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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)

800 909 909

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

Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard 
przyjmuje: w pon.15.00-17.00, w czw. 10.00-12.00

W SOBOTY URZĄD NIECZYNNY

Telefony alarmowe Szanowni Państwo!
Wiosna za oknem, czas więc wyjść z domu. A okazji nie bra-

kuje! Za nami co prawda Krajowe Mistrzostwa w Tańcach 
Nowoczesnych (kto nie był, niech sprawdzi na ostatniej stro-
nie, co stracił) i koncert zespołu „Kwiaty Polskie” z Ejszy-
szek w litewskim rejonie solecznickim,  ale już dzisiaj zapra-
szamy na Memoriał Enoeda Cup 2011, który odbędzie się 20 
marca w Przeźmierowie – to zawody karate będące elimina-
cjami do Mistrzostw Europy(!). Zapowiedzi pozostałych im-
prez – wewnątrz numeru. 

Przedstawiamy także działania na rzecz zapewnienia dosta-
tecznej opieki pediatrycznej w Przeźmierowie oraz informację 
nowo powstałego Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa 
i Baranowa, protestującego przeciwko rozbudowie lotniska 
Ławica. 

Pozdrawiam  
 ~Agnieszka Rzeźnik – Redaktor naczelna

W naszym zaprzyjaźnio-
nym litewskim rejonie 
Soleczniki,  w  miej-

scowości Jaszuny spalił się dom, 
w którym mieszkały dwie  rodzi-
ny. Wszystko zostało zniszczone – 
pogorzelcom nie zostało dosłow-
nie nic. Starosta Zofia Griaznowa 
wystosowała apel do ludzi dobrej 

woli z prośbą o wsparcie. Mamy 
nadzieję,  że  zechcą Państwo do-
konać  wpłat  na  podane  poniżej 
konta. Jesteśmy pewni, że wspól-
nie  udowodnimy,  że  współpra-
ca  pomiędzy  naszymi  Gminami 
polega  również  na  wzajemnym 
wsparciu  w  trudnych  chwilach.  
 ~ARz

Pomóżmy!

Jaszuny, luty 2011 r. 
Szanowni Przyjaciele!
Zwracam się do Państwa ze smutną informacją – na terytorium 

naszej Gminy Jaszuny spłonął dom, w którym mieszkały 2 rodzi-
ny: Marii Alencynowicz (3 osoby) oraz Reginy Tetianec (4 osoby). 
Zostali z tym, co mieli na sobie.

Samorząd Rejonu Solecznickiego i gmina udzieliły i udzielają 
pomocy materialnej na odbudowę połowy domu dla rodziny Tetia-
nec, jak również na zakwaterowanie rodziny Alencynowicz i wypo-
sażenie w niezbędne rzeczy. Ale tych środków nie wystarcza.

Proszę za Waszym pośrednictwem ludzi dobrych chęci i serca 
o pomoc i wsparcie finansowe tych rodzin.

Z pozdrowieniami i szacunkiem   Starosta Gminy Jaszuny  
 ~Zofia Griaznowa 
Pieniądze można przesyłać na konta:   

Marja Alencynowicz 
AB DnB Nord bankas 
Vilnius Lithuania
LT 194010044400183977
SWIFT: AGBL LT 2X

Regina Tetianec
AB DnB bankas
Vilnius, Lithuania
LT 284010044400124936
SWIFT AGBL LT 2X
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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

Informacja podana przez Specjalistyczne Przychodnie Lekarskie Med-Lux o niemożli-
wości zapewnienia od 1 kwietnia opieki pediatrycznej zaniepokoiła zarówno rodziców 
zapisanych tam dzieci, jak i władze Gminy. Od otrzymania pierwszych niepokojących 

sygnałów Pierwszy Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat rozmawia z przedstawi-
cielami różnych instytucji i środowisk. W pierwszej kolejności o wyjaśnienia poproszo-
no dyrektor Przychodni Prywatnych Med-Lux, która swoją decyzję uzasadniła brakiem 
odpowiedzi ze strony lekarzy pediatrów na składaną przez nią od kilku miesięcy ofertę 
pracy.  Odbyły się również spotkania z dyrekcjami pozostałych przychodni z terenu Gmi-
ny. Jesteśmy w stałym kontakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia, zwłaszcza w zakre-
sie obowiązku zapewnienia przez przychodnie opieki najmłodszym pacjentom w ramach 
podpisanego z NFZ kontraktu. O sytuacji poinformowany został wojewoda wielkopolski 
Piotr Florek.
Zdaję sobie sprawę, z trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się rodzice najmłodszych. Proszę 

jednak pamiętać, że Med-Lux jest firmą prywatną i Gmina nie może w sposób bezpośredni 
ingerować w podejmowane przez Dyrekcję decyzje biznesowe. Ponieważ jednak sprawa 
ta dotyczy sporej grupy mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne podejmujemy wszelkie 
możliwe kroki dla zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej. O wypracowanych roz-
wiązaniach będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej i na łamach 
gazety.  

na terenie Gminy Tarnowo Podgórne:
PLR „Vita Longa” Przeźmierowo, Ogrodowa 13 61 814 20 41

PLR „Saluber” Tarnowo Podgórne, Sportowa 1 61 814 62 62

pozostałe :
PLR „Familia” Kiekrz, Czysta 21 61 8482 002

NZOZ Vigilax sp. z o.o. Buk, Kościuszki 5 61 8140 091

Przychodnia ZLR Dopiewo, Łąkowa 2 61 8148 321

Przychodnia L-DLR Kaźmierz, Orzeszkowej 6 61 2918 299

Przychodnia ZLR Komorniki, Stawna 9/11 61 8935 118

NZOZ Vigilax sp. z o.o. Niepruszewo, Starowiejska 19 61 8968 724

NZOZ „Twoja Przychodnia” Plewiska, Grunwaldzka 508 61 6517 970

NZPiSOZ „Koramed” Plewiska, Grunwaldzka 571 61 6517 641

Poradnia LO Poznań, Gerberowa 64b 61 8677 692

Przychodnia „Nasze 
Zdrowie” S.c.

Poznań, Grochowska 110 61 8674 428

Przychodnia „Ławica - Plus” Poznań, Rumcajsa 2a 61 6610 030

NZOZ „Medyk” Poznań, Świt 47 61 8616 384

Poradnia „Salus Pro 
Familia”

Poznań, Grochowska 50 61 8672 783

NZOZ „Ognik” S.c. Poznań, Ognik 18 61 8674 043

Przychodnia Ławica 1 Poznań, Rumcajsa 2a 61 6634 212

Prywatna Lecznica Certus 
Sp. z o.o

Poznań, Dąbrowskiego 
262/280

61 8470 460

Poradnia „Familia”S.c Poznań, Chojnicka 58 609 883 315

Przychodnia „Szlachetne 
Zdrowie”

Poznań, Muszkowska 1/1 61 8499 106, 
61 8474 262

Przychodnia LR. Rokietnica, Pocztowa 3 61 8145 199

NZOZ Bonus Skórzewo, Poznańska 74 61 81 43 625

Otrzymałam informację w przy-
chodni zdrowia MED-LUX 

w Przeźmierowie, że najmłod-
si pacjenci (ok. 1400 dzieci) nie 

mają zapewnionej opieki me-
dycznej w ramach NFZ. Jako 

rodzice zostaliśmy poinformowa-
ni o konieczności szukania na 

własną rękę pediatry dla naszych 
dzieci. Sytuacja jest, nie prze-

sadzę mówiąc, dramatyczna, bo 
gdzie w tak krótkim czasie moż-
na znaleźć opiekę medyczną dla 
tylu dzieci? Wszystkie okoliczne 

przychodnie mają już zapełnione 
limity pacjentów. Uprzejmie pro-
szę o zainteresowanie się tą spra-

wą, gdyż chodzi o najmłodszych 
mieszkańców naszej Gminy. 

Gdzie mieszkańcy Przeźmierowa mają leczyć dzieci?  
– odpowiada Wójt Gminy Tadeusz Czajka

Wykaz najbliższych poradni:
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23 lutego na zaproszenie Prezydenta RP Bronisława  ∂
Komorowskiego Wójt Tadeusz Czajka wziął udział w kon-
ferencji „Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
– szanse i wyzwania” w ramach Forum Debaty Publicznej 
„Solidarne społeczeństwo, bezpieczna rodzina”. Podczas 
konferencji Prezydent RP podpisał tzw. „ustawę żłobko-
wą”. 

 

24 lutego w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spo- ∂
tkanie Wójta Tadeusza Czajki z wojewodą wielkopolskim 
Piotrem Florkiem. Główne poruszane tematy to komuna-
lizacja gruntów Skarbu Państwa na rzecz Gminy Tarnowo 
Podgórne, kryteria oceny formalno-prawnej uchwał Rady 
Gminy związanych z gospodarką przestrzenną oraz spra-
wa braku pediatry w Przeźmierowie. W spotkaniu uczest-
niczył również Zastępca Wójta Piotr Kaczmarek.  

26 lutego oddano do użytku nowo wybudowaną świe- ∂
tlicę w Rumianku. Symbolicznego przecięcia wstęgi do-
konali Wójt Tadeusz Czajka, Przewodniczący Rady Grze-
gorz Leonhard oraz sołtys Jerzy  Papych. Prezbiter Adam 
Prozorowski poświęcił świetlicę, a mieszkańcy Rumianka 
„przetestowali” obiekt podczas karnawałowej zabawy.  

28 lutego br.  Regionalny Dyrektor  Ochrony  Środo- ∂
wiska  wydał decyzję o ustaleniu środowiskowych  uwa-
runkowań  dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i moder-
nizacja Portu Lotniczego Poznań-Ławica Spółka z o.o.”.  
Oznacza to, że pierwsze inwestycje mogą ruszyć już w 
kwietniu. 

Powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Przeźmierowa  ∂
i Bara nowa – „Nasze Małe Ojczyzny” skupiające osoby 
zaangażowane w dyskusję na temat wpływu rozbudowy 
i modernizacji lotniska Ławica na komfort życia na tere-
nach przyległych – sprawozdanie z podejmowanych dzia-
łań prezentujemy na str. 9

W związku z nowelizacją Planu Rozwoju Lokalnego  ∂
Wójt Gminy Tadeusz Czajka powołał Zespół Konsultacyj-
ny, który tworzą: prezydium Rady Gminy oraz przewod-
niczący Komisji Rady Gminy (9 osób), szefowie jedno-
stek organizacyjnych i spółek gminnych (7 osób),  sołtysi 
trzech największych miejscowości oraz tych miejscowo-
ści, które nie mają  swego przedstawiciela w Radzie Gmi-
ny (9 osób), przedstawiciele organizacji społecznych (6 
osób) oraz przedstawiciel instytucji zajmującej się gospo-
darką wodną - razem: 33 osoby. Przewodniczącą Zespo-
łu została Ewa Noszczyńska-Szkurat, I Zastępca Wójta. 
Pierwsze posiedzenie: 25 marca. 

Przeczytaj, co wydarzyło się w naszej Gminie!

Prelekcja  „Jak  mogę  pomóc 
mojemu  bliskiemu  w  cho-
robie?”  wygłoszona  przez 

Małgorzatę Kudzię z poznańskiego 
Hospicjum  Domowego  stanowiła 
główną część pierwszego spotkania 
w  ramach  programu  „Gmina  bez 
barier”.  Podczas  wykładu  przed-
stawiona została idea działania ho-
spicjum domowego oraz zasady or-
ganizowania wizyt pielęgniarskich. 
Pokrótce omówiono pozostałe spo-
soby  pomocy  osobom  niepełno-
sprawnym i długo chorującym. 
Potem był czas na dyskusję i py-

tania. Na nasze zaproszenie odpo-
wiedzieli  najbardziej  zaintereso-
wani,  dlatego  podczas  rozmowy 
wymienialiśmy się wiadomościami 
i pomysłami na sposoby rozwijania 
programu „Gmina bez barier”. 

Okazało się, że podjęcie  tematu 
pomocy  osobom  niepełnospraw-
nym i ich rodzinom jest niezwykle 
potrzebne, a zakres koniecznych do 
omówienia spraw jest bardzo sze-
roki: od pokazywania możliwości 
korzystania z pomocy, jaka należy 
się  osobie  niepełnosprawnej  i  jej 
rodzinie, poprzez prezentację ofert 
stowarzyszeń i organizacji pozarzą-
dowych,  do długofalowych działań 
na  rzecz zmiany sposobu postrze-
gania pozycji osób niepełnospraw-
nych w społeczeństwie. Następne 
spotkanie, tym razem z przedsta-
wicielem Narodowego Funduszu 
Zdrowia, odbędzie się 21 mar-
ca, w GKS Tarnovia w Tarnowie 
Podgórnym przy ul. 23 Paździer-
nika 34 o godz. 17.00. 

~ARz

„Gmina bez barier”

Pierwsze spotkanie za nami

Od 16 do  23 lipca w mie-
ście Marche-en-Famenne 
odbędzie  się  zlot  fanów 

turystyki  rowerowej  z  całej  Eu-
ropy. Miasto położone jest w Wa-
lonii belgijskiej prowincji w Luk-
semburgu. 
Organizatorzy przygotowali dla 

uczestników  zlotu  szereg  atrak-
cji: możliwość podziwiania wspa-
niałych  krajobrazów,  rzek,  grot, 
zamków, degustacji wielu gatun-
ków piwa. Również dla amatorów 
wędkowania czy łowiectwa (my-
ślistwa) jest specjalny program.
W czwartek, 21  lipca odbywa 

się Święto Narodowe,  gdzie  or-

ganizatorzy  przygotowali  ucztę 
kulinarną.
Koordynatorem  wyjazdu  jest 

Klub  Rowerowy  im.  Tadeusza 
Baka  w  Szamotułach  „Cykli-
ści”,  a  szczegółowych  informa-
cji udziela prezes Klubu Tadeusz 
Mańczak  Szamotuły  ul. Wiosny 
Ludów 13, tel. 61 29 24 968.
Sądzę, że w Gminie odnoszącej 

ogólnopolskie  sukcesy  na  polu 
kolarstwa wyczynowego znajdzie 
się kilka osób, które mogłyby re-
prezentować i promować Gminę, 
propagować ideę zdrowego trybu 
życia  oraz  spędzania  czasu wol-
nego na dwóch kółkach.

~W. Biały

Tydzień Turystyki Rowerowej UECT
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A jednak dla nas są niezastąpieni!

W dopiero co zakończonym karnawale bawili się duzi i mali.

Podobno nie ma ludzi niezastąpionych – istnieją 
jednak wyjątki od tej reguły. W lutym na eme-
ryturę przeszli Barbara Jankowiak, kierownik 

Wydziału Spraw Obywatelskich, człowiek – instytu-
cja, pracująca w Urzędzie od blisko 28 lat oraz Jacek 
Kowalak, radny I i II kadencji, od 1994 roku dyrektor 
Gminnej Jednostki Oświatowej. Specjalne podzięko-
wania podczas sesji Rady Gminy przekazał Wójt Ta-
deusz Czajka i Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz 
Leonhard. Wszyscy zgromadzeni życzyli  radosnych 
chwil, spełnienia marzeń, odkrycia nowych pasji. 

Pani Basiu, Panie Jacku! Mamy nadzieję, że 
wszystkie plany odkładane na później zaczną się 
spełniać się właśnie teraz. Życzymy dobrego zdro-
wia, pogody ducha, ciepła i spokoju w życiu oso-
bistym.

O kilka słów poprosiliśmy Pana Jacka Kowalaka, 
dyrektora Gminnej Jednostki Oświatowej. 

Patrząc z perspektywy dwudziestu lat Pańskiej 
pracy na rzecz oświaty jak postrzega Pan zmiany, 
jakie zaszły w tym czasie?
Rzeczywiście  dwadzieścia  lat  zajmowałem  się 

sprawami  związanymi  z  oświatą  na  terenie  naszej 
Gminy i teraz, kiedy kończę pracę, mogę pozwolić 
sobie na małe podsumowanie. Trudno porównać stan 
naszych szkół  i przedszkoli z roku 1991 i 2011,  to 
praktycznie niemożliwe. W tym czasie wybudowa-
no praktycznie całą bazę materialną oświaty, nie było 
roku bez inwestycji służącej oświacie – trudno zna-
leźć drugą taką Gminę. 

Jakie Pana zdaniem były podstawy do stworze-
nia nowoczesnej bazy oświatowej?
Na obecny stan naszych szkół i przedszkoli praco-

wało bardzo wielu ludzi. Miałem szczęście być jed-
nym z nich. Wszyscy dotychczasowi Wójtowie Waldy 
Dzikowski, Krzysztof Krzysztofiak, Kazimierz Mar-
chlewski, a także obecny Wójt Tadeusz Czajka dąży-
li do stworzenia nowoczesnej bazy oświatowej. Mieli 

w  tych działaniach wsparcie  rad-
nych wszystkich kadencji. Spotka-
ło to się z dążeniami społeczności 
lokalnej.  Działały  komitety  spo-
łeczne  budowy  szkół w Lusowie 
i  Ceradzu Kościelnym  pod  prze-
wodnictwem Pana  Józefa Grajka 
i niestety nieżyjącego już Stefana 
Walewicza  (z  dużym  sentymen-
tem wspominam  budowę  Szkoły 
w Ceradzu Kościelnym). Zawsze 
można było liczyć na pomoc soł-
tysów  wszystkich  miejscowości. 
Towarzyszyło  temu duże zaanga-
żowanie  dyrektorów,  nauczycieli 
i pracowników wszystkich placó-
wek oświatowych. Miałem szczę-
ście spotykać na budowach wspa-
niałych ludzi takich jak nieżyjący 
już inż. Ryszard Kostka, któremu 
wiele  zawdzięczam  i  od  którego 
bardzo  dużo  się  nauczyłem,  czy 

Jan Chlebowski znakomity facho-
wiec i wspaniały człowiek, i wielu 
innych. Dziękuję wszystkim, któ-
rzy w tym czasie ze mną współpra-
cowali. Szczególnie chcę podzię-
kować moim współpracownikom 
z Gminnej Jednostki Oświatowej. 
Nigdy mnie nie zawiedli i zawsze 
mogłem liczyć na ich wsparcie. 

Wszyscy podkreślają Pana 
osobiste zaangażowanie w roz-
wijanie naszej oświaty. A jak Pan 
ocenia ten czas? Było warto? 
To  był  trudny  czas  wytężo-

nej i odpowiedzialnej pracy. Jed-
nocześnie  czas  bardzo  twórczy. 
W  każdej  szkole  i  w  każdym 
przedszkolu  jest  cząstka  mojej 
pracy. Nie ukrywam, że pozosta-
ło tam też trochę mojego zdrowia. 
Naprawdę myślę, że warto było.

~ARz

Karnawał w Sadach!

B. Jankowiak i J. Kowalak przeszli na emeryturę fot. archiwum
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Ruszył konkurs „Najlepszy Komisariat Roku Powiatu  ∂
Poznańskiego”  przez cały rok można wyrażać swa opinię 
na stronie www.poznan.policja.gov.pl, a najlepszej jed-
nostce na początku przyszłego roku zostanie przyznana 
nagroda finansowa. 

Trwa obchód przedspisowy. W okresie od 1 do 17 marca  ∂
rachmistrzowie sprawdzą aktualność i poprawność adre-
sów. Rachmistrzowie nie będą przeprowadzać wywiadów 
ani wchodzić do budynków czy mieszkań. Obchód jest 
pierwszym etapem Narodowego Spisu Powszechnego. 

Przedszkole w Baranowie „Mali Odkrywcy” ma własną  ∂
gwiazdę! Od 24 grudnia 2010 na niebie świeci gwiazda o 
nazwie „Mali Odkrywcy”. Niebieskie współrzędne naszej 
gwiazdy to: RA 19h17m57.21 -00°56’36.6” dec 7.34 mag, 
a jej numer rejestracyjny: NSW525401.

Arcybiskup Stanisław Gądecki objął patronat nad  ∂
koncertem jubileuszowym z cyklu „Lusowskie Poranki 
Muzyczne”, który odbędzie się 1 maja 2011 r. – będzie to 
nadzwyczajny koncert, którym chcemy uczcić beatyfika-
cję Jana Pawła II – więcej na stronie 18. 

W dniach 18-20 lutego odbyły się rekolekcje dla Pa- ∂
rafii Tarnowo Podgórne w Zaborówcu (pow. leszczyński). 
Głowny temat spotkania brzmiał: „Chrystus w Centrum 
wg Katechizmu Kościoła Katolickiego”. Szczegółowa 
relacja na portalu www.poziom-wyzej.pl w zakładce Or-
ganizacje i Stowarzyszenia / Parafia w Tarnowie Podgór-
nym.

28 marca w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym  ∂
odbędą się eliminacje gminne konkursu „Wiosenne prze-
budzenie”. Zwycięzcy wystąpią w Murowanej Goślinie. 

W dniach 14-18 marca w Przedszkolu „Mali Odkryw- ∂
cy” w Baranowie odbędzie się spotkanie w ramach projek-
tu Comenius: „Books and screens, windows to Europe”, 
realizowanego wspólnie z  pięcioma innymi placówkami: 
z Francji, z Grecji, z Hiszpanii, z Rumunii oraz z Turcji. Z 
tej okazji przedszkole przygotowuje film „Czerwony Kap-
turek” złożony ze zdjęć przedstawiających kolejne chwile 
tej bajki. Więcej na temat projektu na www.baranowo-
przedszkole.mawe.pl.

19 marca w sklepie Leroy Merlin w Swadzimiu odbędą  ∂
się licytacje (od 1zł!), których całkowity dochód przezna-
czony będzie  na remont Domu Dziecka w Otorowie. Start 
12:00

Przeczytaj, co wydarzyło się w naszej Gminie!

Naczelnik  Urzędu  Skar-
bowego  Poznań-Jeżyce 
informuje,  że  w  ramach 

akcji  rozliczenia podatku docho-
dowego  za  2010  rok,  mając  na 
celu  usprawnienie  przyjmowa-
nia zeznań  rocznych zorganizuje 
w Urzędzie Skarbowym Poznań-
Jeżyce:
•  pracującą  sobotę  w  dniu 

30.04.2011  r.  w  godzinach  od 
9.00 do 13.00,
•  wydłużone  godziny  pra-

cy Urzędu w dniach od 28.04.2011 
do 29.04.2011 r. tj. od godz.  7.30 
do 18.00. 

W powyższych godzinach pra-
cy  Urzędu  będzie  można  rów-
nież  dokonać  wpłat  w  punkcie 
kasowym Banku Spółdzielczego,  
ul. Słowackiego 27 w Poznaniu, 
przy Placu Asnyka.
Przypominamy  także  o  moż-

liwości  wysłania  deklaracji  po-
datkowej  przez  internet,  co  jest 
najprostszym i najszybszym spo-
sobem złożenia zeznania roczne-
go. Można  to zrobić bez wycho-
dzenia  z  domu  lub  z  dowolnego 
miejsca. 

