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na wstępie

Pogotowie ratunkowe 999

Policja 997

Straż Pożarna 998

Pogotowie gazowe 992

Pogotowie energetyczne 991

Pogotowie ciepłownicze 993

Pogotowie weterynaryjne 983

Biuro napraw telefonów 914

Komisariat Policji Tarnowo Podgórne 61 81 46 997

Komenda Miejska Policji (Poznań) 61 841 56 11

Straż Gminna  
Tarnowo Podgórne

61 814 79 86 

Komenda Miejska Straży Pożarnej 61 821 53 00

Ochotnicza Straż Pożarna  
Tarnowo Podgórne

61 814 69 98
502 34 50 80

Spółka Lekarska Tarnowo Podgórne 61 814 62 62

Przychodnia Lekarska 
MED-LUX - Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska 
VITA-LONGA - Przeźmierowo

61 814 20 41

Spółka Pielęgniarska Przeźmierowo 61 652 41 17

Posterunek energetyczny: Kiekrz 61 848 28 62

Posterunek energetyczny:  
Tarnowo Podgórne

61 814 63 80

Komunikacja TPBUS 61 814 67 93

Tarnowska Gospodarka Komunalna 
TP KOM Tarnowo Podgórne

61 814 64 30

Serwis wod-kan 507 024 054

Pogotowie gazowe G.EN. GAZ 
ENERGIA  (numer całodobowy)

800 909 909

Starostwo Powiatu Poznańskiego 61 841 05 00

Urząd Pocztowy  
w Tarnowie Podgórnym

61 818 08 32

Urząd Pocztowy nr 3  
w Tarnowie Podgórnym

61 818 08 34

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie ul. Rynkowa 75 C

61 652 41  92 - 93
fax 61 652 41 94

Urząd Pocztowy w Przeźmierowie 
ul. Modrzewiowa 12

61 651 21 12 
61 652 39 59

fax 61 652 40 93

Schronisko dla zwierząt w Jędrzejewie 
Vet Agro Service
                                                       po 15

67 216 57 50
67 216 45 97

67  255 48 81

Muzeum Powstańców Wielkopolskich 61 814 69 52

URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE
62-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
tel. 61 814 62 21, fax 61 814 61 18
e-mail: ug@tarnowo-podgorne.pl
www.tarnowo-podgorne.pl

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

Przyjmuje interesantów:
   w poniedziałki  9.00-17.00; wt., śr., czw., pt.  7.30-15.30

Wójt Gminy - Tadeusz Czajka przyjmuje:
   w poniedziałki  14.30-16.30;  w czwartki  14.00-15.15

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

W SOBOTY URZĄD NIECZYNNY

Telefony alarmowe Szanowni Państwo!
Za nami międzynarodowe zawody zapaśnicze. Do Tarnowa 
Podgórnego przyjechali najlepsi zawodnicy z całego 
świata. Na łamach gazety zamieszczamy relację z tego 
sportowego święta.
Ponadto prezentujemy Państwa opinię na temat 
bezpieczeństwa w Gminie – to kolejna porcja wyników 
badań opinii publicznej. 
A w ostatni sierpniowy weekend zapraszamy na Dożynki 
„U Księdza za płotem” połączone z Powiatowym 
Przeglądem Zespołów Folklorystycznych (uwaga! gwiazdą 
będzie „Nemunas” z Wilna). Dzień wcześniej odbędzie 
się pierwsza edycja festiwalu Blusowo, zagra Martyna 
Jakubowicz, Joanna Pilarska. Warto!

~Agnieszka Rzeźnik Redaktor naczelna
PS. Mamy środek wakacji. Odpoczywajmy, choćby wbrew 
pogodzie. 

Zaproszenie na wycieczkę

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców Tarnowa Podgór-
nego na wycieczkę do Warszawy w dniach 15–16 października. 

	 Dzień	I:	
• Plac Zamkowy (Zamek Królewski, Kolumna Zygmunta III Wazy),
•  Spacer po Starym Mieście (m.in. Rynek Starego Miasta, Pomnik 

Syrenki, Gnojna Góra),
•  Spacer Królewskim Przedmieściem (m.in. Pałac Radziwiłłów, siedzi-

ba Prezydenta RP[z zewnątrz], Pomnik ks. Józefa Poniatowskiego),
Dzień	II:
• Wilanów (pałac, park),
• Pomnik Bohaterów Getta,
• Ulica Marszałkowska z Placem Defilad,
• Spacer po Parku Łazienkowskim,
• Cmentarz Powązkowski,
• Przejazd Dzielnicą Ambasad,
•  Trasa W-Z (Trasa Komunikacyjna Wschód–Zachód) 

Koszt wycieczki: ok. 200 zł/os + 65 zł bilety wstępu. W cenie nocleg, 
wyżywienie, transport, opieka pilota, ubezpieczenie i przewodnik po 
Warszawie. Zapisy przyjmuje Elżbieta Stróżyk, tel. 607 194 715.

Akcja Krew
W ostatnią sierpniową sobotę zapraszamy wszystkich do udzia-

łu w kolejnej akcji honorowego krwiodawstwa. Odbędzie się 
ona w GKS Tarnovia przy ul. 23 Października w Tarnowie 

Podgórnym, 27 sierpnia, w godz. 8.00 – 16.00. Będzie można także 
zgłosić się do banku szpiku kostnego. Cieszę się, że grono osób goto-
wych oddać szpik stale rośnie.  – mówi Wojciech Janczewski, wiceprze-
wodniczący Rady Gminy, prezes Stowarzyszenia „Dar Serc”. 

Zapraszamy wszystkich, również tych, którzy chcieliby oddać krew 
po raz pierwszy. Szczególnie ważne jest oddawanie krwi RH-. ~ARz 
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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

Ostatnio mamy do czynienia z niezwykle silnymi opadami. Już w 2010 r. średnie 
opady atmosferyczne były pięć razy wyższe od opadów średnich z poprzednich 
dziewięciu lat. Dlatego na terenach nizinnych poziom wody gruntowej jest bardzo 

wysoki. Rurociągi kanalizacji deszczowej w naszej Gminie przygotowane są do odprowa-
dzania ścieków opadowych z nawierzchni dróg oraz miejsc postojowych znajdujących się 
wzdłuż drogi. Ich średnice wyznaczano z uwzględnieniem deszczy średnich, a nie inten-
sywnych (nawalnych), jakie występują ostatnio w naszym regionie. Dlatego osiągana jest, 
a czasem nawet przekraczana, granica hydraulicznej wytrzymałości całego systemu. To 
jedna z przyczyn zalań. 

Drugą jest rosnący stopień utwardzenia przestrzeni wokół nas. Na terenach nieutwar-
dzonych  i zielonych wody opadowe odprowadzane były naturalnie. Teraz silna zabudowa 
i utwardzone nawierzchnie dróg zmniejszają szanse naturalnego odprowadzenia wody – to 
zadanie przejmuje kanalizacja deszczowa. 

Problemem są również poprzerywane sieci melioracyjne. To skutek niefrasobliwości 
przy budowie domów czy firm. A należy pamiętać, iż zgodnie Prawem Wodnym utrzymy-
wanie urządzeń melioracji wodnych należy do właścicieli gruntów.

Warto zauważyć, że wszystkie dotychczasowe inwestycje gminne drogowe uwzględnia-
ły dwa sposoby zagospodarowania wód deszczowych: budowę kanalizacji deszczowej lub 
odprowadzenie wód opadowych do pobliskich rowów.

W dalszym ciągu podejmujemy szereg inicjatyw i rozpoczynamy kolejne inwestycje 
w tym obszarze.  Wśród najważniejszych można wymienić ogłoszenie przetargu na mo-
dernizację kanalizacji deszczowej na Os. Rubinowym oraz zlecenie opracowania projek-
tów kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej w Baranowie i ul. Wierzbowej w Wysogotowie. 

Działa też, powołany przeze mnie, Zespół Zarządzania Kryzysowego, który monitoru-
je sytuacje w tym zakresie podtopień. W zależności od stopnia zagrożenia podejmuje on 
stosowne działania, m.in. zleca wypompowywanie wody z piwnic, garaży itp. W razie ko-
nieczności przez Obronę Cywilną Urzędu Gminy wydawane są bezpłatnie worki przeciw-
powodziowe. 

Warto zauważyć, że zgodnie z prawem to właściciel nieruchomości ma obowiązek od-
prowadzania wód opadowych w granicach swojej działki bez szkody dla działek sąsiadu-
jących. Przyczyną części zalań posesji prywatnych jest bowiem brak zapewnienia terenów, 
gdzie woda mogłaby odchodzić, np. trawnika. Zakazane jest odpompowywanie wody na 
drogę lub do kratek ściekowych kanalizacji deszczowej, a tym bardziej do kanalizacji sa-
nitarnej. 

Szanowni Państwo! Obecnie wszystkie koszty eksploatacyjne związane z kanalizacją 
deszczową ponosi Gmina. Nie pobieramy opłat związanych ze zrzutem wód opadowych. 

Tylko połączony wysiłek mieszkańców, firm, służb i Gminy jest w stanie zminimalizo-
wać skutki gwałtownych opadów.

Jakie działania  
Gmina planuje podjąć,  
by zapobiec zalaniom,  

jakie mają miejsce  
po tegorocznych  

ulewnych deszczach? 

Co robi Gmina, by zapobiegać zalaniom i podtopieniom? 
– odpowiada Wójt Gminy Tadeusz Czajka
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Baranowo 

 Trwa przetarg na budowę kanalizacji 
deszczowej na Os. Rubinowym

Batorowo

 Trwa budowa ścieżki pieszo – rowero-
wej ul. St. Batorego (od ul. Batorow-
skiej do Przeźmierowa, II etap)

Chyby

 Trwa przetarg na projekt ul. Pagórkowej

Jankowice

 Zakończono montaż piłkochwytów 
nad boiskiem

 Trwa budowa ścieżki pieszo-rowero-
wej na ul. Jankowickiej (od. Ul. Grabo-
wej do ul. Zespołowej I etap)

Lusowo

 Trwa budowa bieżni i skoczni przy 
szkole podstawowej

 Rozpoczęto remont kuchni w przedszkolu

 Trwa budowa ścieżki pieszo-rowero-
wej ul. St. Batorego (od. Ul. Batorow-
skiej do ul. Brzask, I etap)

 Trwa budowa ścieżki pieszo – rowero-
wej wzdłuż Jeziora Lusowskiego

Lusówko

 Trwa renowacja boiska 

 Zakończono rozbiórkę budynku gospo-
darczego

Przeźmierowo

 Trwa budowa przedszkola

 Trwają prace remontowe w szkole 
podstawowej

 Trwa remont ul. Poziomkowej

Sady

 Przystąpiono do rozbiórki budynku go-
spodarczego

Sierosław

 Zakończono budowę ul. Leśnej

Tarnowo  Podgórne

 Trwa budowa ul. Żonkilowej i Nasturcjowej

 Trwają prace termomodernizacyjne i 
remontowe szkoły podstawowej

 Rozebrano budynek gospodarczo-
-mieszkalny

 Trwa opracowanie dokumentacji bu-
dowy chodnika na ul. Rokietnickiej (do 
ul. Marianowskiej)

 Trwa przetarg na budowę ul. Czereśniowej

Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Szkoła Muzyczna w Tarnowie 

Zebranie informacyjne

Zapraszamy serdecznie na spotkanie informacyjne dla kandyda-
tów i ich rodziców, które odbędzie się w poniedziałek, 29 sierp-
nia 2011 roku, o godz. 17.30 w nowej sali sportowej Szkoły Pod-

stawowej w Tarnowie Podgórnym przy ul. Szkolnej 5  (parking i wejście 
od ul. 23 Października).

Podczas spotkania przedstawimy zasady rekrutacji. Omówimy także 
przebieg badania przydatności do kształcenia muzycznego, które odbę-
dzie się 3 września w godz. 9.00–16.00. 

Szczegółowy harmonogram badania przydatności wszyscy kandydaci 
otrzymają indywidualnie (telefonicznie lub przez e-mail) w terminie do 
10 sierpnia 2011 roku.

Będzie on także wywieszony w Szkole Podstawowej w Tarnowie 
Podgórnym.

Ogłoszenie listy przyjętych nastąpi we wtorek 6 września.  

W czerwcu na zaproszenie dyrekcji i dzieci odwiedziliśmy 
sporą grupą nowe przedszkole w Tarnowie Podgórnym. Spe-
cjalnie na tę okazję przygotowaliśmy stroje i zaśpiewaliśmy, 

a nasza koleżanka, p. Mozol, recytowała piękny wiersz, który sama na-
pisała. Dzieci dla nas zatańczyły i poczęstowały ciasteczkami. My rów-
nież przynieśliśmy słodycze.

Dyrektor odprowadziła nas po przedszkolu – mogliśmy podziwiać 
piękne, przestronne sale. 

Cieszę się, że w jednym miejscu mogły spotkać się dwie najważniej-
sze grupy społecznye – najstarsi i najmłodsi. To było bardzo miłe.

~Halina Burszta  
Koło seniorów Tarnowo Podgórne

Seniorzy w przedszkolu
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Najważniejsze wydarzenia w historii 

Stowarzyszenia „Pojednanie”

1986 
Spotkanie Ewalda Kohlera z Ravensburga 

z ks. Henrykiem Rękosiem i Kazimierzem 
Szulcem. Początek polsko-niemieckich 
spotkań młodzieży z Tarnowa Podgórnego 
i Fronreute.

1987 
Powstanie polskiej grupy młodzieży „Po-

jednanie”. 
Pierwsza wizyta grupy niemieckiej mło-

dzieży z Katolickiego Związku Młodzieży 
Wiejskiej. 

1988 
Pierwsza wizyta młodzieży grupy „Pojed-

nanie z ks. H. Rękosiem i K. Szulcem we 
Fronreute.

1990 
Po raz pierwszy z młodzieżą do Fronreute 

wyjeżdża grupa dorosłych. 
Przekazanie przez Jacka Dobrzenieckiego 

listu intencyjnego w sprawie nawiązania ofi-
cjalnego partnerstwa. 

1995 
Bieg sztafetowy (1500 km) z Fronreute do 

Tarnowa Podgórnego 
31 lipca: podpisanie aktu partnerskiego.
1996
Delegacja z Tarnowa Podgórnego bierze 

udział w obchodach 300-lecia parafii w Blit-
zenreute i 75 urodzinach ks. K. Mohna

1999 
Turniej piłki nożnej w Tarnowie Podgór-

nym z udziałem młodzieży z Fronreute
2006 
Delegacja z Tarnowa Podgórnego po raz 

pierwszy bierze udział w procesji Krwi Pań-
skiej w Weingarten (ks. H. Rękoś bierze 
udział jako jeździec).

2010
Udział delegacji z Fronreute w obchodach 

2o-lecia Samorządu Terytorialnego w Tar-
nowie Podgórnym. 

Ponadto co roku odbywają się spotkania pol-
sko-niemieckie, raz w Tarnowie Podgórnym, raz 
we Fronreute. 

Stowarzyszenie Pojednanie 
obchodzi 25-lecie powsta-
nia. Z tego powodu tego-

roczna wizyta gości z Niemiec 
miała szczególny, jubileuszowy 
charakter.

W niedzielę, 31 lipca, członko-
wie Stowarzyszenia oraz goście 
po mszy w tarnowskim kościele 
przeszli – przy akompaniamencie 
Orkiestry Da Capo – do sali wi-
dowiskowej GOK „Sezam”. Po-
wagę uroczystości podkreślała 
obecność Wójta Gminy Tarnowo 
Podgórne Tadeusza Czajki i Bur-
mistrza Fronreute Olivera Spieβa. 
Ponadto na zaproszenie odpowie-
dzieli dawni i obecni członkowie 
Stowarzyszenia, młodzież oraz 
wszyscy ci,  którym bliska jest 
idea pojednania wbrew stereoty-
pom.

