na inwestycje 
przeznaczono blisko 200 mln zło-
tych. Ta ogromna skala wydatków 
była możliwa dzięki zgodnej pracy 
całej Rady jak i znakomitej współ-
pracy Rady z Wójtem.

Dla mnie osobiście, te cztery 
lata to pasmo wielkiej satysfak-
cji płynącej z możliwości pracy 
dla mojej Gminy. Spotkałam się 
z wieloma ludźmi, ich problema-
mi – zawsze starałam się w miarę 
możliwości pomóc. 

Dziękuję wszystkim tym, któ-
rzy wspierali nas w działaniach za-
uważając nasze zaangażowanie dla 
spraw gminnych. Dziękuję tym, 
którzy nie szczędzili słów krytyki 
pod naszym adresem, bo to inspiro-
wało do jeszcze wydajniejszej pra-
cy. Dziękuję tym, którzy włączali 
się do pracy na rzecz naszej Gmi-
ny – sołtysom, radom sołeckim, or-
ganizacjom pozarządowym, miesz-
kańcom i przedsiębiorcom.
Zachęcam, by 21 listopada 
wziąć udział w wyborach. 
To tylko od nas zależy, kto 
będzie nas reprezentował 
i decydował o przyszłości 
Gminy Tarnowo Podgórne.

~ Ewa Noszczyńska-Szkurat
Przewodniczący Rady Gminy

Decyzją Rady Gminy  
stawki podatkowe  
na rok 2011  
pozostają bez zmian 
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aktualności

Obchodziliśmy setną rocznicę śmierci Waw-
rzyńca Benzelstjerny Engeströma, wybitnej 
postaci związanej z naszą Gminą. Uroczy-

stości odbyły się 22 października, w Ceradzu Ko-
ścielnym i Poznaniu. Gmina Tarnowo Podgórne była 
ich współorganizatorem. 

W obchodach udział wzięli mieszkańcy Ceradza Ko-
ścielnego i okolicznych miejscowości, przedstawicie-
le społeczności uczniowskich szkół z terenu Gminy 
i Grzebieniska, członkowie organizacji i stowarzyszeń, 
Rady Osiedla Ogrody oraz liczne poczty sztandarowe. 
Nie zabrakło przedstawicieli rodziny Engeströmów (na 
zdjęciu obok). Przyjechali ze Szwecji i Wielkiej Bryta-
nii. Byli pod wrażeniem uroczystości poświęconej ich 
przodkowi. Nie kryli radości i wzruszenia.

Po mszy w Kościele pw. św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika, której przewodniczył biskup Grzegorz 
Bacerek, uczestnicy obchodów przeszli pod odno-
wioną kaplicę grobową rodziny Engeströmów, gdzie 
złożono kwiaty. 

Jubileusz podsumowała konferencja „Miał na-
dzieję pośród przeciwności” zorganizowana w Pra-
cowni – Muzeum J. I. Kraszewskiego Biblioteki 
Raczyńskich w Poznaniu. Przybliżono sylwetkę 
Engeströma i omówiono problematykę konserwa-
cji kaplicy grobowej. Renowację jej ołtarza wsparła 
Gmina Tarnowo Podgórne, przeznaczając na ten cel 
100 tys. zł. 

100-lecie śmierci W.B. Engeströma

Wawrzyniec Benzelstjerna En-
geström urodził się w 1829 roku 
w Poznaniu. Był polskim ary-
stokratą, działaczem społecz-
nym, filantropem, uczestnikiem 
Wiosny Ludów, poetą, sekreta-
rzem Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. Współpracował 

i przyjaźnił się z Józefem Igna-
cym Kraszewskim. Popularyzo-
wał zacieśnianie kontaktów pol-
sko-szwedzkich (był wnukiem 
szwedzkiego posła). Zmarł 22 
października w Grażynie. Pocho-
wany został w Ceradzu Kościel-
nym. ~BP

Na zdjęciu w towarzystwie Wójta Gminy stoją: prawnuczka  
Wawrzyńca Dagmara Pickles z mężem Chrisem, synem Martinem  
i bratem Larsem-Edmundem fot. archiwum

Byliśmy jedyną gminą, która na własnym stoisku prezentowała swój potencjał

Mieszkaniowo i turystycznie

Gmina Tarnowo Podgórne była jednym z wy-
stawców „Targów Mieszkań i Domów”, któ-
re odbyły się 16 i 17 października na MTP 

w Poznaniu. Była to kolejna edycja, w której wzięli-
śmy udział, zachęcając odwiedzających do zamiesz-
kania w naszej Gminie. Oprócz prezentacji walorów 
mieszkaniowych, oferowaliśmy działki budowlane 
na sprzedaż. Byliśmy jedyną gminą obecną na tar-
gach z własnym stoiskiem. 

Tym razem w przedsięwzięcie zaangażowaliśmy 
lwa (nasz gminny symbol), który zapraszał na nasze 
stoisko – przechadzając się między boksami, rozdając 
kalendarzyki i zakładki do książek, tańcząc i wywo-
łując uśmiechy dzieci, które towarzyszyły rodzicom 
w mieszkaniowych poszukiwaniach i inspiracjach.

Gmina Tarnowo Podgórne wzięła również udział 
z Powiatem Poznańskim i Poznańską Lokalną Orga-
nizacją Turystyczną w Targach Regionów i Produk-
tów Turystycznych – Tour Salon. Wspieraliśmy Po-
wiat Poznański w obsłudze wspólnego stoiska.

~AM 
Gmina swoją ofertę przedstawiła na targach fot. archiwum
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aktualności

W październiku na terenie magazynu central-
nego firmy Brenntag – Polska w Jankowi-
cach przeprowadzono ćwiczenie tereno-

we na temat: „Praktyczne działanie obsady punktu 
ratownictwa chemicznego we współdziałaniu z siła-
mi ratowniczymi gminy Tarnowo Podgórne w przy-
padku wycieku Trujących Środków Przemysłowych 
(TŚP) ze środka transportowego, z jednoczesną ewa-
kuacją pracowników biura i magazynu”.  

W magazynie firmy przechowywane są różnego ro-
dzaju środki chemiczne przewożone od ich producen-
tów z kraju jak i z zagranicy, wielkotonowym trans-
portem kołowym po ściśle określonych drogach oraz 
transportem kolejowym. Zdecydowana część tych 
środków to substancje bezpieczne, ale magazynowane 
są tu również substancje sklasyfikowane jako niebez-
pieczne ze względu na ich toksyczność, właściwości fi-
zykochemiczne oraz działanie na środowisko naturalne. 
I z tego względu konieczne jest przygotowania pracow-
ników do działań w warunkach wystąpienia zagrożenia 
życia lub zdrowia.

Założenie do ćwiczenia przewidywało wystąpienie 
wycieku z jednego z kontenerów toluenu (bezbarwnej, 
lotnej, łatwopalnej i wybuchowej cieczy) w trakcie ru-
tynowej kontroli wywożonego towaru, wystąpienie sa-
mozapłonu, wybuchu oraz pożaru. Początkowo akcję 
ratowniczą prowadzono tylko własnymi siłami, ale dal-
szy niekorzystny rozwój wypadków zrodził koniecz-

Ćwiczenia z toluenem

ność zaangażowania zewnętrznych 
sił i środków, znajdujących się 
w zasobach gminy Tarnowo Pod-
górne. Wezwana z gminy jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej szyb-
ko przybyła na miejsce, a kierują-
cy akcją ratowniczą przekazał do-
wódcy – strażakowi Grzegorzowi 
Szwedowi dalsze dowodzenie. Po-
żar udało się szybko ugasić, a roz-
laną szkodliwą substancję – zneu-
tralizować. 

Mimo pewnych potknięć (prze-
prowadzenie ewakuowanych pra-
cowników przez chmurę szkodli-
wego dymu), ćwiczenie wykazało 
dobre przygotowanie służb ratow-
nictwa chemicznego magazynu oraz 
duże umiejętności pracowników fir-
my Brenntag – Polska w zakresie 
posługiwania się sprzętem gaśni-
czym, a także skuteczne współdzia-
łanie z siłami i środkami obrony cy-
wilnej Gminy Tarnowo Podgórne.

~Andrzej Goszczyński

Podczas ćwiczeń fot. archiwum

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym  
otrzymało imię „Integracji Europejskiej”

Decyzją Rady Gminy Tar-
nowo Podgórne Gim-
nazjum w Tarnowie 

Podgórnym otrzymało imię „In-
tegracji Europejskiej”. Wniosek 
został złożony przez Dyrekcję, 
Radę Pedagogiczną, Samorząd 
Uczniowski i Radę Rodziców. 
W uzasadnieniu wnioskodawcy 
napisali m.in.
	Nadanie imienia Gimnazjum 

będzie pomocą w kształceniu  
uczniów przywiązania do swojej 
szkoły i promowania jej pozy-
tywnego wizerunku.  
	Podstawą decyzji o nadaniu 

Gimnazjum imienia Integracji 
Europejskiej są wymagania,  jakie 
stawiają przed młodym człowie-
kiem stopniowe procesy wymia-
ny i przepływu kapitału w skali 

światowej, a przede wszystkim 
współpraca państw Europy, ma-
jąca na celu m.in. umożliwienie 
postępu ekonomicznego. 
	Przypływ zagranicznych 

przedsiębiorstw oraz położenie 
Gminy w bezpośredniej blisko-
ści Poznania, w którym corocz-
ne odbywają się międzynarodo-
we pokazy osiągnięć w zakresie 
różnych gałęzi przemysłu, umoż-
liwiające wymianę doświadczeń 
w dziedzinie gospodarki, stawia 
przed jej mieszkańcami i gimna-
zjum nowe wymagania. Lokalny 
rynek pracy potrzebuje młodych, 
kreatywnych ludzi. Z doskonałą 
znajomością kilku języków ob-
cych, umiejętne korzystających 
z nowoczesnych technologii in-
formatycznych i komunikacyj-

nych. Efektywnie współdziałają-
cych w zespole, tolerancyjnych 
i życzliwych wobec odmienno-
ści kulturowych oraz przygo-
towanych do współpracy mię-
dzynarodowej. W obliczu coraz 
większych wymagań stawianych 
przez nowe warunki życia, ko-
nieczne jest zapewnienie mło-
dzieży doświadczeń związanych 
ze zdobywaniem i doskonale-
niem umiejętności komunikacji 
oraz współpracy europejskiej. 
	Pomysł nadania Gimnazjum 

imienia Integracji Europejskiej, 
o czym wspólnie zadecydowa-
ła cała społeczność szkoły, jest 
wyrazem potrzeb wynikających 
z europejskiego postępu ekono-
micznego. 

  ~ARz
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 bezpieczeństwo

W październiku Straż Gminna zrealizo-
wała ogółem 337 interwencji. 

• w drugiej połowie października przedsta-
wiciele Straży Gminnej przekazali dla uczniów 
klas pierwszych szkół podstawowych na terenie 
Gminy kamizelki odblaskowe, które ufundowało 
Starostwo Powiatowe. Przypomnieliśmy podsta-
wowe zasady dotyczące bezpiecznego porusza-
nia się. I to nie tylko w drodze do czy ze szkoły, 
ale również podczas wypoczynku czy spędzania 
czasu wolnego poza zajęciami lekcyjnymi. Rów-
nież w tym miesiącu strażnicy odwiedzili dzieci 
z przedszkoli na terenie Gminy, gdzie z najmłod-
szymi rozmawiali na tematy bezpieczeństwa.

• nie tylko najmłodsi mogą liczyć na spotkanie 
ze strażnikami, w październiku spotkaliśmy się 
z seniorami z Lusowa, z którymi strażnicy poroz-
mawiali o naszej pracy, przedstawili uprawnienia 
oraz zakres spraw, z którymi można bezpośrednio 
zgłaszać się do Straży Gminnej. Spotkania będą 
kontynuowane w innych miejscowościach.

• kontrola umów i rachunków za wywóz odpa-
dów trwa. Obecnie kontrolowane jest Tarnowo 
Podgórne. Nadal zdarzają się mieszkańcy, którzy 
nie wywiązują się z nałożonego obowiązku. Dlate-
go stosowane jest wobec nich postępowanie prze-
widziane w kodeksie postępowania w sprawach 
o wykroczenia. Zdarzają się przypadki spalania 
odpadów bezpośrednio na ziemi, w takich przy-
padkach nie poprzestajemy tylko na upomnieniu.

• ujawniliśmy na gorącym uczynku sprawców 
rozklejania plakatów – ogłoszeń poza miejscami 
wyznaczonymi. Przypominamy: na terenie Gmi-
ny takie ogłoszenia czy plakaty można bezpłatnie 
rozklejać na słupach ogłoszeniowych (miejsca ich 
ustawienia dostępne są na stronie internetowej).

• kontynuowaliśmy realizowanie obowiązków 
nałożonych na właścicieli psów w zakresie sprzą-
tania po nich, a także obowiązku zachowania na-
kazanych obowiązków przy trzymaniu zwierzę-
cia. Bardzo często obserwujemy natychmiastową 
reakcję, gdy w pobliżu znajduje się umundurowa-
ny strażnik, wtedy osoba utrzymująca psa dosko-
nale zna swoje obowiązki. 

• koniec października to uczestniczenie w ogól-
nopolskiej „Akcji Znicz”. Wspólnie z funkcjona-
riuszami Komisariatu Policji w Tarnowie Podgór-
nym byliśmy w okolicach gminnych cmentarzy. 
Z uwagi na zwiększony ruch dbaliśmy wspólnie 
o porządek i bezpieczeństwo.

• nie zawsze udaje się nam ustalić właścicieli 
odpadów wyrzuconych na terenie naszych miej-

Z notatnika Gminnego Strażnika

scowości, dlatego zwracamy się 
z apelem do mieszkańców, by 
informowali nas o przypadkach 

podrzucania śmieci. To ułatwi 
zidentyfikowanie sprawców.

~Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

PIERWSZAKI W LUSÓWKA DOSTAŁY ODBLASKI Wspól-
nie z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej i Straży 
Gminnej, w obecności Wójta Gminy Tadeusza Czajki, 
Dariusz Fleischer z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Powiatu Poznańskiego przekazał pierwszakom ze Szkoły 
Podstawowej w Lusówku kamizelki odblaskowe.  ~ARz

Spotkanie w Lusowie fot. archiwum
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  sprawozdania

POselskie 
wieści

Z prac 
Rady Powiatu

Sesja z 27 października

W trakcie XLVI Sesji – 
ostatniej w III kadencji 
Rady Powiatu – podjęto 

uchwały m.in. w sprawach:
– powierzenia gminom niektó-

rych zadań zarządzania drogami 
powiatowymi: Stęszew w zakre-
sie remontu chodnika w miejsco-
wości Modrze, Tarnowo Podgór-
ne w zakresie remontu chodnika 
w Sadach i Lusowie, Rokietni-
ca w zakresie budowy peronów 
w Kiekrzu, Bytkowie, Napacha-
niu, Mrowinie, Cerekwicy oraz 
remontu chodnika w Kiekrzu, 
budowy chodnika w Rokietnicy, 
Roztworowie, Żydowie, Dopie-
wo budowa ścieżek pieszo-rowe-
rowych w miejscowości Palędzie 
i Dopiewcu, Swarzędz w zakresie 
budowy chodnika w miejscowo-
ści Zalasewo, 

– udzielono gminie Rokietni-
ca pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej na wykonanie za-
drzewień w ramach programu 

zwiększania lesistości Powiatu Po-
znańskiego, 

– zabezpieczono środki finanso-
we na realizację projektu „Przebu-
dowa nawierzchni ul. Wrzesińskiej” 
w Swarzędzu i Jasinie wraz z infra-
strukturą towarzyszącą,

– upoważniono Zarząd Powiatu 
do zaciągnięcia kredytu w wysoko-
ści 14.200.000 zł na sfinansowanie 
wydatków nie mających pokrycia 
w planowanych dochodach budżetu 
na rok 2010. Budżet Powiatu zakła-
dał deficyt na kwotę 26.323.739 zł, 

– upoważniono Zarząd Powiatu 
w Poznaniu do zaciągnięcia pożycz-
ki ze środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej na dofinansowanie 
termomdernizacji DPS wraz z zasto-
sowaniem kolektorów słonecznych,

– dokonano zmian w budżecie 
Powiatu Poznańskiego na 2010 r.

