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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 ENER-
GIA  (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  14.00-16.30;  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!

Hałas z lotniska jest niewątpliwie uciążliwy dla 
części mieszkańców naszej Gminy. Uchwała Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego wyznacza obszar 
ograniczonego użytkowania, będzie można ubiegać się 
o odszkodowania. Warto śledzić informacje, które na 
bieżąco będą ukazywać się na łamach gazety.

Ponadto wprowadzono ograniczenia tonażowe dla ruchu 
na drogach w Tarnowie Podgórnym, o czym przypomina 
Straż Gminna.  Proszę także sprawdzić kulturalne 
i sportowe zapowiedzi, bo warto wyjść z domu na wiosenny 
spacer!

Zapraszam!
~Agnieszka Rzeźnik – Redaktor Naczelna 

Chcesz rozpocząć 
działalność – przeczytaj!

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji 
rozpoczęła świadczenie dofinansowywanych usług informacyj-
nych i doradczych dla osób rozpoczynających działalność go-

spodarczą i przedsiębiorstw. Na terenie naszej Gminy został utworzony 
Punkt Konsultacyjny w budynku GKS Tarnovia, przy ul. 23 Październi-
ka w Tarnowie Podgórnym. Zapraszamy w każdy pierwszy i trzeci wto-
rek miesiąca w godz. 9.00 –  13.00 (najbliższe dyżury: 20 marca oraz 3 
i 17 kwietnia). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt także z Głów-
nym Punktem Konsultacyjnym pod numerem tel. 61 851 78 49, pk@
pcc.org.pl,  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00–15.00. Usłu-
gi są finansowane ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. ~WSO

Skarbowy i NFZ dyżurują

Konsultacje podatkowe trwają. Pracownicy Urzędu Skarbowego 
odpowiedzą na wszystkie pytania związane z rozliczeniem po-
datku dochodowego za 2011 rok podczas dwóch dyżurów na 

terenie naszej Gminy: 
•  26 marca w Szkole Podstawowej w Przeźmierowie przy ul. Kościel-

nej 46/48, w godz. 14.30 – 18.00, 
•  16 kwietnia w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym przy ul. Po-

znańskiej 115 w godz. 9.00 – 13.00.
Przypominamy, że na dyżur w Przeźmierowie przyjadą także pra-

cownicy Narodowego Funduszu Zdrowia – będzie to kolejna możli-
wość zarejestrowania się w Zdrowotnym Informatorze Pacjenta (dla 
sprawniejszej rejestracji można wcześniej wypełnić wniosek na www.
nfz-poznan.pl/zip i przyjść z wydrukowanym formularzem końcowym). 
Zapraszamy!

~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

Do kogo wystąpić o odszkodowanie za hałas?
– odpowiada Wójt Gminy Tadeusz Czajka

Sejmik Województwa Wielkopolskiego 30 stycznia 2012 roku przy-
jął uchwałę dotyczącą utworzenia obszaru ograniczonego użytko-
wania. Proces legislacyjny zakończył się 28 lutego, co oznacza,  

że od 29 lutego powyższa uchwała jest obowiązującym prawem. 
Dokument ten uprawnia do występowania o odszkodowanie z tytułu 

obniżonych, niezgodnych z normami warunków akustycznych, spowo-
dowanych hałasem z lotniska. Przedmiotem rekompensaty są koszty, 
które należy ponieść, aby zmniejszyć uciążliwości hałasu (wyciszenie 
budynku / lokalu). 

Z roszczeniem należy wystąpić do zarządcy lotniska – Portu Lotni-
czego Poznań-Ławica – w ciągu dwóch lat od wejścia w życie uchwały 
Sejmiku. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska umożliwia również wy-
stępowanie o odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomo-
ści. 

Port Lotniczy Poznań-Ławica deklaruje gotowość do rozmów w spra-
wie odszkodowań z tytułu kosztów, które należy ponieść dla poprawy 
warunków akustycznych. W tej sprawie 22 marca spotka się z miesz-
kańcami Przeźmierowa i Baranowa (szczegóły na str. 12 - przyp. red.).

W jaki sposób można ubiegać się 
o odszkodowanie od Portu Lotniczego 

Poznań-Ławica za zbyt częste loty samolotów 
i nadmierny hałas. Jestem mieszkańcem 

Przeźmierowa i hałas spowodowany 
samolotami jest dla mnie bardzo uciążliwy.  

Będę wnosił o odszkodowanie dla mnie  
z tego tytułu. Gdzie i do kogo mam  

się udać w tej sprawie?

Port Lotniczy Poznań-Ławica 
deklaruje gotowość do rozmów  
w sprawie odszkodowań
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Batorowo

 Trwa budowa magistrali wodociągowej 

 Aktualizacja projektu ścieżki pieszo-
-rowerowej Lusowo-Batorowo-Prze-
źmierowo

Baranowo

 Trwa opracowanie projektu budowy 
kanalizacji deszczowej ul. Rolnej

 Trwa aktualizacja dokumentacji budo-
wy ul.Letniskowej

Ceradz Kościelny

 Trwa opracowanie projektu oświetle-
nia ul. Palaczówka

Chyby

 Trwa przygotowanie dokumentacji bu-
dowy ul. Pagórkowej

Góra

 Zakończono opracowanie projektu 
oświetlenia ul. Przełaj

Jankowice

 Trwają prace projektowe zastawki na 
Samie

Lusowo

 Trwa budowa magistrali wodociągowej 

Lusówko

 Trwają przygotowania do wykonania 
pomostu dla kąpieliska

Przeźmierowo

 Rozpoczęto remont ul. Rzemieślniczej

 Trwa aktualizacja dokumentacji budo-
wy ul. Wysogotowskiej

Sady

 Rozpoczęto budowę ul. Za Motelem 

 Trwa opracowywanie projektu bu-
dowlanego 2 komunalnych budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych. 

Swadzim

 Rozstrzygnięto przetarg na budowę 
boiska wielofunkcyjnego

Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Mimo siarczystego mro-
zu (rano miejscami mi-
nus 20 stopni!) hono-

rowi krwiodawcy nie zawiedli.  
11 lutego do punktu pobrań zorga-
nizowanego w Szkole Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Tarnowie 
Podgórnym przyszły 132 osoby. 
Po przeprowadzonych badaniach 
krew oddało 112 osób, w tym 35 
kobiet. Zebrano 50,4 litra krwi. 
Na naszym koncie w poznańskim 
Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa jest 
już 3.073,4 litra. 

– Warto podkreślić, że 47. akcja 
odbywała się w szczególnym dniu – 
Międzynarodowym Dniu Chorego. 

Tym bardziej cieszę się, że nasze 
grono krwiodawców poszerzyło się 
o dziesięć osób, które w sobotę od-
dały krew po raz pierwszy. – mówi 
Wojciech Janczewski, Wiceprze-
wodniczący Rady Gminy i pre-
zes Stowarzyszenia „Dar Serc”, 
organizatora Akcji.  Podziękowa-
nia należą się również pracowni-
kom Szkoły Podstawowej, którzy 
po zakończeniu akcji sprzątali sale 
ze śladów od śniegu. Podczas tej 
akcji krew zbieraliśmy dla Alek-
sandry z III klasy Szkoły Podsta-
wowej oraz pani Zofii z Tarnowa 
Podgórnego. 

Kolejna akcja – 19 maja. 
~ARz

Krwiodawcy nie zawiedli!

Długo oczekiwane opady 
śniegu pozwoliły na zor-
ganizowanie kuligu. O 

11.00 przy świetlicy spotkało się 
40 osób, których nie odstraszył 
nawet piętnastostopniowy mróz. 
Po kilkunastu naprawach linki ku-
lig ruszył przez park na swadzim-
skie pola. Po godzinie zmagań za-
przęg zaparkował przed świetlicą, 

w której się ogrzaliśmy i napili-
śmy gorącego sołeckiego barsz-
czu. Po półgodzinnej przerwie 
kulig ruszył w dalszą drogę. Metą 
było ognisko w parku z sołeckimi 
kiełbaskami.

Wszystkim uczestnikom bardzo 
dziękuję za doskonałą atmosferę i 
zapraszam na następne imprezy.

~sołtys Rafał Jabłoński

Kulig w Swadzimiu
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W poniedziałek, 13 lute-
go, w Urzędzie Gminy, 
odbyło się spotkanie 

Wójta Gminy z przedstawicie-
lami Portu Lotniczego Poznań – 
Ławica. 

Goście zapoznali Wójta z dzia-
łaniami, które zamierzają podjąć 
w związku z przyjęciem przez 
Sejmik Województwa Wielkopol-
skiego uchwały w sprawie utwo-
rzenia obszaru ograniczonego 
użytkowania wokół lotniska. 

Obecni na spotkaniu prezes 
Mariusz Wiatrowski i członek za-
rządu Grzegorz Bykowski wyra-
zili chęć dojścia do porozumienia 
z mieszkańcami i właścicielami 
nieruchomości znajdujących się 
w obszarze ograniczonego użyt-
kowania. Chcą uniknąć sytuacji, 
jaka powtarza się przy innych 
tego typu inwestycjach w kraju 
(np. w Warszawie, Krakowie, Ka-
towicach). Tam, pomimo funk-
cjonowania od dłuższego czasu 
obszaru ograniczonego użytko-
wania, wypłaty jakichkolwiek 
rekompensat czy odszkodowań 
są przypadkami jednostkowymi. 
Brak bowiem porozumienia po-
między stronami, toczą się roz-
prawy sądowe. Powoduje to duże 
niezadowolenie właścicieli nie-

Z Portem Lotniczym o obszarze 

ruchomości. Skutkuje to także 
niejednokrotnie tym, że osoby 
narażone na przebywanie w po-
gorszonym środowisku akustycz-
nym do tej pory nie uzyskały 
środków na poprawę swojej sy-
tuacji. 

Wójt Tadeusz Czajka potwier-
dził, że jemu jako gospodarzo-
wi Gminy zależy na znalezie-
niu rozwiązania przynoszącego 
faktyczną poprawę warunków 
akustycznych zamieszkania czy 
wypłatę rekompensat, satysfak-
cjonujących mieszkańców strefy. 

Ustalono, że władze Portu Lot-
niczego Poznań – Ławica przy-

gotują kilka wariantów  zaspo-
kojenia roszczeń uprawnionych 
mieszkańców w celu osiągnię-
cia jak najszerszego konsensusu. 
Uzgodniono także, że konkretne 
działania skierowane do zainte-
resowanych będą podjęte po wej-
ściu w życie uchwały Sejmiku. 

Wewnątrz numeru prezentuje-
my stanowisko Stowarzyszenia 
Przyjaciół Przeźmierowa i Ba-
ranowa „Nasze Małe Ojczyzny” 
oraz informację Portu Lotniczego 
Poznań-Ławica na temat obszaru 
ograniczonego użytkowania (str. 
12)

~ARz

Niedawno wystartował 
nowy program firmy Ni-
vea – konkurs „Szkółki 

piłkarskie NIVEA”, przygotowa-
ny dla szkół podstawowych i klu-
bów sportowych, które prowadzą 
treningi piłki nożnej dla dzieci 
w wieku 7-13 lat. W głosowaniu 
internetowym wyłonionych zosta-
nie 100 szkół lub klubów. Zwy-
cięzcy otrzymają program trenin-
gowy Akademii Ajax Amsterdam, 
sprzęt sportowy oraz szkolenie 
dla trenerów, które zostanie prze-
prowadzone przez specjalistów 
z Akademii Ajaxu. Od września 
2012 roku trenerzy rozpoczną re-
alizację programu treningowego 

Etapy programu
„Szkółki piłkarskie NIVEA”
Na każdym etapie ważna jest gra zespołowa

o dobro i aktywny rozwój dzieci w Polsce.
O jej wyniku decyduje także Twój głos.  

10 najlepszych szkółek bierze udział w wielkim turnieju. 
6 zwycięskich drużyn pojedzie w nagrodę na wakacyjny 
obóz szkoleniowy do Amsterdamu. 

Etap V
Turniej

Etap IV
Trening 

Od września 2012 do czerwca 2013 nauczyciele wf-u
i trenerzy, prowadzą trening ze swoimi podopiecznymi. 
Jako wsparcie otrzymają sprzęt treningowy. 

W tym czasie zwycięskie placówki zdają relację
ze swoich postępów na profilu szkoły lub klubu
na stronie programu www.szkolkiNIVEA.pl.

Wybranych zostanie 10 szkółek, które najlepiej poradziło 
sobie z realizacją programu treningowego.

Etap III
Szkolenie trenerów 

We wrześniu 2012 odbywa się szkolenie
200 nauczycieli w-f i trenerów prowadzone
przez specjalistów z Akademii Ajax Amsterdam. 

Etap II
Głosowanie

Od 1 marca do 17 czerwca 2012 trwa głosowanie 
internautów na zgłoszone lokalizacje. Wygrywa 100 
placówek z największą liczbą głosów. Swój głos 
codziennie może oddać każdy. 

Etap I
Zgłoszenia

Od 30 stycznia na stronie www.szkolkiNIVEA.pl 
mogą rejestrować się wszystkie szkoły podstawowe
i kluby sportowe o charakterze non-profit trenujące 
dzieci w wieku od 7 do 13 lat. 

Tym razem dla młodych  piłkarzy!
ze swoimi zawodnikami. Najlep-
sze szkoły i kluby wezmą udział 
w turnieju, który będzie zwieńcze-
niem cyklu treningowego. Nagro-
dą główną dla sześciu zespołów, 
które wygrają turniej, jest wyjazd 
na letni obóz Akademii Ajaxu do 
Amsterdamu.

W tym konkursie wystartowało 
Młodzieżowe Towarzystwo Spor-
towe Tarnowiak. Pomóżmy mło-
dym zawodnikom trenować z naj-
lepszymi. Zaangażujmy swoje 
dzieci, rodziny i znajomych. Udo-
wodnijmy raz jeszcze, że MTS 
TARNOWIAK to klub niezwykły, 
który opiera się na wspólnej pracy 
działaczy, rodziców i zawodników.

Wejdź na www.szkolkinivea.
pl, zarejestruj się i głosuj co-
dziennie! 

Głosowanie już trwa od 1 marca 
2012. Najpierw należy zarejestro-
wać się wypełniając formularz 
(łatwa procedura!), a potem moż-
na oddawać codziennie. W ra-
mach głosownia zostanie wyło-
nionych 100 zwycięskich szkół/
klubów w czterech terminach, 
po 25 w każdym z nich. Pierw-
sza tura głosowania kończy się 6 
maja. Głosujmy! Walcząc o plac 
zabaw, pokazaliśmy na co nas 
stać! Teraz pomóżmy zrealizować 
sportowe marzenia!