Spotkanie było podsumowa-
niem 25-letniej historii Stowa-
rzyszenia. O bliskości w polsko-
-niemieckich relacjach mogliśmy 
podczas całego spotkania  prze-
konać się wielokrotnie: podczas 
oglądania prezentacji przygo-
towanej specjalnie na tę okazję 
czy wysłuchując opowiadań  ani-
matorów pierwszych wyjazdów. 
Wspomnieniami z czasów po-
czątków współpracy podzielili się 
ksiądz Henryk Rękoś, Kazimierz 
Szulc, Roland Bürkle i Josef 
Schaut. Przeczytano także słowa 
Ewy Jäger, od początku pomaga-

jącej przy organizowaniu polsko-
-niemieckich spotkań. Wszyscy 
przypominali dawne trudności 
związane z otrzymaniem pasz-
portu i przygody na granicy pol-
sko-niemieckiej. Często ze wzru-
szeniem opowiadali o swoich 
obawach przed pierwszym spo-
tkaniem i o tym, jak szybko prze-
łamano wszelkie uprzedzenia. 

W uznaniu zasług na rzecz roz-
wijania i umacniania pojednania 
polsko-niemieckiego Wójt Gminy 
Tadeusz Czajka przyznał Stowa-
rzyszeniu „Tarnowskiego Lwa”. 
Odebrali je Renata Brońska, pre-
zes Stowarzyszenia „Pojednanie” 
i Jacek Dobrzeniecki, wiceprezes.

Całość zakończył pokaz tań-
ca przygotowany przez grupę ta-
neczną JAST. Warto wspomnieć, 
że tancerze również wyjechali do 
Niemiec w ramach współpracy 
organizowanej przez Stowarzy-
szenie „Pojednanie”.

Następnego dnia polsko-nie-
miecka grupa wyjechała na kilka 
dni do Ośrodka Wypoczynkowe-
go „Stilon” w Lubniewicach.

Zorganizowanie jubileuszo-
wych uroczystości było możliwe 
dzięki wsparciu Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne i Polsko-Nie-
mieckiej Współpracy Młodzieży 
z Poznania.

~ARz

25 lat Pojednania

„Tarnowski Lew” dla Stowarzyszenia fot. archiwum
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Święto Pyry – 
zapraszamy!

Rada sołecka i sołtys 
zapraszają na trady-
cyjną imprezę sołec-

ką „Święto Pyry”, która odbę-
dzie się 3 września (sobota), 
na terenie boiska sportowego 
w Wysogotowie. 

Zaczynamy jak zwykle 
o 16.00. Całość poprowadzi 
Paweł Wylegała z Radia S. 
Będą konkursy dla dzieci i do-
rosłych, jazda konna, wspólne 
zdjęcie, koncert Orkiestry Dętej Da Capo i wiele in-
nych atrakcji. Wspólnie wymyślimy imię dla naszej 
maskotki – pyrki.

Gwiazdą wieczoru będzie Krystyna Giżowska – jej 
koncert o 19.00. Od godz. 20.30 do 24.00 do tańca 
przygrywać będzie zespół muzyczny. 

Prosimy zabrać ze sobą przyjaciół, wygodne buty, 
plaster na odciski i „kasę” na jadło i napitki. Gwaran-
tujemy dobrą zabawę. Obecność obowiązkowa! Ser-
decznie wszystkich zapraszamy 

~Elżbieta Szymkowiak   
Radna i sołtys Wysogotowa

Dwieście lat, Pani Anielo!
101 rocznicę urodzin obchodziła Aniela Przybylska. W imieniu miesz-
kańców Gminy serdeczne życzenia złożył Wójt Tadeusz Czajka. Pani 
Aniela ma 4 dzieci, 8 wnuków, 12 prawnuków (kolejny w drodze) i 4 
praprawnuków. Mieszka w Tarnowie Podgórnym. ~ARz 

Beata Choma, mieszkanka naszej Gminy, zajęła I miejsce w Mię-
dzynarodowych Włocławskich Zawodach Balonowych. Na co 
dzień trenuje w Aeroklubie Poznańskim. Jest pilotem balonowym, 

członkiem kadry narodowej Polski. W 2010 r. zdobyła Puchar Świata Ko-
biet i Mistrzostwo Polski Kobiet. Gratulujemy sukcesu! ~ARz

Balonem poziom wyżej

Powodzianie  
– nie zapominamy!

Na początku września pojedzie kolejny transport do parafii pw. Św. 
Trójcy w Zawichoście, do której należy część Dwikóz (tę gmi-
nę wspieramy po ubiegłorocznej powodzi). Przyda się wszyst-

ko: sucha żywność, art. gospodarstwa domowego, chemia gospodarcza, 
odzież, meble itp. To początek roku szkolnego, dlatego liczymy również 
na pomoce szkolne dla dzieci i młodzieży. Zwracamy się także do rolni-
ków z prośbą o przekazanie ziarna i innych płodów rolnych. – Chociaż 
od powodzi minął rok, to potrzeby w tamtym rejonie są ogromne. Jestem 
przekonany, że i tym razem mieszkańcy i przedsiębiorcy naszej Gminy nie 
zawiodą. – mówi Wojciech Janczewski, wiceprzewodniczący Rady Gmi-
ny, koordynujący akcję pomocy rzeczowej. Wszystkich, którzy chcieliby 
pomóc, prosimy o kontakt z p. Wojciechem, tel. 601 743 710. W imieniu 
powodzian z Gminy Dwikozy serdecznie dziękujemy. ~ARz

List intencyjny podpisany z Livani

Grono przyjaciół 
się poszerza

Wójt Gmi-
ny Tadeusz 
Czajka i Mer 

Livani Andris Vaivods 
podpisali list intencyjny. 
To początek oficjalnej 
współpracy pomiędzy 
naszymi gminami. 

Livani to łotewskie, 
blisko 15-tysięczne miasto 
położone 160 km od Rygi. 
Pierwsze spotkania miały miej-
sce w Ukmerge na Litwie, które jest naszym wspól-
nym partnerem. Potem delegacje z naszej Gminy 
były zapraszane na obchody Święta Miasta Livani. Z 
kolei łotysze brali udział w naszych Dniach Gminy 
(w tym roku kandydatka z Livani startowała w kon-
kursie Międzynarodowa Miss Gminy). Podpisanie 
listu partnerskiego jest pierwszym krokiem w kie-
runku podpisania umowy partnerskiej.

 ~ARz
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aktualności

W ostatnim tygodniu 
lipca na ulicach Tar-
nowa Podgórnego po-

jawiali się sportowcy, niektórzy 
bardzo  silnie zbudowani, niektó-
rzy o egzotycznej urodzie. Powo-
dem były XX Memoriał Wacława 
Ziółkowskiego w zapasach w sty-
lu wolnym i XV Poland Open 
w zapasach kobiet – zawody za-
paśnicze, które odbyły się 30 i 31 
lipca. Ostatecznie przyjechało do 
nas blisko 400 zawodników i za-
wodniczek z całego świata (przy-
były reprezentacje z tak odle-
głych państw jak Japonia, Kanada 
czy Puerto Rico). Takiej imprezy 
w Tarnowie Podgórnym jeszcze 
nie mieliśmy. 

Na matach hali sportowej 
Ośrodka Sportu i Rekreacji rywa-
lizowali m.in. medaliści igrzysk 
olimpijskich, mistrzostw Euro-
py i świata. Zawody były jed-
nym z ostatnich  sprawdzianów 
przed tegorocznymi Mistrzostwa-
mi Świata w Stambule (Turcja) 
i pierwszym etapem kwalifika-
cji do przyszłorocznych Igrzysk 
Olimpijskich w Londynie.

Nie zawiodła publiczność. Na 
pewno wśród kibiców było wielu, 
dla których był to pierwszy kon-
takt z tą dyscypliną sportu –  to   oni 
najczęściej podkreślali zaskocze-
nie ogromną widowiskowością 

Międzynarodowy sport w Tarnowie Podgórnym

zawodów zapaśniczych. I często, 
przychodząc z zamiarem krótkie-
go popatrzenia na zawody, zosta-
wali do końca.  

W walkach finałowych Pola-
cy dali nam wiele powodów do 
dumy. Wśród mężczyzn najlepiej 
spisali się Adrian Hajduk ze Sla-
via Ruda Śląska i Adam Sobie-
raj z Grunwaldu Poznań – zajęli 
drugie miejsca w swoich katego-
riach wagowych (odpowiednio 55 
i 66 kg). Ponadto trzecie miejsce 
w kat. do 60 kg zajął Adam Blok 
z Grunwaldu Poznań. W klasy-
fikacji drużynowej nasza męska 
ekipa zajęła trzecie miejsce, ule-
gając tylko Irańczykom i Turkom. 

W kategoriach olimpijskich 
najlepiej wśród Polek spisała się 

wicemistrzyni świata Agata Pie-
trzyk, która zajęła drugie miejsce 
w kat. do 55 kg. Brąz w wadze 
59 kg zdobyła Agata Strzelczyk 
z Gwardii Warszawa – mistrzyni 
Europy kadetek z 2006 roku. Dru-
żynowo kobiety uplasowały się na 
trzecim miejscy. Pierwsze miejsce 
zajęła ekipa z Rosji, a drugie ze 
Stanów Zjednoczonych. 

Warto podkreślić, że przy or-
ganizacji imprezy bardzo pomo-
gli nasi lokalni przedsiębiorcy 
fundując m.in. nagrody za pierw-
sze miejsce. Szczegółowe wyni-
ki i pozostałe informacje o zawo-
dach dostępne są na stronie www.
ziolkowski-poland-open.pl.  

~Ania Gibała

Blisko 2.500 km. Trasa War-
szawa – Barcelona. Półtora 
miesiąca na rowerze. Taki 

sposób na wakacje wybrał Sła-
womir Hryszek. Razem ze swoim 
psem Laską, na specjalnie przy-
stosowanym rowerze, zamierza 
dojechać do Barcelony. W piątek, 
30 lipca przejeżdżał przez Tarno-
wo Podgórne, co udało się nam 
uwiecznić na zdjęciu. Szczegóły 
podróży można śledzić na www.
warszwa-barcelona.cba.pl.

~ARz 

Rowerem do Barcelony

Medale wręcza-
no w 14 katego-
riach wagowych

fot. AG
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 sprawozdanie

Z prac 
Rady Gminy

Sesje z 7, 21 i 28 czerwca

Lipiec to tradycyjnie mie-
siąc, w którym Rada Gmi-
ny ma zaplanowany od-

poczynek od jakże intensywnej 
ostatnio pracy na sesjach i w ko-
misjach. Niestety wakacje dla 
Rady Gminy to tylko teoria, bo 
w praktyce okazało się koniecz-
ne zwołanie sesji także i w lipcu. 
Taka sytuacja to jednak żadna no-
wość. Jak sięgam pamięcią nigdy 
w mojej długiej karierze samorzą-
dowej nie udało mi się mieć choć-
by jednego wakacyjnego miesiąca 
bez konieczności (i przyjemności 
zarazem!) uczestnictwa w nie-
planowanej wcześniej sesji Rady 
Gminy. Miałem wprawdzie cień 
nadziei, że pod moim przewod-
nictwem uda się tak zorganizować 

prace Rady, by dać jej członkom 
okazję letniego wypoczynku. Nie 
udało się jednak i nie jest to kwe-
stia braku organizacyjnych zdol-
ności przewodniczącego, a ra-
czej dynamiki pracy Wójta i jego 
Urzędu. Prace w Urzędzie Gminy 

nie zwalniają bowiem w okresie 
wakacji, a wręcz przeciwnie – ze 
względu na urlopy pracowników 
prowadzone są ze zwiększoną in-
tensywnością. Nic zatem dziw-
nego, że w trakcie tych prac wy-
stępuje często nagła konieczność 
podjęcia określonych uchwał 
przez Radę Gminy. Tak zdarzy-
ło się i tym razem. Sesja odbyła 
się 19 lipca. Uczestniczyło w niej 
20 spośród 21 radnych. Podkre-
ślam to szczególnie, bo tak liczne 
uczestnictwo w niezaplanowanej, 
zorganizowanej w środku okresu 
wakacyjnego sesji świadczy o od-
powiedzialności i poczuciu obo-
wiązku radnych. W programie 
sesji znalazło się aż 10 uchwał. 
Pierwsze dwie dotyczyły udziele-
nia przez Radę Gminy zezwolenia 
Wójtowi na dokonanie zamiany 
gruntów oraz sprzedaży nierucho-
mości w Tarnowie Podgórnym. 
Rada wyraziła sprzeciw dla 
pierwszej z omawianych uchwał, 
drugą zaś przyjęła. Oba projek-
ty pozostawały w ścisłym związ-
ku z prowadzonymi przez Wójta 
negocjacjami zmierzającymi do 
ustalenia warunków rozwiązania 
porozumienia zawartego przez 
Gminę z właścicielami gruntów 
położonych w Lusówku. Porozu-
mienie to podpisano w 1997 roku. 
Dotyczyło ono warunków pozy-
skania gruntów niezbędnych do 
przeprowadzenia gminnej infra-
struktury kanalizacyjnej. Porozu-
mienie w pełnym zakresie nigdy 
nie weszło w życie. Obecnie sieć 
kanalizacyjna w przedmiotowej 
części Lusówka prowadzona jest 
w innym terenie, w obrębie grun-
tów będących własnością Gminy. 
Tym samym ustała przyczyna, dla 
której zawierano porozumienie, 

o którym mowa. Wójt, kierując 
się interesem Gminy, prowadzi 
negocjacje w celu określenia wa-
runków rozwiązania tego porozu-
mienia . 

Kolejna uchwała dotyczyła mo-
dyfikacji wcześniej przyjętego 
przez Radę programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi 
na 2011 rok. Rada zdecydowa-
ła też o przystąpieniu do opra-
cowania miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
w Batorowie w rejonie ul. Wi-
dok (dla działek o nr: 58/1, 58/2, 
59/2, 59/3, 59/4, 60, 61, 62). Na 
sesji omówiono także dwa pro-
jekty uchwał dotyczących zmian 
w budżecie Gminy oraz zmiany 
w wieloletniej prognozie finanso-
wej Gminy na lata 2011 – 2020. 
Oba projekty po dyskusji uzyska-
ły akceptację Rady. Pozostałe de-
cyzje Rady dotyczyły niewielkich 
zmian w podjętych wcześniej 
uchwałach w sprawach:

- utworzenia Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Tarnowie Podgórnym,

- przyjęcia planu nadzoru nad 
żłobkami, klubami dziecięcymi 
oraz opiekunami,

- statutu Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Tarnowie Podgórnym. 

Rada udzieliła też pełnomoc-
nictwa do zastępowania jej przed 
Wojewódzkim Sądem Admini-
stracyjnym.

 Jeszcze tylko sprawozdanie 
z działalności wójta, interpelacje 
oraz wolne głosy i wnioski i rad-
ni mogli wrócić na przerwane wa-
kacje. Kolejna sesja Rady Gminy 
odbędzie się 23 sierpnia. Program 
sesji dostępny jest na stronie in-
ternetowej Gminy.

~Grzegorz Leonhard  
Przewodniczący Rady Gminy

Wakacje dla 
Rady Gminy 
to tylko teoria, 
bo w praktyce 
okazało się 
konieczne 
zwołanie sesji 
także i w lipcu
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bezpieczeństwo

Interwencje w lipcu – 250, naj-
częstsze z nich to:

•  interwencje dotyczące bezpie-
czeństwa w komunikacji – 59

•  interwencje dotyczące nieprze-
strzegania aktów prawa miej-
scowego – 39

•  kontrole miejsc spożywania al-
koholu – 17

•  interwencje dotyczące bezpie-
czeństwa osób i mienia – 16

•  interwencje przeciwko porząd-
kowi i spokojowi publicznemu 
– 10

•  kontrole związane ze zwierzęta-
mi (zanieczyszczenia, brak nad-
zoru) – 24

•  interwencje przeciwko urządze-
niom użytku publicznego – 9

Wybrane działania:
3 lipca – udział wspólnie z po-

licjantami z Komisariatu Policji 
w Tarnowie Podgórnym w za-
bezpieczeniu wyścigu kolarskie-
go dla niewidomych, którego etap 
odbył się na terenie Gminy.

4 lipca – Przeźmierowo,  
ul. Graniczna: interwencja w spra-
wie spalania, podczas kontroli nie 
stwierdzono spalania odpadów, 
jednocześnie sprawdzono rachun-
ki za wywóz śmieci.

5 lipca – Wysogotowo, ul. Zbo-
żowa: interwencja dotycząca 
spalania odpadów na budowie, 
sprawca ukarany mandatem kar-
nym, nakazano natychmiastowe 
ugaszenie ognia oraz zobowiąza-
no do przedstawienia rachunków 
za wywóz odpadów.