Rada zapoznała się ze sprawoz-
daniem z Pracy Zarządu Powia-
tu w Poznaniu za okres od 25.IX 
– 22.X.2010 r., wysłuchała sprawoz-
dania Zarządu Powiatu za okres III 
kadencji w latach 2006 – 2010. Na 
zakończenie odbyło się bardzo uro-
czyste wręczenie 27 stypendiów 
Rady Powiatu oraz Nagród Starosty 
Poznańskiego uczniom, którzy osią-
gnęli średnią powyżej 5,00 (każde 
stypendium po 250 zł od września 
2010 do czerwca 2011 r.). Rekordzi-

stami były szkoły ze Swarzędza -13 
uczniów, potem Kórnika – 7, Bole-
chowa – 2, Rokietnicy –  2, Puszczy-
kowa – 2, Mosiny – 1. Nagrody za 
wybitne osiągnięcia (trzy po 1.000 
zł, dwie po 2.000 zł i dwie po 1.500 
zł) otrzymało siedmioro uczniów –  
wszyscy ze szkół w Swarzędzu. 

Szanowni Państwo! Dobiega koń-
ca III kadencja Rady Powiatu w Po-
znani. Przez cztery lata tą drogą 
starałam się przekazywać rzetelną 
informację z prac Rady. Mogliście 
Państwo na bieżąco śledzić prawo 
przez nią stanowione. 21 listopada 
to dzień wyborów, a dla nas, rad-
nych, to prawdziwy sprawdzian. Za-
chęcam do udziału wyborach. 

Łącząc wyrazy głębokiego sza-
cunku i szczerej sympatii.

~Krystyna Semba  
Radna Powiatu

W piątek, 5 listopada, 
w Centrum Wykła-
dowo-Konferencyj-

nym Politechniki Poznańskiej 
przy ul. Piotrowo odbyła się wiel-
kopolska konwencja wyborcza 
PO (na zdjęciu). Uczestniczył 
w niej poseł Waldy Dzikowski. 

Aula była wypełniona po brzegi, 
bowiem przybyło na nią przeszło 
300 sympatyków PO. W konwen-
cji wziął udział Marszałek Sejmu 
i wiceprzewodniczący Platformy 
Obywatelskiej Grzegorz Schety-
na, wielkopolscy posłowie i sena-

torowie oraz przedstawiciele sa-
morządów. Nie zabrakło na niej 
oczywiście kandydatów na pre-
zydentów, burmistrzów, wójtów 
i radnych z całego regionu.

Marszałek Schetyna podkreślił, 
że Wielkopolska ma szczęście do 
znakomitych ludzi. Dlatego wie-
rzy w kontynuację zwycięstwa 
Platformy w Wielkopolsce. Głos 
oddany na Platformę, to postawie-
nie na przyzwoitość i dobrą pracę.
 ~Biuro Prasowe PO

Mieszkańcy Gminy Tarnowo 
Podgórne! 21 listopada to dzień, 
w którym odbywają się najważ-
niejsze wybory dla lokalnych spo-
łeczności.Tego dnia wskażecie 
Państwo tych ludzi, którzy będą 
tworzyć przyszłość naszej Gmi-
ny. Od ich pracy, zaangażowania, 
kompetencji będą zależały zmiany 
w naszym najbliższym otoczeniu. 
Mam nadzieję, że wszyscy spo-
tkamy się w lokalach wyborczych.
 Waldy Dzikowski

Informacja dla rodziców 
dzieci z rocznika 1996 (ucznio-
wie II klas gimnazjum). 

Bezpłatny program zdro-
wotny Powiatu Poznańskiego 
w zakresie profilaktyki i wy-
krywania wad postawy. Wię-
cej wiadomości pod nr tel. 61 
849 09 65, 504 095 493, mgr 
Patryk Jankowiak, pełnomoc-
nik do spraw programu. Możli-
wość pobierania formularzy na  
www.medyk-poliklinika.pl 
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 stowarzyszenie

fot. archiwum

W październiku sali GKS Tarnovia w Tar-
nowie Podgórnym odbyło się kolejne 
spotkanie Tarnowskiego Stowarzyszenia 

Przedsiębiorców. Tym razem gościliśmy przedsta-
wicieli firmy AKTIO GROUP, którzy przygotowali 
prezentację na temat „Pasja niezależności finansowej 
z AKTIO GROUP”. 

Między innymi o tym, czym jest niezależność fi-
nansowa i jak ją osiągnąć słuchali w formie prak-
tycznych wskazówek, podczas Forum Finansowego 
członkowie Stowarzyszenia.

– Żeby osiągnąć niezależność finansową po 
pierwsze trzeba określić, czym ona jest, a w ko-
lejnym kroku trzeba ułożyć plan, jak tę niezależ-
ność osiągnąć – mówił Paweł Śledziński z firmy 
AKTIO GROUP prowadząc Forum Finansowe. 
Niezależność finansową osiągamy wtedy, gdy do-
chody pasywne, jakie uzyskujemy, są wyższe od 
kosztów naszego życia. 

Pierwszym krokiem jest zdobycie niezbędnej edu-
kacji finansowej, poznanie swoistego alfabetu finan-
sowego, czyli podstawowych zasad postępowania 
z pieniędzmi. Niestety nie jest to wiedza, którą mo-
żemy zdobyć w szkole. Często tę wiedzę, w formie 
dobrych lub złych nawyków, wynosimy z rodzinne-
go domu. W praktyce zdobywamy ją w prawdziwym 
życiu, popełniając wiele podstawowych błędów 
i ucząc się na nich. 

Poza dostarczaniem praktycznej wiedzy, w ramach 
organizowanych szkoleń, firma AKTIO GROUP ofe-
ruje również sprawdzone rozwiązania, które mogą 
przyspieszyć osiągnięcie niezależności finansowej. 
W rozmowach kuluarowych prowadzonych po Fo-
rum tarnowscy przedsiębiorcy często mówili, jak 
ważne jest szybkie podejmowanie decyzji w bizne-
sie i wdrożenie zdobytej wiedzy w praktyce. 

Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego 
kontaktu z AKTIO GROUP.

Przedsiębiorcy z TSP na Forum Finansowym 

O niezależności finansowej rozmawiali przedsiębiorcy fot. TSP

Następnie Wójt Tadeusz Czajka 
zaprezentował osiągnięcia Gminy 
Tarnowo Podgórne w ostatnich 
czterech latach. Nas najbardziej 
interesowały sprawy związane 
z przedsiębiorczością. Dumą na-
szej Gminy jest wzrost zareje-
strowanych podmiotów gospo-
darczych z 3 151 w 2006 r. do 
4 043 w I półroczu 2010 r. Do-
bra atmosfera do rozwoju przed-
siębiorczości to wzajemne rela-
cje i zaufanie, jakie obowiązują 
w naszej Gminie. Przedsiębiorcy 
wraz z Urzędem Gminy dążą do 
poprawy infrastruktury, promocji 
Gminy, przyciągnięcia atrakcyj-
nych inwestorów, zrównoważo-
nego rozwoju – tak, żeby miesz-
kańcy mogli pracować, mieszkać 
i wypoczywać.  Nadal obowiązuje 
ulga w podatku od nieruchomości 

dla firm lokujących swoją działal-
ność na terenie Gminy lub zwięk-
szających zatrudnienie. Urząd 
Gminy zawsze wspierał wszelkie 
inicjatywy TSP. Jest współfunda-
torem głównej nagrody w kon-
kursie „Mój pomysł na biznes”, 
aktywnie uczestniczył w wydaniu 
„Katalogu Firm”; wspiera naszą 
działalność charytatywną na Ba-
lach Zimowych, jest otwarty na 
dialog z przedsiębiorcami, co po-
twierdzają liczne spotkania.  

Wszystkich przedsiębiorców, 
którzy są zainteresowani wstąpie-
niem do Stowarzyszenia zapra-
szamy na naszą stronę www.tsp.pl 
w celu pobrania deklaracji człon-
kowskich.

 ~K.Sz.
(pełna treść artykułu znajduje 

się na www.tsp.pl)

Do Państwa Teresy i Alek-
sandera Wasela, obcho-
dzących niedawno 50-

tą rocznicę ślubu, udali się Wójt 
Gminy Tadeusz Czajka i Prze-
wodniczący Rady Gminy Ewa 
Noszczyńska-Szkurat. W imie-
niu mieszkańców Gminy Tarno-
wo Podgórne złożyli gratulacje 
z okazji tak wspaniałego jubi-
leuszu oraz przekazali życzenia 
zdrowia i wielu radosnych, prze-
żytych wspólnie chwil.

Państwo Wasela odbierają  
gratulacje

50 lat idą razem przez życie...
Jak się okazało podczas rozmo-

wy Państwo Wasela jako pierwsi 
zameldowali się na ulicy Wypo-
czynkowej w Baranowie. Wspo-
minali zatem, jak Baranowo wy-
glądało kiedyś i jakie zmiany 
zaszły w ciągu ostatnich lat.

~ARz



14       / sąsiadka~czytaj / listopad 2010

 stowarzyszenia

W sobotnie popołudnie 
9 października gwar-
nie zrobiło się w tar-

nowskim celstacie. Do kolejnych 
zawodów o Przechodni Puchar 
Prezesa Zjednoczenia KBS RP 
przystąpili reprezentanci 21 
bractw. Wśród braci z całej Pol-
ski byli także wiceprezes Zjedno-
czenia brat Stanisław Osiewicz, 
Król Zjednoczenia KBS Włodzi-
mierz Smółka i gość szczególny, 
brat Władysław Ratajczak z KBS 
Kościan, chrześniak prezyden-
ta II Rzeczypospolitej Ignacego 
Mościckiego. Podczas otwarcia 
wójt gminy Tarnowo Podgórne 
Tadeusz Czajka w ciepłych sło-
wach powitał zebranych i ży-
czył wszystkim celnych strzałów. 
W imieniu gospodarzy do zawo-
dów zaprosił prezes brat Marian 
Leopold. A potem? Oj, działo się, 
działo… Nie tylko rywalizacja 
o główne trofeum, ale w pozosta-
łych 10 konkurencjach była za-

IV edycja rywalizacji o Przechodni Puchar Prezesa 
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich rozstrzygnięta!!!

cięta i na najwyższym poziomie. Wystarczy dodać, 
iż w zawodach uczestniczyło ponad 80 miłośników 
sportu strzeleckiego. Oczywiście wszyscy pragnęli 
zdobyć najcenniejsze tego dnia trofeum. Przechodni 
Puchar Prezesa Zjednoczenia KBS RP trafił w ręce 
brata Mariana Herrmanna, członka najmłodszego 
bractwa z Sierakowa. Tym samym to kolejna miej-
scowość (po Pniewach, Żorach i Tarnowie Podgór-
nym), w której przez następny rok będzie stał na po-
czesnym miejscu. Równie ambitnie, a może lepiej 
rzec, emocjonalnie walczono o Tarczę Chrześniaka 

W ostatni weekend września podopiecz-
ni Stowarzyszenia ROKTAR wyruszy-
li autokarem z Rokietnicy, Napachania 

i Tarnowa Podgórnego na jednodniową wycieczkę 
„Szlakiem Piastowskim”. W pierwszej kolejności 
zwiedzaliśmy Skansen Miniatur w Pobiedziskach, 
gdzie mogliśmy podziwiać kopie takich obiektów 
jak Pałac w Rogalinie, który zwiedzaliśmy wiosną, 
Operę Poznańską, Stary Rynek w Poznaniu, Bisku-
pin, do którego zmierzaliśmy. 

Kolejnym, co prawda nieujętym w programie 
wycieczki, punktem zwiedzania była Brama Ryba 
w Imiołkach. Skorzystaliśmy z przepięknej sło-
necznej pogody i przeszliśmy przez Bramę Rybę. 
Tego dnia mieliśmy też dużo szczęścia, ponieważ 
na Polach Lednickich był zjazd motocyklistów, na-
sze oczy mogły podziwiać piękne „czopery” i „ści-
gacze”, a było ich trochę. Wracając do autokaru 
spotkaliśmy Ojca Jana Górę, inicjatora Bramy Trze-
ciego Tysiąclecia.

Kolejnym punktem wycieczki był Wielkopol-
ski Park Etnograficzny w Dziekanowicach, gdzie 
znajdują się obiekty z budownictwa chłopskiego, 
dworskiego, sakralnego z różnych stron historycz-
nej Wielkopolski. W chałupach mogliśmy zobaczyć, 
w jakich izbach mieszkali ludzie, jakie posiadali wy-

Prezydenta II Rzeczpospolitej. 
W końcu z rąk fundatora odebrał 
ją brat Feliks Mielczarek z KBS 
Chodzież. Spotkanie zakończył 
tradycyjny raut, który pokrzepił 
nie tylko doskonałym jadłem na-
sze ciała, ale przede wszystkim 
pokazał siłę brackiego ruchu. Już 
podczas pożegnania zebrani uma-
wiali się na kolejne zawody za 
rok. Jako gospodarze cieszyliśmy 
się nie tylko z tak licznego gro-
na gości. Miło było nam usłyszeć 
słowa uznania dotyczące spraw-
ności organizacyjnej naszego 
bractwa. Cóż dodać: zapraszamy 
do celstatu. Można w nim mile 
spędzić czas, pogawędzić z cieka-
wymi ludźmi z całej Polski, po-
znać historię, a przede wszystkim 
poczuć skok adrenaliny podczas 
zawodów strzeleckich. 

27 listopada od godz. 14.00 za-
praszamy na Strzelecki Turniej 
Andrzejkowy, a po nim zabawa 
andrzejkowa.  ~W.M.

„ROKTAR” – Szlakiem Pierwszych Piastów

posażenie, czym się zajmowali, 
co wyrabiali. 

Ostatnim celem naszej wyciecz-
ki Szlakiem Piastowskim było 
Muzeum Archeologiczne w Bi-

skupinie, w którym trwał Festyn 
Archeologiczny 

Wycieczka była współfinanso-
wana przez Urząd Wojewódzki 
w Poznaniu. ~Elżbieta Kram

Muzeum Archeologicznym w Biskupinie fot. archiwum
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Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Dolina Samy” odbyło się 
27 października.

Prezes Stowarzyszenia, który został wybrany w 
głosowaniu na przewodniczącego zebrania, przed-
stawił informację o działalności Stowarzyszenia w 
okresie od ostatniego walnego zebrania. Uwzględ-
nił też przebieg i rezultaty naboru wniosków o dofi-
nansowanie działań przeprowadzonego w bieżącym 
roku. Zainteresowanych odsyłam do strony interne-
towej Stowarzyszenia  www.dolinasamy.pl. 

Podjęto uchwałę w sprawie zmian w Lokalnej 
Strategii Rozwoju polegających na rozszerzeniu 
składu Zarządu o Urszulę Ludwińską z Tarnowa 
Podgórnego oraz utworzeniu nowego stanowiska 
pracy księgowej. Na wniosek rekomendacji Rady 
Stowarzyszenia Walne Zebranie przyjęło uchwałę o 
wynagrodzeniu Prezesa Zarządu.

Przedstawiono również informację o zmianach 
prawnych, dotyczących funkcjonowania lokalnych 
grup działania, wynikających z szeregu rozporzą-
dzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na dosto-
sowanie się do tych zmian mamy 5 miesięcy po-
cząwszy od 30 sierpnia.

Poinformowano również, że nabory wniosków o 
dofinansowanie działań przewidywane są na począ-

Wieści z „Doliny Samy”
tek kwietnia 2011 r. Nabory będą 
poprzedzone szkoleniami dla be-
neficjentów w okresie od połowy 
lutego do końca marca (w tym 
roku Gmina Tarnowo Podgórne 
zajęła niechlubne ostatnie czwarte 
miejsce, jeżeli chodzi o frekwen-
cję na tych szkoleniach – mamy 
nadzieję, że w roku przyszłym sy-
tuacja ta ulegnie zdecydowanej 
poprawie).

Planuje się wydawanie kwartal-
nika Dolina Samy rozprowadza-
nego w czterech gminach zrze-
szonych w Stowarzyszeniu.

W lipcu wraz z klubem rowe-
rowym im. Tadeusza Baka pla-
nuje się wycieczkę rowerową do 
Belgii. Bliższe informacje o tej 
imprezie u Tadeusza Mańczaka, 
prezesa Klubu tel. 61 29 24 968  
najlepiej po godz.19.30.