 ~ARz

Spotkanie Wójta Gminy z Zarządem Portu Lotniczego fot. archiwum
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Rozstrzygnięty 30 grudnia 
2011 r. przetarg na utrzy-
manie dróg gminnych 

wygrał poznański Zakład Sprzą-
tania Placów i Ulic. To przedsię-
biorstwo powinno m.in. odśnie-
żać gminne drogi zapewniając ich 
przejezdność. 

Pierwsze dni lutego przyniosły 
zmianę pogody, w tym bardzo ob-
fite opady śniegu. I okazało się, 
że poznańska firma nie jest w sta-
nie odśnieżyć dróg w terminach 
i standardach zapisanych w umo-
wie. Zdenerwowani mieszkańcy 

interweniowali nie tylko w Zakła-
dzie Sprzątania Placów i Ulic, ale 
również w Urzędzie Gminy. 

W związku z niedotrzymywa-
niem warunków umowy 16 lutego 
Wójt Gminy podjął decyzję o wy-
powiedzeniu Zakładowi Sprzą-
tania Placów i Ulic umowy. Na 
usługi utrzymania gminnych ulic 
został ogłoszony nowy przetarg. 
Do momentu jego rozstrzygnię-
cia usługi zostały doraźnie zleco-
ne spółce Tarnowska Gospodarka 
Komunalna TP-KOM. 

~ARz

Umowa wypowiedziana

Ciekawa wystawa

Wystawa „Bitwa o Po-
znań1945” w Mu-
zeum Powstańców 

Wielkopolskich w Lusowie przy-
bliża historię miesięcznych walk 
o stolicę Wielkopolski w styczniu 
i w lutym 1945 roku. Znajdziemy 
tu szereg zdjęć i opisów dotyczą-
cych tamtych wydarzeń zarówno 
z perspektywy rosyjskiej, polskiej 
jak i niemieckiej. Całość uzupeł-
niają często unikatowe fotografie 
miasta z okresu walk jak i tuż po 

nim. Ciekawym elementem jest 
również zestawienie fotografii 
wczoraj i dziś, ukazujących wy-
brane miejsca w Poznaniu. Całość 
wieńczy wyświetlana z rzutnika 
multimedialnego Rosyjska Kroni-
ka Filmowa z walk o Poznań.

Wystawa będzie czynna do 
końca kwietnia. Muzeum otwar-
te jest od wtorku do soboty, w go-
dzinach od 8.00 do 15.00.

~Michał Krzyżaniak
Dyrektor Muzeum

Sierosław

 Trwa opracowanie projektu oświetle-
nia Osiedla Tenisowego

Tarnowo  Podgórne

 Trwa budowa chodnika na ul. Rokiet-
nickiej

 Trwa modernizacja budynku przy ul. 
Ogrodowej w Tarnowie Podgórnym na 
potrzeby biblioteki

 Trwa opracowanie dokumentacji na 
przebudowę ul. Szkolnej

Wysogotowo

 Podpisano umowę z wykonawcą ak-
tualizacji projektów budowy ulic Ka-
miennej,  Szparagowej i Żytniej

 Rozpoczęto budowę kanalizacji desz-
czowej w ul. Wierzbowej (od ul. Skó-
rzewskiej do nr 38)

 Wezwano wykonawcę do rozpoczęcia 
budowy chodnika i kanalizacji desz-
czowej w ul. Wierzbowej (od ul. Olszy-
nowej do Sojowej) 

 Trwa przebudowa ul. Batorowskiej od 
ul. Bukowskiej w kierunku Batorowa 
na odcinku 430 mb

Sprawdź,  

co wydarzyło się w 

Twojej miejscowości

Sołtys i Rada Sołecka Prze-
źmierowa organizuje wy-
cieczkę w Kotlinę Kłodzką 

z jednodniowym wyjazdem do 
Pragi w dniach 27.04 - 1.05.2012. 

Koszt wycieczki 450 zł od oso-
by. Zapisy u sołtysa od wtorku 
do piątku w godz. 14.00 - 17.00 
ze wstępną wpłatą min. 250 zł od 
osoby. Tylko osoby dorosłe.

~Sołtys Jacek Stypiński

Zapraszamy  
na wycieczkę!
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 aktualności

Dotychczasowa Sekretarz 
Gminy Teresa Domagal-
ska przeszła 1 marca na 

emeryturę. Pracę w Urzędzie roz-
poczęła w grudniu 1994 roku na 
stanowisku inspektora w Wydzia-
le Zagospodarowania Przestrzen-
nego, Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Inwestycji. W niedługim 
czasie została kierownikiem Wy-
działu. W latach 2004 - 2006 peł-
niła funkcję Zastępcy Wójta, a od 
2006 była Sekretarzem Gminy. 

Wyrazy uznania dla zaanga-
żowania i sumiennej pracy Pani 
Teresy na rzecz naszej Gminy 
składali – w imieniu radnych, pra-
cowników Urzędu i jednostek or-
ganizacyjnych – Wójt Gminy Ta-
deusz Czajka i Przewodniczący 
Rady Gminy Grzegorz Leonhard 
podczas lutowej sesji Rady.  

Zmiany w Urzędzie

Najważniejsze to podążać ścieżką wzrostu standardów

Pani Tereso! Dziękując za wspólną pracę w Urzędzie z całego serca 
życzymy dobrego zdrowia, spełnienia marzeń, czasu na poszukiwanie 
nowych pasji oraz dużo osobistego szczęścia! 

1 marca stanowisko Sekretarza 
objął Oskar Cierpiszewski, 
dotychczas główny specja-

lista ds. zamówień publicznych. 
Poprosiliśmy nowego Sekretarza 
o odpowiedź na kilka pytań:  

Co się zmieni w Urzędzie?
Najważniejsze to podążać ścież-

ką wzrostu standardów. Niewątpli-
wie dla klientów dużym ułatwie-
niem będzie rozwój systemów 
teleinformatycznych, które pozwo-
lą na załatwienie wielu spraw bez 
konieczności wizyty w urzędzie. 
Planujemy w tym celu przeprowa-
dzenie pewnej akcji informacyj-
nej. Od 1 marca w nowej formule 
rozpoczęło pracę Biuro Obsłu-
gi Klienta, które stopniowo ma 
przejmować udzielanie informacji 
odnośnie stanu załatwienia spra-
wy z poszczególnych wydziałów. 
Pracownicy Biura Obsługi Klien-
ta będą udzielali wyczerpują-
cych informacji w zakresie spraw 
załatwianych w Urzędzie  i tylko 
w razie konieczności kierować 
będą klientów do poszczególnych 

pracowników. Cały czas inwesto-
wać także będziemy w rozwój i do-
kształcanie pracowników tak, by 
bez przeszkód realizować zadania 
nałożone na urząd.

Najważniejsza zasada, którą 
kieruje się Pan w pracy na sta-
nowisku Sekretarza?

To zasada przeniesiona z zamó-
wień publicznych, którymi zajmo-
wałem się ostatnie 15 lat,  
a mianowicie równe traktowanie. 

Sekretarz to osoba, która musi 
roztropnie zarządzać kapitałem 
ludzkim, stanowiącym filar każ-
dej organizacji. Myślę, że równe 
i sprawiedliwe traktowanie oraz 
ocena pracowników to podstawa 
do budowania zaufania między 
szefem i pracownikami. Chcę też 
być otwarty na kontakty z pra-
cownikami,  „słuchać i słyszeć”, 
budować relacje koleżeńskie, ale 
także w sytuacjach tego wymaga-
jących podejmować zdecydowane 
decyzje i wdrażać je do realizacji. 

Największe zaskoczenie  
w pierwszych dniach pracy?

Właściwie trudno powiedzieć. 
Chyba to, że wiele osób, które 
mnie odwiedziło w tych pierw-
szych dniach, przedstawiło pro-
blemy, o których skali nie miałem 
pojęcia. Mam tylko nadzieję, że 
nie jest to wierzchołek góry lodo-
wej. Na razie wszystko sobie no-
tuję i w najbliższym czasie będę 
szukać rozwiązań.

~ARz

Oskar  
Cierpiszewski
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sprawozdanie 

Sesja w dniu 28 lutego 2012 
r. rozpoczęła się od uro-
czystości pożegnania przez 

Radę Gminy odchodzącej na eme-
ryturę p. Teresy Domagalskiej. 
Pełniła ona w tej i w poprzedniej 
kadencji samorządu funkcję Se-
kretarza Gminy, czyli w praktyce 
Dyrektora Urzędu. W swej dłu-
goletniej karierze p. Teresa pia-
stowała wiele odpowiedzialnych 
funkcji. Wójt Gminy oraz piszą-
cy te słowa Przewodniczący Rady 
Gminy wygłosili z tej podniosłej 
okazji krótkie i uroczyste przemó-
wienia. Obaj mówcy podkreślali 
niewątpliwe zasługi p. Teresy dla 
tworzenia znakomitych osiągnięć 
naszej Gminy na przestrzeni lat. 

Z kolei Adresatka życzeń w swo-
im wystąpieniu krótko podsumo-
wała swoją pracę i podziękowała 
za padające zewsząd miłe słowa. 
Podziękowania i życzenia zda-
wały się nie mieć końca, mimo 
że przed Radą Gminy postawi-
łem w tym dniu odpowiedzialne 
zadanie rozpatrzenia 34 projek-
tów uchwał. Rozpoczęliśmy od 
rozpatrywania zmiany uchwały 
o budżecie Gminy. Tym razem 
nowelizacja polegała głównie na 
zaakceptowaniu przez Radę roz-
liczeń pomiędzy Gminą a spółką 

TP-KOM w kwestii własności po-
szczególnych rodzajów sieci ka-
nalizacyjnej. Wójt zaproponował 
słuszną zasadę, by sieć kanalizacji 
sanitarnej wybudowanej w prze-
szłości przez Gminę w całości 
przekazać na własność spółce, na-
tomiast sieć kanalizacji deszczo-
wej w całości przejąć na własność 
Urzędu Gminy. W dalszej czę-
ści obrad Rada podjęła 6 uchwał 
z zakresu gospodarki przestrzen-
nej. Najistotniejsze z nich doty-
czyły:

– uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego w rejonie niektórych działek 
położonych w rejonie ul. Widok 
w Batorowie,

– przystąpienia do opracowania 
zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
terenów działalności gospodar-
czej położonych w Wysogotowie 
w rejonie ulic Bukowskiej i Bato-
rowskiej,

– zmiany uchwały Rady w spra-
wie przystąpienia do opracowania 
zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego te-
renów działalności gospodarczej 
w Swadzimiu – rejon węzła ko-
munikacyjnego.

Pozostałe 3 uchwały z oma-
wianej problematyki dotyczyły 
udzielenia odmowy przez Radę 
Gminy zmiany uchwał o przyję-
ciu dwóch planów miejscowych. 
Ostatni z projektów z tego zakre-
su dotyczył ponownego uchwa-
lenia jednego z wcześniej przy-
jętych miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzenne-
go w związku z rozstrzygnięciem 
nadzorczym Wojewody Wiel-
kopolskiego. Niezwykle obfity 
na opisywanej sesji był spis pro-
jektów uchwał przygotowanych 
przez Wydział Gospodarki Nie-

ruchomościami Urzędu Gminy. 
Dotyczyły one głównie udziele-
nia Wójtowi przez Radę zezwo-
leń na zawarcie kolejnych umów 
najmu z dotychczasowymi najem-
cami (6 projektów), zezwoleń na 
dzierżawę nieruchomości (4 pro-
jekty), zamiany gruntów (2 pro-
jekty), kupna działek pod drogi (6 
projektów), zezwoleń na sprzedaż 
nieruchomości (4 projekty) oraz 
nadania nazw ulicom (2 projek-
ty). Jeszcze tylko podjęcie uchwał 
w sprawie zawarcia porozumienia 
o wspólnym wykonaniu zadania 
polegającego na wspólnej reali-
zacji komunikacji gminnej na ob-
szarze Gminy Tarnowo Podgórne 
i Gminy Kaźmierz oraz zaakcep-
towanie porozumienia z Gminą 
Dopiewo w sprawie określania 
zasad przekazywania i rozlicza-
nia dotacji celowej na dzieci obję-
te opieką w żłobku i Rada mogła 
przejść do rozpatrywania spra-
wozdania z działalności Wójta. 
Ważnym punktem sesji było rów-
nież przedstawienie przez Wój-
ta nowego Sekretarza Gminy. Od 
1 marca Wójt powierzył wyko-
nywanie tej funkcji p. Oskarowi 
Cierpiszewskiemu, dotychcza-
sowemu głównemu specjaliście 
do spraw zamówień publicznych 
w Urzędzie. Cała Rada życzyła 
nowemu Sekretarzowi powodze-
nia na nowym stanowisku. Do-
kładny spis porządku obrad do-
stępny jest na stronie internetowej 
Gminy w zakładce „Rada Gmi-
ny”. Szczegółowa relacja z ob-
rad dostępna będzie po przyjęciu 
przez Radę stosownego protoko-
łu. Następna sesja Rady Gminy 
odbędzie się 27 marca. Już dziś 
wszystkich czytelników serdecz-
nie na nią zapraszam.

~Grzegorz Leonhard 
Przewodniczący Rady Gminy

Rada zaakceptowała 

rozliczenia pomiędzy 

Gminą a spółką TP-KOM 

w kwestii własności 

poszczególnych rodzajów 

sieci kanalizacyjnej

Z prac 
Rady Gminy

Sesja z 28 lutego
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 bezpieczeństwo

W lutym ujawniliśmy 
kolejny przypadek 
kradzieży drewna 

z okolic Jeziora Lusowskiego. 
Sprawę przekazano Policji. Warto 
w tym miejscu przypomnieć, że 
zgodnie z treścią art. 120 Kodeksu 
wykroczeń wyrąb drzewa z lasu  
oraz kradzież lub przywłaszcze-
nie z lasu drzewa porąbanego lub 
powalonego jest wykroczeniem, 
dopóki wartość drzewa nie prze-
kracza 75 zł. Należy wskazać, iż 
wartość drzewa ustala się na pod-
stawie cen rynkowych, obowią-
zujących w momencie powalenia 
lub wyrąbania drzewa.

Luty obfitował również w in-
terwencje związane z lokalizacją 
dzikich wysypisk śmieci. Znaleź-
liśmy  je między innymi w Wy-
sogotowie, Przeźmierowie, Ba-
ranowie, Tarnowie Podgórnym 
i Lusówku. Są to najczęściej śmie-
ci pochodzące z gospodarstw do-
mowych oraz z warsztatów,  lokali 
użytkowych. Kolejny raz zwraca-
my się z apelem do mieszkańców. 
Jeśli zauważycie Państwo osoby, 
które wyrzucają śmieci, prosimy 
o zgłoszenie. 