7 lipca – Tarnowo Podgórne,  
al. Solidarności: interwencja do-
tycząca bezpańskiego psa, na 
miejsce wezwano schronisko, 
jednak podczas próby odłowienia 
zwierzę uciekło. Nazajutrz pod-
czas ponownej interwencji, dzięki 
zaangażowaniu i pomocy miesz-
kańców, udało się ustalić właści-
ciela psa, który został ukarany 
mandatem karnym.

11 lipca – Sady, ul. Kobylnicka: 
interwencja dotycząca bezpań-
skiego psa, wezwano schronisko, 
które odłowiło zwierzę.

14 lipca – Batorowo, ul. Widok: 
kolejny raz nie zachowano warun-
ków bezpieczeństwa przy trzyma-
niu psa, była to kolejna interwen-
cja w tym miejscu, właściciel psa 
ukarany mandatem karnym.

17 i 24 lipca – wspólnie z Poli-
cją szczególnym nadzorem obję-
to okolice giełdy samochodowej 
oraz kiermaszu części w Prze-
źmierowie, wobec kierowców 
niestosujących się do przepisów 
zastosowano środki prawem prze-
widziane.

20 lipca – Sierosław, ul. Bu-
kowska: bezpański pies Hasky, 

Z notatnika Gminnego Strażnika
powiadomiono schronisko, które 
zabrało zwierzę. Po kilku dniach 
do Straży Gminnej zgłosił się 
właściciel psa, który po uregulo-
waniu opłaty odebrał psa.

21 i 22 lipca – w związku z in-
tensywnymi opadami deszczu, 
strażnicy uczestniczyli w wizjach 
lokalnych dotyczących skutków 
opadów na terenie całej Gminy.

25 lipca – interwencja dotycząca 
wylewania nieczystości płynnych 
do rowu w Tarnowie Podgórnym, 
po przybyciu na miejsce patrol 
stwierdził wypompowywanie nie-
czystości po wypadku drogowym.

28 lipca – Tarnowo Podgórne, 
ul. 25 Stycznia: spalanie odpa-
dów, sprawcę ukarano mandatem 
karnym. 

Od dłuższego czasu w Lusów-
ku przy ul. Otowskiej znajduje się 
budynek, którego stan technicz-
ny może zagrażać przechodniom. 
Straż Gminna już w ubiegłym roku 
skierowała pismo do nadzoru bu-
dowlanego z prośbą o rozbiórkę. 
Na początku miesiąca stan na tyle 
się pogorszył, że interweniowali-
śmy kolejny raz. Ostatecznie dach 
rozebrano.

Kolejny raz przypominam, że 
wypuszczenie psa z posesji, a tym 
samym niezachowanie nakaza-
nych środków ostrożności przy 
trzymaniu zwierząt, stanowi wy-
kroczenie określone w art. 77 
Kodeksu wykroczeń i jest zagro-
żone karą grzywny w wysokości 
do 250 złotych. W tym miejscu 
zwracam się z apelem do miesz-
kańców, by wywiązywali się 
z obowiązku sprzątania po swo-
ich „milusińskich”.

Lipiec to pierwszy miesiąc wa-
kacji, dlatego strażnicy podczas 
codziennych patroli odwiedzali 
miejsca wypoczynku, by reago-
wać w przypadkach zachowań na-
ruszających porządek publiczny. 
W szczególności kontrolą objęte 
zostały place zabaw, parki, a tak-
że obiekty sportowo – rekreacyjne 
na terenie całej Gminy.

~Artur Szeląg  
Komendant Straży Gminnej

Fot. od góry:
1. przerwany wał 
w Baranowie, 
2. ul. 25 Stycznia 
spalanie śmieci, 
3. zabezpieczona 
posesja przy  
ul. Otowskiej
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sprawozdania

POselskie 
wieści

Z prac 
Rady Powiatu

Czerwiec

Zanim członkowie Komisji 
Zdrowia rozpoczęli lipco-
wą przerwę wakacyjną, 

uczestniczyli w czerwcu w róż-
nych spotkaniach związanych 
z poprawą efektywności systemu 
ochrony zdrowia w powiecie po-
znańskim. 

W Domu Pomocy Społecznej 
w Lisówkach (gmina Dopiewo) 
odbyło się wyjazdowe posiedze-
nie Komisji. Obecnie w obiekcie 
dobiega końca termomoderniza-
cja. Dom Pomocy Społecznej jest 
domem stałego pobytu, dysponu-
je 100 miejscami, przeznaczony-

mi dla osób w podeszłym wieku 
– kobiet i mężczyzn. Dom zapew-
nia pokoje dwu- i jednoosobowe 
z łazienkami. Osoby kierowane 
są na podstawie decyzji admini-
stracyjnej uprawnionego organu. 
Osoba kierowana do DSP w Li-
sówkach – mieszkaniec lub ro-
dzina – zobowiązani są do pono-
szenia odpłatności za pobyt jej 
wysokość ustala kierujący organ. 
Dom świadczy usługi w zakresie 
potrzeb bytowych, opiekuńczych 
i wspomagających. Obiekt po-
siada bardzo dobrze wyposażone 
gabinety do rehabilitacji. Miesz-
kańcy domu uczestniczą w tera-
pii zajęciowej, wystawiają różne 
sztuki, współpracują z grupami 
seniorów z ościennych gmin. Co 
roku odbywa się słynny festyn 
„Stop barierom”, otwarty dla 
mieszkańców powiatu. Obiekt ten 
jest pięknie położony otoczony 
przez  park i las. 

Prezydent Bronisław Komo-
rowski podał datę wybo-
rów parlamentarnych. Od-

będą się one 9 października 2011 
r. O rozmowę dotyczącą Kodeksu 
Wyborczego, kampanii wyborczej 
oraz samych wyborów poprosili-
śmy posła Waldy Dzikowskiego.
Biuro	prasowe: Panie Pośle był 

Pan przewodniczącym komisji, 
która opracowywała Kodeks Wy-
borczy. Jak Pan przyjął wyrok Try-
bunału Konstytucyjnego ?
Waldy	Dzikowski: Wyrok Try-

bunału Konstytucyjnego w sprawie 
Kodeksu wyborczego to remis mię-
dzy PO i PiS. Sukcesem PO jest to, 
że Trybunał nie uchylił zaskarżo-
nych przez posłów PiS przepisów, 
dotyczących jednomandatowych 
okręgów do Senatu, głosowania 
korespondencyjnego i przez peł-
nomocnika. Głosowanie przez 
pełnomocnika umożliwi udział 
w wyborach 3,5 milionom niepeł-

nosprawnych osób, a korespon-
dencyjne wyborcom mieszkającym 
za granicą. To znacznie rozszerzy 
możliwość udziału w wyborach. 

BP  A co z wyborami dwudnio-
wymi ?

WD  Szkoda, że Trybunał uznał 
za niekonstytucyjne dwudniowe 
wybory. To szansa na podwyższe-
nie frekwencji w wyborach. Do-
wód na to mieliśmy przy głosowa-
niu nad wstąpieniem Polski do Uni 
Europejskiej.

BP  Zbliża się, a właściwie już 
rozpoczęła się kampania wybor-
cza. Trybunał uchylił zakaz rekla-
mowania się na bilbordach.

WD Nie wprowadzaliśmy tych 
przepisów koniunkturalnie. Na-
prawdę jesteśmy zdania, że billbo-
ardy nic nie dają i w kampanii są 
elementem zbędnym. Przed wybo-
rami powinno się robić kampanię 
merytoryczną, a nie reklamową. 

BP  Jak będzie przebiegać Pana 
kampania. Pojawiły się pierwsze 
ulotki, za które został Pan skarcony 
przez swoich partyjnych kolegów.

WD  Rzeczywiście pojawiły się 
moje ulotki. Ale moje prywatne, 
bez logo PO, w których przedsta-
wiam co zrobiłem, angażując się 
osobiście, przez mijające 4 lata. 

To sprawozdanie, które wg opinii 
Państwowej Komisji Wyborczej 
powinno mieć charakter infor-
macji o udziale posła lub senato-
ra w pracach Izby i jej organów. 
W czasie kampanii nie planuję bil-
bordów ani dużych plakatów. Sku-
pię się na kontaktach z wyborcami 
uczestnicząc w spotkaniach.

BP  Stracił Pan „jedynkę” na li-
ście wyborczej, Jak ocenia Pan 
dziś swoje szanse ?

WD  Tak, rzeczywiście nie jestem 
jedynką. Mam jednak nadzieję, że 
10 lat bycie posłem to spory kapi-
tał. Że zdobyłem sympatię i zaufa-
nie swoich wyborców. I wierzę w to 
że oddadzą swoje głosy na mnie, 
doceniając moją pracę bez względu 
na to, na którym miejscu jestem na 
liście. Cztery lata temu ponad 100 
tysięcy osób poparło mnie. Myślę, 
że nie tylko dlatego, że wtedy sta-
łem na czele listy.

BP- Bardzo dziękujemy za roz-
mowę i powodzenia, Panie Pośle.

WD  Dziękuję. Zachęcam wszyst-
kich do wzięcia udziału w wybo-
rach. Mam nadzieję że mieszkań-
cy Gminy Tarnowo Podgórne będą 
mnie nadal wspierać.

~Biuro Poselskie PO

W czerwcu uczestniczyliśmy 
wspólnie z posłem Waldy Dzi-
kowskim w oddaniu do użytku 
nowo wyremontowanego oddzia-
łu intensywnej terapii w Nie-
publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Szpitalu w Pusz-
czykowie. Tak niedawno oddano 
tutaj Szpitalny Odział Ratunko-
wy, którego budowa była dofi-
nansowana z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, 
poziom dofinansowania wyniósł 
5 558 241,36 zł (całkowity koszt 
7 264 384,24 zł). Szpital przy-
gotowany jest zatem do przyję-
cia chorego drogą lotniczą i dal-
szych czynności ratujących życie. 
Nowoczesny, bogato wyposażo-
ny Szpitalny Oddział Ratunkowy 
posiada pełne zaplecze diagno-
styczne i zabiegowe, gwarantuje 
całodobową dostępność do bloku 
operacyjnego. 

~Krystyna Semba  
Radna Powiatu
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Ocena poziomu bezpieczeństwa w Gminie Tarnowo Podgórne

Mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne wysoko ocenili poziom bezpieczeństwa (przewaga opinii  pozytywnych nad  nega-
tywnymi o 83,0 punktów procentowych), tylko 4,0% respondentów nie czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania.

Mieszkańcy Gminy Tarnowo Pod-
górne wysoko ocenili poziom bezpie-
czeństwa dzieci i młodzieży w szkole 
(44,9%). Blisko połowa responden-
tów (48,1%) nie miała zdania na ten 
temat. Tylko 6,9% ankietowanych 
jest zdania, że dzieciom zagraża nie-
bezpieczeństwo.

Respondenci zdecydowali, że większa liczba patroli policyjnych  jest najlepszym rozwiązaniem dla zwiększenia poziomu bez-
pieczeństwa w Gminie.

Kolejność Trzy najważniejsze działania zwiększające bezpieczeństwo w gminie Wybór w %

1 Większa liczba patroli policyjnych 56,7

2 Surowe egzekwowanie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym 43,7

3 Utworzenie miejsc rozrywki i rekreacji dla młodzieży 36,0

Miejsce zamieszkania
Ocena poziomu bezpieczeństwa w %

Ogółem w %
Zdecydowanie tak Raczej tak Nie mam zdania Raczej nie Zdecydowanie nie

Gmina Tarnowo Podgórne 18,3 68,7 9,1 3,5 0,5 100,0

 Ocena poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole

Jakie działania – Pana/Pani zdaniem – powinny być podjęte w celu  
zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w Gminie? 

Dalsze wybory działań dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w Gminie
4 Większa liczba patroli Straży Gminnej 32,8

5 Współdziałanie policji ze społeczeństwem 30,9

6 Surowe egzekwowanie zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych 24,2

7 Odpowiednie oświetlenie ulic i chodników 21,6

8 Rozbudowa systemu monitoringu w gminie 20,4

9 Lepsze współdziałanie Straży Gminnej ze społeczeństwem 14,0

10 Budowa progów na jezdniach 6,9

Nie sumuje się do 100%, respondenci mieli możliwość dokonać trzech wyborów.

Badania ankietowe na te-
renie naszej Gminy prze-
prowadzono wiosną. 

Przepytano 887 osób – grupa 
była proporcjonalnie dobrana pod 
względem wieku, płci i zamiesz-

Bezpiecznie i to jak!
kania. Jak zapewnia dr Jan Erma-
nowicz z Pracowni Badań Opinii 
Publicznej opinie uzyskane od 
osób biorących udział w badaniu 
nie różnią się od faktycznych opi-
nii wszystkich mieszkańców. 

Na łamach gazety zamieścili-
śmy dwie prezentacje wyników. 
Dziś następna – tym razem poka-
zujemy ocenę szeroko rozumiane-
go bezpieczeństwa w Gminie. 

~ARz
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56,7% ankietowanych dobrze 
ocenia funkcjonowanie policji 
w Gminie Tarnowo Podgórne. 
Jest to o 10,3 punkty procentowe 
więcej niż w 2009 roku. Zdecy-
dowanie mniej osób, niż w 2009 
roku, dokonało negatywnej oceny 
funkcjonowania Policji. W 2009 
roku odpowiedź „źle” lub „bar-
dzo źle” wybrało 24,3% respon-
dentów, a w 2011 roku – 8,5%.

Ocena funkcjonowania policji 
w Gminie Tarnowo Podgórne

2011 rok

2009 rok

badanie opinii

Źródło: Opracowanie własne na podstawie 
badań przeprowadzonych w Gminie Tarnowo 
Podgórne, luty/marzec 2011r.

Źródło: Opracowanie własne na podsta-
wie badań przeprowadzonych w Gminie 
Tarnowo Podgórne, kwiecień 2009r.

59,4% mieszkańców Gminy Tarnowo Podgór-
ne deklaruje uczestnictwo w imprezach sporto-
wych organizowanych w gminie, w tym rzadko 
uczestniczy w tych imprezach, aż 47,1% respon-
dentów oraz 40,6% w ogóle nie uczestniczy.

Ocena funkcjonowania 
Straży Gminnej

2011 rok

2009 rok

Deklaracja uczestnictwa w imprezach sportowych

50,0% ankietowanych dobrze 
ocenia funkcjonowanie Straży 
Gminnej, co stanowi lepszy wy-
nik o 3,8 punktów procentowych 
niż w 2009 roku. Również zdecy-
dowanie mniej o 10,3 punkty pro-
centowe osób, niż w 2009 roku, 
dokonało negatywnej oceny funk-
cjonowania Straży. W 2009 roku 
odpowiedź „źle” lub „bardzo źle” 
wybrało 26,4% respondentów, 
a w 2011 roku  16,1% ankietowa-
nych.
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72,4% mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne deklaruje uczestnictwo w imprezach kulturalnych.

Ocena zadowolenia z imprez kulturalnych organizowanych w Gminie

Deklaracja uczestnictwa  
w imprezach kulturalnych

Jak często uczestniczy Pan/Pani w imprezach 

kulturalnych organizowanych w Gminie? 

Ocena zadowolenia z imprez kulturalnych Wybór w % 

1 Jestem zdecydowanie zadowolony 18,4

2 Jestem raczej zadowolony 44,5

3 Nie wiem, trudno mi powiedzieć 35,3

4 Jestem raczej niezadowolony 1,7

5 Jestem zdecydowanie niezadowolony 0,1

6 Przyczyny niezadowolenia  
z imprez kulturalnych 

   a) Nie lubię tego typu imprez 0,6

   b) Słaby poziom i zły program 1,0

   c) Zła organizacja 0,1

   d) Inne, hałas 0,1

62,9%  respondentów wyraziło zadowolenie z imprez kulturalnych organizowanych w Gminie Tarnowo Podgórne.

51,0% mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne w grupie wiekowej 66 i więcej w ogóle nie uczestniczy w imprezach kultu-
ralnych. Największe uczestnictwo w tych imprezach (80,3%) deklarują respondenci w przedziale wiekowym 18-24 lat oraz w 
wieku 25-34 lata (79,6%).

