
sąsiadka~czytaj
Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ maj 2011 ~ nr 5 (242) ~ rok XXII ~ ISSN 1730-4318

Baranowo ~ Batorowo ~ Ceradz Kościelny ~ Chyby ~ Góra ~ Jankowice 
Kokoszczyn ~ Lusowo ~ Lusówko ~ Przeźmierowo ~ Rumianek ~ Sady 
Sierosław ~ Swadzim ~ Tarnowo Podgórne ~ Wysogotowo 

www.sasiadka-czytaj.pl



2       / sąsiadka~czytaj / maj 2011

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!

Rozpoczął się czas majówek – za nami Dni Przeźmierowa 
i pierwsze rajdy rowerowe (relacje wewnątrz numeru). 
Przed nami Dni Gminy, podczas których w sobotę,  
28 maja, zobaczymy wybory Międzynarodowej Miss 
Gminy (przyjadą dziewczęta z gmin partnerskich  
i zaprzyjaźnionych!), na scenie najpierw zaprezentują się 
nasze grupy artystyczne, a potem zagra gwiazda wieczoru 
–  DŻEM! W niedzielę, 29 maja, zapraszamy na Gminny 
Dzień Dziecka – na najmłodszych czekają liczne atrakcje.
W tym numerze kontynuujemy prezentację wyników badań 
opinii publicznej.
  Do zobaczenia!
 ~Agnieszka Rzeźnik – Redaktor naczelna

Możesz pomóc - oddaj krew

Zapraszamy na kolejną 44. Akcję Honorowego Krwiodawstwa. 
Odbędzie się ona 21 maja w Szkole Podstawowej im Jana Paw-
ła II w Tarnowie Podgórnym przy ul. Szkolnej 5 w godz. 8.00 

– 16.00. – Podczas akcji będzie można zgłosić się do banku dawców 
szpiku kostnego. Wszystkich, którym bliska jest idea krwiodawstwa, ser-
decznie zapraszam – mówi Wojciech Janczewski, Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy i prezes Stowarzyszenia „Dar Serc”.

~ARz 

Zebranie w Pojednaniu
W Sali GKS Tarnovia w Tarnowie Podgórnym 16 maja o 19.00 
odbędzie się zebranie członków Stowarzyszenia „Pojedna-
nie”. Ze względu na ważność spraw prosimy o liczny udział. 
Zapraszamy także do zapoznania się z naszymi informacja-
mi na portalu www.poziom-wyzej.pl w zakładce Organizacje 
i Stowarzyszenia. ~Zarząd Stowarzyszenia 

Bezpłatna mammografia

Daj sobie szansę - zbadaj się!!! Bezpłatna mammografia. Reje-
stracja na badania od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 
15.00, tel. 61 855 -75-28, 61 851-30-77, 800 160 168. 

W badaniach mogą uczestniczyć kobiety w wieku 50-69 lat, które 
w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej mammo-
grafii opłacanej przez NFZ. Podstawą wykonania badania jest dowód 
osobisty oraz ważny dokument ubezpieczenia!  Badania odbędą się  
13 czerwca od godz. 9.00. Mammobus stanie na parkingu, przy Sta-
dionie GKS Tarnovia - ul. 23 Października 34 w Tarnowie Podgórnym. 
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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

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM zleciła w drodze przetargu poszukiwa-
nie wód geotermalnych Przedsiębiorstwu Robót Wiertniczych z Warszawy.

Rzeczywiście na plac budowy zaczyna przyjeżdżać specjalistyczny sprzęt, pro-
wadzone są prace przygotowujące drogę dojazdową i całe zaplecze budowy. Już wkrótce 
na placu budowy wyrośnie około 30-metrowa wieża wiertnicza, którą będziemy mogli zo-
baczyć z tarnowskiej obwodnicy.

Planowo wiercenia rozpoczną się na początku czerwca i potrwają 8 – 10 tygodni. Prace 
będą wykonywane w trybie ciągłym, 24 godziny na dobę. Przewidujemy, że odwiert bę-
dzie miał głębokość ok. 1200 metrów, a jego szerokość będzie różna (u góry ok. 45 cm, 
na dole ok. 20 cm). Kiedy dojdziemy do warstwy wodonośnej, wykonane zostaną pomiary 
– konieczne jest bowiem sprawdzenie wydajności źródła, temperatury i składu chemicz-
ny wody. Uzyskane wyniki dadzą odpowiedź na pytanie o możliwości wykorzystania tych 
wód do celów balneologicznych. Mam nadzieję, że już jesienią powstanie pełna charakte-
rystyka tarnowskiego źródła. Będzie ona stanowiła podstawę do późniejszego opracowania 
dokumentacji technicznej przyszłego parku wodnego.

W ostatnim czasie notowaliśmy wzrost aktów wandalizmu na boisku szkolnym 
w Przeźmierowie, nie tylko w godzinach późnowieczornych i nocnych. Dlate-
go zarządzający tym terenem dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie 

Podgórnym wystąpił z wnioskiem o zamknięcie wejścia od strony ulicy Łanowej.
To rozwiązanie zwiększa także skuteczność działań podejmowanych przez Policję 

i Straż Gminną. Zdaję sobie sprawę, że osobom, korzystającym z przejścia, wydłużyła się 
droga do szkoły czy spaceru, ale decyzję podjęliśmy w trosce o bezpieczeństwo wszystkich 
tych, którzy korzystają z boiska szkolnego lub mieszkają w jego pobliżu, przede wszyst-
kim dzieci..

W ostatnim czasie na terenie 
Gminy widzę samochody 

przyjeżdżające na miejsce 
przyszłego tarnowskiego  

parku wodnego?  
Na jakim etapie jest teraz ta 

inwestycja?  

Chciałabym się dowiedzieć, 
dlaczego w Przeźmierowie zostało 

zamknięte przejście łączące 
boiska szkolne z ulicą Łanową? 
Jest to bezpieczna droga dzieci 

do szkoły, miejsce spaceru matek 
z dziećmi. Oczywiści szkoła 

powinna zamykać boiska i cały 
teren w nocy, a skoro zachęca 
się wszystkie dzieci do sportu 

i rekreacji, to dlaczego blokuje im 
się wejście na nie? 

Jak szukamy wód geotermalnych? Dlaczego zamknięto przejście 
w Przeźmierowie? – odpowiada Wójt Gminy Tadeusz Czajka
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 ∂ Skanska SA informuje, że w związku z rozbudową 
drogi wojewódzkiej nr 307 na odcinku Poznań - Za-
krzewo, planowane są następujące zamknięcia ulic:   
- 13.05 - 18.06.2011 - ul. Szkolna w  Dąbrowie  
- 30.05 - 30.06.2011 - ul. Wierzbowa w Wysogotowie 
(od strony Przeźmierowa). Objazdy zostaną poprowa-
dzone zgodnie z  projektem tymczasowej organizacji 
ruchu.

 ∂ Niespełna 50 osób skorzystało z możliwości uzy-
skania porady podatkowej lub złożenia zeznania PIT. 
W  poniedziałek, 11 kwietnia, przez cały dzień pra-
cownicy Urzędu Skarbowego Poznań – Jeżyce byli do 
dyspozycji mieszkańców naszej Gminy. Odpowiadano 
na pytania, wyjaśniano wątpliwości, pokazywano jak 
rozliczyć PIT przez Internet. Wiele osób pytało o orga-
nizacje pożytku publicznego i przekazywanie 1 procen-
ta.  Jak zapewniają urzędnicy skarbowi podobna akcja 
przeprowadzona będzie w przyszłym roku. 

 ∂ Wojewoda wielkopolski Piotr Florek wydał decy-
zję o  zezwoleniu na rozbudowę i  przebudowę termi-
nala pasażerskiego portu Lotniczego Poznań – Ławica 
w Poznaniu. W nowej, rozbudowywanej części znajdą 
się m.in.: hala check-in, sortownia bagażu oraz hala 
przylotów wraz z  pomieszczeniami obsługującymi 
i  biurami. Budynek istniejącego terminala zostanie 
przebudowany na terminal odlotowy z częścią komer-
cyjną i rozwinięty m.in. o strefę pasażerów VIP. Ponad-
to w  ramach inwestycji przewiduje się budowę dróg 
wewnętrznych, parkingów oraz modernizację istnieją-
cej infrastruktury. Decyzja ma rygor natychmiastowej 
wykonalności.

 ∂ Powiatowy Lekarz Weterynarii w  Poznaniu przy-
pomina, że w przypadku uboju świń na własny użytek 
konieczne jest poinformowanie o tym fakcie  Powia-
towego Lekarza Weterynarii w Poznaniu na 24 godziny 
przed planowanym ubojem.

 ∂ 21.04 2011 roku starosta poznański Jan Grab-
kowski przekazał jednostkom OSP powiatu nowo-
czesne lampy do oznaczenia tymczasowych lądowisk 
śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratowniczego. 
W  skład zestawu wchodzą cztery lampy koloru bia-
łego, jedna czerwona oraz osprzętu zabezpieczające-
go jego działanie (m.in. podstawki lotnicze, akumu-
latorki i  ładowarki). Dysponując takim urządzeniem 
strażacy ochotnicy  z Gminy Tarnowo Podgórne będą 
w stanie w warunkach nocnych lub przy ograniczonej 
widoczności skutecznie zabezpieczyć lądowisko dla 
śmigłowca ratowniczego. Stosując pozyskane nowo-
czesne lampy strażacy umożliwią sprawne podjęcie 
poszkodowanych a także w sposób znaczący podniosą 
poziom bezpieczeństwa zarówno dla załogi śmigłowca 
jak i ratowników OSP.

Przeczytaj, co wydarzyło się w naszej Gminie! Budowa przedszkola w Przeźmierowie

„Tu dobrze się bawimy”

Na placu budowy przed-
szkola w Przeźmiero-
wie spotkali się przedsta-

wiciele władz samorządowych, 
przedstawiciele lokalnych środo-
wisk i zaproszeni goście. W ponie-
działek, 18 kwietnia, wmurowa-
no kamień węgielny. Uroczystość 
rozpoczęła się od powitania zebra-
nych przez Jolantę Kusa, dyrektor 
przedszkola. Następnie głos zabrał 
Wójt Gminy Tadeusz Czajka, któ-
ry przedstawił założenia polityki 
inwestycyjnej naszej Gminy oraz 
życzył przyszłym użytkownikom 
– przedszkolakom – by przedszko-
le było ich wymarzonym miej-
scem zabawy i edukacji. Potem 
podpisano akt erekcyjny – swoje 
podpisy złożyli: Wójt Gminy Ta-
deusz Czajka, Przewodniczący 
Rady Gminy Grzegorz Leonhard, 
Dyrektor Przedszkola Jolanta 
Kusa, Wiesław Vowie z Autorskiej 
Pracowni Architektonicznej Vo-
wie Studio s.c, Sławomir Świtała 
z POS REMAL oraz Witold Janu-

szewski z Przedsiębiorstwa KOB 
„WEGNER”. Po wmurowaniu 
budowę poświęcił ksiądz Tomasz 
Szukalski.

Uśmiechnięte, choć troszkę 
stremowane przedszkolaki przy-
gotowały krótki występ. Wysłu-
chaliśmy hymnu przedszkola oraz 
kwietniowej piosenki. Na zakoń-
czenie dzieci zaprezentowały ży-
wiołowego rock and rolla. Występ 
został nagrodzony gromkimi bra-
wami. ~ARz

Przedszkole jest budowane ze środków budżetu Gminy. Koszt 
budowy wynosi  5.799.730,01 zł. Powierzchnia zabudowy wyno-
si 1.827, 64 m2, powierzchnia użytkowa – 1.578,67 m2, a kubatu-
ra - 5.564,03 m3. Plac budowy przekazano 22 listopada 2010 r., 
a zakończenie robót przewidywane jest na 31 lipca 2011 r.
Projekt powstał w  Autorskiej Pracowni Architektonicznej Vo-
wie Studio s.c. w Szamotułach. Inwestycję realizuje POS REMAL 
Sławomir Świtała z Kuślina. Nadzór budowlany pełni Przedsię-
biorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa „WEGNER” sp. j. 
z Trzemeszna.

Dla wszystkich wystąpiły przedszkolaki fot. archiwum
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aktualności

Zawody siłaczy, pokazy tańca, turniej kopa, 
koncerty i wiele innych atrakcji wypełniło te-
goroczne Dni Przeźmierowa. W tym roku im-

preza odbyła się w dniach 6-7 maja. Pierwszego dnia 
w Domu Kultury w Przeźmierowie odbył się finał  
dziewiątego cyklu „Teatr w każdej wiosce”, którego 
tematem przewodnim było słowo „inspiracje” (wię-
cej o finale na stronie 23). 

W sobotę obchody Dni Przeźmierowa przenio-
sły się do Parku im. S. Kanikowskiego. Rozpoczęły 
je występy artystyczne dzieci ze SP w Przeźmiero-
wie i Przedszkola Kaczuszka, Szkoły Tańca Dance 
Center, OSiR Jast Tarnowo Podgórne, orkiestry „Da 
Capo” pod batutą Krzysztofa Zaremby, mażoretek 
oraz zespołu The Medley. Poza sceną odbywały się 
m.in. zabawy rekreacyjne przygotowane przez stu-
dentów Wyższej Szkoły Zawodowej Kadry dla Eu-
ropy oraz strzelanie zorganizowane przez Kurkowe 
Bractwo Strzeleckie Tarnowo Podgórne. Rozegrano 
także V Otwarty Turniej Kopa o puchar I Zastępcy 
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne. W turnieju wzięło 
udział 32 zawodników. Pierwsze miejsce zajął Ro-
man Michalak, drugie Tadeusz Szurgot, trzecie Jerzy 
Piaskowski, a czwarte Tadeusz Pawlak. O kolejności 
miejsc w finale decydowała dogrywka. 

Główną atrakcją tegorocznych Dni Przeźmiero-
wa był finał Mistrzostw Gminy w Strongman Ama-
tor 2011 o Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgór-
ne. Wzięło w nim udział 5. zawodników: Zbyszko 
Zimny z Przeźmierowa, Tomasz Nowicki z Poznania 
oraz Waldemar Baran, Jacek Gąsiorek i Przemysław 
Karwański, z Gniezna. Siłacze rywalizowali w pię-
ciu konkurencjach: uchwyt Herkulesa, przetaczanie 
opony, wyciskanie na barki, spacer farmera oraz pod-
noszenie ciężarka. W pierwszej konkurencji najlep-
szy okazał się Zbyszko Zimny, który utrzymał ciężar 
240 kg przez 55,51 s. W przetaczaniu opony zwycię-
żył Waldemar Baran, który pięć przerzuceń dokonał 
w zaledwie 26,72 s. Trzecią konkurencję – wyciska-
nie na barki wygrał również Waldemar Baran, któ-
ry w dwie minuty ciężar 150 kg wycisnął 21 razy. 
Spacer farmeta z  walizkami o łącznej wadze 160 kg 
i podnoszenie 22 kilogramowego ciężarka wygrał 
Przemysław Karwański. Z walizkami przeszedł aż 
70 m, a ciężarek w ciągu minuty podniósł 42 razy. 
Zwycięzcą tegorocznych Mistrzostw Gminy Strong-
man Amator został Waldemar Baran, Mistrz Świa-
ta oraz triumfator Mistrzostw Europy w wyciskaniu 
sztangi leżąc. Drugie miejsce zajął Przemysław Kar-
wański. Trzecie – Zbyszko Zimny, dla którego tego-
roczne zawody Strongman były piątymi na terenie 
Gminy, w których startował (w poprzednich zdobył 
dwa złote, dwa srebrne medale i brąz). Po dekoracji 
i wręczeniu nagród na scenie pojawiła się gwiazda 
wieczoru, którą w tym roku był zespół The Medley.     

~Ania Gibała, tekst i fot.

Dwa dni dla Przeźmierowa

Zbyszko Zimny

Stoisko Gminy

Orkiestra Da Capo

Popisy taneczne
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 ∂ 28 i 29 czerwca odbędzie się zbiórka odpadów 
opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin. 
Szczegółowy harmonogram zamieścimy w przyszłym 
numerze sąsiadki~czytaj.

 ∂ Gmina Tarnowo Podgórne przystąpiła do konkursu 
„Super Samorząd 2011” organizowanego przez Funda-
cję im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Li-
derów. Głównym powodem przystąpienia do konkursu 
jest chęć wypracowania zasad komunikacji i  współ-
pracy pomiędzy mieszkańcami a  władzami samorzą-
dowymi. Więcej o konkursie na www.maszglos.pl

 ∂ 29 kwietnia w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w Warszawie Wójt Gminy Tadeusz Czaj-
ka spotkał się z dyrektorem Departametu Szkolnictwa 
Artystycznego i  Edukacji Kulturalnej prof. Wiktorem 
Jędrzejcem. Tematem było utworzenie w Tarnowie Sa-
morządowej Szkoły Muzycznej I stopnia. Wójt przed-
stawił założenia tych planów oraz przekazał poparcie, 
jakiego udzielili Starosta Poznański Jan Grabkowski 
i Prezydent Poznania Ryszard Grobelny.

 ∂ Na spotkanie informacyjne, związane z  plana-
mi otwarcia w  budynku Szkoły Podstawowej w  Tar-
nowie Podgórnym Samorządowej Szkoły Muzycznej 
I  stopnia, przyszło ponad 100 osób. W  spotkaniu 
uczestniczyli Wojciech Michalski, dyrektor poznań-
skiego Zespołu Szkół Muzycznych oraz Szymon Me-
losik, dyrektor GOK „Sezam” – Przymierzamy się do 
otwarcia dwóch klas, ale jeśli nasza propozycja spo-
tka się z większym odzewem rozważymy otwarcie do  
czterech klas pierwszych. – powiedział Wójt Tadeusz 
Czajka. Spotkanie zakończył koncert w  wykonaniu 
uczniów poznańskiej szkoły muzycznej.  

 ∂ 29 marca odbyło się Walne Zebranie Stowarzysze-
nia Osób Niepełnosprawnych ROKTAR. Szczegółowa 
relacja na www.poziom-wyzej.pl w  zakładce Stowa-
rzyszenia.

 ∂ Na stronie internetowej Gminy zamieszczone jest 
pismo Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej przedsta-
wiające procedury postępowania w związku ze szko-
dami w uprawach wywołanych przymrozkami.  

 ∂ W piątek 20 maja Gimnazjum w Tarnowie Podgór-
nym otrzyma imię „Intergracji Europejskiej”. Uroczy-
stość poprzedzi msza św.  

Przeczytaj, co wydarzyło się w naszej Gminie!

Sprawdź,  

co wydarzyło się w 

Twojej miejscowości

Samochód dla Komisariatu 
w Tarnowie Podgórnym

W obecności Komendan-
ta Miejskiego Policji 
Zbigniewa Hultajskie-

go, Zastępcy Przewodniczącego 
Komisji Bezpieczeństwa i Po-
rządku Powiatu Poznańskiego 
Macieja Szuby oraz Przewodni-
czącego Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne Grzegorza Leonhar-

da Wójt Gminy Tadeusz Czajka 
przekazał samochód marki OPEL 
ZAFIRA (na zdjęciu poniżej) na 
rzecz Komisariatu w Tarnowie 
Podgórnym. Samochód odebrał 
Komendant Komisariatu w Tar-
nowie Podgórnym Waldemar Ko-
curek wraz z Zastępcą Komisa-
rzem Romą Figaszewską. ~ARz

Decyzje w sprawie inwestycji 
Agrobexu w Baranowie

Absorbująca uwagę 
mieszkańców Barano-
wa i włodarzy Gminy, 

sprawa unieważnienia decyzji 
Starosty Poznańskiego, wyda-
nych na rzecz  PPUiH Agrobex, 
zatwierdzających projekt budow-
lany i udzielających pozwolenia 
na budowę „Centrum Aktywnego 
Wypoczynku” w Baranowie przy 
ul. Szamotulskiej, znalazła swój 
finał u Głównego Inspektor Nad-
zoru Budowlanego (GINB).

GINB po zapoznaniu się z pro-
jektem budowlanym i po prze-
analizowaniu ustaleń miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego, uchylił w całości 
decyzje Wojewody Wielkopol-
skiego i odmówił stwierdzenia 
nieważności decyzji Starosty Po-
znańskiego.

GINB w rozstrzygnięciu de-
cyzji podkreślił zgodność za-
twierdzonej dokumentacji z usta-

leniami mpzp, jednocześnie 
wskazując, że „z całą pewnością 
zamierzone przedsięwzięcie nie 
obejmuje swym zakresem reali-
zacji budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych”. Odnosząc się 
do kwestii decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach dla reali-
zacji spornego przedsięwzięcia, 
wyjaśnił że przepisy wskazujące 
jakie rodzaje przedsięwzięć pod-
legają w/w decyzji, w zakresie re-
alizacji obiektów usługowych nie 
są jednoznaczne i niepowodują-
ce wątpliwości interpretacyjnych 
i w związku z powyższym jej brak 
nie stanowił rażącego naruszenia 
prawa.