Coraz więcej osób, zwłaszcza 
dzieci, pada ofiarą nękania, za-
straszania i gróźb w Internecie. 
W lutym odwiedziliśmy szkoły 
podstawowe w Lusówku, Prze-
źmierowie i Tarnowie Podgór-
nym, by porozmawiać na temat 
zasad bezpieczeństwa w sieci. 
Spotkaliśmy się również z dzieć-
mi ze szkoły w Lusówku, by po-
rozmawiać na temat „Bezpiecz-
ne ferie – Bezpieczna zima” 
i z przedszkolakami z Baranowa, 
by porozmawiać o zasadach bez-
pieczeństwa najmłodszych.

W związku ze zgłoszenia-
mi mieszkańców naszej Gminy 
o spalaniu śmieci w domowych 
piecach Straż Gminna przypomi-
na, że na podstawie ustawy Pra-
wo ochrony środowiska funk-
cjonariusze upoważnieni przez 
Wójta, mogą przeprowadzać kon-
trole pieców pod kątem spalania 
w nich substancji, mogących za-

Z notatnika Gminnego Strażnika

grażać środowisku naturalnemu. 
Poza naruszaniem przepisów i na-
rażaniem się na mandat, spalanie 
śmieci w piecach domowych za-
graża środowisku naturalnemu 

oraz zdrowiu domowników i są-
siadów.

~Artur Szeląg 
Komendant Straży Gminnej

Z dniem 2 marca 2012 roku Zarząd Dróg Powia-
towych wprowadził zakaz wjazdu samochodów 
o  dopuszczalnej masie całkowitej 10 ton na na-
stępujących ulicach w Tarnowie Podgórnym:

•  ul. Poznańska, na odcinku od ul. Kruczej do 
skrzyżowania z ul. Rokietnicką (fragment drogi 
powiatowej nr 2420P),

•  ul. Rokietnicka, od skrzyżowania z ul. Poznań-
ską do granic Gminy i dalej do ul. Szamotul-
skiej (fragment drogi powiatowej nr 2404P),

•  ul. Szkolna, od skrzyżowania z ul. Poznańską 
do skrzyżowania z  ul. 23 Października (frag-
ment drogi powiatowej nr 1872P),

•  ul. 23 Października, od skrzyżowania z  ul. 
Szkolną do ronda na alei Solidarności (frag-
ment drogi powiatowej nr 1872P).

Uwaga! Nowa organizacja ruchu!

Strażnicy gmin-
ni na spotkaniu 
z dziećmi

fot. archiwum
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 sprawozdania

POselskie wieści

Z prac 
Rady Powiatu

Sesja z 8 lutego

8 lutego 2012 r. odbyła się XV 
sesja Rady Powiatu w Po-
znaniu, na której rozpatrzo-

no uchwały m.in. w sprawach: 
- wyboru członka Zarządu 

Powiatu w Poznaniu – wybrano 
Zygmunta Jeżewskiego,  dotych-
czasowego dyrektora PUP w Po-
znaniu 

- w sprawie utworzenia obsza-
ru ograniczonego użytkowania 
dla drogi wojewódzkiej nr 184 
po rozbudowie na odcinku Pa-
miątkowo – Przeźmierowo (więcej 
o tej sprawie piszemy na str. 14)

- w sprawie przyjęcia od Wo-
jewody Wielkopolskiego za-

dania z zakresu administracji 
rządowej (Powiat realizuje za-
dania związane z przeprowadze-
niem kwalifikacji wojskowej, 
a w szczególności określeniem 
zdolności do czynnej służby woj-
skowej, określenie tej zdolności 
należy do Powiatowej Komisji 
Lekarskiej). 

- w sprawie powierzenia gminie 
Swarzędz zadania zarządzania 
drogą powiatową nr 2512P w za-
kresie realizacji zadania pn „Budo-
wa drogi łączącej ul. Rabowicką 
z drogą krajowa nr 92 w m. Jasin. 

- Rada dokonała zmian budże-
tu Powiatu Poznańskiego na 2012 
r. (zmiany te wywołały również 
zmianę Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Powiatu na lata 2012 
– 2016) oraz wysłuchała infor-
macji o działalności Powiatowej 
Komisji Bezpieczeństwa w 2011 
r., którą przedstawił Przewodni-
czący Komisji, Starosta Jan Grab-
kowski. Dynamikę przestępczo-
ści, wykrywalności, wyniki pracy 

policji, bezpieczeństwo na dro-
gach, przestępczość i demorali-
zację nieletnich przedstawił insp. 
Zbigniew Hultajski, Komendant 
Miejski Policji w Poznaniu. Bry-
gadier dr inż. Witold Rewers, 
Komendant Miejski Państwo-
wej Straży Pożarnej w Poznaniu, 
omówił bezpieczeństwo i ochro-
nę przeciwpożarową w Powie-
cie Poznańskim. Ogłoszono wy-
niki konkursu „Komisariat Roku 
2011” – nagroda w wysokości 30 
tys. zł przypadła Komisariatowi 
w Murowanej Goślinie.

 Sprostowanie !!! W poprzed-
nim numerze zamiast KRS ROK-
TARU podałam konto, dlatego 
podaję właściwy nr KRS 000003 
16203. 

Szanowni Państwo! 
Przekażmy im 1% swojego 

podatku. Oni naprawdę potrze-
bują naszego wsparcia!

Z wyrazami szacunku 
Radna Powiatu 

~Krystyna Semba 

W ostatnim czasie wie-
le mówi się o zmia-
nie sposobu nalicza-

nia podatku tzw. janosikowego. 
To podatek, który bardziej za-
sobne samorządy odprowadzają 
do budżetu państwa jako pomoc 
dla gmin mniej zasobnych. Wie-
le kontrowersji budzi wysokość 
tej opłaty. Samorząd wojewódz-
twa mazowieckiego zmuszony 
był zaciągnąć kredyt w wysokości 
50 mln zł, by wpłacić naliczoną 
kwotę. Również samorząd Gmi-
ny Tarnowo Podgórne corocznie 

wpłaca do budżetu państwa od-
powiednią kwotę wyrównawczą. 
W roku 2007 było to 7 945 526 zł, 
a w roku 2012 – 10 295 731 zł.

W tej sprawie poprosiliśmy 
posła Waldy Dzikowskiego 
o wypowiedź.

W.D.  – Jestem  zwolennikiem 
zasady solidarności finansowej 
miedzy samorządami. Dlatego 
wpłaty do budżetu (janosikowe) 
są niezbędnym narzędziem niwe-
lującym dysproporcje w zasob-
ności samorządów. Mechanizm 
ten został wprowadzony  ustawą 
z 2003 roku o dochodach jedno-
stek samorządu terytorialnego i 
po 10 latach wymaga on korekt. 
Jednak co do zasady janosikowe 
jest słusznym rozwiązaniem. 

Do Sejmu wpłynęły dwa projek-
ty – obywatelski i poselski. W ko-
misji będziemy pracować nad oby-
dwoma do końca czerwca 2012. 

Oba projekty zawierają ciekawe 
rozwiązania legislacyjne, które 
korygują poprzedni mechanizm 
wpłat do budżetu państwa - jano-
sikowego.

Panie Pośle,  co Pan sądzi na 
temat nieustannego dokładania 
samorządom obowiązków bez 
zwrotu nakładów?

W.D. – Muszę spojrzeć na to 
z dwóch stron. Jako gospodarz 
gminy z niezadowoleniem przyj-
mowałem podobne praktyki – ro-
zumiem zatem samorządowców. 
Jako poseł i członek partii rzą-
dzącej muszę patrzeć szerzej – na 
interes całego kraju. Wiem, że na 
samorządy zawsze można liczyć.

I na koniec: jakie są szanse na 
zakończenie budowy trasy S-11?

W.D. – Wszystko wskazuje na 
to, że brakujący środkowy odcinek 
zachodniej obwodnicy Poznania 
o długości 5,6 km otrzyma finan-
sowanie w wysokości ok. 200 mln 
złotych. Pozytywne opinie w tej 
sprawie wydało już Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego i Minister-
stwo Transportu. W najbliższych 
tygodniach powinna być akcepta-
cja Ministra Finansów.

Dziękujemy za rozmowę.

~Biuro prasowe PO

Poseł Waldy Dzikowski został 
przewodniczącym podkomisji 
nadzwyczajnej ds. projektu  zmian  
w podatku janosikowym  
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 stowarzyszenia

Zarząd Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego 
w Tarnowie Podgórnym 

zawiadamia swoich członków, 
że 1 kwietnia organizuje 
zawody wędkarskie o Puchar 
Rad Sołeckich Gminy Tarnowo 
Podgórne. Zawody rozegrane 
zostaną na stawach w Baranowie, 
zbiórka o 7.00, wędkowanie 
na jedną wędkę spławikową. 
W zawodach mogą uczestniczyć 
członkowie koła tarnowskiego 
oraz mieszkańcy naszej Gminy 
(zameldowani, bez względu na 
przynależność do stowarzysze-
nia). Warunkiem jest posiadanie 
karty wędkarskiej – młodzież do 
lat 14 jest zwolniona z obowiązku 
jej posiadania. Stosowne zezwo-
lenie na połów ryb można wyku-
pić na miejscu zbiórki (koszt: 5 
zł). 

Klasyfikacja w kategoriach: se-
niorzy i juniorzy do lat 18 (w obu: 
puchary za I-III miejsca  oraz me-
dale za IV-VI miejsca). Na za-

Wiadomości wędkarskie

kończenie zawodów – grill i gro-
chówka. Zapraszamy wszystkich 
chętnych do uczestniczenia w za-
wodach, które będą zaliczane do 
konkursu Grand Prix. 

Zarząd przypomina, że 14 kwiet-
nia organizowana jest akcja sprzą-
tania brzegów Jeziora Lusowskie-
go (zbiórka przy barze Wodnik 
w Lusowie o 10.00). Zapraszamy!

Prezes Koła   ~Marek Perz

W  lutym odbyło się 
spotkanie z Jolantą 
Szwalbe, autorką kil-

ku książek. Wykład nosił tytuł: 
„Nie starzeje się ten, kto nie ma 
na to czasu” i – oprócz wysłu-
chania ciekawej prelekcji – dał 
możliwość zakupienia książki.

Przed nami kolejne wykłady 
przewidziane w programie se-
mestru II roku akademickiego 
2011/2012:  

27 marca  „Wartości codzien-
ności – od poezji do życia Anto-
nio Fascianelliego” dra Andrze-
ja Stogowskiego (wcześniejszy 
wykład tego prelegenta, „Jak cię 
widzą, tak cię piszą” zaplanowa-
liśmy na 13 marca).

17 kwietnia „Ezoteryka 
w twórczości Adama Mickiewi-

cza”  – mgr Anna Szulc opowie 
o zjawiskach wiedzy tajemnej.

8 maja „Sztuka życia według 
starożytnych filozofów”, którą 
w sposób błyskotliwy, a jedno-
cześnie rzetelny przybliży swo-
im słuchaczom dr Adam Dwora-
czyk. 

~Maria Kaniewska

O czym mówią 
wykładowcy

Za nami zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze Kółka 
Rolniczego, które odby-

ło się 26 lutego. Zebrani udzieli-
li absolutorium ustępującemu za-
rządowi. W wyborach jawnych 
członkowie wybrali jednogłośnie 
ten sam zarząd. 

Prezesem został Stanisław Le-
itgeber, sekretarzem – Małgorza-
ta Kożuchowska, skarbnikiem 
– Józef Ignyś. Komisję rewizyj-
ną tworzą przewodniczący Leon 
Żebrowski oraz członkowie Wie-
sław Woszak i Wiesław Kubiak.  
Dyskutowano nad dalszą działal-
nością Kółka Rolniczego, które 
w tym roku obchodzi 105. rocz-
nicę powstania. Zarząd dziękuje 
restauracji „La Siesta” z Tarnowa 
Podgórnego za udostępnianie sali 
oraz poczęstunek na zebraniu.

~Zarząd Kółka Rolniczego

Po zebraniu Kółka 
Rolniczego

Zawody podlo-
dowe w Niepru-
szewie
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 lotnisko

Głos Stowarzyszenia

Port Lotniczy Poznań-Ławica realizuje roz-
budowę lotniska. Rozbudowa daje możliwo-
ści wykonywania 72 270 operacji lotniczych 

w ciągu roku. Oznacza to wykonywanie 198 opera-
cji lotniczych w ciągu doby, w nocy 16, a w dzień 
182 operacje lotnicze. Doprowadzi to do sytuacji, 
w której w ciągu dnia co 5 minut będzie wykonywana 
operacja lotnicza. Pragniemy zwrócić uwagę, że taka 
częstotliwość operacji lotniczych narazi nas na cią-
głe przebywanie w hałasie. Przedsmak tej sytuacji 
doznamy w trakcie trwania Euro 2012. Obserwując 
działania Portu Lotniczego możemy z dużym praw-
dopodobieństwem stwierdzić, iż stan docelowy zo-
stanie osiągnięty w ciągu kilku lat. Władze regionu, 
wskutek braku wyobraźni i programów rewitaliza-
cyjnych, swymi działaniami wspierają i wspomaga-
ją rozwój lotniska bez względu na koszty społeczne.

W lutym 2012 roku Sejmik Województwa Wiel-
kopolskiego przyjął uchwałę w sprawie utworzenia 
strefy ograniczonego użytkowania. Zdaniem Stowa-
rzyszenia zakres tej strefy jest celowo ograniczony 
do minimum. Zrealizowanie rozbudowy lotniska na-
rusza prawa mieszkańców do godnego, niezakłócone-
go spokoju, narusza nasze prawa do ochrony zdrowia,  
powoduje narażenie nas na ogromne straty materialne. 
Władze lotniska są tego świadome. Z tych względów 
podejmują szereg działań zmierzających do ograni-
czenia i znacznego wyeliminowania roszczeń miesz-
kańców. Prowadzone są  rozmowy z władzami mają-
ce na celu ustalenie zasad i sposobów maksymalnego 
wyeliminowania i ograniczenia odszkodowań. Co cie-
kawe, wszelkie te działania nagłaśnia się jako działa-
nia w interesie mieszkańców. Publikuje się informacje 
o pokryciu kosztów wymiany okien i drzwi. Wysyła-

ni są do mieszkańców emisariusze 
proponujący polubowne załatwie-
nie odszkodowań. Celowo ograni-
czono wielkość strefy ograniczo-
nego użytkowania.  Działania te 
mają odwrócić uwagę mieszkań-
ców od ich rzeczywistych uzasad-
nionych roszczeń. Również mają 
doprowadzić do szybkiego po-
pisania porozumień z lotniskiem 
i za niewielkie kwoty rezygnację 
mieszkańców z innych roszczeń. 
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że 
obecnie zarówno wartość posiada-
nych działek, budynków na terenie 
Przeźmierowa i części Baranowa 
drastycznie spadła a zbycie ich za 
rozsądną cenę graniczy z cudem. 
Władze lotniska i wspomagające 
ich władze administracyjne liczą iż 
osamotnieni mieszkańcy jako po-
jedynczy obywatele mogą zostać 
łatwo zmanipulowani. Pojedynczy 
mieszkaniec nie stanowi żadnej 
realnej siły. Podpisane przez rząd 

porozumienie ACTA jest przykła-
dem, co można zdziałać w grupie.