Uczestnictwo w imprezach kulturalnych według  wieku

Ocena zadowolenia z imprez sportowych organizowanych w Gminie Tarnowo Podgórne
Ocena zadowolenia z imprez sportowych Wybór w % 

1 Jestem zdecydowanie zadowolony 12,2

2 Jestem raczej zadowolony 39,0

3 Nie wiem, trudno mi powiedzieć 47,6

4 Jestem raczej niezadowolony 1,0

5 Jestem zdecydowanie niezadowolony 0,2

6 Przyczyny niezadowolenia  
z imprez sportowych 

   a) Nie lubię tego typu imprez 0,5

   b) Słaby poziom i zły program 0,4

   c) Zła organizacja 0,3

   d) Inne 0,0

51,2% respondentów wyraziło zadowolenie z imprez sportowych organizowanych w Gminie Tarnowo Podgórne.
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Komisja Europejska w opu-
blikowanym 24 czerwca 
raporcie ewaluacyjnym 

,,Evaluation Report Impact and 
Effectiveness of EU Public Pro-
curement Legislation” dokona-
ła analizy zakresu obowiązywa-
nia oraz efektywności stosowania 
uregulowań prawnych zawartych 
w unijnych dyrektywach w spra-
wie zamówień publicznych. W ra-
porcie zbadano, czy dyrekty-
wy przyczyniły się do uzyskania 
lepszych rezultatów w dokony-
waniu zakupów przez instytucje 
publiczne. Celem analizy była 
także odpowiedź na pytanie czy 
cele i narzędzia ich realizacji, za-
warte w dokumentach, są nadal  
aktualne w świetle zmieniających 
się priorytetów gospodarczych 
i politycznych, czy też biorąc pod 
uwagę także koszty i korzyści, ja-
kie dają obowiązujące uregulowa-
nia prawne, istnieje konieczność 
dokonania ich modernizacji.

Spotkanie Stowarzyszenia 
z Zarządem lotniska Ławi-
ca, poświęcone raportowi 

z wyników ciągłego monitoringu 
hałasu w kwietniu i maju odbyło 
się 8 lipca. Obecni byli specjali-
ści z laboratorium prowadzącego 
monitoring. Stanowiska monito-
ringu są rozmieszczone w czte-
rech punktach pomiarowych, dwa 
od strony Poznania, dwa od stro-
ny Przeźmierowa. Od strony Prze-
źmierowa lokalizacje znajdują się 
na ul. Wiosny Ludów 52 i ul. Lot-
niczej 2. Niestety nasze obawy co 
do przekroczeń hałasu sprawdziły 
się. Długo nie mogliśmy docze-
kać się od Ławicy monitorowa-
nia hałasu, teraz wiemy dlacze-
go. Przekroczenia norm hałasu 
zawsze wydawały nam się oczy-
wiste i to bez żadnych specjali-
stycznych badań w tym kierunku. 
Dopuszczalne normy hałasu wy-
noszą w dzień 60 dB, a w nocy 50 
dB. Średniodobowy hałas został 

Poziom wyżej w zamówieniach publicznych
W ramach analizy szczegó-

łowych zagadnień w poszcze-
gólnych kategoriach w raporcie 
dokonano porównań pomiędzy 
funkcjonowaniem systemów za-
mówień publicznych w poszcze-
gólnych państwach członkow-
skich UE oraz Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego wyko-
rzystując przy tym dane staty-
styczne z lat 2006-2009 z unij-
nych baz danych oraz wyniki 
innych przeprowadzanych na zle-
cenie Komisji Europejskiej rapor-
tów. Biorąc pod uwagę porów-
nania państw członkowskich UE 
w kategoriach najbardziej istot-
nych z punktu widzenia oceny 
systemu zamówień publicznych 
oraz te, w których zostały ujęte 
dane z wszystkich państw człon-
kowskich UE lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, Polska 
zajmuje czołowe miejsca.

Ciekawym elementem rapor-
tu są dane dotyczące kosztów 

prowadzenia procedury. Koszty 
te zgodnie z danymi zawartymi 
w raporcie można określić za po-
mocą wskaźnika osobo/dni, czyli 
obliczenia kosztów związanych 
z długością pracy osób zajmują-
cych się zamówieniami publicz-
nymi w instytucji zamawiają-
cej oraz w przedsiębiorstwach 
uczestniczących w postępowaniu. 
Polska z wynikiem 18 osobodni 
w przypadku instytucji zama-
wiających zajmuje jedną z naj-
lepszych pozycji wśród państw 
EOG gdyż średnia dla wszystkich 
państw wynosi 22 osobo/dni gdzie 
najlepszym wynikiem jest 11 oso-
bo/dni w Luksemburgu a najgor-
szym 68 osobo/dni w Bułgarii. 
Dla porównania w Urzędzie Gmi-
ny Tarnowo Podgórne wskaźnik 
ten w latach 2006-2009 kształto-
wał się na poziomie 3 osobo/dni. 

Całość raportu dostępna na 
stronie www.uzp.gov.pl. 

~BOP

Hałas z lotniska sprawdzony
przekroczony o 2 do 6 dB, a po-
jedyncze operacje generują hałas 
od 75 do 102 dB, co prowadzi do 
przekroczeń rzędu 15 do 42 dB. 
Lotnisko Ławica podaje jednak 
informacje jakoby wszystko było 
w porządku, chwaląc się przy tym 
nieprawdziwym stwierdzeniem, 
że jest pierwszym lotniskiem 
w Polsce prowadzącym ciągły 
monitoring hałasu. Z  wielkim 
niepokojem obserwujemy działa-
nia Zarządu, który w swoich wy-
powiedziach dąży do jednego celu 
– zrobić wszystko, aby w ewentu-
alnie powstałej strefie ograniczo-
nego użytkowania wykazać niskie 
przekroczenie hałasu i aby miesz-
kańcy Przeźmierowa i Barano-
wa nie mieli prawa do odszko-
dowań. W tej sytuacji logicznym 
staje się fakt, że nie możemy na to 
pozwolić, tym bardziej, że praw-
da jest po naszej stronie. Niepo-
koi nas również lokalizacja no-
wego przedszkola, które „ rośnie 

w oczach” 200 m od końca pasa 
startowego. Bardzo długo czeka-
liśmy na nowe przedszkole, a te-
raz mamy świadomie posyłać tam 
nasze dzieci wiedząc, że hałas 
przekraczający 100dB powoduje 
nieodwracalne zmiany w narzą-
dzie słuchu dziecka, jak również 
liczne problemy natury psycho –
fizycznej. Przypominamy, że lot-
nisko Ławica miało przenieść się 
na inną lokalizację do roku 2015. 
Jednakże w tej chwili lotnisko 
nie wychodzi nawet z propozycją 
wygłuszenia budynku. Zaprasza-
my do odwiedzenia strony inter-
netowej naszego stowarzyszenia, 
gdzie znajdą Państwo wszelkie 
informacje na tematy trapiące nas 
mieszkańców. Strona internetowa 
znajduje się pod adresem www.
przezmierowo.org

~Stowarzyszenie Przyjaciół 
Przeźmierowa i Baranowa  

„Nasze Małe Ojczyzny”
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Podopieczni Stowarzyszenia 
ROKTAR wraz z rodzina-
mi byli w dniach od 8 do 

13 sierpnia na wycieczce w Za-
kopanym. W drodze do Zakopa-
nego zwiedzaliśmy Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Łagiew-
nikach. Kolejnego dnia skoro 
świt wyruszyliśmy w Pieniny  na 
spływ przełomem Dunajca, po-
dziwialiśmy tam zaporę nad Zale-
wem Czorsztyńskim oraz zamek 
rycerski w Nidzicy. W kolejnych 
dniach zwiedzaliśmy Dolinę Ko-
ścieliską i Jaskinię Mroźną, Sank-
tuarium Matki Bożej Fatimskiej 
na Krzeptówkach. Wjeżdżaliśmy 
wyciągiem krzesełkowym na 
Gubałówkę, byliśmy pod Wiel-
ką Krokwią, w Dolinie Strąży-
skiej i przy Wodospadzie Siklawi-
ca. W ostatnim dniu byliśmy nad 
Morskim Okiem. 

„ROKTAR” i Zakopane
Pomimo zmęczenia, wynikają-

cego niejednokrotnie z pokony-
wania własnych słabości, szcze-
gólnie podczas przejścia przez 
jaskinię, a także z żaru lejącego 
się z nieba, mieliśmy jeszcze siłę 
i ochotę na popołudniowe atrak-
cje takie jak grill oraz dyskotekę.

W drodze powrotnej byliśmy na 
Jasnej Górze u stóp Matki Boskiej 
Częstochowskiej.

Przez cały pobyt na południu 
Polski mieliśmy wymarzoną po-
godę, słonce grzało, wieczorkiem 
troszkę pogrzmiało. Żal było wy-
jeżdżać. Wróciliśmy zadowoleni 
i pełni wrażeń, z niezapomniany-
mi widokami na Tatry.

Wycieczka została dofinanso-
wana z środków Stowarzyszenia 
uzyskanych z  1%.

~Elżbieta Kram

Zarząd koła PZW w Tarno-
wie Podgórnym zawiada-
mia swoich członków, że 15 

sierpnia zostaną rozegrane zawo-
dy wędkarskie o puchar Przewod-
niczącego Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne w kategorii indywidual-
nej. Wtedy zostaną też rozegrane 
zawody o największą rybę zawo-
dów (wagowo) – tu puchar ufun-
dował Poseł na Sejm RP Waldy 
Dzikowskiego. Zawody zostaną 
rozegrane na Jeziorze Lusowskim. 
Zbiórka zawodników o 7.00 w Lu-
sówku. 17 lipca na stawach w Ba-
ranowie, zostały rozegrane zawody 
wędkarskie o Puchar Wójta Gminy 
Tarnowo Podgórne. Oto wyniki:

Wiadomości wędkarskie
Klasyfikacja	 indywidualna	 -	

seniorzy
Stypiński Maciej, 1.715 pkt 
Wlaźlak Marek, 1.000 pkt
Just Sebastian, 875 pkt
Ryby do wagi zgłosiło 27 węd-

karzy na 38 startujących.

Klasyfikacja	 indywidualna	 -	
juniorzy

Brachaczek Bartosz, 1.320 pkt, 
Koło Przeźmierowo 

Braniewicz Dawid, 1.260 pkt, 
Koło Tarnowo Podgórne

Kasprzak Łukasz, 520 pkt, Koło 
Tarnowo Podgórne

Startowało 7 juniorów – 7 zło-
wiło ryby.

Klasyfikacja	grand	prix	-	po	5	
zawodach	seniorzy

 Rusinek Mirosław, 93 pkt
Goroński Wojciech, 92 pkt 
Fechner Marcin, 90 pkt
Wlaźlak Marek, 78 pkt
Wlaźlak Wiesław, 77 pkt

Klasyfikacja	grand	prix	po	4	
zawodach	–	juniorzy

 1. Braniewicz Patryk, 78 pkt
 2. Braniewicz Dawid, 74 pkt
 3. Kasprzak Łukasz, 70 pkt
 4. Surma Bartosz, 23 pkt
 5. Sajnaj Łukasz, 21 pkt

~Marek Perz - Prezes Koła

W związku z akcją Nivea „100 placów 
zabaw na 100 urodziny” pojawiła się 
szansa na powstanie pięknego placu za-

baw dla dzieci – przy ulicy Wrzosowej w Tarnowie 
Podgórnym.

Każdy może głosować. Wystarczy się zarejestro-
wać na stronie www.nivea.pl i codziennie głoso-

Chcemy mieć plac zabaw!
wać. Oddanie głosu zajmuje około minuty i nic nie 
kosztuje. 

W tej chwili jesteśmy na dwudziestej pozycji. Jeśli 
do końca sierpnia utrzymamy się w pierwszej 25-ce, 
to nasze dzieci będą miały nowe wspaniałe miejsce 
do zabawy.

Liczy się każdy głos!!! ~PK
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Taki właśnie tytuł nosi jeden z rozdziałów przed-
wojennego „Rocznika Zjednoczenia Kurko-
wych Bractw Strzeleckich” (wyd. 1938).  Po-

nieważ okres wakacyjny nie obfituje w wydarzenia 
bieżące, powróćmy do historii. Niech lektura frag-
mentów rocznika (pisownia oryginalna) przybliży na-
szym sympatykom idee brackie, a naszych członków 
skłoni do refleksji. 
Punktualność	i	porządek	wzorowy.
Pierwszym zasadniczym warunkiem powodzenia 

każdego bractwa jest konieczność takiego rozdzia-
łu funkcyj pomiędzy członków zarządu, aby żaden z 
nich nie był przeciążony, a co ważniejsza, aby każdy 
członek zarządu dorósł w swemu zadaniu w dziedzi-
nie mu powierzonej. Każdy członek zarządu musi być 
w swoim żywiole, czyli robić to, co najlepiej umie i co 
mu sprawia przyjemności. Członkowie zarządu winni 
być w komplecie na każdym strzelaniu ćwiczebnym, 
jak również na wszystkich zebraniach czy schadzkach 
brackich. Przede wszystkim wymaga się od nich bez-
względnej punktualności w rozpoczynaniu wszelkich 
funkcyj etc. Zarząd musi posiadać pełne zaufanie. 
Równość	i	sprawiedliwość
Bractwo jest bractwem i dlatego musi w nim każdy czuć 

się bratem.  Kto się nie podoba, tego nie trzeba już z góry 
do Bractwa przyjmować.W bractwie nie ma lepszego i 
gorszego. Wszyscy są równi, bo dla równej idei pracują. 
Dyscyplina
Członkowie bractw muszą przyzwyczaić się do dys-

cypliny. Nie ma nikt prawa krytykować pokątnie swo-
ich przełożonych. Strzelec jest żołnierzem, a nie tchó-
rzem. Musi postępować po rycersku. Winien umieć 
szanować nawet swego nieprzyjaciela.  Zarząd wybra-
ny wybiera się jako władzę, a nie jako obiekt targów. 
Władzy należy dać bezwzględny posłuch i okazywać 
subordynacje i szacunek. Intrygi podkopują autory-
tet bractwa, podkopują więc i dobrą cześć wszystkich 
członków  razem.

Zarząd winien dbać, aby zarządzenia jego wykony-
wano. Przyznając wszystkim równe prawa i stróżując 

O rozbudzaniu zamiłowania  
strzeleckiego w Bractwach naszych

ich czystości, karząc bezwzględnie 
i odważnie przewinienia, ma pra-
wo domagać się od członków do-
kładnego wypełniania nałożonych 
obowiązków. 
Współpraca	 i	 odpowiedzial-

ność
Bardzo dodatnio oddziału-

je na strzelców pociąganie ich do 
współpracy. Poznają oni wtedy, że 
ich się nie bagatelizuje i docenia 
ich zdolności. 
Uświadamianie	i	pouczanie.
Współpraca wymaga znajomo-

ści organizacji i z nią związanych 
zarządzeń. Należy więc nowicju-
szy pouczać. Przy strzelaniu winni 
zaopiekować się strzelcy doskonali 
strzelcami słabszymi. Winni ich po-
uczać co do korzyści, wynikających 
z właściwego używania broni. Wy-
kazywać, na czym polegają wadliwe 
rezultaty. Objawienie błędów doko-
nywanych przez stosowanie popra-
wek na pewno zachęci strzelca do 
intensywnego ćwiczenia, szczegól-
nie kiedy spostrzeże, że nauka sta-
rego strzelca naprawdę wykazała 
poprawę. Błędów nie należy gro-
mić bez opamiętania; owszem nale-
ży im nie pobłażać, ale za to trzeba 
pochwalnie podnosić dobre postępy, 
bo to jednak pobudza ambicję i chęć 
postępowania naprzód, aż do osią-
gnięcia doskonałości. Dobry strzelec 
staje chętniej w zawody z rywalem, 
który go przewyższa. 
Służba	tarczowa
Wszelkie przygotowania, związa-

ne z rozpoczęciem strzelania, winny 

Dyżury Aptek

Na czerwcowej sesji Rada Powiatu zatwier-
dziła godziny pracy aptek.  