~Wiesław Biały

W piękne, słoneczne po-
południe 9 paździer-
nika odbyła się in-

auguracja roku akademickiego 
2010/2011.Uroczystość rozpo-
częła się odśpiewaniem dostoj-
nego „Gaudeamus...”, a po sło-
wach powitania i wystąpieniach 
gości, popis swych śpiewaczych 
możliwości dał poznański Chór 
Madrygalistów im. Wacława 
z Szamotuł, pod dyrekcją dr. J. 
Fischbacha. Drugą część uroczy-
stości stanowił wykład „Słońce 
świeci wszystkim”, który wygło-
siła dziennikarka TV, pisarka Mo-
nika Szwaja. Uczestnicy uroczy-
stości mieli możliwość zakupu 
książek pani Moniki i otrzymania 
autografu autorki.

Grzyby w październiku? Jak 
najbardziej! Na przekór późnej 
jesieni, grupa słuchaczy UTW 

U nas się dzieje-UTW

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca 
w następujących sekcjach:
– jęz. angielski dla zaawansowanych, Lu-
sowo, czwartki, godz. 16.15 w szkole pod-
stawowej
– jęz. niemiecki dla początkujących, Tarno-
wo Podgórne, środy, godz. 17.20, w liceum

wybrała się 13 października do 
uroczego, schowanego w głębo-
kim lesie nadleśnictwa. Każdy 
z uczestników zebrał grzyby na 
dobrą kolację, niektórzy przy-
wieźli do domu nawet suszone 
prawdziwki. Wspaniała atmos-
fera przy pieczonych nad ogni-
skiem kiełbaskach wynagrodziła 
grzybiarzom poranny chłód. Ko-
lejne grzybobranie zaplanowano 
na wrzesień następnego roku. Kto 
nie był, niech żałuje!

Uprzejmie informujemy, że 20 
listopada, w świetlicy w Swa-
dzimiu odbędzie się spotka-
nie integracyjno-andrzejkowe. 
Szczegółowe informacje można 
otrzymać w biurze UTW (wtor-
ki, godz. 10-12) i u sekretarza Za-
rządu UTW Marii Zgoła – nr tel.  
889 125 832. 

~na

Wydział Finansowy 
Urzędu Gminy w Tar-
nowie Podgórnym 

uprzejmie przypomina, że 15 li-
stopada  2010 r. mija termin płat-
ności :

-  IV raty podatku od nierucho-
mości,

- IV raty podatku rolnego.

Wpłat dokonywać można u soł-
tysów poszczególnych miejsco-
wości  lub na konto indywidualne 
podatnika umieszczone na decyzji 
wymiarowej za rok 2010.

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

~A.W.

Wydział 
Finansowy 
informuje
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SEZAMKI  listopad/grudzień
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
22.11, Czerwonak Powiatowy finał konkursu recytatorskiego „Jesienna zaduma”
24.11 Baranowo, Przeźmierowo, 
Lusowo, Tarnowo Podgórne, Lusówko

Pro Sinfonica
koncert pt: „Zaklinacze nutek”

26.11 godz. 18, Przeźmierowo Kino Zielone Oko zaprasza: „Jutro będzie futro”
28.11, godz. 15, Tarnowo Podgórne Jesienne Święto Pieśni
2-5.12 Wodzisław Śląski Wyjazd Teatru Tańca Sortownia ze spektaklem „Schody” do Centrum Kultury w Wodzisławiu  Śląskim
3.12, godz. 9, Przeźmierowo 
godz. 10:30, Tarnowo Podgórne

„Jasełka góralskie” – estradowa prezentacja obrzędu tatrzańskiego dla dzieci szkolnych

4.12, godz.10,  
Dom Kultury Orle Gniazdo, Poznań

Udział 5 uczniów kół muzycznych z Przeźmierowa i Tarnowa Podgórnego w Konkursie Młodych Pianistów

7.12, godz. 9, Tarnowo Podgórne 
7.12, godz. 10:30, Lusówko 
9.12, godz. 9, Przeźmierowo
9.12, godz. 10:30, Baranowo

„Wędrujące Mikołajki” – program estradowy dla dzieci przedszkolnych

10.12, godz. 8:15, 10
Przeźmierowo

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

13.12, godz. 18, Tarnowo Podgórne
15.12, godz. 18, Przeźmierowo

Wigilie artystyczne kół i zespołów działających w GOK „Sezam”

15.12 Baranowo, Przeźmierowo, 
Lusowo, Tarnowo Podgórne, Lusówko

Pro Sinfonica – koncerty edukacyjne dla przedszkoli
pt:”Instrumenty domowego muzykowania”

Reklama to dzisiaj rzecz nie-
zbędna, konieczna, obo-
wiązkowa, obowiązują-

ca,… - każdy może sobie wpisać 
swoje słowa. Czy można dzisiaj 
być zauważonym bez wszech-
obecnej reklamy? Czy wszyst-
ko wymaga reklamy, każdej i za 
wszelką cenę, na różnym, niestety 
coraz niższym poziomie? Książka 
istniała, istnieje i istnieć będzie, 
niezależnie od mniej czy bardziej 
mądrych wypowiedzi o jej zaniku. 
I niezależnie od tego czy uda się 
jej przedostać na pierwsze, dalsze, 
ostatnie strony gazet, TV. Na świe-
cie wydaje się więcej książek niż 
w okresie, kiedy komputery zaczę-
ły podbijać świat. W wydawaniu 
audiobooków (mają swoje wady 
i zalety) też świat jest zaawanso-
wany bardziej od nas, a książka 
ma się tam dobrze, żeby nie po-
wiedzieć bardzo dobrze.

Każdego roku wydaje się w Pol-
sce ponad 23 tys. tytułów i znajdu-
ją one odbiorców. Każdego roku, 
od ponad 60 lat (tak, tak, to już tyle 
lat) z Biblioteki w Tarnowie Pod-
górnym, najstarszej instytucji kul-
tury w naszej Gminie, korzysta  

Informator kulturalny Biblioteki Publicznej
19-20 tys. osób, a do dyspozycji 
jest ponad 63 tys. książek.

Każdego też roku na świecie 
organizowane są Targi Książek, 
cieszące się z roku na rok co-
raz większym zainteresowaniem. 
W październiku odbyły się 58 naj-
większe Międzynarodowe Targi 
Książki we Frankfurcie – 7448 wy-
dawców ze 108 krajów, ponad 390 
tysięcy tytułów, w tym 121 tysięcy 
nowości. Również w październiku 
odbyły się Międzynarodowe Mo-
skiewskie Targi Książki, XIV Tar-
gi Książki Naukowej w Poznaniu, 
w listopadzie XIV Targi Książki 
w Krakowie, Targi Książki Histo-
rycznej w Warszawie. Na 55 Mię-
dzynarodowych Targach Książki 
w Warszawie, gdzie wystawiało 
500 wystawców z 31 krajów, tar-
gi zwiedziło ponad 51 tys. osób, tj. 
o 7 tys. więcej niż rok wcześniej. 

To tylko kilka z imprez książko-
wych, jakie odbywają się w kraju 
i na świecie. Najciekawsze książ-
ki, najciekawszych autorów wysta-
wianych na targach można z powo-
dzeniem wypożyczać w naszych 
placówkach. Większość nowości 
i nagradzanych książek jest dostęp-

na w Bibliotece w Tarnowie Pod-
górnym i naszych filiach. W każ-
dym numerze „sąsiadki~czytaj” 
prezentuję możliwość spotkań 
z kulturą, spotkań z dobrą książką 
i rozrywką, jaką ona daje. 

Najciekawszymi wydarzenia-
mi literackimi ostatniego miesiąca 
były Literacki Nobel 2010 dla pe-
ruwiańskiego pisarza Mario Var-
gas Llosy i nagroda Nike 2010 dla 
Tadeusza Słobodzianka.

QULTURALNE SPOTKANIA  
NA POZIOMIE W BIBLIOTECE.

• Spotkanie z popularną pisar-
ką Barbarą Kosmowską, autor-
ką książek dla dorosłych czytel-
ników, ale także dla młodzieży. 
Laureatkę wielu nagród i wyróż-
nień.

• Spotkanie z Arkadiuszem Nie-
mirskim – powieściopisarzem, 
dziennikarzem, satyrykiem.

• Spotkanie z Izabellą Klebań-
ską z okazji Roku Chopinowskie-
go zatytułowane Nuty Chopina.

Więcej informacji na stronie 
www.bibliotekatp.pl

~ I.B.
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Lekko pompatyczne organy 
i nieprzystający do ich muzyki 
breakdance. Już pierwsze sekun-
dy „Schodów” sugerują, że mamy 
do czynienia z czymś zupełnie se-
rio. Że to nie będzie kolejna tech-
niczna żonglerka dla miłośników 
gatunku. I że nie patrzymy na eki-
pę, która chce poszpanować, tyl-
ko oglądamy ludzi, którzy swym 
tańcem chcą pokazać coś więcej. 
Panie i panowie, właśnie narodził 
się Teatr Tańca Sortownia. Powi-
tajmy go brawami. Zasłużył.

Brawa po pierwsze za am-
bicję. Młodzi tancerze (akto-
rzy?) pod przywództwem Pio-
tra Bańkowskiego rzucili się na 
stworzenie spektaklu wielowy-
miarowego i trudnego, pozo-
stawiającego widza w lekkiej 
niepewności. Mnogość znaczeń 
upakowanych w czterdziesto-
minutowej formie sprawiała, że 
nie jest łatwo ogarnąć ten spek-
takl z perspektywy widowni. 
Współtworzenie go z pewno-
ścią wymagało więc nie tylko 
tanecznych umiejętności.

Na oklaski zasługuje także wy-
konanie. Wielokrotnie można było 
zapomnieć, że ten spektakl jest 

Wielbicieli muzyki chó-
ralnej czeka nie lada 
wydarzenie. 28 listo-

pada w domu kultury w Tarnowie 
Podgórnym rozbrzmiewać będą 
pieśni śpiewane przez sześć chó-
rów. Tyle zespołów uczestniczy 
bowiem w dorocznym Jesiennym 
Święcie Pieśni.

W ramach imprezy, oprócz 
gospodarzy z Chóru im. Felik-
sa Nowowiejskiego, wystąpią: 
Chór Parafii pw. św. Mateusza z 
Poznania, Cantabile z Szamotuł, 

sierakowski Chór im. Bolesława 
Dembińskiego, chór Bel Canto z 
Dopiewa oraz Średzkie Stowarzy-
szenie Śpiewackie im. Stanisława 
Moniuszki.

Podczas Święta Pieśni wręczo-
na zostanie także nagroda „Zasłu-
żony dla Wielkopolski” dla Szcze-
pana Tomczaka, dyrygenta Chóru 
im. F. Nowowiejskiego. Na ko-
niec wszyscy uczestnicy udadzą 
się na poczęstunek.

~Jarek Krawczyk

Po prapremierowych pokazach pierwszego spektaklu teatru Sortownia

Zaczęły się „Schody”

Jesienne Święto 
Pieśni w Tarnowie

tworzony przez ludzi, dla których 
taniec jest pasją, a nie zawodem. 
Co ważne, dotyczy to nie tylko 
kilku czołowych postaci: w całej 
grupie trudno było znaleźć słab-
sze ogniwa, współpraca tancerzy 
na parkiecie wyglądała naprawdę 
dobrze. A po paru spektaklach bę-
dzie pewnie jeszcze lepiej.

Całość dopełnia sugestywna 
i skrojona jakby na miarę muzyka, 
a także ascetyczne światła i obra-
zy rzucane z projektora wprost na 
ścianę, a niekiedy… samych ak-
torów. To ważne elementy tryp-

tyku „Schody”, są swego rodzaju 
wyjściem poza taneczną formułę, 
ale też podrzucają interpretacyjne 
tropy.

Jesteśmy zadowoleni, choć jesz-
cze bardzo dużo pracy przed nami 
– powiedział P. Bańkowski tuż po 
pierwszym z przedpremierowych 
pokazów. Patrząc na talent i za-
angażowanie zespołu jestem pe-
wien, że ta praca przyniesie efek-
ty, a Sortownia dostarczy nam 
jeszcze wielu artystycznych wra-
żeń.

~Jarek Krawczyk

Teatr  
Sortownia

fot. archiwum

Zespoły GOK „Sezam” kon-
tynuują udaną passę. Po 
niedawnym bezapelacyj-

nym zwycięstwie grupy teatralnej 
„Zamiast”, kolejni artyści z naszej 
Gminy mają się czym chwalić. 
Jury IV Bydgoszcz Big Band Fe-
stiwal pod przewodnictwem same-
go Zbigniewa Górnego przyznało 
III Nagrodę zespołowi Swingulan-
ce. Gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów! ~na

Zbigniew Górny  
wyróżnił 
Swingulance
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W październiku, w Szko-
le Podstawowej im. 
Jana Pawła II  w Tar-

nowie Podgórnym odbyło się uro-
czyste przyjęcie pierwszaków do 
społeczności szkolnej. Jest to waż-
ne wydarzenie nie tylko dla naj-
młodszych uczniów, ale również 
dla ich rodziców i wychowaw-
ców. To święto już na stałe wpisa-
ło się w kalendarz szkolny razem 
z Dniem Patrona, a powagi dodaje 
mu obecność Wójta Gminy Tade-
usza Czajki oraz Dyrekcji.

Wszystkie dzieci, w galowych 
strojach z niecierpliwością ocze-
kiwały momentu pasowania. Ho-
norowym gościem była Dobra 
Wróżka, ale przebieg uroczystości 
zakłóciła jej zła siostra, która ob-
raziła się, ponieważ nie została za-
proszona. Zamieniła pierwszokla-
sistów w żółtodzioby. Aby zły czar 
prysł uczniowie musieli wybrać się 
do czterech krain i wykonać cze-

Świetlica, a także sale klas 
0-III w Szkole Podstawowej 
w Lusówku, zostały wzbo-

gacone o różnego rodzaju pomoce 
dydaktyczne zakupione w ramach 
rządowego programu Radosna 
Szkoła. Sprzęty te zapewnią dzie-
ciom zabawę, która stymuluje 
zmysły, rozwija sprawność moto-
ryczną, uczy współpracy i kształ-
tuje prospołeczne postawy. Nowe 
pomieszczenia jak i czas w nich 
spędzany stały się przez to jeszcze 
bardziej kolorowe i atrakcyjne dla 
uczniów. 

Pod koniec września przygoto-
wano dla uczniów niespodziankę. 
Odbyła się zabawa przy muzyce, 
na którą zaprosiliśmy osobno kla-
sy młodsze i starsze. Zabawa mia-
ła miejsce na sali gimnastycznej. 
Przygotowano dla uczniów kloc-
ki piankowe, a także puszki do 
zbijania, tunele i maty do układa-
nia, aby zapewnić im jak najbar-
dziej urozmaiconą i pełną wrażeń 

SP Tarnowo Podgórne

Pierwszaki pasowani ołówkiem

SP Lusówko

Radosna szkoła – uczy i bawi
zabawę. Tym sposobem wszyst-
kie dzieci doskonale się bawiły 
mając jednocześnie szansę zoba-
czyć i wypróbować zgromadzone 
dzięki programowi rządowemu 
„Radosna Szkoła” pomoce dy-
daktyczne rozwijające sprawność 
motoryczną. 

Impreza z okazji Dnia Chło-
paka i Dnia Muzyki

1 Października wszyscy ucznio-
wie szkoły zebrali się na sali gim-
nastycznej, aby uczcić dwa świę-
ta: Dzień Chłopaka, przypadający 
dzień wcześniej, oraz Dzień Mu-
zyki. 

Imprezę rozpoczęła klasa IV 
wymowną piosenką o prastarych 
czasach. Przebrani w skóry i trzy-
mający dzidy uczniowie prezento-
wali zwyczaje opisane w piosence 
tańcząc między ogniskami. 

Kolejnym punktem spotka-
nia była prezentacja prac uczniów 
o znanych mężczyznach. Wszyst-
kie klasy zostały poproszone o wy-

pisanie, a później wymienienie na-
zwisk sławnych mężczyzn. Wśród 
nich pojawiły się nie tylko osobisto-
ści z kraju i z zagranicy, sportowcy 
czy pisarze, ale również osoby naj-
bliższe dzieciom, takie jak tata czy 
dziadek. Plakaty powstałe podczas 
imprezy oraz prace przyniesione 
przez uczniów zostały powieszone 
na korytarzu szkolnym. 

Następnie wystąpiła uczennica 
klasy VI, Natalia Budziak, która 
przedstawiła energiczny taniec do 
muzyki techno.