~na

US pracuje w sobotę

5 marca w Szkole  Podstawo-
wej w Lusowie   odbyły  się 
Indywidualne  Mistrzostwa 

w  Karate  Tradycyjnym  „Orzeł 
Cup 2011”  (zdjęcie na okładce  i 
powyżej). Patronat honorowy nad 
zawodami objął Wójt Gminy Tar-
nowo Podgórne Tadeusz Czajka.  
Organizatorem był Klub Karate 
Tradycyjnego „Orzeł” Poznań. 

Natomiast 20 marca w Hali 
Sportowej w Przeźmierowie 

odbędą się kolejne zawody ka-
rate: Memoriał Enoeda Cup 
2011 Dzieci i Młodzieży. Będą to 
jednocześnie eliminacje do Mi-
strzostw Europy JKA Karate 
Dzieci, Kadetów i Juniorów. 
W  imieniu  organizatorów:  Ja-

pan  Karate  Assiociation  Polska 
i  OSiR  Tarnowo  Podgórne  ser-
decznie  zapraszamy  –  początek: 
10.00.

~ARz 

Eliminacje do 
Mistrzostw Europy  
w Przeźmierowie

Marzec w stylu karate fot. M. Kałucki
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straż gminna

Z notatnika 
Gminnego Strażnika

Obowiązek 
szczepienia psów

Straż  Gminna  odnotowuje  nieustannie  dużą 
liczbę interwencji w sprawie psów. Wiele razy 
przypominaliśmy o obowiązkach, jakie spoczy-

wają na właścicielach czworonogów, zarówno doty-
czących warunków  trzymania  zwierząt,  jak  i  tych 
związanych z zachowaniem wymagań bezpieczeń-
stwa. W kilku przypadkach podczas podejmowanych 
przez strażników czynności związanych z prowadzo-
nymi interwencjami okazało się, że pies nie posiadał 
wymaganych przepisami szczepień ochronnych. 
W związku z tym przypominamy, iż  Ustawa z dnia 

11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w art. 56 ust. 
1 nakłada obowiązek na właścicieli psów (powyżej 
3 miesiąca życia) ochronnego szczepienia ich prze-
ciwko wściekliźnie. Sankcje karne zawarte są w art. 
85 powyższej ustawy, który stanowi: „Kto uchyla się 
od  obowiązku  ochronnego  szczepienia  zwierzęcia 
przeciwko wściekliźnie podlega karze aresztu, ogra-
niczenia wolności albo karze grzywny”. Przestrze-
gamy, że w przypadku ujawnienia przez strażników 
braku szczepień będziemy wobec właścicieli psów 
stosować karę grzywny.  ~MK

Interwencje w lutym – 298, 
najczęstsze z nich dotyczyły:
•	 	bezpieczeństwa w komunika-
cji – 148 

•	 	kontroli związanych ze zwie-
rzętami  (zanieczyszczenia, 
brak nadzoru) – 27

•	 	kontroli  miejsc  spożywania 
alkoholu – 7

•	 	nieprzestrzegania aktów pra-
wa miejscowego – 35

Wybrane zdarzenia:
10 lutego –  otrzymaliśmy  in-

formację  o  śniętych  rybach  na 
stawku  w  Przeźmierowie,  przy 
ul. Olszynowej. Ponieważ istniało 
zagrożenia nielegalnego wprowa-
dzania ścieków do stawku, sprawę 
przekazano do Wydziału Ochrony 
Środowiska, który prowadzi dal-
sze czynności w tej sprawie.

 16 lutego – w Tarnowie Pod-
górnym przez psa został pogryzio-
ny mieszkaniec  tej miejscowości. 
Pies  nie  miał  aktualnych  szcze-
pień. Strażnik prowadzący sprawę 
ukarał właściciela grzywną i naka-
zał poddać psa kwarantannie. 

18 lutego – mieszkaniec miej-
scowości  Góra  przekazał  straży 
informację  o  nielegalnym  przy-
łączu  energetycznym  stwarzają-
cym zagrożenie. Po sporządzeniu 
stosownej  dokumentacji  sprawę 
przekazano do firmy ENEA. 

18 lutego – w  Przeźmierowie 
udzieliliśmy pomocy osobie, któ-

ra  dostała  ataku  padaczki. Męż-
czyznę  odwieziono  do  miejsca 
zamieszkania i oddano pod opie-
kę rodziny.
Wiele interwencji, które prowa-

dziliśmy  w  minionym  miesiącu 
dotyczyła zalań i podstopień. We 
wszystkich przypadkach przyczy-
ną były śnieg oraz znaczny wzrost 
poziomu wód gruntowych.
W  ostatnim  okresie  ujawnili-

śmy dużą liczbę wysypisk śmieci. 
Kolejny  raz pomocni okazali  się 
mieszkańcy, którzy  zlokalizowa-
li  wiele  miejsc  podrzucenia  od-
padów.  W  Swadzimiu  nieznany 
sprawca porzucił dużą  ilość gru-
zu, w Przeźmierowie wyrzucono 
meble oraz inne śmieci poremon-
towe, w Rumianku oraz Barano-
wie pojawiły się śmieci z gospo-
darstwa  domowego.  W  drugim 
przypadku  sprawcy  podrzuci-
li  je wprost pod posesję  jednego 
z mieszkańców. W związku z tym 
kolejny  raz  zwracamy  się  do 
mieszkańców o baczną obserwa-
cję  i  przekazywanie  informacji, 
dzięki którym uda nam się ujaw-
nić sprawców. 
W  lutym  wspólnie  z  Komisa-

riatem  Policji  uczestniczyliśmy 
w  akcji  „Bezpieczne  ferie”.  Za-
dawalający  jest  fakt,  iż  podczas 
trwania ferii zimowych nie ujaw-
niliśmy rażących naruszeń prawa.

~Artur Szeląg 
Komendant Straży Gminnej

Nadchodzi  wiosna,  słoń-
ce  w  dzień  przygrzewa  mocno, 
a w wyniku  topnienia  śniegu po-
wstają sople.
Przypomnieć można mieszkań-

com, że usuwanie sopli należy do 
właściciela, zarządcy, administra-
tora  nieruchomości.  Ten  przed-
stawiony  na  zdjęciu  usunął  pa-
trol  Straży  Gminnej  w  składzie 
Rafał  Talarczyk  i  Artur  Błażej-
czyk. Miejsce: Tarnowo Podgórne,  
ul. Poznańska.   ~na

Sady, ul. Kobylnicka, zgłoszenie od mieszkańca 
dotyczące kota siedzącego na szczycie słupa energe-
tycznego. Patrol kontaktuje się z Pogotowiem Ener-
getycznym oraz Strażą Pożarną. Przybycie obu służb 
na miejsce pozwala sprowadzić go na ziemię. Pozo-
staje pytanie czy powodem wdrapania się na szczyt 
słupa była kocia ciekawość, czy  też spłoszenie np. 
przez psa?

Tarnowo Podgórne, ul. Szkolna  w  sąsiedztwie 
szkoły  podstawowej.  Do  samochodu  marki  Opel 
wskakuje pies. Faktem  tym  jest  zaskoczona a zara-
zem wystraszona właścicielka samochodu, która wła-
śnie odbierała dzieci ze szkoły. Pies zajmuje miejsce 
po stronie pasażera, warcząc nie pozwala odjechać ro-
dzinie do domu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia 
patrol ustala domniemanego właściciela czworonoga, 
który uwalnia „aresztowany” samochód, a następnie 
ponosi  odpowiedzialność  za niezachowanie należy-
tych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.  

     ~SG

Zwierzęce interwencje
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Reprezentacja Gimnazjum w Gułtowach wywalczyła  ∂
tytuł Mistrza Powiatu Gimnazjów w unihokeju chłopców. 
Zawody zorganizowane przez UKS Gimnazjum Baranowo 
odbyły się 3 marca w hali sportowej OSiR w Baranowie. 
Zwycięska drużyna wygrała wszystkie trzy mecze. Na 
drugim i ostatnim miejscu, gwarantującym awans do fi-
nału regionu uplasowało się Gimnazjum w Baranowie.

  

Grupa teatralna „Przy okazji” zakwalifikowała się do  ∂
tegorocznego Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form 
Teatralnych „Arlekinada” w Inowrocławiu. Przypomnijmy 
grupa „Zamiast” wygrała w zeszłym roku ten przegląd. 
Podobnych sukcesów życzymy w tym roku! 

Działający w GOK „SEZAM” Teatr  Tańca „Sortownia”  ∂
Piotra Bańkowskiego wystąpi w poznańskim Teatrze Ani-
macji. W sobotę, 19 marca wystawi tam dwa spektakle: 
„Wkręta” i „Schody”. Wstęp wyłącznie na zaproszenia.

Przeczytaj, co wydarzyło się w naszej Gminie!

Sprawdź,  

co wydarzyło się w 

Twojej miejscowości

W lutym odbyło się spo-
tkanie  Tarnowskiego 
Stowarzyszenia Przed-

siębiorców  w  firmie  Med-Lux 
w Przeźmierowie, na którym po-
ruszano wiele  interesujących  te-
matów z zakresu medycyny pracy 
i ubezpieczeń zdrowotnych. 
Pani Magdalena Turska z firmy 

Med-Lux omówiła „Zakres medy-
cyny pracy w świetle obowiązują-
cych przepisów”. Wpływ czynni-
ków  szkodliwych  i  uciążliwych 
na organizm człowieka przez lata 
pracy może spowodować zmiany 
chorobowe  u  pracownika  z  po-
wstaniem  choroby  zawodowej 
włącznie,  a  także  obniżenie wy-
dajności  pracy.  Obowiązek  ob-
jęcia  pracowników  profilaktycz-
ną  opieką  zdrowotną  spoczywa 
na  pracodawcach,  a  sprawowa-
nie  opieki  profilaktycznej  nad 
pracownikami  należy  do  służby 
medycyny  pracy.  Koszt  badań 
profilaktycznych  pokrywa  pra-
codawca,  ale ma  prawo wyboru 
podstawowej jednostki medycyny 
pracy. Pracownik w czasie zatrud-
nienia  przechodzi  badania  pro-
filaktyczne:  wstępne,  okresowe 
i  kontrolne. Te  oraz  inne  świad-
czenia zdrowotne są wykonywa-
ne na podstawie umowy zawartej 
przez pracodawcę z podstawową 
jednostką  służby medycyny pra-
cy. Skierowanie  na  badania  pro-
filaktyczne  wydaje  pracodawca. 
Pracodawca nie może dopuścić do 
pracy pracownika bez aktualnego 
orzeczenia lekarskiego stwierdza-
jącego  brak  przeciwwskazań  do 
pracy na określonym stanowisku.

Następnie  zabrała  głos  Joanna 
Antonik z Allianz.   
Firma Allianz oferuje grupowe 

ubezpieczenie zdrowotne skiero-
wane do firm, które chcą zapew-
nić  swoim  pracownikom,  a  tak-
że  ich  rodzinom  wszechstronną 

opiekę medyczną. Ubezpieczenie 
pracownikom daje poczucie bez-
pieczeństwa,  szybki  i  bezgotów-
kowy dostęp do lekarzy, badań la-
boratoryjnych i diagnostycznych, 
profesjonalną i kompleksową po-
radę  wysoko  wykwalifikowanej 
kadry medycznej, możliwość  le-
czenia  w  prywatnych  zakładach 
opieki lekarskiej w ponadstandar-
dowych  warunkach.  Pracodaw-
cy,  który  jest  ubezpieczającym, 
daje   nie  tylko możliwość zgod-
nego z prawem zaliczenia skład-
ki w  koszty  uzyskania  dochodu, 
ale również niezwykle efektywne 
narzędzie  wspomagające  działa-
nia w sferze polityki personalnej 
i umacnia jego pozycję na rynku 
pracy.
Z  kolei  Aleksandra  Szmagaj 

z Medicover opowiadała o grupa 
Medicover,  która  jest międzyna-
rodową firmą medyczną oferują-
cą kompleksową opiekę medycz-
ną,  od  badań  diagnostycznych, 
przez medycynę pracy, konsulta-
cje u lekarzy pierwszego kontaktu 
oraz lekarzy specjalistów, zabiegi 
ambulatoryjne, fizjoterapię, bada-
nia profilaktyczne, usługi stoma-
tologiczne,  pogotowie  ratunko-
we, aż po pełnoprofilową  opiekę 
szpitalną. Firmom, które decydu-
ją  się  na  Grupowe  Ubezpiecze-
nie Zdrowotne, Medicover dedy-
kuje  indywidualnego  opiekuna 
biznesowego, który dba o relacje 
i czuwa nad prawidłową realiza-
cją umowy. 
Pełna  treść  artykułu  z  danymi 

kontaktowymi do firm mających 
prelekcje na spotkaniu na stronie 
www.tsp.pl 

Przedsiębiorcy  w  trakcie  spo-
tkania mogli skorzystać z badania 
krwi oraz wymienić się pogląda-
mi na tematy gospodarcze w trak-
cie poczęstunku.

~KSz

Med – Lux  
gościł TSP

24 marca transport pomo-
cy  rzeczowej  dla  po-
wodzian.  Informacje 

Wojciech  Janczewski,  wiceprze-
wodniczący  Rady  Gminy,  Pre-
zes  Stowarzyszenia  „Dar  Serc”,  
tel. 601 743 710.

Pomoc dla 
powodzian
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lotnisko ławica

W  styczniu  mieszkańcy 
Przeźmierowa  i Bara-
nowa  skierowali  list 

otwarty do Marszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego i Prezyden-
ta Miasta  Poznania.  Przedstawi-
li w nim swoje zastrzeżenia pod 
adresem działania Zarządu Portu 
Lotniczego, który zdaniem wielu 
mieszkańców wprowadza w błąd 
opinię publiczną  i władze  regio-
nu co do rzeczywistych skutków 
zwiększenia  skali  operacji  lotni-
czych.  
Mieszkańcy  poprosili  także 

o udzielenie odpowiedzi na nastę-
pujące ważne pytania:
•	 	Dlaczego Zarząd Spółki do-
puścił do lotów nocnych i kto 
za to odpowiada?

•	 	Czy Zarząd Spółki  informo-
wał właścicieli Spółki o tym, 
że rozwój działalności  lotni-
ska powoduje przekroczenie 
norm i łamanie prawa?

•	 	Czy zarząd informował wła-
ścicieli  Spółki  o  tym,  że 
dalszy  rozwój  lotniska  do-
prowadzi do znacznej degra-
dacji warunków życia kilku-
nastu  tysięcy mieszkańców?  

W sprawie lotniska dyskutowa-
no również na lutowej sesji Rady 
Gminy.

Niestety 28 lutego br. Regional-
ny Dyrektor Ochrony Środowiska 
wydał  decyzję  o  ustaleniu  śro-
dowiskowych  uwarunkowań  dla 
przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa 
i modernizacja Portu Lotniczego 
Poznań-Ławica Spółka z o.o.”.  

Aktualnie  analizowana  jest 
treść  decyzji  (uzasadnienie  liczy 
65 stron). Zapewne będą odwoła-
nia i nasze dalsze działania zmie-
rzające do wywołania refleksji ze 
strony decydentów. 
Decyzja budzi sprzeciw miesz-

kańców,  którzy  nigdy  dotąd  nie 
występowali  przeciwko  dzia-
łalności  lotniska,  pomimo  że 
w ostatnich 5 latach nastąpił bli-
sko  5-krotny  wzrost  liczby  ob-
sługiwanych  pasażerów.  Dzi-

Rozbudowa Ławicy? – mieszkańcy protestują
siaj  okazuje  się,  że  w  stosunku 
do  roku  lat  2003 –  2004 planu-
je  się  zwiększenie  liczby obsłu-
giwanych  pasażerów  15–krot-
nie.  Korzystając  ze  specustawy 
lokalizuje  się  jakby nowe  lotni-
sko, które będzie mogło obsługi-
wać 2 razy więcej pasażerów niż 
obecne  (w  sumie  3  razy  więk-
sze). Ze zrozumiałych względów 
nie  jest  to  akceptowalne  przez 
mieszkańców.  Tym  bardziej,  że 
w efekcie może zostać ustalony 
obszar  ograniczonego  użytko-
wania. Oznacza  to w perspekty-
wie 10-20  lat możliwą degrada-
cję terenów przy lotnisku (zakaz 
budowy  i  rozbudowy  domów 
mieszkalnych,  hoteli,  obiektów 
użyteczności publicznej itp.). 

Przypomnijmy krótko nasze 
wspólne stanowisko:
1. Nie żądamy likwidacji lotni-

ska. Uważamy, że ruch pasażerski 
na poziomie 800 tys. do 1 miliona 
pasażerów  rocznie  jest  akcepto-
wany. Trzeba wiedzieć, że jest to 
poziom blisko 4-krotnie większy 
niż w 2003 r. (263,5 tys.)
2. Jeszcze  10-12  lat  temu  Za-

rząd i władze regionu informowa-
ły, że obecne lotnisko będzie funk-
cjonowało  do  roku  2012–2015. 
W  obowiązującym  do  2005  r. 
planie ogólnym Miasta Poznania 
z  1994  r.  określono,  że w  przy-
padku radykalnego wzrostu ruchu 
lotniczego lotnisko zostanie prze-
niesione z Ławicy. 
3. Uważamy, że mieszkańcy nie 

powinni  ponosić  skutków zanie-
chania i zaniedbań Zarządu Spół-
ki w poszukiwaniu alternatywnej 
lokalizacji. 
4. Zarząd  Spółki  nie  wprowa-

dził obowiązkowego systemu mo-
nitoringu  hałasu  i  narażał  przez 
kilka  lat  ludzi  na  utratę  zdrowia 
i życia. 
5. Jesteśmy zdecydowanie prze-

ciwni lotom nocnym, które są za-
kazane na wielu lotniskach.
6.   Uważamy, że Zarząd lotni-

ska wprowadza w błąd opinię pu-
bliczną  i  władze Regionu  co  do 
rzeczywistych  skutków  4  krot-

nego  zwiększenia  skali  operacji 
(z 800 tys. w 2007 r.  do 3,5 – 4,0 
mln pasażerów): 
•	 	Zarząd twierdzi, że zna ujem-
ne skutki, ale ich nie ujawnia 
w raporcie pomimo iż powi-
nien je ujawnić, 

•	 	nie bierze pod uwagę bardzo 
wysokich kosztów zewnętrz-
nych – ok. 1,0 mld zł,

•	 	nie  bierze  pod  uwagę  moż-
liwej  degradacji  środowiska 
człowieka  na  znacznym  ob-
szarze i negatywnego oddzia-
ływania na zdrowie i życie co 
najmniej kilku tysięcy miesz-
kańców.  

 
7. W rezultacie może dojść do 

utworzenia obszaru ograniczone-
go  użytkowania. Na  terenie  ob-
szaru nie będzie można budować 
domów mieszkalnych, hoteli, bu-
dynków użyteczności publicznej 
itp.  Naszym  zdaniem  oznacza 
to znaczne  straty materialne dla 
właścicieli  nieruchomości  i  de-
gradację  terenu  w  strefie  oraz 
w  jej  sąsiedztwie  w  perspekty-
wie 10-20 lat i żadne ewentualne 
odszkodowanie tego nie zrekom-
pensują.

Co dalej ?
Wydana  decyzja  jest  dopie-

ro  wstępnym  etapem  procesu 
inwestycyjnego  i  stanowi  zale-
dwie  podstawę  do  wydania  de-
cyzji  o  pozwoleniu  na  budowę. 
W  związku  z  tym wszystkie  za-
interesowane  osoby mogą  (i  po-
winny) wnieść  odwołanie  od  tej 
decyzji  do  Generalnej  Dyrekcji 
Ochrony Środowiska.   
Powstało  „Stowarzyszenie 

Przyjaciół Przeźmierowa  i Bara-
nowa  –  Nasze Małe  Ojczyzny”. 
Nawiązana  została  współpraca 
z  Stowarzyszeniem  Przyjaciół 
Osiedla  Ławica.  Wspólnie  bę-
dziemy dążyć do uświadamiania 
opinii publicznej o skutkach pla-
nowanego zwiększenia skali ope-
racji lotniczych. 

~Leszek Wardeński,  
Krzysztof Bartosik, Tadeusz Zimny
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sprawozdanie

Z prac 
Rady Gminy

Sesja z 22 lutego

Sesję w dniu 22 lutego 2011 r. 
rozpoczęliśmy  od  uroczy-
stości  podziękowania  za 

pracę  kierownikowi  Wydzia-
łu  Spraw Obywatelskich  Barba-
rze  Jankowiak  oraz  dyrektorowi 
Gminnej  Jednostki  Oświatowej 
Jackowi  Kowalakowi.  Oboje  od 
1  marca  przeszli  na  emeryturę. 
Swoją  pracą  zapisali wyjątkowo 
chlubną  kartę  w  historii  Gminy 
Tarnowo  Podgórne.  Wyliczanie 
zasług głównych bohaterów opi-
sywanej  uroczystości  znacznie 
przekroczyłoby  skromne  możli-
wości  łamów  „Sąsiadki  –  Czy-
taj”, dlatego pozwolę sobie jedy-
nie na opisanie własnych z Nimi 
doświadczeń. 
Nie wyobrażam sobie na przy-

kład sprawnego przeprowadzania 
wyborów  –  w  tym  samorządo-
wych – bez czujnego „oka” Basi 
Jankowiak. Dla mnie stanowi ona 
wzór urzędnika państwowego: za-
wsze kompetentna, pewna swojej 
wiedzy, biorąca odpowiedzialność 
za każdą decyzję i wypowiedzia-
ne słowo. Dla wszystkich radnych 
niekwestionowany autorytet. Jac-
ka Kowalaka podziwiam za to, że 
skutecznie  potrafił  przekonywać 
kolejne  Rady  Gminy  do  podno-
szenia poziomu oświaty, a zwłasz-
cza do znacznych inwestycji w tej 
dziedzinie. Trudno przecenić jego 
rolę  w  budowaniu  znakomitej 
kondycji oświaty w naszej Gmi-
nie.  Błyskotliwość,  opanowanie, 
inteligencja,  umiejętność  logicz-
nej  argumentacji  to  cechy,  któ-
re zawsze u Jacka Kowalaka po-
dziwiałem. Nie bez znaczenia dla 
dobrych kontaktów z Radą Gmi-
ny miał pewnie fakt, że Jacek Ko-
walak w przeszłości również pia-
stował mandat radnego. Ponieważ 

zarówno  p.  Jankowiak  jak  i  p. 
Kowalak  ściśle  współpracowali 
z Radą Gminy, nie tracę nadziei, 
że od czasu do czasu zaszczycać 
nas będą swoją obecnością na ko-
misjach i sesjach. W imieniu Rady 
Gminy życzę też powodzenia ich 
następcom. 
W dalszej,  roboczej  już  części 

sesji Rada podjęła uchwały w na-
stępujących sprawach:

- nadania nazwy ulicy w Sie-
rosławiu
W związku ze zmianą przebie-

gu ul. Leśnej wystąpiła koniecz-
ność nadania tej samej nazwy no-
wemu odcinkowi ulicy. 