Tarnowo Podgórne:
 Apteka Tarnowska, ul. Poznańska 82 B   
– pn-pt  8.00 – 20.00,  sob 8.00 – 16.00 
 Apteka „Pod Orłem”, ul. Sportowa   
– pn-pt  9.00 – 18.00,  sob 10.00 – 13.00 
 Apteka św. Tomasza ul. 23 Października 59a  
– pn-pt  8.00 – 19.00, sob. 8.00 – 14.00 

Przeźmierowo
Apteka, ul Rynkowa 75 – pn-pt  8.00 – 20.00, sob 9.00 – 14.00 
„Apteka Nasza” ul. Ogrodowa – pn-pt  8.00 – 20.00, sob 9.00 – 13.00 
 Apteka „Stokrotka” ul. Rynkowa 88  
– pn-pt  8.00 – 20.00, sob 8.00 – 15.00
 Apteka „Stokrotka II” ul. Rynkowa  
– pn-pt  8.00 – 20.00, sob 8.00 – 15.00 

Swadzim: 
 „Sagittarius” ul. Św. Antoniego   
– pn-pt  9.00 – 21.00,  sob 9.00 – 21.00,    nd 9.30 – 20.00 

Baranowo
 Punkt apteczny ul. Przemysława 79/210  
– pn-pt  9.00 – 17.00, sob 9.00 – 13.00  ~KS

być tak rychło wykonane, aby ściśle 
punktualnie, w oznaczonym termi-
nie, rozpoczynała się palba. Opóź-
nianie nadmiernie zniechęca. 
Strzelania	 ćwiczebne	 i	 pro-

gram	roczny.
W każdej organizacji musi pano-

wać porządek. Dlatego jest rzeczą 
nieodzowną, aby z góry, na pierw-
szym posiedzeniu swoim, po no-
wym roku, zawsze ustalały cało-
roczny program i podawały go do 
publicznej wiadomości. 

Porę strzelania należy tak usta-
lić, aby była wszystkim członkom 
jak najdogodniejsza. Trzeba więc 
na to wyzyskać niedziele i świę-
ta. Zejdą się na strzelnicę rodziny, 
strzelcy będą strzelali, a dziatwa 
znajdzie swoją zabawę i wytchnie-
nie na świeżym powietrzu.
Towarzyskość
Bractwa strzeleckie do wysokie-

go stopnia są też i stowarzyszenia-
mi sportowymi.  Dla podniesienia 
braterskości należy od czasu do 
czasu urządzać wieczorki kawa-
lerskie i familijne. Wszak w czasie 
lata tyle nadarza się po tu sposob-
ności, a zima znowu nie wyklucza 
wspólności zabaw. Pogawędki, 
wieczorki dyskusyjne z odnośny-
mi referatami dadzą zadowolenie, 
szczególnie przy śpiewie i dobrym 
humorze. W takich warunkach za-
warta znajomość dozwala na wza-
jemne poznanie się i należne po-
szanowanie, kogo należy.
Przykład
Strzelcy reprezentacyjni winni 

słabszym świecić przykładem przez 
stałe i wytrwałe trenowanie się. Do-
bry przykład wiele mówi, najlepiej 
uczy, pobudza chęć rywalizowania, 
nęci ambicję- idź więc i czyń!
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W niedzielę, 4 września, 
w godz. od 15.00-18.00 
na terenie Szkoły Pod-

stawowej im. Arkadego Fidlera 
w Przeźmierowie organizujemy 
festyn „Otoczmy Troską Dzie-
ci”. Chcemy pożegnać lato śpie-
wem, tańcem i zabawami. Razem 
z rodzicami będzie można wziąć 
udział w zajęciach ruchowych 
i plastycznych. Chcemy rozbu-
dzić dziecięcą wyobraźnię poprzez 
konkurs rysunkowy na zilustro-
wanie nazwy fundacji pt. „Otocz-
my troską życie” oraz zaprosić do 
pląsów razem z harcerzami. Za-
bawy będą prowadzone w trzech 
grupach wiekowych: najmłodsi 
i przedszkolaki, poziom nauczania 
początkowego oraz klasy 4-6, pod 
kierunkiem doświadczonych ani-
matorów. 

Wychodząc na przeciw zabiega-
nym rodzicom proponujemy kon-
sultacje w zakresie profilaktyki 

zdrowotnej i wychowawczej. Po-
każemy jak prawidłowo myć zęby, 
opowiemy jak dbać o higienę jamy 
ustnej. Jeśli niepokoją nas krzywe 
plecy, płaskie stopy i inne wady 
postawy naszego dziecka będzie 
można porozmawiać z ortopedą. 
Psycholog wskaże nam jakie kroki 
należy podjąć i gdzie ubiegać się 
o pomoc w przypadku uzależnień, 
szczególnie komputerowych. Ro-
dziców poczęstujemy kawą dzię-
ki życzliwości firmy Strauss Caffe 
Poland, a dzieci obdarujemy upo-
minkami z firmy Herliz, DerForm, 
Kukardka, Lorenz. W razie niepo-
gody impreza zostanie przeniesio-
na do hali sportowej OSiR.

Mieszkańców Gminy Tarnowo 
Podgórne oraz wszystkich zainte-
resowanych serdecznie zaprasza-
my.

~ Barbara Nowak 
Prezes Fundacji ,,Otoczmy Tro-
ską Życie” www. troska-zycie.pl

….z potrzeby serca…

Baw się razem  
z nami

informacje

„KSIĄŻKA to jeden z tych wynalazków, dla których 
nie znaleziono lepszych pod względem ergonomicz-
nym odpowiedników. Nie myśl, że książka zniknie” – 
Autor tych słów to Umberto Eco – jeden z najwybit-
niejszych intelektualistów współczesnych.

Włoski filozof, pisarz, eseista, mediewista, teore-
tyk literatury, bibliofil. Zajmuje się semiotyką, ba-
daniami mechanizmów kultury masowej, procesa-
mi komunikacji – jest profesorem na Uniwersytecie 
w Bolonii, Florencji, Mediolanie, Turynie.

Wykłada również na prestiżowych uniwersytetach 
europejskich i amerykańskich. Umberto Eco, oprócz 
osiągnięć naukowych, odniósł również duży sukces 

Służba doradcza WODR w Poznaniu pozyska-
ła środki umożliwiające przeprowadzenie pro-
fesjonalnych szkoleń dla rolników z zakresu 

cross – compliance kończącym się wydaniem świa-
dectwa, które stanowi cenną kartę przetargową przy 
kontrolach ze strony Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. Ponieważ uzyskane pieniądze 
są skromne (umożliwiają przeszkolenie jedynie 20 
rolników) doradca proponuje, aby w szkoleniu wzię-
ły udział te osoby, które podczas szkolenia w 2008 r. 
nie otrzymały kompletu materiałów ani świadectw 
ukończenia.

Szkolenie odbędzie się w dniach 12–13. września 
tj. w poniedziałek i wtorek. 12. września (poniedzia-
łek) – zajęcia teoretyczne na świetlicy w Batorowie. 
13. września (wtorek) – zajęcia praktyczne w gospo-
darstwie Barbary i Macieja Kortus, Rokietnica ul. 
Kolejowa 7, gdzie m.in. zostaną wykonane pomia-
ry uciążliwości produkcji zwierzęcej dla środowiska 
naturalnego.

Zgłoszenia chętnych na szkolenie przyjmuje do-
radca pod telefonem 723 678 053 lub  501 343 433  
do 31. sierpnia. Kto pierwszy, ten lepszy.

~Wiesław Biały

jako świetny autor literatury beletrystycznej. Jego najsłynniejsza po-
wieść „Imię róży”, która przyniosła mu ogromy rozgłos, znana jest chy-
ba wszystkim, a jeśli nie, to na pewno film, który powstał na jej kanwie. 

Wszystkim, którzy zgadzają się z autorem przytoczonych na wstępie 
słów, na urlopowy, wakacyjny sierpień, polecam NOWOŚCI MIESIĄ-
CA dostępne w Bibliotece w Tarnowie Podgórnym i naszych filiach. 
Tylko w miesiącach urlopowo-wakacyjnych Biblioteka wypożyczyła 
łącznie ponad 7700 woluminów. W lipcu i sierpniu Biblioteka czynna 
jest codziennie. NOWOŚCI SIERPNIA:

Jolanta Drużyńska, Stanisław M. Jankowski - „UCIECZKI SPE-
CJALNEGO ZNACZENIA”

J.D.Golman - „KG 200 BEZIMIENNY ODZIAŁ LUFTWAFE”      
Katarzyna Miller-Pawluczuk - „BYĆ KOBIETĄ I NIE ZWARIOWAĆ”
Helle Amin - „ODNALEZIENI NA PUSTYNI”
Nicholas Sparks - „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ”
Peter Pezzelli - „ KAŻDEJ NIEDZIELI”
Wilbur Smith - „ BŁĘKITNY HORYZONT” 
Polecam również duży wybór audiobooków. W Bibliotece w Tarno-

wie Podgórnym, w formie audiobooków, dostępne są powieści współ-
czesne (obyczajowe, sensacyjne, kryminały) oraz klasyka literatury.

Wybór należy do czytelnika.  Więcej informacji dla zainteresowanych 
na naszej stronie www.bibliotekatp.pl oraz na stronie www.poziom-
-wyzej.pl. Zapraszam również do naszych Filii w Baranowie, Lusowie 
i Przeźmierowie.  ~I.B.

Informator kulturalny Biblioteki Publicznej

Szkolenie z zakresu 
cross – compliance 
dla rolników
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Z takim tytułem wrócił Zespół Pieśni i Tańca 
„Lusowiacy” z Festiwalu Balkan Folk Fest 
2011 r. który odbywa się co roku nad Morzem 

Czarnym w miejscowości Kiten k/Primorska w Buł-
garii. To festiwal kroczący – trwa od 15 czerwca do 
25 sierpnia, my dostaliśmy się do finału, który bę-
dzie podlegał jeszcze bardzo szczegółowej weryfika-
cji. W zeszłym roku wystąpiło 185 zespołów z 14 
krajów, więc dostanie się do ścisłej czołówki jest  dla 
nas wielkim sukcesem. 

Każdy koncert poprzedzał przemarsz barwnego 
korowodu folklorystycznego, który prowadziła or-
kiestra dęta zapraszając w ten sposób wszystkich 
wypoczywających do amfiteatru. Barwny korowód 
tworzyło 12 zespołów z Macedonii, Serbii, Węgier, 
Bułgarii, z Polski było 5 zespołów. Byliśmy jedy-
nym zespołem, który nie powtarzał programu arty-
stycznego. Każdy koncert był inny, z zachowaniem 
wzrastającego dynamizmu i pokazem przepięknych 
strojów ludowych. Wszędzie witali nas Polacy, gra-
tulowali i byli z nas dumni. 

Pozostałe dni spędziliśmy na zwiedzaniu perełek 
Morza Czarnego, jakim są Sezopol i Nesebyr. Ich 
początki datuje się na schyłek VI w. p.n.e. Sezopol 
zachwycił nas wąskimi, krętymi, brukowymi ulicz-
kami i cerkwiami. Spacer między starymi domami z 
czasów odrodzenia narodowego, z ładnymi drewnia-
nymi piętrami, które wychodzą na ulice, przydomo-
we ogródki z ciekawą roślinnością będziemy długo 
wspominać. 

W Nesebyr jedną z pierwszych rzeczy, która zwraca 
uwagę jeszcze przed wejściem do starego miasta jest 
bizantyńska brama obronna z V w. oraz wiatrak. Nese-
byrskie domy tworzą niepowtarzalny kompleks urba-
nistyczny. Według przekazów średniowiecznych w 

THE BEST OF THE BEST 

mieście istniało 40 cerkwi, do dziś 
zachowało się kilka. Latem miasto 
to odwiedzają rzesze turystów róż-
nych narodowości. 

Bardzo ciekawym przeżyciem 
dla całej grupy było wyjście do klu-
bu Zangador, zbudowanego na wo-
dzie. W wystroju lokalu wykorzy-
stano skalisty brzeg, grę świateł, 
zagospodarowano zatoczkę. 

W drodze powrotnej zwiedzili-
śmy Budapeszt, który jak zwykle 
zachwyca. Pełni wrażeń, przeżyć w 
kontaktach z kulturą bałkańską wró-
ciliśmy do kraju, by 1 sierpnia przy-
stąpić do intensywnej pracy. Czekają 

nas dożynki i koncerty w Rogalinku, 
Mosinie, Skórzewie, Lusowie i na 
„Rumpuciu” w Rokietnicy. 

Jednak szczególnym wydarze-
niem tej jesieni będzie listopa-
dowy JUBILEUSZOWY KON-
CERT z okazji 15-lecia zespołu, 
na który już dziś serdecznie za-
praszamy wszystkich.

Kierownik zespołu 
~Krystyna Semba

Szczególne podziękowania kie-
rujemy do władz samorządowych 
i GOK SEZAM za możliwość 
uczestniczenia w festiwalu Balkan 
Folk Fest.

SEZAMKI SIERPIEŃ-WRZESIEŃ
27.08
Lusowo

Festiwal BLusowo:
Martyna Jakubowicz, Boogie Chili, Joanna Pilarska, przegląd zespołów

28.08
Lusowo

Dożynki „U księdza za płotem”
i Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych

4.09 godz. 11.45
Kościół w Lusowie

Lusowskie Poranki Muzyczne:
Koncert 72: Arte Con Brio, Michał Wachowiak

5-9.09 godz. 16-19
Tarnowo Podgórne, Przeźmierowo

Nabory do zespołów artystycznych i kół zainteresowań
GOK „SEZAM”

10.09 godz. 18
Tarnowo Podgórne

Straszni Panowie Trzej
Impreza biletowana. Bilety: 20 zł

12.09
Galeria w Rotundzie

Zatrzymane w obiektywie – wystawa fotograficzna 
pt: „Wspomnienia z letnich warsztatów artystycznych”

13.09 godz. 8.15, 10
Przeźmierowo

Dziecięca Akademia Filmowa zaprasza
(szczegóły w TarNowej Kulturze i na www.goksezam.pl)
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Na przełomie czerwca i lipca,  w zaprzyjaź-
nionym rejonie solecznickim na Litwie, na 
11 dniowych warsztatach artystycznych 

przebywała Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy 
Tarnowo Podgórne. Organizatorzy zapewnili bardzo 
bogaty program wycieczkowy, muzycy pod prze-
wodnictwem Pawła Joksa, razem z orkiestrą Dętą 
Szkoły Sztuk Pięknych z Solecznik  intensywnie pra-
cowali nad nowym repertuarem. Został on zaprezen-
towany na wspólnym koncercie na Placu Samorzą-
dowym  w stolicy regionu.

~SzM

Intensywnie  
w Solecznikach

Ostatnie chwile  przed powrotem do Tarno-
wa Podgórnego

fot. Tomasz Wachowiak

Straszni Panowie?

Piosenki Kabaretu Star-
szych Panów od lat urzeka-
ją znakomitymi melodiami 

i tekstami. Trudno zliczyć wyko-
nawców, którzy włączyli je do 
swojego repertuaru. 

Dołączyli do nich ostatnio mu-
zycy ze ścisłej czołówki polskiego 
jazzu, którzy występują pod nazwą 
Straszni Panowie Trzej. Wokalista 
Janusz Szrom, pianista Andrzej Ja-
godziński oraz kontrabasista An-
drzej Łukasik niezapomniane pio-
senki duetu Wasowski – Przybora 
wykonają 10 września o 18 w Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym.

Usłyszymy wówczas utwo-
ry, które znalazły się na wydanej 
przez Strasznych Panów płycie, 
a wśród nich takie przeboje jak 
„Herbatka”, czy „Piosenka jest 
dobra na wszystko”, oczywiście 
w jazzowych aranżacjach. Rozpo-
częcie sezonu kulturalnego szyku-
je się więc wyjątkowo ciekawie.  
Bilety w cenie 20 zł można kupo-
wać w domach kultury w Tarno-
wie Podgórnym i Przeźmierowie.

~Jarek Krawczyk

Zespół Tańca Ludowego 
AWF „Poznań”, „Chludo-
wianie”, Zespół Folklry-

styczny „Marynia” i oczywiście 
„Modraki” oraz „Lusowiacy” – to 
tylko niektóre z zespołów, które 
zobaczymy na dwunastym już Po-
wiatowym Przeglądzie Zespołów 
Folklorystycznych. Gościem spe-
cjalnym przeglądu będzie akade-
micki zespół „Nemunas” z Wilna. 