Ostatni występ był niespodzian-
ką dla uczniów. Absolwent naszej 
szkoły, Piotr Bejza, zaprezento-
wał BEAT BOX w bardzo pro-
fesjonalnym wydaniu. Nie tylko 
oczarował publiczność, ale zachę-
cił uczniów do próbowania swo-
ich sił w tej dziedzinie, co przy-
niosło wszystkim wiele radości. 
Serdecznie dziękujemy Piotrowi 
za ten występ!

 ~na

kające tam na nich zadania. Dzie-
ci śpiewały, tańczyły, grały na fla-
żoletach, recytowały, odgadywały 
zagadki, popisywały się wiedzą 
o Ojczyźnie. Wszyscy zdali egza-
min celująco, więc dzioby znik-
nęły. Wtedy nastąpił  najbardziej 
oczekiwany moment – ślubowanie 
na Sztandar Szkoły i pasowanie na 
ucznia kolorowym ołówkiem. Wy-

chowawczynie i rodzice wręczyli 
pamiątkowe dyplomy i upominki.

Cała uroczystość przebiegała 
w miłej i zabawnej atmosferze. 
Pierwszaki na długie lata pozo-
stawią w pamięci to ważne wyda-
rzenie, a przypominać o nim będą 
licznie zrobione zdjęcia i nakrę-
cone filmy.

 ~UN
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Pierwszy rok nauki w gimnazjum jest dla wie-
lu uczniów okresem przystosowywania się 
do nowych obowiązków i zgoła odmiennej 

od podstawówki, rzeczywistości szkolnej. Począt-
ki bywają trudne. Niemniej jednak wspólnymi si-
łami można zdziałać wiele. Dlatego też tak ważna 
jest integracja, nie tylko uczniów między sobą, ale 
również wychowawców z podopiecznymi. Właśnie 
taki cel przyświecał w zorganizowaniu wycieczki, 
do malowniczej, sudeckiej miejscowości, zwanej 
Bardem Śląskim. Do głównych atrakcji tego regio-
nu, należą miejsca związane z kultem religijnym: 
stacje krzyżowe na Kalwarii oraz Kościół Nawie-
dzenia NMP.

 Ponadto Bardo jest świetnym punktem wy-
padowym dla pieszych i rowerowych wycie-
czek w Góry Bardzkie, zarówno w ich wschodnią 
jak i zachodnią część. Na tym jednak nie koniec. 
Zwieńczeniem wycieczki był wyjazd do Kłodzka, 
spacer przez zabytkowy, gotycki most z XIV wie-
ku oraz zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej  
i Twierdzy Kłodzkiej. I choć wszystko, co dobre 
szybko się kończy, a nas czeka powrót do codzien-
nych obowiązków, mamy nadzieję, że przyjaźnie, 
jakie nawiązały się podczas tego wyjazdu, nie tylko 
przetrwają, ale w trakcie trzyletniego pobytu w na-
szym Gimnazjum, wzmocnią się na tyle, aby mogły 
być kontynuowane do końca życia.

~Justyna  Piwecka

Gimnazjum Tarnowo Podgórne

Wycieczka 
pierwszych klas

...jedyną prawdziwą formą wy-
rażania sympatii nauczycielom. 
Takie słowa witały wszystkich 
wchodzących 14 października do 
Gimnazjum im. Polskich Nobli-
stów w Baranowie. 

Jednak dla wielu uczniów ba-
ranowskiego gimnazjum nauka 
to też pasja, codzienna potrzeba 
zdobywania wiedzy, rozwijania 
własnych zainteresowań oraz nie-
wątpliwie sukces. Z okazji Święta 
Edukacji Narodowej dyrektor Piotr 
Burdajewicz wręczył 42 uczniom 
klas drugich i trzecich stypen-
dia naukowe ufundowane przez 
Radę Gminy Tarnowo Podgórne 
za osiągnięcia w nauce i zachowa-
niu uzyskane w drugim semestrze 
minionego roku szkolnego. Ten 
dzień był także niemałym przeży-

ciem dla uczniów klas pierwszych, 
którzy przed całą społecznością 
szkolną mogli zaprezentować od-
kryte w czasie wyjazdu edukacyj-
no-integracyjnego do Wągrowca 
talenty plastyczne, wokalne i ta-
neczne, a następnie złożyli ślubo-
wanie i oficjalnie zostali przyjęci 
w szeregi gimnazjalistów. 

Uroczystość z okazji Święta 
Edukacji Narodowej uświetniły 
etiudy przedstawiające sceny z ży-
cia szkoły przygotowane przez 
Koło Teatralne pod opieką pani Te-
resy Mańczak-Ciukszy oraz życze-
nia dyrektora, Piotra Burdajewicza 
i Przewodniczącej Rady Rodzi-
ców, Beaty Sławińskiej, skiero-
wane do wszystkich pracowników 
i uczniów naszego gimnazjum.

~B.G., fot. E. Wojciechowska 

Gimnazjum w Baranowie

Uczenie się jest…

W ramach prowadzonej przez naszą szkołę 
wymiany polsko-niemieckiej przyjechali do 
nas uczniowie z Albertus Magnus Realschu-

le w Hildesheim w Dolnej Saksonii.
Pierwszym chwilom spotkania towarzyszyła niemała 

trema i obawa, czy na pewno poradzimy sobie z poro-
zumiewaniem się w języku niemieckim i angielskim. 
Jednak bardzo szybko przekonaliśmy się, że odnowie-
nie kontaktów nawiązanych wiosną w Niemczech nie 
będzie takie trudne. Okazało się, że komunikacja prze-
biega sprawnie i ani przez chwilę nie brakuje nam te-
matów do rozmowy. Jeszcze bardziej zintegrowały nas 
odbywające się w kolejnych dniach zajęcia artystyczne, 
sportowe, kulinarne, wycieczki do Poznania i Biskupi-
na oraz wspólnie spędzane popołudnia i wieczory. 

W czasie wymiany mieliśmy okazję poszerzyć na-
szą wiedzę na temat życia w Niemczech oraz zapoznać 
gości z polską kulturą i zwyczajami. Dla niektórych 

Gimnazjum w Baranowie

Młodzież z Niemiec w Baranowie

uczniów z Hildesheim ważnym doświadczeniem był codzienny kontakt 
z językiem polskim, gdyż okazało się, że mają oni polskie korzenie.

Pięć wspólnych dni minęło bardzo szybko, a pożegnaniu towarzyszyły 
łzy i obietnice utrzymywania kontaktu.

W imieniu wszystkich uczestników wymiany dziękuję Radzie Gminy 
Tarnowo Podgórne oraz fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzie-
ży w Warszawie za finansowe wsparcie naszego spotkania oraz dyrekcji 
i nauczycielom naszego gimnazjum, bez których zaangażowania wymiana 
nie mogłaby się odbyć. ~Natalia Krynicka, fot. K. Wujec
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W sobotę, 23 października, po raz kolejny 
obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Pa-
trona. Delegacja uczniów wraz z nauczy-

cielami złożyła wiązankę kwiatów na grobie gen. 
Józefa Dowbora Muśnickiego na lusowskim cmen-
tarzu.

Tego dnia podczas lekcji uczniowie pionu młodsze-
go przygotowywali laurki, które następnie uroczyście, 
w obecności całej klasy, zawieszano na gazetce przy 
tablicy pamiątkowej z podobizną generała. Klasy star-
sze opracowywały plan Lusowa z zaznaczeniem i opi-
sem miejsc związanych z naszym patronem. 

Była też niespodzianka! Do szkoły przyjechali 
panowie z Poznańskiej Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznej „Warta”. Z zainteresowaniem wysłuchali-
śmy opowieści na temat umundurowania i ekwipun-
ku żołnierzy polskich z czasów I wojny światowej. 
Najważniejsze jednak było to, że mogliśmy na wła-
snej głowie poczuć ciężar hełmu, założyć żołnier-
ski płaszcz, wziąć do ręki chlebak, saperkę i broń. 
Szczególnie chłopcy byli zachwyceni.

~ Uczniowie  Szkoły Podstawowej w Lusowie

To już kolejny element re-
alizacji projektu „Rado-
sna szkoła”. Po pojawieniu 

się w salach zajęć kącików zabaw 
oraz strefy wyciszenia, nastąpił 
moment uruchomienia szkolnej 
„Bawialni”, której zadaniem  jest 
zapewnienie możliwości organi-
zacji zabaw ruchowych, zgodnie 
z naturalnymi potrzebami rozwo-

jowymi dzieci, związanymi z dużą 
potrzebą aktywności fizycznej. 
Miejsce zabaw wyposażone jest 
w  przyrządy pozwalające na za-
spokojenie przez dzieci potrzeby 
ruchu, i obejmuje w szczególno-
ści duże, miękkie klocki, mate-
race do zabaw, tory przeszkód, 
elementy  umożliwiające poko-
nywanie wysokości, a zarazem 
usprawniające koordynację wzro-
kowo – ruchową. Najmłodsi znaj-

dą tu sprzęt spełniający funkcje 
edukacyjne i usprawniający małą 
i duża motorykę.

23 października Aleksandra Ko-
lendo dokonała uroczystego otwar-
cia „Bawialni”. Zamiast tradycyj-
nego przecinania wstęgi, Dyrektor 
przebiła wielki balon, z którego po-
sypał się na dzieci deszcz koloro-
wych baloników.

W godzinach 8.30-13.00 „Ba-
wialnia” będzie wykorzystywa-
na przez grupy przedszkolne oraz 
uczniów klas I-III, a od 13.20 
przez najmłodszych wychowan-
ków przebywających w świetlicy.

Dzięki powstaniu  w salach kąci-
ków zabaw i  stref relaksu oraz uru-
chomieniu  „Bawialni”, nasza szkoła 
stała  się miejscem jeszcze  bardziej 
radosnym i przyjaznym dzieciom. 

~ M. Monastyrska

SP Lusowo

Święto Patrona
SP Lusowo

Zapraszamy do „Bawialni”

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ceradzu 
Kościelnym postanowili w tym roku prze-
konać się, że jesień nie tylko odwiedziła po-

bliskie im miejsca, ale także cały nasz kraj. Wcze-
snym rankiem wyruszyli ze swoimi nauczycielami 
w podróż pociągiem. Podziwiając piękne, malowni-
cze, jesienne krajobrazy dotarli do Warszawy – sto-
licy Polski. Poszukiwania tej kolorowej pory roku 
rozpoczęli od najwyższego punktu, czyli od tarasu 
widokowego w Pałacu Kultury i Nauki. Następnie 
przemierzali ulicami miasta do Grobu Nieznanego 
Żołnierza, aby uczestniczyć w zmianie warty. 

Po jesiennej sesji fotograficznej udali się na Kra-
kowskie Przedmieście przed pałac prezydencki, 
a następnie zachwycali się Starym Miastem podzi-
wiając między innymi okazałą budowlę Zamku Kró-

SP Ceradz Kościelny

W poszukiwaniu jesieni...
lewskiego i kolumnę Zygmunta 
III Wazy. Po pysznym obiadku ru-
szyli spacerkiem brzegiem Wisły 
do słynnej Syrenki, a następnie do 
Łazienek, aby tam w przecudnej, 
jesiennej scenerii zrobić zdjęcia 
z pawiami, dumnie kroczącymi 
wokół pałacu na wodzie i pomni-
ka Chopina. 

Troszeczkę zmęczeni ruszy-
li metrem do McDonalds, aby po 
posiłku regenerującym i w prze-
konaniu, że mamy złotą polską je-
sień, wrócić pociągiem do swoich 
domów.

~na
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25 października nasza biblioteka obchodzi-
ła święto. W przepięknie udekorowanych 
balonikami, serpentynami i bibułkami 

pomieszczeniach bibliotecznych dzieci wykonywa-
ły ilustracje do wysłuchanych bajek. Autorzy najład-
niejszych prac otrzymali w nagrodę słodkie upomin-
ki. Każdy, kto w tym szczególnym dniu wypożyczył 
książkę do domu, był częstowany cukierkami. W 
historii biblioteki nie odnotowano do tej pory tak 
ogromnej liczby wypożyczeń w ciągu jednego dnia. 

Na korytarzach można było spotkać Królową Śnie-
gu, Czerwonego Kapturka, Kopciuszka i inne posta-
cie bajkowe, które zachęcały uczniów do czytania 
(nie tylko lektur szkolnych). Międzynarodowy Dzień 
Bibliotek Szkolnych znów za rok. Już dziś zaprasza-
my do wspólnej zabawy, a póki co do częstego ko-
rzystania ze zbiorów bibliotecznych.

~G. Gibasiewicz, M. Kaczmarek

W październiku pięć-
dziesięciu młodych 
przyrodników naszej 

szkoły stanęło w szranki Konkur-
su Przyrodniczego dla Uczniów 
Gimnazjum i Szkół Podstawo-
wych PTOP „Salamandra”. 

Hasło tegorocznej edycji brzmi 
„Rośliny i zwierzęta mokradeł”. 
Pytania etapu szkolnego w więk-
szości wykraczały poza temat 
przewodni i obejmowały szerszą 
problematykę – rośliny i zwie-
rzęta Polski. Dzieci wykazały się 

szeroką wiedzą, a do etapu okrę-
gowego zakwalifikowali się: Ania 
Majchrzak z klasy Vc i Oliwia 
Gulczyńska z klasy IVc (I miej-
sce), Weronika Urbaniak z klasy 
VIc (II miejsce) oraz Julia Me-
roń z klasy VIb i Stasiu Garstecki 
z klasy VId (III miejsce). 

Gratulujemy wysokich wyni-
ków i życzymy sukcesów w ko-
lejnych etapach tego niełatwego 
przecież konkursu!

~U. Książkiewicz

SP Przeźmierowo

Startują młodzi przyrodnicy
SP Przeźmierowo

Święto Biblioteki

W Warszawie podczas konferencji pt. „Edu-
kacja i informacja ekologiczna w prak-
tyce” wręczony został nam znak jakości 

edukacji –ZIELONY CERTYFIKAT I STOPNIA. 
Przedszkole „Mali Odkrywcy” jest jedyną placów-
ką oświatową na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, 
która została uznana przez Fundację Ośrodka Eduka-
cji Ekologicznej w Warszawie za placówkę zrówno-
ważonego rozwoju.

Edukacja ekologiczna zawsze była dla naszego 
przedszkola obszarem priorytetowym, a podejmo-
wane przez nas działania wychowawcze sprzyjały 
kształtowaniu postaw przyjaznych środowisku. Decy-
zję o przystąpieniu do projektu „Zielony Certyfikat” 
podjęliśmy w 2009 roku. Uznaliśmy, że spełniamy 
wszystkie wymagania, by ubiegać się o to szczegól-
ne wyróżnienie, złożyliśmy wniosek, zrealizowaliśmy 
przedsięwzięcie i napisaliśmy sprawozdanie z jego re-
alizacji. Nasz wysiłek został doceniony i w sierpniu 

Komisja Certyfikacyjna przyznała 
nam Zielony Certyfikat I Stopnia.

Przedsięwzięcie „Ogród czte-
ry pory roku” powstał na nieza-
gospodarowanym terenie przed 
przedszkolem. Praca przy zakła-
daniu ogrodu integrowała całą 
społeczność placówki. Dzieci 
mają teraz możliwość poznawa-
nia i nazywania roślin typowych 
dla danej pory roku, znają warun-
ki potrzebne roślinie do prawi-
dłowego wzrostu i rozwoju oraz 
potrafią pielęgnować ogród. Ko-
rzyści z ogrodu mogą też czerpać 
mieszkańcy Baranowa oraz mło-
dzież z pobliskiego gimnazjum. 
Dzięki umieszczonym tablicz-
kom z nazwami roślin oraz dużej 

drewnianej tablicy informacyjnej 
ogród pełni nie tylko funkcję re-
kreacyjną, ale też i poznawczą.

Przedsięwzięcie sfinansowa-
ne zostało ze środków Rady Ro-
dziców, Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska oraz wspar-
ciu władz Gminy Tarnowa Pod-
górnego. Przy realizacji projektu 
współpracowaliśmy z Uniwersy-
tetem Przyrodniczym, Wydziałem 
Ochrony Środowiska, Wójtem 
Gminy oraz rodzinami naszych 
dzieci. Za zaangażowanie i serce 
włożone we wspólną pracę ser-
decznie dziękujemy.