- kupna działek w Chybach
Rada Gminy zezwoliła Wójto-

wi na zakup działek stanowiących 
część ul. Parkowej.

- kupna działki w Tarnowie 
Podgórnym
Rada wyraziła zgodę na wykup 

działki stanowiącej część ul. Wi-
śniowy Sad. 

- uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie ul. Mor-
wowej w Sierosławiu 

- przystąpienia do opracowa-
nia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego tere-
nów zabudowy mieszkaniowej 
w Lusówku 

- zmiany uchwały w sprawie 
poboru należności pieniężnych 
w formie inkasa
Na  skutek  zmiany  sołtysów 

w Tarnowie  Podgórnym  i w Sa-

dach niezbędna okazała się zmia-
na w/w uchwały

- cen za usługi przewozowe 
transportu zbiorowego na tere-
nie Gminy Tarnowo Podgórne
Rada  po  dyskusji  przyjęła  za-

proponowane przez Wójta taryfy 
(szczegóły wewnątrz gazety).

- zmiany uchwały w sprawie 
statutu Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Tarnowie Podgórnym 
W związku z przejęciem przez 

Gminę  prowadzenia  świetlic  so-
cjoterapeutycznych  niezbęd-
na  okazała  się  zmiana  statutu 
w przedmiotowym zakresie. 
Następnie Rada wysłuchała  in-

formacji Wójta  o  procedurze  no-
welizacji Planu Rozwoju Lokalne-
go oraz sprawozdania z wykonania 
uchwał Rady Gminy. 
Następną  sesję  zaplanowałem 

na 22 marca 2011 r. na stronie in-
ternetowej Gminy mogą się Pań-
stwo  już  zapoznać  z  jej  progra-
mem. Zapraszam do uczestnictwa 
w pracach Rady. 
Na zakończenie chciałbym spro-

stować swój błąd. W poprzednim 
numerze błędnie podałem wynik 
wyborów  do  Społecznej  Komi-
sji Mieszkaniowej.  Radę Gminy 
reprezentować  będą  w  tym  gre-
mium Władysława Gorońska oraz 
Wojciech Janczewski. Zaintereso-
wanych i czytelników serdecznie 
przepraszam.

~ Grzegorz Leonhard  
Przewodniczący Rady Gminy 

Podczas sesji uroczyście podziękowaliśmy za 
pracę Barbarze Jankowiak i Jackowi Kowalakowi, 
którzy przeszli na emeryturę. Zapisali wyjątkowo 
chlubną kartę w historii Gminy.
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stowarzyszenia

Pierwsze miejsce w rozgrywkach Przeźmierowskiej Amatorskiej 
Halowej Ligi Piłki Nożnej zajął Global System. Na miejscach 
2-9 uplasowały się kolejno: United, Gusma Sady, FC Tajfun, Ki-

per, Spiryt Swadzim, Magna, Old Boys, Dromader.  Zakończenie trze-
ciej zimowej edycji odbyło się 6 marca w hali sportowej OSiR w Prze-
źmierowie. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, piłki, 
a pierwsze trzy – dodatkowo nagrody rzeczowe. – Wszystkie drużyny re-
prezentowały wysoki poziom przygotowania, czego dowodem była wy-
równana rywalizacja. Poziom zawodów z roku na rok wzrasta – podsu-
mował Andrzej Mróz, zawodnik i organizator ligi.
Kolejna, letnia edycja, rozgrywana na boisku Orlik w Przeźmierowie 

rozpocznie się w maju. Zgłoszenia do końca kwietnia można dokonać 
telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 605 042 591.  ~AG

Amatorzy piłki na podium

KONTAKT
Maciej Burkiet, 

Tel. 785 251 960 
(proszę dzwonić  

po 18:00)

Taniec odpręża, wyzwala po-
zytywne emocje, aktywizu-
je hormon szczęścia. I o to 

nam chodziło, by bawić się na ca-
łego. Tak wspaniałą zabawę karna-
wałową zapewnili nam Dj eMDar-
ko,  czyli  Dariusz Michalak  oraz 
zespół Black Boys w składzie: Da-
riusz Andrzejewski i Andrzej Wil-
helm, wierni wolontariusze  –  or-
kiestra,  zapewniający  nam  dobrą 
muzykę,  kolorowe  światła  i  kar-
nawałowy nastrój. Na Was zawsze 
można liczyć! Dziękujemy!
Rodzice upiekli pyszne domowe 

ciasta i zastawili stoły, uczestnicy 

Zabawa karnawałowa w Roktarze
zajęć  terapeutycznych  wykonali 
maski i kotyliony, terapeuci przy-
gotowali konkursy i przystroili hol 
Gimnazjum w Napachaniu, na któ-
rym tańczyliśmy. Niczego nie bra-
kowało, żeby się dobrze bawić!
W  zabawie  uczestniczyli  rów-

nież  zaproszeni  goście,  tj.  za-
przyjaźnieni  członkowie  Stowa-
rzyszenia  „Amikus”  z  Poznania 
z  terapeutami  i  prezes  Elżbietą 
Suterską. Wspólną  fotografią za-
mknęliśmy spotkanie.
Było świetnie! Czekamy na na-

stępną zabawę!
~Z.M.Zabawa karnawałowa Roktaru fot. archiwum

Zakończył się drugi semestr 
działalności  Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.  Rozpo-

częliśmy trzeci, letni semestr no-
wym cyklem wykładów „Historia 
życia codziennego” i zajęciami w 
sekcjach.

A oto aktualne informacje:
• kontynuują działalność wszyst-

kie  dotychczasowe  sekcje,  przyj-
mowane są opłaty za uczestnictwo 
w nich i opłaty semestralne,

Informacje  
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

• 16 lutego rozpoczęły się zajęcia w grupie treningu pamięci (dla za-
interesowanych informacje w biurze),
• Wspólnie z GOK „Sezam” czynimy starania o realizację spektaklu 

teatralnego pisarza i aktora Mariusza Marczyka „Spóźniona miłość czy-
li wyznanie starego belfra”. Więcej informacji podamy w terminie póź-
niejszym.
• 13 kwietnia organizowana jest wycieczka do Berlina. W progra-

mie zwiedzanie Muzeum Historii Naturalnej i panoramiczne zwiedza-
nie miasta. Liczba miejsc ograniczona. Przyjmujemy zapisy. Dokładne 
informacje w biurze UTW.
Przy okazji przepraszam za popełniony przed miesiącem czeski błąd 

w numerze telefonu do biura. Poprawny numer: 618 959 294
~Maria Zgoła   

Sekretarz Zarządu UTW

INFORMACJA!

ZAPRASZAMY!

Poszukujemy pań i panów oraz młodzież 
do założenia grupy silnych osób  

z Gminy Tarnowo Podgórne  
i okolic lubiących  

sporty siłowe  
i rywalizację.
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sprawozdania

POselskie 
wieści

Z prac 
Rady Powiatu

Sesja z 22 lutego

W dniu 22 lutego odbyła 
się  IV  sesja  Rady  Po-
wiatu.  Wiodącym  te-

matem  była  informacja  o  stanie 
bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego oraz ochronie przeciwpożaro-
wej w Powiecie Poznańskim. 
Informacje z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa w 2010 r. przedstawił, 
Starosta  Jan Grabkowski. Dotyczy-
ły one szeroko pojętego bezpieczeń-
stwa: drogowego, przeciwpożarowe-
go,  medycznego,  weterynaryjnego, 
sanitarno-epidemiologicznego, prze-
stępczości  samochodowej,  sprawy 
bilboardów ledowych, problemu tak 
zwanych dopalaczy. 
Natomiast  informacje  o  stanie 

bezpieczeństwa  i  ratownictwa Po-
znania  i  Powiatu  Poznańskiego 
w 2010 r. przedstawił Komendant 
Miejskiej Policji w Poznaniu insp. 
Zbigniew Hultajski. Omówiona zo-
stała szczegółowo dynamika prze-
stępczości i tak:
•  kradzież  cudzej  rzeczy  -  1821, 
więcej o 116
•  w tym kradzież samochodu - 432 
mniej o 1

•  kradzież z włamaniem - 535 mniej 
o 90
•  kradzieże rozbójnicze - 27 mniej 
o 14
• bójki, pobicia - 22 mniej o  12
•  uszkodzenia mienia - 475 więcej 
o 15 
Radni mogli  zapoznać  się  z  do-

kładnymi  danymi  dotyczącymi 
wykrywalności  przestępstw  w  po-
szczególnych jednostkach KP. Jeżeli 
chodzi o wyniki prewencji – zatrzy-
mania sprawców na gorącym uczyn-
ku  –  nastąpił wzrost  efektywności 
1444, tj. o 13,3 %. W powiecie po-
znańskim najwięcej sprawców za-
trzymała KP Tarnowo Podgórne 
(193). 
Bezpieczeństwo na drogach – za-

trzymano 88 nietrzeźwych kierow-
ców (wzrost do 14,2%). W porów-
naniu z rokiem 2009 nastąpił spadek 
liczby wypadków o 52% (z 561 na 
269), natomiast wzrosła liczba koli-
zji o 39% (2178 na 2721). W 2010 r. 
spadła  liczba osób rannych o 485, 
zmalała  również  liczba osób zabi-
tych. Na  terenie  Powiatu  Poznań-
skiego w 2010 roku zginęły 33 oso-
by, w tym na miejscu 21.
Przestępczość, demoralizacja nie-

letnich:  porównując dane  za 2009 
i 2010 rok nastąpił jej wzrost. Naj-
częściej popełniane przez nieletnich 
czyny to: kradzieże (62), przestęp-
stwa rozbójnicze (52), przestępstwa 
z ustawy o przeciwdziałaniu narko-
mani (43 czyny), kradzież z włama-
niem (37).

Wojciech  Mazur,  zastępca  Ko-
mendanta  Miejskiej  Państwowej 
Straży Pożarnej w Poznaniu, przed-
stawił  informację o  stanie  bezpie-
czeństwa  i  ratownictwa  Poznania 
i Powiatu w 2010 r. Dokonał wni-
kliwej analizy zagrożeń. Za zabez-
pieczenie  operacyjne  powiatu  po-
znańskiego odpowiadają: Jednostka 
Ratowniczo-Gaśnicza  JRG  nr  8 
w  Bolechowie  oraz  pododdział 
w Mosinie, JRG nr 6 w Krzesinach, 
a także 63 jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych, w tym18 jedno-
stek należących do krajowego sys-
temu ratowniczo-gaśniczego. 
Zdarzenia  odnotowane  na  tere-

nie  Powiatu:  796  pożarów  (mniej 
o 166), miejscowe zagrożenia 2571 
(wzrost  o  513),  alarmy  fałszywe 
222  (mniej  o  19).  Najczęstszymi 
przyczynami powstawania zdarzeń 
to  nieostrożność  osób  dorosłych 
przy  posługiwaniu  się  ogniem, 
wady środków transportu, wyłado-
wania atmosferyczne, komunikacja 
drogowa. 
Udział  w  działaniach  ratowni-

czych  w  2010  r.: OSP Tarnowo 
Podgórne – 244 interwencje, OSP 
Lusowo – 6 interwencji, OSP Ro-
kietnica  –  116  interwencji,  OSP 
Przybroda  –  15  interwencji, OSP 
Mrowino – 65 interwencji.
W  zdarzeniach  ratowniczo-ga-

śniczych na terenie naszego powia-
tu odnotowano 54 ofiary śmiertelne 
i 596 osób rannych.

~Krystyna Semba Radna Powiatu

Od  28  lutego  do  1  mar-
ca  2011  r.  przebywała 
w Brukseli delegacja na-

szego Parlamentu. W tej nielicz-
nej  grupie  znalazł  się  też  Poseł 
Waldy Dzikowski. Wyjazd zwią-
zany był ze zbliżającą się prezy-
dencją  Polski  w  Unii  Europej-
skiej. Poseł Dzikowski pracował 
w  grupie  roboczej  do  spraw bu-
dżetu i polityki strukturalnej pod 
przewodnictwem  Jana  Olbrych-

ta. Jej członkowie omawiali m.in. 
sprawy dopłat  do  rolnictwa oraz 
ich zróżnicowanie w poszczegól-
nych  państwach.  Parlamentarzy-
ści spotkali się również z Jerzym 
Buzkiem  –  przewodniczącym 
Parlamentu Europejskiego, który 
podkreślał  znaczenie  dla  Polski 
nadchodzącej prezydencji. 
A  co  dokładnie  oznacza  dla 

naszego  kraju  prezydencja?  Co 
sześć  miesięcy  kolejne  państwo 
członkowskie  UE  sprawuje  pre-
zydencję,  czyli  przewodniczy 
pracom Rady Unii Europejskiej. 
W tym czasie staje się ono gospo-
darzem większości unijnych wy-
darzeń  i  odgrywa  kluczową  rolę 
na wszystkich polach aktywności 
UE. Jest odpowiedzialne za orga-

nizację  spotkań UE,  nadaje  kie-
runek polityczny Unii,  dba  o  jej 
rozwój,  integrację  oraz  bezpie-
czeństwo. Polska obejmuje prze-
wodnictwo w Radzie Unii Euro-
pejskiej od 1 lipca 2011 r. 
Jerzy Buzek w swoim wystąpie-

niu mówił  o  zmobilizowaniu  się 
wszystkich sił, aby Polska w tym 
okresie  dobrze wypadła. W  jego 
wypowiedzi  pojawił  się  też  wą-
tek  poznański  –  Przewodniczą-
cy  skwitował  swoje wystąpienie 
w taki sposób: – Jeśli prezydencja 
wypadnie organizacyjnie tak jak 
Forum Ekologiczne w Poznaniu, 
to będzie bardzo dobrze. 
Mamy nadzieje, że tak właśnie 

będzie !
 ~Biuro Poselskie
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 stowarzyszenia

To nieprawda,  że  zaledwie 
jeden  dzień  w  roku  pa-
miętamy  o  roli,  jaką  od-

grywają kobiety w naszym życiu 
–  przekonywali  bracia  w  sobot-
nie  popołudnie  5  marca  na  tar-
nowskiej  strzelnicy.  Zbliżający 
się Dzień Kobiet  stał  się okazją, 
by wyrazić podziękowania za to, 
co czynicie dla bractwa... Dlatego 
to  tradycyjne  już  spotkanie  roz-
poczęło się od życzeń składanych 
przez prezesa Mariana Leopolda. 
Wszystkie obecne siostry i miło-
śniczki  ruchu  kurkowego  otrzy-
mały wiosenne tulipany, a człon-
kinie  KBS  Tarnowo  Podgórne 
dodatkowe upominki. 
Miłym zaskoczeniem były ży-

czenia  i  kwiaty  od  Wielkopol-

Naprawdę, jaka jesteś?  
Dzień Kobiet w KBS Tarnowo Podgórne

skiego  Stowarzyszenia Aktywi-
stów  Rezerwy,  które  osobiście 
przekazał prezes Edward Kusiak. 
W  obecności  członków  bractw 
z Pniew, Sierakowa, Swarzędza, 
Krotoszyna,  Poznania,  Ligoty, 
Mieszkowa, Chodzieży, Ostrowa 
i Borku rozpoczęła się rywaliza-
cja strzelecka. 
Honorowym gościem zawodów 

była pani Lucyna Czajka. W do-
borowym  towarzystwie,  przy 
dźwiękach muzyki  (niezawodny 
brat Marek Czajka)  i  szampanie 
czas  płynął  niezwykle  szybko. 
Wywalczone  w  sześciu  konku-
rencjach  nagrody  wręczał  król 
Zjednoczenia KBS RP brat Wło-
dzimierz Smółka w towarzystwie 
prezesa  Okręgu  Szamotulskie-

go Waldemara Maciejewskiego. 
Okolicznościowa tarcza za spra-
wą  Rafała  Mitschke  pojechała 
tym  razem  do  zaprzyjaźnione-
go Mieszkowa. Wśród  pań  naj-
lepsza okazała się jedyna prezes 
bractwa w Polsce Maria Mitsch-
ke, jak łatwo się domyśleć także 
z Mieszkowa.
Wieczór skrzył  się dowcipem 

i  humorem.  Biesiadne  piosen-
ki przeplatały się z  rytmami  ta-
necznymi,  panowała  iście  bra-
terska atmosfera. 
Siła  by  mówić  –  jak  mawiał 

pan  Zagłoba  –  niech  więc  za 
cały  komentarz  posłużą  słowa 
Pierre’a  de  Brantome  „Świat 
bez kobiet byłby  jak ogród bez 
kwiatów”.  ~W.M.

Parafia w Tarnowie Podgór-
nym włączyła się do grona 
poznańskich  parafii,  które 

biorą udział w  tegorocznym,  już 
siódmym  Maratonie  Biblijnym 
(VII  MB).  Organizatorem  tego 
przedsięwzięcia  jest Duszpaster-
stwo  Młodzieży  Archidiecezji 
Poznańskiej. VII MB  potrwa  od 
20 marca do 10 kwietnia i polega 
na  czytaniu  całego  Pisma  Świę-
tego, podzielonego na 1500 czą-
stek  (każda  wymagająca  około 
5-minutowego  czytania).  Czytać 
będzie  kolejno  1500 osób, w 20 
parafiach, przez 21 dni. Ten sam 

Maraton biblijny: przyjdź, posłuchaj, przeczytaj...
unikalny egzemplarz Biblii  (wy-
danie  poznańskie)  przewożony 
będzie przez organizatorów z pa-
rafii  do  parafii. Waży  on  12  kg 
i dla niego wykonany jest specjal-
ny  postument  –  ambonka,  która 
będzie ustawiona centralnie w ko-
ściele. Nasza  parafia ma wyzna-
czony dzień Maratonu na czwar-
tek 31 marca, początek o godzinie 
15.00,  zakończenie  o  godzinie 
22.25.  W  Tarnowie  Podgórnym 
Księgę  Psalmów,  podzieloną  na 
75  fragmentów,  czytać  mają  75 
osoby. Każdy będzie miał „swo-
je  5 minut”.  Uczestnik  w  chwi-

li zgłoszenia otrzyma bilet z wy-
pisaną godziną i minutą czytania 
oraz  nazwą  fragmentu  z  Księgi 
Psalmów.  Zgłoszenia  chętnych 
przyjmują  księża  naszej  parafii. 
Organizatorzy przewidzieli, jak to 
w maratonie, dyplomy dla uczest-
ników. Zaproszonymi do udziału 
w  Maratonie  Biblijnym  jest  nie 
tylko młodzież, ale cała wspólno-
ta parafialna.
Zapraszamy  w  czwartek, 

31 marca.

~ Kazimierz Szulc  
Informacja za DMAP
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Wybory do izb 
rolniczych
Zgodnie z uchwałą nr 9/2010 Krajowej 

Rady Izb Rolniczych z 1 grudnia 2010 r. 
na niedzielę, 3 kwietnia 2011 r. zostały 
zarządzone wybory do izb rolniczych. Lo-
kal wyborczy położony w Rumianku, 
przy ul. Parkowej - świetlica wiejska 
czynny będzie w godzinach 8.00-18.00. 
Podstawę prawną działalności samorządu 
rolniczego w Polsce stanowi ustawa z dnia 
14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych 
(Dz.U. nr 101 poz. 927 z 2002 r. z późn. 
zm.). Izby są rolniczym samorządem za-
wodowym, działającym na rzecz rozwią-
zywania  problemów  rolnictwa  i  repre-
zentującym  interesy zrzeszonych w nim 
podmiotów. 
Wybory  do  walnego  zgromadzenia 

Wielkopolskiej  Izby  Rolniczej  są  dwu-
stopniowe. W pierwszym etapie z każdej 
gminy wybierani są dwaj delegaci (lub je-
den, jeżeli obszar użytków rolnych gminy 
nie przekracza 4 tys. ha). Wybrani delegaci 
wchodzą w skład tzw. Rady Powiatowej, 
która - na swym pierwszym posiedzeniu 

- wybiera  spośród  siebie Przewodniczą-
cego i Delegata. Te dwie osoby wchodzą 
w skład nowego Walnego Zgromadzenia 
Izby, którego kadencja trwa 4 lata.
Czynne  i  bierne  prawo  wyborcze 

w wyborach  powszechnego  samorządu 
rolniczego mają: 
- osoby fizyczne i prawne, będące po-

datnikami podatku rolnego w rozumieniu 
przepisów o podatku rolnym, będący wła-
ścicielami, posiadaczami lub użytkowni-
kami wieczystymi  gospodarstw  rolnych  
o powierzchni przekraczającej 1 ha fizycz-
ny lub 1 ha przeliczeniowy. Podatnicy po-
datku  rolnego,  którzy nie  spełniają  tego 
wymogu nie mogą być uznani za człon-
ków samorządu rolniczego;
-  podatnicy  podatku  dochodowego 

z działów specjalnych produkcji rolnej,
- członkowie rolniczych spółdzielni pro-

dukcyjnych posiadających w nich wkłady 
gruntowe.
W wyborach do samorządu rolniczego, 

okręgiem wyborczym jest gmina, w związ-
ku z tym w Wielkopolsce utworzono 226 
okręgów wyborczych. W  200  okręgach 
o  powierzchni  użytków  rolnych  ponad 
4 tys. ha, wybranych zostanie po 2 dele-
gatów, zaś w 26 okręgach o powierzchni 

użytków rolnych do 4 tys. ha, wybrany zo-
stanie 1 delegat. Do obsadzenia w radach 
powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej jest zatem aż 426 mandatów. 
Za pośrednictwem izby rolniczej, wy-

brani delegaci mają wpływ, m.in. na: 
-  rozwiązywanie  zgłaszanych  przez 

rolników problemów, 
- projekty aktów prawnych z zakresu 

produkcji rolniczej i rynku rolnego, po-
przez ich opiniowanie, 
-  poprawę  sytuacji  ekonomicznej 

w rolnictwie i warunków życia na wsi, 
-  kształt  edukacji  i  doradztwa  rolni-

czego  oraz  podnoszenie  kwalifikacji 
osób pracujących w rolnictwie, 
- współpracę z polskimi i zagraniczny-

mi organizacjami producentów rolnych, 
- poprawę stanu środowiska przyrod-

niczego i zdrowia mieszkańców wsi, 
-  ochronę  dziedzictwa  kulturowego 

w regionie. 
Szczegóły dot. wyborów do Wielko-

polskiej  Izby Rolniczej można znaleźć 
na naszej stronie internetowej :

www.tarnowo-podgorne.pl 
oraz  na  stronach Wielkopolskiej  Izby 
Rolniczej www.wir.org.pl 

~A.Wiśniewska

Wydział Finansowy 
informuje

1. Zwrot podatku akcyzowego 
w 2011
Podobnie,  jak  w  latach  poprzednich, 

również w roku 2011 producentom rolnym 
przysługuje zwrot podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju napędowego.
Zwrot  u  podatku  akcyzowego doko-

nuje się dwa razy w roku (za okresy sze-
ściomiesięczne). W roku 2011 wnioski 
o  zwrot  akcyzy  należy  składać  w  ter-
minach od dnia 1 marca do 31 mar-
ca oraz od 1 września do 30 września 
br. Do wniosku o zwrot podatku nale-
ży dołączyć faktury VAT albo ich kopie 
(potwierdzone  za  zgodność  z  orygina-
łem  przez  upoważnionego  przez  wój-
ta pracownika urzędu gminy) oraz od-
pis  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego, 
w przypadku gdy producent podlega ta-
kiemu wpisowi. Od wniosków i załącz-
ników nie pobiera się opłaty skarbowej.
W roku 20011 zwrot podatku akcyzo-

wego zawartego w cenie oleju napędo-
wego został określony na poziomie 0,85 
zł za 1 litr oleju  (czyli  tak  samo,  jak 
w latach poprzednich).