Impreza odbędzie się w niedzie-
lę, 28 sierpnia, tradycyjnie na pla-
cu „U księdza za płotem” w Lu-
sowie. Każdy z zespołów otrzyma 

pamiątkowe figurki, ręcznie rzeź-
bione przez Piotra Staszaka. Na 
widzów czekać będą natomiast 
liczne stoiska z tradycyjnym ja-
dłem, a także wystawy rękodzieła 
ludowego. Szczegółowy program 
imprezy można odnaleźć na stro-
nie www.goksezam.pl. 

Przed przeglądem w tym sa-
mym miejscu odbędą się dożynki 
„U księdza za płotem”. Rozpoczną 
się one o godz. 10.30 mszą świę-
tą koncelebrowaną w Kościele św. 
Jadwigi i św. Jakuba Apostoła.

~Jarek Krawczyk

Nabory do kół i zespołów
Interesujesz się tańcem, muzyką, malowaniem, a może gotowa-

niem? A może chcesz rozwijać zainteresowania swojego dziecka? 
Masz okazję zapisać się do jednego z kół i zespołów artystycznych 
GOK „SEZAM”. Nabory będą przeprowadzane w domach kultu-
ry w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie między 5 a 9 września, 
w godzinach 16-19.

Opis kół i zespołów GOK „SEZAM” można znaleźć na www.gok-
sezam.pl, opublikujemy go także we wrześniowym numerze TarNo-
wej Kultury.  ~Jarek Krawczyk

Folklor wypełni Lusowo
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Kończą się wakacje, do 
domów powrócili już 
wszyscy uczestnicy wy-

jazdów organizowanych przez 
GOK „SEZAM”. A było ich tego 
lata sporo. 

Pod koniec czerwca Teatr Tańca 
„Sortownia” pojechał do Bornego 
Sulinowa na wyjazdowe warszta-
ty artystyczne z Marignale Jean 
Claudem, a Dziecięcy Zespół 

Po sporej dawce bluesa 
i folkloru, powróci do Lu-
sowa muzyka klasyczna. 

Atrakcją najbliższego koncertu 
z cyklu „Lusowskie Poranki Mu-
zyczne” będzie znakomity kwar-
tet smyczkowy „Arte Con Brio”. 
Wcześniej na organach zagra Mi-
chał Wachowiak, pochodzący 
z Poznania wykładowca Akade-
mii Muzycznej w Bydgoszczy.

„Arte Con Brio” tworzą Kry-
styna Prystasz (I skrzypce), Prze-
mysław Nawrocki (II skrzypce), 
Mirosław Przybył (altówka) oraz 
Agata Jarecka (wiolonczela). Ze-

Poranek z „Arte Con Brio”
spół powstał w 1999 roku i od 
tego czasu wykonał ponad 150 
koncertów, w tym na Międzynaro-
dowym Festiwalu Muzyki Baro-
kowej we francuskim Saint-Etien-
ne, Międzynarodowym Festiwalu 
Muzyki Organowej i Kameralnej 
w Katedrze Pelplińskiej, Między-
narodowym Festiwalu Muzycz-
nym „Kostrinella” w Kostrzynie 
oraz Festiwalu Muzyki Organo-
wej i Kameralnej w Mikołajkach.

Koncert odbędzie się w niedzie-
lę, 4 września, jak zwykle o godz. 
11.45 w kościele w Lusowie. 
Wstęp wolny. ~Jarek Krawczyk

Pieśni i Tańca „Modraki” wziął 
udział w Festiwalu folklorystycz-
nym „Alegria” w hiszpańskiej 
Calelli. Później Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta ma za sobą wyjazd 
do zaprzyjaźnionej gminy Solecz-
niki na Litwie. Dzieci z projektu 
„Teatr w Każdej Wiosce” uczest-
niczyły w warsztatach artystycz-
nych w Świnoujściu, a Mażoretki 
– w Nowym Dymaczewie. „Luso-
wiacy” wystąpili na „Balkan Folk 
Fest” w Kiten w Bułgarii, a dzieci 
z zespołu „Modraki” wzbogaco-

ne hiszpańskimi doświadczenia-
mi  wzięły udział w warsztatach 
w Białym Dunajcu.

GOK „SEZAM” zadbał także 
o dzieci, które nie biorą udzia-
łu w zajęciach artystycznych. 
Uczniowie mieli okazję odbyć 
cztery wycieczki szlakiem drew-
nianych wielkopolskich kościo-
łów. Każda z nich miała w swym 
programie kąpiel oraz dodatkowe 
atrakcje, takie jak wizyta w ZOO, 
czy osadzie traperskiej.

~Jarek Krawczyk

To było lato!

Martyna Jakubowicz gwiazdą BLusowa

Szykuje się prawdziwe świę-
to dla miłośników bluesa. 
W sobotę, 27 sierpnia na 

placu „U księdza za płotem” od-
będzie się pierwsza edycja fe-
stiwalu BLusowo. Główną jej 
gwiazdą będzie Martyna Jakubo-
wicz z zespołem. Wśród zapro-
szonych artystów znaleźli się tak-
że poznański zespół Boogie Chilli 
oraz coraz bardziej popularna blu-
esmenka z Tarnowa Podgórnego – 
Joanna Pilarska.

Festiwal rozpocznie się o go-
dzinie 13 występami konkurso-
wymi. O tygodniową sesję na-
graniową w Black Cat Studio 
oraz nagrody pieniężne o łącz-
nej wartości 2500 zł powalczy 
sześciu finalistów z całej polski. 
Oceniać ich będzie profesjonal-

ne jury, którego przewodniczą-
cym będzie znany dziennikarz 
muzyczny Ryszard Gloger. Wy-
niki zostaną ogłoszone o godzi-
nie 18, a chwilę później swoje 
koncerty rozpoczną zaproszone 
gwiazdy.

W tym przepięknym miejscu 
muzyka bluesowa powinna za-
brzmieć wyjątkowo dobrze, a sam 
festiwal będzie ciekawym wyda-
rzeniem nie tylko dla fanów blu-
esa.

 ~Jarek Krawczyk
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 edukacja~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 DRUGI 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
obręb działka powierzchnia Cena wywoławcza w tym 23% VAT Wadium Postąpienie minimalne

Sierosław 62/82 (Bp) 1821 m2 237 600,00 zł 11.880,00 zł 2.376,00 zł

opis nieruchomości •  działka nr 62/82 jest niezabudowana, posiada kształt zbliżony do prostokąta, zlokalizowana jest 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

działka nr 62/82 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 – przeznaczona jest 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 8 września 2011r. (czwartek) o godz. 11oo w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym 
ul. Poznańska 115. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 1 września 2011r. (czwartek) 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 7 września 2011r. (środa)  w godz. 73o do 153o 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 nieruchomościami upłynął w dniu 8 kwietnia 2011r. 

Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 30 maja 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

Co roku absolwenci szkół ponadgimnazjal-
nych oczekują z niepokojem na wyniki pi-
semnych matur. Wreszcie nadchodzi koniec 

czerwca i wszystko staje się jasne wraz z otrzyma-
nym świadectwem dojrzałości. Wyniki matur decy-
dują o rekrutacji na wyższe uczelnie, liczy się nie tyl-
ko zdana matura ale przede wszystkim jak najwyższa 
punktacja. 

W tym roku 43 absolwentów LO w Tarnowie Pod-
górnym przystąpiło po raz pierwszy do egzaminów 
maturalnych. Wszyscy świeżo w pamięci mamy dys-
kusję w mediach na temat słabych wyników tego-
rocznych matur i tzw. zdawalności, która w kraju nie 
przekroczyła 76%. Oznacza to, że co czwarty ma-
turzysta egzaminy dojrzałości oblał. Nie dotyczy to 
naszego liceum, w którym zdało maturę 41 uczniów, 
czyli zdawalność wyniosła 95%. Dwóch uczniów 
przystąpi do egzaminów poprawkowych w sierp-
niu, ponieważ nie zaliczyli jednego obowiązkowego 
przedmiotów. 

Wyniki matur zdawanych na poziomie podstawo-
wym w naszym liceum są dobre i przewyższają śred-
nie dla miasta Poznania, okręgu czy kraju. Z języka 
polskiego nasi absolwenci uzyskali średnią 57,4%, 
w Poznaniu ta średnia wyniosła 56,3%, w kra-
ju 53,6%. Język angielski zdany został ze średnią 
78,1%, co jest lepszym wynikiem niż średnia z tego 
przedmiotu uzyskana przez uczniów poznańskich 
szkół – 76,84% czy w całym kraju – 69,9%. 

O wynikach matur i nie tylko 
Szczególnie cieszy kolejny rok 

dobrych wyników naszych li-
cealistów z matematyki. Na po-
ziomie podstawowym średnia to 
56,6%, analogicznie w Poznaniu 
i w kraju to 51,9% i 48,2%. Po-
ziom rozszerzony z tego trudnego 
przedmiotu zdawało 5 uczniów 
i uzyskali oni bardzo wysoką 
średnią 51,2%, znacznie przewyż-
szającą wyniki dla miasta, okręgu 
i kraju. Z przedmiotów dodatko-
wo wybranych przez uczniów na 
uwagę zasługują informatyka, 
biologia i j. niemiecki, zdawane 
na wysokim poziomie. 

Wyniki wynikami, wnioski na 
temat poziomu nauczania w tar-
nowskim LO mogą napawać 
optymizmem, ale... Najzdolniej-
sza młodzież ciągle w większo-
ści wybiera szkoły poznańskie, co 
jest zrozumiałe. Natomiast spora 
część absolwentów gimnazjum 
z naszej gminy trafia do Pozna-
nia z powodów innych niż chęć 
zdobycia gruntownego wykształ-
cenia. Te przyczyny to przede 
wszystkim pragnienie zmiany 

środowiska, wyrwanie się spod 
kurateli rodziców, zakosztowa-
nie uroków wielkiego miasta. Nie 
myśli się o wyczerpujących dojaz-
dach (szczególnie zimą), o stra-
cie czasu, o trudnej aklimatyzacji 
w wielkich szkołach, o wyposaże-
niu szkół itp. 
Są	 jeszcze	 wolne	 miejsca	

w	dwóch	planowanych	przez	nas	
klasach	 pierwszych! Niezdecy-
dowanych, pełnych wątpliwości, 
mających „średnie” wyniki z egza-
minów gimnazjalnych uczniów za-
praszam do tarnowskiego LO. 

Uczymy dobrze, szczególnie 
skutecznie przygotowujemy kan-
dydatów na wydziały uniwersyte-
tu (także przyrodniczego i ekono-
micznego) i politechniki. 

Szkoła jest świetnie wyposażo-
na, ma kameralną i przyjazną at-
mosferę, uczą w niej doświadcze-
ni pedagodzy. Już podjętą decyzję 
o wyborze szkoły można zmienić, 
nawet na początku września. Za-
praszam! 

~Paweł Smolibocki  
Dyrektor LO w Tarnowie Podg.
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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	położonych	w	gminie	Tarnowo	Podgórne, Tarnowo Podgórne, ul. 27 Grudnia, dla których Sąd Rejonowy 

Poznań - Stare Miasto prowadzi księgę wieczystą KW PO1P/00106066/7
Lp. obręb działka powierzchnia Cena wywoławcza w tym 23% VAT Wadium Postąpienie minimalne

1. Tarnowo Podgórne 1378/3 (RIVa) 800 m2 179.700,00 zł 8.985,00 zł 1.797,00 zł

2. Tarnowo Podgórne 1378/4 (RIVa) 832 m2 199.000,00 zł 9.950,00 zł 1.990,00 zł

3. Tarnowo Podgórne 1378/11 (RIVa) 826 m2 185.500,00 zł 9.275,00 zł 1.855,00 zł

opis nieruchomości działki nr 1378/3, 1378/4, 1378/11 są niezabudowane, nieogrodzone, posiadają kształt zbliżony do prostokąta, bezpo-
średnio sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz nowo wybudowanego przedszkola. Mapy ewidencyj-
ne dostępne są na stronie internetowej: www.podgik.poznan.pl/

przeznaczenie w planie zagospo-
darowania przestrzennego

decyzje Wójta Gminy Nr WZPGN/7331-288/10, WZPGN/7331-287/10, WZPGN/7331-281/10, z dnia 18.11.2010r. o 
warunkach zabudowy w zakresie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 8 września 2011r. (czwartek) o godz. 10oo w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym 
ul. Poznańska 115. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 1 września 2011r. (czwartek) 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 7 września 2011r. (środa)  w godz. 73o do 153o 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 nieru-
chomościami upłynął w dniu 3 sierpnia 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 DRUGI 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 174.160,00 zł 8.708,00 zł 1.742,00 zł

2. Przeźmierowo 371/5 (RV) 515 PO1P/00170008/2 działka niezabudowana 195.680,00 zł 9.784,00 zł 1.957,00 zł

3. Przeźmierowo 371/3 (RV); 373/5 (RVI) 515 PO1P/00170008/2 działki niezabudowane 195.680,00 zł 9.784,00 zł 1.957,00 zł

4. Przeźmierowo 373/4 (RVI); 371/2 (RV) 515 PO1P/00170008/2 działki niezabudowane 174.160,00  zł 8.708,00 zł 1.742,00 zł

5. Przeźmierowo 373/2 (RVI) 512 PO1P/00170008/2 działka niezabudowana 173.200,00 zł 8.660,00 zł 1.732,00 zł

6. Przeźmierowo 373/3 (RVI) 512 PO1P/00170008/2 działka niezabudowana 194.560,00 zł 9.728,00 zł 1.946,00 zł

7. Przeźmierowo 377/6 (RVI) 523 PO1P/00170008/2 działka niezabudowana 176.880,00 zł 8.844,00 zł 1.769,00 zł

8. Przeźmierowo 377/7 (RVI) 523 PO1P/00170008/2 działka niezabudowana 198.720,00 zł 9.936,00 zł 1.988,00 zł

9. Przeźmierowo 378/3 (RVI)
377/3 (RVI)

938 PO1P/00181243/1
PO1P/00170008/2

działki niezabudowane 297.760,00 zł 14.888,00 zł 2.978,00 zł

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

938 PO1P/00181243/1
PO1P/00170008/2

działki niezabudowane 336.960,00 zł 16.848,00 zł 3.370,00 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 mieszkaniową jednorodzinną 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	8	września	2011r.	(czwartek)	o	godz.	12oo w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Podgór-
nym ul. Poznańska 115. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 1 września 2011r. (czwartek) na konto Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 000 50265 1441. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub 
ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. 
W	dniu	7	września	2011r.	(środa)		w	godz.	73o do 153o	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 nieruchomościami upłynął w dniu 22 listopada 2010r. 
W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 30 maja 

2011r. 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
Tarnowo Podgórne, dnia 8 sierpnia 2011 r. WGN. 6845.44.2011
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 

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

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
na dzierżawę działek położonych w Jankowicach, gmina Tarnowo Podgórne

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI KW

97922 

OBRĘB Jankowice

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 302/1, 302/2, 302/3

ADRES NIERUCHOMOŚCI Jankowice

POWIERZCHNIA 
NIERUCHOMOŚCI

Powierzchnia działek: 
302/1 – 0,1259 ha; 302/2 – 2,7788 ha; 302/3 – 3,7459 ha      Łączna 
powierzchnia dzierżawy – 6,6537 ha

PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go terenów aktywizacji gospodarczej w Rumianku, zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XXVII/222/2000 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 lutego 2000 r. opubli-
kowaną w Dz. U. Woj. Wlkp. nr 23, poz. 251 działki przeznaczone są pod główny 
punkt zasilania energetycznego oraz tereny aktywizacji gospodarczej.

SPOSÓB ZAGOSP.
NIERUCHOMOŚCI

Uprawy rolne

OKRES DZIERŻAWY 3 lata

OPIS NIERUCHOMOŚCI Część przeznaczona do dzierżawy niezabudowana 

STAWKA WYWOŁAWCZA 
CZYNSZU DZIERŻAWNEGO

Łączna wartość czynszu dzierżawnego 5000 zł za okres 3 lat

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

ZASADY AKTUALIZACJI 
STAWKI CZYNSZU

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

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 12 września 2011r.(poniedziałek) o godz. 1000 w Sali nr 100 
Urzędu Gminy W Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115. Wadium w gotówce w kwocie 500 zł należy 
wnieść najpóźniej do dnia 5 września 2011 r. (poniedziałek) na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne 
:ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441. Za dzień wpłaty wadium uznaje 
się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. Wadium zostanie zali-
czone na poczet pierwszego czynszu lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał 
przetarg od zawarcia umowy.