Koordynatorki projektu
Ewa Zbierska,  

Ewa Wilczyńska Mankiewicz

Baranowo

Przedszkole „Mali Odkrywcy” docenieni
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WZPGN.72243-53/10   Tarnowo Podgórne, dnia 9 listopada 2010 roku

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 PO1P/00099730/0

OBRĘB Baranowo
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 222/151
ADRES NIERUChOMOŚCI Baranowo, ul. Rzemieślnicza
POWIERZChNIA NIERUChOMOŚCI 19090 m2 (część przeznaczona do dzierżawy 2033 m2)
OPIS NIERUChOMOŚCI Działka niezabudowana 

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

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUChOMOŚCI

Działalność magazynowo-handlowa oraz usługi parkingowe

OKRES NAJMU 3 lata
CZYNSZ NAJMU 2033 zł/miesiąc + aktualna stawka podatku VAT 
DODATKOWE OPŁATY Najemca niezależnie od czynszu z tytułu najmu zobowiązany będzie uiszczać podatek od nieruchomości

ZASADY AKTUALIZACJI STAWKI 
NAJMU

Czynsz najmu 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 w dniach od 9 listopada do 30 listopada 2010 roku. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka

WZPGN.72243-78/10 Tarnowo Podgórne, dnia 9 listopada 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 gospo-
darce 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 

KW nr 111909

OBRĘB Kokoszczyn
NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK Działka nr 37
ADRES NIERUChOMOŚCI Kokoszczyn, ul. Szeroka
POWIERZChNIA NIERUChOMOŚCI Powierzchnia działki 0,4700 ha
Okres DZIERŻAWY 3 lata
OPIS NIERUChOMOŚCI Część przeznaczona do dzierżawy 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: w pasie 50 m od ulicy Szerokiej teren rozwoju mieszkalnictwa ekstensywnego indywidualnego i 
zagrodowego, teren agroturystyki oraz w pozostałej części tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej bez prawa zabudowy.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUChOMOŚCI

Cele rolnicze

CZYNSZ DZIERŻAWNY Czynsz dzierżawny: 200 zł 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 9 listopada do 30 listopada 2010 roku. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka

WZPGN.71442-6/10 Tarnowo Podgórne, dnia 9 listopada 2010 roku

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

WYKAZ NIERUChOMOŚCI GMINNYCh PRZEZNACZONYCh DO NAJMU
OBRĘB Tarnowo Podgórne

LOKALIZACJA Tarnowo Podgórne

ADRES NIERUChOMOŚCI Tarnowo Podgórne, ul. Sportowa 1 

POWIERZChNIA NIERUChOMOŚCI Część przeznaczona do najmu ok. 30,39 m2  

SPOSÓB WYKORZYSTANIA 
NIERUChOMOSCI

Usługi medyczne

OPIS NIERUChOMOŚCI Zabudowana – budynek

CZYNSZ NAJMU 13,81 zł /m² w stosunku miesięcznym + aktualna stawka podatku od towarów i usług VAT

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 w dniach od 9 listopada do 30 listopada 2010 roku. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka
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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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Zarejestrowane listy na kandydatów  
na radnych w wyborach  
do Rady Gminy Tarnowo Podgórne

OKRĘG
Nr 16

Komitet Wyborczy Wyborców 
„Partnerstwo i Gospodarność”

Nr 17 
Komitet Wyborczy Wyborców „Gmina - 

Nasza Mała Ojczyzna”

Okręg wyborczy nr 1

Góra, Kokoszczyn, 
Rumianek, Jankowice, 

Ceradz Kościelny, 
Sierosław, Lusówko, 
Tarnowo Podgórne 

1.Ewa Noszczyńska – Szkurat  
2.Józef Szewczyk  
3.Elżbieta Łowicka  
4.Stanisław Walter  
5.Dorota Zygmańska  
6.Kazimierz Królak  
7.Roman Tomaszewski  
8.Dariusz Jóźwik  
9.Jacek Pietrucha  
10.Joanna Maciejewska  
11.Przemysław Thomas  
12.Tomasz Paziewski  
13.Krzysztof Graczyk  
14.Dorota Szmiel  
15.Czesław Klaczyński  
16.Michał Przybecki 

1. Mirosław Sroka  
2. Zbigniew Kubiak  
3. Aneta Kurowska   
4. Mirosław heliasz  
5. Aurelia Skrobała  
6. Sylwia Małaj Śliwińska  
7. Przemysław Korbanek 
8. Władysława Gorońska  
9. Marzena Cytlak  
10. Tomasz Królikowski  
11. Janina Olejniczak  
12. hanna Skorupska  
13. Anna Sędziak  
14. henryk Bartkowiak  
15. Łukasz Dragan 

Okręg wyborczy nr 2

Batorowo, Lusowo, 
Swadzim, Sady, 

Wysogotowo, Chyby, 
Baranowo

1.Wojciech Janczewski  
2.Juliusz Gustowski  
3.Ewa Jurasz  
4.Krzysztof Bartosik  
5.Agata Tyborska – Norkowska  
6.Elżbieta Szymkowiak  
7.Maria Zgoła  
8.Radosław Sadalski  
9.Marian Walczak  
10.Marzena Gryska  
11.Mieczysław Szafrański  
12.Stanisław Maciejewski  
13.Krzysztof Baczyński  
14.Maciej Mieloch 

1. Krzysztof Gola  
2. Roman Okupniak  
3. Violetta Ciesielska   
4. Mirosław Lekowski  
5. Maciej Mateusz Nowak 
6. Marek Bertrandt  
7. Wojciech Antoni Kucharski   
8. Paweł Karol Posadzy  
9. Jan Stanisław Szostak 

Okręg wyborczy nr 3
Przeźmierowo

1.Jacek Latos  
2.Grzegorz Leonhard  
3.Dorota Żakowska  
4.Józef Wasyl  
5.Bogusław Ciepielewski  
6.Maria Motylewska  
7.Andrzej Nowaczewski  
8.henryk Witkowski  
9.Monika Żuchowska  
10.Ryszard haufa  
11.Czesław Foremski  
12.Łukasz Kozieł

1. Barbara Nowak  
2. Janusz Antoni Zarzyński  
3. Janusz Aleksander Jagiełka  
4. Przemysław Ratajczak  
5. Karina Agata Witczak  
6. Kazimierz Zygmanowski  
7. Andrzej Józef Charzyński  
8. Grzegorz Szyrner  
9. Aurelia Anna Nowicka  
10.Władysław Olejniczak  
11.Adam Władysław Mazurek  
12.Elżbieta Grażyna Dziekańska

Pamiętaj! Stawiamy tylko JEDEN krzyżyk, głosując na konkretną,  
ale tylko JEDNĄ osobę, na dowolnej, ale tylko JEDNEJ liście.
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Każdy uprawniony 

do głosowania 

otrzymuje cztery 

karty do głosowania 

w wyborach: na Wójta, 

do Rady Gminy, do Rady 

Powiatu Poznańskiego 

i do Sejmiku 

Wojewódzkiego. 

Na każdej z kart do 

głosowania zawsze jest 

umieszczona zwięzła 

informacja o sposobie 

głosowania.

Jak głosujemy w najbliższych wyborach

Wybory samorządowe -  21 listopada 2010

Legenda mapki:  obwody głosowania

okręg nr 1 - obejmuje:  obwód nr  1, 7, 8 i 4,

 okręg nr 2 – obejmuje: obwód nr  2, 5, 10 i 11

 okręg nr 3 – obejmuje : obwód nr  3, 6 i 9

 

OKW nr 8

OKW nr 4

OKW nr 1 i 7

OKW nr 2

OKW nr 10

OKW nr 11

OKW nr 3, 6 i 9

OKW nr 5

- 8 mandatów

- 7 mandatów

- 6 mandatów

Wybory na Wójta Gminy Tarnowo Podgórne: 
Zarejestrowani kandydaci: 

CZAJKA Tadeusz, lat 54, wykształcenie wyższe, zam. Jankowice,  
zgłoszony przez KWW PARTNERSTWO I GOSPODARNOŚĆ, 
członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej 

NOWAK Barbara, lat 57, wykształcenie wyższe, zam. Przeźmierowo, 
zgłoszona przez KWW „GMINA – NASZA MAŁA OJCZYZNA”, 
członek Prawa i Sprawiedliwości

Stawiamy krzyżyk przy kandydacie, na którego chcemy oddać swój głos!

Wybory do Rady Powiatu Poznańskiego
Stawiamy tylko JEDEN krzyżyk, głosując na konkretną, ale tylko JEDNĄ osobę, na do-

wolnej, ale tylko JEDNEJ liście. 

Wybory do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
Stawiamy tylko JEDEN krzyżyk, głosując na konkretną, ale tylko JEDNĄ osobę, na do-

wolnej, ale tylko JEDNEJ liście. 

Lokale wyborcze będą otwarte w godz. 8.00-22.00.
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W październiku w hali sportowej OSiR 
w Przeźmierowie odbył się Wojewódzki 
Turniej Juniora Młodszego w Badminto-

nie, w którym wzięły udział wielkopolskie drużyny. 
Zabrakło jedynie reprezentacji UKS Sarbice i UKS 
SMECZ Konin. W grze pojedynczej dziewcząt do fi-
nału zaklasyfikowały się zwyciężczynie rozgrywek 
grupowych: Magdalena Świerczyńska z UKS OR-
KAN Przeźmierowo oraz Katarzyna Zysk i Klaudia 
Liczbińska z UKS KOPERNIK Słupca. 

Rundę finałową wygrała Klaudia Liczbińska, po-
konując w setach obie przeciwniczki 2:0. Na drugim 
miejscu uplasowała się Magdalena Świerczyńska, a na 
trzecim Katarzyna Zysk. W grze młodziczek dziew-
cząt triumfowała Magdalena Świerczyńska, pokonu-
jąc w grze o pierwsze miejsce Natalię Blejwas z UKS 
Słupca 15:7,15:5. Trzecia lokata przypadła Aleksan-
drze Felskiej z UKS ORKAN Przeźmierowo.  

Zawodniczki UKS ORKAN Przeźmierowo zajęły 
miejsca poza podium – Joanna Magnucka była czwar-
ta a jej klubowa koleżanka Katarzyna Kwiecińska pią-

Wojewódzki Turniej Badmintona

Występ mistrzów Polski 
w Drużynowym Pu-
charze Świata w Sko-

pie nie dał sympatykom kręglar-
stwa satysfakcji. W Macedonii 
zajęli oni dopiero 12 miejsce i nie 
zakwalifikowali się do rozgry-
wek Ligi Mistrzów. Apetyty dru-
żyny Alfy na dobry występ dały 
pierwsze starty Macieja Krzyżo-
staniaka i Leszka Torki, którzy po 
grach zakończonych wynikami 
628 i 630 kręgli „posadzili” Alfę 
na fotelu lidera. 

Następny występ Jarka Bonka 
z wynikiem 570 kręgli, choć tro-
chę słabszy od oczekiwań, cały 
czas utrzymywał Alfę na wyso-
kim miejscu. Kolejny nasz za-
wodnik, Jarosław Michalak, nie-
stety nie wytrzymał presji i po 
fatalnych dwóch torach (235 krę-
gli), po których został zmieniony 
przez Tomasza Masłowskiego, 
zepchnął naszą drużynę o kilka 
pozycji. Łączny wynik tej pary 
to 510 kręgli i strata kilkudziesię-
ciu „kołków”, która okazała się 
już nie do odrobienia. Ostatnie 
dwa starty to przeciętne występy 
Dawida Strzelczaka – 553 kręgle 

ta. W rywalizacji chłopców w grze 
pojedynczej zwyciężył zawodnik 
UKS ORKAN Przeźmierowo – 
Damian Sadalski, który po zacię-
tym finale pokonał Szymona An-
drzejewskiego (Targowa Górka) 
21:19, 21:18. W rozgrywkach mło-
dzików zwyciężył również Damian 
Sadalski, drugie miejsce zajął Szy-
mon Andrzejewski, trzecie – Da-
mian Jaśkowiak, a czwarte – Adrian 
Jaśkowiak - obaj z UKS ORKAN 
Przeźmierowo. 

W grze podwójnej wyniki przed-
stawiają się następująco: 

wśród dziewcząt: 
1. Klaudia Liczbińska & Daria Po-

korska - UKS KOPERNIK Słupca 
2. Beata Bylińska (UKS OR-

KAN Przeźmierowo) & Katarzyna 
Zysk (UKS KOPERNIK Słupca) 

3. Weronika Biadała & Mag-
dalena Paszkowiak - OTB Lotka 
Ostrów Wlkp. 

wśród chłopców: 
1. Adrian Jaśkowiak & Jakub Zmu-

da - UKS ORKAN Przeźmierowo 
2. Szymon Andrzejewski (Tar-

gowa Górka) & Damian Jaśkowiak 
(UKS ORKAN Przeźmierowo) 

3. Kamil Juszczak & Patryk Mi-
kulski - OTB Lotka Ostrów Wlkp. 

w grze mieszanej: 
1. Damian Sadalski & Magdale-

na Świerczyńska - UKS ORKAN 
Przeźmierowo 

2. Hubert Więcław & Aga-
ta Tomczak - OTB Lotka Ostrów 
Wlkp. 

3. Bartosz Frontczak & Aleksan-
dra Felska - UKS ORKAN Prze-
źmierowo.  ~Ania Gibała

i Piotra Kaczmarka – 562, które nie przyniosły istot-
nych zmian w klasyfikacji.

Pierwsze trzy miejsca zdobyły naszpikowane 
gwiazdami, zawodowe drużyny mistrzów Słowacji 
(ZP Sport a.s. Podbrezova), przed mistrzami Chorwa-
cji (KK Zadar) i Niemiec (SKV Rot-Weiss Zerbst). 

Wśród pań tryumfowały Słowenki z KK Lanteks 
Celje, przed Rumunkami i mistrzyniami Serbii.

Bez sukcesu w Macedonii, ale za to z powodami 
do dumy w rozgrywanym równolegle w chorwackim 
Splicie Pucharze Europy. Puchar zdobyli v-ce mistrzo-
wie Niemiec – SKC Victoria 1947 Bamberg, w której 
szeregach gra od tego sezonu, wypożyczony z Alfy 
Vector Michał Grędziak. Sukces tym większy, że Mi-

Leszek Torka w światowej ósemce!
chał był najlepszym zawodnikiem 
swojej drużyny. 

W pucharze tym, wyśmienity 
występ zaliczyły także srebrne me-
dalistki mistrzostw polski, zawod-
niczki TKKF Dębinki Gdańsk, 
które wywalczyły 3 miejsce.

W ostatnim tygodniu paździer-
nika odbyła się inna, najwyższej 
rangi impreza kręglarska. W au-
striackim Ritzing rozgrywane były 
indywidualne mistrzostwa świata. 
W trzyosobowej męskiej kadrze 
Polski grało dwóch zawodników 
Alfy Vector – Grędziak i Torka. 
W rozgrywanych w systemie pu-
charowym zawodach, Leszek po 
bardzo dobrych występach awan-
sował do ósemki najlepszych krę-
glarzy świata, po drodze eliminu-
jąc m.in. jednego z faworytów do 
medalu, Niemca Torstena Reise-
ra. Wygrana ta była na tyle dużym  
zaskoczeniem dla obserwatorów, 
że była ogłoszona sensacją dnia na 
łamach serwisu internetowego mi-
strzostw!

Teraz kręglarze i kręglarkiw-
racają do rozgrywek ligowych, 
w których, przewodzą w ligowych 
tabelach. ~P.Kaczmarek

 Leszek Torka – zawodnik  
pierwszej ósemki świata

fot. archiwum
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Marta Misiak i Alicja Sawala

Uczestnicy jesiennego turnieju w kopa

fot. archiwum

fot. archiwum

Marta Misiak i Alicja Sawala zajęły 33. 
miejsce w duecie Hip Hop w grupie junio-
rów, pokonując 50 duetów z całego świa-

ta. Mistrzostwa Świata w tańcu Hip Hop odbyły się 
w dniach 29.09 - 03.10. w niemieckiej miejscowości 
Bochum. Zawodniczki OSiR JAST zakwalifikowa-
ły się do jednej z najbardziej prestiżowych imprez 
tanecznych, dzięki bardzo wysokim notom uzyska-
nym w krajowych eliminacjach do Mistrzostw Euro-
py i Świata.  ~Ania Gibała

Kolejny sukces 
OSiR JAST

Turniejem strzeleckim, który odbył się 23 października 
w Tarnowie Podgórnym, rozpoczęła się VIII edycja 
Mistrzostw Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne. W ry-

walizacji międzysołeckiej wzięło udział 12 drużyn. Pierwszą 
konkurencję wygrało Sołectwo Góra, w składzie: A. Mizer-
ny, E. Czarny, A. Thomas oraz J. Jezierny. Drugie miejsce 
po dogrywce zajęło Sołectwo Tarnowo Podgórne, a trzecie 
Sady. Najlepszymi strzelcami turnieju zostali: Rafał Jabłoń-
ski, zdobywca 89 pkt. (Sołectwo Swadzim) oraz Agnieszka 
Dorna 62 pkt. (Sołectwo Tarnowo Podgórne).  