Wypłata  zwrotu  podatku,  przyznane-
go  na  podstawie  decyzji wójta,  nastąpi 
w roku 2011 od 2 maja do 31 maja (jeżeli 
wnioski o zwrot podatku zostaną złożone 
do 31 marca br.) oraz od 2 listopada do 
30 listopada br., w przypadku wniosków 
złożonych w terminie od 1 września do 
31 września br. Zwrotu podatku akcyzo-
wego  dokonuje  się  na  konto wskazane 
we wniosku lub w gotówce. 
Producent  rolny,  który  pobrał  nie-

należnie  lub  w  nadmiernej  wysokości 
zwrot podatku, zobowiązany będzie do 
jego zwrotu, wraz z odsetkami określo-
nymi jak dla zaległości podatkowych.

2. Termin płatności podatków lokal-
nych

15 marca 2011 r. mija termin płat-
ności:

- I raty podatku od nieruchomości,
- I raty podatku rolnego.
Niezapłacenie  podatku  lokalnego 

w  ustawowym  terminie  jest  zaległo-
ścią podatkową i podlega egzekucji wraz 
z należnymi odsetkami. Stawka odsetek 
od  zaległości podatkowych  w  stosunku 
rocznym wynosi od 20 stycznia 2011 r. – 
12,50% kwoty zaległości w skali roku.
 W przypadku otrzymania upomnienia 

do  zapłaty  pozostaje  poza  zaległością 

podatkową, kwota odsetek od zaległości 
podatkowych  oraz  koszty  upomnienia 
wynoszące obecnie 8,80 zł.

Przypominamy również, że od 2008 
roku każda decyzja wymiarowa do-
tycząca podatku od nieruchomości 
i podatku rolnego (łącznego zobowią-
zania pieniężnego) zawiera numer ra-
chunku wirtualnego, na który należy 
wpłacać podatek od nieruchomości, 
czy podatek rolny. Elementem tego 
rachunku jest identyfikator danego 
podatnika w bazie podatkowej Urzę-
du Gminy. Oznacza to, że w przypad-
ku posiadania kilku kont należy doko-
nywać wpłat na rachunek wskazany 
w danej decyzji. Na wskazany rachu-
nek wirtualny wpłynie wpłata doty-
cząca zobowiązania podatkowego da-
nego podatnika. 

Wpłat z tytułu podatku od nieru-
chomości oraz podatku rolnego (łącz-
nego zobowiązania pieniężnego) doko-
nywać można również u sołtysa danej 
miejscowości.
W    budynku Urzędu Gminy  czynny 

jest codziennie, w godz. 11.00 – 15.00 
Punkt Kasowy Banku Śląskiego oddział 
w Tarnowie Podgórnym. 

~A. Wiśniewska



 marzec 2011 \ sąsiadka~czytaj \      15

 wspominamy...

 „Pamiętajmy o tych, którzy odeszli, bo inaczej naprawdę będą martwi” 
Wisława Szymborska

Jest wiele cytatów, wiele tekstów które mówią o tym, jak ważna jest pamięć o tych, którzy odeszli. Chciałabym Państwu 
zaproponować wspólne redagowanie cyklu wspomnieniowego „Ocalić od Zapomnienia”. 
Ilu wspaniałych ludzi, mieszkańców naszej Gminy, przeszło już przez „smugę cienia”. Część z nich żyje w naszych 

wspomnieniach, opowiadamy o Nich naszym dzieciom, wnukom. Odwiedzamy na cmentarzach. Wielu zostało zapomnia-
nych. Chciałabym przywrócić pamięć o postaciach sprzed lat i tych z wczoraj. Długoletni mieszkańcy wielu z Nich pa-
miętają, dla osób od niedawna zamieszkujących Gminę będzie to okazja do poznania wielu znakomitych ludzi.

~Ewa Noszczyńska-Szkurat 
I Zastępca Wójta

Ocalić od zapomnienia

5 stycznia  odprowadzili-
śmy na  tarnowski cmentarz 
ś.p.  Stefanię  Bryzę. Wśród 

mieszkańców  Tarnowa  Podgór-
nego trudno znaleźć osobę, która 
by nie znała pani Bryze. Rodzina 
zapuściła tutaj korzenie na długo 
przed jej urodzeniem. 
Rodzice:  Zofia  i  Stefan  Ka-

chliccy,  po  ślubie  zamieszkali  na 
krótko  w  Międzychodzie,  gdzie 
21.06.1928 roku urodziła się cór-
ka Stefania. W roku 1931 powróci-
li w rodzinne strony i zamieszkali 
przy ul. Szkolnej 9. Prowadzili tu-
taj gospodarstwo rolne oraz dobrze 
prosperujące  rzeźnictwo. Wiemy, 
że w  ówczesnym Tarnowie  Pod-
górnym (w okresie międzywojen-
nym) było wiele niemieckich go-
spodarstw rolnych i zakładów, ten 
był  jednym  z  nielicznych  –  pol-
skim.  Jak  jednak wspominała  śp. 
Stefania, stosunki międzysąsiedz-
kie pomiędzy polskimi i niemiec-
kimi mieszkańcami Tarnowa były 
dobre, a niekiedy serdeczne. 
Dała  temu  wyraz  wspierając 

w  1997  r.  ideę  odbudowy  cmen-
tarza  poniemieckiego  w  naszej 
miejscowości. Z odwagą  i  uczci-
wością  poświadczyła  o  pomocy, 
jaką w czasach tragicznej II wojny 
udzielił im ich sąsiad, a wówczas 
niemiecki wójt Karl Muhlinghaus. 
Pomoc  polegała  na  wystawieniu 
„lewych”  dokumentów  i  zapew-
nieniu  bezpieczeństwa  do  koń-
ca wojny dla brata pani Stefanii - 
Henryka, który uciekł z transportu. 
O  pomoc  tę  poprosiła  listownie, 
już z wygnania matka – Zofia Ka-

chlicka. Właśnie wtedy, w grudniu 
1940  roku  hitlerowcy  wysiedlili 
tym transportem całą rodzinę Ka-
chlickich do miejscowości Ochud-
no, niedaleko Wyszkowa. 
W  lutym  1945  roku  rodzina 

wróciła  z wygnania. Młodziutka, 
18-letnia Stefania, 24 października 
1946 roku wstąpiła w związek mał-
żeński ze Stanisławem Bryze i za-
mieszkała w jego rodzinnym domu 
przy ul. Poznańskiej 82. Tutaj ist-
niała od  czasów przedwojennych 
piekarnia  Bryzów,  którą  nieste-
ty socjalistyczne władze w latach 
50’  upaństwowiły.  Stała  się  pie-
karnią GS,  gdzie  dotychczasowy 
właściciel  został  pracownikiem. 
Po przemianach rodzina odzyska-
ła własność i w roku 1983 Stefania 
z synem założyli na powrót swo-
ją piekarnię i cukiernię z własnym 
wypiekiem. Pani Stefania osobiście 
zajmowała  się  sprzedażą w  skle-
pie.  Lubiła  bardzo  swoją  pracę, 
a szczególnie kontakt z ludźmi. To 
z tego miejsca stała się powszech-
nie  znana.  Zawsze  uśmiechnięta, 
życzliwa, mająca  dla wielu  czas, 
by zapytać „co słychać”. A wypie-

ki były doskonałe. Dzisiaj  trudno 
sobie wyobrazić, że przed święta-
mi trzeba było zapisywać się na li-
stę i czekać w długiej kolejce. Tylu 
było chętnych na wspaniałe serni-
ki,  makowce,  jabłeczniki,  placki 
z  kruszonką,  olbrzymie  polukro-
wane drożdżówki, bezy czy chru-
piące bułki i chleb.  
Była  otwarta  i  ciekawa  tego 

wszystkiego,  co  dzieje  się w  na-
szej miejscowości. Kiedy prowa-
dzone były w parafii w latach 80’ 
i 90’ czyny chrześcijańskie: budo-
wa salek katechetycznych, remont 
kościoła,  czy  przez  ponad  10  lat 
wczaso-rekolekcje dla  inwalidów 
– piekarnia i cukiernia pani Bryze 
dla uczestników fundowała swoje 
wyroby, zawsze z serca i własnej 
inicjatywy. 
Żywa historia i legenda Tarnowa 

Podgórnego.  Chętnie  dzieliła  się 
tą wiedzą. W oparciu o jej wspo-
mnienia powstała nie jedna praca 
dyplomowa  o  naszej miejscowo-
ści.
Nie można pominąć samej oso-

by,  kobiety  zawsze  elegancko 
ubranej, dbającej o  swój wygląd, 
taktownej,  kulturalnej. Rozmowa 
z  panią  Bryze  zawsze  nabierała 
spokojnego  tonu. Taką  ją  pamię-
tamy.
Wychowała  czwórkę  dzieci: 

córkę,  trzech  synów, w  tym bliź-
niaków (do dzisiaj nie wiem, który 
jest który). Doczekała się dziewię-
cioro  wnuków  i  trzech  prawnu-
ków. Zmarła 1 stycznia 2011 roku 
i została pochowana obok swojego 
męża. 
Jestem dumny z tego, że mogę 

to wspomnienie napisać.
~Kazimierz Szulc

Stefania Bryze
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Terminy najbliższej zbiórki: 
13 kwietnia - Baranowo, Chyby, Swadzim, 
14 kwietnia -  Przeźmierowo - część wschodnia od ul. Ryn-

kowej do ul. Granicznej, Osiedle Rubinowe
15 kwietnia -  Przeźmierowo - część zachodnia od ul. Rynko-

wej do ul. Akacjowej,
20 kwietnia -  Wysogotowo, Sierosław, Lusówko, Lusowo, 

Sady, Batorowo,
21 kwietnia -  Jankowice,  Ceradz  Kościelny,  Rumianek, 

Góra, Kokoszczyn
22 kwietnia - Tarnowo Podgórne

W  dniu  zbiórki  odpady  należy  ustawić  przed  posesją, 
w miejscu łatwo dostępnym dla osób zbierających tak, aby nie 
utrudniały prawidłowej komunikacji pieszej oraz nie zagraża-
ły bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Odbiór odbywać się będzie nieodpłatnie od godz. 800 każ-

dego ustalonego dnia dla danej miejscowości. Odpady należy 
wystawić do godz. 8.00. 
Wystawione odpady po terminie zbiórki nie będą odbierane. 

~Marek Ratajczak
Inspektor ds. ochrony środowiska 

26 marca
Kokoszczyn 
od  900 do 915 – przy świetlicy wiejskiej
Góra od 9 25 do 940 – przy świetlicy wiejskiej
Tarnowo Podgórne
–  od 9 50 do 10 05 – Zielony Gród ul. Sasankowa
–  od 10 10 do 10 25 – parking   ul. Szkolna  przy 
pawilonie handlowym

–  od 1030 do 1045 – ul. Rokietnicka przy ba-
zie TP-Bus

–  od 1050 do 1105 – ul. Owocowa parking przy 
blokach

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

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

Lusówko 
–  od 1310 do 1325 –  ul. Jankowicka przy ul. 
Tarnowskiej -sklep spożywczy

–  od  1330  do  1345  –  pętla  autobusowa  ul. 
Otowska przy ul. Sierosławskiej

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

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

2 kwietnia
Sierosław 
–  od  900 do 915 – przy domu sołtysa ul. Kasz-
tanowa

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

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

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

–  od 1050 do 1105 – ul. Wysogotowska przy 
ul. Kościelnej

–  od 1110 do 1125 – ul. Rynkowa teren byłego 
targowiska przy Pasażu

–  od 1130 do 1205 – ul. Ogrodowa przy domu 
kultury

Batorowo  od 1215 do 1230 – przy świetlicy 
wiejskiej

Sady 
– od 1240 do 1255 – przy świetlicy wiejskiej
–  od 1300 do 1315 – ul. Kobylnicka przy ul. 
Kwiatowej

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

Swadzim - od 1345 do 1400 – przy świetlicy 
wiejskiej

9 kwietnia
Baranowo  
–  od 900 do 915 – ul. Budowlanych parking 
przy Intermotelu

–  od 920 do 935 – os.Rubinowe ul. Perłowa
–  od 940 do 955 – ul. Przemysława przy sklepach
–  od 1000 do 1015 – ul. Pogodna przy kościele
–  od 1020 do 1035 – ul. Szamotulska wjazd na 
teren Akademii Rolniczej

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

–  od 1125 do 1140 – ul. Szkolna przy ul. Ogro-
dowej
Zachęcamy wszystkich do korzystania 

z mobilnej zbiórki odpadów.
~Marek Ratajczak

Inspektor ds. ochrony środowiska 

Nieodpłatne zbiórki odpadów problemowych

W roku 2011 podobnie jak w latach ubiegłych na te-
renie Gminy  zgodnie  z  poniżej  przedstawionym 
harmonogramem pojawi się Mobilny Punkt Zbie-

rania Odpadów Problemowych. Jest to specjalny samochód, 
który w określoną  sobotę  odbierze  od mieszkańców nieod-
płatnie odpady problemowe. Przypominamy, że do Mobilnego 
Punktu Zbierania Odpadów każdy mieszkaniec naszej Gminy 
może dostarczyć wytworzone w domu odpady problemowe, 
do których zaliczamy min :
• wyłącznie drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

(drobny sprzęt RTV, komputery, suszarki, żelazka, itp.)

• baterie i akumulatory
• telefony 
• lampy fluorescencyjne oświetleniowe
• odpady zawierające rtęć (np. termometry)
• przeterminowane leki
• opakowania po farbach i rozpuszczalnikach
• resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach
• zużyty olej silnikowy, przekładniowy oraz hydrauliczny 

w opakowaniach
• zużyte filtry olejowe
• zaolejone szmaty i ścierki

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w naszej Gminie
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12 kwietnia 2011 r.
Baranowo  
-od 900 do 915 - ul. Budowlanych parking 
przy Intermotelu
-od 920 do 935 - os.Rubinowe ul. Perłowa
-od  940  do  955 -  ul.  Przemysława  przy 
sklepach
-od 1000 do 1015 - ul. Pogodna przy ko-
ściele
-od 1020 do 1035 - Szamotulska wjazd na 
teren Akademii Rolniczej
Chyby 
-od 1045  do 1100 – przy  świetlicy wiej-
skiej
-od 1105 do 1120 – Zielone Osiedle wjazd 
ul Różana
-od 1125  do 1140 –  ul.  Szkolna  przy ul. 
Ogrodowa 

13 kwietnia  2011 r.
Kokoszczyn od  900 do 915 – przy świe-
tlicy wiejskiej
Góra od 925 do 940 – przy świetlicy wiej-
skiej
Tarnowo Podgórne 
-od 950 do 1005 – Zielony Gród ul. Sasan-
kowa
-od 1010 do 1025 – parking naprzeciwko  
targowiska przy  pawilonie handlowym
-od 1030 do 1045  – ul. Rokietnicka przy 
bazie TP-Bus
-od 1050 do 1105 – ul. Owocowa parking 
przy blokach

Rumianek od 1115 do 1130– ul. Szkolna 
przy dawnej  świetlicy wiejskiej
Ceradz Kościelny 
-od 1140 do 1155  –  przy  świetlicy wiej-
skiej
-od 1200 do 1215 – ul. Kalwowska przy 
ul. Ogrodowej
Jankowice 
- od 1225 do 1240 – przy świetlicy wiej-
skiej
-od 1245 do 1300 – Edmundowo ul. Ed-
mundowska przy ul. Leśnej
Lusówko 
- od 1310 do 1325 – ul. Jankowicka przy 
ul. Tarnowskiej -sklep spożywczy
-od 1330 do 1345 – pętla autobusowa ul. 
Otowska przy ul. Sierosławskiej
Lusowo 
-od 1355 do 1410 - parking przy kościele
-od 1415 do 1430 – ul. Wierzbowa przy ul. 
Skośnej
-od 1435 do 1450 – ul. Nowa przy domu 
sołtysa
-od 1455 do 1510 - Przylesie ,ul. Przylesie 

14 kwietnia 2011 r.
Sierosław 
-od  900  do  915 – przy  domu  sołtysa  ul. 
Kasztanowa
-od  920  do  935 – parking  ul.  Bukowska 
przy ul. Leśnej

Wysogotowo 
-od  945  do  1000 –  przy  świetlicy  wiej-
skiej
-od   1005 do 1020 – ul. Wierzbowa przy 
ul. Zbożowej
Przeźmierowo 
- od 1030 do 1045 – ul. Rynkowa przy ul. 
Lotniczej
-  od  1050  do  1105 –  ul. Wysogotowska 
przy ul. Kościelnej
- od 1110 do 1125 – ul. Rynkowa teren Tar-
gowiska przy Pasażu
- od 1130 do 1145 – ul. Leśna przy Banku 
Śląskim
-  od 1150  do  1205 –  ul. Ogrodowa przy 
domu kultury
Batorowo 
- od 1215 do 1230 – przy świetlicy wiej-
skiej
Sady 
- od 1240 do 1255 – przy świetlicy wiej-
skiej
- od 1300 do 1315 – ul. Kobylnicka przy 
ul. Kwiatowej
- od 1320 do 1335 – ul. Szkolna przy ul. 
Jagodowej
Swadzim 
- od 1345  do 1400 – przy świetlicy wiejskiej

Zachęcamy wszystkich  do  korzysta-
nia z mobilnej zbiórki odpadów.

~Marek Ratajczak
Inspektor ds. ochrony środowiska 

Zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Spotkanie 
z posłem Libickim

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 
na spotkanie z posłem Janem Filipem Li-
bickim, członkiem Klubu Parlamentarne-

go Polska Jest Najważniejsza.
Spotkanie odbędzie  się  22.03.2011  r.  o  godzinie 

18.00  sali  konferencyjnej Hotelu  500 w Tarnowie 
Podgórnym, przy ul. Poznańskiej 139.
Tematem jest przedstawienie działalności  stowa-

rzyszenia Polska Jest Najważniejsza, programu PJN, 
oraz możliwości uczestniczenia w projektach reali-
zowanych przez PJN. 
Organizatorem  spotkania  jest  Piotr  Rogacki, 

w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt 
pod nr telefonu 602-439-412.

~na

Zarząd  Koła  Polskiego 
Związku  Wędkarskiego 
informuje,  że  3  kwietnia 

zostaną rozegrane zawody węd-
karskie na stawie w Baranowie. 
Zawody są rekompensatą za nie-
rozegrane  rozgrywki  podlodo-
we. Zbiórka zawodników o go-
dzinie 8, konkurs jest zaliczany 
do klasyfikacji Grand Prix koła 
2011 r. 
Zawodnicy  nieposiadający  ze-

zwolenia na wędkowanie w 2011 
r.  są  zobowiązani  do  uiszcze-
nia opłaty w wysokości 5 zł. Na 
zbiorniku  w  Baranowie  zawody 
odbywają się wyłącznie na żywej 

rybie.  Informujemy  również,  że 
10 kwietnia  zostanie przeprowa-
dzona  akcja  sprzątania  brzegów 
Jeziora Lusowskiego. W ten spo-
sób uczcimy przypadający wtedy 
Międzynarodowy Dzień Czysto-
ści Wód. 
Zbiórka  uczestników  o  go-

dzinie  10  przy  barze  „Wodnik” 
w Lusowie. Sekretariat koła czyn-
ny we wtorki od 16.30 do 19, przy 
ul.  Poznańskiej  92  (pomieszcze-
nia po byłej zerówce przy stawie 
w parku tarnowskim).

~Marek Perz
Prezes koła 

Wiadomości wędkarskie
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Tańce wielkopolskie, łowic-
kie i rzeszowskie – to tylko 
niektóre  elementy  zbliża-

jącego się występu „Modraków”. 
Ich  Wiosenny  Koncert  Galowy 
odbędzie się już po raz czwarty.
Zespół  prowadzony  przez 

Agnieszkę Dolatę wystąpi 19 marca 
o godz. 16 w Domu Kultury w Tar-
nowie Podgórnym. Przed publicz-
nością  pokaże  się  zarówno młod-
sza grupa, w skład której wchodzą 
dzieci od 5 roku życia, jak i ta star-
sza, tworzona przez uczniów ostat-
nich klas podstawówki. Wiosenny 
Koncert Galowy będzie doskonałą 
okazją, by zobaczyć co dzisiaj po-
trafią  nasi młodzi  tancerze. A po-
nieważ  ich  ostatnie,  krótsze  wy-
stępy (jak ten na wigilii zespołów 
GOK „Sezam”) zadziwiały wyso-
kim poziomem, warto wybrać  się 
do  Domu  Kultury. Wstęp  wolny. 
 ~Jarek Krawczyk

Modraki na galowo

Ejszyszki to niewielkie mia-
sto położone w rejonie so-
lecznickim, tuż przy grani-

cy z Białorusią. W  tym miejscu, 
przez  które  niegdyś  przebiegał 
ważny szlak Kraków – Wilno do 
dziś żyje wielu Polaków. Jak się 
okazuje, nie zapominają o swoich 
korzeniach, wręcz przeciwnie: ich 
młodzież kultywuje polskie trady-
cje. Mogliśmy się o tym przeko-
nać 5 marca w Przeźmierowie.
Gośćmi partnerskiej gminy Tarno-

wo Podgórne byli uczniowie polskie-
go gimnazjum,  tańczący w zespole 
„Kwiaty Polskie”. Grupa, której pre-
zesem  jest  Żana  Bogdiewiczienie, 
kierownikiem chóru - Anżelika Wa-
lukiewicz,  a  choreografem  -  Lena 
Matujzo, liczy ok. 80 osób w wieku 8 
– 18 lat. Na występ w Przeźmierowie 
wybrała się spora reprezentacja tych 
starszych wykonawców.

Koncert rozpoczął się zatańczo-
nym  dostojnie  polonezem  Woj-
ciecha  Kilara.  Zespół  recytował 
również wiersze, m.in. Norwida i 
obecnego na sali, pochodzącego z 
Wileńszczyzny poety Aleksandra 
Śnieżki. „Kwiaty Polskie” zaśpie-
wały  także  podniosłe  pieśni  pa-
triotyczne i nieco lżejsze piosenki 
ludowe. 
Młodzież  z  zespołu  „Kwiaty 

Polskie”  udowadnia,  że  polskie 
tańce,  wiersze  i  pieśni  wciąż  są 
wykonywane  przez  kolejne  po-
kolenia naszych rodaków. – Mo-
glibyśmy się o uczyć od nich pa-
triotyzmu – powiedział tuż przed 
koncertem Zbigniew Maciejczyk, 
prezes Towarzystwa Miłośników 
Wilna i Ziemi Wileńskiej. Kolej-
ne dwie godziny były najlepszym 
dowodem na to, że miał rację.