Ponadto w przedmiotowym po-
stępowaniu administracyjnym 
GINB odmówił uznania za stronę 
Stowarzyszenia Na Rzecz  Walki 
z Hałasem oraz Ochrony Dzie-
dzictwa Przyrodniczego Jeziora 
Kierskiego. ~PK
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Witaj, majowa jutrzen-
ko... z tą piosenką roz-
poczęliśmy w Tar-

nowie Podgórnym obchody 220 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 maja i święta Maryi Królowej 
Polski.

Po mszy świętej i przemarszu 
pod pomnik upamiętniający tych, 
którzy zginęli w walce o niepod-
ległość, udaliśmy się do naszego 
celstatu, by walczyć o tradycyjną 
tarczę okolicznościową.

I choć walka była zacięta, tarcza  
za przyczyną brata Stanisława Le-
itgebera pozostała „w domu”. Nie-
zwykłym gościem spotkania był 
Edmund Rozmiarek, ojciec brata 
Ryszarda z Poznańskiego Bractwa 
Kurkowego. Z pozoru zwyczaj-
ny emeryt, ale gdy się bliżej przyj-

3 maja w Tarnowie Podgórnym

rzeć... Baretka Krzyża Armii Krajo-
wej w klapie zachęciła do rozmowy. 
Niezwykłe losy pana Edmunda mo-
głyby posłużyć za kanwę dobrego 
filmu. Wywieziony przez Niemców 
na roboty pod Wilno, ucieka w 1942 
roku i trafia do Kampinosu. Tam 
razem z odziałem powstańczym 

W tym szczególnym dniu, w tym dostojnym 
wnętrzu, w tym repertuarze i z takimi wy-
konawcami nie mogło być inaczej. Lu-

sowski koncert w dniu beatyfikacji Jana Pawła II w 
Lusowie z całą pewnością można uznać za wydarze-
nie godne okazji, z jakiej go zorganizowano.

„Stajemy przed Państwem, by powiedzieć po krót-
ce o dwóch geniuszach, z dwóch różnych biegunów. 
Ten pierwszy to Fryderyk Chopin, drugi – Wolfgang 
Amadeusz Mozart. Każdy z innej epoki, każdy innego 
rodzaju. Obaj żyli krótko, jak na geniuszy przystało.” 
Tymi słowami Antoni Hoffmann rozpoczął koncert, w 
którego programie znalazły się dwa niekwestionowa-
ne dzieła muzyczne: „II Koncert fortepianowy f-moll” 
Chopina i „Msza Koronacyjna KV 317” Mozarta.

W pierwszej części za fortepianem usiadł Sergei 
Podobedov, który po raz pierwszy wystąpił przed pol-
ską publicznością. Ten uznany amerykański pianista 
debiutował z orkiestrą w wieku 12 lat. Co ciekawe, 
wykonał wówczas ten sam koncert polskiego kompo-
zytora. Później został stypendystą królowej Elżbiety. 
Koncertował m. in. w Wigmore Hall w Londynie, San 
Franciso Herbst Theatre oraz  Sali Koncertowej Kon-
serwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie. 
Podczas występu w Lusowie udowodnił swój wyko-
nawczy kunszt grając nie tylko wirtuozersko, lecz tak-
że ze sporym – tak ważnym przy muzyce Chopina - 
wyczuciem.

Towarzyszyła mu kierowana przez Tadeusza Żmi-
jewskiego orkiestra „Le Quattro Stagioni”. Sam zało-
życiel, choć był obecny na sali, pulpit dyrygencki po-

wierzył Szymonowi Melosikowi 
– pomysłodawcy koncertu i dyrek-
torowi Gminnego Ośrodka Kultu-
ry „SEZAM”, który wydarzenie 
zorganizował.

Koncert Chopina zabrzmiał do-
stojnie i z klasą, za to „Msza Koro-
nacyjna” wykonana została wręcz 
brawurowo. Do orkiestry dołą-
czył chór Teatru Wielkiego w Po-
znaniu oraz soliści: Barbara Gu-
taj (sopran), Jan Jakub Monowid 
(kontratenor), Michał Marzec (te-
nor) i Artur Janda (bas). Natural-
ny pogłos lusowskiej świątyni, a 
także jej zdobny ołtarz dodały tyl-
ko blasku temu monumentalnemu 
dziełu. Zgrabnie wpasowały się w 
całość także słowa Ojca Świętego, 
które można było usłyszeć pomię-
dzy częściami utworu.

Koncert zakończyły owacje na 
stojąco i bisy, z których najbar-

dziej zaskakujący wprawić mógł 
we wzruszenie. Koncert ku czci 
Jana Pawła II zwieńczyła bowiem 
jego ulubiona pieśń - „Barka”, wy-
konana na chór, orkiestrę, forte-
pian (przy którym usiadł Szymon 
Melosik) oraz… wypełniony wi-
dzami kościół. Trudno wyobrazić 
sobie bardziej spektakularne za-
kończenie.

Gdybym mógł w tym wieczorze 
coś zmienić – byłaby to pogoda. 
W ten wietrzny i nie najcieplejszy 
wieczór trudno było w pełni prze-
żywać koncert przy ustawionym 
na zewnątrz kościoła telebimie. 
Chłód sprawił, że niektórzy spo-
śród słuchaczy, którzy nie zmieści-
li się w murach kościoła, w trakcie 
koncertu rezygnowali. Jednak je-
stem pewien, że ci, którzy wytrwa-
li do końca – nie żałują.

~Jarek Krawczyk

przygotowuje pas do lądowania dla 
Dakoty, jeden szczęśliwie wylądo-
wał i wystartował w drogę powrot-
ną do Anglii, drugi – zasypany pia-
chem – odkopano dopiero kilka lat 
temu i przekazano do warszawskie-
go muzeum. Potem było powstanie 
warszawskie, powrót do Poznania 
i ucieczka przed UB do Krakowa. 
Na nowo znalazł się w stolicy Wiel-
kopolski w roku 1957, już jako ab-
solwent SGGW. I w ciągu zaledwie 
15 miesięcy (!) wybudował tor rega-
towy na Malcie.

Można wiele słów napisać o pa-
triotyzmie i odpowiedzialności za 
losy Ojczyzny. Jednak wystarczy 
posłuchać opowieści takich ludzi 
jak Edmund Rozmiarek, by zrozu-
mieć, że to nie pusto brzmiące fra-
zesy, a codzienne życie. Nieważne, 
czy w czasach wojny, czy w cza-
sach pokoju. „Ojczyzna to wielki 
zbiorowy obowiązek. Narody tra-
cąc pamięć, tracą życie.”  ~WM

Papieski koncert
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Lp. Oceny Komunikacji „TPBUS” Sp. z o.o. Średnia

1 Trafność w rozmieszczeniu przystanków 4,39

2 Kultura kierowców 4,25

3 Dostępność zakupu biletów 4,24

4 Punktualność kursu zgodnie z rozkładem jazdy 4,22

5 Czystość pojazdów 4,02

6 Trafność w planowaniu linii autobusowych 4,02

7 Bezpieczeństwo osobiste 4,01

8 Częstotliwość kursowania linii autobusowych w dni robocze  3,95

9 Częstotliwość kursowania linii autobusowych w godzinach szczytu 3,84

10 Częstotliwość kursowania linii autobusowych w niedziele i święta 3,69

11 Dogodność oczekiwania na autobus (zadaszenie, miejsca do siedzenia) 3,66

12 Dostępność rozkładu jazdy na przystanku 3,61

13 Czystość otoczenia i estetyka na przystanku 3,6

14 Cena biletu do świadczonych usług 3,6

15 Częstotliwość kursowania linii autobusowych późnym wieczorem 3,39

Skala i średnia ocena usług gminnej komunikacji 
autobusowej „TPBUS” Sp. z o.o. N=287

Zdecydowana większość ankietowanych (86,0%) jest zadowolona ze swojej 
sytuacji mieszkaniowej. Stopień zadowolenia w stosunku do badania z 2009 roku 
nieznacznie spadł o 2,8 punktów procentowych. Wzrosło natomiast o 5 punktów 
procentowych niezadowolenie mieszkańców z sytuacji mieszkaniowej.  

Ocena sytuacji mieszkaniowej. N=887
Czy jest Pan/Pani zadowolony/a ze swojej sytuacji mieszkaniowej?

Nie sumuje się do 100%. Można było dokonać trzech wyborów. N=109.

Najwięcej respondentów  uznało za  trzy główne powody niezadowolenia z 
sytuacji mieszkaniowej: „hałas z zewnątrz” (45,9%), „wysokie opłaty za wodę” 
(41,3%) oraz „mało zieleni” (30,3%). Dwa lata temu mieszkańcy najczęściej byli 
niezadowoleni: z hałasu z zewnątrz, uciążliwego sąsiada i zbyt ciasnej zabudowy.

Powody niezadowolenia z sytuacji mieszkaniowej. N=109

Stopień zadowolenia ze świadczeń opieki 
zdrowotnej. N=887 

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a ze świadczeń 
opieki zdrowotnej?

58,2% respondentów jest zadowolonych ze świadczeń 
opieki zdrowotnej. Liczba osób pozytywnie wypowiadają-
cych się o usługach medycznych świadczonych w gminie 
znacznie spadła (o 15,3 punkty procentowe) w porównaniu z 
2009 rokiem. Wówczas zadowolonych było 73,5% pytanych.

Zagrożenia środowiska naturalnego, ma-
jące wpływ na stan zdrowia mieszkańców 
Gminy Tarnowo Podgórne

Zdaniem respondentów dzikie wysypiska odpadów najbar-
dziej zagrażają ich zdrowiu. Podobnie odpowiedzieli badani 
dwa lata temu. W tym roku jednak do trzech najważniejszych 
czynników zagrażających zdrowiu mieszkańcy gminy zali-
czyli również jakość wody do picia. Wzrost o 20,5 punktów 
procentowych zagrożenia zdrowia jakością wody w perspek-
tywie dwóch lat  jest wyraźnym sygnałem od mieszkańców 
do podjęcia konkretnych działań przez władze samorządowe. 
Kolor czerwony – dane z 2009 roku

Jest lepiej (ciąg dalszy)

Kolejność Powody niezadowolenia z sytuacji 
mieszkaniowej

Częstość Wybór %

1 Hałas z zewnątrz 50 45,9

2 Wysokie opłaty za wodę 45 41,3

3 Mało zieleni 33 30,3

4 Zbyt ciasna zabudowa 32 29,4

5 Wysokie opłaty za odpady komunalne 27 24,8

6 Uciążliwy sąsiad 25 22,9

7 Wysokie opłaty za podatek od nieruchomości 24 22,0

Kolejność Trzy najważniejsze zagrożenia 
środowiska determinujące stan 
zdrowia

Wybór %

1 Dzikie wysypiska odpadów 57,2 / 57,5

2 Jakość wody do picia 43,4 / 22,9

3 Zanieczyszczenie powietrza 41,4 / 39,2

4 Jakość produktów 
żywnościowych sprzedawanych 
w sklepach

38,3 / 34,0

5 Hałas samochodowy 30,0 / 53,7

6 Uciążliwość zapachowa 26,7 / 28,3

7 Hałas przemysłowy 15,8 / 27,2

8 Jakość produktów 
żywnościowych sprzedawanych 
na targowiskach

14,9 / 30,5
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Wydatkowanie środków finansowych na pomoc społeczną. 
Jakie Pana/Pani zdaniem powinny być środki finansowe na pomoc 
społeczną?

Ponad trzydzieści procent (30,4%) ankietowanych jest zdania, że środki finan-
sowe na pomoc społeczną powinny być zdecydowanie większe, 26,8% respon-
dentów uważa, że powinny pozostać na tym samym  poziomie, a tylko 4,6% - że 
powinny ulec zmniejszeniu. Dwa lata wcześniej zaledwie 19,4% pytanych stwier-
dziło, że środki finansowe powinny być wyższe.

Wprawdzie preferencje wyborów w porównywanych badaniach nie uległy 
zmianie, to siła wskazań w ostatnim badaniu na „tak” zwiększyła się prawie o je-
den raz, respondenci, którzy w badaniu z 2009 roku wybrali odpowiedź „nie mam 
zdania”, w badaniu z 2011 roku wybrali częściej odpowiedź „zdecydowanie tak” i 
„raczej tak”. Respondenci za najlepszą formę dystrybucji pomocy społecznej wy-
brali pomoc materialną w naturze (78,0%) oraz w formie usług odpowiadających 
indywidualnej sytuacji potrzebujących (np. opiekuńczych, leczniczych, eduka-
cyjnych i innych) 75,8% ankietowanych. Takie wybory świadczyć mogą o braku 
zaufania do najmniej kosztownej formy udzielania wsparcia dla potrzebujących, 
jakim jest przekazanie środków pieniężnych w gotówce. Ten sposób dystrybu-
cji pomocy uzyskał najmniejszą akceptację 27,6% respondentów i zdecydowanie 
największy sprzeciw (41,3%).  Kolor czerwony – dane z 2009 roku

Formy dystrybucji pomocy społecznej. N=887

 Ocena poziomu oświaty w Gminie Tarnowo Podgórne

Respondenci najwyżej w gminnej oświacie ocenili: stan infrastruktury oświa-
towej (4,18), sieć szkół podstawowych (4,0) oraz dostęp do internetu (3,92). Naj-
niżej – ofertę wakacyjną dla młodzieży (3,53) oraz dostępność do przedszkoli 
(3,59).

Zdecydowanie poprawi-
ła się ocena bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży w drodze 
do i ze szkoły. Dwa lata temu 
pozytywnie w tej kwestii wy-
powiedziało się 28,6% ankie-
towanych, a w 2011 roku aż 
46,3% badanych.  

Ocena poziomu bezpieczeństwa dzieci i 
młodzieży w drodze do szkoły i ze szkoły.

Ocena poziomu bezpieczeństwa dzieci i 
młodzieży w szkole. N=887

Mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne wysoko oce-
nili poziom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole 
(44,9%). Blisko połowa respondentów (48,1%) nie miała 
zdania na ten temat. Tylko 6,9% ankietowanych jest zdania, 
że dzieciom zagraża niebezpieczeństwo.

IV Rajd Rowerowy z  okazji uchwalenia Konstytucji 3 
maja już za nami. Wzięło w nim udział około siedem-
dziesiąt osób. Doroczny rajd zorganizowany przez 
Ośrodek Sportu i  Rekreacji Tarnowo Podgórne, Radę 
Sołecką Ceradz Kościelny i Lusowo wiódł 22-kilome-
trową trasą rozpoczynającą i  kończącą się na plaży 
w Lusowie. 
Podczas postój, który zaplanowany był w  Ceradzu 
Kościelnym, rowerzyści mogli napić się kawy, soku 
lub wody i  posilić się domowymi wypiekami miesz-
kanek  Ceradza Kościelnego. Na mecie na wszystkich 
czekała grochówką. W rajdzie uczestniczyli mieszkań-
cy gmin Tarnowo Podgórne, Rokietnica i  Szamotuły.  
 ~Ania Gibała

Lp Forma wydatkowania środków na pomoc 
społeczną

Tak w % Nie mam 
zdania %

Nie w %

1 Publiczne pieniądze na pomoc społeczną 
powinny być przekazywane w naturze 
(ubrania, jedzenie, opał i inne)

78,0 / 39,1 19,1 / 50,1 2,3 / 10,8

2 Publiczne pieniądze na pomoc 
społeczną powinny być przekazywane 
w formie usług odpowiadających 
indywidualnej sytuacji potrzebujących 
(np. opiekuńczych, leczniczych, 
edukacyjnych i innych) 

75,8 / 38,5 22,5 / 51,2 1,7 / 10,3

3 Publiczne pieniądze na pomoc społeczną 
powinny być przekazywane w gotówce

27,6 / 22,1 31,1 / 54,2 41,3 / 23,7

Lp. Kategorie poziomu oświaty Średnia ocen

1 Stan Infrastruktury oświatowej (budynki szkolne, sale 
gimnastyczne i boiska sportowe)

4,18

2 Sieć szkół podstawowych w Gminie 4,0

3 Dostęp do Internetu 3,92

4 Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne 3,90

5 Poziom nauczania 3,85

6 Oferta i dostępność do zajęć pozalekcyjnych 3,81

7 Zaangażowanie nauczycieli 3,73

8 Stypendia i zasiłki szkolne 3,66

9 Zaangażowanie rodziców w sprawy wychowawczo-
dydaktyczne szkół

3,62

10 Dostępność do przedszkoli 3,59

11 Oferta wakacyjna dla młodzieży 3,53
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Z prac 
Rady Gminy

Sesja z 12 kwietnia

VIII Sesja Rady 
Gminy od-
była się 12 

kwietnia. O tym, że termin po-
siedzenia przypadł na gorący 
okres przed świętami Wielkiej 
Nocy przypomniały nam – na sa-
mym początku – przedstawicielki 
Koła Kulinarnego z Przeźmiero-
wa działającego przy GOK „Se-
zam”. Obdarowani zostaliśmy 
przepięknym koszem wypełnio-
nym świątecznymi wiktuałami 
wykonanymi własnoręcznie przez 
członkinie Koła. Nacieszywszy 
oczy i powonienie smakowitymi 
darami postanowiliśmy – niech 
nam szanowni darczyńcy to wy-
baczą – podzielić się prezentem 

z naszymi przyjaciółmi Pola-
kami na Litwie. I to zwłaszcza 
tymi dotkniętymi ostatnio nie-
szczęściem pożaru. Członkowie 
Rady: Wiceprzewodniczący Woj-
ciech Janczewski oraz Przewod-

niczący Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego Krzysz-
tof Bartosik udawali się na Li-
twę (w składzie gminnej delega-
cji spieszącej z konkretną pomocą 
dla potrzebujących – informacja 
obok). Piękny koszyk z tradycyj-
nymi polskimi potrawami został 
przez nich zabrany i przekaza-
ny Polakom na Litwie! Myliłby 
się ten, kto sądziłby, że były to 
wszystkie świąteczne akcenty ja-
kie przeżyliśmy w czasie sesji 
Rady. W przerwie obrad zapro-
szeni zostaliśmy do zwiedzenia 
wystawy prac plastycznych głów-
nie dorosłych mieszkańców Gmi-
ny o tematyce dotyczącej świąt 
wielkanocnych. Warsztaty w cza-
sie których powstały prace zorga-
nizowane zostały również przez 
GOK „Sezam”. Eksponaty wzbu-
dziły niekłamany podziw wśród 
zwiedzających!

W dalszej części posiedzenia 
Rada przeszła do realizacji mery-
torycznego programu sesji, który 
obejmował 9 projektów uchwał. 
Po dyskusji podjęto uchwały 
w sprawach:
1.  Wyposażenia w majątek 

trwały OSiR w Tarnowie 
Podgórnym. Projekt dotyczył 
przekazania w trwały zarząd 
działki obejmującej teren zie-
lony przy plaży nad Jeziorem 
Lusowskim. Umożliwi to zde-
cydowaną poprawę warunków 
wypoczynku w tym miejscu.

2.  Zatwierdzenie Planu Od-
nowy Wsi Swadzim na lata 
2011-2017. W związku z po-
jawieniem się możliwości sko-
rzystania ze środków unijnych 
w zakresie inwestycji na ob-
szarach wiejskich, niezbędnym 
okazało się sporządzenie pla-
nu, o którym mowa.

3.  Przystąpienia do opracowa-
nia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzenne-
go w Baranowie w rejonie ul. 
Szamotulskiej. Plan ma ob-
jąć niewielki obszar w rejonie 
ul. Klonowej i dotyczyć prze-
znaczenia terenu pod zabudo-
wę jednorodzinną i wytycze-
nia sposobu skomunikowania 
działek pozostających bez do-
jazdu.

4.  Cen za usługi przewozowe 
transportu zbiorowego na te-
renie Gminy. Jest to ostatecz-
na wersja uchwały uwzględ-
niająca uwagi Wojewody 
Poznańskiego.

5.  Ustalenia wysokości opłaty 
za wpis do rejestru żłobków 
i klubów dziecięcych. Projekt 
jest następstwem wykonywa-
nia przez Gminę tzw. ustawy 
żłobkowej.

6.  Zmiany uchwały w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za 
niektóre świadczenia przed-
szkoli publicznych prowa-
dzonych przez Gminę. Zmia-
na wywołana rozstrzygnięciem 
nadzorczym Wojewody.

7.  Kupna zabudowanej dział-
ki w Wysogotowie. Działka 
niezbędna do poprawy bez-
pieczeństwa ruchu drogowego 
oraz pod zasobnik wód desz-
czowych. 