~Ania Gibała

W październiku odbył 
się, w sali OSiR-u  
w Tarnowie Podgór-

nym, IV Jesienny Turniej w Kopa 
o Puchar Wójta Gminy Tarno-
wo  Podgórne Tadeusza Czajki. 
W tej karcianej grze udział wzię-
ło 44 zawodników. Turniej obfi-
tował w emocjonujące zdarzenia. 
O wejściu do półfinału zadecydo-
wało losowanie, bowiem trzy oso-
by miały taki sam wynik. Z ko-
lei finał zakończył się remisem 
i o kolejności rozstrzygnąć mu-
siały dodatkowe gry.

Tym bardziej serdeczne gratu-
lacje dla finalistów. Oto końcowe 
wyniki:

1  Mieczysław Szafrański,
2.  Józef Olejniczak,
3.  Paweł Handke,
4.  Kazimierz Mikołajczak.
Wszystkim uczestnikom bar-

dzo dziękuję.  Był to już dziesiąty 
turniej w kopa. Dotychczas w po-
szczególnych turniejach udział 
wzięło ponad 400 uczestników. 

Zapraszam 9 stycznia 2011 r. na  
turniej w kopa w ramach WOŚP.

~A.W.

IV Jesienny Turniej w Kopa

Zmagania sołectw rozpoczęte

Nadal na pozycji lidera

MIEJSCE SOŁECTWO 
PUNKTY w 1. 
konkurencji

PUNKTY po 1. 
konkurencji

1 GÓRA 229 23 
2 TARNOWO PODGÓRNE 205 (w dogrywce 115) 21 
3 SADY 205 (w dogrywce 105) 19 
4 LUSOWO 191 17
5 RUMIANEK 189 15,5 
6 LUSÓWKO 176 14 
7 SWADZIM 174 12,5 
8 WYSOGOTOWO 172 11 
9 BARANOWO 169 9,5 
10 KOKOSZCZYN 150 8 
11 PRZEŹMIEROWO 122 6,5 
12 CERADZ KOŚCIELNY 77 5

Seniorzy Tarnovii doznali 
pierwszej porażki, po fan-
tastycznej serii zwycięstw, 

ale nadal zachowali pozycję li-
dera – mamy nadzieję, że będzie 
tak do końca rozgrywek. 

Najmłodsza drużyna (orliki 
MTS Tarnowiak) w swojej lidze 

zremisowała tylko jeden mecz, 
resztę wygrała i w imponującym 
stylu. Tym samym zdobyła zasłu-
żony awans do klasy mistrzow-
skiej (na wiosnę zawodnicy grać 
będą z między innymi z takimi 
drużynami jak Lech Poznań, War-
ta Poznań). 

Trenerowi Markowi Bartkowia-
kowi i jego podopiecznym ser-
decznie gratulujemy. 

Więcej wiadomości o wszyst-
kich drużynach i wynikach na 
www.gks-tarnovia.nets.pl oraz 
www.tarnowiak.nets.pl.

 ~Dariusz Piechota
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Wywiad z Wojciechem 
Płociniczakiem, trenerem 
trzecioligowej drużyny 
koszykarzy GKS TARNOVIA 
Tarnowo Podgórne.

Sezon III ligi koszykarzy roz-
począł się w pierwszej połowie 
października. Proszę powiedzieć 
jakie, pana zdaniem, będą to 
rozgrywki ?

Zapowiadają się bardzo atrak-
cyjnie pomimo tego, że bierze 
w nich udział tylko osiem zespo-
łów - będą pełne niespodzianek.

Jaką rolę odegra TARNO-
VIA ?

TARNOVIA w tym sezonie to 
zupełnie inna drużyna niż w mi-
nionej rundzie.  Przygotowania 
do sezonu były bardzo udane. 
Przetestowaliśmy prawie 30 za-
wodników, spośród nich wybra-
łem szesnastoosobowy skład, na 
bazie którego będę budować naszą 
koszykarską przyszłość. Jestem 
przekonany i wierzę w moich 
zawodników, w to, że będziemy 
czołowym zespołem i awansuje-
my do następnej fazy rozgrywek, 
a dalej to już tylko krok do upra-
gnionej II ligi.

Jakie nastroje panują w ze-
spole po rozpoczęciu rozgry-
wek ?

Udało mi się zebrać grupę lu-
dzi, którzy kochają koszykówkę. 
Tworzymy zgraną paczkę i mamy 
jeden wspólny cel, który łączy, 
a nie dzieli. W momencie kiedy 
rozmawiamy odbyły się już dwa 
mecze: zwycięski z RAWIĄ Ra-
wicz i przegrany z POLONIĄ 
1912 Leszno. Mecze słabsze będą 
się nam jeszcze zdarzać, ale je-
stem przekonany, że będzie ich 
mało - jeśli nie wcale. 

Czym kierował się pan przy 
wyborze zawodników ?

Mój zespół to mieszanka ru-
tyny: Marek Łodyga, Mateusz 
Wasiński (wychowanek TARNO-

Wystartował sezon koszykarski 

VII) i młodości. Wielu zawodników doszło z róż-
nych klubów. Są nimi m.in. gracze z Pyry Poznań: 
Piotr Bajerlein, Marcin Górecki, Adam Niepoń, 
Adam Wiland; Paweł Murza z Kołobrzegu, Bartosz 
Pochocki z Inowrocławia oraz Kacper Lachowicz 
z Krakowa. Wśród nich są również wychowankowie 
TARNOVII: Kamil Jakubowski, Jakub Kujawa i Ka-
rol Jaroński, którzy cały czas robią postępy. Pozo-
stali to zawodnicy, którzy grali w ubiegłym sezonie: 
Rafał Bartkowski, Michał Kołecki, Marcin Nocek, 
Adam Stróżyński. Chcemy awansować do dalszej 
fazy rozgrywek dlatego i ja, i moi zawodnicy zrobi-
my wszystko, aby tak się stało. Wybierałem takich, 
którzy są w stanie tego dokonać. A póki co, zespół 
potrzebuje czasu na zgranie się.

Ubiegły sezon TARNOVIA zakończyła na 
czwartym miejscu w tabeli. Czy uważa pan ten 
wynik za satysfakcjonujący ?

Myślę, że był to bardzo udany sezon. Toczyliśmy 
bardzo wyrównane pojedynki z zespołami, któ-
re potem awansowały dalej. Z  BASKETEM Piła, 
który w tym sezonie występuje w II lidze, wygry-
wając 68:66 i przegrywając 85:88, pokazaliśmy, że 
chcemy pukać do drzwi drugoligowych. Czwarte 
miejsce zajęliśmy właściwie z powodu przełożenia 

meczu  z PYRĄ Poznań na prawie 
4 tygodnie po zakończeniu regu-
laminowego kalendarza rozgry-
wek. Zespół z Poznania uczestni-
czył w rozgrywkach juniorskich, 
a my już mieliśmy roztrenowanie. 
Poszliśmy młodym graczom na 
rękę i odbiło się nam to czkawką. 
Mogliśmy zająć nawet 3. miejsce 
w tabeli.

Czy jakiś trener jest pana 
wzorcem ? Jaką szkołę trener-
ską najbardziej pan ceni ?

Jeśli chodzi o polskich trene-
rów, to jest nim mój kolega z dru-
żyny AZS Poznań, w której razem 
kiedyś  graliśmy – Tomasz Herkt.  
Z zagranicznych trenerów niedo-
ścignionym wzorcem jest Phill 
Jackson – trener Chicago Bulls 
z okresu, w którym grał, a wła-
ściwie zadziwiał świat Michael 
Jordan. Wydaje mi się, że mamy 
wielu zdolnych polskich trenerów. 
Kluby jednak często stawiają na 
obcokrajowców, bo zamiast szko-
lić swoich, łatwiej jest zatrudnić 
z innego kraju. Podobnie zresztą 
jest z zawodnikami. Tylko co bę-
dzie za kilka lat ???

Od 1 października obowiązu-
ją nowe przepisy gry w koszy-
kówkę. Co pan o nich sądzi ?

Świat się zmienia i zmieniają 
przepisy. Wzorcem naszej dys-
cypliny jest NBA. Wcześniej czy 
później te przepisy ulegną ujedno-
liceniu, ponieważ wielu obcokra-
jowców – w tym Marcin Gortat – 
gra już w najlepszej lidze świata. 
Trzeba się z przepisami zapoznać, 
przestrzegać ich. Korzystając 
z okazji chciałbym wszystkich 
miłośników koszykówki dużych 
i małych zaprosić na nasze mecze. 

Będzie się działo, a więc 
przyjdźcie i dopingujcie nas.  
Przy pełnej sali zawodnicy będą 
na pewno grali jeszcze lepiej. 

Zapraszam.

 ~Rozmawiała  
Ania Gibała

Mecze, w których TARNOVIA Tarnowo 
Podgórne zagra na własnym boisku od-
będą się: 20 listopada i 18 grudnia 2010r. 
o godz. 16.00 oraz 8, 15 stycznia, 19 
lutego i 5 marca 2011 r. o godz. 16.00 
w hali sportowej OSiR przy ul. Nowej 15 
w Tarnowie Podgórnym.

Wojciech Płociniczak fot. archiwum
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Składam serdeczne podziękowania za liczny udział w pogrzebie 
mojej Żony Ireny Troszczyńskiej Panu Wójtowi i Wicewójtowi, 
Pani Przewodniczącej i Radzie Gminy, a także pracownikom 

Urzędu, wszystkim Radnym, Sołtysom, Radzie Sołeckiej, Klubowi 
Seniora, Pracownikom Gminnej Spółdzielni, Kółka Rolniczego, 
Księżom, Organiście, Pielęgniarkom Zespołu „Systema” oraz 
Lekarzom za ratowanie zdrowia i życia, wszystkim krewnym, 

sąsiadom, znajomym i przyjaciołom za modlitwy wyrazy 
współczucia, wieńce i kwiaty. Dziękuję również pracownikom 
zakładu pogrzebowego Oaza za uroczystą oprawę ceremonii. 

Serdeczne Bóg zapłać Mąż z rodziną

PODZIĘKOWANIE

Mieszkańcy domu przy ulicy Składowej 65, w 
którym w niedzielę 17 października wybuchł 

pożar, składają serdeczne podziękowania sąsia-
dom za udział w ratowaniu dobytku i usuwa-
niu szkód, za okazane wsparcie oraz strażakom 
i władzom gminy za fachową pomoc.

Ewa, Bogusław, Agata, Marcin i Jasiu Galusik

Najserdeczniejsze  podziękowania 
za uczestnictwo, modlitwę, kwiaty  

w ostatniej drodze kochanego Męża,  
Ojca, Teścia i Dziadka

STANISłAWA MUChOWSKIEGO

w dniu 25.09.2010 serdeczne Bóg zapłać 
ks.proboszczowi Karge, rodzinie, znajomym, 

sąsiadom, delegacjom,firmie “Oaza” 

składa pogrążona w żałobie żona z rodziną

Państwu  

Katarzynie i Grzegorzowi 
Wojtkowiakom  

wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci Ojca i Teścia  

składają Przyjaciele  
ze Stowarzyszenia Pojednanie.

Żegnamy Cię Zbyszku!
Naszej Koleżance Bogusi Nowak  
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci  
Męża  

składa koleżeństwo  
z Klubu Seniora  

Tarnowo Podgórne

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli we 
mszy świętej pogrzebowej i ostatniej drodze na 

miejsce spoczynku  

śp. Zbigniewa Buczkowskiego 
Księdzu proboszczowi Adamowi 

Prozorowskiemu, delegacjom, znajomym, 
sąsiadom, za zamówione intencje oraz złożone 

wieńce i kwiaty, Zakładowi Pogrzebowemu 
„Oaza” oraz Panu Organiście za oprawę 

ceremonii.
w imieniu rodziny Barbara Nowak

Serdeczne wyrazy 
współczucia żonie i rodzinie 

Zbyszka Nowaka 
członka Rady Sołeckiej  
w Tarnowie Podgórnym 

składa sołtys z Radą 
Sołecką z mieszkańcami

Zbyszku! Spoczywaj  
w pokoju

Wydawca:  Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Zespół Redakcyjny: Agnieszka Rzeźnik (red. 
naczelna), Zofia Michałek, Waldemar Maciejewski, 
Anna Gibała, Krystyna Semba, Ewa Noszczyńska-
Szkurat.

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

Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115 
(budynek Urzędu Gminy) tel. 61 8959 264,  
redakcja@tarnowo-podgorne.pl

Skład: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl
Druk: MDM druk, 61-304 Poznań, ul. Borówki 4, tel./fax 61 870 90 80, 61 876 85 27
Pismo roznoszone jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców gminy, trafia również poza jej granice i ciągle 
poszerza swój zasięg.
Nakład: 7500 egz.; Numer zamknięto: 09.11.2010 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują: 
Wydawnictwo - studioPROJEKT - Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, tel. 61 8161 159, biuro@pwprojekt.pl
Biuro Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17, tel. 61 652 50 69, 604 372 440, resoremlein@wp.pl
Sklep „Dobre Okna” - Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A
Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. Dzieci roznoszące gazetkę dziękują wszystkim Państwu,  
od których dostały na lody, lizaka lub inne swoje wydatki.
Okładka:  Budynek Urzędu Gminy, fot. J.P.

DAM PRACĘ
Szukam osoby do pracy z dziećmi, z ję-
zykiem angielskim, tel. 691 735 035.

Murarza pilnie zatrudnię, tel. 791 728 
258.

Rencistę - złotą rączkę do wykończe-
nia nowego domu i ocieplenia, tel. 507 
092 854.

Firma z Tarnowa Podgórnego poszu-
kuje Panią na stanowisko pracownika 
administracyjnego. Wymagana zna-
jomość języka angielskiego. Kontakt:  
alicja.kasprzak@prograf-flexo.pl

Firma Jakon Sp. z o.o., Tarnowo Pod-
górne, ul. Sowia 4 zatrudni pracow-
ników fizycznych do prac ogólnobu-
dowlanych. Kontakt: tel. 601 092 664, 
mail: biuro@jakon.pl

Do pomocy prowadzenia sklepu inter-
netowego, obsługa komputera. Prawo 
jazdy - mile widziane, może być na 1/2 
etatu lub kilka godzin tygodniowo, tel. 
790 700 321.

Firma świadcząca usługi porządkowe 
zatrudni pracowników na stanowisko 
sprzątacz/ka. Praca w Jankowicach na 
umowę o pracę, praca na zmiany. Wy-
magana ważna książeczka sanepidow-
ska. Praca również dla osób niepeł-

nosprawnych. Zainteresowane osoby 
prosimy o kontakt pod nr. tel. 600 097 
015 w godz. 8.00-15.30.

Pomocnika instalatora przyjmę, tel. 
601 828 105.

Poszukuję pani do sprzątania domu w 
Przeźmierowie, praca 1x w tygodniu, 
kontakt: 600 25 99 45.

SZUKAM PRACY
Profesjonalnie i dokładnie posprzątam 
Twój dom,mieszkanie,biuro. Pełna dys-
pozycyjność tel.506-937-912

Opiekunka,która pokocha dziecko, 
przypilnuje. Pokaże serce. Czas pracy 
nienormowany. Tel.889-108-888

Posprzątam dom - tel. 607 215 320

52-letni poszukuje pracy najchętniej 
w gastronomii lub innej, tel. 500 46 
22 42.

Abstynent podejmie pracę jako stróż, 7 
zł/h lub  z psem 8 zł/h, tel. 503 121 701 
(płatne co tydzień).

Pani lat 40 średnie wykształcenie szu-
ka pracy jako dekoratorka wnętrz lub 
doradca klienta w salonie mebli, tel. 
514 519 924.

Z żalem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci  

Zbigniewa Nowaka,  
byłego kierownika Komunalnego 

Zakładu Budżetowego w Tarnowie 
Podgórnym.

Rodzinie zmarłego wyrazy szczerego 
współczucia składają Wójt Gminy  

Tadeusz Czajka z Pracownikami Urzędu 
Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy 
Ewa Noszczyńska – Szkurat z Radnymi 

Gminy Tarnowo Podgórne
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Komitet Wyborczy Wyborców  PARTNERSTWO I GOSPODARNOŚĆ

Dotrzymujemy
                      słowa!