~Jarek Krawczyk

SEZAMKI marzec/kwiecień
15.03 godz. 8.15 i 10 Przeźmierowo Dziecięca Akademia Filmowa zaprasza: Akademia Pana Kleksa, cz. II 
15.03 Galera w Rotundzie
Tarnowo Podgórne

Powarsztatowa wystawa prac plastycznych dzieci i dorosłych  
pt: „Ceramika i wiklina”

17.03 godz. 17 Przeźmierowo Cykl kulinarny Kuchnie Świata: „Węgry na ostro” – bezpłatne zaproszenia
18.03 godz. 18 Tarnowo Podgórne Spektakl „Spóźniona miłość, czyli wyznania starego belfra” – wstęp wolny
19.03 godz. 16 Tarnowo Podgórne IV Wiosenny Koncert Galowy „Modraków”
19.03 godz. 18.30 i 20 Poznań Teatr Sortownia w Teatrze Animacji: Prezentacja spektakli „Schody” i „Wkręta”
25.03 godz. 18 Przeźmierowo Kino Zielone Oko zaprasza: „Dla niej wszystko”
28.03 godz. 10 Tarnowo Podgórne Konkurs recytatorski „Wiosenne przebudzenie” - eliminacje gminne
1.04 godz. 18 Przeźmierowo Kino Zielone Oko zaprasza: (szczegóły w TarNowej Kulturze i na www.goksezam.pl)
6.04 Baranowo, Przeźmierowo, 
Lusowo, Tarnowo Podgórne, Lusówko

Pro Sinfonica – koncerty edukacyjne dla przedszkoli  
pt: „Tralalotek i Pacynka w śpiewanym teatrze”

9.04 godz. 18 Tarnowo Podgórne Koncert grupy jazzowej Hot Swing z Krakowa

15.04 godz. 10 Murowana Goślina
Wyjazd recytatorów – laureatów na XII Powiatowy Konkurs  
„Wiosenne przebudzenie”

15.04 godz. 18 Przeźmierowo Kino Zielone Oko zaprasza (szczegóły w TarNowej Kulturze i na www.goksezam.pl)

Polska tradycja żyje na Litwie
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Informator kulturalny Biblioteki Publicznej
W marcowym numerze krótka informacja przed-

stawiająca,  a  może  przypominająca,  dzieje  naszej 
placówki. W cyklu:
  „Z KART HISTORII BIBLIOTEKI PUBLICZ-

NEJ W TARNOWIE PODGÓRNYM” historię  za-
cznę od Filii w Lusowie.
Będzie to „ Krótka historia czasu …” naszej naj-

młodszej placówki  ,  działającej  już…25  lat – Filii 
w Lusowie. Filia powstała z inicjatywy i dzięki stara-
niom Biblioteki w Tarnowie Podgórnym. W począt-
kowym okresie mieściła  się w świetlicy  (w chwili 
zakładania filii budynek świecił pustką), gdzie w jed-
nym z pomieszczeń uruchomiliśmy filię. Po 10  la-
tach dobudowano do świetlicy część, z przeznacze-
niem na filię  i  tam  też w 1996  roku przenieśliśmy 
swoją placówkę. Przez te wszystkie lata Biblioteka 
systematycznie uzupełniała  zbiory,  zakupując każ-
dego roku nowości, dla wszystkich, niezależnie od 
wieku i zainteresowań: tak dla młodszych jak i tro-
chę starszych. W ostatnich latach Filia została skom-
puteryzowana, wyremontowana i odmalowana, uno-
wocześniono wystrój i całe wyposażenie. Urządzono 
kącik dla najmłodszych. Są szanse na powiększenie 
naszej Filii, a to daje możliwość poszerzenia działal-

ności, powiększenia księgozbioru, 
większej oferty dla mieszkańców 
i  możliwość  dalszego  rozwoju 
i unowocześniania placówki.
MARCOWE AKTUALNOŚCI 

BIBLIOTEKI.
Przypominamy  w  Bibliotece 

w Tarnowie Podgórnym od lutego 
można  wypożyczać  audiobooki. 
Dla  zainteresowanych  audiobo-
okami znani  i popularni autorzy: 
H.Murakami,  C.L.Zafon,  H.Co-
ben, S.Larsson, H.Mankel, R.Ka-

puściński, M.Gretkowska, M.Kra-
jewski, J.R.R.Tolkien i inni. 
Wszystkim  zainteresowanym 

polecamy książkowe NOWOŚCI 
WYDAWNICZE :
Natascha  Kampusch  -  „3096 

DNI”
Jodi  Picoult  -  „W  NASZYM 

DOMU”
Eric-Emmanuel  Schmitt  - 

„TRUCICIELKA”
Luca  Spaghetti  -  „MASZ 

PRZYJACIELA”
Joanna  Nicklsson-Młynarska 

-  „GRECKIE POMIDORY czyli 
nowy dom na końcu drogi” 
Władymir Sorokin - „CUKRO-

WY KREML”
Laszlo Krasznahorkai - „WOJ-

NA I WOJNA”
Więcej  informacji o działalno-

ści  Biblioteki  na  naszej  stronie 
www.bibliotekatp.pl  i  na  stronie 
www.poziom-wyzej.pl. ~I.B.

Z błogosławieństwem Arcybiskupa
Wielkim,  o  ile  nie  największym  wydarze-

niem  artystycznym  w  naszym  regionie, 
organizowanym 1 maja z okazji beatyfika-

cji Ojca Świętego Jana Pawła II, będzie koncert przy-
gotowywany  przez  nasz  Gminny  Ośrodek  Kultury 
„SEZAM”. Tego dnia wieczorem, o godz. 20, a więc 
już  po  zakończeniu  uroczystości  beatyfikacyjnych 
w Rzymie, w kościele w Lusowie rozpocznie się gala 
koncertowa z  imponującym programem: II Koncer-
tem Fortepianowym F-moll Fr. Chopina oraz „Mszą 
koronacyjną” W. A. Mozarta. Wykonawcą koncertu 
Chopina będzie Sergei Podobedov, amerykański pia-
nista rosyjskiego pochodzenia, mieszkający na stałe 
w Londynie. Przybędzie on do Polski po raz pierwszy, 
specjalnie na ten koncert. Mszę Koronacyjną wyko-
nają soliści oraz chór Teatru Wielkiego w Poznaniu, 

Wszystkim  będzie    towarzyszyć 
orkiestra symfoniczna „Le Quattro 
Stagioni”. Z uwagi na zaplanowa-
ny  repertuar,  adekwatny do  rangi 
uroczystości, będzie to wydarzenie 
artystyczne najwyższej rangi. 
Wójt  Gminy  Tadeusz  Czaj-

ka  i  Dyrektor  GOK  „Sezam”  
Szymon Melosik  udali się do Pa-
łacu Arcybiskupiego, by poinfor-
mować Jego Ekscelencję Stanisła-
wa Gądeckiego o planowanym na 
terenie Gminy wydarzeniu. Miło 
nam  poinformować,  że  Ksiądz 
Arcybiskup objął koncert  swoim 
honorowym patronatem! W cza-

sie  dłuższej  rozmowy  okazał 
wielkie  zainteresowanie  życiem 
Gminy  Tarnowo  Podgórne,  za-
równo w aspekcie gospodarczym, 
jak i kulturalnym, imponując dużą 
znajomością tutejszych realiów. 
W  imieniu  Wójta  Tadeusza  

Czajki, księdza kanonika Ignacego  
Karge oraz własnym  już dziś  ser-
decznie  zapraszam  na  uroczysty 
koncert,  który będę miał  zaszczyt 
poprowadzić od pulpitu dyrygenc-
kiego.  Szczegóły  koncertu  przed-
stawimy  w  przyszłym  numerze 
„Sąsiadki~Czytaj”  i  „TarNowej 
Kultury”.  ~Szymon Melosik

fot. archiwum

Własnoręcznie znaczy ciekawiej

W Galerii  w  Rotundzie  w  Tarno-
wie Podgórnym można oglądać  
karnawałowe  maski  i  koszyki 

świąteczne własnoręcznie wykonane przez 
uczestników  „Wędrujących  warsztatów 
plastycznych”.  W  Przeźmierowie  dzieci 
stworzyły ceramiczne maski, a w Swadzi-
miu grupa dorosłych wyplatała świąteczne 
koszyki.
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Nasza szkoła otrzymała zaproszenie do wzię-
cia  udziału  w  konkursie  zorganizowanym 
przez Centrum Kultury i Promocji oraz Bi-

bliotekę  Publiczną  w  Bardzie  Śląskim  -  „Bardo. 
Szopka”. Bardo Śląskie to gmina partnerska, od 10 
lat zaprzyjaźniona z Gminą Tarnowo Podgórne.  
Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej, 

dowolną techniką, tytuł pracy  „Szopka”. Namówiły-
śmy nasze dzieci do wzięcia udziału w tym konkursie. 
Z   kilkunastu prac wybrałyśmy osiem, które mogły 
reprezentować naszą szkołę w Bardzie Śląskim. Było 
nam bardzo  miło, gdy dowiedzieliśmy się, że jedna 
z naszych prac, rysunek Piotrka Bryszaka z klasy II, 
zajęła III miejsce. Piotrek otrzymał dyplom i nagrodę. 
Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do brania udzia-
łu w innych konkursach plastycznych, bo naprawdę 
warto. 

~Magdalena Matwiej, Izabela Bryszak

W lutowy,  mroźny  dzień  uczestnicy  kółka turystycznego wybrali  się na wycieczkę 
do  poznańskiej  Palmiarni.  Po  przejściu 

Parku Wilsona, który w zimowej scenerii prezentuje 
się bardzo ciekawie, weszliśmy do ciepłego klimatu 
Palmiarni. 
Oglądaliśmy  roślinność  subtropikalną,  sukulenty 

Ameryki, roślinność tropikalną i klimatu umiarkowa-
nego, podszycie lasu tropikalnego, kserofity starego i 
nowego świata oraz rośliny wodne. Szczególną naszą  
uwagę zwrócił specjalny dział jakim jest Akwarium. 
W  trzydziestu  siedmiu  basenach  o  pojemności  od 
1000 do 4000 litrów, prezentowanych jest około 170 
gatunków ryb tropikalnych oraz około 40 gatunków 
roślin wodnych. Wszystkim uczestnikom wycieczki w 
Palmiarni bardzo się podobało, niektórzy czuli się tam 
jak w raju. Na wiosnę planujemy wyjazd na spotkanie 
z roślinnością Ogrodu Botanicznego.

~Izabela Bryszak, Agnieszka Łopata

SP Ceradz Kościelny

Co słychać w naszej szkole?

Uczniowie z Ceradza Kościelnego nie chcą rozstawać się ze szko-
łą także w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Dlatego tłumnie 
zjawiły się w niej w poniedziałek, w drugim tygodniu ferii i aż do 

piątku z wielkim zaangażowaniem brali udział w zajęciach, które były dla 
nich zorganizowane. I tak: w poniedziałek wszyscy uaktywnili swoje ta-
lenty malarskie i wzięli udział w warsztatach plastycznych, tworząc pięk-
ne pejzaże zimowe (choć za oknami śniegu nie było widać). We wtorek 
wyposażeni w kartoniki z popcornem i specjalne okulary zasiedli w ostat-
nich rzędach dużej sali w poznańskim Multikinie w Starym Browarze, by 
w trójwymiarze obejrzeć film „Przygody Guliwera”. 
W środę, dzięki uprzejmemu zaproszeniu z kręgielni Vector w Tarno-

wie Podgórnym dzieci miały okazję przeobrazić się w sportowców i sto-
czyły drużynowy pojedynek o to, kto zostanie mistrzem kręgli. Kolejny 
dzień spędziły już w szkole, ale również bardzo intensywnie: bawili się w 
naszej nowej, pięknie pomalowanej i kolorowej sali „Radosnej Szkoły”, 
wzięli udział w turnieju sportowym i w meczu piłki nożnej (co ucieszyło 
szczególnie chłopców), a na koniec, fizycznie wymęczeni, by zregenero-
wać siły, podczas zajęć kulinarnych przygotowali dla siebie pyszne ka-
napki. Jednak to piątek był dniem, na który wszyscy niecierpliwie czekali. 
I to wcale nie dlatego, że wówczas to nasze ferie miały się zakończyć. W 
piątek bowiem dzieci wraz z nauczycielkami wybrali się na Lodowisko 
Misiałek w Tarnowie Podgórnym, by dać istny popis łyżwiarskich umie-
jętności. I chociaż nie brakowało upadków i małych siniaczków, podczas 
podsumowania tygodniowych zajęć już w szkole, to właśnie piątek uznali 
za dzień najfajniejszy. 
PS. Właścicielom i obsłudze Kręgielni Vector, właścicielom Lodo-

wiska Misiałek oraz pracownikom TP BUS, którzy ofiarnie nas wozili 
serdecznie dziękujemy.

~Marta Anders, Magdalena Matwiej – organizatorki ferii

Nasi uczniowie 21 lutego reprezentowali szko-
łę w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Wiel-
kopolsce. Do Murowanej Gośliny wyruszyli: 

Monika Żukiel, Piotr Wanat, Filip Kowalczuk z klasy 
czwartej, Łukasz Kasprzak, Kacper Marciniak, Mate-
usz Gromadecki z klasy piątej, Wiktoria Trojanowska, 
Ola Witkowiak  i Maciej Kozłowski – szóstoklasiści. 
Wierzymy, że trud przygotowań przełoży się na zwycię-
ski wynik, dający prawo do udziału w następnych eta-
pach konkursu. Trzymamy kciuki za powodzenie Laury 
Koniecznej w XV Wojewódzkim Konkursie Matema-
tyczno- Przyrodniczym i już gratulujemy dojścia do tak 

Atrakcyjne ferie

wysokiego szczebla! Umiejętności, 
doświadczeń  oraz  pewnej  wpra-
wy w rozwiązywaniu zadań chętni 
uczniowie mogą nabywać w wielu 
szkolnych konkursach, w tym paru 
cyklicznych – comiesięcznych i co-
tygodniowych, trwających cały rok 
szkolny lub semestr. Są to: As ma-
tematyczny, Lubię historię i Word 
Gobblers.
  Po  stresach  związanych  z  ry-

walizacją,  zdobywaniem punktów  
i  przysparzaniem  powodów  do 
dumy  rodzicom,  nauczycielom 
i szkole – czas na zabawę! Karnawał 
w tym roku był bardzo długi. My ba-
wiliśmy się na baliku z Hajdaszem, 

dyskotece  walentynkowej  zorga-
nizowanej  przez  Radę  Rodziców  
i  przedstawieniu  z  nutą  kabareto-
wego humoru. Danuta Leśniewska 
wraz  z  członkami Koła  j.  angiel-
skiego  udowodniła,  że  śmiech  po 
angielsku i po polsku brzmi jedna-
kowo. Rozbawiły nas kwestie ak-
torów wygłaszane w języku Szek-
spira, a dotykające tematyki miłości 
oraz różnic damsko-męskich. Pra-
gnąc jednak pogodzić niemożliwe 
i doczekać wiosny w zdrowiu, za-
grzewamy dzieci do nauki, sportu 
i tańca – przegryzając pączki i chru-
ściki jakimiś witaminami.

 ~GN

SP Tarnowo Podgórne
Kto przeczyta, ten się dowie, co 
słychać w podstawówce w Tarnowie
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Od ponad  trzech  lat  nasze  gimnazjum  reali-
zuje  projekty  szkolne w  ramach  programu 
eTwinning. Program  ten  łączy  szkoły,  któ-

re współpracują wykorzystując narzędzia  informa-
cji technologicznej. Od 2007 do 2010 naszą bliźnia-
czą szkołą była placówka szwedzka Gribby Gard w 
Taby, miejscowości położonej w okolicach Sztokhol-
mu. Obecnie realizujemy dwa projekty eTwinning. 
Projekt „Teen life” we współpracy z niemiecką pla-
cówką Realschule Lahnstein, zajmuje się wybrany-
mi zagadnieniami z życia nastolatków. Dodatkowo 
uczniowie zostali  zarejestrowani na wspólnej  stro-
nie  szkół  „Tween  space”,  gdzie  mogą  poznać  się  
i kontaktować. W drugim projekcie współpracujemy 
ze  szkołą  hiszpańską Colegio San Augustin. Tytuł 
projektu to „How can we play and learn at the same 
time?”. Tutaj każdego miesiąca uczniowie partner-

SP Przeźmierowo

Sukcesy naszych 
młodych 
matematyków

Jest  już  tradycją,  że  uczniowie  naszej  szko-
ły  uczestniczą  w  wielu  konkursach  matema-
tycznych. W  roku  szkolnym  2010/2011  dzie-

ci sprawdziły swe umiejętności w konkursie „Alfik 
matematyczny 2010” oraz V Wojewódzkim Konkur-
sie Matematyczno-Przyrodniczym zorganizowanym 
przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 
26 lutego 2011 roku troje uczniów naszej szkoły 

uczestniczyło w etapie wojewódzkim kuratoryjnego 
V Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przy-
rodniczego.
Nasi uczniowie spisali się wspaniale. Wiktor Hoff-

mann uzyskał tytuł LAUREATA, a Dominika Lenart 
i Sebastian Fitt zostali finalistami V Wojewódzkiego 
Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego.

W imieniu nauczycieli matematyki –
~I. Janicka - Leśniewska

SP Przeźmierowo

Spotkanie z duchami

Mit o tym, że duchy są  je-
dynie  wytworem  ludz-
kiej  wyobraźni,  został 

obalony. O tym, że zjawy istnieją, 
przekonali się 18 lutego uczniowie 
klas III, którzy wzięli udział w dru-
gim już „Spotkaniu z duchami”. 
Najpierw wysłuchali opowieści 

chorwackiej  autorki  –  Dubravki 
Ustesić – o duchach mieszkających 
w  pewnej  kamienicy,  a  następ-
nie    odkrywali  tajemnice  starego 
domu wraz z bohaterami  książki 
Agnieszki Stelmaszyk pt. „Andzia 
i duch pana Baryłki”. Niesamowi-
te historie przeplatane były „wier-
szami, że aż strach” pochodzącymi 
z tomików Małgorzaty Strzałkow-
skiej i Emilii Waśniowskiej.
Kto nie wierzy,  że ducha moż-

na zobaczyć, niech zajrzy do gale-
rii portretów sporządzonych przez 
uczestników  spotkania.  Podczas 

warsztatów plastycznych powstały 
wizerunki  zjawy  przechadzającej 
się  po  korytarzach  przeźmierow-
skiej szkoły.
Szczególne  podziękowania  na-

leżą  się  organizatorkom  impre-
zy – Grażynie Gibasiewicz i Ma-
rii Kaczmarek. Panie bibliotekarki 
zadbały o to, aby wszyscy dosko-
nale się bawili, a strach miał tylko 
wielkie oczy. Już dziś czekamy na 
kolejne spotkanie z duchami.

~Aleksandra Filipek

Gimnazjum TP

Integracja przez eTwinning

Koszykówka dziewcząt

24 stycznia 2011 roku reprezentacja naszego gimnazjum w ko-
szykówce dziewcząt, zajęła pierwsze miejsce w półfinale po-
wiatu, pokonując zespoły z Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie 

44:35 i z Gimnazjum w Jerzykowie 54:19, zapewniając sobie tym samym 
awans do finału. Mecz rozegrany został w Tarnowie Podgórnym.
15 lutego w rozgrywkach finałowych w Pecnej zajęliśmy trzecie miej-

sce, ulegając zespołom z Kórnika 32:36 i Pecnej 24:49.   ~Marek Łodyga

skich  szkół  przeprowadzą  eks-
perymenty  oraz  wykonają  cie-
kawe  zadania  z  zakresu  nauk 
ścisłych pod kierunkiem nauczy-
cieli  przedmiotów  matematycz-
no-przyrodniczych.  Uczniowie 
podzielą się doświadczeniami ze 
swoimi partnerami projektowymi 
umieszczając  na  stronie  interne-
towej filmy rejestrujące przepro-
wadzone eksperymenty. Projekty 
mają za zadanie zwiększyć moty-
wację uczniów do nauki języków 
obcych, zachęcać do korzystania 
z  informacji  technologicznych, 
porównać styl życia nastolatków 
oraz  sprawić,  by  nauka  stała  się 
przyjemniejsza. 
Obecnie  staramy  się  o  przy-

znanie  nam  grantu  na  realizo-
wanie  projektu  partnerskiego 

Comenius  w  ramach  programu 
„Uczenie  się  przez  całe  życie”. 
W  tym  roku  szkolnym utworzy-
liśmy  międzynarodową  grupę 
projektową, dzięki kontaktom na 
portalu eTwinning. Naszymi part-
nerami  są  szkoły  w  następują-
cych  krajach: Bułgaria, Włochy, 
Turcja i Rumunia.  Tytuł opraco-
wanego  projektu  to  „Bricks  and 
Bridges”. W projekcie uczniowie 
będą  zajmować  się  tematem  ar-
chitektury, zarówno tej stanowią-
cej  dziedzictwo  kulturowe,  jak  
i  współczesnej.  Formularz  apli-
kacyjny  projektu  został  złożony 
w  Agencjach  Narodowych  po-
szczególnych krajów w lutym b.r. 
O wynikach selekcji dowiemy się 
po zakończeniu roku szkolnego. 

~Elżbieta Kubiak
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Uprzejmie informujemy, że na podstawie uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr VI/66/2011, zostaje wprowadzona 

nowa Taryfa opłat na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, która będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2011r.

CENNIK BILETÓW
Bilety jednorazowe kupowane w punkcie sprzedaży Bilety jednorazowe kupowane w autobusie
Rodzaj biletu Normalny Ulgowy 50% Rodzaj biletu Normalny Ulgowy 50%
Bilet jednorazowy „A” 3,50 1,75 Bilet jednorazowy „A” 4,20 2,10
Bilet jednorazowy „B” 4,80 2,40 Bilet jednorazowy „B” 5,40 2,70
Bilety miesięczne kupowane w punkcie sprzedaży
Rodzaj biletu Normalny Ulgowy 51% Ulgowy 50% Ulgowy 49% Ulgowy 37%
Bilet miesięczny „A” 100,00 49,00 50,00 51,00 63,00
Bilet miesięczny „B” 136,00 66,64 68,00 69,36 85,68

BILETY
Na liniach komunikacyjnych będą obowiązywać bilety miesięczne jednostrefowe „A” i dwustrefowe „B” oraz bilety jedno-

razowe „A” i „B”.
Bilety miesięczne jednostrefowe „A”
Bilet miesięczny jednostrefowy „A” na strefę I obowiązuje na obszarze obejmującym teren miasta Poznania oraz Prze-

źmierowo, Baranowo i Wysogotowo, gdzie granicą strefy są przystanki (patrz mapa – kolor czarny):
- Baranowo Akademia Rolnicza, - Przeźmierowo ul. Wysogotowska, 
- Auchan-Swadzim (dla kursów jadących przez Auchan), - Wysogotowo staw (dla kursów jadących przez Batorowo).
Bilet miesięczny jednostrefowy „A” na strefę II obowiązuje na obszarze obejmującym teren gminy Tarnowo Podgórne 

oraz gminy Kaźmierz, gdzie granicą strefy są przystanki (patrz mapa – kolor czerwony):
- Baranowo Intermotel oraz Baranowo os. Rubinowe.
Bilet miesięczny dwustrefowy „B”
Bilet miesięczny dwustrefowy „B” obowiązuje na obszarze obejmującym teren gminy Tarnowo Podgórne, gminy Kaźmierz 

oraz teren miasta Poznania. 
Pasażer posiadający bilet miesięczny może korzystać ze wszystkich linii autobusowych kursujących w danym obszarze, 

łącznie z przesiadkami. Bilety miesięczne są imienne, dlatego muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem, zgodnie z dowo-
dem tożsamości (p. 9 Regulaminu korzystania z autobusów).