8.  Zmiany w budżecie Gminy 
na 2011 r. Niewielkie przesu-
nięcia w zakresie wydatków 
bieżących. 

9.  Zezwolenie na obciążenie 
służebnością przesyłu. Umoż-
liwienie Enea sp. z o.o dostępu 
do należącej do niej infrastruk-
tury technicznej.

Istotnym elementem sesji była 
też dokonana przez Wójta pre-
zentacja wyników przeprowadzo-
nych badań opinii mieszkańców. 
Profesjonalna pracownia bada-
nia opinii publicznej na zlecenie 
i przy ścisłej współpracy Wójta 
dokonała badań, o których mowa. 
Niezwykle interesujące wyniki od 
zeszłego numeru pisma są Pań-
stwu sukcesywnie prezentowane. 

Sesję zakończyły wolne głosy 
i wnioski, w tym zwłaszcza doty-
czące spraw związanych z organi-
zacją prac komisji stałych Rady. 
Kolejna sesja Rady już wkrótce, 
bo 17 maja 2011 r. Także w maju 
odbędzie się tradycyjna, uroczy-
sta sesja z okazji obchodów Dnia 
Samorządu Terytorialnego. 

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

Delegacja z naszej 
Gminy po raz kolejny 

pojechała na Litwę  
z pomocą dla naszych 

rodaków. Wśród darów 
znalazł się wielkanocny 

kosz wykonany przez 
panie Koła Kulinarnego 

z Przeźmierowa.
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Konkurs świątecznych 
koszy

W niedzielę Palmową, 17 kwietnia, w Mrowinie odbył się III 
Wielkopolski Konkurs Koszy Wielkanocnych. Wzięły w 
nim udział sołectwa z gmin Kaźmierz, Tarnowo Podgórne, 

Szamotuły i Rokietnica w ramach inicjatywy LEADER.
W konkursie wziął udział kosz przygotowany przez Radę Sołecką 

z Tarnowa Podgórnego.
Sołtys składa serdeczne podziękowanie Paniom, które włożyły trud 

swojej pracy w udekorowanie jakże pięknego kosza. ~Piotr Owczarz

UWAGA MIESZKAŃCY!!!

22 maja w związku z odbywającym się 52. Międzynarodo-
wym Małym Wyścigiem Pokoju w Tarnowie Podgórnym 
nastąpi utrudnienie w ruchu pojazdów w godz. od 9 do 

11.30.
Tarnowo Podgórne: ul. Poznańska, Szkolna, 23 Października 

i Rokietnicka 
Ruch pojazdów i przejazd wyścigu będzie kierowany przez funkcjo-

nariuszy Policji, Straży Gminnej oraz strażaków OSP Tarnowo Pod-
górne.  ~Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym

Z partnerską 
pomocą
Tradycyjnie przed świętami wielkanocnymi 

delegacja z naszej Gminy pod przewodnic-
twem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Wojciecha Janczewskiego pojechała na Litwę, do 
Solecznik z darami rzeczowymi. Pobyt rozpoczął się 
od wizyty w litewskim sejmie i spotkania z posłami 
Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Michałem Mac-
kiewiczem i Leonardem Talmontem. Potem rozwie-
ziono przywiezione dary: wśród obdarowanych było 
Gimnazjum im. Śniadeckich, Polskie Przedszkole i 
Polski Dom Dziecka w Solecznikach oraz Dom Pol-
ski w Ejszyszkach.  Dziękujemy wszystkim, którzy 
pomogli w przygotowaniu tego wyjazdu przekazując 
pomoc rzeczową. 

~ARz

Spotkanie w litewskim parlamencie z Michałem 
Mackiewiczem i Leonardem Talmontem

Solecznicki Uniwersytet 
prosi o pomoc

W styczniu w Solecznikach (naszej partnerskiej gminie litew-
skiej) ruszył Uniwersytet Trzeciego Wieku. Założyli go lu-
dzie, którzy tworzyli polskie szkolnictwo na Litwie. 

Jednakże niskie emerytury, jakie teraz otrzymują, uniemożliwiają im 
aktywny udział w życiu społecznym, imprezach kulturalnych. Dlatego 
Antoni Jankowski, prezes Uniwersytetu, (wieloletni kierownik wydzia-
łu oświaty, były dyrektor Solecznickiego Domu Dziecka) zwrócił się za 
pośrednictwem Krystyny Semby, radnej powiatowej, do nas o wsparcie. 
Wszystkich, którzy chcieliby wspomóc działalność solecznickiego uni-
wersytetu, prosimy o kontakt z Krystyną Sembą (tel. 695 925 930 lub 
mail: k.a.semba@op.pl) lub o wpłaty na konto uniwersytetu: AB DnB 
Nord Bankas, Vilnius, LT574010044400422010. ~ARz

Medal za 50 lat...

Uprzejmie informuję wszystkie pary małżeń-
skie, które w bieżącym roku obchodzić będą 
jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 

o istniejącej możliwości wystąpienia z wnioskiem 
o nadanie „Medalu za długoletnie pożycie małżeń-
skie” do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Z uwagi na zróżnicowane, indywidualne decyzje 
w przedmiotowej sprawie uprzejmie proszę o wyra-
żenie Państwa woli w kwestii opracowania przez tu-
tejszy Urząd Stanu Cywilnego stosownego wniosku.

Proszę o informację w w/w sprawie, którą mogą 
Państwo przekazać telefonicznie – numer telefonu: 
61 89 59 219, lub 509 23 77 93 bądź za pośrednic-
twem bliskich lub innych osób w tutejszym Urzędzie 
Stanu Cywilnego pok. 21 d  do końca maja.

~Bożena Hutkowska
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
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POselskie 
wieści

Z prac 
Rady Powiatu

Sesja z 20 kwietnia

20 kwietnia odbyła się VI se-
sja Rady Powiatu w Po-
znaniu, w trakcie której 

Rada rozpatrzyła m.in. uchwały dot.: 
- udzielenia dotacji z budżetu 

Powiatu Poznańskiego kołom ło-
wieckim, sposobu jej rozliczania 
oraz sposobu kontroli wykonania 
zadania. Spadek liczebności zwie-
rzyny zwłaszcza zajęcy, kuropatw i 
bażantów oraz ptaków wodno-błot-
nych wskazuje m.in. na konieczność 
ograniczenia liczebności drapieżni-
ków. Przeprowadzenie odstrzałów 
redukcyjnych lisów i jenotów służyć 
ma przywróceniu równowagi ekolo-
gicznej w środowisku. 

- utworzenia Zespołu Szkół w 
Kórniku – wynika ono z połącze-
nia funkcjonującego 3-letniego li-
ceum ogólnokształcącego i utwo-
rzonego 4-letniego technikum. 

Obie szkoły będą funkcjonowały w 
jednym obiekcie, kierowane przez 
jednego dyrektora z konieczności 
ograniczenia kosztów oraz utrzy-
mania sprawności zarządzania per-
sonelem. 

- dobrowolnego wystąpienia 
Powiatu Poznańskiego ze Stowa-
rzyszenia Gmin i Powiatów Wiel-
kopolski. Zarząd po dokonaniu 
analizy korzyści i kosztów wyni-
kających z tego członkostwa zapro-
ponował dobrowolne wystąpienie z 
w/w stowarzyszenia. 

- udzielenie dotacji celowej La-
som Państwowym Nadleśnictwa 
Babki na realizację przedsię-
wzięcia pn. „ Ścieżka przyrodni-
cza Kraina Modrej Przygody” w 
kwocie 35 000 tys. zł. Ścieżka ni-
niejsza wykonana zostanie na tere-
nie Parku Krajobrazowego Puszcza 
Zielonka w miejscowości Odrzy-
kożuch o długości 2 km. Głównym 
jej celem jest przybliżenie dzieciom 
problematyki ekologicznej gospo-
darki leśnej, szerzenie wiedzy przy-
rodniczo-leśnej oraz przybliżanie 
walorów lokalnej przyrody. 

- dokonano zmian w budżecie 
Powiatu Poznańskiego na rok 
2011r. 

- Rada zapoznała się ze spra-
wozdaniem z prac Zarządu Po-
wiatu w Poznaniu za okres od dnia 
21. 03 do dnia 15.04. 2011r. 

Krystyna Semba Radna Powiatu 

Poseł Waldy Dzikowski 
w obecnej kadencji jest wi-
ceprzewodniczącym Klu-

bu Parlamentarnego PO RP. Zo-
stał wyróżniony w podsumowaniu 
redakcji „Głosu Wielkopolskiego” 
na wielkopolskie postacie dekady. 
W uzasadnieniu podkreślono, że 
Poznań zawdzięcza Posłowi mię-
dzy innymi otrzymanie niespełna 
rok temu przez UAM wielomilio-
nowej rządowej dotacji na rozwój 
uczelni (Waldy Dzikowski od po-
czątku pilotował ten projekt), a do 
końca 2015 roku łącznie ponad pół 
miliarda złotych.

Działalność sejmowa :
1. Liczba interpelacji – 125 – 

w tym m.in. w sprawach: proble-

mów związanych z ochroną oraz 
zagospodarowaniem obiektów 
wchodzących w skład XIX-wiecz-
nej Twierdzy Poznań; niedoboru sta-
nowisk na oddziałach intensywnej 
terapii w woj. wielkopolskim; kon-
cepcji prywatyzacji MTP; budowy 
linii elektroenergetycznej Kromolice 
– Plewiska na terenie gminy Kórnik.

2. Liczba zapytań – 10 –  doty-
czących m.in.: przekazania środ-
ków na zakup skanera PET dla 
Wlkp.; inwestycji komunikacyj-
nych dla organizacji EURO2012 
w Polsce, w szczególności dróg 
ekspresowych S5 i S11.

3. Wystąpienia na forum Sejmu – 
41 – w tym m.in. dotyczące zmian 
w ustawach: o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego, o służbie 
cywilnej i ordynacji wyborczej.  

4. Liczba sprawozdań przed-
stawionych na forum Sejmu – 9 – 
w tym m. in. o poleskim projekcie 
ustawy Kodeks Wyborczy.

5. Obecność na głosowaniach 
podczas posiedzeń Sejmu - 95,06%

6. Praca m.in. w komisjach i pod-
komisjach: Komisja Administra-
cji i Spraw Wewnętrznych,  Ko-
misja Samorządu Terytorialnego 
i Polityki Regionalnej - zastępca 
przewodniczącego, Podkomisja 
nadzwyczajna do rozpatrzenia rzą-
dowych projektów ustaw: o woje-
wodzie i administracji rządowego 
w województwie oraz o zmianie 
niektórych ustaw w związku ze 
zmianami w organizacji i podzia-
le zadań administracji publicznej 
w województwie – przewodni-
czący, Komisja Nadzwyczajna do 
rozpatrzenia niektórych projektów 
ustaw z zakresu prawa wyborcze-
go - przewodniczący, Podkomisja 
stała do spraw finansów samorzą-
dowych. Poseł Waldy Dzikowski 
przynależy do Parlamentarnego Ze-
spółu do spraw Energetyki.

Biuro Poselskie Dzikowskie-
go jest czynne od poniedziałku do 
piątku w godzinach 9.00- 17.00. 
W każdy poniedziałek odbywa się 
dyżur poselski.  ~Biuro Poselskie

W marcu i kwietniu 2011 od-
były się wyjazdowe posiedzenia 
komisji Oświaty i Komunikacji, 
Budownictwa i Infrastruktury 
Rady Powiatu w Poznaniu. 

Celem połączonych komisji 
było zapoznanie się z bazą lo-
kalową i stanem wyposażenia 
placówek oświatowo-wycho-
wawczych powiatu. Większość 
członków mogła ocenić zmiany, 
jakie dokonano w minionej ka-
dencji. 

Do szkół publicznych prowa-
dzonych przez powiat uczęszcza 
ogółem 3 702 uczniów, w tym 
– licea ogólnokształcące 1 450 
uczniów, licea profilowane 19, 
szkoły zawodowe 2 011, ośrodki 
szkolno-wych. 222 (podstawów-
ki – gimnazja). Budżet oświaty 
powiatu w 2010 zamknął się 
sumą 48.691.334 zł. Placówką 
pokazową jest Swarzędzka Je-
dynka w całości wybudowana 
przez samorząd powiatowy. 
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Z okazji Dnia Św. Floriana, patrona strażaków, Wójt Gminy Tade-
usz Czajka spotkał się z przedstawicielami Ochotniczych Straży 
Pożarnej (zdjęcie obok). W trakcie spotkania podkreślił jak waż-

na jest codzienna służba strażaków. Ich praca jest dostrzegana i wyso-
ko oceniana przez mieszkańców Gminy – również dzięki niej blisko 90 
procent mieszkańców czuje się bezpiecznie. Wójt podziękował za stałą 
gotowość do ratowania zagrożonego zdrowia, życia i mienia mieszkań-
ców oraz życzył jedynie szczęśliwych powrotów z akcji ratowniczych.

Na terenie Gminy działają trzy Ochotnicze Straże Pożarne: w Cera-
dzu Kościelnym, Lusowie i Tarnowie Podgórnym. Wszystkie zachęcają 
młodych (również panie!) do wstąpienia w ich szeregi.

 ~ARz

Ich patronem – Św. Florian

Tuż po świętach wielka-
nocnych do naszej Gminy 
przyjechało Mobilne Mu-

zeum Papieskie. Mieszkańcy mo-
gli obejrzeć pamiątki związane 
z Janem Pawłem II, poznać jego 
życiorys od lat dziecięcych do 
działalności papieskiej: naucza-
nia, encykliki, pielgrzymki itd. 

Muzeum stacjonowało jeden 
dzień w Przeźmierowie, jeden 
w Tarnowie Podgórnym. Jeden 
dzień muzeum było otwarte tyl-
ko dla uczniów szkół naszej Gmi-
ny – czas nie ograniczał się tylko 
do obejrzenia ekspozycji, z myślą 
o dzieciach zostały przygotowane 
gry i zabawy, przybliżające postać 
papieża. 

Przyjazd Mobilnego Muzeum 
Papieskiego został sfinansowany 
z budżetu Gminy.    

~ARz

Odwiedzaliśmy Mobilne Muzeum Papieskie

Baranowo. Po raz dziesiąty 
mieszkańcy Baranowa wyru-
szyli na rajd rowerowy. 3 maja 
trasę Baranowo – Kiekrz – Ba-
ranowo w dobrych humorach 
pokonało 30 osób. Organizato-
rem wycieczki była Rada Sołec-
ka z Baranowa.  ~ARz
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Dzień Rzepaku
Służba Doradcza Wielkopol-

skiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Pozna-

niu działająca na terenie Gminy 
Tarnowo Podgórne  organizuje 
2 czerwca  (w czwartek) Powia-
towy Dzień Pola. Poza lustracją 
pola połączonego z wymianą do-
świadczeń i odpowiedziami na 
pytania nurtujące producentów 
organizatorzy przewidują część 
teoretyczną w świetlicy w Batoro-
wie, w której udział wezmą Piotr 
Kujawa, główny specjalista Wiel-
kopolskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, Jan Jajor, przedstawi-
ciel regionalny firmy Bayer Crop 

Science oraz przedstawiciel efek-
tywnych mikroorganizmów Gre-
enland technologia EM.

Po tak potężnej dawce wiedzy 
zarówno praktycznej na polu jak 
i teoretycznej na sali organiza-
torzy zapewniają małe acz sma-
kowite co nieco. Ze względów 
organizacyjnych się zaintereso-
wani producenci rzepaku mają się 
zgłaszać do jednego z organizato-
rów - doradcy WODR Wiesława 
Białego tel. 723 678 053 lub tel. 
501 343 433 w nieprzekraczal-
nym terminie do 30 maja do godz. 
15.30.

~Wiesław Biały

Spotkanie 
kombatantów  
z Wójtem

Blisko 30 osób – kombatantów z naszej Gminy – spotkało się z 
Wójtem Gminy Tadeuszem Czajką w środę, 13 kwietnia, w sali 
widowiskowej GOK „Sezam” w Tarnowie Podgórnym. Wójt 

witając gości podkreślił duże znaczenie czynów kombatanckich. Potem 
przedstawił najważniejsze kierunki rozwoju Gminy, w tym planowane 
inwestycje oraz wyniki badań opinii publicznej. Kombatanci, interesu-
jąc się sprawami Gminy,  pytali m.in. o park wodny w Tarnowie i Pałac 
w Jankowicach.   

Spotkanie zorganizowało – przy wsparciu Gminy – Gminne Koło 
Kombatantów z Leonem Żebrowskim na czele.    

~ARz

Ośrodek Psychoterapii 
i Pomocy Psychologicz-
nej ROZMOWA w Po-

znaniu zaprasza na otwarty, bez-
płatny wykład „Wpływ rodziców 
na rozwój seksualności córki”, 
który odbędzie się 20 maja 2011, 
o  18.00. Wykład poprowadzi Iza-
bela Turbaczewska-Brakoniecka, 
psycholog, psychoterapeutka, ab-
solwentka Studium Psychoterapii 
w Laboratorium Psychoedukacji, 
pracuje w Poradni Seksuologicz-
nej i Patologii Współżycia przy 
szpitalu klinicznym Ginekolo-
giczno-Położniczym Uniwersy-
tetu Medycznego w Poznaniu. 
Rezerwacja i informacje: rozmo-
wa_opp@wp.pl, lub 603-408-
842. Miejsce wykładu: ul. Jeżyc-
ka 41/5, Poznań.  ~ARz 

Wykład  
o seksualności

Kolejny raz  
o psach !
Z analizy rejestru zgłaszanych i podejmowa-

nych przez straż gminną interwencji wynika, 
że mimo ciągłego przypominania przepisów 

dotyczących obowiązków właścicieli zwierząt nadal 
odnotowujemy wiele przypadków nie stosowania się 
lub wręcz lekceważenia  tych reguł przez mieszkań-
ców naszej Gminy. Niejednokrotnie spotykamy się 
z zarzutami, że bezprawnie przekazaliśmy pieska do 
schroniska  i naraziliśmy właścicieli na niepotrzebne  
koszty. Właśnie z uwagi na te koszty w marcu bieżą-
cego roku 2 psy  zostały skazane przez swoich wła-
ścicieli na pobyt w schronisku dla zwierząt mimo iż 
wiedzieli oni, że zostały tam przewiezione. Zatem 
przypominamy po raz kolejny, iż procedura w przy-
padku schwytania błąkającego się  psa wygląda nastę-
pująco: jeśli nie udaje nam się ustalić, do kogo należy 
zwierzę, powiadamiane jest schronisko w Jędrzeje-
wie, gdzie trafia piesek. Natomiast w przypadku zgło-
szenia się właściciela jest on zobowiązany stawić się 
na posterunku straży, gdzie – po złożeniu wyjaśnień 
– w zależności od okoliczności otrzymuje pouczenie 
lub grzywnę oraz zgodę na odbiór psa ze schroniska. 
Tam musi jeszcze uiścić koszty, jakie ponosi schroni-
sko, związane ze schwytaniem i transportem psa. 

W przypadku zaginięcia Państwa zwierzęcia prosi-
my o kontakt ze strażą tel. 61/8147-986 oraz Schro-
niskiem w Jędrzejewie tel. 691-995-888,  www.we-
tserwis.com.pl. ~MK

30 osób odpowiedziało na zaproszenie Wójta Gminy fot. archiwum
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Gmina Tarnowo Podgórne 
jako jedna z 30 w Polsce 
uczestniczy w projekcie 

„Decydujmy razem. Wzmocnienie 
mechanizmów partycypacyjnych 
w kreowaniu i wdrażaniu polityk 
publicznych oraz podejmowaniu 
decyzji publicznych”. Liderem pro-
jektu jest Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego a jednym z partne-
rów Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej.

Istotą idei samorządności lokal-
nej jest umożliwienie społeczno-
ściom lokalnym udziału w spra-
wowaniu władzy, a tym samym 
wpływania na decyzje dotyczące 
rozwoju gospodarczego, społecz-
nego i kulturowego ich otoczenia. 
Skuteczność działań władz publicz-
nych i obywateli może się wzajem-
nie warunkować, jeżeli nastąpią 
między nimi właściwe relacje opar-
te na zasadach pomocniczości. 

W ramach realizowanego pro-
jektu w Gminie Tarnowo Podgórne 
powstanie Strategia Rozwiązywa-
nia Problemów Społecznych. Nad 
opracowaniem dokumentu metodą 
partycypacyjną pracuje specjalnie 
do tego celu powołany zespół.