Tadeusz CZAJKA
Kandydat na wóJtA 
Gminy tarnowo Podgórne

Szanowni Państwo,

 cztery lata temu Komitet Wyborczy Wyborców 
Partnerstwo i Gospodarność, zgłaszając swoich 
kandydatów w wyborach na wójta oraz do Rady 
Gminy, przedstawił swoje zobowiązania w postaci 
dziesięciu celów. Oto ich treść.

  1)  Wspieranie inicjatyw mieszkańców i ich 
przedsiębiorczości.

  2)  Opracowanie planu rozwoju lokalnego  
w oparciu o szeroką konsultację.

  3)  Przyspieszenie budowy dróg, chodników 
i kanalizacji.

  4)  Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa 
mieszkańców.

  5)  Podejmowanie i wspieranie działań 
proekologicznych.

  6) Proeuropejska polityka edukacyjna.
  7) Wspieranie sportu masowego i rekreacji.
  8) Troska o tradycję i kulturę regionalną.
  9)  Wzmocnienie pozycji sołtysów i rad 

sołeckich.
 10)  Wspieranie działalności istniejących 

stowarzyszeń i tworzenie warunków do 
powstawania nowych.

 Jako Gospodarz Gminy mam poczucie, że 
powyższe zobowiązania zostały zrealizowane. 
Głęboko wierzę, że Państwo również to dostrzegacie. 
Zasadność mojej opinii potwierdza opublikowany 
przez urząd kilka tygodni temu „Raport” o stanie 
Gminy (www.poziom-wyzej.pl w zakładce „Info dla 
mieszkańca”)
 Dokonania i sukcesy Gminy Tarnowo Podgórne 
w mijającej kadencji są efektem harmonijnej 
współpracy jej organów, instytucji samorządowych, 
organizacji społecznych, sołtysów i rad sołeckich, 
a przede wszystkim jej mieszkańców. Taka współpraca 
daje mi, jako Wójtowi Gminy, olbrzymią satysfakcję.

Drodzy Państwo,

 jestem gotów tę służbę dla Państwa, dla naszej 
Gminy kontynuować. Oddaję do Państwa dyspozycji 
moje doświadczenie, umiejętności i wiedzę.

www.partnerstwo-gospodarnosc.pl
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Dotrzymujemy słowa!
www.partnerstwo-gospodarnosc.pl

Kandydaci do Rady Gminy Tarnowo Podgórne
KWW  PARTNERSTWO I GOSPODARNOŚĆ

Lista nr 16    Okręg nr 1 
(Tarnowo Podgórne, Lusówko, Jankowice, Ceradz Kościelny, Sierosław, Góra, Rumianek, Kokoszczyn)

1. NOSzczyńSKA 
-SzKuRAT Ewa
Tarnowo Podgórne

5. zyGmAńSKA  
Dorota

Tarnowo Podgórne

9. PIETRuchA  
Jacek

Tarnowo Podgórne

13. GRAczyK  
Krzysztof

Tarnowo Podgórne

2. SzEWczyK  
Józef

Lusówko

6. KRóLAK  
Kazimierz

Ceradz Kościelny

10. mAcIEJEWSKA  
Joanna

Tarnowo Podgórne

14. SzmIEL  
Dorota

Kokoszczyn

3. ŁOWIcKA  
Elżbieta
Jankowice

7. TOmASzEWSKI  
Roman

Tarnowo Podgórne

11. ThOmAS  
Przemysław

Góra

15. KLAczyńSKI  
czesław
Rumianek

4. WALTER  
Stanisław

Tarnowo Podgórne

8. JóźWIK  
Dariusz
Sierosław

12. PAzIEWSKI  
Tomasz
Lusówko

16. PRzybEcKI  
michał

Tarnowo Podgórne
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Dotrzymujemy słowa!
www.partnerstwo-gospodarnosc.pl

1. JANczEWSKI 
Wojciech
Baranowo

5. TybORSKA 
-NORKOWSKA Agata

Lusowo

9. WALczAK  
marian
Lusowo

13. bAczyńSKI  
Krzysztof

Lusowo

2. GuSTOWSKI 
Juliusz

Sady

6. SzymKOWIAK 
Elżbieta

Wysogotowo

10. GRySKA  
marzena

Sady

14. mIELOch 
maciej

Baranowo

3. JuRASz 
Ewa
Chyby

7. zGOŁA 
maria

Swadzim

11. SzAfRAńSKI  
mieczysław

Batorowo

4. bARTOSIK 
Krzysztof
Baranowo

8. SADALSKI 
Radosław

Baranowo

12. mAcIEJEWSKI  
Stanisław

Baranowo

Kandydaci do Rady Gminy Tarnowo Podgórne
KWW  PARTNERSTWO I GOSPODARNOŚĆ

Lista nr 16    Okręg nr 2 
(Baranowo, Lusowo, Sady, Chyby, Wysogotowo, Swadzim, Batorowo)
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1. LATOS  
Jacek

5. cIEPIELEWSKI  
bogusław

9. ŻuchOWSKA  
monika

2. LEONhARD  
Grzegorz

6. mOTyLEWSKA  
maria

10. hAufA  
Ryszard

3. ŻAKOWSKA  
Dorota

7. NOWAczEWSKI  
Andrzej

11. fOREmSKI  
czesław

4. WASyL  
Józef

8. WITKOWSKI  
henryk

12. KOzIEŁ  
Łukasz

Przedstawiłem Państwu kandydatów do Rady Gminy reprezentujących Komitet Wyborczy 
Wyborców  „Partnerstwo i Gospodarność”.

Są wśród nich doświadczeni samorządowcy, osoby działające na rzecz swoich lokalnych 
środowisk oraz pełni zapału ludzie młodzi. Łączy ich chęć pracy samorządowej oraz potrzeba 
kreowania jeszcze lepszej przyszłości naszej Gminy.

Jeśli ważny jest dla Państwa dalszy rozwoju Gminy Tarnowo Podgórne i jej mieszkańców, 
oddajcie  na nich swój głos.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Kandydaci do Rady Gminy Tarnowo Podgórne
KWW  PARTNERSTWO I GOSPODARNOŚĆ

Lista nr 16    Okręg nr 3 
(Przeźmierowo)
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Zagłosuj 
21 listopada 2010 r. 
na naszych 
kandy datów 
do Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne.
 
KWW Gmina Nasza 
Mała Ojczyzna

Kandydaci do Rady Gminy I Okręg 

Kandydaci do Rady Gminy II Okręg

Lista nr 17

1 Mirosław Sroka
Jankowice

6 Sylwia Małaj Śliwińska 
Tarnowo Podgórne

9 Marzena Cytlak 
Góra

14 Henryk Bartkowiak 
Ceradz Kościelny

2 Zbigniew Kubiak
Sierosław

7 Przemysław Korbanek
Tarnowo Podgórne

10 Tomasz Królikowski 
Jankowice

15 Łukasz Dragan 
Tarnowo Podgórne

3 Aneta Kurowska
Lusówko

8 Władysława Gorońska 
Tarnowo Podgórne

12 Hanna Skorupska 
Tarnowo Podgórne

4 Mirosław Heliasz
Rumianek

5 Aurelia Skrobała 
Ceradz Kościelny

13 Anna Sędziak 
Tarnowo Podgórne

11 Janina Olejniczak 
Tarnowo Podgórne

1 Krzysztof Gola 
Sady

4 Mirosław Lekowski 
Lusowo

7 Wojciech Antoni Kucharski 
Lusowo

2 Roman Okupniak 
Lusowo

5 Maciej Mateusz Nowak 
Lusowo

8 Paweł Karol Posadzy 
Chyby

3 Violetta Ciesielska 
Swadzim

6 Marek Bertrandt 
Lusowo

9 Jan Stanisław Szostak 
Baranowo

Ceradz Kościelny, Góra, Jankowice, Kokoszczyn, 
Lusówko, Rumianek, Sierosław, Tarnowo Podgórne

Baranowo, Batorowo, Chyby, 
Lusowo, Sady, Swadzim, Wysogotowo

ogloszenie9.indd   2 2010-11-03   14:06:29
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1 Barbara Nowak

Wiek: 57 lat. Zamieszkanie: 17 lat w gminie Tarnowo Podgórne. Mężatka, 
matka trzech zamężnych córek i jednego syna w wieku gimnazjalnym, 
sześcioro wnuków. Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, absolwentka 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Aktywność zawodowa: członek 
zarządów i rad nadzorczych spółek z branży budowlanej. Działalność 
społeczna: Rada Parafi alna, Rada Rodziców w szkole w Przeźmierowie, 
Caritas, Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych. Zainteresowania: śpiewanie 
w chórach akademickich, teatr, podróże. 
Dlaczego warto na mnie zagłosować: Praca z ludźmi to moja pasja. Pracę 
na stanowisku Wójta gminy będę traktować jako służbę na rzecz mieszkań-
ców. Osiągnęłam sukces w życiu rodzinnym i zawodowym, jestem skutecz-
na w działaniu. Warto mi zaufać.             

Kandydatka na Wójta gminy Tarnowo Podgórne

Wybierz kandydatkę na Wójta
KWW Gmina Nasza Mała Ojczyzna. 

Kandydaci do Rady Gminy III Okręg   Przeźmierowo 

www.gminanaszaojczyzna.pl

Lista nr 17

Nasz wspólny program 
1. Promowanie budowy domów jednorodzinnych na terenach 

zwartej zabudowy – stanowczy sprzeciw dla budynków 
godzących w ład przestrzenny.

2. Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolników:
  bezpłatne porady w Urzędzie Gminy
  pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych
  obniżenie podatku od nieruchomości.

3. Łatwe załatwianie spraw mieszkańców – jeden numer telefonu 
w każdej sprawie.

4. Lepsze wykorzystanie środków unijnych przez gminę.
5. Darmowy bezprzewodowy internet w każdej miejscowości 

(hotspot).
6. Racjonalne gospodarowanie fi nansami – niedopuszczanie 

do nadmiernego zadłużenia gminy.
7. Wspieranie emerytów, rencistów oraz osób niepełnosprawnych 

– bezpłatne akcje profi laktyki zdrowotnej.
8. Pomoc dla rodzin o niskich dochodach – uruchomienie 

budownictwa socjalnego.
9. Sprawne wybudowanie pływalni krytej w gminie.

Drodzy Sąsiedzi!
Przedstawiamy Wam listę kandydatów do Rady 
Gminy w 3 okręgach wyborczych. Jesteśmy komitetem, 
w którego skład wchodzą osoby znane w gminie. 
Liczymy na Wasze głosy, które pozwolą na zrealizowanie 
naszego programu zgodnie z hasłem: Nowa jakość! 

1 Barbara Nowak

5 Karina Agata Witczak

9 Aurelia Anna Nowicka

2

6 Kazimierz Zygmanowski

10 Władysław Olejniczak

3 Janusz Jagiełka

7 Andrzej Charzyński

11 Adam Mazurek

4 Przemysław Ratajczak

8 Grzegorz Szyrner

12 Elżbieta Dziekańska

Janusz Antoni Zarzyński

ogloszenie9.indd   3 2010-11-03   14:06:34



36       / sąsiadka~czytaj / listopad 2010

wybory samorządowe

Kandydaci do rady powiatu

K.W.W   NIEZALE˚NI  DLA  POWIATU

NIEZALE˚NI TAK JAK TY

NUMER 1 NA LIÂCIE 

STENCEL MIROSŁAW

RADNY GMINY SUCHY LAS 2002-2010
ZAŁO˚YCIEL I  PRZEWODNICZÑCY

ZARZÑDU STOWARZYSZENIA 
BIEDRUSKO. WSPÓŁZAŁO˚YCIEL LGD

„LEADER”- CZŁONEK RADY 
PROGRAMOWEJ

ODZNACZONY MADALEM PRZEZ
POWIAT POZNA¡SKI W 2010R. 

„WYRÓ˚NIONY WOLONTARIUSZ”.

NUMER 4 NA LIÂCIE

KIEJNICH PRZEMYSŁAW

LAT 43, WYKSZTAŁCENIE
ÂREDNIE TECHNICZNE

MIESZKANIEC KOBYLNIK
˚ONATY, DWIE CÓRKI

WŁAÂCICIEL GOSPODARSTWA
ROLNEGO

POCHODZ¢ Z RODZINY
O DU˚YCH TRADYCJACH
SPOŁECZNIKOWSKICH.

Pełniąc funkcję radnej powiatu poznańskiego III ka-
dencji wiem co zrobić, by żyło nam się lepiej. Jako 
były dyrektor przedszkola, kierownik Zespołu Pieśni 
i Tańca „Lusowiacy” i osoba ściśle współpracująca 
z różnymi środowiskami lokalnymi wiem, z jakimi pro-
blemami borykają się mieszkańcy naszego powiatu. 
Wiem, jak im zaradzić. W mojej pracy był i jest naj-
ważniejszy człowiek. Nigdy nie jestem obojętna na 
problemy i staram się pomagać w ich rozwiązywaniu. 
Wiem, że dzięki Państwa zaufaniu możemy budo-
wać samorządny powiat.

Kandydat do Rady Powiatu Poznańskiego  
z listy Platformy Obywatelskiej   LISTA NR 4

Chcę działać w kierunku:
–  Poprawy infrastruktury drogowej i spójności 

komunikacyjnej.
–  Lepszej dostępności do świadczeń zdrowotnych.
–  Szeroko pojętego bezpieczeństwa.
–  Proeuropejskiej polityki oświatowej i ścisłej 

współpracy środowisk lokalnych.

Krystyna

  SEMBA
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Wszystkich czytelników gorąco zachęcamy do aktywnego stylu 
życia przez cały rok – jest to prosty i dostępny dla każdego spo-
sób na zdrowie, zadowolenie oraz energię każdego dnia. Poniżej 
znajdą Państwo kilka porad, przygotowanych przez instruktorów 
FEZ – naszego lokalnego klubu fitness, który niebawem otworzy 
swoje podwoje w Przeźmierowie. Pomogą one wybrać optymal-
ną formę aktywności każdemu, kto dopiero zaczyna lub wraca 
do sportowej rekreacji po przerwie.

Spacery – świetna forma 
szczególnie dla początkują-

cych lub rozpoczynających po 
dłuższej przerwie. Na początek 
polecamy krótszy, mniej inten-
sywny wysiłek za to więcej razy 
w tygodniu. Dla urozmaicenia 
można spróbować Nordic Wal-
king – ten rodzaj marszu ze spe-
cjalnymi kijami, pozwala moc-
niej włączyć do treningu górne 
partie ciała. Najpopularniejsze 
miejsce spacerów w Przeźmie-
rowie to pobliski las.

Rowery – łagodna forma 
treningu oraz... tani środek 

transportu. Warto rozważyć ro-
wer choć raz lub dwa razy w 
tygodniu na krótkich trasach 
które dotąd pokonywaliśmy sa-
mochodem. Przeźmierowo po-
siada kilka tras rowerowych, a 
nasz prywatny faworyt to polna 
droga prowadząca z Przeźmie-
rowa do Swadzimia.

Sporty zespołowe – koszyków-
ka, piłka nożna itp. - np ro-

dzinnie – polecamy nowy kom-
pleks Orlik. 

Klub fitness – forma nieba-
wem dostępna także i u nas 

dzięki klubowi FEZ Fitness Prze-
źmierowo. Łączy w sobie zalety 
wielu dyscyplin i form treningu. 
Pod jednym dachem, blisko 
domu, przez cały rok można 
trenować pod okiem instruktora 
na wszechstronnym sprzęcie. W 
ten sposób można realizować 
rózne cele a nawet kilka celów 
równocześnie (np. poprawić syl-
wetkę, zadbać o kondycję itp).a 
po treningu zafundować sobie 
relaksujący masaż lub saunę. 
Fitness staje się także sposobem 
na spotkanie znajomych – cho-
ciażby na rozmaitych zajęciach 
grupowych. Więcej szczegółów 
o klubie FEZ Fitness już w kolej-
nym numerze.

Gdzie można ćwiczyć
w Przeźmierowie?
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Serdecznie zapraszamy
do nowo otwartego 

warsztatu samochodowego:
AUTO – NAPRAWA

ul. Sadowa 6 w Tarnowie Podgórnym

Oferujemy: wszelkiego rodzaju naprawy
i przeglądy samochodów osobowych.