Stowarzyszenie powsta-
ło w celu zgrupowania wspól-
nej mądrości i stworzenia realnej 
siły mogącej bronić naszych in-
teresów. Ilość członków decydu-
je o naszej sile. Czy w interesie 
zarządu lotniska, również władz 
administracyjnych, które podję-
ły tak kontrowersyjną decyzję, 
leży wypłata należnych wysokich 
świadczeń odszkodowawczych 
dla mieszkańców, czy też ich jak 
największe ograniczenie? Z tych 
względów wydaje nam się, że na-
leży mieć ograniczone zaufanie 
do podejmowanych działań zwią-
zanych z wypłatą odszkodowań 
przez instytucje związane z Por-
tem Lotniczym Poznań-Ławica.  

Stowarzyszenie Przyjaciół Przeźmiero-
wa i Baranowa „Nasze małe Ojczyzny”

www.przezmierowo.org,  
kontakt@przezmierowo.org

17 marca o 15.30 w Domu Kultu-
ry w Przeźmierowie (ul. Ogrodowa 
13) odbędzie się  zebranie Stowa-
rzyszenia. Uwaga! Omawiane będą 
kwestie odszkodowań. Będziemy 
też zbierać deklaracje członkowskie 
osób chcących wstąpić do Stowa-
rzyszenia.

Korzyści z członkostwa:
•  Dostęp do najświeższej wiedzy.
•  Uczestnictwo w eksperckich 

spotkaniach.

• Wymiana doświadczeń.
• Ochrona interesów członków.
•  Uczestnictwo w negocjacjach 

i konsultacjach.
•  Dostęp do wiarygodnych rapor-

tów.
Rozsądne, wspólne, wyważone 

i skoordynowane działania  zapew-
nią nam osiągnięcie podejmowa-
nych celów. 

Liczymy na Państwa obecność!

Szanowni Państwo!
W związku z Uchwałą podjętą przez Sejmik Woje-

wództwa Wielkopolskiego, wokół Portu Lotniczego 
Poznań-Ławica został utworzony obszar ograniczo-
nego użytkowania.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne są informacje 
o prawach, które przysługują Państwu - mieszkań-
com obszaru ograniczonego użytkowania. Na bieżą-
co prowadzimy ciągły pomiar hałasu, wynikającego 
z działalności Portu oraz monitorujemy uciążliwości 
powstałe wskutek ewentualnego przekroczenia do-
puszczalnych norm. Naszym zamiarem jest ograni-
czenie oddziaływania Portu Lotniczego na najbliższą 
okolicę, w tym na Państwa nieruchomości i komfort 
ich użytkowania. 

Jesteśmy zobowiązani do zaspokojenia roszczeń 
właścicieli nieruchomości objętych zakresem uchwa-
ły. Zapewniamy, że podejmiemy konkretne działania 
zapewniające przede wszystkim poprawę klimatu 

akustycznego w istniejących bu-
dynkach. Pragniemy zaprezento-
wać Państwu specjalnie przygo-
towaną procedurę koncyliacyjną, 
która ułatwi mieszkańcom docho-
dzenie roszczeń oraz skracać czas 
ich zaspokojenia. 

Zapraszamy na spotkanie, 
które odbędzie się 22 marca 
o godzinie 19.00 w Sali Spor-
towej OSiR w  Przeźmiero-
wie, ul. Kościelna 46/48. 

Od dwóch tygodni dostępny 
jest specjalny numer kontakto-
wy oraz adres e-mail (+48 669 
654 760;  email: oou@airport-po-

znan.com.pl) do przedstawiciela 
Portu Lotniczego, który udzie-
li wszystkim zainteresowanym 
bieżących informacji. Na stro-
nie http://poznanski.e-mapa.net/ 
można sprawdzić przebieg ob-
szaru ograniczonego użytkowania 
(też na ostatniej stronie). 

Mamy nadzieję, że ta informa-
cja pomoże w rozwijaniu dialo-
gu społecznego w sprawie za-
spokojenia roszczeń związanych 
z utworzeniem w miejscu Pań-
stwa zamieszkania  obszaru ogra-
niczonego użytkowania.

Z poważaniem 
  Zarząd Portu Lotniczego  

Poznań-Ławica

Głos Portu Lotniczego
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Gmina Tarnowo Podgór-
ne znalazła się w gronie  
16 nominowanych w kon-

kursie Super Samorząd organizo-
wanym w ramach akcji Masz Wy-
bór Masz Głos. W zakończonej 
właśnie pierwszej edycji konkur-
su swój udział zadeklarowały 153 
partnerstwa lokalnych organiza-
cji i samorządu. Gminę Tarnowo 
Podgórne reprezentował Gminny 
Ośrodek Kultury „SEZAM”.

Akcja miała na celu poprawę 
komunikacji samorządu z miesz-
kańcami oraz zaangażowanie 
mieszkańców w życie społeczno-

Nominacja dla Tarnowa Podgórnego
ści lokalnej. Była to również oka-
zja do zaprezentowania już wypra-
cowanych rozwiązań. – Naszym 
atutem jest możliwość aktywne-
go uczestniczenia mieszkańców 
w każdej sesji Rady Gminy i posie-
dzeniach komisji.  – mówi Tade-
usz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne. Dużym zainteresowa-
niem wśród uczestników konkur-
su cieszyło się także wykorzysta-
nie przez naszą Gminę systemu 
powiadamiania przez SMS, który 
służy do przekazywania informa-
cji nie tylko z obszaru zarządza-
nia kryzysowego, ale również – 

i to zasługuje na podkreślenie – do 
przypominania o imprezach spor-
towych czy wydarzeniach kultu-
ralnych. Chwalono także zebrania 
wiejskie, czyli regularne spotkania 
Wójta z mieszkańcami każdej z 16 
miejscowości tworzących naszą 
Gminę. 

Konkurs Super Samorząd jest 
organizowany przez warszawską 
Fundację St. Batorego i Stowa-
rzyszenie Szkoła Liderów. Pa-
tronat objął Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej  Bronisław 
Komorowski.

~ARz

Tradycyjne kosze ze świę-
conką, zgłoszone do IV 
Konkursu Koszy Wielka-

nocnych można będzie podziwiać 
1 kwietnia w Mrowinie (gm. Ro-
kietnica).  Zachęcamy również 
do  wystawienia własnego kosza, 
przygotowanego samodzielnie 
lub w grupie znajomych. Konkurs 
jest bowiem skierowany do osób 
prywatnych, grup i kół gospodyń 
wiejskich z całej Wielkopolski. 

W poprzednich edycjach kon-
kursu kosze wykonane przez 
mieszkanki naszej Gminy nie-
jednokrotnie zdobywały uznanie 
jury.

Do 23 marca zgłoszenia przyj-
mowane są osobiście w Urzędzie 
Gminy Rokietnica, telefonicznie 
(tel. 61 89 60 619) lub mailem 
(katarzyna.filipowiak@rokietni-
ca.pl lub anna.garbicz@rokietni-
ca.pl).

Konkurs organizowany jest po 
raz czwarty przez Gminę Rokiet-
nica, a patronat nad nim objęli 
Wójtowie  Rokietnicy, Tarnowa 
Podgórnego Kaźmierza oraz Bur-
mistrz Miasta i Gminy Szamotuły.  
Więcej informacji na stronach in-
ternetowych: naszej i  Gminy Ro-
kietnica oraz u sołtysów. 

~ARz 

14 kwietnia, godz. 9.00-13.00

Drzwi otwarte w Liceum
Pochwal się swoją 
święconką!
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8 lutego Rada Powiatu podjęła uchwałę w spra-
wie utworzenia obszaru ograniczonego użyt-
kowania dla drogi wojewódzkiej nr 184 (ul. 

Szamotulska) po rozbudowie. Utworzono go dla te-
renów podlegających ochronie przed hałasem, zgod-
nie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Z przeprowadzonego przez Regionalnego Dyrekto-
ra Ochrony Środowiska postępowania w sprawie oce-
ny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie 
wynikała potrzeba wprowadzenia ograniczeń w zakre-
sie przeznaczenia terenu oraz sposobu korzystania z te-
renów leżących w zasięgu obszaru. Zostały natomiast 
określone wymagania techniczne dotyczące budyn-
ków zlokalizowanych w granicach obszaru, polegają-
ce na konieczności wymiany okien w ścianie budynku 

Dobrze zadzwoń!
W związku z powtarzającymi się błędami w wybie-

raniu numerów wewnętrznych do działów Tarnow-
skiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.  
i w rezultacie łączeniu się z prywatnymi abonen-
tami, przypominamy, że numer centrali Spółki to  
61 8146 430. Dopiero po zgłoszeniu się automatycz-
nej informacji wybieramy numer wewnętrzny do da-
nego działu np.

wew. 444 – sekretariat
wew. 433 – dział wod. –kan.  
wew. 434 – dział porządku i czystości
wew. 435 – księgowość
lub po chwili łączymy się automatycznie z operatorem.
Proszę nie łączyć się przez wybranie początku 

numeru centrali i dodanie wewnętrznego numeru, 
bo w ten sposób połączą się Państwo z prywatnym 
abonentem.  ~TP-KOM

Zapłać podatek
15 marca mija termin płatności I raty podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego 
za rok 2012. Należny podatek można wpłacać u sołty-
sa miejscowości, w której położona jest dana nierucho-
mość lub na konto wskazane w decyzji wymiarowej.

Podatek lokalny można również uregulować bez 
prowizji w kasie ING Bank Śląski, która jest czynna 
w godzinach 11.00-15.00 w siedzibie Urzędu Gminy. 

Przypominamy, że  nieuregulowany w terminie po-
datek staje się zaległością podatkową. Poza kosztami 
upomnienia w wysokości 8,80 zł do zapłaty pozo-
stają odsetki, które w skali roku wynoszą 14 % (na 
dzień 28.02.2012 r.).

O wszelkich zmianach zachodzących u podatnika 
(zmiana adresu zamieszkania, adresu zameldowania) 
czy w podstawach opodatkowania należy zawiado-
mić organ podatkowy w terminie 14 dni od ich zaj-
ścia. ~WF

W związku z zamknięciem ulicy Wierzbowej w Wysogotowie od 1 
marca do odwołania autobusy TPBUS dojeżdżają tylko do przy-
stanku „Wysogotowo klub”. Przystanki przy ulicy Wierzbo-

wej i Pięknej są nieczynne. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 
Ponadto w związku z uruchomieniem obsługi komunikacyjnej miej-

scowości Więckowice od 27 lutego wprowadzono zmiany do rozkładu 
jazdy w dni robocze na liniach 02, 04 i 05. 

Poprzednie kursy: Obecne kursy:

Linia 04:

6:40 z Sierosławia do Poznania 6:35 z Więckowic przez Sierosław (6:40) do Poznania

8:35 z Sierosławia do Poznania 8:30 z Więckowic przez Sierosław (8:35) do Poznania

14:35 z Sierosławia do Poznania 14:32 z Więckowic przez Sierosław (14:37) do Po-
znania

16:25 z Sierosławia do Poznania 16:27 z Więckowic przez Sierosław (16:32) do Po-
znania

18:05 z Sierosławia do Poznania 18:10 z Sierosławia do Poznania

7:45 z Poznania do Sierosławia 7:40 z Poznania do Więckowic przez Sierosław 

13:00 z Poznania do Sierosławia  
(linia 04)

13:00 z Poznania do Tarnowa Podg. przez  Lusowo, 
Sady (linia 02)

13:25 z Poznania do Lusowa  
(linia 02)

13:30 z Poznania do Więckowic przez Lusowo, Sie-
rosław (linia 04)

15:40 z Poznania do Sierosławia 15:35 z Poznania do Więckowic przez Sierosław 

17:20 z Poznania do Sierosławia 17:25 z Poznania do Sierosławia

18:50 z Poznania do Sierosławia  
przez Lusowo

18:55 z Poznania do Sierosławia przez Lusowo 

Linia 02:

14:05 z Lusowa do Poznania 13:53 z Tarnowa Podg. do Poznania przez Sady, Lusowo

Linia 05:

6:25 z Lusowa do Sierosławia Wycofany

13:38 z Sierosławia do Tarnowa Podg Wycofany

14:10 z Tarnowa Podgórnego do 
Sierosławia

14:01 z Tarnowa Podgórnego do Sierosławia tylko w 
dni nauki szkolnej

Na terenie gminy Dopiewo (obszar: Sierosław – Więckowice) obo-
wiązują bilety jednorazowe sprzedawane tylko i wyłącznie w autobusie 
u Kierowcy. Bilety miesięczne (z oznaczeniem „W”) będą dostępne tyl-
ko w punkcie sprzedaży w Więckowicach.

Autobusy jadące do Więckowic nie wjeżdżają na przystanek autobu-
sowy przy działkach w Sierosławiu. Przystanek obowiązujący znajduje 
się na ul. Bukowskiej. Kursy powrotne zatrzymują się na pętli w Siero-
sławiu przy działkach.

Dla mieszkających przy Szamotulskiej 
mieszkalnego ustawionej frontem 
do drogi na okna o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej. 

W związku ograniczeniem 
sposobu korzystania z nierucho-
mości jej właściciel może żądać 
odszkodowania za poniesioną 
szkodę (szkoda obejmuje rów-
nież zmniejszenie wartości nie-
ruchomości). Są to także koszty 
poniesione w celu wypełnienia 
tych wymagań przez istniejące 
budynki, nawet w przypadku bra-
ku obowiązku podjęcia działań 
w tym zakresie. Do wypłaty od-

szkodowań zobowiązany jest ten, 
którego działalność spowodowała 
wprowadzenie ograniczeń, a więc 
Zarząd Dróg Wojewódzkich. 

Mapy poszczególnych obrębów 
miejscowości dostarczyłam sołty-
som, abyście Państwo mogli się 
zorientować, gdzie przebiegają 
granice obszaru. Informacje w tej 
sprawie można uzyskać w Staro-
stwie, w Wydziale Ochrony Śro-
dowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
u zastępcy dyrektora Małgorzaty 
Waligórskiej, tel. 61 8410 582. 

Radna Powiatu Krystyna Semba 

TPBUS informuje
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Nadchodzi wiosna 2012, 
zatem zgodnie z pla-
nem rozpoczynamy pra-

ce remontowe. Przystępujemy 
do I Etapu, czyli do ratowania 
sklepienia kościoła przed zawa-
leniem. Przedstawię poniżej opis 
i ilustrację tego co nas  w najbliż-
szych tygodniach czeka.