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. Bliższych informacji dotyczą-
cych działek objętych ogłoszeniem udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tar-
nowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok.11 tel. 61 89-59-208.

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 wrze-
śnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004r. poz. 
2108 ze zm.) – Wójt	Gminy	Tarnowo	Podgórne	
OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na	sprzedaż	 lokalu	mieszkalnego	nr	2	położonego	w	 	gminie	

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

Lp. Powierzchnia użytkowa lokalu w m2 Ilość pokoi
Udział w gruncie i 

częściach wspólnych
Cena wywoławcza

w zł
Wadium w zł

Postąpienie 
minimalne w zł

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

Przedmiotowy lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań osób 
trzecich. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal miesz-
kalny nie posiada wydanego świadectwa energetycznego. 
Przetarg	ustny	nieograniczony	odbędzie	się	8	września	2011r.	

(czwartek)	o	godz.	9oo	w	sali	nr	100	Urzędu	Gminy	w	Tarnowie	
Podgórnym	ul.	Poznańska	115. Wadium w pieniądzu należy wnieść 
najpóźniej do dnia  1 września  2011r. (czwartek) na konto Urzę-

du Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 
48 1050 1520 1000 000 50265 1441. Wadium zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się 
uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. 

Lokal można oglądać w dniu 31 sierpnia w godzinach 9oo 10oo 
(środa).	W	dniu	7	września	2011r.	(środa)		w	godz.	73o do 153o w 
pok.	12	należy	zgłosić	się	z	dowodem	osobistym	i	dowodem	wpła-
ty	wadium	w	celu	wydania	karty	zgłoszenia	uczestnictwa	w	prze-
targu.		Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 11 kwietnia 2011r. 
drugi w dniu 27 czerwca 2011r.

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 7 października 2010r. 

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od 
przetargu. 

Informacje: o przetargu Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok. 12, 
Tel. 61-89-59-261.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  – mgr Tadeusz Czajka

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  
informuje, że w dniu 8 sierpnia 2011 
r. wywiesił w siedzibie  Urzędu Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 
115, do publicznej wiadomości, na 
okres 21 dni, wykazy nieruchomości 
gminnych przeznaczonych do najmu 
i dzierżawy:

Tarnowo	Podgórne	–	 	 	6	budyn-
ków	 gospodarczych	 o	 powierzch-
ni	6	m2	każdy	na	działce	o	nr	geod.	
1393/2 

Sady	-			4	budynki	gospodarcze	o	
powierzchni	6	m2	każdy	na	działce	
o	nr	geod.	190/2 

Lusowo	 –	 powierzchnia	 4,8247	
ha		z		działki	o	nr	geod.	147/15,	po-
wierzchnia	 7,8	 ha	 	 z	 działki	 o	 nr	
geod.	 147/15,	 powierzchnia	 6,306	
ha	 z	 działki	 o	 nr	 geod.147/15,	 po-
wierzchnia	 5,5	 ha	 z	 działki	 o	 nr	
geod.117/15 

Tarnowo	Podgórne	–	działka	o	nr	
geod.	 80/19	 o	 powierzchni	 6,4388	
ha;	 działka	 o	 nr	 geod.	 76/3	 o	 po-
wierzchni	 5,3031	ha;	 działka	 o	 nr	
geod.	1068/14	o	powierzchni	0,1000	
ha

Szczegółowe informacje o w/w nie-
ruchomościach można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościa-
mi– pok. nr 11 tel.(061) 89-59-208.
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Dominika Borkowska (GKS Tarnovia Tarno-
wo Podgórne) i Urszula Łoś (GK Żyrardów) 
wywalczyły w Portugalii (30/07) brązowy 

medal Młodzieżowych Mistrzostw Europy juniorek 
w sprincie drużynowym. W finale B o brązowy me-
dal, Polki pokonały reprezentację Włoch (Stella To-
massini/Beatric Bartelloni). Złoty medale i tytuł mi-
strzyń Europy zdobyły Rosjanki, pokonując w finale 
reprezentację Wielkiej Brytanii. W keirinie Domini-
ka zajęła dziewiąte miejsce, a w sprincie indywidu-
alnym jedenaste. Drugi sprinter Tarnovii reprezen-
tujący na mistrzostwach Polskę, Maciej Moczyński, 
w kilometrowym wyścigu indywidualnie uplasował 
się na jedenastej pozycji (01:06.71), a w sprincie 
olimpijskim razem z Lucjuszem Kardasiem i Adria-
nem Opasewiczem piąte. Obaj wezmą udział w Mi-
strzostwach Świta, które w dniach 23-28 sierpnia od-
będą się w Moskwie.

Dwa tygodnie wcześniej na odbywającej się w Sie-
dlcach XVII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
w sportach letnich Mazowsze 2011 tarnowscy kola-
rze zdobyli dwa medale. W jeździe indywidualnej 
na czas kat. junior młodszy pierwsze miejsce za-

Wynik na medal

jął Gracjan Szeląg (13:27.75/10 
km), a Marcin Karbowy trzecie 
(13:31.55). Na siedemnastej po-

zycji z czasem 14:11.02 uplaso-
wał się Mateusz Opielewicz. 

~Ania Gibała

Sezon 2011/2012 rozpoczę-
ty. 6 sierpnia piłkarze GKS 
Tarnovii rozegrali pierw-

szy mecz w IV lidze, do której 
awansowali w ubiegłym sezonie. 
Na własnym boisku podopieczni 
trenera Włodzimierza Jakubow-
skiego podjęli drużynę Zjedno-
czonych Trzemeszno, 7. miejsce 
w tabeli. Pierwsza kolejka zakoń-
czyła się wynikiem 2:1 dla gości. 
Dla Tarnovii bramkę strzelił w 
74 min. Robert Bochiński. - Cała 
drużyna włożyła w spotkanie duży 
wysiłek. Bramki nasz zespół stra-
cił po indywidualnych błędach 
naszych zawodników. Po ich wy-
eliminowaniu zespół będzie wy-
glądał znacznie lepiej. Popracu-
jemy nad skuteczniejszą taktyką, 
szczególnie w środku pola i sku-
tecznością napadu. Publiczność 
twierdzi, że mieliśmy przewagę na 
płycie boiska, ale to przeciwnik 
wykorzystał nasze błędy i wygrał 
spotkanie. – mówi kierownik sek-
cji, Krzysztof Sawicki. 

TARNOVIA w IV lidze

W składzie drużyny Tarnovii 
na sezon 2011/2012 znaleźli się 
bramkarze Jacek Brzuśkiewicz  i 
Paweł Binder, Piotr Zakrzewski 
(obrońca/pomocnik), Artur Dorna 
(pomocnik), Krystian Mańczak 
(pomocnik/napastnik), Mateusz 
Kubicki (pomocnik), obrońcy: 
Michał Garczyński, Artur Grajek,  
Krzysztof Połczyński, Michał 
Opałka, Maksymilian Jankowski, 
Piotr Gułajski i Łukasz Małolep-
szy.

Hubert Szymkowiak (obrońca/
pomocnik), Adrian Sawicki (na-
pastnik), Artur Grządzielewski 
(pomocnik), Tomasz Lech (na-
pastnik), Marek Nowak (napast-
nik), Robert Bochiński (pomoc-
nik/napastnik),  Adrian Przybylski 
(pomocnik), Rafał Ciecierski (po-
mocnik), Wiktor Zasada (na-
pastnik), , Arkadiusz Trzciński 
(pomocnik), Maciej Dorna (po-
mocnik). Z drużyny odeszli: Mi-
rosław Bielejewski, Jarek Waśko-
wiak i Adrian Słomiński. 

Drużyna dziękuje firmie MAR-
HEN za zakup strojów; pozosta-
łym za wsparcie finansowe, sołec-
twu Tarnowo Podgórne za sprzęt 
piłkarski, Tomkowi Hutkowskie-
mu za projekt i prowadzenie stro-
ny internetowej (www.gks-tarno-
via.pl) oraz wszystkim kibicom za 
dobre zachowanie na trybunach i 
kulturalne kibicowanie. 

Kolejny mecz zostanie rozegra-
ny 20 sierpnia, o godz. 17:00 na 
Stadionie GKS przy ul. 23 Paź-
dziernika 34 w Tarnowie Podgór-
nym. Przeciwnikiem Leśnik Mar-
gonin. 

~Ania Gibała



sierpień 2011 \ sąsiadka~czytaj \      25

kondolencje~praca
Wszystkim, którzy uczestniczyli  
w ostatniej drodze i pogrzebie  

Naszego Ukochanego Męża i Ojca 

Ś.P. Zenona Szeszuły 

za złożone modlitwy, msze 
św., kwiaty i wieńce składamy 

serdeczne podziękowania. 
Rodzina

Naszej koleżance 

Danusi Walczak 

wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci syna składają 

zarząd i członkowie 
Klubu Seniora 

w Tarnowie Podgórnym

Koleżance Ani  
wyrazy serdecznego 

współczucia  
z powodu śmierci mamy 

Grażyny 
Lisieckiej

Michał z mamą

Podziękowania

Stowarzyszenie Bractwo Ry-
cerskie Chorągiew Tarnow-

ska składa serdeczne podzięko-
wania za pomoc w  organizacji 
turnieju: Wójtowi Tadeuszowi 
Czajce za wsparcie finansowe, 
Księdzu Ignacemu Karge za go-
ścinę i  pomoc organizacyjną, 
Prezesowi TP KOM Edwardowi 
Sobańskiemu, Dyrektorowi GOK 
Szymonowi Melosikowi, Ko-
mendantowi OSP Stanisławo-
wi Przybylskiemu, Alinie Szajek, 
Krzysztofowi i  Leszkowi No-
waczyk, Magdalenie i  Piotrowi 
Wulf, Wojtkowi  Potrawiako-
wi, Januszowi Bączykowi, Panu 

Włodzomierzowi Tarkowskie-
mu, Robertowi Rackowiako-
wi, Katarzynie Galicy, Druchom 
z OSP w Tarnowie Podgórnym

Życzenia

Państwu Helenie i  Zygmun-
towi Dutkowiakom z  okazji 

jubileuszu 50-lecia ślubu naj-
serdeczniejsze życzenia składa 
sołtys Mieczysław Paczkowski, 
Rada Sołecka i Radni z Barano-
wa

DAM PRACĘ
• Poszukuję opiekunki od listopada do 
6-miesięcznej dziewczynki w Tarnowie 
Podgórnym. tel. 608-444-890
• Zatrudnię cieśli i dekarzy oraz osoby 
do przyuczenia, również obcokrajow-
ców, tel. 601 596 298
• Do wulkanizacji pracownika przyjmę. 
Praca Przeźmierowo 61 8142 488
• Tapicerów zatrudnimy Skórzewo, 
praca stała 61 8143 693
• Pizzeria w Tarnowie Podg. zatrudni 
kucharza lub osobę do kręcenia pizzy. 
Wymagania: aktualna książeczka, zna-
jomość tematu, odpowiedzialność. tel. 
506 375 263, ragbiniu@wp.pl
• Poszukuję opiekunki dla trzylatki w Lu-
sówku na Os. Rozalin. Odbiór z  przed-
szkola i  opieka po oraz całodniowa 
w trakcie ew. choroby, tel. 506 170 937

• Panią do sprzątania przyjmę, CV pro-
szę wysyłać na adres: Przedszkole Nie-
publiczne, ul. Skośna 9, 62-080 Lusowo
• Lodowisko Musiałek w  Tarnowie 
Podgórnym zatrudni kucharza od pocz. 
września. Wiek 40-60 lat. tel. 602 058 
110SZUKAM PRACY
• Od września podejmę się opieki nad 
dzieckiem (w  każdym wieku). Posia-
dam doświadczenie, gdyż sama dwo-
je dzieci w wieku szkolnym. Mieszkam 
w Lusówku. Mój tel. kontaktowy 883 
607 107 (Marta)
• Pomoc w odrabianiu lekcji z zakresu 
edukacji elementarnej (I - 3 klasa). Tel. 
603 068 930
• Zaopiekuje się dzieckiem po zaję-
ciach lekcyjnych, najchętniej ze szkoły 
w Lusówku lub okolicy do godz.18:00 
lub 18:30, tel: 501 134 082
• Podejmę pracę w kwiaciarni, tel. 609 
199 011

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	i	druk: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl
Pismo roznoszone jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle 
poszerza swój zasięg.
Nakład: 7800 egz.; Numer	zamknięto:	08.08.2011 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:		Plaża	w	Lusowie,	fot.JP

Kontakt: M-Serwis, ul. Mickiewicza 27/2,
Poznań, tel.: 61 846 07 23

e-mail: rekrutacja@m-serwis.com.pl, w tyt.: produkcja

M-Serwis zatrudni:
PRACOWNIKÓW PRODUKCJI

Praca w Sadach
Praca przy montażu ręcznym

i półautomatycznym
elementów elektronicznych. 

Wymagania: minimum 6 miesięczne
doświadczenie na produkcji.

Zapewniamy bezpłatny dojazd
zakładowym autobusem z Poznania.

Tele Haus Polska Sp. z o.o. 
integrator usług telekomunikacyjnych,

w związku z rozwojem � rmy poszukuje pracownika na stanowisko:

Asystent/Asystentka Zarządu
Wymagania:
•  preferowane wykształcenie wyższe z zakresu 

prawa i administracji,
•  samodzielność przy realizacji powierzonych 

zadań,
•   umiejętność dobrej organizacji pracy i współ-

działania z podmiotami zewnętrznymi,
•  komunikatywność i wysoka kultura osobista,
•  zdolności komunikacyjne,
•  biegła obsługa pakietu Microso�  O�  ce,
•  prawo jazdy kat. B,
•  dobra znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:
•  obsługa klientów i kontrahentów Spółki w zakresie tworze-

nia i realizacji umów wraz z prowadzeniem korespondencji,
•   administracyjne i merytoryczne wspieranie Zarządu Spółki,
•  zapewnienie prawidłowego funkcjonowania biura Zarządu,
•  wystawianie faktur i monitorowanie płatności,
•  nadzór nad obiegiem korespondencji przychodzącej i wy-

chodzącej,
•  wykonywanie bieżących obowiązków biurowych,
•  zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów i informacji,
•  samodzielne decydowanie w wyznaczonych sprawach 

w imieniu Przełożonego.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie aplikacji z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą 

z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)” na adres:

Tele Haus Polska Sp. z o.o., ul. Poznańska 171, 62-080 Tarnowo Podgórne
lub drogą elektroniczną na adres:  rekrutacja@telehaus.pl

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Termin składania aplikacji: do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Mieszkanie do wynajęcia  
Przeźmierowo

piętro, osobne wejście
tel. 61 8142 087

• Zaopiekuję się dziećmi u  siebie 
w domu, Lusowo tel. 504 548 411
• Szukam (mężczyzna) jakiejkolwiek 
dodatkowej pracy (w ogrodzie, dozor-
stwo, chałupnictwo), tel. 691 792 922
• Mężczyzna 27l., średnie, B+E, wózki 
widłowe, suwnice, komuter, j. angielski 
- szuka pracy 604 695 514
• Uczciwa, rzetelna posprząta dom, 
mieszkanie 507 461 623
• Podejmę pracę biurową na 1/2 etatu. 
Baranowo i okolice 618 142 936
• Szukam pracy w zawodzie sprzedaw-
ca lub bufetowa - 788 123 843
• Posprzątam dom, mieszkanie 794 
108 133
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TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
języka angielskiego

kom. 503 311 518
www.tlumaczenia-poznan.eu

Swadzim, ul. Lipowa 32

AEROBIC
Szkoła Przeêmierowo

poniedzia∏ek, Êroda - godz. 20.00
Początek – 5 września 

tel. 606 298 098, 61 8164 724

PASA˚- Przeêmierowo

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

 • NAPRAWY JUBILERSKIE •

NOWO OTWARTY 
FRYZ JER

TARNOWO PODGÓRNE 
UL. CZEREŚNIOWA 12, TEL. 609 79 12 80

PÓŹNO POPOŁUDNIOWE  
I WIECZORNE GODZINY OTWARCIA

Firma usługowo-handlowa w związku 
z dynamicznym rozwojem poszukuje 

osób na stanowisko:
Przedstawiciela handlowego

Oferujemy:
- pracę w zespole doświadczonych handlowców
- stabilny, motywacyjny system wynagrodzeń
- zarobki od 2000-7000 zł miesięcznie
- umowę o pracę w �rmie o stabilnej 
  pozycji na rynku

Oczekujemy:
- uczciwości, sumienności
- mile widziane doświadczenie w sprzedaży/handlu
- umiejętności pracy w zespole
- dyspozycyjności
- nastawienia na realizację celów
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i  LM 

(wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych) na adres:

rekrutacja.handlowcy@wp.pl
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi 

tylko na wybrane oferty.