Kontakt telefoniczny pod nr 
605 958 080; 607 914 592 

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.
Jazdy po trasach egzaminacyjnych! Odbieram kursantów z domu

PROMOCJA

angielski, niemiecki, inne
wszystkie poziomy zaawansowania

Akademia Nauki i Rozwoju EgoStrefa z siedzibà w Baranowie oferuje: 
• kursy j´zykowe dla firm (ogólne i biznesowe)
• lekcje indywidualne i grupowe (do 6 osób)
• przygotowanie do matury
• przygotowanie do certyfikatów:
   angielski: FCE, CAE, CPE
   niemiecki: ZD, ZDfB, B2, C1, PWD 
• dojazd do Klienta

Kontakt:  biuro@egostrefa.pl
lub tel.: 601 066 050

www.egostrefa.pl

kom.  602 111 935
Mrowino, ul. Poznańska 28 (przy Remizie)

1 tona= 5-6 m3 drewna

BRYKIET
Heiz Pro�, Union, Rekord

DO KOMINKA I C.O.

USŁUGI
BRUKARSKIE

NAWIERZCHNIE,
PODJAZDY,

CHODNIKI, PARKINGI,
RENOWACJA

USŁUGI REMONTOWO
- BUDOWLANE

604 403 593

O szczegóły i jazdę próbną pytaj w naszych salonach NISSAN POLODY!

O szczegóły i jazdę próbną pytaj w naszych salonach NISSAN POLODY!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

DO WYNAJ¢CIA POKÓJ
TARNOWO PODGÓRNE

782 225 988

P¸YTKARSTWO
 profesjonalnie
 solidnie

kom. 880 270 510

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
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SPRZEDAM
Działka przy trasie A2

Przeźmierowo 1480m2

tel. 781-021-642

USŁUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE
prace wykończeniowe – remonty

i adaptacje wnętrz
tel. 723 140 159

Organizujemy przyjęcia komunijne - wolne terminy!

Pomaraƒczarnia zaprasza
na Andrzejki w dniu 26.11.

o r a z  n a  S y l w e s t r a  

Baranowo, ul.Bia∏a 2
tel. 692 472 995 

więcej informacji na stronie
www.pomaranczarnia.info

MATEMATYKA
korepetycje

wszystkie poziomy nauczania

506-481-086
mo˝liwoÊç dojazdu

Świadectwa
charakterystyki

energetycznej
695 599 947
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BIURO
RACHUNKOWE

poleca us∏ugi

dzia∏amy od 1995

PRZEèMIEROWO
61 8142 413
506 123 873

wszystko o cegłach 
ręcznie formowanych

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13

Ty zdecyduj

w Tarnowie Podgórnym

Osiedle Marianowskie ul. Rolna
Domy jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej

GOTOWE DO ODBIORU
tel. 603 650 522

 ul. Szkolna
Osiedle domów wielorodzinnych

MIESZKANIA OD 4 060 zł za m2
tel. 603 655 840

www.jakon.pl

czy DOM MIESZKANIE

sprzedaz@jakon.pl
tel. 61 65 50 426  

ODDAM W NAJEM
BARANOWO

magazyn 60m2, biuro 50m2, mieszkanie 60m2

601 701 115
BUDOWA DOMÓW

REMONTY, PŁYTKI, N-G,
PANELE, MALOWANIE, TAPETY
SZPACHLOWANIE, ELEKTRYKA

AL-DOM | 665 536 932, 695 172 292

Murowanie budynków
i ogrodzeƒ z klinkieru

Uk∏adanie kostki
brukowej i granitowej

Docieplanie
Tynki, posadzki, szpachlowanie

608 270 421
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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

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
                                                            soboty 8.00-15.00

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

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

Natomiast jeżeli chcesz zrelaksować się a także odżywić, ujędrnić i rozświetlić ciało,
polecam zabieg "Gorączka złota" BIELENDY (masaż twarzy gratis!),

lub klasyczny, kosmetyczny masaż ciała,

za jedyne 80zł!

GABINET MASAŻU I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
Daria Stróżyk

Przeźmierowo, ul. Borówkowa 1 (narożnik z Krańcową)
Czynne i zapisy: pn-pt. 9.00-18.00, tel.660 882 178

POLECA zabieg dzięki któremu pozbędziesz się jednocześnie bólu pleców i cellulitu!
Tylko teraz masaż leczniczy pleców oraz antycellulitowy ręczny lub bańką chińską

w PROMOCYJNEJ cenie 50zł!

10-ty zabieg 50% GRATIS!!!   

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

MADA
Salonik fryzjersko-kosmetyczny

ZAPRASZA
STRZY˚ENIE:

• damskie • m´skie • dzieci´ce •

KOSMETYKA KOMPLEKSOWA:
• makija˝e • oczyszczanie •

• mikrodermabrazja diamentowa •

• stylizacja, upi´cia i koloryzacja •
• doczepianie w∏osów •

Nie masz czasu w tygodniu,
zadzwoƒ i umów si´

na wizyt´ w niedziel´!!!

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

tel. 61 8699 007, 604 120 552

GAMA P.H.U. 62-081 Przeźmierowo
ul.Rynkowa 122, tel.61 814 20 38, 61 814 13 09
Godziny otwarcia: 8.30-18.00, sob. 9.00-14.00  

Autoryzowany Punkt Sprzedaży
CYFROWEGO POLSATU

ZASADA-BUD

608 270 833
posadzki,

tynki maszynowe

• masz kłopoty małżeńskie lub w relacji 
   z dzieckiem, czy rodzicem
• przeżywasz kryzys związany z rozwodem, 
   zdradą, utratą bliskiej osoby
• szukasz wyjścia z trudnej sytuacji życiowej
• doświadczasz depresji, stanów lękowych
• trudno jest Ci radzić sobie ze swoimi emocjami
• czujesz się samotny(a) lub masz problemy 
   w nawiązywaniu relacji z ludźmi
• cierpisz na zaburzenia odżywiania 
   (anoreksja, bulimia, kłopot z nadwagą)
• masz problem z uzależnieniem od używek
• potrzebujesz konsultacji indywidualnej 
   lub rodzinnej

Gabinet Pomocy Psychologicznej
NZOZ MED-LUX

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 63, 
rejestracja telefoniczna 61 8163-900, 

61 8163-910 lub 660-140-488
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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

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

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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BARANOWO
663-681-161

BLACHARSTWO
LAKIERNICTWO

- AUTA ZASTĘPCZE

USUWANIE
WGNIECEŃ

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.

MOTOCYKLE, SKUTERY
SERWIS, AKCESORIA,

SPRZEDA˚
Baranowo, ul. Wiosenna 21

tel. 504 99 12 34
www.marcinmotocykle.pl

„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 500BEZP¸ATNY ODBIÓR
DOMUMENTÓW

www.rejestracjapojazdow.com.pl

ANGIELSKI
TŁUMACZENIA
KOREPETYCJE
668 434 224

ANTENY
509 156 005

ELEKTROMECHANIKA
796 472 978

ELEKTROMECHANIKA
796 472 978

WYPRZEDA˚
LAMP Z KO¡CÓWEK

KOLEKCJI

WYPRZEDA˚
LAMP Z KO¡CÓWEK

KOLEKCJI

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

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

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

w soboty:
27 listopada 2010 r.,

11 i 18 grudnia 2010 r.

Oprócz oświetlenia do wnętrz
oferujemy oświetlenie ogrodowe i dziecięce!

US¸UGI LEÂNE
I PROJEKTOWE

Sławomir Gałka

Nieszawka 1
64-604 Uchorowo
NIP 777-168-73-81

FUTRA, NORKI
SPRZEDAM

606 611 316

LOKAL
DO WYNAJĘCIA 66 m2

TARNOWO PODGÓRNE
ul. Poznańska 103

GS SChłopska
61 8146 321

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

• sprzątanie biur, domów
• czyszczenie:
  dywany, wykładziny, 
  tapicerki meblowe

KÄRCHER

693 116 803
www.robmil.pl

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!

TANIO
i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

UKŁADANIE
BRUKOWEJ
KOSTKI

WIZYTY DOMOWE

LEKARZ WTERYNARII
Cezary Lorkiewicz

tel. 602 608 892
GABINET:

Przeêmierowo, ul. Rynkowa 55
pon.-pt. 9.00-12.00, 15.00-19.00

Tarnowo Podgórne, ul. Szkolna 6b
pon.-pt. 17.00 - 19.00, sob. 10.00-12.00

NAUKA ANGIELSKIEGO

781 021 642

od podstaw - korepetycje

AEROBIC
Szkoła Przeêmierowo

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

Organizujemy:
• WESELA •

- gratisy dla Młodej Pary!
• KOMUNIE • CHRZTY •

• PRZYJĘCIA RODZINNE •
• IMPREZY FIRMOWE •

• STYPY • KONFERENCJE •

SALA OAZASALA OAZA

ZAPRASZAMY: WIGILIE DLA FIRM
Kontakt: 501-95-94-81, ebaranczak@op.pl

WOLNE TERMINY NA WESELA
2011 i 2012

WOLNE TERMINY NA WESELA
2011 i 2012
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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 

Agencja

Ubezpieczenia:

Mieczys∏aw Paczkowski
Wspólna 5, Baranowo

tel. 61 814 13 80
tel. 661 590 360

Dojazd

do klienta

na telefon

• ROLNE: RZEPAK, ZBO˚A OZIME
• komunikacyjne
• turystyczne
• firmy
• promocja w ubezpieczeniach
   domów i mieszkaƒ
• zni˝ki i oferty indywidualne

w Tarnowie Podgórnym

zaprasza na roztaƒczonego sylwestra
z Piotrem Galiƒskim

Rezerwacja biletów HOTEL 500, ul. Poznaƒska 139, 60-682 Tarnowo Podgórne, tel. 61 896 24 00

Gwarantujemy:
niepowtarzalną atmosferę, gorączkę sylwestrowej nocy w towarzystwie 
profesjonalnych par tanecznych, wykwintne menu i profesjonalną 
obsługę, muzykę na żywo i zabawę przy najlepszych hitach najbardziej 
roztańczonej dekady, wiele atrakcji i niespodzianek.

dla uczestników balu pokój ze śniadaniem – GRATIS!!!
31 grudzień 2010 r., godz. 20:00

cena 390,00 PLN/1 osoba

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

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

LeÊna 24, 62-081 Przeêmierowo
603-313-555 | 667-512-265 | 724-452-052

www.vizart.wymiar.pl

P r a c o w n i a  w i t r a ˝ y

KÄRCHER
dywany • wykładziny

tapicerka samochodowa
meblowa

tel. 605 201 724

TECHNIKA
GRZEWCZA

Ryszard Troszak

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

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

Profesjonalne Systemy
Nawadniające 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

USŁUGI

TANIO I FACHOWO

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

0600 45 37 27

Zespół Muzyczny
WESELA • ZABAWY

www.magos.prv.pl
602 385 955
605 889 818
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061 814 27 12 

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

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

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

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

0604 116 657

SPRZEDAM NOWE
BLIèNIAKI
150, 157 m2 

TARNOWO PODGÓRNE
ul. Rolna

ATRAKCYJNE CENY
0509-194-154

• 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

KÄRCHER
Profesjonalne czyszczenie
tapicerki samochodowej,

mebli, dywanów, wykładzin,
materacy.

MYCIE OKIEN

508 610 256

Swarz´dz Poznaƒ
ul. ˚wirki i Wigury 22 ul. Staszica 1
tel. +48 61/65 111 65 tel. +48 61/66 288 22
fax. +48 61/66 288 22

INDECO-MZ
Meble i zabudowy na dowolny wymiar

• szafy 
• garderoby
• wn´ki z drzwiami przesuwnymi

• meble biurowe
• meble sklepowe
• kuchnie

ww
w.

me
ble

ind
ec

o.n
et.

pl

Kontakt:

AEROBIC
LUSÓWKO
605 04 31 31

ZDROWY KR¢GOS¸UP

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

GEODETA
509 553 381

FIRMA POSZUKUJE
DO WYNAJĘCIA

POMIESZCZENIA
790 700 321

Wymiary 210 x 180 x 60

SZAF¢ SPRZEDAM

TANIO
604-695-514

BLACHARSTWO, LAKIERNICTWO
BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY

POWYPADKOWE, ZGŁASZANIE
SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH

Tarnowo Podgórne
ul. Rokietnicka 29

663 650 853

PROFESJONALNE OSTRZENIE NARZ¢DZI STOLARSKICH

• szybkie terminy

• najni˝sze ceny

• doradztwo techniczne

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

•  sprzeda˝ narz´dzi 
FREUD, PILANA, FABA

•  ostrzenie wierte∏ SDS
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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

Okna i drzwi z PCV
PRODUKCJA, MONTA˚, ATESTY

OBRÓBKA WYKO¡CZENIA OÂCIE˚Y

RATY
Firma WIST

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

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

BR
E 
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A 
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BR

A 
CE

NA

promocja kolorów

Rok za∏o˝enia 1992

Z∏oty medal
BUDMA 2002

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

tel. 0791 226 432, 0609 899 050
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

MYCIE OKIEN

61 8161 226
0604 97 33 11

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

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%

PRANIE ODZIEŻY ROBOCZEJ
USZLACHETNIANIE JEANSU,

STRETCHU, BAWEŁNY

PRALNIA
WODNA RR

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

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

Adwokat zaprasza
do nowej siedziby: Angielski 503 311 518

Niemiecki 609 078 202

T¸UMACZENIA

www.tlumaczenia-poznan.eu

tel. 61 814 20 69
kom. 602 659 208

SPRZEDAM MIESZKANIE  
(PARTER, OGRÓDEK, MIEJSCE  

PARKINGOWE,TEREN ZAMKNIĘTY)
TARNOWO PODGÓRNE

OSIEDLE ZIELONY GRÓD
601-093-075

świerk srebrny, zwykły, jodła, jemioła 
(drzewka cięte i w donicach)

Sprzedaż w dniach, 11.12-23.12.2010

godz. 9.00 - 19.00
ul. Lotnicza 74

(róg Lotniczej,Wysogotowskiej)

Ceny konkurencyjne!!!!!!!!!
możliwość dowozu

Istniejemy już 16 lat na rynku!!!!!
Życzymy Wesołych Świąt!!!

Zapraszamy
Choinki

Zapraszamy
Choinki

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

604 695 514
LCD • 37 cali • TANIO

SPRZEDAM TELEWIZOR

BOKSERY 
SZCZENI¢TA-PR¢GOWANE

9 tyg./zaszczepione 300z∏/szt.
602 385 955
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US¸UGI TRANSPORTOWO-SPRZ¢TOWE

kom. 600 042 721

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

te
ra

zt
en

is
.p

l

CENTRUM TENISOWE SOBOTA
Rokietnica-Sobota, ul. Poznańska 43 • 519 352 790 

32
nowoczesne 

korty

treningi pod okiem 
doświadczonych trenerów

szkółka tenisowa
dla dzieci

liga amatorska
CTS

tenis • squash • badminton

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

*GEODETA*
607 644 710

tel. 604 188 597
504 799 778

KANCELARIA
RADCÓW PRAWNYCH

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

602 190 014   61 652 40 00
61 814 20 41

Club
Pierwszy w Przeêmierowie   
          Club na imprez´!

• super drinki
• imprezy co sobot´ – wst´p wolny!
• mecze na ˝ywo,
• organizacja imprez Panieƒskich/Kawalerskich/Osiemnastek i nie tylko

rezerwacje 605853604 lub 693569570, adres: róg ulic Rynkowa/Łanowa 62-081 Przeêmierowo

• Andrzejki
• Sylwester

DO WYNAJ¢CIA

501 232 195

LOKAL 80 m2 w PRZEèMIEROWIE
+ PARKING, ul. Rynkowa
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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

GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek-piątek

9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14

- chirurg -

Gabinet weterynaryjny
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

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

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

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

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)

NIEMIECKI
KOREPETYCJE

507 - 946 - 733
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cena 130 zł za osob´
Gwarantujemy:

wspania∏à zabaw´, przy muzyce  
na ˝ywo, wyÊmienite menu,

oraz wiele atrakcji
(m.in. pokaz taƒca, konkursy itp.)

W celu dokonania rezerwacji
prosimy o kontakt:

tel. 61 896 24 00
e-mail: tarnowo@hotel500.com.pl

HOTEL 500***
ul. Poznaƒska 139

62-080 Tarnowo Podgórne

27 listopad 2010 r.
godz. 20:00

czyli włoski wieczór 

andrzejkowy!
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