Co już zrobiono
Najpierw podzielę się tym co 

zostało już zrobione, co było ko-
nieczne, by remont rozpocząć. 
Pracy wykonano dużo, choć nie 
jest ona widoczna  parafianom 
tzw. gołym okiem. 

Wykonano badania geologicz-
ne gruntu na głębokość 6 metrów 
wokół kościoła wraz z dokumen-
tacją  (konieczne dla właściwej 
oceny ewentualnego osiadania 
budowli). Wykonano odkrywki 
ziemne przy fundamentach na ze-
wnątrz i wewnątrz kościoła w celu 
dokonania oceny fundamentów, 
ich osuszenia oraz planowane-
go sposobu odprowadzenia wód 
deszczowych. Na podstawie pro-
jektu autorskiego naprawy stropu 
został wykonany komplet doku-
mentacji technicznych i koszto-
rysów budowlanych tego etapu. 
Rozpoczęto procedurę przetargo-
wą, powołano komisję przetargo-
wą i wybrano wykonawcę. Będzie 
nim Firma Budowlano-Sztukator-
ska i Renowacji Zabytków Seba-
stian Domaniecki z Poznania. 

Złożono wnioski do Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków oraz Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu o wydanie pozwole-
nia na budowę – remont kościoła. 
Uzyskano  pozwolnie na rozpo-
częcie budowy. Przeprowadzono 
akcję informacyjną, wykonano 
i rozpowszechniono ulotki. Wy-
konano i zamontowano baner in-
formacyjny przed kościołem. 

Zdemontowano obrazy, które 
zostały przewiezione do pracowni 
konserwatorskiej. Uruchomiono 
parafialne  konto bankowe. Prze-
prowadziliśmy spotkania z wła-
dzami firm na terenie naszej Gmi-
ny i uzyskaliśmy wiele zapewnień 

Ratujmy nasz zabytek 
    Część V

o pomocy finansowej. Niektóre 
z firm wpłaciły już pieniądze na 
nasze konto remontowe. Znajdu-
jemy niezwykle pozytywny i licz-
ny oddźwięk parafian na nasze 
wspólne dzieło, w przelewach 
i datkach finansowych „na tacę”. 

Złożyliśmy wniosek do Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o dofinansowanie 
Etapu I. Uzyskaliśmy z Minister-
stwa  pozytywną decyzję o za-
rezerwowaniu środków na tę re-
alizację.  Możemy zatem być 
spokojni o sfinansowanie tego 
zadania. Zdajemy sobie jednak 
sprawę z tego, że w stosunku do 

kosztów całego remontu kościo-
ła oraz jego wyposażenia Etap 
I to jedynie 15% całości. Zatem 
nieustannie prosimy, zabiegamy 
i wspólnie martwimy się w parafii 
o dalsze środki finansowe. 

Etap I – realizacja.
W zakres Etapu I wchodzi: 

ustawienie rusztowania wspiera-
jącego strop kościoła, wykonanie 
naprawy stropu zgodnie z projek-
tem autorskim, wykonanie ścią-
gów okalających kościół oraz 

ściągów poprzecznych ponad 
nawą kościoła (na strychu). 

Podobne prace zostały zapro-
jektowane (również przez dr hab. 
Piotra Rappa) i wykonane w Wil-
kowie Polskim koło Kościana. 
Technologia  będzie taka sama 
u nas. Korzystając z dokumenta-
cji fotograficznej z Wilkowa Pol-
skiego pokazujemy  co nas czeka.

Na zdjęciu 1 – sposób wykona-
nia zbrojenia żeber żelbetowych 
do których zostaną podwieszone 
na specjalnych hakach ceramicz-
ne kształtki żeber gotyckich. 

Na zdjęciu 2  – maty włókna 
węglowego przyklejonego ży-

wicą do gotyckich sklepień mię-
dzyżebrowych, których zadaniem 
jest ich scalenie. Na zdjęciu 3 – 
strop po naprawie. Na zdjęciu 4 – 
rusztowanie zabezpieczające cały 
strop kościoła, rozparte od po-
sadzki do żeber gotyckich. 

(Wykorzystałem zdjęcia z opra-
cowania Piotra Rappa). 

Prace zgodnie z programem 
rozpoczną się lada dzień i potrwa-
ją około trzy miesiące. 

Opracował  ~Kazimierz Szulc
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14 kwietnia
Kokoszczyn 
od  900 do 915 – przy świetlicy wiejskiej
Góra od 9 25 do 940 – przy świetlicy wiejskiej
Tarnowo Podgórne
–  od 9 50 do 10 05 – Zielony Gród ul. Sasankowa
–  od 10 10 do 10 25 – parking   ul. Szkolna  przy 

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

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

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

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

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

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

Otowska przy ul. Sierosławskiej

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

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

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

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

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

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

niczej
–  od 1050 do 1105 – ul. Wysogotowska przy 

ul. Kościelnej
–  od 1110 do 1125 – ul. Rynkowa teren byłego 

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

kultury
Batorowo  od 1215 do 1230 – przy świetlicy 
wiejskiej

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

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

godowej
Swadzim - od 1345 do 1400 – przy świetlicy 
wiejskiej

28 kwietnia
Baranowo  
–  od 900 do 915 – ul. Budowlanych parking 

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

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

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

dowej
Zachęcamy wszystkich do korzystania 

z mobilnej zbiórki odpadów.
~Marek Ratajczak

Inspektor ds. ochrony środowiska 

Nieodpłatne zbiórki odpadów problemowych

Ponownie w  bieżącym roku na terenie Gminy, zgodnie 
z poniżej przedstawionym harmonogramem pojawi się 
Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Problemowych. 

Jest to specjalny samochód, który w określoną sobotę odbie-
rze od mieszkańców nieodpłatnie odpady problemowe. Przy-
pominamy, że do Mobilnego Punktu Zbierania Odpadów każ-
dy mieszkaniec naszej Gminy może dostarczyć wytworzone 
w domu odpady problemowe, do których zaliczamy m.in.:

• wyłącznie drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
(drobny sprzęt RTV, komputery, suszarki, żelazka, itp.)

• baterie i akumulatory

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

w opakowaniach
• zużyte filtry olejowe
• zaolejone szmaty i ścierki
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27 marca
Baranowo  
- od 900 do 915 - ul. Budowlanych parking 
przy Intermotelu
- od 920 do 935 - os.Rubinowe ul. Perłowa
- od 940 do 955 - ul. Przemysława przy 
sklepach
- od 1000 do 1015 - ul. Pogodna przy ko-
ściele
- od 1020 do 1035 - Szamotulska wjazd na 
teren Akademii Rolniczej
Chyby 
- od 1045 do 1100 – przy świetlicy wiej-
skiej
- od 1105 do 1120 – Zielone Osiedle wjazd 
ul Różana
- od 1125 do 1140 – ul. Szkolna przy ul. 
Ogrodowa 

28 marca
Kokoszczyn od  900 do 915 – przy świe-
tlicy wiejskiej
Góra od 925 do 940 – przy świetlicy wiej-
skiej
Tarnowo Podgórne 
- od 950 do 1005 – Zielony Gród ul. Sa-
sankowa
- od 1010 do 1025 – parking naprzeciwko  
targowiska przy  pawilonie handlowym
- od 1030 do 1045  – ul. Rokietnicka przy 
bazie TP-Bus

- od 1050 do 1105 – ul. Owocowa parking 
przy blokach
Rumianek od 1115 do 1130– ul. Szkolna 
przy dawnej  świetlicy wiejskiej
Ceradz Kościelny 
- od 1140 do 1155 – przy świetlicy wiej-
skiej
- od 1200 do 1215 – ul. Kalwowska przy 
ul. Ogrodowej
Jankowice 
- od 1225 do 1240 – przy świetlicy wiej-
skiej
-od 1245 do 1300 – Edmundowo ul. Ed-
mundowska przy ul. Leśnej
Lusówko 
- od 1310 do 1325 – ul. Jankowicka przy 
ul. Tarnowskiej -sklep spożywczy
- od 1330 do 1345 – pętla autobusowa ul. 
Otowska przy ul. Sierosławskiej
Lusowo 
- od 1355 do 1410 - parking przy kościele
- od 1415 do 1430 – ul. Wierzbowa przy 
ul. Skośnej
- od 1435 do 1450 – ul. Nowa przy domu 
sołtysa
- od 1455 do 1510 - Przylesie ,ul. Przylesie 

29 marca
Sierosław 
- od 900 do 915 – przy domu sołtysa ul. 
Kasztanowa

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

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

Zachęcamy wszystkich do korzysta-
nia z mobilnej zbiórki odpadów.

~Marek Ratajczak  Insp. ds. ochrony środ. 

Zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Tarnowo Podgórne, dnia  6 marca 2012 r.   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(jedn. tekst: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Tarnowo Podgórne podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ NIERUChOmOśCI GmINNYCh PRZEZNACZONYCh DO DZIERżAWY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI KW PO1P/00099481/9

OBRĘB Przeźmierowo

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI Działka nr 198

ADRES NIERUCHOMOŚCI Przeźmierowo, ul. Leśna 62

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
Do dzierżawy przeznaczona  jest część budynku o łącznej powierzchni  360 m² w tym:
- parter + piętro – 346,90 m², - piwnica  - 13,39 m²  wraz z gruntem pod budynkiem

OKRES DZIERŻAWY 10 lat

OPIS NIERUCHOMOŚCI
Budynek po byłym przedszkolu wymagający poniesienia nakładów inwestycyjnym w celu zmiany 
sposobu użytkowania.

PRZEZNACZENIE i SPOSÓB  
ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI

Obiekt po byłym przedszkolu znajdujący się na terenie przeznaczonym pod usługi oświaty przewidziany 
do zmiany funkcji  na cele medyczne z przeznaczeniem do wydzierżawienia dla podmiotów świadczą-
cych usługi ochrony zdrowia mających podpisany kontrakt z NFZ w zakresie lekarza rodzinnego. 

TERMIN ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI Rozpoczęcie działalności w terminie 18 m-cy od dnia podpisania umowy

CZYNSZ DZIERŻAWY
Wywoławcza stawka łącznego miesięcznego czynszu dzierżawnego 4620,22 zł + aktualna stawka  
podatku od towarów i usług VAT w tym pomieszczenie piwnic 1 zł + VAT za 1 m². Czynsz do czasu 
rozpoczęcia działalności zostanie rozliczony w nakładach. 

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.

Wykaz wywieszono od 6 do 27 marca 2012 r. Wnioski o dzierżawę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne nie później 
niż do ostatniego dnia wywieszenia wykazu.  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  Tadeusz Czajka
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 stowarzyszenia

Przypominamy, że 17 marca 
odbędzie się Walne Zebra-
nie Sprawozdawczo-Wy-

borcze Okręgu Szamotulskiego. 
Kurkowe Bractwo Strzelec-

kie w Tarnowie – Podgórnym za-
prasza wszystkich chętnych na 
zawody rozgrywane na naszej 
strzelnicy. Poniżej przedstawiamy 
terminy strzelań na 2012 rok.

21 kwietnia, godz. 14.00 – 
Strzelanie wiosenne

3 maja, godz. 14.00 –  Strzela-
nie trzeciomajowe

19 maja, godz. 14.00 – Strze-
lanie o tytuł Króla Zielonoświąt-
kowego

1 lipca, godz. 14.00 – Strzela-
nie o tytuł Króla Okręgu Szamo-
tulskiego

2 września, godz. 14.00 – 
Strzelanie o tytuł Króla Żniwnego

8 października, godz. 14.00 – 
Strzelanie o Puchar Przechodni 
Prezesa ZKBS

11 listopada, godz. 14.00 – VII Powszechne Obywatelskie Strzelanie 
Niepodległościowe 

8 grudnia, godz. 14.00 – Turniej Mikołajkowy.

Informujemy, że strzelnica jest otwarta w każdy wtorek i czwartek, 
w godz. 16.00 – 20.00. Zapraszamy! Szczegółowych informacje udzieli 
brat Leszek Jerzak pod numerem  tel. 880 584 242.

Z brackim pozdrowieniem 
~Stanisław Bączyk

Wiadomości brackie

W fatalną pogodę (pada-
jący śnieg i oblodzone 
jezdnie) 15 lutego gru-

pa 15 rolników żądnych wiedzy 
i informacji o przyszłości wła-
snych pieniędzy stawiła się w sal-
ce OSiR w Tarnowie Podgórnym 
(pomimo, iż tego dnia było szko-
lenie Spółdzielni Rolników Wiel-
kopolskich w „Hotelu 500” oraz 
zebranie plantatorów buraków 
cukrowych w świetlicy wiejskiej 
we wsi Góra).  Szkolenie prowa-
dził główny specjalista Wielko-
polskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Poznaniu Piotr Ko-
nieczny.

Zapiski ekonomiczne są ko-
nieczne rolnikowi do podejmo-
wania decyzji gospodarczych, 
zwłaszcza przy finansowaniu in-
westycji (trzeba pamiętać o spój-
ności informacji podawanych róż-
nym instytucjom!). 

Poruszono problem wprowadze-
nia składki zdrowotnej dla rolni-

Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
ków, która jest wstępem dla wpro-
wadzenia podatku dochodowego 
na zasadach dotyczących ogółu 
osób prowadzących działalność 
gospodarczą. Prawdopodobnie dla 
gospodarstw małych i średnich bę-
dzie to forma ryczałtu, natomiast 
dla gospodarstw towarowych 
książka przychodów i rozchodów. 
Wprowadzenie podatku dochodo-
wego oznacza likwidację podatku 
rolnego i konieczność zrekompen-
sowania gminom utratę znacznej 
części przychodów w budżetach 
lokalnych jednostek samorządo-
wych, zwłaszcza w terenach po-
zbawionych przemysłu i firm. Po-
datek rolny trzeba płacić mimo, iż 
rolnik uzyskał słabsze dochody lub 
nie uzyskał ich wcale np. z powo-
du klęski. W przypadku obowią-
zywania podatku dochodowego 
przychody będą niższe, a koszty 
takie same lub wyższe, zatem do-
chód będzie niższy, a tym samym 
podatek również będzie niższy.

Prelegent wprowadził pojęcie 
dźwigni finansowej (kredytu) przy 
finansowaniu inwestycji porów-
nując dwa identyczne gospodar-
stwa, z których jedno inwestowa-
ło w oparciu o kredyt, a drugie nie 
inwestowało. Dochód do dyspozy-
cji rolnika w obu gospodarstwach 
okazał się zbliżony, natomiast ren-
towność kapitału własnego w go-
spodarstwie korzystającym z kre-
dytu była wyższa. Na tym tle 
przybliżono kredyt preferencyjny 
z linii CSK (z częściową spłatą ka-
pitału). Obecnie jest to najkorzyst-
niejszy kredyt preferencyjny dla 
rolników na rynku. Bliższe infor-
macje na stronie www.arimr.gov.
pl  (zakładka pomoc krajowa: kre-
dyty preferencyjne po 01.05.2007 
oraz kredyty z częściową spłatą 
kapitału) lub w bankach współpra-
cujących z ARiMR np. Powszech-
ny Bank Spółdzielczy i ING Bank 
Śląski.