14 kwietnia odbyło się pierwsze 
spotkanie zespołu partycypacyj-
nego. Uczestniczyły w nim osoby 
związane ze środowiskiem lokal-
nym, przedstawiciele Rady Gmi-
ny, OPS-u, Urzędu Gminy, orga-
nizacji pozarządowych. Podczas 
spotkania uczestnicy zapoznali 
się z ideą projektu, szczegółami 
dotyczącymi opracowywania do-
kumentów strategicznych metodą 
partycypacyjną. Omówiono rów-
nież wstępnie elementy diagno-
zy społeczności lokalnej. Kolej-
ne spotkanie zespołu odbędzie się 
w ostatnich dniach maja. Szcze-
gółowych informacji dotyczących 
projektu udziela Małgorzata Ba-
ganc tel. kontaktowy 61 8959205.

Gmina bez barier - 
zapraszamy na spotkanie

Zapraszamy na spotkanie 
z przedstawicielem Naro-
dowego Funduszu Zdrowia 

oraz z agentem ubezpieczenio-
wym, które odbędzie się w ponie-
działek, 16 maja 2011 r., o 17.00 
w sali GKS Tarnovia przy ul. 23 
Października 34 w Tarnowie Pod-
górnym. Tematem będą możliwo-
ści pomocy finansowane przez 
NFZ oraz oferta ubezpieczenio-
wa, skierowana do osób niepełno-
sprawnych, starszych i przewle-

kle chorych i ich rodzin. Wstęp 
wolny.

To kolejne spotkanie w ramach 
działań na rzecz zwiększania sa-
modzielności osób starszych 
i niepełnosprawnych na terenie 
Gminy Tarnowo Podgórne „Gmi-
na bez barier”. Program jest ob-
jęty patronatem Wójta Gminy 
Tadeusza Czajki. Spotkanie orga-
nizują Gmina Tarnowo Podgórne 
i firma Produkcja i Handel Jerzy 
Kuczyński.

 ~ARz

W maju swoje święto ob-
chodzą bibliotekarze. 
Wójt Gminy Tadeusz 

Czajka zaprosił 9 maja na spotka-
nie osoby zaangażowane w pra-
cę Biblioteki Publicznej i jej filii. 
Wójt podziękował za działania na 
rzecz krzewienia czytelnictwa. 
Podkreślił, że organizowane wy-
stawy i konkursy zachęcają kolej-
ne rzesze czytelników do sięgania 
po pozycje zgromadzone na bi-
bliotecznych półkach. 

Na terenie naszej Gminy działa 
Biblioteka Publiczna w Tarnowie 
Podgórnym oraz jej filie: w Luso-

wie, Baranowie i Przeźmierowie. 
Dyrektorem Biblioteki jest Iwona 
Bilińska. Księgozbiór bibliotecz-
ny stale się poszerza – obecnie 
do dyspozycji czytelników są po-
nad 62 tysiące książek, z których 
korzysta blisko dwa i pół tysiąca 
osób. Biblioteka prowadzi własną 
stronę internetową: www.biblio-
tekatp.pl oraz zamieszcza aktu-
alne informacje w naszej gazecie 
i na portalu www.poziom-wyzej.
pl w zakładce Kultura/Biblioteka 
Publiczna.

~ARz

Decydujmy 
razem

Bibliotekarze 
świętowali
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Interwencje w  kwietniu – 348, 
najczęstsze z nich to:
•	 dotyczące bezpieczeń-

stwa w komunikacji – 129
•	 dotyczące nieprzestrzegania 

aktów prawa miejscowego – 105
•	 kontrole związane ze zwie-

rzętami (zanieczyszczenia, brak 
nadzoru) – 30
•	 kontrole miejsc spożywania 

alkoholu – 24
•	 interwencje dotyczące bez-

pieczeństwa osób i mienia – 11
Wybrane zdarzenia:
3 kwietnia – wśród sterty śmie-

ci podrzuconych w lasku w Sie-
rosławiu strażnicy znaleźli przed-
mioty, na podstawie których 
możliwe było zidentyfikowanie 
ich właścicieli. Okazało się, że 
śmieci miały być wywiezione na 
wysypisko przez wynajętą osobę, 
która zainkasowała pieniądze za 
usługę, jednak śmieci wyrzuciła 
w lesie. Właściciel odpadów zo-
stał ukarany wysokim mandatem 
karnym, musiał też kolejny raz 
zapłacić za uporządkowanie tere-
nu, tym razem przez koncesjono-
waną firmę. 

7 kwietnia – w Przeźmierowie 
z jednej z posesji wybiegł pies 
i pogryzł dwie przechodzące oso-
by. Na szczęście pies miał aktual-
ne sczepienia. Właściciel został 
ukarany mandatem karnym i zo-
bligowany do skierowania psa na 
kwarantannę. 

14 kwietnia – otrzymaliśmy 
zgłoszenie o pożarze na terenie 

Z notatnika Gminnego Strażnika
działek w Sierosławiu. Na miej-
scu okazało się, że doszło do za-
palenia sterty odpadów orga-
nicznych, które były składowane 
w nieprawidłowy sposób. 

18 kwietnia – z sekretarki stra-
ży gminnej odsłuchaliśmy 4 infor-
macje dotyczące braku nadzoru 
nad psami mieszkanki Batorowa. 
Dzwoniący wskazywali nawet 
sposoby rozwiązania problemu. 
I nie byłoby w tych zgłoszeniach 
nic szczególnego, gdyby nie to, iż 
okazało się, że owszem psy bie-
gały bez nadzoru w okolicach po-
sesji, jednak właścicielka w tym 
czasie ratowała swój dobytek oraz 
najbliższe osoby, ponieważ w jej 
domu wybuchł pożar. Niestety 
nikt nie pomógł w nieszczęściu.

26 kwietnia – straż otrzymała 
kolejne zgłoszenie dotyczące dzi-
kiego wysypiska śmieci na terenie 
miejscowości Rumianek. Rów-
nież i w tym wypadku na pod-
stawie zawartości odpadów uda-
ło nam się ustalić ich właściciela. 
W tym wypadku prowadzone jest 
postępowanie wyjaśniające. 

W minionym miesiącu wzno-
wiona została akcja kontroli 
umów oraz rachunków za wywóz 
nieczystości stałych i płynnych. 
Kontrola jest kontynuacją działań 
z jesieni ubiegłego roku i zostanie 
przeprowadzona we wszystkich 
pozostałych miejscowościach na-
szej Gminy.

~Artur Szeląg
Komendant SG

•	 Zawody przed nami
Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego 

w Tarnowie Podgórnym zawiadamia swoich człon-
ków, że 28 maja organizuje zawody wędkarskie 
z okazji Dni Gminy. Zbiórka zawodników o godz. 8 
na stawach w Baranowie. Połów na jedną wędkę spła-
wikową. W zawodach wezmą udział również goście 
z partnerskiej gminy Bardo oraz prezesi kół PZW 
z Rejonu Powiatu Poznańskiego. W tych zawodach 
zostanie przeprowadzona osobna punktacja dla mło-
dzieży do lat 18 (również tej niezrzeszonej w PZW) – 
w tej kategorii przewidziano atrakcyjne nagrody. 

Wiadomości wędkarskie
Przypomnijmy, że 12 czerwca 

zostaną rozegrane zawody węd-
karskie o tytuł Mistrza Koła 2011. 
Zbiórka zawodników o godzinie 
7.00 w Lusówku.
•	 Zawody za nami
1 maja odbyło się otwarcie se-

zonu. Zawody odbyły się na War-
cie koło Obrzycka. Zwycięzcą 
został Daniel Wolny zdobywając 
jednocześnie Puchar Przewodni 
Gerarda Raszewskiego. Drugie 

miejsce zajął Wojciech Goroński, 
a trzecie – Rafał Sikorski. Zwy-
cięzcom gratulujemy, zapraszając 
jednocześnie do udziału w kolej-
nych zawodach.

Klasyfikacji Grand Prix 2011 
przewodzi Marcin Fechner, któ-
ry ma na swoim koncie 46 pkt, 
drugi jest Wojciech Goroński (42 
pkt), trzeci – Dariusz Goroński 
(40 pkt).

~Marek Perz - Prezes Koła
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Trwa konkurs „Mój pomysł na biznes” orga-
nizowany przez Tarnowskie Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców. W ramach wizyt grupa 10 

– osobowa grupa uczestników (a właściwie uczest-
niczek) odwiedziła Urząd Gminy. Wizyta rozpoczę-
ła się od spotkania z Wójtem Tadeuszem Czajką. 
W czasie spotkania padło wiele pytań, m.in. o zasady 
finansowania oświaty, remonty dróg, zasady realizo-
wania inwestycji i utrzymywania terenów zielonych. 

Następnie grupa zwiedziła Urząd. Kierownicy po-
szczególnych wydziałów opowiadali o swojej pracy 
i realizowanych zadaniach. Najwięcej pytań zadano 
w Wydziale Spraw Obywatelskich – dziewczyny py-
tały m.in. o procedurę rejestrowania własnej działal-
ności gospodarczej.

Mamy nadzieję, że otrzymane podczas „urzędowej” 
wizyty informacje przydadzą się przy pisaniu konkur-
sowych prac. Ogłoszenie wyników w czerwcu. 

 ~ARz 

Uczestnicy 
w Urzędzie 

„Warkoty na Torze Poznań”

Prosimy sąsiadów 
o wyrozumiałość

Automobilklub Wielko-
polski od prawie 30 lat 
utrzymuje Tor „Poznań”, 

na którym  17 lipca 2010 roku od-
było się historyczne wydarzenie 
– spotkanie z Robertem Kubicą. 
Pierwszym Polakiem w Formu-
le 1. To  wyjątkowy  prestiż dla 
Automobilklubu Wielkopolski. 
Na Tor „Poznań” przybyło tego 
dnia około 100 000 widzów z ca-
łej Polski; mówi się, że było ich 
nawet 140 000. 

Automobilklub Wielkopolski 
popularyzuje rozwój wszelkiego 
sportu motorowego, turystyki or-
ganizując „rajdy” popularne i na-
wigacyjne, zloty caravaningowe.

Propaguje też bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym organizując 
w tym celu między innymi  do-
skonalenie umiejętności ratow-
ników drogowych, by pomaga-
li wszędzie tam, gdzie mogą się 
okazać niezbędni dla ratowania 
zdrowia i życia (podczas półma-
ratonów i maratonów, masowych 
akcji charytatywnych, masowych 
zawodów i imprez, pielgrzymek, 
misteriów, pokazów profilaktycz-
nych i szkoleń praktycznych). 
Klub służy także pomocą zmoto-
ryzowanym udzielając od 37 lat 

porad w klubowej poradni oraz 
pomaga poszkodowanym w wy-
padkach komunikacyjnych.

I w tym roku zwracamy się 
z gorącą prośbą do najbliższych 
sąsiadów Toru „Poznań”, by oka-
zali cierpliwość i wyrozumia-
łość dla „warkotów”, mogących 
się zdarzyć podczas poniższych 
zawodów: Wyścigowych Moto-
cyklowych Mistrzostw  Polski, 
w tym rundy eliminacyjnej do 
Mistrzostw Europy (Alpe Adria) 
zaplanowanych w terminach: 7-8 
maja; 4 czerwca; 5-6-7 sierpnia; 
3-4 września; Wyścigowych Sa-
mochodowych Mistrzostw Pol-
ski, w tym rundy eliminacyjnej 
do Mistrzostw Europy Centralnej 
(CEZ) zaplanowanych w termi-
nach: 27-29 maja; 1-3 lipca; 16-
18 września; 7-8 października. 
Jednocześnie pragniemy podkre-
ślić, że na wszystkich imprezach 
sprawdzamy poziom emisji ha-
łasu. Zgodnie z naszymi wcze-
śniejszymi zapowiedziami utrzy-
mujemy też zmniejszoną  liczbę 
imprez i szanujemy tzw. długie 
weekendy. 

~Społeczność Automobilklubu 
Wielkopolski 

•	 13 kwietnia 45 studentów 
UTW uczestniczyło w wycieczce 
do do Berlina. Głównym celem 
wyjazdu było zwiedzenie Mu-
zeum Historii Naturalnej i pano-
ramiczne (głównie z okien autoka-
ru) zwiedzanie miasta. Uczestnicy 
dziękują za dofinansowanie wy-
jazdu. Wbrew pogodzie humory 
wszystkim dopisywały i już my-
ślimy o następnym wypadzie. Za-
rząd składa podziękowanie Paw-

Wiosenna aktywność w UTW
łowi Sujakowi za przygotowanie 
programu wycieczki i pełnienie 
funkcji pilota.
•	 Sekcja turystyczna UTW in-

formuje, że 15 czerwca (środa) 
odbędzie się jednodniowa wy-
cieczka autokarowa do Kłoda-
wy – koszt 56 zł od osoby. Zain-
teresowanych odsyłamy do biura 
UTW po szczegółowe informacje.
•	 Przypominamy i zaprasza-

my do udziału w II Wielkopol-

skich Spotkaniach Sportowych 
Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku – Sieraków 2011, które odbę-
dą się 14 maja w ośrodku sporto-
wym nad jeziorem Jaroszewskim 
w Sierakowie. Oprócz rywalizacji 
sportowej i zabawy przy muzyce 
przewiduje się wycieczkę bryczką 
i coś smacznego dla ciała. Koszt 
uczestnictwa 10 zł.

~Maria Zgoła
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Tak, tak, to już 15 lat minęło odkąd na ulicach 
naszej gminy pojawiły się zielone mundu-
ry z kurem na wyłogach i czarne kapelusze 

przybrane piórami bażanta królewskiego. To od tego 
czasu nieco innego wymiaru nabrały słowa bracie – 
siostro.

Przed 15 laty zapewne niewielu mieszkańców 
gminy wiedziało, co to są  bractwa kurkowe, skąd 
się wywodzi ich tradycja, a wreszcie: jakimi ideami 
się kierują. Dziś chyba każdy spotkał się z członka-
mi bractwa i rozpoznaje charakterystyczne umundu-
rowanie.

Każdy jubileusz skłania do wspomnień i refleksji. 
Sięgnijmy do historycznego początku. Średniowie-
cze, okres powstawania miast, ich rozwoju, ale także 
niespokojny czas najazdów i wojen. To wtedy kup-
cy i rzemieślnicy jednoczą się w celu obrony murów 
miejskich i powstają pierwsze stowarzyszenia. Ich 
nadrzędną ideą staje się hasło, wypisane potem na 
sztandarach, Bóg – honor – Ojczyzna. Cel jest pro-
sty: ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie. Od tego 
czasu, by być przygotowanym do walki, zbierają się 
i trenują umiejętności strzeleckie. Początkowo za-
miast do tarczy strzelają do zawieszonego na żerdzi 
kura. Od samego początku zakładają także równość 
wszystkich członków względem siebie i zwracają 
się: bracie. I tak powstały kurkowe bractwa strze-
leckie. Przechodziły rozmaite koleje losu, aż do tra-

Kur w klapie... z łezką w oku

15 lat minęło !!!

gicznego zakazu działalności na 
przełomie lat 40/50 XX w. Nowa 
rzeczywistość po roku 1989 po-
zwoliła na ich reaktywację.

I w tym miejscu rozpoczyna się 
nasza historia. I choć daleko nam 
do tradycji Poznania, czy Krako-
wa, możemy być dumni z tego, 
co dokonaliśmy. Przypomnijmy: 
udział w uroczystościach patrio-
tyczno – religijnych nie tylko na 
terenie gminy, ale całej Polski, 
rozpowszechnienie sportu strze-
leckiego wśród mieszkańców po-
przez organizację zawodów we 
wszystkich jej miejscowościach, 
wreszcie działalność charyta-
tywna na rzecz osób dotkniętych 
przez los. Nie bez znaczenia po-

zostaje fakt rozsławiania imienia 
naszej małej Ojczyzny wszędzie, 
gdzie nas strzeleckie nogi zawio-
dą. Dzięki temu Tarnowo Podgór-
ne znane jest od Gdyni przez wiele 
miast i miasteczek Wielkopolski 
po śląskie Żory, Pszczynę i Kra-
ków. Niegdyś pytano nas: co to za 
miejscowość, dziś otwierają się na 
nasz widok ramiona i uśmiechają 
twarze. To zasługa zaledwie grup-
ki zapaleńców, którym na sercu 
leży podtrzymywanie tradycji na-
szych przodków. Jednoczy ich nie 
tylko idea, ale prawdziwie rodzin-
na, braterska atmosfera. Dzie-
siątki mszy świętych, uroczysto-
ści, zawodów i wiele wspólnych 
wyjazdów sprawiło, że czują się 
świetnie w swoim gronie. 

Siła by mówić, jak mawiał 
sienkiewiczowski Zagłoba. 28 
maja z dumą powitamy przyja-
ciół z całej Polski i niemieckiego 
Schwedt, by uczcić jubileusz po-
wstania. Zapraszamy na uroczystą 
mszę świętą, a następnie paradę 
i uroczystości w celstacie.

Dumny z bycia bratem kurko-
wym Gminy Tarnowo Podgórne.

~ Waldemar Maciejewski 
kronikarz brat 

Jako Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
i Ich Rodzin „ROKTAR” cieszymy się, że w na-
szym kraju zmienia się w społeczeństwie spojrze-

nie na ludzi niepełnosprawnych, że stwarza się im szan-
se do lepszego rozwoju i satysfakcji życia. Mogą wyjść 
ze swoich „czterech ścian” do innych ludzi, nie wsty-
dzić się. Cieszymy się, że mówi się i myśli o nich, szuka 
rozwiązań prawnych i gospodarczych, wreszcie traktu-
je jako członków społeczeństwa.

Jednak mentalność i przyzwyczajenie to najtrudniej-
sze do zmian obszary naszego życia. To jak druga skó-
ra, z którą się oswoiliśmy i lepiej już w niej pozostać. 
Szczególnie rodziny, w których osoba niepełnosprawna 
wzrastała od dziecka, nauczyły się radzić sobie same, 
zwłaszcza, że jeszcze nie tak dawno nie było tylu sto-
warzyszeń czy fundacji. Dlatego teraz, gdy powstało 
Stowarzyszenie „ROKTAR” (dwóch Gmin: Rokietni-
cy i Tarnowa Podgórnego) powinno się to zmienić. Ale 
tak nie jest. 

Dlatego prosimy wszystkich mieszkańców Gminy 
Rokietnica i Tarnowo Podgórne do zachęcania i prze-
kazywania, w najbliższym sobie środowisku osób nie-
pełnosprawnych i ich rodzin, informacji o możliwości 

ROKTAR – szansa dla nas wszystkich
korzystania z działalności Stowa-
rzyszenia „ROKTAR”, np. zajęć 
terapeutycznych, rehabilitacyjnych, 
rewalidacyjnych, szkoleniowych, 
wycieczek, pikników . 

Projekt „Jaśniejsza przy-
szłość” współfinansowany ze 
środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki wychodzi naprzeciw ocze-
kiwaniom osób niepełnosprawnych 
naszego Stowarzyszenia. W ra-
mach konkursu otwartego złożo-
ny przez Zarząd Stowarzyszenia 
„ROKTAR” wniosek został pozy-
tywnie rozpatrzony przez Woje-
wódzki Urząd Pracy w Poznaniu. 
Do projektu zgłosiło się 15 osób  
z naszych  gmin: Rokietnica i Tar-
nowo Podgórne. Biorą oni udział 
w trzech kursach: komputerowym, 
fotograficznym i florystycznym. 