Bilety jednorazowe
Wzory biletów jednorazowych pozostają bez zmian. Bilety jednorazowe „A” obowiązują dla przejazdu w obrębie jednej 

strefy, natomiast bilety jednorazowe „B” obowiązują dla przejazdu pomiędzy strefami. 

Ulgi 
Od 1 kwietnia 2011r. zostaną również wprowadzone nowe ulgi do biletów miesięcznych i jednorazowych, uwzględniające 
poszczególne grupy wskazane przez Ustawodawcę.

PASAŻEROWIE KORZYSTAJĄCY Z IMIENNYCH BILETÓW MIESIĘCZNYCH
Do korzystania z przejazdów na podstawie ulgi 51%, uprawnieni są:
Studenci do ukończenia 26 roku życia – na podstawie aktualnej legitymacji studenckiej.	
Do korzystania z przejazdów na podstawie ulgi 50%, uprawnieni są:
Emeryci i renciści oraz osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne na podstawie legitymacji wraz z 	
dowodem tożsamości.
Do korzystania z przejazdów na podstawie ulgi 49%, uprawnieni są:
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych – do ukończenia 24 lat - na podstawie aktualnej legitymacji szkolnej.	
Do korzystania z przejazdów na podstawie ulgi 37%, uprawnieni są:
Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – publicznych 	
lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu na dany rok szkolny. 
Nauczyciele akademiccy - na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu na dany rok szkolny.	

PASAŻEROWIE KORZYSTAJĄCY Z BILETÓW JEDNORAZOWYCH
Do korzystania z przejazdów na podstawie ulgi 50%, uprawnieni są:
Emeryci  i  renciści  oraz  osoby  pobierające  zasiłek  lub  świadczenie  przedemerytalne  na  podstawie  legitymacji wraz  z 	
dowodem tożsamości.
Kombatanci na podstawie legitymacji wydanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.	

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych – do ukończenia 24 lat - na podstawie legitymacji szkolnej.	

Studenci szkół wyższych i wyższych oficerskich szkół wojskowych na podstawie legitymacji studenckich.	
Studenci i uczniowie zagranicznych szkół wyższych i średnich do ukończenia 26 roku życia posiadające ważną na dany 	
rok kalendarzowy Kartę ISIC. 
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Już wiadomo, kto był najlepszy w nauce w I semestrze tego roku 
szkolnego! Wiadomo też kto zdobył najwięcej punktów dodatnich  
za zachowanie! Kto jakie wyniki osiągnął i jakie zdobył medale… 

jednym słowem zakończył się pierwszy semestr. 
16 lutego przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego ze Szkoły Pod-

stawowej w Lusowie podsumowali minionych 5 miesięcy. 
Nagrodzono gromkimi brawami i  upominkiem trzech uczniów z naj-

wyższą średnią ocen, wśród których znaleźli się: Krzysztof Dobrzeniec-
ki z kl. VI ze średnią ocen 6,0; Wojciech Wenclik z kl. VI ze średnią 
5,78 oraz Dominika Rebelka z kl. IV ze średnią 5,55. Wszyscy ucznio-
wie ciężko pracowali przez ostatnich pięć miesięcy na swoje wyniki, 
zgodnie jednak z naszą szkolną tradycją pod koniec I semestru zostają 
wyróżnione tylko trzy osoby z najwyższymi wynikami. Nagrodzony zo-
stał ponadto uczeń kl. VI Sebastian Kostrzewa, który zdobył największą 
liczbę punktów dodatnich za swoje zachowanie, a jest to aż 256 punk-
tów!
Apel podsumowujący był okazją nie tylko do wręczenia nagród, ale 

także do zaprezentowania umiejętności  zdobytych przez uczniów na 
kołach  zainteresowań. Uroczystość  swoim występem uświetnił  chór 
szkolny, zespół flażolecistów, szkolni tancerze. W naszej szkole działa 
również wiele innych ciekawych kół zainteresowań, a prace uczniów 
oraz ich osiągnięcia można było podziwiać na specjalnie przygotowa-
nej wystawie. 
  Rozpoczął się już nowy semestr, wszyscy wzięli się ostro do pracy. 

W końcu za kilka miesięcy meta, a każdy z nas chciałby stanąć na ja-
kimś podium. 
Życzymy wszystkim zadowalających osiągnięć!

~Samorząd Uczniowski
Szkoły Podstawowej w Lusowie

SP Lusowo

Ferie to nie fanaberie!

Wszyscy  uczniowie,  którzy  chcieli  twór-
czo i aktywnie spędzić tegoroczne ferie, 
wzięli udział w zimowisku, które zorga-

nizowała nasza szkoła.
Nasi podopieczni rozwijali umiejętność strategicz-

nego myślenia podczas zajęć szachowych, zaspokajali 
swoje artystyczne dusze podczas zajęć plastycznych 
i teatralnych, wylewali swój pot podczas zajęć spor-
towych,  na  zajęciach  kulinarnych  przygotowywali 
smaczne wypieki, a wszystko to było dokumentowane 
przez uczestników zajęć multimedialnych. Szczegól-
nymi atrakcjami dla naszych uczniów były wyjazdy 
do Tarnowa Podgórnego na lodowisko i kręgielnię.
     Dzięki sympatycznej  i bezpiecznej atmosferze 

dzieci miło spędziły swój czas i wypoczęte, pełne za-
pału wróciły do szkoły na II semestr.

~Sebastian Wróbel

SP Lusowo

Już półmetek…

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

OGŁASZA
DRUGI PRZETARG USTNY OGRANICZONY DO WŁAŚCICIELI DZIAŁEK NR; 1078, 558/1

na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w gminie Tarnowo Podgórne, Tarnowo Podgórne dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 
prowadzi księgę wieczystą KW PO1P/00106066/7.
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI gm. Tarnowo Podgórne, obręb Tarnowo Podgórne
NR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ 557/1
POWIERZCHNIA 248 m2
OPIS NIERUCHOMOŚCI działka niezabudowana, cześć rowu melioracyjnego zamkniętego rurociągiem Ø 30 na rowie SK-59-8-1
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOSCI 
W MIEJSOWYM PLANIE ZAGOS. 
PRZESTRZENNEGO

dla działki  557/1 nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzonym uchwała Rady 
Gminy Nr XXXI/264/2008, XXXI/263/2008 z dnia 20.05.2008r. w/wym. działka położona jest na terenie ozna-
czonym symbolem M2 – tereny rozwoju mieszkalnictwa o podwyższonym standardzie.

CENA WYWOŁAWCZA W ZŁ (w tym 23% VAT) 19 400,00 zł
WADIUM 970,00 zł
POSTAPIENIE MINIMALNE 194,00 zł

Przetarg ustny ograniczony odbędzie się 11 kwietnia 2011r. (poniedziałek) o godz. 11oo w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznań-
ska 115. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 5 kwietnia 2011r. (wtorek) na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. 
O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 000 50265 1441. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, 
który wygrał przetarg od zawarcia umowy. 

W dniu 8 kwietnia 2011r. (piątek)  w godz. 73o do 15oo w pok. 12 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium z zaznaczeniem 
numeru działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. 

Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 7 października 2010r. 
Termin do złożenia wniosków przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 27 lipca 2010r. 
W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. 
Informacje: o przetargu Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok. 12, Tel. 61-89-59-261.
 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
mgr Tadeusz Czajka
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ogłoszenia
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 Roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i 
trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. Nr 207 z 2004r. poz. 2108 ze zm.) – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

OGŁASZA
DRUGI PRZETARG USTNY OGRANICZONY DO WŁAŚCICIELI DZIA-

ŁEK NR; 1078, 558/2
na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w gminie Tarnowo Podgórne, 

Tarnowo Podgórne dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 
prowadzi księgę wieczystą KW PO1P/00106066/7.
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI gm. Tarnowo Podgórne, obręb Tarnowo Pod-

górne
NR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ 557/2
POWIERZCHNIA 139 m2
OPIS NIERUCHOMOŚCI działka niezabudowana, cześć rowu melio-

racyjnego zamkniętego rurociągiem Ø 30 na 
rowie SK-59-8-1

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOSCI 
W MIEJSOWYM PLANIE ZAGOS. 
PRZESTRZENNEGO

dla działki  557/2 nie ma obowiązującego miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy, zatwier-
dzonym uchwała Rady Gminy Nr XXXI/264/2008, 
XXXI/263/2008 z dnia 20.05.2008r. w/wym. 
działka  położona jest na terenie oznaczonym 
symbolem M2 – tereny rozwoju mieszkalnictwa 
o podwyższonym standardzie.

CENA WYW. W ZŁ (w tym 23% VAT) 10 900,00 zł
WADIUM 545,00 zł
POSTAPIENIE MINIMALNE 109,00 zł

Przetarg ustny ograniczony odbędzie się 11 kwietnia 2011r. (poniedzia-
łek) o godz. 11oo w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Po-
znańska 115. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 5 kwietnia 
2011r. (wtorek) na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski 
S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 000 50265 1441. Wadium zostanie za-
liczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się 
uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. 

W dniu 8 kwietnia 2011r. (piątek)  w godz. 73o do 15oo w pok. 12 nale-
ży zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium z zazna-
czeniem numeru działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w 
przetargu. 
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 7 października 2010r. 
Termin do złożenia wniosków przez osoby którym przysługuje pierwszeń-

stwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1  i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 27 
lipca 2010r. 
W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. 
Informacje:  o  przetargu Wydział  Gospodarki  Nieruchomościami Urzędu 

Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok. 12, Tel.  61-89-59-
261.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
mgr Tadeusz Czajka

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 ze zm.0 oraz § 6 ust. 1 Roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i 
trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. Nr 207 z 2004r. poz. 2108 ze zm.) – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

OGŁASZA
TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w gminie Tarnowo Pod-

górne, Przeźmierowo ulica Brzozowa, dla których Sąd Rejonowy Poznań - Sta-
re Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW PO1P/00099481/9.
1. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI gm. Tarnowo Podgórne, obręb Prze-

źmierowo
NR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ 1118/6
POWIERZCHNIA 1075 m2
PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOSCI W 
MIEJSOWYM PLANIE ZAGOS. 
PRZESTRZENNEGO

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

CENA WYWOŁAWCZA W ZŁ (w 
tym 23% VAT)

322 500,00 zł

WADIUM 16 125,00 zł
POSTAPIENIE MINIMALNE 3 225,00 zł

2. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI gm. Tarnowo Podgórne, obręb Prze-
źmierowo

NR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ 1118/2, 1118/9
POWIERZCHNIA 835 m2
PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOSCI W 
MIEJSOWYM PLANIE ZAGOS. 
PRZESTRZENNEGO

dla działek 1118/2, 1118/9 nie ma obo-
wiązującego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Dla tego 
terenu została wydana decyzja o warun-
kach zabudowy z dnia 12 maja 2010r. Nr 
WZPGN.7331-89/10 zgodnie, z którą na 
w/wym. działkach można wybudować 
budynek mieszkalny jednorodzinny.

CENA WYW. W ZŁ (w tym 23% VAT) 250 500,00 zł
WADIUM 12 525,00 zł
POSTAPIENIE MINIMALNE 2 505,00 zł

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 11 kwietnia 2011r. (poniedziałek) 
o godz. 9oo w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 
115. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 5 kwietnia 2011r. (wto-
rek) na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań 
nr 48 1050 1520 1000 000 50265 1441. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny 
nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał prze-
targ od zawarcia umowy. 

W dniu 8 kwietnia 2011r. (piątek)  w godz. 73o do 15oo w pok. 12 należy zgłosić 
się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium z zaznaczeniem numeru 
działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. 
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 8 października 2010r,a  drugi w dniu 

26 listopada 2010r. 
Termin do złożenia wniosków przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w 

nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 27 lipca 2010r. 
W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. 
Informacje: o przetargu Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy 

w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok. 12, Tel. 61-89-59-261.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

mgr Tadeusz Czajka

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  informuje,  że w  dniu  8 mar-
ca 2011  r. wywiesił w  siedzibie   Urzędu Gminy Tarnowo Podgór-
ne, ul. Poznańska 115, do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, 
wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy w:  
Przeźmierowie – powierzchnia ok. 250 m² z działki o nr 1266/37 
oraz Tarnowie Podgórnym powierzchnia ok. 15 m² z działki o nr 
1259/31. Szczegółowe  informacje o przedmiocie dzierżawy można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami–pok. nr 11 tel.
(061) 8959289

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza 
konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora: 
1. Szkoły Podstawowej im. Gen J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie
  Lusowo ul. Nowa 6, 62-080 Tarnowo Podgórne 
2. Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie
  Przeźmierowo, ul. Kościelna 46/48, 62-081 Przeźmierowo 
3. Przedszkola „Mali Odkrywcy” w Baranowie
  Baranowo ul. Klonowa 15, 62-081 Przeźmierowo
4. Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie
  Przeźmierowo, ul. Leśna 62, 62-081 Przeźmierowo

Szczegóły na stronie internetowej Gminy: www.tarnowo-podgorne.pl 
w zakładce Aktualności.
Oferty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z podanym 

adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora....” - 
w sekretariacie GJO lub przesyłką na podany adres : Gminna Jednostka 
Oświatowa, 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Sportowa 1  w terminie do 
29 marca 2011r. 
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 ogłoszenia
WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ust-
nego ograniczonego do działek 932/7, 929/3
adres nieruchomości Tarnowo Podgórne, w rej. ul. Pocztowej i ul. 

Kwiatowej
oznaczenie geodezyjne obręb Tarnowo Podgórne, arkusz mapy 2, działka 

932/15 (Bp) pow. 122 m2; KW PO1P/00106066/7 
– właściciel Gmina Tarnowo Podgórne

opis nieruchomości • działka nr 932/15 jest  niezabudowana, nie 
posiada bezpośrednio dostępu do drogi, jest czę-
ściowo ogrodzona, posiada kształt nieregularny, 
• nie istnieje możliwość zagospodarowania 
działki 932/15 jako odrębnej nieruchomości.
• uzbrojenie terenu w ul. Pocztowej i ul. Kwiato-
wej: sieć energetyczna, sieć wodna, sieć kanali-
zacyjna, sieć gazowa.
mapy ewidencyjne dostępne są na stronie inter-
netowej: www.podgik.poznan.pl/

przeznaczenie w planie 
zagospodarowania prze-
strzennego 

dla działki 932/15 nie ma obowiązującego miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego zgodnie ze studium i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy, zatwierdzo-
nym uchwała Rady Gminy Nr XXXI/264/2008, 
XXXI/263/2008 z dnia 20.05.2008r.położona 
jest na terenie oznaczonym symbolem M2 – te-
reny rozwoju mieszkalnictwa o podwyższonym 
standardzie.
mapa i tekst studium  obejmującego ten teren 
dostępny jest na stronie internetowej: www.tar-
nowo-podgorne.pl/

forma i tryb zbycia sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczo-
nego do właścicieli działek 932/7, 929/3

cena nieruchomości 32 100,00 zł, w tym 23% VAT
W przypadku zmiany stawki podatku, cena ule-
gnie zmianie.

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w na-
byciu na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. nr 102, poz. 651 zez zm.),

nie krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
informacje dodatkowe nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne mgr Tadeusz Czajka

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargo-

wym
adres nieruchomości Lusowo,  ul. Przylesie
oznaczenie geodezyjne obręb Lusowo, arkusz mapy 4, działka 590/1 

(N) pow. 188 m2; KW  PO1P/00105692/7 – 
właściciel Gmina Tarnowo Podgórne

opis nieruchomości •  działka niezabudowana, ogrodzona, kształt 
działki zbliżony do prostokąta, 
•  nie istnieje możliwość zagospodarowania 
działki 590/1 jako odrębnej nieruchomości.
•  uzbrojenie terenu w ulicy: sieć energetycz-
na, sieć wodna, sieć gazowa.
mapy ewidencyjne dostępne są na stronie in-
ternetowej: www.podgik.poznan.pl/

przeznaczenie w planie za-
gospodarowania przestrzen-
nego 

w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego obszaru chronionego krajo-
brazu i terenów przyległych - cześć Lusowo, 
zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne nr XXII/132/03 z dnia 4.11.2003r. 
opubl. w Dz. Urz.Woj.Wlkp. nr 22, poz. 623, 
działka nr 590/1 położona jest na terenie 
oznaczonym symbolem IIIL1TL – obszar la-
sów, państwowych, prywatnych i dolesień 
na gruntach kategorii bonitacyjnej RV i RVI  
oraz łąk i użytków zielonych, zakaz wszelkiej 
zabudowy. Tekst planu miejscowego obejmu-
jącego ten teren dostępny jest na stronie in-
ternetowej: www.tarnowo-podgorne.pl/

forma i tryb zbycia sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz 
właściciela działki 593

cena nieruchomości 11 069,45 zł, w tym 23% VAT
W przypadku zmiany stawki podatku, cena 
ulegnie zmianie.

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. nr 102, poz. 651 zez zm.),

nie krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. 
informacje dodatkowe nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne mgr Tadeusz Czajka

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

adres nieruchomości Sierosław, ul. Skalista
oznaczenie geodezyjne poz. 1 - obręb Sierosław, arkusz mapy 1, działka 62/82 (Bp) pow. 1821 m2, KW PO1P/00144652/0 - właściciel Gmina 

Tarnowo Podgórne
poz. 2 - obręb Sierosław, arkusz mapy 1, działka 62/83 (Bp) pow. 1380 m2, KW PO1P/00144652/0 - właściciel Gmina 
Tarnowo Podgórne
poz. 3 - obręb Sierosław, arkusz mapy 1, działka 62/84 (Bp) pow. 1382 m2, KW PO1P/00144652/0 - właściciel Gmina 
Tarnowo Podgórne

opis nieruchomości •   działki nr 62/82, 62/83, 62/84 są niezabudowane, posiadają kształt zbliżony do prostokąta, zlokalizowane są przy 
ul. Skalistej o nawierzchni utwardzonej kamieniem, bezpośrednio sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oraz tereny niezabudowane użytkowane rolniczo. 
•   uzbrojenie terenu; w ul. Skalistej: sieć energetyczna, sieć wodna, sieć kanalizacyjna, w ul. Kasztanowej:  sieć 
gazowa.
mapy ewidencyjne dostępne są na stronie internetowej: www.podgik.poznan.pl/

przeznaczenie w planie zagospodaro-
wania przestrzennego 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Sierosławiu, za-
twierdzonym uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr LXII/538/98 z dnia 9.06.1998r. opubl. w Dz. Urz.Woj.Wlkp. 
nr 14, poz. 147 działki nr 62/82, 62/83, 62/84 znajdują się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną (symbol M). Tekst planu miejscowego obejmującego ten teren dostępny jest na stronie internetowej: 
www.tarnowo-podgorne.pl/

forma i tryb zbycia sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 
cena nieruchomości poz. 1 – 297 000,00 zł, w tym 23% VAT

poz. 2 – 227 600,00 zł, w tym 23% VAT
poz. 3 – 227 900,00 zł, w tym 23% VAT
W przypadku zmiany stawki podatku, cena ulegnie zmianie.

termin do złożenia wniosku przez oso-
by, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2010r. nr 102, poz. 651 zez zm.),

nie krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

informacje dodatkowe nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne mgr Tadeusz Czajka
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 ogłoszenia
WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ust-
nego nieograniczonego 
adres nieruchomości Baranowo,  ul. Graniczna
oznaczenie geodezyjne obręb Baranowo, arkusz mapy 14, działka 222/68 

(Bp) pow. 1200 m2, 
KW PO1P/00099730/0 – właściciel Gmina Tar-
nowo Podgórne

opis nieruchomości • działka nr 222/68 jest niezabudowana, nie-
ogrodzona, zlokalizowana jest przy ul. Granicznej 
o nawierzchni utwardzonej kostka betonową, 
kształt działki zbliżony do prostokąta, 
• uzbrojenie terenu w ulicy: sieć energetyczna, 
sieć wodna, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa, te-
letechniczna
mapy ewidencyjne dostępne są na stronie inter-
netowej: www.podgik.poznan.pl/

przeznaczenie w planie 
zagospodarowania 
przestrzennego 

dla działki 222/68 nie ma obowiązującego miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy 
Nr WZPGN/7331/198/09 z dnia 18.12.2009r. 
na działce 222/68 można wybudować budynek 
handlowo - biurowy z dopuszczeniem funkcji 
mieszkalnej. 

forma i tryb zbycia sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograni-
czonego 

cena nieruchomości 400 400,00 zł, w tym 23% VAT
W przypadku zmiany stawki podatku, cena ule-
gnie zmianie.