~Wiesław  Biały

Brat Feliks Tho-
mas na strzelni-
cy bractwa
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Prześlij zgłoszenie już teraz: marta@showbiz.com.pl
Wiecej informacji: www.showbiz.com.pl

Jeśli jesteś dziewczyną:

- pogodnego usposobienia
- posiadasz obywatelstwo polskie
- do 26 lat, bezdzietną panną
- nieskazitelnego charakteru 
- nieposzlakowanej opinii
- i.. chcesz przeżyc przygodę życia

- mieszkającą lub urodzoną w gminie Tarnowo Podgórne

to jesteś właśnie Tą
której poszukujemy!

DOM  KULTURY w PRZEŹMIEROWIE
ul. Ogrodowa 13

MARCA
godzina 17:3016

 JESTEŚ
MOŻE TO TY

NOWĄ

MISS Polonia 2012?

ELIMINACJE

FINAŁ
odbędzie się podczas

Dni Gminy Tarnowo Podgórne

Miss Polonia Gminy Tarnowo Podgórne 2012

26  MAJA

MISS POLONIA GMINY TARNOWO PODGÓRNE 2012

telefon:  +48 500 226 367  e-mail: marta@showbiz.com.pl www.showbiz.com.pl

!
Natalia Fiszer Miss Polonia WLKP 2011

Dziecięcy Zespół Pie-
śni i Tańca Ludowe-
go „Modraki” powrócił 

już z warsztatów artystycznych 
w Dymaczewie Nowym. Pod-
czas wyjazdu szlifowali przygo-
towywane na regularnych pró-
bach układy taneczne i piosenki. 
A wszystko po to, by wystąpić  
31 marca podczas piątego już 
Wiosennego Koncertu Galowego.

Dla podopiecznych Agnieszki 
Dolaty wiosenny koncert jest za-
wsze podsumowaniem kolejnego 

roku działalności, zarazem jed-
nym z ważniejszych występów 
w terminarzu. A ten jest niemal 
zapełniony – nasz dziecięcy ze-
spół folklorystyczny daje rocznie 
około 35 koncertów w Polsce i za 
granicą. Ma za sobą także wystę-
py telewizyjne. Co pokaże tym ra-
zem? Zapraszamy ostatniego dnia 
marca na godz. 16 do Domu Kul-
tury w Tarnowie Podgórnym. 

Wstęp wolny.

~Jarek Krawczyk

Modraki na galowoNowa formuła przeglądu wokalistów

Rozśpiewana Gmina

Impreza znana dotychczas pod nazwą „Przegląd 
Dzieci Śpiewających” zmienia formułę. Tym ra-
zem przegląd adresowany jest nie tylko do dzieci, 

ale do wszystkich chętnych. Druga istotna różnica – 
termin. Impreza odbędzie się w weekend, aby bliscy 
i znajomi uczestników mogli bez przeszkód  przy-
słuchiwać się i kibicować zmaganiom wokalnych ta-
lentów. 

W sobotę, 14 kwietnia, o godzinie 17 prezentować 
się będą przedszkolaki i uczniowie klas I-III. Dzień 
później o tej samej godzinie wystąpią uczniowie klas 
IV-VI, gimnazjaliści, licealiści i wszyscy chętni, któ-
rzy chcą się pokazać na scenie. Przegląd, podobnie 
jak wcześniej, będzie oceniany przez profesjonalne 
jury, jednak nie będą przyznawane w nim nagrody. 
Najlepsi mają szanse na wyróżnienia, możliwość 
występu podczas Dni Gminy i reprezentowania Gmi-
ny Tarnowo Podgórne w zewnętrznych konkursach.

Aby wziąć udział w przeglądzie należy zapoznać 
się z regulaminem dostępnym na stronie www.gok-
sezam.pl i dostarczyć do biura GOK „SEZAM” wy-
pełnioną kartę zgłoszeniową (również dostępną na 
stronie) do 23 marca 2012.

 ~Jarek Krawczyk
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Biblioteka Publiczna Gmi-
ny Tarnowo Podgórne to 
4 placówki: Biblioteka 

Główna w Tarnowie Podgórnym 
oraz 3 nasze filie: w Barano-
wie, Lusowie i Przeźmierowie. 
Umożliwiają one mieszkańcom 
kontakt z kulturą wyższą, kulturą 
wymagającą trochę wysiłku, ale 
jest to wysiłek przyjemny i prze-
kłada się na inne dziedziny życia, 
tak potrzebne w szybko zmienia-
jącym się świecie. Dostęp do kul-
tury szeroko rozumianej ułatwia 
realizowanie się w XXI wieku 
i może przyczynić się do zahamo-
wania rosnącego dzisiaj analfabe-
tyzmu funkcjonalnego.

Biblioteki dzisiaj to nowocze-
sne, skomputeryzowane instytucje 
kultury, w których zgromadzona 
jest cała dotychczasowa wiedza 
o kulturze, literaturze (polskiej 
i światowej, o piśmiennictwie, hi-
storii, bibliografii, literaturze ob-
cojęzycznej, itd.), o wszystkich 
dziedzinach wiedzy (w szerokim 
tego słowa znaczeniu), o źródłach 
informacji naukowej, technice, 

Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej
komputeryzacji, nowych nośnikach informatycznych, rynku książ-
ki i całej dziedziny wiedzy z tym związanej. A także psychologii, 
metodyki pracy i tematów wysoce specjalistycznych w różnych 
dziedzinach. 

Krótki przegląd 3 z 4 naszych placówek, czyli: Filie Biblioteki 
dzisiaj:

Filia w Przeźmierowie powstała w 1966 roku i mieści się nie-
zmiennie pod tym samym adresem. Oczywiście Biblioteka zadba-
ła o unowocześnienie Filii, o odnowienie, o nowe wyposażenie, 
skomputeryzowanie, o ciekawy i bogaty w nowości księgozbiór 
oraz katalog on-line, pozwalający na zapoznanie się z księgozbio-
rem bez wychodzenia z domu. 

Filia w Baranowie powstała w 1980 roku i do 2008 mieści-
ła się w bardzo trudnych warunkach. Nowy lokal to nowocześnie 
i funkcjonalnie urządzona i skomputeryzowana placówka (za któ-
rą otrzymaliśmy w 2010 roku nagrodę Fundacji Rozwoju Społe-
czeństwa Informacyjnego), pozwala na prowadzenie działalności 
zgodnie z wymogami stawianymi instytucjom kultury dzisiaj. 

Filia w Lusowie powstała w 1986 roku dzięki pomysłowi, ini-
cjatywie i staraniom dyrektora Biblioteki. Początkowo mieściła się 
w świetlicy, a w obecnym lokalu działa od 1996 roku. Placówka 
jest unowocześniona, odnowiona, skomputeryzowana z ciekawym 
księgozbiorem dla wszystkich – dorosłych, dla dzieci i młodzieży.  

Zgromadzony we wszystkich placówkach różnorodny księgo-
zbiór pozwala wszystkim zainteresowanym na bliższy kontakt 
z książką i kulturą wyższą. Więcej informacji na naszej stronie 
www.bibliotekatp.pl. oraz na stronie poziom-wyzej.pl (zakładka 
Kultura / Biblioteka Publiczna). 

~Iwona BilińskaLusowo

Baranowo

Przeźmierowo

KULTURALNY MARZEC/KWIECIEŃ 
16.03 godz. 10  DK Tarnowo Podgórne Konkurs recytatorski „Wiosenne przebudzenie”  - eliminacje gminne

16.03 godz. 18  DK Przeźmierowo Kino Zielone Oko zaprasza  - Szczegóły w TarNowej Kulturze i na www.goksezam.pl 

19.03   Przedszkole Baranowo, DK i Przedszkole Prze-
źmierowo

21.03   DK Tarnowo Podgórne, Przedszkole Tarnowo Pod-
górne, Przedszkole Lusówko

Pro Sinfonica – koncerty edukacyjne dla przedszkoli
pt: „Malowanie muzyką – wiosna w krainie muzyki”

19, 20, 21, 22, 23.03
SP Przeźmierowo,Gimnazjum Tarnowo Podgórne,
SP Ceradz Kościelny, DK Tarnowo Podgórne,
Gimnazjum Baranowo, SP Lusowo, SP Lusówko

Mezzoforte – koncerty edukacyjne dla szkół
pt: „Muzyka i słowa”

23.03 godz. 18  DK Przeźmierowo Kino Studyjne  - Szczegóły w Tarnowej Kulturze i na www.goksezam.pl

25.03 godz. 18
Tarnowo Podgórne, hala OSiR

KONCERT: ANITA LIPNICKA & JOHN PORTER
Impreza biletowana

30.03 godz. 10
Murowana Goślina

Wyjazd laureatów na finał konkursu recytatorskiego
Wiosenne Przebudzenie

31.03 godz. 16
DK Tarnowo Podgórne

V Wiosenny Koncert Galowy
Zespołu Pieśni i Tańca „Modraki”

2.04    DK Tarnowo Podgórne godz. 9 
DK Przeźmierowo godz. 10.45

Przedstawienie dla dzieci pt: „Wiosenna przygoda”

10.04  Galeria w Rotundzie Wystawa fotografii pt: „Byli u nas”

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

13.04 godz. 18   Hala OSiR Kabaret Jurki w programie „Album rodzinny”. Impreza biletowana

14.04 godz. 17
DK Przeźmierowo

Sołtys i Rada Sołecka swoim mieszkańcom - przedstawienie teatralne „Demakijaż, czyli bójcie 
się nas Panowie”  (współorganizacja GOK „SEZAM”)

14-15.04 godz. 18  DK Tarnowo Podgórne „ROZŚPIEWANA GMINA” – I Przegląd Wokalistów
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Gitarzysta i wokalista John 
Porter oraz Anita Lipnic-
ka – wokalistka, która po 

odejściu z Varius Manx próbowa-
ła sił w karierze solowej – spotka-
li się 10 lat temu. I to spotkanie 
odmieniło ich życie. Prywatnie 
do dziś stanowią parę. A na sce-
nie… wspólnie zdobyli olbrzy-
mią popularność, nie rezygnując 
z aspiracji, by tworzyć muzykę 
ambitną. 25 marca wystąpią wraz 
ze swoim zespołem w Tarnowie 
Podgórnym.

Już kilka miesięcy po pierw-
szym spotkaniu w 2002 roku Lip-
nicka i Porter rozpoczęli pracę 
nad nową, wspólną płytą. Album 
„Nieprzyzwoite piosenki” powsta-
wał przez prawie rok w Londy-
nie, a już pierwszy singel „Bones 

Dobrze im w duecie

of Love” stał się przebojem, który sprawił, że płyta 
pokryła się platyną. Duet otrzymał Fryderyka 2003 
w kategorii „Najlepszy album”. Później wydał jesz-

cze trzy płyty – „Inside Stories”, 
„Goodbye”, „Other Stories”. I tak 
jak do dziś przetrwał ich (szeroko 
komentowany w kolorowych pi-
smach) związek, tak nie spada ich 
popularność. Artyści sporo kon-
certują zarówno w Polsce, jak i za 
granicą, i mimo że wydali ostatnio 
swoje płyty solowe, najwyraźniej 
nadal dobrze czują się w duecie.

Z pewnością warto usłyszeć 
ich na żywo. Okazja nadarzy się 
w sobotę, 25 marca, o godz. 18, 
gdy wystąpią w hali OSiR. Bile-
ty w cenie 30 zł można kupować 
w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. 
Poznańska 96 w Tarnowie Pod-
górnym – w godz. 8 - 15) oraz 
w Domach Kultury w Przeźmie-
rowie (Ogrodowa 13 – w godz. 9 - 
16) i Tarnowie Podgórnym (Ogro-
dowa 14 – w godz. 15 - 20).

~Jarek Krawczyk

Miód zapewne spłynie 
na serca ambitnych ki-
nomaniaków, gdy do-

wiedzą się, że w naszej Gminie 
rozpoczyna działalność „Kino 
studyjne”. Inauguracyjna projek-
cja jeszcze w marcu. Zaprasza-
my na nią w piątek, 23 marca, do 
Domu Kultury w Przeźmierowie. 

Zobaczymy „Pogorzelisko” - 
dramat, który opowiada o historii 
rodzeństwa. Podczas odczytywa-
nia testamentu matki, dzieci do-
wiadują się, że ojciec, uznany za 
zmarłego, żyje. Kolejną zaskaku-
jącą informacją jest istnienie bra-
ta. Simon i Jeanne (rodzeństwo) 

Na inaugurację - „Pogorzelisko” 

wyjeżdżają na Bliski Wschód 
w celu poznania historii swojej 
rodziny... 

Bezpłatne karnety, obowiązu-
jące na wszystkie seanse, można 
otrzymać w Domu Kultury w Tar-

nowie Podgórnym i w Przeźmie-
rowie. 

Następnie zobaczymy takie 
filmy jak „Attenberg” (20.04.), 
„Człowiek z Hawru” (18.05.) 
i „Pewien Dżentelmen” (15.06). 

~Dawid Lemanowicz

Śmieszne Jurki
Na kabaretowej mapie Polski jednym z naj-

ważniejszych miast jest Zielona Góra. To 
stamtąd pochodził niezapomniany kabaret 

Potem, stamtąd jest również m. in. Grzegorz Halama, 
czy kabarety Hrabi i Ciach. Do najbardziej znanych 
przedstawicieli „Zielonogórskiego Zagłębia Kabare-
towego” należy także kabaret „Jurki”. I to on odwie-
dzi wkrótce Tarnowo Podgórne.

Podczas występu, który odbędzie się w gościnnej 
hali OSiR 13 kwietnia, zaprezentują swój nowy pro-
gram „Album rodzinny”. Agnieszka „Marylka” Litwin 

– Sobańska, Znany Wojtek Kamiń-
ski i Przemysław „Sasza” Żejmo 
w ciągu ośmiu lat działalności zdo-
byli wszystkie najważniejsze kaba-
retowe nagrody, w tym Grand Prix 
na festiwalu Mulatka w Ełku (1995) 
czy I nagrodę na przeglądzie PaKa 
w Krakowie (1996). Znani są z licz-
nych występów telewizyjnych, 
a oprócz działalności w „Jurkach” 
udzielają się także w innych kaba-
retowych projektach, jak choćby te-
lewizyjnym improwizowanym se-

rialu „Spadkobiercy” czy formach 
filmowych (m. in. świetna „Baśń 
o Ludziach Stąd” Władysława Si-
kory czy własne krótkie formy).