Projekt trwa od marca do sierpnia. 
W kwietniu i maju przeprowadzany 
jest kurs komputerowy w Szkołach 
Podstawowych Rokietnicy i Tarno-
wa Podgórnego, następnie w maju,  
czerwcu i lipcu – kurs fotograficzny 
w Gimnazjum w Napachaniu oraz 
w lipcu i sierpniu kurs florystycz-
ny w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Rokietnicy.  ~Z.M.
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 listy do redaskcji

My mieszkańcy Przeźmierowa i Baranowa, 
jesteśmy pod wrażeniem ostatniego nr cza-
sopisma „sąsiadka~czytaj” i zamieszczo-

nej tam ankiety. Niestety, to wrażenie jest negatywne. 
Chodzi oczywiście o zamieszczenie pytania dotyczą-
cego rozbudowy lotniska Ławica. Pytanie tak ważne 
dla nas, jako sąsiadów lotniska zostało wymieszane 
z innymi „ważnymi” pytaniami dotyczącymi np. pro-
blemu psich kup na terenie Gminy. I o ile problem 
psich kup może dotyczyć faktycznie całego regionu 
Gminy Tarnowo Podgórne – bo psy mieszkają wszę-
dzie, o tyle problem rozbudowy lotniska jest zawężony 
praktycznie do dwóch miejscowości tj. Przeźmierowa 
i Baranowa. Branie pod uwagę całej Gminy jest nie-
uzasadnione, jest to bowiem problem typowo lokalny. 
W świetle ostatnich zdarzeń, protestów, spotkań wiej-
skich widać wyraźnie jak dużą liczbę stanowią ludzie, 
którym przeszkadza hałas lotniska Ławica – nie jest 
to bynajmniej część mieszkańców, ale zdecydowana 
większość. Stąd niezrozumienie i budząca wątpliwość 
ankieta dotycząca lotniska. Niestety, koncepcja całe-
go artykułu jest jednoznaczna, widać prolotniskową 
postawę inicjatorów ankiety. Budzi to jeszcze większe 
niezrozumienie, gdyż parę stron wcześniej zamiesz-
czono w aktualnościach stanowisko Rady Gminy co 
do rozbudowy lotniska Ławica. Czytamy tam, że Rada 
Gminy podejmie wszelkie działania zmierzające do 
zminimalizowania uciążliwości funkcjonowania Portu 
Lotniczego Poznań – Ławica i jest za przeniesieniem 
lotniska. Nasuwa się więc pytanie czy i komu ma słu-
żyć ta ankieta i tak sformułowane pytanie i na ile my 
mieszkańcy Przeźmierowa i Baranowa możemy liczyć 
na wsparcie ze strony urzędu? Tak sformułowane py-
tanie i podane wyniki w opinii publicznej są kolejnym 
aktem legalizacji i przyzwolenia dla skandalizujących 
zaniedbań władz lotniska. Ponadto osłabia to przeko-
nanie, że strona społeczna w konfrontacji z lotniskiem 
może mieć rację. Czy o to chodziło? Jedno pytanie 
w tak ważnej sprawie to za mało. Do tego zostało ono 
sformułowane nazbyt tendencyjnie. Naszym zdaniem 
pytania powinny brzmieć: czy jesteś za tym, aby zwięk-
szyć hałas w Przeźmierowie i Baranowie o kolejne 10 
decybeli? Czy jesteś za operacjami lotniczymi co 5-6 
minut w ciągu dnia? Czy popierasz przekraczanie ha-
łasu i obowiązującego prawa poprzez loty nocne i czy 
jesteś gotowy zaakceptować liczbę 16 takich lotów 
w nocy? Pytanie może również dotyczyć poczucia bez-
pieczeństwa podczas startów i lądowań, naszego i na-
szych dzieci. Wciąż aktualne pozostaje pytanie doty-
czące rozpoczętej budowy nowego przedszkola. Gdzie 
zostanie ono przeniesione w tej sytuacji? Na te i wiele 
innych pytań chętnie odpowiemy – bo jest to problem 
dla nas bardzo ważny i nie można zamknąć go w ra-
mach jednego nietrafionego pytania. 

~Stowarzyszenie Przyjaciół Przeźmierowa  
i Baranowa „Nasze Małe Ojczyzny”

Komentarz do rubryki „pytania  do wójta”  
z ostatniej Sąsiadki

Pan Wójt wysuwa tezę, że istnieją takie nowe przepisy prawa, które 
tak wiążą Radę i Wójta, że nic nie mogą zdziałać, żeby powstrzymać 
falę chaotycznej urbanizacji gminy. Natomiast deweloperom przysługu-
ją specjalne prawa, które pozwalają na realizacją potwornych budowli 
tam gdzie chcą, nawet wbrew przepisom prawa. 

Zapewniam, że takich przepisów prawa nie ma i całą tą historię może-
my włożyć między bajki, które stworzono, by zrzucić odpowiedzialność 
na monstrualne inwestycje potężnych deweloperów na terenie Barano-
wa

Czytelnik pyta jak zapobiec takim inwestycjom – odpowiadam sła-
wami Wójta – jest w Baranowie grupa mieszkańców, która skutecznie 
blokowała te inwestycje przez wiele lat - dodam, że ta grupa to 2 osoby.

~mgr inż. Zbigniew Dłużniewski  
i dr Katarzyna Appelt

W Przeźmierowie powstało  
12 nowych bezpłatnych mieszkań 

W ramach akcji „Młodzi obywatele działają” młodzież z Gim-
nazjum w Baranowie z opiekunkami p. Musiał i p. Wojcie-
chowską, a także pod patronatem Wójta Gminy Tadeusza 

Czajki wykonała kilkanaście budek dla ptaków, które postanowiono za-
wiesić w przeźmierowskim lesie. Na miejscu pod przewodnictwem soł-
tysa i członków rady sołeckiej na drzewach zawieszono 12 domków. Jak 
zawsze pomocy udzielili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej. Przy 
okazji tej imprezy uczniowie Szkoły Podstawowej oraz nasi seniorzy 
tradycyjnie posprzątali las. Akcję zakończono sokiem i smaczną kiełba-
ską, na którą dyspensy udzielił ks. Proboszcz Tomasz Szukalski.

~Jacek Stypinski - sołtys
PS. Na następny rok już czeka nowa partia mieszkań dla ptaków do 

zawieszenia i zamieszkania

Komentarz do wyników badań 
opinii publicznej
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 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 Pań-
stwu 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

Wspomnienie o Stanisławie Jóźwiaku

Stanisław Jóźwiak, urodził się 26 lutego 1938 
r. w Kochowie, powiecie słupeckim w rodzi-
nie inteligenckiej: matka nauczycielka, ojciec 

naczelnik poczty. W czasie okupacji w 1994 r. zostł 
wraz z rodzicami wywieziony do Nadrenii położo-
nej w zachodniej części Niemiec. W trakcie pobytu 
w obozie dla uchodźców Stanisław skończył 2 kla-
sy szkoły podstawowej, w której języka polskiego 
uczyła jego matka. W 1947 r. rodzina Jóźwiaków 
wraca do rodzinnej wsi ojca – Giewartowa, położo-
nego nad jeziorem Powidzkim, gdzie się osiedlili, 
a dziewięcioletni Stanisław skończył szkołę podsta-
wową. Naukę w szkole średniej podjął w Technikum 
Łączności w Poznaniu. Po maturze podjął naukę 
w Studium Nauczycielskim na wydziale historii, któ-
rą kończy w 1959 r. Po ukończonym studium otrzy-
mał przydział pracy w Szkole Podstawowej w Tar-
nowie Podgórnym. Jego zainteresowania sportowe 
pomagały mu w pracy zawodowej, gdzie godzin 
historii jest niewiele. Swój etat uzupełniał lekcjami 
WF-u w szkole. Wychowanie fizyczne i sport stały 
się jego pasją życiową. Praca z młodzieżą na zaję-
ciach dodatkowych wypełniała mu cały wolny czas, 
jego podopieczni zaczęli odnosić znaczące sukcesy 
sportowe w Gminie, Powiecie oraz województwie 
wielkopolskim.

W 1962 r. pierwszy wielki sukces – II miejsce 
w powiecie poznańskim – sztafeta 4x60 m dziew-
czyn w składzie: Basia Ogórkiewicz – Bartkowiak, 
Basia Siekierska – Grupka, Maryla Bręcz – Garnca-
rek, Irena Tomaszewska – Bryze (nazywana rakie-
tą bieżni). W dalszych latach sukcesy w piłce ręcz-
nej dziewczyn i chłopców, siatkówka chłopcy – silna 
drużyna, siatkówka dziewczyn – II miejsce w  woj. 
poznańskim oraz piłka nożna gdzie prowadzi tre-
ningi z chłopcami. Nawiązał kontakt z działającym 
na terenie Tarnowa Podgórnego klubem sportowym 
LZS Tarnovia, gdzie został działaczem sportowym 
i gromadził wokół siebie młodzież szkolną. Na ścia-
nach dolnego korytarza Szkoły Podstawowej w Tar-

nowie Podgórnym przybywało 
coraz więcej dyplomów zdoby-
tych przez jego wychowanków. 
W międzyczasie pełnił funkcję 
zastępcy kierownika Szkoły Pod-
stawowej. Kierownikiem zaś był 
Stefan Ciechalski. Po odejściu 
Stefana Ciechalskiego na emery-
turę w latach 1972–1973 pełnił 
obowiązki kierownika szkoły. 

Pomimo zwiększonego zakresu 
obowiązków służbowych nie za-
pominał o sporcie i dodatkowych 
zajęciach z dziećmi uzdolnionymi 
sportowo. SKS – y i LZS Tarno-
via zajmowały mu każdą wolną 

chwilę. Jest założycielem (jako 
historyk) Izby Pamięci Narodo-
wej w Tarnowie Podgórnym. 

W 1989 r. po 30 latach pracy 
zawodowej przeszedł na emerytu-
rę i natychmiast nawiązał ściślej-
szą współpracę z kierownictwem 
Gminnego Klubu Sportowego 
Tarnovia, a następnie z powsta-
łym Ośrodkiem Sportu i Rekre-
acji w Tarnowie Podgórnym. 
W Gminnym Klubie Sportowym 
Tarnovia otrzymał funkcję admi-
nistratora klubu. Dał się poznać 
jako osoba o bardzo ciepłym cha-
rakterze i dużej odpowiedzial-
ności za powierzone mienie, tak 
jakby to był jego własny dom. 
Był też umiejętnym rzecznikiem 
młodzieży w kontaktach z wła-
dzami klubu. Chętnie uczestni-
czył w czasie wakacji w obozach 
organizowanych przez klub dla 
młodzieży. Choroba, która go do-
tknęła, ograniczyła jego dalszą 
pracę z młodzieżą, z czym bar-
dzo trudno było mu się pogodzić. 
Dla piszącego to wspomnienie 
był starszym kolegą, ale też wie-
le mogłem się od niego nauczyć, 
co procentuje mi do dzisiaj. Stasiu 
kochał ludzi, a szczególnie dzieci 
i młodzież. Oni mu to odwzajem-
niali. Swe bardzo pracowite życie 
zakończył 18 października 2005 r. 
Pamięć o nim pozostanie w pa-
mięci kilku pokoleń społeczności 
Gminy Tarnowo Podgórne.

~Bernard Broński
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Informator kulturalny Biblioteki Publicznej

gok

Kulturalnie w Bibliotece Publicznej w Tarno-
wie Podgórnym jest przez cały rok – bo bi-
blioteka to miejsce spotkań z kulturą wyższą, 

nauką, edukacją, ale także z rozrywką, odpoczyn-
kiem, możliwością odreagowania codziennych stre-
sów przy dobrej lekturze. To, że książka uczy, bawi, 
wychowuje, ale również relaksuje to znana maksy-
ma, która sprawdza się także w czasach Internetu 
i tzw. „szybkich mediów”. To miejsce otwarte dla 
czytelnika przez cały rok, gdzie kontakt z książką 
pozwala oderwać się od spraw codziennych, prze-
nieś w inne kultury, odbyć podróż w czasie, a przede 
wszystkim zrelaksować się. To placówki nowocze-
sne, z katalogiem elektronicznym, poszerzające swo-
je oferty o audiobooki i inne nośniki wiedzy.

To również oprócz szerokiej oferty książkowej, 
bogaty program kulturalny. Tylko w ostatnim cza-
sie w Bibliotece Publicznej w Tarnowie Podgórnym 
odbyły się: spotkania z popularnymi i nagrodzony-
mi autorami książek Grzegorzem Kasdepke, Wie-
sławem Drabikiem, Elizą Piotrowską, VI edycja 
gminnego Konkursu Pięknego Czytania dla uczniów 
szkół podstawowych, wystawy z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Książki, wystawa „Papież Jan Paweł 
II”, „Konstytucja 3 Maja”, to także szereg wystaw 
tematycznych, które są stałym elementem pracy.

Duży wybór nowości wydawniczych prezentowa-
ny jest w każdym numerze sąsiadka~czytaj 

NOWOŚCI MAJA – więcej ty-
tułów na półkach w BIBLIOTE-
CE.

Agnieszka Osiecka - „CZY-
TADŁA. GAWĘDY O LEKTU-
RACH”

Hugh Sebag-Montefiore - 
„DUNKIERKA. Walka do ostat-
niego żołnierza”

Józef Szczublewski - „MO-
DRZEJEWSKA. ŻYCIE W OD-
SŁONACH„

Kathy Cook - „SKRADZIONE 
ANIOŁY. Porwane dziewczęta 
z Ugandy” 

Tiziano Terzani - „KONIEC 
JEST MOIM POCZĄTKIEM”

Jerry Brewer - „CUD GLORII. 
Mała dziewczynka, śmiertelna  
choroba i potęga wiary”

Tobias Kniebe - „OPERACJA 
WALKIRIA”

Mario Vargas Llosa - „ IZRA-
EL-PALESTYNA. Pokój czy 
święta wojna“

Zapraszamy do Biblioteki 
Głównej w Tarnowie Podgórnym 
oraz 3 naszych Filii w Baranowie, 
Lusowie i Przeźmierowie. 

Więcej informacji na naszej 
stronie www.bibliotekatp.pl  ~I.B.

Dwie mieszkanki naszej Gmi-
ny będą starać się o tytuł Między-
narodowej Miss Gminy Tarnowo 
Podgórne. Staną one do konkursu 
u boku konkurentek zza granicy. 
Obok  prezentujemy ich sylwetki.

Obu kandydatkom życzymy po-
wodzenia w zbliżającym się kon-
kursie, który rozstrzygnie się już 
28 maja, podczas Dni Gminy Tar-
nowo Podgórne 

~Jarek Krawczyk

Poznaj 
nasze 
kandydatki

Natalia Fiszer ma 22 lata 
i mieszka w Przeźmierowie. Stu-
diuje w Poznaniu, a w wolnym 
czasie chodzi na siłownię, zajęcia 
aerobiku i jeździ na rolkach. Od 
dzieciństwa pasjonują ją moda 
i podróże.

Aneta Relewicz, która 
w czerwcu skończy 23 lata jest 
mieszkanką Lusowa. Także ona 
lubi aktywny tryb życia i podróże: 
często jeździ na rolkach, pokonu-
je długie trasy rowerowe, a zimą 
zjeżdża na snowboardzie Do jej 
pasji należy także psychologia.
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Ósma edycja cieszących się sporą popularno-
ścią Dni Kultury Żydowskiej i Izraelskiej 
w Wielkopolsce swoją inaugurację miała 

w Przeźmierowie. 29 kwietnia odbył się tam koncert 
zespołu Shalom. Zapełniona do ostatniego rzędu sala 
Domu Kultury w Przeźmierowie wysłuchała znako-
mitego (i entuzjastycznie przyjętego) koncertu, na 
który złożyła się nie tylko znakomita muzyka, lecz 
także świetna atmosfera.

Występ wypełniły tradycyjne melodie klezmerskie, pie-
śni w jidysz, ale i po polsku. Usłyszeliśmy klasyki, takie 
jak „Hava Nagila”, ale i współczesne utwory napisane 

Różne oblicza żydowskiej muzyki
przez poznańskich autorów i kompo-
zytorów. Nastroje się zmieniały. Gru-
pa w skupieniu śpiewała o bolesnych 
doświadczeniach narodu żydowskie-
go, by chwilę później zaprezentować 
najbardziej rozrywkowe formy mu-
zyki klezmerskiej. A wszystko prze-
platając monologami Bogusława Ło-
wińskiego, które przybliżały widzom 
specyficzną i niezwykle bogatą kultu-
rę żydowską, a także opowiadanymi 
dowcipami, oczywiście opartymi na 

stereotypowym obrazie Żyda.Oprócz 
wirtuozersko wykonanej muzyki wy-
konanej przez artystów w tradycyj-
nych strojach, czekały na nas także 
inne atrakcje. Do Przeźmierowa wraz 
z zespołem przyjechała także wysta-
wa fotografii „Izrael w obiektywie”. 
Kadry przedstawiające mniej i bar-
dziej znane obrazy państwa żydow-
skiego były ciekawym uzupełnie-
niem wieczoru.

~Jarek Krawczyk

Inspirujące spektakle

To był prawdziwy mara-
ton. W ciągu dwóch dni 
obejrzeliśmy 10 spekta-

kli przygotowanych przez dzieci 
i młodzież biorącą udział w pro-
jekcie Teatr w Każdej Wiosce. Ty-
tuł tegorocznego finału brzmiał 
„Inspiracje”, a grupy z 9 miejsco-
wości Gminy Tarnowo Podgór-
ne sprawiły, że przenieśliśmy się 
w inny, czasem bajkowy, a cza-
sem mroczny świat. I momentami 
naprawdę zapominaliśmy, że wy-
stępują przed nami teatry, złożone 
z młodych aktorów – amatorów. 

6 maja w Domu Kultury w Prze-
źmierowie obejrzeliśmy „Antygo-
nę” w wykonaniu grupy teatralnej 
z Jankowic, „Czy boisz się ciem-
ności” grupy z Sadów, „Na niby” 
grupy z Ceradza Kościelnego 
oraz „Rodzina Strzebrzeszyńskich 
albo Inspiracjo Przybądź” grupy 
z Przeźmierowa.

Drugi dzień finału, tym ra-
zem w Domu Kultury w Tarno-
wie Podgórnym, rozpoczęła gru-
pa z Sadów, prezentując „Sen”. 
Potem obejrzeliśmy „Gazecia-
ki” z Lusówka. „Gdzie jest król” 
z Rumianka, „Tymoteusz Rym-
cimci” z Batorowa oraz „Diabe-
łek Widełek” grupy z Sierosławia. 
Na koniec IX finału grupa z Tar-
nowa Podgórnego zaprezentowa-
ła spektakl „Razem czy osobno?”.

Jeśli miałbym podsumować 
spektakle w trzech słowach, na-
pisałbym: „brawo, brawo, bra-

wo”. Pierwszy raz widziałem finał 
projektu Teatr w Każdej Wiosce. 
I mimo, że spodziewałem się wy-
sokiego poziomu, nie zdawałem 
sobie sprawy, że grupy w któ-
rych nierzadko różnica wieku jest 
znaczna, potrafią stworzyć tak po-
rywające przedstawienia. Pewnie 
spektakle nie byłyby tak efektow-
ne, gdyby nie oprawa muzyczna 

i scenografia, które odpowiednio 
wzmacniały wrażenia publiczno-
ści. Jednak nawet najlepsze deko-
racje i najtrafniej dobrane dźwię-
ki na nic by się zdały, gdyby nie 
całoroczny wysiłek instruktorów 
i przede wszystkim młodych ak-
torów uczestniczących w projek-
cie. 

~Jarek Krawczyk
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Klub Małego 
Podróżnika 

W Szkole Podstawowej w Ceradzu Kościel-
nym od początku roku szkolnego działa 
Klub Małego Podróżnika. Należą do niego 

uczniowie klas 1-3 (w większości są to chłopcy!). Raz 
w miesiącu w sobotę wybieramy się na wycieczki w róż-
ne ciekawe i piękne miejsca, których przecież wokół nas 
nie brakuje. Nasi Mali Podróżnicy mają możliwość roz-
budzania zainteresowań swoją najbliższą (i tą trochę 
dalszą) okolicą, a także uczestniczyć w aktywnych for-
mach spędzania czasu wolnego. W piękną, słoneczną 
sobotę, 9 kwietnia, sami męscy przedstawiciele nasze-
go Klubu (wraz z nami, swoimi opiekunkami) wybrali 
się do Poznania, by zwiedzić miejsce, które chcieli od-

Rekolekcje w szkole

1 maja tego roku, to dla nas dzień szczególny, gdyż 
w tym dniu nasz ukochany Papież Jan Paweł II zo-
stał włączony w poczet błogosławionych. Aby do-

brze przygotować się do tego wydarzenia nasze tego-
roczne rekolekcje wielkopostne, trwające od 28 do 30 
marca,  przebiegały pod hasłem  „Jan  Paweł II – przy-
jaciel dzieci i młodzieży”. W pierwszym dniu rekolek-
cji klasy I –III obejrzały film animowany pt. „Jan Paweł 
II. Historia papieża Polaka”, a klasy IV-VI – film do-
kumentalny pt. „Jan Paweł II – człowiek , który zmie-
nił  świat”. Po obejrzeniu filmu  dzieci podzieliły się na 

SP Ceradz Kościelny 

wiedzić już od dawna – do Muzeum 
Motoryzacji. Z wielkim zaangażo-
waniem obejrzeli każdy najdrob-
niejszy nawet szczegół wszystkich 
znajdujących się tam super-maszyn, 
łącznie z pojazdami wojskowymi. 
Patrzyli, zachwycali się i ani my-
śleli się stamtąd ruszać! Pewnie zo-
staliby tam do wieczora, gdyby nie 
fakt, że musieliśmy ruszać w dalszą 

część naszej wycieczki, a więc do 
Starego Zoo. Tam emocje wzbudzi-
ły w nich szczególnie gady i płazy, 
znajdujące się w jednym z pawilo-
nów. Jego też nie chcieli opuszczać! 
Skusiły ich dopiero zakupy w skle-
pie z pamiątkami i zabawa na kolo-
rowej karuzeli… 

~Magda Matwiej 
Marta Anders – opiekunki Klubu. 

grupy, w których wykonywały pla-
kat  obrazujący wybrane wydarze-
nie z życia papieża. W drugim  dniu 
naszych wspomnień o Janie Pawle 
II spotkaliśmy się na drodze krzy-
żowej, którą prowadziły dzieci klas 
młodszych wraz z katechetką. Była 
również okazja do sakramentu spo-
wiedzi, a potem msza święta. Ostat-
ni dzień rekolekcji to akademia  
z okazji 6. rocznicy  śmierci Jana 
Pawła II, przypadająca 2 kwietnia.  
Po akademii przedstawiciele klas 
IV- VI wzięli udział w konkursie 

wiedzy o Janie Pawle II. Pozosta-
łe klasy towarzyszyły reprezentan-
tom, dowiadywały się wielu cie-
kawych rzeczy o naszym papieżu 
i śpiewały piosenki, którymi prze-
platany był nasz konkurs.  W  kon-
kursie zwyciężyła klasa V, drugie 
miejsce zajęły przedstawicielki kl. 
IV, trzecie miejsce przypadło kl. VI. 