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. nr 102, poz. 651 zez zm.),

nie krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
informacje dodatkowe nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne mgr Tadeusz Czajka

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargo-

wym
adres nieruchomości Rumianek,  ul. Szkolna
oznaczenie geodezyjne obręb Rumianek, arkusz mapy 1, działka 173 (RIVa, 

B), pow. 457 m2, KW PO1P/00262516/8 – właści-
ciel Gmina Tarnowo Podgórne

opis nieruchomości •   działka nr 173 zlokalizowana jest przy ul. Szkolnej 
o nawierzchni asfaltowej, działka zabudowana jest 
częścią budynku mieszkalnego, kształt nieregularny, 
•   nie istnieje możliwość zagospodarowania działki 
173 jako odrębnej nieruchomości.
•   nieruchomość uzbrojona we wszystkie sieci in-
frastruktury technicznej.
mapy ewidencyjne dostępne są na stronie interne-
towej: www.podgik.poznan.pl/

przeznaczenie w pla-
nie zagospodarowania 
przestrzennego 

w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego obszaru chronionego krajobrazu jeziora 
Lusowskiego i rzeki Samy oraz terenów ościen-
nych – cześć Rumianek, zatwierdzonym uchwałą 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr X/71/03 z dnia 
25.03.2003r. opubl. w Dz. Urz.Woj.Wlkp. nr 108, 
poz. 1982 działka nr 173 położona jest na terenie 
oznaczonym symbolem IR1M2 – intensywna za-
budowa mieszkaniowa. Tekst planu miejscowego 
obejmującego ten teren dostępny jest na stronie 
internetowej: www.tarnowo-podgorne.pl/

forma i tryb zbycia sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz wła-
ściciela działki 97/7

cena nieruchomości 95 428,00 zł
termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w na-
byciu na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. nr 102, poz. 651 zez zm.),

nie krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. 
informacje dodatkowe nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne mgr Tadeusz Czajka

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

OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w  gminie Tranowo 

Podgórne w Swadzimiu przy  ulica Poznańska 36, zlokalizowanego na parte-
rze w budynku czterolokalowym (lokale nr 1, 3 i 4  zostały sprzedane na rzecz 
najemców). Budynek położony jest na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 
21/14 o powierzchni 1935 m2, obręb Swadzim, dla której Sąd Rejonowy Poznań 
Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą  PO1P/00273619/0.
Lp. Powierzchnia 

użytkowa 
lokalu w m2

Ilość 
pokoi

Udział w grun-
cie i częściach 
wspólnych

Cena wy-
woławcza 
w zł

Wadium 
w zł

Postąpienie 
minimalne 
w zł

1 19,20 1 192/3542 47 411,00 4 741,10 500,00

Przedmiotowy lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań osób trzecich. 
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny nie posia-

da wydanego świadectwa energetycznego. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 11 kwietnia 2011r. (ponie-

działek) o godz. 12oo w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym 
ul. Poznańska 115. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 
5 kwietnia 2011r. (wtorek) na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING 
Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 000 50265 1441. Wadium 
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. 

Lokal można oglądać w dniu 1 kwietnia w godzinach 15oo 153o.
W dniu 8 kwietnia 2011r. (piątek)  w godz. 73o do 15oo w pok. 12 należy zgło-

sić się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium z zaznaczeniem nu-
meru działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. 

Termin do złożenia wniosków przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w 
nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 7 października 2010r. 

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. 
Informacje:  o  przetargu Wydział  Gospodarki  Nieruchomościami  Urzędu 

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

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ust-

nego ograniczonego do działek 932/6, 929/2
adres nieruchomości Tarnowo Podgórne, w rej. ul. Pocztowej i ul. Kwiatowej
oznaczenie geode-
zyjne

obręb Tarnowo Podgórne, arkusz mapy 2, działka 
932/14 (B) pow. 204 m2, KW PO1P/00106066/7  – 
właściciel Gmina Tarnowo Podgórne

opis nieruchomości •  działka nr 932/14 nie posiada bezpośrednio dostępu do 
drogi, jest częściowo ogrodzona, posiada kształt nieregu-
larny. Na działce posadowiony jest budynek gospodarczy 
w bardzo złym stanie technicznym, przewidziany do roz-
biórki. Budynek nie przedstawia  wartości rynkowej.
•  nie istnieje możliwość zagospodarowania działki 932/14 
jako odrębnej nieruchomości.
•  uzbrojenie terenu w ul. Pocztowej i ul. Kwiatowej: sieć 
energetyczna, sieć wodna, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa.
mapy ewidencyjne dostępne są na stronie internetowej: 
www.podgik.poznan.pl/

przeznaczenie w pla-
nie zagospodarowa-
nia przestrzennego 

dla działki 932/14 nie ma obowiązującego miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie 
ze studium i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy, zatwierdzonym uchwała Rady Gminy Nr 
XXXI/264/2008, XXXI/263/2008 z dnia 20.05.2008r. 
położona jest na terenie oznaczonym symbolem M2 
– tereny rozwoju mieszkalnictwa o podwyższonym 
standardzie. Mapa i tekst studium  obejmującego ten 
teren dostępny jest na stronie internetowej: www.
tarnowo-podgorne.pl/

forma i tryb zbycia sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego 
do właścicieli działek 932/6, 929/2

cena nieruchomości 53 700,00 zł, w tym 23% VAT. W przypadku zmiany 
stawki podatku, cena ulegnie zmianie.

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. nr 102, poz. 651 zez zm.),

nie krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
informacje dodatkowe nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne mgr Tadeusz Czajka
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 ogłoszenia
WGN.6845.11.2011  Tarnowo Podgórne, dnia 8 marca 2011r. 
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 z późn. zm.) wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzier-
żawy w drodze przetargu nieograniczonego.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
 W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 
KW 

PO1P/00099481/9 

OBRĘB Przeźmierowo 

NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK Działka nr 1266/37

ADRES NIERUCHOMOŚCI Przeźmierowo, narożnik ul. Modrzewiowej i ul. Rynkowej

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI 5,7691 ha ( przeznaczone do dzierżawy 1146 m² )

Okres dzierżawy 10 lat

OPIS NIERUCHOMOŚCI Niezabudowana 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą nr 
XXI/144/95 Rady Gminy w Tarnowie Podgórnym z dnia 28.11.1995r. ogł. w Dz. U. Woj. Pozn. Nr 5 poz.44. część 
działki do dzierżawy przeznaczona jest pod teren zieleni ochronnej od istniejącej giełdy samochodowej. Istnieje 
możliwość zorganizowania parkingów i lokalizacji usług.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCI

Zagospodarowanie nieruchomości samoobsługową, bezdotykową myjnią samochodową wraz z doprowadzeniem 
mediów, obsługą komunikacyjną, oświetleniem i zielenią, w terminie 8 miesięcy od zawarcia umowy dzierżawy.

CZYNSZ DZIERŻAWNY

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego 169 149,60 zł  (słownie złotych: sto sześćdziesiąt 
dziewięć tysięcy sto czterdzieści dziewięć 60/100) - łączna wartość czynszu za okres 
dzierżawy wraz z aktualną stawką podatku od towarów i usług VAT tj. 31 629,60).
Czynsz płatny w stosunku miesięcznym. 

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 dnia 8 marca 2011 do dnia 30 marca 2011 roku.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miej-
scowościach Tarnowo Podgórne i Góra

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 
r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227),  w 
związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego nr KN.I.-7.4131-1-2/11 z dnia 8 lutego 2011r. zawiada-
miam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miej-
scowościach Tarnowo Podgórne i Góra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 01.04.2011r. do 21.04.2011r., 
ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 18.04.2011r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 15:00.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w pro-

jekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska  
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zain-
teresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz 
składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.05.2011r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka
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 sport

Krajowe  Mistrzostwa  In-
ternational  Dance  Orga-
nization  od  czterech  lat 

są największą  tego  typu  imprezą 
w Gminie Tarnowo Podgórne. Te-
goroczne odbyły się w stylu Mo-
dern,  Jazz  Dance,  Ballet/Point  i 
Belly  Dance/Oriental.  Zawody 
rangi  eliminacji  do  Mistrzostw 
Europy  i  Świata  trwały  od  3  do 
6  marca  i  przyciągnęły  do  hali 
OSiR w Tarnowie Podgórnym po-
nad siedmiuset zawodników z sie-
demdziesięciu jeden klubów. 
Wśród nich  znaleźli  się  tance-

rze  światowej  sławy:  Adrianna 
Patłaszyńska, wielokrotna meda-
listka Mistrzostw Polski, Europy 
i  Świata  oraz Bartek Woszczyń-
ski, znany z piątej edycji You Can 
Dance. Na parkiecie rywalizowali 
zawodnicy z całej Polski, których 
Zbigniew Zasada, sekretarz gene-
ralny Polskiej Federacji Tańca, na-
zwał – najlepszymi z najlepszych. 
Udział zawodników przełożył się 

Piłka nożna,  tenis  stołowy, 
wielobój  rodzinny  to  trzy 
z  jedenastu  konkurencji 

XIII  Zimowej  Spartakiady  LZS 
2011,  która  odbyła  się  27  lute-
go.  Zwyciężył  powiat  koniński 
– w  klasyfikacji  ogólnej  zdobył 
198  pkt.  –  najwięcej  w  konku-
rencjach: wielobój rodzinny (35), 
piłka nożna mężczyzn (35), piłka 
siatkowa mężczyzn  (35)  i  piłka 
siatkowa kobiet (20). Na drugim 
miejscu uplasował się powiat pil-
ski, a na trzecim ostrowski. 
W  rywalizacji  o  tytuł  najlep-

szego  wielkopolskiego  powia-
tu  wzięło  udział  19  reprezen-
tacji.  Spartakiada  przyciągnęła 
do hali sportowej OSiR w Prze-
źmierowie ponad 750 osób. Ofi-
cjalne otwarcie rozpoczęło się o  
godz.  10.30. Wówczas wystąpił 
zespół taneczny OSiR JAST Tar-
nowo  Podgórne,  orkiestra  dęta 

Najlepsi z najlepszych

Wielkopolska Zimowa Spartakiada

Krajowe Mi-
strzostwa Inter-
national Dance 
Organization

Laureaci spar-
takiady

fot. archiwum

fot. archiwum

na  poziom  rywalizacji.  Dariusz 
Intrys,  jeden  z  sędziów  powie-
dział  –  poziom  Mistrzostw  jest 
bardzo wysoki.  Przez  cztery  dni 
solistki, soliści, duety, miniforma-
cje i formacje zaprezentowali po-
nad 1300 imponujących układów 

tanecznych. Niestety wśród zwy-
cięzców nie było nikogo z OSiR 
JAST Tarnowo Podgórne.

  ~AG

Więcej zdjęć z Mistrzostw na 
ostatniej stronie.

pod batutą Pawła Joksa oraz gospodarze spartakiady: Tadeusz Toma-
szewski  (Poseł na Sejm RP  i Przewodniczący RW LZS), Stanisław 
Stec (Poseł na Sejm RP), Tadeusz Czajka (Wójt Gminy Tarnowo Pod-
górne) oraz Bernard Broński (Dyrektor OSiR Tarnowo Podgórne). Im-
preza odbywała się we wszystkich halach sportowych OSiR. 
W Przeźmierowie rozegrano większość konkurencji: wielobój  ro-

dzinny i rekreacyjny, podnoszenie ciężarka 17,5 kg, strzały na bramkę, 
rzut lotką do tarczy, szachy, warcaby, przeciąganie liny oraz konkurs 
wiedzy LZS. W Baranowie odbyły się zawody w tenisie stołowym, 
a w Tarnowie Podgórnym w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn.   ~AG
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Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115 
(budynek Urzędu Gminy) tel. 61 8959 264,  
redakcja@tarnowo-podgorne.pl

Skład: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl
Druk: MDM druk, 61-304 Poznań, ul. Borówki 4, tel./fax 61 870 90 80, 61 876 85 27
Pismo roznoszone jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców gminy, trafia również poza jej granice i ciągle 
poszerza swój zasięg.
Nakład: 7500 egz.; Numer zamknięto: 08.03.2011 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:  Zwycięzcy marcowych zawodów w Karate w Lusowie, fot. Michał Kałucki

DAM PRACĘ
Do automyjni zatrudnię, Tarno-
wo Podgórne, ul. Rokietnicka 23, 
stacja BP, mile widziane prawo 
jazdy, tel. 607 122 716.

Perfumeria w Przeźmierowie za-
trudni, tel. 606 366 102.

POSZUKUJĘ PANI DO SPRZĄ-
TANIA DOMU W PRZEŹMIERO-
WIE .PRACA 1 X W TYGODNIU. 
KONTAKT 600259945

Ekspedientkę do sklepu spożyw-
czego przyjmę, tel. 507 01 59 93, 
507 01 59 92

PPUH PASZ-KONSPOL zatrudni 
elektryka na fermie w Zakrzewie 
z uprawnieniami do 1 kW. tel. 
kontaktowy : 0600 234-855 ; 
0600 43-32-81

SZUKAM PRACY
Zaopiekuję się starszą osobą 3-4 
godz. dziennie, tel. 888-680-156 
- posiadam samochód

Posprzątam biuro, mieszkanie tel. 
531 477 060

Pani 43 wykszt. wyższe szuka 
pracy - najchętniej Korepetycje 
ang., matematyka, chemia, fizyka 
lub opieka nad dziećmi lub inne, 
tel. 728 510 846.

Zaopiekuję się ogrodem, tel. 660 
048 070.

Podejmę dodatkową pracę - po-
sprzątam dom i ogród, biuro, za-
opiekuję się dzieckiem. Posiadam 
referencje, praktykę, mam prawo 
jazdy, tel. 668 819 975.

Doświadczona opiekunka z refe-
rencjami zaopiekuje się dzieckiem 
(pow. 1 roku) u siebie w domu, tel. 
666 542 602.

52 letni, abstynent, dyspozycyj-
ny poszukuje pracy., tel. 500 462 
242.

Posprzątam dom lub mieszkanie, 
tel. 503 444 999.

Portier, Stróż, kierowca B, emeryt 
szuka pracy, tel. 661 641 104.

Mężczyzna lat 19 poszukuje pracy 
fizycznej na terenie gminy Tarno-
wo Podgórne, tel. 509 424 113.

Kierowca B, C, wózki wodłowe 
świadectwo kwalifikacji, tel. 697 
767 900. 

Posprzątam niedrogo dom lub 
mieszkanie w gminie Tarnowo 
Podgórne tel. 603-184-480

Podejmę pracę w zakresie malo-
wania, szpachlowania. Dyspozy-
cyjność. tel. 667-069-745

Posprzątam dom, mieszkanie - 
519-198-580

Podejmę dorywczo pracę: sprzą-
tanie terenu, pielenie, kopanie 
itp. - 10zł. / h  Tel: 724452194

Panom Marianowi i Tomaszowi 
Hoffmannom wyrazy szczerego 
współczucia z powodu    śmierci 

żony i matki 

śp. Mieczysławy Hoffmann 
składają sołtys, Rada Sołecka i 

mieszkańcy Wysogotowa

Nikt nie jest przygotowany na smutek, 
lecz świadomość, że w pobliżu są ludzie 
gotowi nieść pomoc, pomaga.” 
Rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, 
znajomym, koleżankom i kolegom za 
okazaną pomoc i wsparcie w tak trudnych 
dla nas chwilach oraz wszystkim, którzy 
uczestniczyli w ostatniej drodze naszego 
kochanego męża, ojca, dziadka 

śp. Mieczysława 
Grzesiaka

za okazaną pomoc i godne pożegnanie 
dziękują: żona z synami

Drogi Tato!
Odszedłeś tak nagle i bez pożegnania. 

I choć byliśmy zmęczeni miesiącami walki 
z Twoją chorobą, to nie chcieliśmy abyś 
tak szybko nas opuścił. Byliśmy gotowi do 
dalszego wysiłku aby zapewnić Ci kolejne 
chwile szczęścia w świecie, w którym się 
znalazłeś. Wszystko co złe puszczamy 
Ci w niepamięć, zapamiętując Cię jako 
człowieka pracowitego i uczciwego, który 
potrafił bezinteresownie pomóc. Człowieka 
spełnionego z powodzeniem w wielu 
życiowych rolach.

Dla mnie byłeś także bohaterem, gdy 
w trudnych czasach kupiłeś mi konia na 
biegunach, gdy razem wędkowaliśmy 
i budowaliśmy dom, gdy patrzyłem jak 
odważnie ratujesz człowieka ze śmiertelnego 
zagrożenia. Z pewnością mogę powiedzieć, że 
pozostawiłeś wiele dobrych śladów swojego 
życia, więc nie tylko my będziemy Cię 
pamiętać.

Jako mężczyźni nie okazywaliśmy sobie 
uczuć, ale dziś już nie musimy się wstydzić 
i możemy Ci powiedzieć jak bardzo Cię 
kochamy i że wiemy o Twojej wzajemności.

Do widzenia Tato!

„Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie 
żadnych skrzydeł, 
lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są 
w potrzebie. 
Wyciągają ręce i proponują swoją przyjaźń”    /Phil Bosmans/

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy 
widomość o śmierci naszego 

kolegi, współpracownika  i przyjaciela

śp. Franciszka Kukucia
Był człowiekiem wyjątkowym,  pełnym pasji, ciepła 
i duchowej elegancji. Przez wiele lat  wspólnej pracy 
mieliśmy szczęście obcować  z kimś wyjątkowym. 
Obdarzył nas przyjaźnią nie żądając nic w zamian. 
Jego wrażliwa artystyczna dusza pozostawiła po 
sobie głębokie przemyślenia zebrane  w wierszach 
i fraszkach, którymi nas obdarowywał. 
Drogi Franciszku, dziękujemy za wszystkie wspólne 
chwile, za  Twoją szarmancję, szczery uśmiech 
i piękną osobowość. Zachowamy w sercach Twoją 
szczerość, pogodę ducha i pamięć o rzeczach 
najdrobniejszych.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka  
z pracownikami Urzędu Gminy

oraz
Przewodniczący Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

Grzegorz Leonhard i Radni Gminy

Składamy podziękowanie dla firmy INTERMAK z Kokoszczyna za ufundo-
wanie nowych mebli i wyposażenia świetlicy wiejskiej, które będą służyć 

wszystkim mieszkańcom. 
Sołtys i Rada Sołecka Kokoszczyna
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Firma mieszcząca się przy
ul. Wichrowej

(okolice Przeźmierowa)

pilnie poszukuje osoby
uczącej się do pracy

na magazynie na 1/2 etatu
w godzinach popołudniowych

Kontakt
61 65 35 782

e-mail: d.witkowski@powerbike.pl

B∏´kitne Okno

KO¸OBRZEG
APARTAMENT Z WIDOKIEM NA MORZE

DO WYNAJ¢CIA CA¸Y ROK

www.blekitneokno.pl
600 201 373

MODRZEW OGRODY
• projektowanie, zakładanie 
   terenów zielonych
• pielęgnacja
• systemy nawadniające
• prace brukarskie i budowlane
• mała architektura

www.modrzew-ogrody.pl

PROJEKT GRATIS

PRZY NASZYM

WYKONAWSTWIE!

kom. 502 320 559

Serdecznie zapraszamy
w s z y s t k i c h
za i n t e r e s owany ch na
spotkanie z koordynatorem
PJN w wielkopolsce, posłem
Janem Filipem Libickim.
Tematem spotkania będzie
przedstawienie działalności
stowarzyszenia PJN,
programu, oraz możliwości
uczestniczenia w projektach
realizowanych przez PJN.

22.03.2011r.(wtorek)
godz. 18.00
Hotel 500
(sala konferencyjna)
ul. Poznańska 139
Tarnowo Podgórne

Data i miejsce spotkania:

WOJEWÓDZTWO�WIELKOPOLSKIE

Imperial Tobacco 
Polska S.A. jest jed-
nym z największych 
producentów wyro-
bów tytoniowych w 
Polsce. Jako część 
Imperial Tobacco 
Group korzystamy 
z Międzynarodowych 
doświadczeń koncer-
nu działającego na 
ponad 160 rynkach, 
oferujemy klientom 
wachlarz produktów 
powstających w 51 
fabrykach, dzięki za-
angażowaniu i kwa-
lifi kacjom około 38 
tysięcy pracowników. 
W trosce o wysokie 
standardy naszej pra-
cy, jakość produktów, 
bezpieczeństwo pra-
cowników i otacza-
jące nas środowisko 
wdrożyliśmy nowo-
czesny zintegrowany 
system zarządzania 
zgodny z normami 
ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001. Posia-
damy również Certy-
fi kat Upoważnionego 
Przedsiębiorcy AEO 
(Authorized Economic 
Operator). 

Od kandydatów oczekujemy:
• dyspozycyjności 5 dni w tygodniu
• komunikatywności
• otwartości na nowe wyzwania
• systematyczności
• dokładności
• dobrej organizacji pracy własnej
• dobrej znajomości języka angielskiego
•  sprawnej obsługi programów MS Excel 

i Word

Oferujemy:
•  płatny, 6-miesięczy staż (z możliwością 

przedłużenia) w międzynarodowym koncer-
nie, dający możliwość zdobycia praktycznej 
wiedzy oraz doświadczenia w zakresie prac 
Działu Administracji 

•  możliwość uczestniczenia w ciekawych pro-
jektach prowadzonych aktualnie w fi rmie

• przyjazną atmosferę pracy 

Wyślij swoje CV oraz list motywacyjny do 
31-03-2011 z numerem ref. ADM/2011 w 
temacie wiadomości e-mail na: rekrutacja.
dystrybucja@pl.imptob.com

Zainteresowanych informujemy, że skon-
taktujemy się tylko z wybranymi kandy-
datami. Zgłoszenia bez podania numeru 
referencyjnego nie będą rozpatrywane. 
Prosimy załączyć oświadczenie o wy-
rażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych przez Spółkę zgodnie z 
„Ustawą o ochronie danych osobowych” 
z dnia 29.08.97r

Zapraszamy do odbycia stażu w Dziale Ad-
ministracji, stwarzającym możliwości nauki 
i zdobycia doświadczenia zawodowego 
w Imperial Tobacco Polska S.A. Aktualnie po-
szukujemy studentów ostatnich lat studiów 
na stanowisko:

Stażysta
w Dziale Administracji
miejsce pracy: Jankowice k/Poznania

(zapewniamy transport z Poznania)

FIRMA POŻYCZKOWA

OPTIMA SA

tel. 668 360 658

zatrudni przedstawicieli
na terenie Poznania

i okolic
(Jeżyce, Piątkowo,

Grunwald, Suchy Las,
Przeźmierowo, Smochowice)
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BIURO UBEZPIECZE¡

tel. 601 448 443

Baranowo, ul. Topazowa 17, os. Rubinowe

Ubezpieczenia majàtkowe:
• samochody (OC, AC, NNW, itp.),
• mieszkania, domy, dzia∏ki,
• fi rmy, dzia∏alnoÊç gospodarcza,
• podró˝e

Ubezpieczenia na ˝ycie i pod cesj´

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

www.polody.pl

OD 61 600 ZŁ

Sprzedam działk´
1500 m2 w Tarnowie Podgórnym

Warunki zabudowy- 110 zł/m2

kom. 790 250 723

SZAFY, GARDEROBY, KUCHNIE
WN¢KI Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI
MEBLE NA KA˚DY WYMIAR

tel. 609-817-421 RABAT

5%

Pielęgnacja ogrodów
Zakładanie

i konserwacja
trawników

509 393 714

- wertykulacja
- piaskowanie, nawożenie
- opryski chemiczne

POSZUKUJE OGRZEWANEGO
MAGAZYNU OK. 300- 400 M2

W ZACHODNIEJ CZ¢ÂCI POZNANIA,
OKOLIC PRZEèMIEROWA,

WYSOGOTOWA,
TARNOWA PODGÓRNEGO

FIRMA MEDYCZNA

TEL. 601-777-262

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! Odbieramy kursantów z domu

PROMOCJA
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Biuro Rachunkowe „AGAR”

ul. Spokojna 9, Baranowo
62-081 Przeźmierowo

601-219-164, 605-822-818
agar.biuro@gmail.com

Usługi księgowo-kadrowe

Agnieszka Gładysiak 

Rozliczenia roczne - PIT

Baranowo, ul. Szamotulska 2
tel. 723 007 222
tel./fax 61 650 11 11
e-mail: bkrecik@wp.pl
www.bistrokrecik.pl

OBIADY DOMOWE,
POSIŁKI DLA FIRM, CATERING!
PRZYJ¢CIA OKOLICZNOÂCIOWE
KOMUNIE, JUBILEUSZE

Zapraszamy
od pon. do pt.
10.00-16.00

STYLISTKA PAZNOKCI
725 201 201

USŁUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE
prace wykończeniowe – remonty

i adaptacje wnętrz
tel. 723 140 159

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

Agencja

Ubezpieczenia:

Mieczys∏aw Paczkowski
Wspólna 5, Baranowo

tel. 61 814 13 80
tel. 661 590 360

Dojazd

do klienta

na telefon• komunikacyjne
• turystyczne
• firmy
• promocja w ubezpieczeniach
   domów i mieszkaƒ
• zni˝ki i oferty indywidualne

tel. 511 193 378

US¸UGI OGÓLNOBUDOWLANE
MALOWANIE, SZPACHLOWANIE,

P Y̧TKI, ZABUDOWY GK

Szybka pożyczka!