Bilety na to wydarzenie w cenie 
30 zł można kupować w Domach 
Kultury w Tarnowie Podgórnym 
(ul. Ogrodowa 14, w godz.  15 do 
20) i Przeźmierowie (ul. Ogro-
dowa 13, od 9 do 15) oraz w sie-
dzibie GOK „SEZAM” (ul. Po-
znańska 96, od 8 do 15). Początek 
występu o 18.
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Podobnie jak w ubiegłych latach, reprezentacja 
naszej Gminy uda się do Murowanej Gośliny 
na Powiatowy Konkurs Recytatorski „Wio-

senne Przebudzenie”. Kto będzie nas reprezentował? 
O tym przekonamy się po gminnych eliminacjach, 
które odbędą się 16 marca o godz. 10 w Domu Kul-
tury w Tarnowie Podgórnym.

W konkursie wezmą udział  reprezentanci działają-
cych na terenie Gminy szkół podstawowych i gimna-
zjów. Interpretacje wierszy oceniać będzie fachowe 
jury. Na najlepszych czekać będą, oprócz wyjaz-
du do Murowanej Gośliny, miłe upominki. A każdy 
z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom.

~Jarek Krawczyk

Orkiestra powstała w 2001 
r. z inicjatywy ówcze-
snego Wójta Gminy Tar-

nowo Podgórne Waldy Dzikow-
skiego oraz właściciela firmy 
Schattdecor Waltera Schatta. Re-
alizacji tego pomysłu podjął się 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury „Sezam” Szymon Melosik, 
a firma Schattdecor na każdym 
etapie okazywała wiele wsparcia 
nie tylko finansowego. 

Pierwszymi instruktorami zo-
stali: Piotr Pośpieszny (saksofony, 
klarnety, flety), Dariusz Popielski 
(trąbki i perkusja), Krzysztof Za-
remba (puzony, tuby). 

Z orkiestrą przez te 10 lat 
współpracowali i współpracują 
również: 

– instrumenty perkusyjne: Ja-
kub Pepłoński, a obecnie Marek 
Surdyk, 

– klarnety, flety, saksofony 
Krzysztof Mayer, Anna Kaczor, 
a obecnie Jan Adamczewski, 

– trąbki, kornety, althorny: Hen-
ryk Rzeźnik,  

– mażoretki: Konrad Borycki, 
Gabriela Drewniak.

Orkiestra zagrała wiele kon-
certów w kraju i poza granica-
mi, m.in. w Niemczech, Holandii, 
Czechach, Węgrach, Włoszech. 
Udało się jej zdobyć wiele nagród 

Poetyckie wiosenne 
przebudzenie

i wyróżnień. Najważniejszymi 
z nich są:
•	 Międzynarodowe Mistrzo-

stwa Polski Orkiestr Dętych, Sza-
mocin 2003 – II nagroda,
•	 Ogólnopolski Konkurs Ze-

społów Kameralnych i Orkiestr 
Dętych, Gostyń Wlkp. 2004 – II 
nagroda dla Kwintetu Saksofono-
wego, nagroda indywidualna dla 
Marcina Walkowiak (trąbka) oraz 
wyróżnienie dla Kwartetu Puzo-
nowego,
•	 Międzynarodowe Mistrzo-

stwa Polski Orkiestr Dętych, Sza-
mocin 2004 – II nagroda za prze-
marsz uliczny,
•	 nagroda za najlepsze wyko-

nanie utworu rozrywkowego na 
Międzynarodowym Konkursie 
Orkiestr Dętych w Czeskich Ka-
menicach (Czechy),
•	 nagroda indywidualna na 

Ogólnopolskim Konkursie Soli-
stów Instrumentalistów, Leszno 
Wlkp. 2006 – I nagroda solistycz-
na dla Rafała Jędruch (saksofon 
altowy),
•	 Międzypowiatowy Przegląd 

Orkiestr Dętych, Lwówek Wlkp. 
2006 – I nagroda,
•	 Międzynarodowy Festiwal 

Pieśni, Muzyki i Folkloru, Leszno 
Wlkp. 2011 – „Srebrne Pasmo” II 
nagroda za prezentację koncertową,

•	 nagroda indywidualna dla 
najlepszego solisty-instrumentali-
sty dla Damiana Kaczmarka (sak-
sofon altowy) na Międzynarodo-
wym Festiwalu Pieśni, Muzyki 
i Folkloru, Leszno Wlkp. 2011,  
•	  Ogólnopolski Festiwal Or-

kiestr Dętych, Września 2011 – 
nagroda Dyrektora Wrzesińskiego 
Ośrodka Kultury za najlepszą pre-
zentację jazzowo-rozrywkową.

W 2009 roku z inicjatywy 
członków ówczesnej Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej Gminy Tar-
nowo Podgórny przy pomocy 
głównego sponsora firmy Schat-
tdecor, którą reprezentował pod-
czas rozmów prezes Roland Auer,  
jak również Wójta Tadeusza Czaj-
ki utworzone zostało Stowarzy-
szenie Orkiestra Dęta „Da Capo” 
w Tarnowie Podgórnym. Nato-
miast dzięki przychylności Rady 
Sołeckiej Wysogotowa Orkiestra 
korzysta ze świetlicy wiejskiej. 

24 marca 2012 r. o godz. 18:00 
w auli Gimnazjum w Barano-
wie odbędzie się Wiosenny Kon-
cert Jubileuszowy z okazji 10-le-
cia istnienia Orkiestry Dętej 
„Da Capo”, na który w imieniu 
wszystkich członków Orkiestry 
i instruktorów serdecznie wszyst-
kich zapraszam.

~MM

Wiosenny Koncert Jubileuszowy  
- 10 lat Orkiestry Dętej „Da Capo”

Bójcie się Panowie

W teatralnej garderobie przygotowują się do spektaklu 4 aktorki 
o różnych charakterach, w różnej sytuacji życiowej i różnym 
doświadczeniu zawodowym. Osoba reżysera, któremu każda 

z nich chce zaimponować, jest pretekstem do rozmów i zwierzeń boha-
terek spektaklu, a także punktem wyjścia do wielu zabawnych sytuacji. 
Jakich? Dowiemy się podczas przedstawienia „Demakijaż, czyli bójcie 
się nas Panowie”.

Komedia projektu teatralnego „maFra” odpowiada na nurtujące 
wszystkich pytania odwiecznej wojny płci. Panie rozpoznają swoje wła-
sne sekrety, a Panowie dowiedzą się, jakich „poskramiaczy ciał niewie-
ścich” pragną bohaterki. Spektakl wzbogacony jest dużą ilością piose-
nek autorskich, a także takich, które znane są szerokiej publiczności. 

14 kwietnia na ten pełnowymiarowy teatralny spektakl do Domu Kul-
tury w Przeźmierowie zaprasza Sołtys i Rada Sołecka Przeźmierowa 
przy współudziale GOK „SEZAM”. Początek o 17.00.

~GOK
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Na Międzynarodowej Kon-
ferencji w Gdańsku do-
wiedziałam się, że w Pol-

sce i na świecie co piąte dziecko 
jest dzieckiem wolniej uczącym 
się, z inteligencją poniżej przecięt-
nej. O wiele, wiele więcej niż np. 
dzieci z autyzmem, które objęte 
są pomocą psychologiczno – pe-
dagogiczną, otrzymują orzeczenia 
do kształcenia specjalnego (mają 
zatem wszelką pomoc zarówno 
ze strony ustawodawców i specja-
listów). Co natomiast z dziećmi 
z inteligencją poniżej przeciętnej? 
Jest ich tyle samo ile dzieci z dys-
leksją rozwojową! Dla nich nie ma 
nic lub prawie nic…

Czego potrzebują te dzieci 
w procesie uczenia się? Jak moż-
na im pomóc, by mogły funkcjo-
nować w szkole, osiągając sukcesy 
na miarę swych możliwości?

Ustawodawca wspomina jedy-
nie w rozporządzeniu z 17.11.2010 
r. w sprawie zasad udzielania i or-
ganizacji pomocy psychologiczno 
– pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i pla-
cówkach, że pomoc udzielana jest 
uczniom z niepowodzeniami edu-
kacyjnymi. Pojęcie to mieści w so-
bie dzieci, mające jakiekolwiek 
trudności szkolne, nie dotyczy 
tylko dzieci z inteligencją poniżej 
przeciętnej. Daje jedynie wska-
zanie, iż należy takim uczniom 
udzielać pomocy psychologiczno 
– pedagogicznej. Pytanie tylko jak 
to konkretnie ma wyglądać? Dzie-
ci te nie dostają orzeczenia, zatem 
nie ma na nie dodatkowych sub-
wencji. Nie można im dostosować 
warunków na sprawdzian czy eg-
zamin, bo CKE tego nie przewidu-
je, a opinia PPP może określić tyl-
ko warunki na rok szkolny! Wśród 
przewidzianych form pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej 
w szkole można jedynie realizo-
wać zajęcia korekcyjno – kompen-
sacyjne (i to od niedawna!), zaję-
cia dydaktyczno – wyrównawcze 
lub naukę w klasie terapeutycznej 
(których wciąż za mało!). Grupa 

uczniów z inteligencją niższą niż 
przeciętna jest zatem grupą mocno 
zaniedbaną. Dopóki prawo oświa-
towe się nie zmieni, sami rodzice 
i nauczyciele powinni zastanowić 
się nad sposobami wspomagania 
procesu uczenia się dzieci z inteli-
gencją poniżej przeciętnej.

Podczas wspomnianej Konfe-
rencji profesor Steven Shaw z Ka-
nady przedstawił wyniki swoich 
siedmioletnich obserwacji. 

Przede wszystkim należy zmie-
nić myślenie o inteligencji poniżej 
przeciętnej – z myślenia jak o po-
rażce na myślenie, że jest czyn-
nik, który można zmienić. Dzieci 
te stanowią wyzwanie dla systemu 
edukacji. Muszą mieć najlepsze 

warunki kształcenia – inaczej będą 
odnosić same porażki. Nauczmy 
je odporności w przezwyciężaniu 
trudności! Musimy być przeświad-
czeni, że wszystkie dzieci mogą 
się nauczyć wielu rzeczy, jeśli tyl-
ko stworzymy im jak najkorzyst-
niejsze warunki do zrealizowania 
swojego potencjału intelektualne-
go. Dzieci te muszą być uczone 
w specjalny sposób i muszą uwie-
rzyć w to, że mogą się nauczyć. 
Muszą mieć poczucie przynależ-
ności, a nie wykluczenia z zespołu 
klasowego. 

Profesor Shaw proponuje cztery 
obszary: 

a) stosowanie maksymalnie kon-
kretnych instrukcji (nauka poprzez 
doświadczenie: nauka czytania 
na przepisie na ciasteczka czy in-
strukcji nowej gry komputerowej, 
nauka historii w formie rozmowy 
jak starożytni Rzymianie wpłynęli 
na nasze finanse,

b) wkomponowywanie różnych 
umiejętności w inne formy działa-
nia, w nowe sytuacje, z maksymal-

ną ilością powtórek. Wspomóżmy 
się ćwiczeniem komputerowym: 
wtedy dziecko powtarza każdą 
rzecz po 20 razy, nawet o tym nie 
wiedząc.

c) wydłużać czas zaangażowa-
nia dziecka w uczenie się

d) dyscyplinowanie ucznia 
w klasie, musi być on cały czas za-
angażowany, by nie miał na nic in-
nego czasu.

Metoda wykładu podczas lekcji 
jest zła. Ale… dla każdego ucznia 
inny program indywidualny? To 
nierealne! Jak zatem zróżnicować 
nauczanie tak, by każdy z niego 
korzystał na swój sposób?

Profesor wymienia następujące 
sposoby:
•	 nauczyciel dąży do tego, by 

uczniowie uczyli się samodzielnie,
•	 stosuje różne materiały dy-

daktyczne – podręcznik, kompu-
ter, audiobooki, 
•	 sprawdza wiadomości nieko-

niecznie jednym dużym spraw-
dzianem lecz ocenia cały czas, 
każdego dnia,
•	 uczy jednego materiału, sto-

sując mnóstwo ćwiczeń – dzieci 
z inteligencją poniżej przeciętnej 
uczy bardzo podstawowych rze-
czy, 
•	 efekty sprawdza np. prosząc 

o wykonanie makiety serca z pla-
steliny (jeśli na biologii była prze-
rabiana tematyka serca),
•	 różnicuje środowisko, w któ-

rym dane dziecko się uczy – jed-
ne potrzebują ciszy inne muzyki, 
jeszcze inne lepiej uczą się odizo-
lowane (można podzielić klasę na 
4 obszary),
•	 odgrywa sceny z dziećmi – to 

nauka zachowań społecznych, ro-
zumienia norm zachowania.

O tym, co jeszcze pomaga dzie-
ciom z inteligencją poniżej prze-
ciętnej przyswoić wiedzę w wa-
runkach szkolnych, piszemy 
w następnym numerze „Sąsiadki 
– Czytaj” 

~Magdalena Bartkowiak
Poradnia Psychologiczno  

- Pedagogiczna

Inteligencja niższa niż przeciętna 

Dzieci z inteligencją poniżej 
przeciętnej stanowią wyzwanie 
dla systemu edukacji
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Pierwszy semestr w życiu 
uczniów z oddziałów przed-
szkolnych w Szkole Podsta-

wowej im. Jana Pawła II w Tarno-
wie Podgórnym polegał nie tylko 
na intensywnej nauce, ale również 
obfitował w wiele atrakcji. 

Dzieci regularnie uczestniczy-
ły w koncertach „Pro Symfoniki”, 
rozwijając wrażliwość muzyczną, 
a także zapoznały się z pięknem 
muzyki Chopina podczas wyjaz-
du do kina na film pt. „Latająca 
maszyna”. Z dużym zaintereso-
waniem najmłodsi oglądali przed-
stawienia teatralne przygotowa-
ne i prezentowane specjalnie dla 
nich w Gminnym Ośrodku Kul-
tury „Sezam”. Uczniowie uczest-
niczyli w wycieczkach: do Nad-
leśnictwa w Pniewach (ścieżka 

SP Tarnowo Podgórne

Trochę o naszych najmłodszych uczniach…

dydaktyczna po lesie) oraz do Muzeum Rolnictwa w 
Szreniawie (gdzie oglądali przedstawienie teatralne, 
szopkę, wystawy świąteczne i mogli wykonać wła-
sne ozdoby choinkowe). Świątecznym zwyczajem w 
grudniu odbyły się wigilie klasowe i spotkanie ze św. 
Mikołajem. 