Mam nadzieję, że nasze spotka-
nie rekolekcyjne z Janem Paw-
łem II zaowocuje w przyszłości. 
 

 ~Izabela Bryszak

SEZAMKI maj/czerwiec
16.05 Baranowo godz. 9, Lusówko godz. 11 Wędrujące bajki: „Baśń o rycerzu bez konia”
16, 17, 18, 20.05 Baranowo, Tarnowo Podgórne, 
Lusowo, Przeźmierowo, Ceradz Kościelny

Mezzoforte – koncerty edukacyjne dla szkół 
pt: „Dawne tańce i melodie”

20.05 godz. 18, Przeźmierowo Kino Zielone Oko zaprasza: „Poznasz przystojnego bruneta”
20.05 Tarnowo Podgórne Występ Chóru im. Feliksa Nowowiejskiego w szkole w Tarnowie Podgórnym
23.05 Przeźmierowo, godz. 9, 10.30
24.05 Tarnowo Podgórne, godz. 9

Przedstawienie teatru Frajda dla dzieci   
pt: „Szufladkowo”

24.05 godz. 8.15, 10
Przeźmierowo

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

28, 29.05, Park, Tarnowo Podgórne DNI GMINY TARNOWO PODGÓRNE
29.05 godz. 12, Lusowo Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Lusowiacy” Chóru im. F. Nowowiejskiego

i Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Tarnowo Podgórne
30.05 godz. 11, Poznań, Aula UAM Koncert finałowy cyklu Pro Sinfonica, dla dzieci z gminy Tarnowo Podgórne
1.06 godz. 9 Przeźmierowo
        godz. 10.30 Tarnowo Podgórne

Dzień Dziecka w „Sezamie”: przedstawienie dla dzieci pt:
„Baśń o królewnie Śmieciuszce i zaczarowanym kapeluszu”

1.06 klub Blue Note Jazz Club, Poznań Występ Zespołu „Swingulance”
7.06 godz. 8.15, 10, Przeźmierowo Dziecięca Akademia Filmowa zaprasza (szczegóły na www.goksezam.pl) 
10.06 godz. 18, Przeźmierowo Kino Zielone Oko zaprasza: (szczegóły na www.goksezam.pl) 
10.06 godz. 16.30, Poznań Występ zespołu „Modraki” na Jarmarku Świętojańskim
12.06, Przeźmierowo Występ Mażoretek, „Modraków” i „Swingulance” na Festynie Antoniańskim
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Wiadomość z ostatniej chwili…
- SP Lusowo górą!

29 kwietnia w Bibliotece Publicznej w Tarnowie Podgórnym 
odbyła się VI edycja Konkursu Pięknego Czytania. Nasi 
uczniowie zajęli I miejsce – Wiktoria Olejniczak, II miejsce 

– Antoni Możdżeń i IV miejsce – Małgorzata Linkowska. Gratulujemy!
W imieniu społeczności szkolnej

Wioletta Kasper 

SP Lusowo

Odwiedziła 
nas medalistka 
olimpijska 

W kwietniu z inicjatywy Krzysztofa Kło-
ska oraz Alicji Szudrowicz gościliśmy 
w murach naszej szkoły zdobywczynię 

brązowego medalu olimpijskiego w zapasach. Pani 
Agnieszka Wieszczek zdobyła 3. miejsce w zapa-
sach podczas letnich igrzysk olimpijskich w Peki-
nie w 2008 r. Na początku obejrzeliśmy tę najważ-
niejszą, zwycięską walkę, która dała pani Agnieszce 
miejsce na podium. Zadawaliśmy pytania na temat 
kariery i planów na przyszłość. Dowiedzieliśmy się, 
jakie były początki jej spotkania ze sportem, ile wy-
rzeczeń i samodyscypliny wymaga jego uprawianie. 
Wspólnie odbyliśmy też krótką wycieczkę po Peki-
nie. Zobaczyliśmy m.in. halę sportową (większą od 
naszej w Lusowie), stadion olimpijski oraz mur chiń-
ski, jedyną budowlę widoczną z kosmosu. Na koniec 
Agnieszka Wieszczek przedstawiła nam punktację 
w walkach zapaśniczych oraz kategorie wagowe 
obowiązujące kobiety w tej dyscyplinie. Zaprezen-
towała nam także kilka rzutów zapaśniczych za 2,3,4 
i 5 punktów. Od razu poczuliśmy respekt, na szczę-
ście „żelazne” chwyty nasza brązowa medalistka de-
monstrowała wspólnie ze swoją koleżanką.

Na pamiątkę niezwykle sympatycznego spotkania 
otrzymaliśmy zdjęcie z autografem oraz plakietkę Pol-
skiego Związku Zapaśniczego. Była to bardzo poucza-
jąca rozmowa. Utwierdziliśmy się w przekonaniu, że 
sport wymaga ogromnego wysiłku, ale też daje niesa-
mowitą satysfakcję. Może i my, kiedyś, na jakimś sta-
dionie olimpijskim… 

w imieniu społeczności uczniowskiej  
uczeń kl. VI - Kamil Janas 

Uczniowie POZnają  
lotnisko Ławica

Uczniowie klasy IVa i IVc mieli okazję poczuć się jak prawdziwi 
pasażerowie linii lotniczych. Zwiedzaliśmy Port Lotniczy Po-
znań – Ławica. Nie traktowano nas jednak jak zwiedzających, 

ale jak prawdziwych pasażerów.
Z przewodniczką, Iwą Ulatowską, spotkaliśmy się w hali głównej lot-

niska, skąd zostaliśmy skierowani do stanowiska odpraw. Nie mieliśmy 
bagaży, więc to my zostaliśmy zważeni i to właśnie nasza waga obok 
imienia została wpisana na „biletach”. Następnie czekało nas przejście 
przez kontrolę bezpieczeństwa. Kurtki, zegarki i paski wkładaliśmy do 
skrzynek, potem przechodziliśmy przez specjalną bramkę. Wszystkim 
się udało i nikt nie musiał już być dodatkowo kontrolowany. Trochę 
szkoda. Byłoby jak w filmie!

Później wsiedliśmy do autobusu i pędziliśmy po płycie lotniska. Mo-
mentami czuliśmy się tak, jakbyśmy rzeczywiście mieli wzbić się w po-
wietrze. Po drodze mieliśmy dwa przystanki.

Pierwszy przy samolocie stojącym na płycie lotniska i drugi na po-
sterunku straży pożarnej. Dla wielu z nas był to najciekawszy punkt 
całej wycieczki. Panowie strażacy byli bardzo mili! Nie tylko ciekawie 
opowiadali o swojej pracy i odpowiadali na nasze pytania, ale pozwolili 
nam też wejść do wozu strażackiego. Mogliśmy także założyć ich ka-
ski! Następnie wóz strażacki wyjechał przed hangar i kierowca włączył 
pompę gaśniczą. Szkoda, że to nie był „śmigus-dyngus”!

Po powrocie z przejażdżki po płycie lotniska mogliśmy ją podziwiać 
z tarasu widokowego. I to już był koniec. Szkoda, że nie mogliśmy ni-
gdzie polecieć! Dziękujemy pracownikom lotniska za poświęcony nam 
czas a tacie Piotra, panu Łukaszowi Marszałowi, za to, że wpadł na 
świetny pomysł zorganizowania takiej wycieczki. 

W imieniu klasy IVa i IVc - Anna Pawlik-Schypritt
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Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Eksperymentalny 
eTwinning

W marcowym numerze Sąsiadki – Czytaj przedstawiliśmy 
w skrócie współpracę naszego Gimnazjum ze szkołami za-
granicznymi w ramach projektu eTwinning. Jednym  z ele-

mentów tej współpracy jest przygotowywanie, przeprowadzanie, na-
grywanie i umieszczanie na portalach internetowych eksperymentów 
z przedmiotów ścisłych. Na pierwszy ogień poszła fizyka.... 

Już w marcu uczniowie klas pierwszych opracowali doświadczenie 
pod intrygującym tytułem: Jak zgnieść puszkę za pomocą wody? Efekty 
pracy można obejrzeć na www.youtube.com.

Kwiecień minął pod znakiem konwekcji i siły odrzutu. Tym razem 
uczniowie klas drugich w bardzo prosty i ciekawy sposób przedstawili 
zasadę działania zjawiska przemieszczanie się ogrzewanego powietrza 
i efektu działania siły odrzutu. Ich poczynania zostały zarejestrowane 
i można je również obejrzeć na www.youtube.com.

Wszystkie doświadczenia opatrzone zostały angielskim komenta-
rzem, dzięki językowym uzdolnieniom uczennic z klas pierwszych. 
Ciekawe, co też uczniowie wymyślą w maju? 

~Iwona Dostatnia

Dnia 19 kwietna młodzież 
obejrzała ciekawą prezen-
tację na temat lasów w Pol-

sce i na całym świecie, którą przy-
gotował i przedstawił uczeń klasy 
III b – Mateusz Świtała. Następ-
nie 3-osobowe zespoły reprezentu-
jące klasy pierwsze przystąpiły do 
konkursu. Uczniowie rozpoznawali 
głosy leśnych zwierząt oraz gatunki 
różnych roślin na podstawie gałązek  
i szyszek. Wykazali się także wie-
dzą teoretyczną na temat leśnego 
ekosystemu, zwracając uwagę na 
konieczność mądrego gospoda-
rowania zasobami leśnymi. Zwy-
cięzcami konkursu zostali ucznio-
wie z klasy I c, którym serdecznie 
gratulujemy! Wszyscy uczestnicy 
otrzymali upominki oraz wezmą 
udział w wycieczce do Gołucho-
wa. Fundatorem nagród jest Urząd 
Gminy (Wydział Infrastruktury Ku-
baturowej i Ochrony Środowiska), 
któremu dziękujemy za wspieranie 
naszej działalności proekologicz-
nej.

Organizatorki: Renata Knaś 
i Ewa Rutkowska.

Las blisko nas  
- oto hasło tegorocznych 
obchodów Dnia Ziemi

Gimnazjum w Baranowie

Z wizytą w Hildesheim

W kwietniu 14 uczniów Gimnazjum im. 
Polskich Noblistów w Baranowie wzięło 
udział w kolejnej już wymianie z Alber-

tus Magnus Realschule w Hildesheim. 
W czasie jej trwania uczestniczyliśmy w zajęciach 

lekcyjnych, podczas których mieliśmy okazję porów-
nać edukację w szkole niemieckiej i polskiej oraz zwie-
dzaliśmy miasto. Największe wrażenie zrobiły na nas 
przepiękna panorama Hildesheim podziwiana z wie-
ży kościoła św. Andrzeja oraz wystawa „Ducumenta”, 
gdzie prezentowano ponad 400 eksponatów, których 
motywem przewodnim była postać Kaczora Donalda.

Ciekawym punktem programu była też całodnio-
wa wycieczka do Goslar. Zwiedziliśmy tam kopalnię 
rud miedzi, cynku, srebra i ołowiu oraz Muzeum Póź-
nego Średniowiecza, gdzie prezentowane są broń, na-
rzędzia tortur i rycerskie zbroje, które mogliśmy przy-

mierzać i wcielać się w ten sposób 
w średniowiecznych wojowników. 
Ogromne wrażenie zrobił też na nas 
piękny, otoczony malowniczymi ka-
mienicami rynek w Goslar.

Oprócz interesujących zajęć, ja-
kie zaplanowali dla nas nauczycie-
le, każdy z  uczestników wymiany 
ciekawie spędzał czas z goszczącą 
go rodziną. Wyjazd do Hildesheim 
dostarczył nam wielu wrażeń. Na-
wiązaliśmy nowe przyjaźnie, po-

znaliśmy codzienne życie naszych 
zachodnich sąsiadów oraz dosko-
naliliśmy umiejętności językowe.

Z niecierpliwością czekamy na 
wrześniową wizytę niemieckich 
kolegów w Baranowie. 

Dziękujemy fundacji Polsko-
-Niemiecka Współpraca Mło-
dzieży w Warszawie oraz Radzie 
Gminy Tarnowo Podgórne za fi-
nansowe wsparcie naszej wymiany. 
 ~Maria Stachowiak
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SP w Tarnowie Podgórnym

Kto przeczyta ten się dowie…
co robiły dzieci z podstawówki  
w Tarnowie!

W przedświątecznym tygodniu, przy wspa-
niałej pogodzie, doskonale udały się wy-
cieczki klas zerowych, drugich, czwar-

tych i piątych. Celem wyjazdów było wspólne, 
radosne przebywanie oraz poznanie nowych miejsc, 
zwyczajów, zawodów, tradycji świątecznych w ple-
nerze i… w sali wykładowej uczelni wyższej. Za-
bawy odbywały się ,,U Kowola”- Pana Krzysztofa, 
którego gospodarstwo znane jest w całej Wielkopol-
sce. Dzieci z zerówek miały okazję poznać ,,od kuch-
ni” jak hoduje i pielęgnuje się zwierzęta w gospo-
darstwie, czym się żywią, w jakich warunkach żyją 
a nawet wydoić krowę! Bardzo ciekawy był również 
udział w pokazie przędzenia wełny, robienia masła 
oraz sera. Z ogromnym zainteresowaniem dzieci ob-
serwowały jak z kawałka metalu kowal potrafi ,,wy-
czarować’’ podkowę. W kuźni jest gorąco i głośno 
– ta praca zrobiła szczególne wrażenie na dzieciach. 
Wykutą podkowę dzieciaki zabrały na pamiątkę ze 
sobą, po jednej dla każdej z grup. Po zakończeniu 
programu ,,oficjalnego’’ – edukacyjnego na dzie-

ci czekały typowe przyjemności 
związane z pobytem na wsi, np. 
pieczenie kiełbasek nad ogni-
skiem lub przejażdżki bryczkami. 

Drugoklasiści pojechali do 
Puszczykowa, by w  przepięk-
nych rejonach Parku Narodowe-
go znaleźć upominki od psotne-
go, świątecznego szaraka. Pogoda  
była wymarzona i humory dopi-
sywały. Pomimo czterogodzinnej 
aktywności nikt nie czuł się  zmę-
czony. Dzieci  podzielone na dwie 
grupy brały udział w grach  zręcz-
nościowych i umysłowych.

Uczniowie klas piątych z kolei 
w auli uczelni wyższej w Pozna-

niu zmagali się z zadaniami wiel-
kanocnymi w wersji angielskiej. 
Rodowity irlandzki wykładow-
ca przez krótką chwilę walczył 
z dziecięcą nieśmiałością. Po-
tem już tylko uczniowie zmagali 
się z grawitacją  strącającą jajka 
z łyżek podczas szybkiego biegu, 
skokami w workach, wyścigami 
itp. Śmiech brzmi w każdym języ-
ku jednakowo radośnie, a satys-
fakcja z wygranej i duma z prze-
łamania bariery językowej była 
dodatkowym smaczkiem. Emo-
cje świeżo upieczeni ,,studenci” 
wyciszyli w gościnnym Muzeum 
w Lusowie. ~GN

edukacja~ogłoszenia

SP Lusówko

Buty dla Kamerunu
„Buty są ważne, często właśnie od nich zależy, 

którą drogą przyjdzie nam podążać”.  
Zainspirowani tą myślą postanowiliśmy wesprzeć 

działania Fundacji Dziecięcych Serc. W marcu przepro-
wadziliśmy zatem zbiórkę obuwia, które często niepo-

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Rumianku

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 
199 poz. 1227 ze zmianami)  zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rumianku wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20.05.2011r. do 09.06.2011r., ul. Po-
znańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, od-
będzie się 30.05.2011r. 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 projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska  lub na-
zwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. 
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumenta-
cją 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 nie-
przekraczalnym terminie do dnia 24.06.2011r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag 
jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne. Wójt Gminy  Tadeusz Czajka

trzebnie zalega w naszych domach, 
a mogłoby przydać się osobom bar-
dziej od nas potrzebującym. Wspól-
nymi siłami zebraliśmy kilka wiel-
kich worków butów i przekazaliśmy 
je Fundacji. Ku naszej uciesze buty - 
wraz z transportem z innych szkół  - 
już 1 kwietnia wyjechały do potrze-

bujących w Kamerunie! Niech się 
dobrze noszą!

Uczniowie w klasach IV - VI 
gromadzili ponadto grosiki na po-
moc chorym poprzez „Caritas”. 
Finałowe 20 złotych to może nie 
majątek, ale pamiętamy, że prze-
cież ziarnko do ziarnka...  ~RK

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne infor-
muje, że w dniu 12 maja 2011 r. wywiesił 
w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgór-
ne, ul. Poznańska 115, do publicznej wiado-
mości, na okres 21 dni, wykazy nieruchomo-
ści gminnych przeznaczonych do dzierżawy:
•	 Baranowo – działki o nr geod. 234/6, 

234/13, 234/16; powierzchnia 465 m² 
z działki o nr geod. 222/155; powierzch-
nia ok. 40 m² z działki o nr geod. 222/152; 
powierzchnia z 15 m² z działki o nr geod. 
222/152 i 222/153; powierzchnia 4 m² na 
budynku przy ul. Budowlanych 1;
•	 Góra – działka o nr geod. 88;
•	 Przeźmierowo – powierzchnia ok. 

1000 m² z działki o nr geod. 1266/37; po-
wierzchnia ok. 30 m² z działki o nr geod. 
198;
•	 Tarnowo Podgórne – powierzchnia 

z 15 m² z działki o nr geod. 1259/8.
Szczegółowe informacje o przedmiocie 

dzierżawy można uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami– pok. nr 11 tel.
(061) 89-59-289
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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 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004r. poz. 2108 ze zm.) – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY DO WŁAŚCICIELI DZIAŁEK NR 932/7, 929/3
ADRES NIERUCHOMOŚCI Tarnowo Podgórne, w rej. ul. Pocztowej i ul. Kwiatowej 

OZNACZENIE GEODEZYJNE działka 932/15 (Bp), obręb Tarnowo Podgórne, arkusz mapy 2,  
KW PO1P/00106066/7 – właściciel Gmina Tarnowo Podgórne 

POWIERZCHNIA  122 m2 

OPIS NIERUCHOMOŚCI ·   działka nr 932/15 jest  niezabudowana, nie posiada bezpośrednio dostępu do drogi, jest częściowo ogrodzona, 
posiada kształt nieregularny, 

·  nie istnieje możliwość zagospodarowania działki 932/15 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 NIERUCHOMOŚCI 
W MIEJSOWYM PLANIE ZAGOS. 
PRZESTRZENNEGO

dla działki 932/15 nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
zgodnie ze studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzonym uchwała Rady Gminy 
Nr XXXI/264/2008, XXXI/263/2008 z dnia 20.05.2008r. w/wy,. Działka 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/

CENA WYWOŁAWCZA W ZŁ (w tym 
23% VAT)

32 100,00 zł, w tym 23% VAT
W przypadku zmiany stawki podatku, cena ulegnie zmianie.

WADIUM 1605,00

POSTAPIENIE MINIMALNE 321,00 zł

Przetarg ustny ograniczony odbędzie się 30 maja 2011r. (poniedziałek) o godz. 13oo w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. 
Poznańska 115. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 24 maja 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 prze-
padkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. 

W dniu 27 maja 2011r. (piątek)  w godz. 73o do 15oo w pok. 12 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium z za-
znaczeniem numeru 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 nieru-
chomościami upłynął w dniu 8 kwietnia 2011r. 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.) 
oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004r. poz. 2108 ze zm.) – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY DO WŁAŚCICIELI DZIAŁEK NR: 932/6, 929/2
adres nieruchomości Tarnowo Podgórne, w rej. ul. Pocztowej i ul. Kwiatowej 

oznaczenie geodezyjne działka 932/14 (B), obręb Tarnowo Podgórne, arkusz mapy 2,
KW PO1P/00106066/7  – właściciel Gmina Tarnowo Podgórne 

powierzchnia 204 m2

OPIS NIERUCHOMOŚCI ·  działka nr 932/14 nie posiada bezpośrednio dostępu do drogi, jest częściowo ogrodzona, posiada 
kształt nieregularny. Na działce posadowiony jest budynek gospodarczy w bardzo złym stanie 
technicznym, przewidziany do rozbiórki. 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 NIERUCHOMOŚCI 
W MIEJSOWYM PLANIE ZAGOS. 
PRZESTRZENNEGO

dla działki 932/14 nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
zgodnie ze studium 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 
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/

CENA WYWOŁAWCZA W ZŁ (w tym 23% VAT) 53 700,00 zł, w tym 23% VAT. W przypadku zmiany stawki podatku, cena ulegnie zmianie.