Cyklinowanie, Układanie
Renowacja schodów

www.parkiety.pawlaczyk.com

PARKIETY PAWLACZYK

504 202 143
PASA˚- Przeêmierowo

Tel. 693 650 348

SKUP Z¸OTA I SREBRA

WYNAJMĘ

501 770 936

Na gabinety, biura
200m2, CH Nowy Rynek

Plewiska, ul. Grunwaldzka

Świadectwa
charakterystyki
energetycznej
695 599 947

Lusowo, ul. Słoneczna18 

DIETETYK
Porady • Konsultacje • Układanie Diet

tel. 698-626-598

BEZPOŚREDNIO WYNAJMĘ
LOKAL USŁUGOWY

NA CELE HANDLOWE DO 150 MB
MOŻE BYĆ DO REMONTU, ADAPTACJI

tel. 693 702 737
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czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
                                                                              soboty 8.00-13.00

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
• materiały siewne,
   ziemniaki sadzeniaki

Vetromet
USŁUGI SZKLARSKIE

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

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

www.vetromet.pl

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace
Również w j. angielskim • Rozliczenie roczne PIT

ul. Parkowa 2, Baranowo, tel. (61) 896 30 42
www.welten.pl, e-mail: biuro@welten.pl

WELTENWELTEN

POGOTOWIE
KOMPUTEROWE

Dojazd do klienta
oferujemy:

- doradztwo
- serwis
- sprzedaż sprzętu
  komputerowego

ZADZWOŃ JEŚLI
POTRZEBUJESZ POMOCY

Tel.: 509 840 839
www.gsoft.com.pl

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13

LASER CHIRURGICZNY

LASER NACZYNIOWY

LASER FRAKCYJNY

HEMOROIDY - laserowo

HEMORON - bezbolesne, bezoperacyjne
                           usuwanie hemoroidów

bezbolesne usuwanie: brodawek, kurzajek,
znamion, w∏óknaków, k∏ykcin, odcisków,
leczenie wrastajàcych paznokci

zamykanie naczynek, „pajàczków” twarzy,
usuwanie przebarwieƒ i naczyniaków

usuwanie zmarszczek, przebarwieƒ skóry,
twarzy, szyi, blizn potràdzikowych i innych

Spec. Chirurg
PIOTR GROSS

Poliklinika „RASZYN”

P-ƒ, Promienista 104, rej. 1200 - 2000

tel. 61 861 04 33, inf. 601 829 507
www.chirurgialaserowa.pl

Kaźmierz, ul. Dworcowa  43
DREWNO KOMINKOWE

tel. 603 411 331

WYPOCZYNKI-DOWOLNY WYBÓR TKANIN
MEBLE SYSTEMOWE, MEBLOŚCIANKI

STOŁY I KRZESŁA, SYPIALNIE
KUCHNIE NA WYMIAR

(POMIAR I WYCENA GRATIS)

NISKIE CENY!
RATY BEZ WP¸ATY

TARNOWO PODGÓRNE UL. 25 STYCZNIA 6
ZAPRASZAMY: Pn-Pt 10.00-17.00

sobota 10.00-14.00

MEBLE

PORADNIA OKULISTYCZNA 
ORAZ PORADNIA LECZENIA ZEZA 

PORADNIA OKULISTYCZNA 
ORAZ PORADNIA LECZENIA ZEZA 

SKÓRZEWO, ul.Poznaƒska 82B (nowe bloki obok BIEDRONKI)

REJESTRACJA: 61 894 65 66, 603 341 850

Przyjmuje pacjentów ubezpieczonych w NFZ 
 

Gabinet Okulistyczny - Przychodnia 
os. Bajkowe, ul. Rumcajsa 2a 

zapraszamy w Êrody: 16.00-20.00, kom. 603 341 850

(równie˝: komp. badanie wad wzroku i pola widzenia, çwiczenia ortoptyczne dla dzieci) 

Salon Fryzjerski

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

Pa

trycja Kabacińska

kom. 792 183 262

Natalia Rucka

kom. 798 223 562

W naszym salonie:
Us∏ugi w atrakcyjnych cenach

dla wszystkich!!!
Programy rabatowe dla sta∏ych klientów!!!

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

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

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)

Częściowe: tworzywo różowe, przeźroczyste - przeciw alergiczne, klamrowe, bezklamrowe

Szkieletowe: podniebienie sztuczne zredukowane do minimum, lekki metal i tworzywa

Protezy na miękkim podłożu: na dziąsła wrażliwe lub zanikłe, zmniejszają ucisk, 
polepszają przyssanie

Mikroprotezy (do 2 zębów)

Naprawy protez

Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77, tel. 61 848 88 37

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

(lub inne uwówione godziny)

SKANMA

Marcin Mazurkiewicz
62-080 Swadzim, ul. Poznaƒska 28
tel. kom. 506 379 430, e-mail: mar215@op.pl

Skanowanie negatywów,
slajdów i zdj´ç,
wykonywanie odbitek
Przegrywanie z VHS,
fimów 8 mm na DVD
Ksero, Wizytówki,
Laminowanie, Bindowanie

MARMETAL
PŁOTY KUTE, BRAMY, BALUSTRADY

OGRODZENIA Z SIATKI
(możliwość cynkowania i malowania proszkowego)

Przeźmierowo, ul. Leśna 58
tel. 501 865 323

61 814 16 95, 61 816 15 07

Gabinet Psiej
Urody
Gabinet Psiej
Urody
 STRZY˚ENIE

 TRYMOWANIE

  ZABIEGI PIEL¢GNACYJNE 
DLA ZWIERZÑT

PN - PT 9 - 18, SOBOTY 9 - 14

Smochowice, ul. L´borska 47a
(obok weterynarza)

tel. 796 127 287    www.vadera.pl

 STRZY˚ENIE

 TRYMOWANIE

  ZABIEGI PIEL¢GNACYJNE 
DLA ZWIERZÑT

WIZYTY DOMOWE

LEKARZ WETERYNARII
Cezary Lorkiewicz

Napachanie, ul. Poznaƒska 25D
tel. 602 608 892

GABINET: Tarnowo Podgórne, ul. Szkolna 6b
pn.-pt. 17.00 - 19.00
sob. 10.00 - 12.00

NOWY
SK¸AD OPA¸U

SPRZEDA˚ W¢GLA
Batorowo, ul. Stefana Batorego 46

tel. 507 013 325, 602 573 144
WYSOKA JAKOÂå, NISKIE CENY

– od 1 tony transport gratis! –

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

KÄRCHER
dywany • wykładziny

tapicerka samochodowa
meblowa

tel. 605 201 724

SKLEP INTERNETOWY

Uchwyty do telewizorów,
monitorów, głoÊników.

Fachowe doradztwo! Szybka wysyłka!

Na has∏o „Sàsiadka-Czytaj” 5% rabatu!

VW POLO
1.4 benzyna

przebieg 35 km
bogato wyposa˝ony

SPRZEDAM
604 372 440

SPRZEDAM DOM

60
2 

52
5 

17
8

parterowy w Kobylnikach
141/750 lub 1800 m2

STAN SUROWY OTWARTY
pràd, woda na dzia∏ce

- BUDOWA DOMÓW
- WYKO¡CZENIA WN¢TRZ
- ELEWACJE ZEWN.

608 270 833

ZASADA BUD

WYWÓZ SZAMB

508 763 228

krótkie terminy
konkurencyjne ceny
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czyszczenie odzie˝y
równie˝ skóry i ko˝uchy
czyszczenie odzie˝y
równie˝ skóry i ko˝uchy

PRALNIA
CHEMICZNA NATANATA

pranie r´czników, poÊcieli
magiel

61 670 39 37, 608 70 19 51

POZNA¡ - ¸AWICA
ul. Brzechwy/przy NETTO

(w pobli˝u lotniska)

-  bramy z mikroprofilowaniem

ROLETKI
MATERIAŁOWE

MOSKITIERY

BRAMY GARAŻOWE

DRZWI ZEWNĘTRZNE
OKNA DREWNIANE

ZAMÓW
BEZPŁATNY POMIAR! Profil 6-komorowy

w cenie 3-komorowego!

Nowość!

biuro@dobreokna.poznan.pl, kom. 602 150 364

PROMOCJA!
CIEPŁE OKNA

MONTA˚ ANTEN
TV+SAT

509 156 005

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

KAZBET® P
R
O
M
O
C
J
A

Rok zał. 1979
A i P. Balcerzak

Kaêmierz, ul. Nowowiejska 11
tel. 291 77 80, 601 77 10 43
www.kazbet.pl

PRODUKCJA I UKŁADANIE

KOSTKI BRUKOWE
Starobruk classic, Holland - grub. 4 i 6 cm
koÊç, kraw´˝niki, Êcieki - grub. 6 cm

tel. 61 814 20 69
kom. 602 659 208

US¸UGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

797 817 666
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KÄRCHER
Profesjonalne czyszczenie
tapicerki samochodowej,

mebli, dywanów, wykładzin,
materacy.

508 610 256

Tarnowo Podgórne
Pl. Margaretek 17/1 (Os. Zielony Gród) 
61 670 77 49;  502 525 816

- oczyszczanie; depilacja
- pedicure i manicure
- mikrodermabrazja diamentowa
- odm∏adzanie skóry twarzy

SALON URODY ZDROWIE i URODA

Profesjonalnie i w przyst´pnej cenie
                   – sprawdê!!!

SALON URODY ZDROWIE i URODA
Produkty aloesowe

www.jakon.pl 

Willa miejska

Willa Hortensja

Mieszkania z ogródkiem 
w Tarnowie Podgórnym

Mieszkania w Poznaniu 
ul. Dobrzyckiego 6

Domy gotowe do odbioru 
w Tarnowie Podgórnym

Mieszkania w Międzywodziu 
200m od morza

OsiedleMarianowskie

62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Sowia 4
tel.: 61 65 50 426,  603 655 840,  sprzedaz@jakon.pl,  www.jakon.pl

Aktualna oferta deweloperska

wszystko o cegłach 
ręcznie formowanych

tel./fax
+48 61 814 23 08

Baranowo k. Poznania
ul. Poznańska 20

www.budmar.pl

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

0604 116 657

AEROBIC
Szkoła Przeêmierowo

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

YOGA
Odkryj nowe
możliwości

Tarnowo Pdgr. - OSiR
Tel. 790 261 466
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• 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.G. Tarnowo Podgórne 
przy trasie 92, pow. 5500 m2

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

Sklep dziecięcy „PEREŁKA”
zaprasza

NOWE NIŻSZE CENY!

Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 91, tel. 61 814 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
PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA 
NA ALBY KOMUNIJNE NA WYMIAR

TANIO
i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

UKŁADANIE
BRUKOWEJ
KOSTKI

i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

KOSTKI

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
Lissoń Stanisław

4,5 m2 7,2 m2 9,5 m2

Usługi na terenie:
• Poznania • gm. Rokietnica • gm. Suchy Las •
• gm. Tarnowo Podgórne •

Kiekrz, ul. Kierska 32, 62-090 Rokietnica
tel. 61 8482 354 kom. 602 687 970, 606 363 605

BIURO
RACHUNKOWE
ROZLICZENIA ROCZNE PIT

dzia∏amy od 1995

PRZEèMIEROWO
61 8142 413
506 123 873

Drzewa
i krzewy ozdobne
Artykuły ogrodnicze

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 61 814 69 79

DOB-KAN
AWARIE 24h

us∏ugi instalacyjne wod kan, co, gaz

CENY KONKURENCYJNE
665 949 178

ROB-MIL

693 116 803
www.robmil.pl

FIRMA SPRZĄTAJĄCA
(doświadczenie, profesjonalizm)

• sprzątanie domów
   mieszkań, biur
• pranie dywanów,
   wykładzin,
   tapicerek meblowych
   (materiałowych
   i skórzanych)

OGRODY
KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA

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

koszenie trawników,
przycinanie krzewów

663 502 532

Alior Bank przygotował dla Państwa pożyczkę gotówkową i konsolidacyjną 
od 500 zł do 150 000 zł kwoty brutto  na okres od 1 miesiąca do 10 lat

– szybka pożyczka gotówkowa na dowolny cel, dla osób fi zycznych
– minimalny wiek kredytobiorcy to 21 lat
– możliwość łączenia dochodów nawet 4 kredytobiorców
– możliwość wyboru między pakietami ubezpieczeniowymi (od utraty pracy lub życia)
– możliwość uzyskania wolnej gotówki lub skonsolidowania istniejących zobowiązań  
Wystarczy jeden telefon! W trosce o zapewnienie Państwu pełnego komfortu bezpłatnie 
udzielimy Państwu porady i zorganizujemy spotkanie w dogodnym dla Państwa terminie 
oraz miejscu!  Doradca Bankowy nr tel. 533-390-003

CHIHUAHUA
8 tyg.  krótkowłosy
piesek Jankowice
509-273-547

SALON KOSMETYCZNY

• pielęgnacja twarzy • pedicure • manicure •
• parafi na • depilacja • henna •

Zapraszam: pn.-pt. 10.00 - 19.00, sob. 10.00-15.00
Sady, ul. Kwiatowa 18, tel. 695 616 695

J&P

Nowo otwarta
PRACOWNIA KRAWIECKA

Katarzyna Szymczak
ZAPRASZA

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

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

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

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

Przeźmierowo

www.Zielone-Ogrody.com, biuro@zielone-ogrody.com
tel. 609-830-428, tel. 785-422-592

ZAK¸ADANIE
PIEL¢GNACJA OGRODÓW

SYSTEMY NAWADNIAJÑCE
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061 814 27 12 

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

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE

Szybko • Tanio • Fachowo
0666 745 777

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

602 190 014   61 652 40 00
61 814 20 41

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

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

tel. 0791 226 432, 0609 899 050

PRANIE ODZIEŻY ROBOCZEJ
USZLACHETNIANIE JEANSU,

STRETCHU, BAWEŁNY

PRALNIA
WODNA RR

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

TECHNIKA
GRZEWCZA

Ryszard Troszak

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

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

Profesjonalne Systemy
Nawadniające

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

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

USŁUGI

TANIO I FACHOWO

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

600 45 37 27
ul. Kobylnicka 20, SADY

USŁUGI POGRZEBOWE
Rafał Kaseja

• kredytowanie • zasiłki ZUS, KRUS • trumny, urny •
• krzyże, kwiaty • przewozy (kraj + zagranica) •

• chłodnia • nagrobki •

Przeźmierowo, ul. Kościelna 55
604 493 394, 604 462 29124h

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KO¸DER, PODUSZEK

Lusowo, ul. Nowa 45
618 146 979

tel. 505 071 866, tel./fax 61 652 40 81
mail: bzdega@vp.pl

Przeêmierowo, ul. Sadowa 9
www.vetromet.pl

PROFESJONALNE OSTRZENIE
NARZ¢DZI STOLARSKICH

SZYBKIE
TERMINY

h o t e l   r e s t a u r a c j a   s p aPILATES
tel. 61 8141 535
www.instytut-glamour.pl

Różne powierzchnie,
mile widziany zakład fryzjerski i inne.

Powierzchnie do indywidualnej negocjacji.

WYNAJM¢
powierzchnie usługowo-handlowe

w Tarnowie Podgórnym
na 1 pietrze nad Chatą Polską

515 131 908

DZIAŁKA AG
4524 m2

BARANOWO ul. Szamotulska

• NA SPRZEDAŻ •
Gawin&Szczygieł

600 797 237
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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)

• urodziny
• stypy
• imprezy integracyjne
• catering na imprezy

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

Ta
rn

ow
o 

Po
dg

ór
ne

Organizujemy:
• wesela (wolne terminy na 2011r.)

• jubileusze
• komunie
• chrzciny

Zakładanie i Pielęgnacja
Terenów Zielonych

inż. Michał Rogacki
tel. 602 121 046

www.miro-ogrody.eu

• całoroczna pielęgnacja
   ogrodów
• zakładanie i regeneracja
   trawników

Lokal do wynajęcia
w Przeźmierowie

601 74 64 84
biurowo - handlowy 80 m2

Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41
61 814 24 93

Okna i drzwi z PCV
PRODUKCJA, MONTA˚, ATESTY

OBRÓBKA WYKO¡CZENIA OÂCIE˚Y

RATY
Firma WIST

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

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

BR
E 

O
KN

A 
- D

O
BR

A 
CE

NA

promocja kolorów

Rok za∏o˝enia 1992

Z∏oty medal
BUDMA 2002

TIPSY, ˚ELE
MAKIJA˚E

695 570 390

Poleca:
 - akcesoria do chrztu:

• świece, szatki, ubranka
 - akcesoria do komunii św.:

 • alby, wianki, rękawiczki,
    peleryny, bielizna, rajstopy i inne dodatki 
 • sukienki wizytowe
 • garnitury i koszule
 • zaproszenia, pamiątki
 • dekoracje i ozdoby na tort, stoły, krzesła i inne
 • podziękowania dla gości

W ofercie także:
 - medaliki, krzyżyki, łańcuszki, różańce,
    modlitewniki, obrazy, figurki gipsowe i inne
 - wyprawki, beciki, rożki, czapki,
    kombinezony, dresy i inne

SKLEP Z DEWOCJONALIAMI

 Przeźmierowo, Kościelna 71
 (na przeciwko szkoły podstawowej)

  pn. - pt. 10 - 17, sob. 10 - 13

ODDAM W NAJEM

61 814 23 90

na hurtownię, magazyn, inne
150 - 200 m2, Przeźmierowo, blisko A2

(2 biura, hall, tel., co, siła)
Plac manewrowy, osobny wjazd

SPRZEDAM
DZIA¸KI

508 650 270

Kaêmierz, nowe Osiedle
800 - 1000 m2

cena od 80 z∏/m2

Przeêmierowo, ul. CzereÊniowa 2, tel. 061 652 40 07
zapraszamy równie˝ do sklepu w Tarnowie Podgórnym, ul. Rokietnicka 7

tel. 061 816 44 95 w którym oferujemy dodatkowo bogaty wybór:
TAPET, FARB, PANELI

UWAGA!UWAGA!
TANIE:

produkcja - hurt, detal
oraz:  KASETONY i KARNISZE

ROLETY, ROLETKI, VERTIKALE, MOSKITIERY

POGOTOWIE
KOMPUTEROWE

tel. 61/652 36 08
601 758 048

US¸UGI REMONTOWE

502 315 302
SPRZEDAM DZIA¸K¢ BUDOWLANÑ

605 322 935

Tarnowo Podgórne, ul. Rolna
1000 - 1700 m2

180 zł.m2

OGRODNICTWO
poleca:

Kwiaty
rabatowo-balkonowe
fuksje, pelargonie,
niecierpki,
werbeny, turki, szałwie,
begonie, sur�nie
bratki, żonkile, tulipany

Zapraszamy
OBSADZAMY KORYTKA

Batorowo, ul. Widok
(dawniej Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 119)

501 413 631
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GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek-piątek

9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14

- chirurg -

Gabinet weterynaryjny

SUKNIE KARNAWAŁOWE

Przeêmierowo, ul. Laskowa 7 • tel./fax  061 814 23 79
tel. kom. 0502 710 740 • www.eurometal.net.pl

bramy samonośne • płoty kute • kraty • balustrady • markizy tarasowe

przesuwnych • skrzydłowych • garażowych

62-080 SWADZIM, UL. POZNAŃSKA 22
TEL. 601 822 228

TEL/FAX  61 814 63 13
www.dobrzenieccynieruchomosci.gratka.pl

LICENCJA ZAWODOWA NR 7225

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
DORADZTWO, KREDYTY

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY:

DO WYNAJĘCIA:

DOMY:  180M2 - BARANOWO,
DZIAŁKI BUD.:  KOBYLNIKI, 

LUSOWO, SKÓRZEWO, CERADZ

LOKAL 110M2, BIURO 67M2,
MIESZKANIE 65M2 - PRZEŹMIEROWO

• ogrody •
• zieleƒ przy firmach •
• aran˝owanie zieleni •

• we wn´trzach •
• stylizacja ogrodów •

zadbamy o ka˝dy szczegół

 606 11 77 42
www.atelierbellveder.pl

GABINET POMOCY
PSYCHOLOGICZNEJ

660 140 488
ROLETY

produkcja, montaż 
SERWIS

rolety zewnętrzne
rolety materiałowe

przeróbka
na rolety elektryczne

ul. Lęborska 31, Poznań
606782143   601672140

www.wszystkodlaokna.pl

Angielski 503 311 518
Niemiecki 609 078 202

T¸UMACZENIA

www.tlumaczenia-poznan.eu

AEROBIC
LUSÓWKO
605 04 31 31

ZDROWY KR¢GOS¸UP

Szereg nowoÊci, rewelacyjnie kwitnàcych pnàczy o szerokim
zastosowaniu do obsadzania i kompozycji wiszàcych.

Prowadzimy sprzeda˝ na miejscu.
mo˝liwoÊç obsadzania korytek.

Zygar∏owski, Lusowo, ul. Ogrodowa 16, tel. 61 814 69 67

OGRODNICTWO poleca:
              BRATKI - ró˝nokolorowe,
        PELARGONIA - szeroki wybór odmian i kolorów,
   SURFINIA - pi´knie rosnàca roÊlina balkonowa w 5 kolorach
FUKSJA - obficie i pi´knie kwitnàca do póênej jesieni.

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

Krzysztof

               Ratajczak

Lusowo, ul. Słoneczna18 

DIETETYK
Porady • Konsultacje • Układanie Diet

tel. 698-626-598

h o t e l   r e s t a u r a c j a   s p aPILATES
tel. 61 8141 535
www.instytut-glamour.pl



Krajowe Mistrzostwa 
International Dance Organization  

Jazz Dance, Modern, Ballet/Point,  
Belly Dance/Oriental

Tarnowo Podgórne, 3-6 marca 2011

Krajowe Mistrzostwa

Tarnowo Podgórne, 3-6 marca 2011

fot. archiwum