ELEWACJE ZEWN¢TRZNE
WYKO¡CZENIA WN¢TRZ

608 270 833

SKUTERY
QUADY

• naprawa • przeglàd •
• tuning •

SPAWANIE
PLASTIKÓW

tel. 697 026 472

zaprasza dzieci od 6 miesięcy do 3 lat

Trwa nabór na rok 2011\2012

Baranowo, ul. Spokojna 33
tel. 609 899 624

zaprasza dzieci od 6 miesięcy do 3 lat

Klub maluszka
„WESOŁE ŻUCZKI”
Klub maluszka

„WESOŁE ŻUCZKI”

E
K
S
P
O
Z
Y
C
J
A

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

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

droga Sady-Lusowo

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

CH¸ODNICTWO

KLIMATYZACJA

P&W Walkowiak
694-024-850   694-024-866

lodówki, regały, zamrażarki

montaż, naprawa
odgrzybianie i napełnianie
klimatyzacji samochodowejW¢GIEL BRUNATNY

dowóz gratis
530 99 14 59

• kursy dla firm, Business English
• kursy dla doros∏ych, m∏odzie˝y i dzieci

¸àkowa 41, Tarnowo Podgórne
tel. 603 093 436, 61 81 46 761, www.english-first.pl

• przygotowanie do matury i egzaminów
• konwersacje

MATERIAŁY
BUDOWLANE

LUSOWO

cement, wapno, siporex, ceg∏a,
styropian, we∏na, kleje, pianki,

p∏yty G-K, profile, gwoêdzie

ul. Poznaƒska 50
606 988 783, 697 830 647
www.lusowo.republika.pl

kolbo1@wp.pl
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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

reklama

PRANIE ODZIEŻY ROBOCZEJ
USZLACHETNIANIE JEANSU,

STRETCHU, BAWEŁNY

PRALNIA
WODNA RR

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

MONTA˚ ANTEN
TV+SAT + internet

bezprzewodowy

509 156 005

KILKA BANKÓW
W JEDNYM MIEJSCU

Kredyty od 1 000 -150 000 zł
gotówka, konsolidacja

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

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

Pokoje
wysoki standard

w Niechorzu

Wczasy nad Ba∏tykiem 2011Wczasy nad Ba∏tykiem 2011

www.amerikano.pl         tel. 513 46 31 69 

UNILINGUA SZKOŁA
JĘZYKÓW OBCYCH

Przeźmierowo, ul. Leśna 7
tel. 506 929 653

angielski

niemiecki

www.unilingua.info

OKRĘGOWA
STACJA

KONTROLI
POJAZDÓW
przeglądy

rejestracyjne
wszystkich
pojazdów

SERWIS
TACHOGRAFÓW

CYFROWYCH62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 171, tel. 61 652 08 23, tel./fax 61 8146 530

Przeźmierowo, ul. Kukułcza 15
tel. 506 234 510

biuro@teczadzieci.pl, www.teczadzieci.pl
OPIEKA CAŁODZIENNA I NA GODZINY

ZAPRASZAMY!

Zespół Muzyczny
WESELA • ZABAWY

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

DZIAŁKĘ SPRZEDAM 
Silna Nowa, k/Miedzichowa  

1 ha (budowlana) do wykopania torf,  
staw w lesie. Cena 100 000 zł,  

61 8141 525
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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)

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

KOSTKA BRUKOWA

Ceny producenta

TRANSPORT GRATIS!*
Przeêmierowo, ul. Rynkowa 71

tel. 61 816 14 31
tel. 696 427 436

www.wibet-bruk.pl
* strefa dowozu ograniczona

P¸OTY BETONOWE
KOSTKA GRANITOWA

RA
TY

POGOTOWIE
KOMPUTEROWE

Dojazd do klienta
oferujemy:

- doradztwo
- serwis
- sprzedaż sprzętu
  komputerowego

ZADZWOŃ JEŚLI
POTRZEBUJESZ POMOCY

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

PRALKI
SUSZARKI

ZMYWARKI
i inny duży sprzęt AGD

601 717 690
601 853 323
ROK ZAŁOŻENIA 1982 

NAPRAWA

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

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)

CHCESZ KUPIå KORZYSTNIE
NOWE AUTO?

zadzowƒ: +48 666 963 777

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

tel. 0791 226 432, 0609 899 050

OGRODY
KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA

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

koszenie trawników,
przycinanie krzewów

663 502 532

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE

„KACZUSZKA”

Przeźmierowo, ul. Południowa 84
tel. 61 652 40 56,  696 483 494

zaprasza wszystkie dzieci do wspól-
nej zabawy i nauki w nowym roku 
szkolnym 2011/2012.

Zapewniamy wiele interesujących zajęć edukacyj-
nych, oferujemy spotkania z muzyką na „żywo”, te-
atrem, tańcem, ciekawą książką oraz zabawy rucho-
we w nowym, przestrzennym i bezpiecznym placu 
zabaw. Zapewniamy fachową opiekę pedagogiczną 
i ciepłą, przyjazną atmosferę. Więcej informacji na  
www.przedszkole-kaczuszka.pl lub odwiedzając nas 
osobiście.

Dzieci przyjmujemy w wieku 2-5 lat.
Zapraszamy

Lustra

www.vetromet.pl

szklarskie
pełen zakres
Promocyjne ceny

na wymiar

usługi

505-071-866

FACHBUDFACHBUD
- ciesielstwo, dekarstwo
- podbitki dachowe
- papy termozgrzewalne
- orynnowania
- naprawy kominków
- obróbki blacharskie

Wykonujemy garaże i altanki drewniane
Montaż tarasów!

tel. 500 317 102         strasko@op.pl

Pielęgnacja
terenów zielonych

oraz usługi ładowarko koparką
tel. 608 062 906
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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

Świadectwa
charakterystyki

energetycznej
695 599 947

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

– od 1 tony transport gratis! –

tel./fax
+48 61 814 23 08

Baranowo k. Poznania
ul. Poznańska 20

www.budmar.pl

US¸UGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

797 817 666
TARASY DREWNIANE

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

0604 116 657

SPRZEDAM
DZIA¸KI

606 483 583

A.G. Tarnowo Podgórne 
przy trasie 92, pow. 5500 m2

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

FIRMA TRANSPORTOWA

601 76 25 84

OFERUJE USŁUGI:
• ROZBIÓRKI
• WYKOPY - wywóz GRUZU, ŚMIECI
• ZIEMIA, PIASEK
• Koparko-ładowarka CAT
• HDS, kręgi betonowe

KAMIŃSCY - PRZEŹMIEROWO

Ceradz Dolny, tel. 603 126 537
biuro@duda-languages.pl

T¸UMACZENIA

angielski • niemiecki
francuski • holenderski

• rosyjski

przysięgłe i techniczne
od 1997 r.

tel. 61 814 20 69
kom. 602 659 208

UKŁADANIE
KOSTKI

BRUKOWEJ
I GRANITOWEJ
506 225 377
510 973 555

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

61 8146 979

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



30       / sąsiadka~czytaj / sierpień 2011

 reklama

ROLETKI
MATERIAŁOWE

MOSKITIERY

BRAMY GARAŻOWE

ZAMÓW
BEZPŁATNY POMIAR!

Profil 6-komorowy
w cenie 3-komorowego!

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

PROMOCJA!

DRZWI ZEWNĘTRZNE
I WEWNĘTRZNE
OKNA DREWNIANE

PRODUCENT
CIEPŁYCH OKIEN

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

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

- manicure zwyk∏y
- manicure HYBRYDOWY
- zag´szczanie i przed∏u˝anie rz´s
- oczyszczanie; depilacja
- pedicure i manicure
- mikrodermabrazja diamentowa
- odm∏adzanie skóry twarzy

SALON URODY ZDROWIE i URODA

Profesjonalnie i w przyst´pnej – sprawdê!!!

SALON URODY ZDROWIE i URODA
Produkty aloesowe

Okna i drzwi z PCV
PRODUKCJA, MONTA˚, ATESTY

OBRÓBKA WYKO¡CZENIA OÂCIE˚Y

RATY
Firma WIST

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

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

BR
E 

O
KN

A 
- D

O
BR

A 
CE

NA

promocja kolorów

Rok za∏o˝enia 1992

Z∏oty medal
BUDMA 2002
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602 190 014   61 652 40 00
61 814 20 41

• urodziny
• stypy
• imprezy integracyjne
• catering na imprezy

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

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

• jubileusze
• komunie
• chrzciny

Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41
61 814 24 93
501 662 042

600 042 721

żwir, ziemia ogrodowa
porządkowanie terenu

karczowanie
niwelacje, wykopy

USŁUGI TRANSPORTOWO
- SPRZĘTOWE

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)

KOSTKA GRANITOWA
SPRZEDA˚, TRANSPORT

ATRAKCYJNE CENY

694 482 021

TAD-MAR

PODRĘCZNIKI SZKOLNE DLA CAŁEJ GMINY
TARNOWO PODGÓRNE ORAZ KSIĄŻKI DLA SZKÓŁ

PONADGIMNAZJALNYCH NA ZAMÓWIENIE

PRZYJDŹ Z GAZETKĄ A OTRZYMASZ 5% RABATU!
Polecamy także artykuły szkolne oraz okładki na każdą książkę

ZAPRASZAMY!

Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 111, tel. 61 814 17 87, 515 100 890
Godziny otwarcia: pn-pt 10.00 - 18.00, sobota 10.00 - 14.00

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

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE

Szybko • Tanio • Fachowo
0666 745 777

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

061 814 27 12 

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

Sklep dziecięcy „PEREŁKA”
zaprasza

CENY KONKURENCYJNE !!!

Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 91, tel. 061 814 66 65
pon.-pt. 10.00 -17.00, sobota 9.00 - 14.00

W sprzedaży:
- odzież dziecięca i niemowlęca
- wyprawki dla niemowląt
- pościele, rożki, kocyki
- łóżeczka drewniane,
  turystyczne, kojce
- foteliki samochodowe,
  spacerówki

W ofercie także:
- akcesoria do chrztu św.
- akcesoria do komunii św.
• wianki, świece (i inne dodatki)
• ubrania komunijne dla chłopców
• sukienki wizytowe dla dziewczynek
• obuwie komunijne chłop. i dziewcz. TANIO
• komże dla ministrantów

PEDIATRA
lek. med. Irena Pietrzykowska
Przeêmierowo, ul. Brzozowa 1
tel. 61 814 16 61, 602 11 95 71

Kupię gospodarstwo
lub grunt rolny

kom. 602 787 985

Usługi
ogrodnicze
zakładanie i pielęgnacja 
ogrodów
trawniki z rolki i siew
cięcie, wycinka drzew
regeneracja trawników 
i ogrodów

602 121 046
www.miro-ogrody.eu

HOTEL
ATLANTIS

HOTEL
ATLANTIS

ul. Złotowska 82-84, 60-184 Poznań
tel./fax 61 868 44 33, kom. 516 088 017

komunie     przyjęcia rodzinne     wesela

www.hotel-atlantis.pl

WYWÓZ NIECZYSTOÂCI P Y̧NNYCH
7.500 L

508 763 228
10.000 L

508 763 294



32       / sąsiadka~czytaj / sierpień 2011

 reklama



sierpień 2011 \ sąsiadka~czytaj \      33

 reklama

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Sprzedaż nasion rzepaku
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
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

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

USŁUGI
BRUKARSKIE

604 403 593

USŁUGI REMONTOWO
- BUDOWLANE

NAWIERZCHNIE, PODJAZDY,
CHODNIKI, PARKINGI,

RENOWACJA

TECHNIKA
GRZEWCZA

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

troszak.ryszard@gmail.com

Instalacje wod-kan-gaz-co., gaz
Profesjonalne Systemy Nawadniające

Instalacje solarne z certy�katem
oraz dotacją do 45%

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 Autaz klimą

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

TANIO
i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

UKŁADANIE
BRUKOWEJ
KOSTKI

Agencja

Ubezpieczenia:

Mieczys∏aw Paczkowski
Wspólna 5, Baranowo

tel. 61 814 13 80
tel. 661 590 360

Dojazd

do klienta

na telefon

• firm
• turystyczne
• nowe OC – 15%
• ochrona zniżek w OC i AC
• domów i mieszkań
• zniżki i oferty indywidualne

Drzewa
i krzewy ozdobne
Artykuły ogrodnicze

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 61 814 69 79

PSYCHOLOG
TERAPIA PAR

660 140 488

GEODETA
607-644-710

DOB-KAN
AWARIE 24h

us∏ugi instalacyjne wod kan, co, gaz

CENY KONKURENCYJNE
665 949 178

CENTRUM KSZTA¸CENIA
J¢ZYKÓW OBCYCH

w Przeźmierowie

www.ckjo.pl
ckjo@op.pl

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

ZAPRASZA NA KURSY
języka angielskiego, niemieckiego,

hiszpańskiego oraz włoskiego

PRZEPROWADZAMY EGZAMINY TOEIC!!!

MALOWANIE, SZPACHLOWANIE
NIDA GIPS

SATYSFAKCJA GWARANTOWANA

669 95 96 95

Gastro Bar Service
www.molekularne.pl, tel. 503-390-390

Profesjonalne usługi barmańskie,
obsługa wesel, bankietów,
imprez okolicznościowych,

pokazy barmańskie
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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

KÄRCHER
Profesjonalne czyszczenie
tapicerki samochodowej,

mebli, dywanów, wykładzin,
materacy.

508 610 256

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

• 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

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

OGRODY
WIELKOPOLSKIE

• PROJEKTOWANIE
• ZAKŁADANIE
• PIELĘGNACJA
• NAWADNIANIE

664-033-881
www.ogrody-w.pl

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

BIURO RACHUNKOWE
rok założenia 1995

licencja KRDP
DORADCA PODATKOWY
•  Prowadzenie Ksiąg Przychodów 
    i Rozchodów
•  Ryczałt Ewidencjonowany
•  Ewidencja VAT
•  Karta Podatkowa + VAT
•  Deklaracje ZUS, Płace

Przeźmierowo, ul. Zachodnia 19
tel. 61 8142 413, 506 123 873

JĘZYK NIEMIECKI
- nauka, korepetycje
tel. 664 755 281 

US¸UGI
BRUKARSKIE
parkingi, pojazdy, chodniki,
renowacje, nawierzchnie

Tanio i Solidnie!
501617969, 511211472

Serdecznie zapraszamy
do nowo otwartego 

warsztatu samochodowego:
AUTO – NAPRAWA

ul. Sadowa 6 w Tarnowie Podgórnym

Oferujemy: wszelkiego rodzaju naprawy
i przeglądy samochodów osobowych.

Kontakt telefoniczny pod nr 
605 958 080; 607 914 592 

 

• serwis rolet
• wymiana szyb

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

www.wszystkodlaokna.pl

ROLETY
MOSKITIERY

MARKIZY

ROLETY
MOSKITIERY

MARKIZY

USŁUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE
prace wykończeniowe – remonty

i adaptacje wnętrz
tel. 723 140 159
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Organizatorzy:

KP Tarnowo Podgórne

18.09.2011r.
12:00-18:00

ZAPRASZAMY!!

konkursy
gry

zabawy

atrakcyjne nagrody



XX Memoriał Wacława Ziółkowskiego 
w zapasach w stylu wolnym  

i XV Poland Open w zapasach kobiet
Tarnowo Podgórne, 30-31 lipca 2011