WADIUM 2 685,00

POSTAPIENIE MINIMALNE 537,00 zł

Przetarg ustny ograniczony odbędzie się 30 maja 2011r. (poniedziałek) o godz. 13oo w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. 
Poznańska 115. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 24 maja 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 prze-
padkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. 

W dniu 27 maja 2011r. (piątek)  w godz. 73o do 15oo w pok. 12 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium z za-
znaczeniem numeru 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 nieru-
chomościami upłynął w dniu 8 kwietnia 2011r. 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 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004r. poz. 2108 ze zm.) – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Tarnowo Podgórne, Baranowo ul. Graniczna 

OZNACZENIE GEODEZYJNE obręb Baranowo, arkusz mapy 14, działka 222/68 (Bp)  
KW PO1P/00099730/0 – właściciel Gmina Tarnowo Podgórne  

powierzchnia 1200 m2

OPIS NIERUCHOMOŚCI ·   działka nr 222/68 jest niezabudowana, nieogrodzona, zlokalizowana jest przy ul. Granicznej 
o nawierzchni utwardzonej kostka betonową, kształt działki zbliżony do prostokąta, 

·   uzbrojenie terenu w ulicy: sieć energetyczną, sieć wodną, sieć kanalizacyjną, sieć gazową, 
teletechniczną. Mapy ewidencyjne dostępne są na stronie internetowej: www.podgik.
poznan.pl/

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOSCI W MIEJSOWYM 
PLANIE ZAGOS. PRZESTRZENNEGO

dla działki 222/68 nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego 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. 

CENA WYWOŁAWCZA W ZŁ (w tym 23% VAT) 400 400,00 zł, w tym 23% VAT W przypadku zmiany stawki podatku, cena ulegnie zmianie.

WADIUM 20 020,00 zł

POSTAPIENIE MINIMALNE 4 004,00 zł

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 30 maja 2011r. (poniedziałek) o godz. 12oo w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym 
ul. Poznańska 115. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 24 maja 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 prze-
padkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. 

W dniu 27 maja 2011r. (piątek)  w godz. 73o do 15oo w pok. 12 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium z za-
znaczeniem numeru 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 nieru-
chomościami upłynął w dniu 8 kwietnia 2011r. 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.) 
oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004r. poz. 2108 ze zm.) – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości poł. w gminie Tarnowo Podgórne, Przeźmierowie, przy ul. Składowej

Lp. obręb działka Pow.
w m2

Księga wieczysta Opis 
nieruchomości

Cena 
Wywoławcza
w tym 23% VAT

wadium Postąpienie 
minimalna

1. Przeźmierowo 371/4 (RV) 515 PO1P/00170008/2 działka niezabudowana 217 700,00 zł 10 885,00 zł 2 177,00 zł
2. Przeźmierowo 371/5 (RV) 515 PO1P/00170008/2 działka niezabudowana 244 600,00 zł 12 230,00 zł 2 446,00 zł
3. Przeźmierowo 371/3 (RV)

373/5 (RVI)
515 PO1P/00170008/2 działki niezabudowane 244 600,00 zł 12 230,00 zł 2 446,00 zł

4. Przeźmierowo 373/4 (RVI)
371/2 (RV)

515 PO1P/00170008/2 działki niezabudowane 217 700,00  zł 10 885,00 zł 2 177,00 zł

5. Przeźmierowo 373/2 (RVI) 512 PO1P/00170008/2 działka niezabudowana 216 500,00 zł 10 825,00 zł 2 165,00 zł
6. Przeźmierowo 373/3 (RVI) 512 PO1P/00170008/2 działka niezabudowana 243 200,00 zł 12 160,00 zł 2 432,00 zł
7. Przeźmierowo 377/6 (RVI) 523 PO1P/00170008/2 działka niezabudowana 221 100,00 zł 11 055,00 zł 2 211,00 zł
8. Przeźmierowo 377/7 (RVI) 523 PO1P/00170008/2 działka niezabudowana 248 400,00 zł 12 420,00 zł 2 484,00 zł
9. Przeźmierowo 378/3 (RVI)

377/3 (RVI)
938 PO1P/00181243/1

PO1P/00170008/2
działki niezabudowane 372 200,00 zł 18 610,00 zł 3 722,00 zł

10. Przeźmierowo 378/4 (RVI)
377/4 RVI)

938 PO1P/00181243/1
PO1P/00170008/2

działki niezabudowane 421 200,00 zł 21 060,00 zł 4 212,00 zł

przeznaczenie w planie 
zagospodarowania
przestrzennego

działki nr: 371/4, 371/5, 371/3 i 373/5, 373/4 i 371/2, 373/2, 373/3, 377/6, 377/7, 378/3 i 377/3, 378/4 i 377/4 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w obrębie ul. 
Rynkowej w Przeźmierowie, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XXVIII/231/2008 z dnia 
26.02.2008r. opubl. W Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 107 poz. 1987 - przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowa 
jednorodzinna z dopuszczeniem usług. (symbol 5MN/U) tekst planu miejscowego obejmującego ten teren dostępny 
jest na stronie internetowej: www.tarnowo-podgorne.pl/

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 30 maja 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 24 maja 2011r. (wtorek) na konto Urzędu Gminy Tarnowo Pod-
górne: 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 27 maja 2011r. (piątek)  w godz. 73o do 15oo w pok. 12 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium z za-
znaczeniem numeru 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 22 listopada 2010r. W uzasadnionych przypadkach – ogła-
szający 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~sport

Zawody w kręglarstwie kla-
sycznym w kategorii dzie-
ci – chłopcy i dziewczęta 

oraz młodzik i młodziczka od-
były się 16 kwietnia na kręgielni 
Vector. Wzięło w nich udział  25  
zawodników z dwóch drużyny 
OSiR-u Vector i Alfy Vector. Dla 
większości z nich były to pierw-
sze zawody, w których mogli się 
sprawdzić. Drużynę OSiR-u re-
prezentowało osiemnastu kręgla-
rzy z trenerem Markiem Torką na 
czele, a Alfy siedmiu z trenerką 
Danutą Pribe. W zawodach nie 
chodziło tylko o wyniki. Oczy-
wiście medale, statuetki i nagro-
dy rzeczowe mobilizowały do jak 
najlepszej gry. Ważnym elemen-
tem było nauczenie młodych za-
wodników zachowania na torach, 

postawy fair play, dopingowania i wspól-
nej zabawy. Nagrodę rzeczową z rąk wie-
lokrotnego Mistrza Polski Leszka Torki 
dla najmłodszego zawodnika Mistrzostw 
otrzymał  4-letni Oskar Mazur, który pomi-
mo swojego niewielkiego wzrostu i młode-
go wieku zajął 6. miejsce na 11 w kategorii 
chłopców. 
Wyniki

Dziewczynki 
1. Wiktoria Majorczyk - OSiR Vector 
2. Magdalena Gibała - Alfa Vector 
3. Weronika Kasprzak - OSiR Vector 
4. Amelia Kaźmierczak - OSiR Vector 
  
Chłopcy 
1. Filip Gromadecki - OSiR Vector 
2. Łukasz Kasprzak - OSiR Vector 
3. Jakub Cwojdziński - Alfa Vector 
4. Jacek Woźny - OSiR Vector 
5. Mateusz Bartkowski - OSiR Vector 

6. Oskar Mazur - OSiR Vector 
7. Mateusz Gromadecki - OSiR Vector 
8. Michał Bonk - Alfa Vector 
9. Krzysztof Bartkowski - OSiR Vector 
10. Filip Torka - Alfa Vector 
11. Maciej Woźny - OSiR Vector 
  
Młodziczki 
1. Aleksandra Bonk - Alfa Vector 
2. Weronika Torka - Alfa Vector 
3. Anita Szponar - OSiR Vector 
4. Maria Majchrzak - OSiR Vector 
5. Dominika Witajewska - OSiR Vector 
  
Młodzicy 
1. Maciej Kozłowski - OSiR Vector 
2. Tomasz Cwojdziński - Alfa Vector 
3. Patryk Mrowiec - OSiR Vector 
4. Wiktor Mazur - OSiR Vector 
5. Cyprian Gąsiorek - OSiR Vector 

~Ania Gibała

I Młodzieżowe Mistrzostwa Gminy 

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

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Tarnowo Podgórne, Sierosław, ul. Skalista, dla których Sąd Rejonowy Poznań Stare 

Miasto prowadzi księgę wieczystą KW PO1P/00144652/0
Lp. obręb działka powierzchnia Cena wywoławcza w tym 23% VAT Wadium Postąpienie minimalne

1. Sierosław 62/82 (Bp) 1821 m2 297 000,00 zł 14 850,00 zł 2 970,00 zł

2. Sierosław 62/83 (Bp) 1380 m2 227 600,00 zł 11 380,00 zł 2 276,00 zł

3. Sierosław 62/84 (Bp) 1382 m2 227 900,00 zł 11 395,00 zł 2 279,00 zł

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 jednorodzinnej oraz terenów 
niezabudowanych użytkowanych 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 
zagospodarowania
przestrzennego

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

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 30 maja 2011r. (po-
niedziałek) o godz. 11oo w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie 
Podgórnym ul. Poznańska 115. Wadium w pieniądzu należy wnieść 
najpóźniej do dnia 24 maja 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 na-
bycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
wygrał przetarg od zawarcia umowy. 

W dniu 27 maja 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. 

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 nieruchomo-
ściami upłynął w dniu 8 kwietnia 2011r. W uzasadnionych przypad-
kach – 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 13 maja 2011 r. wywiesił w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznań-
ska 115, do publicznej wiadomości na okres 30 dni, ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu znajdującego się w 
budynku Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne w celu prowadzenia punku sprzedaży artykułów spożywczych. 

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami– pok. nr 11 tel.(061) 89-59-
289
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Drużyna seniorek Alfy 
Vector OSiR w sezonie 
2010/2011 wywalczy-

ła trzecie miejsce Drużynowych 
Mistrzostw Polski w kręglarstwie 
klasycznym. Dekoracja odbyła 
się 5 maja, w sali konferencyjnej 
OSiR w Tarnowie Podgórnym. 
Brązowe medale z rąk Bernarda 
Brońskiego, prezesa Polskiego 
Związku Kręglarskiego odebrały 
Martyna Pilarska, Małgorzata Le-
opold, Julia Kita, Jolanta Bonk, 
Joanna Filip, Patrycja Kicińska, 
Liwia Strzelczak, Izabela Torka 
oraz trener Ryszard Bonk.

~Ania Gibała

WZP. 6721.12.2011
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Baranowie, w rejonie ulicy Szamotulskiej – gmina Tarno-
wo Podgórne.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo 
Podgórne uchwały nr VIII/87/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 roku o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w Baranowie, w rejonie ulicy Szamotulskiej. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz składać wnioski 
do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo 
Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 7 czerwca 2011r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Or-
ganem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

 sport

Kolejne starty 
kolarzy Tarnovii
Drużyna juniorów Tarnovii Tarnowo Podgórne 

w dniach 28.04-01.05 wystartowała w Pucha-
rze Świata Juniorów w Grudziądzu. Na pierw-

szym etapie jazdy drużynowej na czas podopieczni tre-
nera Piotra Brońskiego zajęli wysokie 3. miejsce. Ulegli 
tylko zespołom Stali Grudziądz i niemieckiemu RSC 
Cottbus.

Wyścig juniorów młodszych po ziemi kluczborskiej 
odbył się w dniach 1-3 maja. Drugi z czterech etapów 
jazdy indywidualnej na czas, na dystansie 10 km wy-
grał Marcin Karbowy. Podopieczny trenera Zbigniewa 
Szymańskiego pokonał dystans w 12 min. 56 s. i został 
liderem po tym etapie. Niestety na ostatnim etapie z po-
wodu  defektu przedniego koła zaprzepaścił szansę na 
końcowe zwycięstwo i ostatecznie został sklasyfikowa-
ny na 11. miejscu. Kolejnym startem kolarzy Tarnovii 
było kryterium kolarskie, które odbyło się 8 maja w Ża-
goniu. Zawodnik sekcji juniorów – Andrzej Marciniak 
–  zajął w nim drugie miejsce.  ~Ania Gibała 

Tarnovia nie awansowała

Drużyna koszykarzy Tarnovii Tarnowo Podgórne zajęła czwar-
te miejsce podczas turnieju barażowego o awans do II ligi. 
Rozgrywki odbyły się w dniach 6-8 maja w Białymstoku. 

W pierwszym pojedynku turnieju finałowego podopieczni Wojciecha 
Płociniczaka zmierzyli się z Rosą Sport Radom. Spotkanie zakończy-
ło się wysoką przegraną Tarnovii 61:108 (21:25, 13:33, 20:23, 7:27). 
W sobotę Tarnovia zmierzyła się z Biatransem Białystok i też prze-
grała 59:94 (17:19, 14:21, 13:23, 15:31). Ostatni zacięty mecz ro-
zegrany z Piotrcovią Piotrków Trybunalski koszykarze Tarnovii 
przegrali dopiero po dogrywce 93:101 (21:21, 16:20, 24:23, 22:19, 
10:18). Sezon 2010/2011 był drugim, w którym koszykarze Tarnovii 
grali w III lidze. 

Czy był udany, pomimo braku awansu? Jak mówi kapitan drużyny 
Marek Łodyga – Był udany. Pomimo tego, że jesteśmy młodym ze-
społem, to i tak udało nam się zajść daleko. Na początku sezonu nikt 
by nie uwierzył, że wygramy w Wielkopolsce i awansujemy do finału. 
Apetyt oczywiście rósł w miarę jedzenia, jednak nie udało się nam. 
Myślę, że powalczymy w przyszłym sezonie. 

~Ania Gibała

Brąz Mistrzostw Polski 
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 ...i na koniec

DAM PRACĘ
• POSZUKUJĘ PANI DO SPRZĄTANIA DOMU 
W PRZEŹMIEROWIE. PRACA 1x W TYGO-
DNIU. KONTAKT 600 259 945
• Zatrudnię Panią do pomocy w domu. Zakres 
obowiązków sprzątanie, prasowanie, gotowa-
nie. Praca stała na pół etatu. Tel 601 553 919
• Drukarnia w Przeźmierowie zatrudni 
uczniów w naukę zawodu, tel. 605 065 235.
• Instalatora, spawacza, wod-kan, co, gaz, za-
trudnię. tel. 601 782 689
• Fryzjera, fryzjerkę (damsko-męską) zatrudnię. 
Praca Przeźmierowo, tel. 609 660 208
• Zatrudnię opiekunkę do 5 miesięcznej 
dziewczynki od czerwca (Lusówko, os. Mor-
skie) tel. 500 086 272
• Bufetowa - obsługa klienta - przyjmowanie 
zamówień telefonicznych - Pizzeria Przeźmie-
rowo - 61 8142 790
• Panią do studia solarium - Przeźmierowo lub 
Skórzewo - CV+zdjęcie na biuro@solarium-
capri.pl
• Poszukuję Pani do prowadzenia domu w 
Smochowicach.Czas i zakres do uzgodnienia 
tel.510-26-26-00
• Kierowców do Pizzerii przyjmę 61 8142 790 
• Zatrudnię osobę do sprzątania domku jed-
norodzinnego w Tarnowie Podgórnym - tel. 
509-269-949
• Zatrudnię panią do pomocy w domu. Zakres 
obowiązków: sprzątanie, prasowanie, gotowa-
nie. Praca stała na pół etatu. tel. 601 553 919
• Zatrudnię sprzedawczynię, tel. 510 082 777 

• SZUKAM PRACY
• Mam 28 lat. Podejmę pracę, posprzątam so-
lidnie i dokładnie, umyję okna - okolice Prze-
źmierowa 607 215 320
• Zapoiekuję się dzieckiem u siebie w domu - 
Lusowo. Posiadam referencje, tel. 504 548 411
• Na pół etatu podejmę pracę w biurze. Bara-
nowo i okolice. 61  8142 936 

• Szukam prac porządkowych: w ogrodzie, fir-
mie, na terenie prywatnej posesji lub inną fi-
zyczną rzetelnie wykonam tel: 667 039 621
• Pani na emeryturze podejmie pracę (okoli-
ce Przeźmierowa, Baranowa) jako pomoc ku-
chenna lub zaopiekuje się dzieckiem u siebie w 
domu tel. 609 314 017
• Zaopiekuję się ogrodem - 696 916 613
• Poszukują pracy w ogrodnictwie, lub sprzą-
tanie, opieka nad dziećmi, opieka nad osobą 
starszą. tel. 603-379-131
• Rencista, kierowca kat. B, własny samo-
chód, majsterkowicz - podejmie pracę doryw-
czą. tel. 512-524-477

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

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

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

Skład: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl
Druk: MDM druk, 61-304 Poznań, ul. Borówki 4, tel./fax 61 870 90 80, 61 876 85 27
Pismo roznoszone jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle 
poszerza swój zasięg.
Nakład: 7500 egz.; Numer zamknięto: 10.05.2011 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:  Dni Gminy Tarnowo Podgórne, fot. Dżem

Podziękowania

Serdeczne podziekowania 
dla wszystkich Tych, którzy 

udzielili nam pomocy w uru-
chomieniu nowego salonu 
w Baranowie, za wsparcie, 
wyrozumiałość oraz ogromną 
życzliwość, Lucyna Rygusinska 
wraz z personelem salonu.

GŁOWY NIE ZAWRACAMY, TYLKO

OFERTA NA STRONIE WWW.LUSONA.PL
ZADZWO¡: 66 50 30 690

SPRZÑTAMY

✓ sprzàtanie biur, gabinetów lekarskich
    i pomieszczeƒ firmowych
✓ sprzàtanie mieszkaƒ
✓ sprzàtanie domów
✓ mycie okien i witryn sklepowych
✓ inne prace porzàdkowe

NISKIE CENY!
RATY BEZ WPŁATY

Zapraszamy:
Pn-Pt: 10.00-17.00, sobota: 10.00-14.00

MEBLE
WYPOCZYNKI - DOWOLNY WYBÓR TKANIN

MEBLE SYSTEMOWE, MEBLOŚCIANKI
STOŁY I KRZESŁA, SYPIALNIE

KUCHNIE NA WYMIAR
(POMIAR I WYCENA GRATIS)

Tarnowo Podgórne ul. 25 Stycznia 6

tel./fax 61 2923776

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

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

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

tel. 61 814 63 61, 61 814 63 62

MATERIAŁY BUDOWLANE
STOLARKA BUDOWLANA
SZEROKI ASORTYMENT FIRMY KNAUF

W¢GIEL
MIA¸

ECO GROSZEK

PALIWO

• dowóz bezpłatny
   od 1 tony na terenie gminy
• również węgiel w workach, 
   drewno i brykiet na rozpałkę
• materiały siewne,
   ziemniaki sadzeniaki

DOB-KAN
AWARIE 24h

us∏ugi instalacyjne wod kan, co, gaz

CENY KONKURENCYJNE
665 949 178

LOKAL DO WYNAJĘCIA
PRZEŹMIEROWO

150-200m2 na magazyn, hurtownię
i inne. Blisko A-2 (2 biura, telefon, CO, siła)

plac manewrowy, osobny wjazd.
tel. 510 493 264

US¸UGI
REMONTOWE
tel. 502 315 302

KILKA BANKÓW
W JEDNYM MIEJSCU

Kredyty od 1000-15000
gotówka, konsolidacja

tel. od 15:30; 509 681 894, Skrzynki

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

Zespół Muzyczny
WESELA • ZABAWY

www.magos.prv.pl
602 385 955
605 889 818

GABINET POMOCY
PSYCHOLOGICZNEJ

660 140 488

Kapelmistrzowi 
Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Gminy Tarnowo 

Podgórne
Panu Pawłowi Joksowi

Szczere wyrazy współczucia z 
powodu śmierci Ojca składają

dyrektor i pracownicy 
Gminnego Ośrodka Kultury 

„SEZAM”

Naszemu koledze 
Pawłowi Joksowi wyrazy 

współczucia z powodu 
śmierci Ojca składają 

Wójt Gminy Tadeusz Czajka oraz 
koleżanki i koledzy z Urzędu 

Gminy Tarnowo Podgórne oraz 
Przewodniczący Rady Gminy 

Grzegorz Leonhard  
wraz z Radnymi Gminy  

Tarnowo Podgórne

Naszej Koleżance i 
Koledze  

Marii i Janowi 
Grabowskim  
serdeczne wyrazy

współczucia z powodu 
śmierci Mamy składają 

zarząd i członkowie  
Klubu Seniora  

w Tarnowie Podgórnym
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KREDYTY FIRMOWE
I HIPOTECZNE
500 325 912

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

reklama

OGRODNICTWO
poleca:

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

Zapraszamy
OBSADZAMY KORYTKA

Batorowo, ul. Widok
BATOROWO, ul. Widok 33

501 413 631

DOM DO WYNAJĘCIA
PRZEŹMIEROWO

693 802 321

160 m2 na biura, gabinety
mieszkanie, inne

Jesteśmy wiodącym producentem
mebli biurowych w Polsce.

Obecnie poszukujemy
kandydatów na stanowisko:

Technologa - programisty

Wymagania:

• wykształcenie techniczne: wyższe lub średnie,

• znajomość programów CAM,

•  dobra znajomość programów Autocad i Inventor 
będzie dodatkowym atutem,

• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Kandydatom oferujemy:

• pracę w młodym, profesjonalnym zespole

• stabilne zatrudnienie w renomowanej firmie

• możliwość podnoszenia kwalifikacji

Podania prosimy przesyłać na adres:
Fabryka Mebli Balma SA, ul Poznańska 176,
62-080 Tarnowo Podgórne, Dział Kadr
lub na adres e-mailowy: kadry@balma.com.pl

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

KOMPLEKSOWE
US¸UGI BRUKARSKIE

do

NA KOSTK¢ BRUKOWÑ
SOLIDNIE, GWARANCJA

607 052 913

15% RABATU

STUDIO MASAŻU

tel. 606 409 901

,,WSPAniałe miejsce”
Smochowice, ul. Kościerzyńska 9
masaż relaksacyjny
bezbolesny antycellulite
gorącymi kamieniami

KURSY WEEKENDOWE:
,,nauka relaksacji oddechem”

+ BONUS:
odchudzanie dla leniwych

tel. 792 561 254

US¸UGI STOLARSKIE
DOM-OGRÓD

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

PRANIE ODZIEŻY ROBOCZEJ
USZLACHETNIANIE JEANSU,

STRETCHU, BAWEŁNY

PRALNIA
WODNA RR

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

SKUTERY

MOTOCYKLE
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MOTO-BIKE
ul. Rynkowa 50
62-081 Przeźmierowo / k Poznania

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 9-17, sobota: 10-14
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 reklama

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´

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

Rabaty na wiosenne porządki w ogrodzie  

Kontakt: Lusowo, ul.Wierzbowa 42A
tel. 500-149-451

biuro@greendecor.pl
www.greendecor.pl

PROJEKTOWANIE, 
ZAKŁADANIE, 
PIELĘGNACJA 
TERENÓW ZIELENI

STYLISTKA PAZNOKCI
725 201 201

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

OD 36 900 ZŁ

*Wskazane wyposażenie jest wyposażeniem dodatkowym. Nissan Connect jest dostępny w następujących wersjach językowych: francuskiej, angielskiej, niemieckiej, holenderskiej, tureckiej, hiszpańskiej, włoskiej i portugalskiej. 
Zdjęcia są jedynie ilustracją. Dane i fakty podane w niniejszej reklamie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Szczegóły oferty u Twojego dealera Nissana. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. 
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 5,0-5,4 l/100 km, Emisja CO2: 115-125 g/km. Informacje dotyczące odzysku i recyclingu samochodów oraz ich przydatności w tym zakresie dostępne sà na stronie internetowej www.nissan.pl

Klimatyzacja manualna

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

OD 36 900 ZŁ

*Wskazane wyposażenie jest wyposażeniem dodatkowym. Nissan Connect jest dostępny w następujących wersjach językowych: francuskiej, angielskiej, niemieckiej, holenderskiej, tureckiej, hiszpańskiej, włoskiej i portugalskiej. 
Zdjęcia są jedynie ilustracją. Dane i fakty podane w niniejszej reklamie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Szczegóły oferty u Twojego dealera Nissana. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. 
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 5,0-5,4 l/100 km, Emisja CO2: 115-125 g/km. Informacje dotyczące odzysku i recyclingu samochodów oraz ich przydatności w tym zakresie dostępne sà na stronie internetowej www.nissan.pl

Klimatyzacja manualna

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

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

SPRZEDAM DOM
W BUKU

510 125 288

WYPO˚YCZALNIA SPRZ¢TU
OGRODNICZEGO
www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

61 8146 979
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Agencja

Ubezpieczenia:

Mieczys∏aw Paczkowski
Wspólna 5, Baranowo

tel. 61 814 13 80
tel. 661 590 360

Dojazd

do klienta

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

PASA˚- Przeêmierowo

SKUP Z¸OTA, SREBRA
I RÓ˚NYCH STARYCH RZECZY

 • NAPRAWY •

SKŁAD OPAŁU
poleca

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 50c

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
WĘGIEL, KOKS, MIAŁ

EKO-GROSZEK
- z polskich kopalń katowickich

61 662 36 96
61 814 12 89

TRANSPORT GRATIS
PROFESJONALNA OBSŁUGA

Obniżka cen  IV – VI

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

OGRÓDEK DZIAŁKOWY KUPIĘ
(Strzeszyn, Kiekrz, Złotniki)

604 372 440

TANIO
i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

UKŁADANIE
BRUKOWEJ
KOSTKI

Wysogotowo, ul. Kamienna 6
tel. 61 816 29 19
www.insoglas.pl

adiunkt ze szpitala
Ginekologiczno-Położniczego

przy ul. Polnej w Poznaniu

SPECJALISTA
GINEKOLOG-POŁOŻNIK

przyjmuje w każdą środę miesiąca,
od godz. 15-stej,

w NZOZ  „MED LUX” ul. Rynkowa 63
tel. rej. 61-816-39-10

dr Karolina
Chmaj-Wierzchowska

OGRODY
KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA

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

koszenie trawników,
przycinanie krzewów

663 502 532
GEODETA
509 553 381
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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

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

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

POGOTOWIE
KOMPUTEROWE

Dojazd do klienta
oferujemy:

- doradztwo
- serwis
- sprzedaż sprzętu
  komputerowego

ZADZWOŃ JEŚLI
POTRZEBUJESZ POMOCY

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

KILKA BANKÓW
W JEDNYM MIEJSCU

Kredyty od 1000-15000
gotówka, konsolidacja

tel. od 15:30; 509 681 894, Skrzynki

USŁUGI
BRUKARSKIE

604 403 593

USŁUGI REMONTOWO
- BUDOWLANE

NAWIERZCHNIE, PODJAZDY,
CHODNIKI, PARKINGI,

RENOWACJA

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13

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

PIES RODZINNY, 
BARDZO INTELIGENTNY
OPIEKUŃCZY, STRÓŻUJĄCY

SZCZENIĘTA RODOWODOWE

 
ur . 7 kwietnia 2011

TOSA  INU
J A P O Ń S K A   R A S A 

509-273-547

NOWOPOWSTAŁA RESTAURACJA
ZAPRASZA

ORGANIZUJEMY IMPREZY FIRMOWE
I PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

WOLNE TERMINY NA KOMUNIE 2011!!!
POZNAŃ, UL. WICHROWA 4, (BUDYNEK ODDZIAŁU CELNEGO)

TEL. 792 333 940, e-mail: strefa_smaku@go2.pl

ZAPRASZAMY

Cyklinowanie, Układanie
Renowacja schodów

www.parkiety.pawlaczyk.com

PARKIETY PAWLACZYK

504 202 143

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
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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

NOWY
SK¸AD OPA¸U

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

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

OBNIŻKA CEN– od 1 tony transport gratis! –

PRODUKCJA I MONTAŻ:
• ogrodzeń i bram z aluminium i stali
• ogrodów zimowych
• zadaszeń z poliwęglanu i szkła
• stolarki aluminiowej
• świetlików dachowych

tel. 535 888 527, ul. Rzemieślnicza 17, 62-081 Przeźmierowo; biuro@askon.net.pl, www.askon.net.pl

Kaźmierz, ul. Dworcowa  43
DREWNO KOMINKOWE

tel. 603 411 331

©
 2

01
1 

M
cD

on
al

d’
s 

C
or

po
ra

tio
n.

RESTAURACJA 
McDONALD’S®  
W POZNANIU

UL. DĄBROWSKIEGO 543, TEL. 664 148 596

ZATRUDNI PRACOWNIKÓW  
NA PEŁNY I NIEPEŁNY ETAT.

 
ZAINTERESOWANYCH PROSIMY  

O ZGŁASZANIE SIĘ DO RESTAURACJI  
LUB KONTAKT TELEFONICZNY.

309437-Ogl-zartud-Poznan 8-150x100.indd   1 11-05-05   14:08

wszystko o cegłach 
ręcznie formowanych

tel./fax
+48 61 814 23 08

Baranowo k. Poznania
ul. Poznańska 20

www.budmar.pl

biuro@wassermann.pl

www.wassermann.pl

NAJTAŃSZE OGRZEWANIE
• pompy ciepła Sofath

• kolektory słoneczne-dotacje 45%

Zamów bezpłatną wycenę

dla Twojej instalacji grzewczej

600 99 82 83
(61) 44 117 25

P.H. WASSER MANN II, Bolewice, ul. Osiedle Leśne 2G

KOSZENIE
TRAWNIKÓW

Koszenie trawników, wertykulacja
nawożenie, regeneracja trawników

prace porządkowe już od

Abonamentowe koszenie trawników!
Atrakcyjnie niskie ceny! Wysoka jakość!

0.30 zł/m2

Tel: 503 302 828
garden-plus@wp.pl

WYNAJMĘ MIEJSCE

606 409 901

pod STOLIK MANICURE
osobie z własną DZ.G.
STUDIO MASAŻU - Smochowice

ZAOPIEKUJĘ SIĘ
OGRODEM

517 436 579
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
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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)

ROLETKI
MATERIAŁOWE

MOSKITIERY

BRAMY GARAŻOWE

ZAMÓW
BEZPŁATNY POMIAR!

Profil 6-komorowy
w cenie 3-komorowego!

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

PROMOCJA!

DRZWI ZEWNĘTRZNE
I WEWNĘTRZNE
OKNA DREWNIANE

PRODUCENT
CIEPŁYCH OKIEN

MONTA˚ ANTEN
TV+SAT + internet

bezprzewodowy

509 156 005

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

602 190 014   61 652 40 00
61 814 20 41

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
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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
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o 
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ne

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

• jubileusze
• komunie
• chrzciny

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 
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A 
- D
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CE

NA

promocja kolorów

Rok za∏o˝enia 1992

Z∏oty medal
BUDMA 2002

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

tel. 61 814 20 69
kom. 602 659 208

VIDAUS
• CZĘŚCI SAMOCHODOWE
• OLEJE, FILTRY, SMARY, PŁYNY
• EKSPLOATACYJNE
• MECHANIKA SAMOCHODOWA
• OPONY (wymiana, wulkanizacja)
   osobowe, ciężarowe, rolnicze

P.W. VIDAUS Przemysław Okupniak
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 33

tel. 606 502 185, 662 099 244

PITER-FISHING
WWW.PITER-FISHING.PL
Internetowy, spinningowy sklep wędkarski

- wędki
- kołowrotki
- woblery, gumy, błyskotki, cykady
- żyłki i plecionki
- akcesoria

TYLKO U NAS! DARMOWA DOSTAWA NA
TERENIE POZNANIA I GMINY TARNOWO PODGÓRNE!
ZAKUPY BEZ WYCHODZENIA Z DOMU BEZ ŻADNYCH

DODATKOWYCH KOSZTÓW!
ul. Poznańska 28,     Swadzim 62-080

Fryzjerstwo 
Damsko-Męskie
Kosmetyka

Pn - Pt  800 – 2000

Sob. 800 – 1500 Serdecznie 
      zapraszamy!

Baranowo, 
ul. Wiosenna 20
kom. 605 268 963, 696 482 288
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KÄRCHER
Profesjonalne czyszczenie
tapicerki samochodowej,

mebli, dywanów, wykładzin,
materacy.

508 610 256

OPONY
- sprzedaż - naprawa - montaż - do wszystkich typów aut

CH¸ODNICTWO

KLIMATYZACJA

P&W Walkowiak

• MONTA˚, NAPRAWA
• ODGRZYBIANIE I NAPE¸NIANIE
    KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ

LODÓWKI, REGA Y̧, ZAMRA˚ARKI

694 024 850
694 024 866

WIERCENIE
STUDNI

788 829 882

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

ZAK¸ADANIE
PIEL¢GNACJA OGRODÓW

SYSTEMY NAWADNIAJÑCE

Świadectwa
charakterystyki

energetycznej
695 599 947

SPRZEDA˚
TRUSKAWEK

w sezonie

Kokoszczyn
ul. Lipowa 18

607 368 804

Przyjmę do zbioru truskawek

Zak∏ad Produkcyjny

Ponadto:
- konstrukcje stalowe i inne

- modernizacja i naprawa maszyn

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

tel. 691 751 018, 061 652 7321

TOMEK

SPAWANIE

OGRODZENIA

Aluminium
Stali Nierdzewnej

Metalowe, Drewniane,
monta˝ automatyki

Drzewa
i krzewy ozdobne
Artykuły ogrodnicze

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 61 814 69 79

DRZWI zewn´trzne i wewn´trzne
•  Dealer drzwi Porta, Verte  

Pol-skone, CAL, KMT
•  Profesjonalne  

doradztwo i monta˝
• Atrakcyjne ceny
•  promocja drzwi  

Pol-skone – rabat do 18%

Zapraszamy pn - pt 8-18, sob 8-14
Wysogotowo, ul. Skórzewska 37

tel. 61 8598 360

Zapytania, bezpłatne wyceny i pomiary
e-mail: hurtownia@budom-market.pl

kupon rabatowy

15%
na drzwi KMT(do 31.05.2011)

kupon rabatowy

12%
na drzwi CAL+upominek gratis(do 31.05.2011)

zaprasza wszystkie dzieci w wieku 
od 2 do 5 lat
 wyspecjalizowana i troskliwa opieka 
 domowa atmosfera
 ciekawe i interesujące zajęcia 
 godziny otwarcia od 7:00 do 18:00

Przeźmierowo, ul. Krańcowa 109
tel. 696 434 293
www.przedszkoletajemniczyogrod.pl

Przedszkole Niepubliczne 

Tajemniczy Ogród 

USŁUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE
prace wykończeniowe – remonty

i adaptacje wnętrz
tel. 723 140 159
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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

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

tel. 0791 226 432, 0609 899 050

• 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

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

organizator UKS Atlas Tarnowo Podgórne

TENIS  z  angielskim
PÓ¸KOLONIE - lipiec

OBÓZ  SPORTOWY  - sierpieƒ

tel. 665 800 770
 

• serwis rolet
• wymiana szyb

ul. Lęborska 31, Poznań
606 782 143, 601 672 140

www.wszystkodlaokna.pl

ROLETY
MOSKITIERY

MARKIZY

ROLETY
MOSKITIERY

MARKIZY

Biuro Rachunkowe „AGAR”

Agnieszka Gładysiak

ul. Spokojna 9, 62-081 Baranowo
601-219-164, 605-822-818

agar.biuro@gmail.com

Usługi księgowo-kadrowe
Zwrot VAT 

za materiały budowlane

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

HALA MAGAZYNOWA
DO WYNAJĘCIA - DOPIEWO

Ocieplona, 500 lub 1000 m2

wysokość 5-7 m.: zaplecze socjalne,
plac manewrowy, parking, teren ogrodzony

cena: 9 PLN/m2 tel. 692 991 852Oferujemy pełen zakres usług kosmetycznych
i fryzjerskich przy użyciu profesjonalnego sprzętu 

i kosmetyków. Zapewniamy miłą atmosferę
oraz czystość i higienę.

Oferujemy m.in.:
•  TIPSY, WZMACNIANE PŁYTKI PAZNOKCIA 

ŻELEM, ŻELE NA STOPY
• PIERCING
• OPALANIE NATRYSKOWE
• MANICURE I PEDICURE
• PEELING KAWITACYJNY
• MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA
• ŚWIECOWANIE I KONCHOWANIE USZU
• MAKIJAŻ PERMANENTNY
• TRWAŁA NA RZĘSY
• SOLARIUM ERGOLINE
• PRZEDŁUŻANIE WŁOSÓW
•  PRZEDŁUŻANIE I ZAGĘSZCZANIE RZĘS 

MAT. 1:1
•  MANICURE JAPOŃSKI P.SHINE - 

REWOLUCYJNA METODA WZMACNIANIA 
NATURALNYCH PAZNOKCI

Honorujemy karty płatnicze
Zniżki 20% dla emerytów, rencistów, studentów
Polecamy BONY-PREZENTY dla bliskich

SKÓRZEWO, ul. Poznańska 43
tel. 61 8 946-427
pon. 10-18, wt.-pt. 10-19, sob. 9-15

CENTRUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI

www.gabinet-natura.pl
Refleksoterapia stóp, twarzy
Cosmolifting Japoński
Masaż klasyczny, relaksacyjny
Masaż hawajski lomi lomi nui
Masaż modelujący bańką chińską
Świecowanie, konchowanie uszu
Rejestracja telefoniczna 667 903 165. PN-PT 10.00 - 19.00
Przeźmierowo, ul. Piaskowa 52

Lampy: 
 – mieszkaniowe, 
 – biurowe, 
 – zewnętrzne, 
 – ogrodowe, 
 – dziecięce, 
 – świetlówki i ledy.
Zapraszamy do wzorcowni:

poniedziałek-piątek 9.00-17.00
sobota – po telefonicznym 
umówieniu tel. 61-855 26 48

www.miviena.pl 

Miviena Sp. z o.o., ul. Dolina 25
Przeźmierowo/Poznań
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GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek-piątek

9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14

- chirurg -

Gabinet weterynaryjny

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

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

przesuwnych • skrzydłowych • garażowych

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

• we wn´trzach •
• stylizacja ogrodów •

zadbamy o ka˝dy szczegół

 606 11 77 42
www.atelierbellveder.pl

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
Reportaże z uroczystości
Kursy fotogra�i cyfrowej
605 188 010, 601 914 818
www.twojfotograf.com

Krzysztof

               Ratajczak

Wynajmę firmie  
samodzielny, w pełni wyposa-
żony, dom (65m2) w Sadach. 

Wysoki standard. 
Tel.: 601 706 157
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JEŚLI CHCESZ BEZPŁATNIE OTRZYMYWAĆ
WIADOMOŚCI SMS Z INFORMACJAMI O:

*Opłata za wysłanie wiadomości SMS rejestrującej do systemu jest zgodna z Twoim planem taryfowym. 
Wysłanie wiadomości SMS o zdefiniowanej treści oznacza akceptację regulaminu dostępnego na stronie www.sisms.pl

WÓJT GMINY
TARNOWO PODGÓRNE

informuje:

661 000 112

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

WYŚLIJ SMS* O TREŚCI 
WYBRANEGO KODU REJESTRUJĄCEGO

•	Zagrożeniach	meteorologicznych,	stanach	ostrzegawczych	i	alarmowych
•	Konieczności	ewakuacji	mieszkańców	z	określonych	rejonów
•	Poważnych	awariach:	wody,	prądu,	gazu
•	Ważnych	wydarzeniach	na	terenie	Gminy

na numer:

INFORMACJA I BEZPIECZEŃSTWO

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka

Serwis informacyjny kod  
rejestrujący

kod  
wyrejestrowujący

Kokoszczyn Tak.pz17ko NIe.pz17ko

Lusowo Tak.pz17lu Nie.pz17lu

Lusówko Tak.pz17lus Nie.pz17lus

Przeźmierowo Tak.pz17pr Nie.pz17pr

Rumianek Tak.pz17ru Nie.pz17ru

Sady Tak.pz17sa NIe.pz17sa

Sierosław Tak.pz17si Nie.pz17si

Swadzim Tak.pz17sw Nie.pz17sw

Tarnowo Podgórne Tak.pz17tp Nie.pz17tp

Wysogotowo Tak.pz17wy NIe.pz17wy

Serwis informacyjny kod  
rejestrujący

kod  
wyrejestrowujący

Komunikaty dla mieszkańców Gminy Tak.pz17 Nie.pz17
Wydarzenia Kulturalne i Sportowe Tak.pz17wk Nie.pz17wk

Oświata i Zdrowie Tak.pz17oz Nie.pz17oz

Przetargi Tak.pz17p NIe.pz17p

Baranowo Tak.pz17ba Nie.pz17ba

Batorowo Tak.pz17bat NIe.pz17bat

Ceradz Kościelny Tak.pz17ck Nie.pz17ck

Chyby Tak.pz17ch Nie.pz17ch

Góra Tak.pz17go Nie.pz17go

Jankowice Tak.pz17ja NIe.pz17ja