Styczeń również obfitował w niezapomniane chwile. 
Z udziałem zespołu tanecznego „Hajdasz” odbył się ba-

lik karnawałowy, podczas które-
go  dzieci mogły zaprezentować się 
w pięknych  przebraniach i potań-
czyć w rytm ulubionych melodii. 
Szczególnie cenne były uroczysto-
ści pozwalające przeżywać chwile 
radości w gronie bliskich: rodziców 
i dziadków. Odpowiednią oka-
zją ku temu było zorganizowanie 
Dnia Babci i Dziadka. Przedszko-
laki przedstawiły część artystycz-
ną, wręczyły upominki, doceniając 
w ten sposób troskę i miłość, jaką 
darzą ich dziadkowie. Codzienne 
życie klasowe oraz imprezy i wy-
jazdy przyczyniły się do integracji 
uczniów, przeżywania przez nich 
wzruszeń oraz kształtowania posta-
wy współuczestnictwa i współdzia-
łania w społeczności szkolnej.

~A. Czubińska, D. Trojanowska

Zgodnie z najlepszymi wzor-
cami karnawałowej trady-
cji upłynął ostatni dzień 

przed feriami w Szkole Podsta-
wowej im. A. Fiedlera w Prze-
źmierowie. Czekali na niego 
wszyscy uczniowie, nauczyciele 
oraz pracownicy szkoły. Karna-
wałową atmosferę wyczuwało się 
już od rana chodząc po odświęt-
nie udekorowanych korytarzach, 
zaglądając do odmienionej scene-
rii sali gimnastycznej czy mijając 
uśmiechniętych przebierańców, 
przechadzających się w holu. 

Dopełnieniem tej radosnej sce-
nerii był afisz informujący o za-
powiadanej imprezie pod jakże 
zachęcającym tytułem: „Wytwor-
nie i elegancko w stylu lat 20. 
i 30. XX wieku”, której organi-
zatorami były (nie po raz pierw-
szy zresztą) panie opiekujące się 
szkolną świetlicą Hałasówką. Po-
mysł okazał się strzałem w przy-
słowiową dziesiątkę, czego wi-
docznym dowodem były stroje 
uczestników – połyskujące ceki-
nami, koralikami, perłami suknie 
pań i dziewcząt, szyje oplecione 

SP Przeźmierowo

Karnawałowe Szaleństwo

kolorowymi boa z piór, głowy 
przystrojone opaskami i brosz-
kami tak modnymi w szalonych 
latach 20-tych. Wśród mężczyzn 
niepodzielnie królowały cylinder, 
frak, nieodzowna laseczka oraz 
trzewiki. 

Gwoździem programu okazała 
się część artystyczna zaprezento-
wana na szkolnej sali gimnastycz-
nej. W klimacie starego kina uro-
cze konferansjerki wprowadziły 
wszystkich w atmosferę lat 20. 
i 30. Wspaniałą zabawę uatrak-
cyjnił występ zaproszonych par 
tanecznych, które w rytmie wal-
ca wiedeńskiego i angielskiego, 

tanga, fokstrota i quickstepa wi-
rowały na parkiecie sali gimna-
stycznej.

Najbardziej emocjonującym 
momentem był pokaz mody 
i cena zaprezentowanych kre-
acji. Jury miało ogromny problem 
z wyłonieniem zwycięzców, bo-
wiem większość była wręcz per-
fekcyjnie przebrana. Zwycięzcy, 
zarówno uczniowie, jak i dorośli, 
zostali nagrodzeni słodkimi upo-
minkami. 

Na zakończenie życzymy or-
ganizatorkom podobnie rewela-
cyjnych pomysłów w karnawale 
Anno Domini 2013.  ~M.M.
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Dnia 3 lutego uczniowie kl. III zostali zapro-
szeni na imprezę czytelniczą „Spotkanie 
z duchami”, zorganizowaną przez naszą bi-

bliotekę. Uczestnicy w pięknie udekorowanej sali 
wysłuchali opowiadania autorki Agnieszki Stelma-
szyk pt. „Tajemnica weneckiej maski”, o duchach 
mieszkających w starym zamczysku i o zagadko-
wym stryju Edwardzie. Następnie odkryli niezwykłą 
historię małego białego Duszka z Sowiego Zamku, 
który zawsze wstawał o północy, równo z dwuna-
stym uderzeniem zegara. Niesamowite opowieści 
przeplatane były wierszami Małgorzaty Strzałkow-
skiej z tomiku pt. „Wiersze, że aż strach”. 

Gdy na dworze zrobiło się ciemno wyruszyliśmy 
korytarzami w poszukiwaniu szkolnych duchów. Ku 
wielkiej radości niektórych i przerażeniu nielicznych 
ukazała nam się tajemnicza postać. Potem odbyły się 
warsztaty plastyczne, gdzie powstały wizerunki zja-
wy przechadzającej się po korytarzach szkoły. Na za-
kończenie imprezy w bibliotece zjawiła się biała po-

stać, która… okazała się starszym kolegą przebranym za ducha. Dzieci 
przekonały się, bawiąc się przy tym wyśmienicie, że prawdziwych du-
chów nie ma, że są one tylko wytworem ludzkiej wyobraźni, a w prze-
źmierowskiej szkole nikt nie straszy!!!  

~Grażyna Gibasiewicz,  Maria Kaczmarek

SP Przeźmierowo

W przeźmierowskiej szkole straszy!!! 

W lutym Samorząd 
Uczniowski tradycyj-
nie podsumował I se-

mestr roku szkolnego 2011/12. 
Minionych 5 miesięcy było pra-
cowite i owocne. 

Najmłodsi uczniowie odebrali 
upominki za dzielną pracę, pilną 
naukę i dobre zachowanie. Wśród 
starszych uczniów wyróżniono 
trzy osoby z najwyższą średnią 
ocen. 

Na podium znalazły się uczen-
nice: Julia Mróz ze średnią 5,73, 
Zuzanna Wojtukiewicz ze śred-
nią 5,73 i Aleksandra Marcin-
kowska ze średnią 5,60. Dziew-
czynki odebrały gratulacje z rąk 
Pani Dyrektor oraz słodkie nagro-
dy. Wyróżniono także uczenni-
cę z najwyższą liczbą zdobytych 
punktów dodatnich, którą okazała 
się również Julia Mróz oraz klasę 
IVb z najwyższą średnią ocen kla-
sy. Klasa Vb zdobyła natomiast 
najwyższą średnią punktów do-
datnich za zachowanie. Wszyst-
kim wyróżnionym gratulujemy! 

Uroczystość  była też okazją do prezentacji dorobku kół zaintereso-
wań działających w lusowskiej szkole oraz przeróżnych dzieł uczniów. 
A było naprawdę co oglądać, powstała całkiem bogata wystawa. Wspól-
nie spędzony czas umilili swoim występem uczniowie z koła flażoleto-
wego, chóru szkolnego oraz koła tanecznego. 

Apel podsumowujący zawsze wzbudza niemałe emocje. Było miło, 
tym bardziej, że swoją obecnością zaszczycili nas zacni goście tacy jak: 
Pani Bogusława Świerkiel - Dyrektor GJO, Pan Marian Walczak – Rad-
ny Gminy i  sołtys Lusowa, sierżant Rafał Skrzypczak – z Komisaria-
tu Policji w Tarnowie Podgórnym, Pani Iwona Wróż – przedstawiciel 
Rady Rodziców oraz inni rodzice. Dziękujemy wszystkim, którzy dzie-
lili z nami radość z sukcesów. 

Zaczął się nowy rozdział, wkroczyliśmy już w drugi semestr. Liczy-
my, że wiosenna aura doda nam jeszcze większych skrzydeł. 

Samorząd Uczniowski z opiekunami 

SP Lusowo

Taneczne podsumowanie I semestru
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Ten dzień na długo pozostanie w naszej pa-
mięci. 28 lutego odwiedził nas bowiem nie-
codzienny gość – J.E. Ks. Biskup Zdzisław 

Fortuniak. Przybył do Lusówka w towarzystwie pro-
boszcza parafii Św. Jadwigi i Św. Jakuba w Lusowie  
Ks. Kanonika Ignacego Karge. 

Cała społeczność szkolna powitała wchodzących 
gości śpiewając radośnie „Pan jest pasterzem moim”, 
następnie Dyrektor oficjalnie przywitała i przedsta-
wiła duszpasterzy. Uczniowie z klasy piątej odegrali 
krótkie przedstawienie, przypominając  jakby „w pi-
gułce”, znaną nam dobrze z Biblii - działalność Pana 
Jezusa na ziemi.  Zaśpiewaliśmy też wspólnie kilka 
piosenek religijnych z towarzyszeniem międzykla-
sowego zespołu muzycznego. Nie brakowało jednak 
i chwil refleksji.  Ksiądz biskup opowiadał o różnych 
rodzajach i znaczeniu domu w życiu człowieka. 

Przy okazji nawiązał dialog z dziećmi.  O  mały 
włos zostałby z nami, ale nie mógł się zdecydować,  

SP Lusówko

Wizyta biskupa

do której klasy miałby się zapi-
sać (a zapraszały go wszystkie). 
Z właściwym sobie poczuciem 
humoru ostatecznie zrezygnował 
obawiając się, że musiałby zająć 
dwa krzesła. Celowo przytoczy-
łam tych kilka słów, aby oddać 
bardzo bezpośrednią i sympatycz-
ną atmosferę, jaka panowała na 
sali gimnastycznej. 

Na zakończenie spotkania od-
mówiliśmy wspólną modlitwę, 
prosząc szczególnie w inten-
cji uczniów naszej szkoły, aby 
wyrośli na wspaniałych ludzi. 
Pobłogosławieni, podarowali-
śmy Gościowi bukiet kwiatów  
oraz obrazek upamiętniający wi-
zytę złożoną w naszej kolorowej 
szkole.  ~R.Kudłaszyk

W sobotę, 4 lutego, dzie-
sięcioosobową grupą 
uczniów naszej szko-

ły wraz z opiekunkami Mirosła-
wą Moryl i Moniką Nickiel oraz 
mamą jednej z uczennic wybrali-
śmy się do Domu Dziecka w Sza-
motułach. Zawieźliśmy licznie 
zebrane dary, ale i poprowadzi-
liśmy ciekawe zajęcia dla mło-
dych mieszkańców ośrodka. Za-
proponowaliśmy cztery warsztaty 
do wyboru: plastyczne, plastycz-
ne metodą serwetkową, fotogra-
ficzne oraz teatralne. Na zaję-
ciach plastycznych dzieci razem 
z Małgorzatą Mazurek i Magdą 
Kaźmierską wykonywały m.in. 
model Ziemi i miniaturki desko-
rolek. Drugie zajęcia plastycz-
ne, dla starszej grupy dzieci, po-
prowadziła Oliwia Tomczyk  ze 
swoją mamą. Na tych warszta-
tach ozdabiano świeczniki i pu-
dełeczka metodą decoupage, po-
legającą na przyklejaniu serwetki 
na odpowiednio spreparowaną 
powierzchnię. Zajęcia teatralne 
poprowadzone przez Bognę Ma-
tuszewską, Weronikę Tomelkę, 
Adriannę Surmę i Angelikę Kor-

LO Tarnowo Podgórne

W Domu Dziecka w Szamotułach

dus poświęcone były pracy nad 
dykcją i głosem oraz pracą nad 
krótkim występem, który wysta-
wiono na koniec zajęć. Z kolei dla 
maniaków fotografii przygotowa-
liśmy zajęcia fotograficzne, gdzie 
robiliśmy zdjęcia, dawaliśmy po-
rady i mówiliśmy o tym, na co 
zwracać uwagę podczas robienia 
zdjęć. Warsztaty fotograficzne od-
były się pod okiem Małgorzaty 
Jose, Dominiki Paszke i Patryka 
Grzybowskiego. Na koniec za-

jęć wszyscy zgromadziliśmy się 
w świetlicy i przedstawialiśmy 
owoce naszej 2,5 godzinnej pra-
cy. W podziękowaniach zostali-
śmy zaproszeni na pyszny obiad, 
gdzie raczyliśmy się m.in. wspa-
niałym plackiem upieczonym 
przez siostry. Wszystkim tak bar-
dzo spodobały się warsztaty, że 
postanowiliśmy wkrótce odwie-
dzić placówkę

~Dominika Paszke
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 ogłoszenia
Tarnowo Podgórne, dnia 6 marca 2012 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 
z późn. zm.) oraz § 6 ust .1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 107, poz. 2108 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXVI/314/2012 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: zezwolenia na oddanie w dzierżawę na okres 25 lat nieruchomości w dro-
dze przetargu - Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę nieruchomości położonej w Jankowicach, gmina Tarnowo Podgórne

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 
KW 

Działka ewid. nr 231 zapisana w księdze wieczystej o nr  KW PO1P/00068209/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

OBRĘB
Jankowice - wieś położona w gminie Tarnowo Podgórne, woj. Wielkopolskie, 15 km na zachód od Poznania. Lokali-
zacja wsi jest bardzo atrakcyjna, w pobliżu trasy Warszawa – Berlin (droga krajowa nr 92).

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI Działka o nr  231

ADRES NIERUCHOMOŚCI Jankowice, ul. Ogrodowa

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI
Powierzchnia działki – 18,3290 ha
Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy –  ok. 1,56 ha

okres dzierżawy 25 lat

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Część przeznaczona do dzierżawy – pałac wraz z gruntem niezbędnym do jego obsługi. 
Powierzchnia użytkowa całkowita obiektu: 1620,08 m2 
Obiekt wymaga poniesienia nakładów inwestycyjnych.
Gmina dysponuje decyzją dotyczącą pozwolenia na remont i przebudowę budynku pałacu z dostosowaniem dla 
potrzeb funkcji hotelowo – restauracyjnej oraz budowy budynku hotelowego w miejscu istniejących zabudowań 
gospodarczych.
Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31 stycznia 1952r. pałac został wpisany do rejestru zabyt-
ków pod Nr 2492/A.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCI

Część przeznaczona do dzierżawy na cele prowadzenia działalności konferencyjno – restauracyjno- hotelowej.

STAWKA WYWOŁAWCZA CZYNSZU 
DZIERŻAWNEGO

11.423 zł + aktualna stawka podatku VAT w stosunku miesięcznym.
Czynsz płatny w stosunku miesięcznym.
Poniesione nakłady zostaną rozliczone w czynszu.

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.

INFORMACJE DODATKOWE Istnieje możliwość wydzierżawienia dodatkowego terenu wokół pałacu na odrębnych warunkach.

I Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 12 kwietnia 2012r. (czwartek) o godz. 1000 w sali nr 100 Urzędu Gminy W Tarnowie Podgór-
nym ul. Poznańska 115. 

Wadium w pieniądzu w kwocie 2000 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 5 kwietnia 2012 r. (czwartek) 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 uznaję się datę wpływu środków 
pieniężnych na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. Wadium zostanie zaliczone 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 dotyczących działki objętej ogłoszeniem udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w 
Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok.11 tel. 61 89-59-251.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  Tadeusz Czajka

Wizualizacja pałacu po remoncie oraz budynku hotelowego w miejscu 
istniejących zabudowań przypałacowych.

Dotychczas przeprowadzone prace rewitalizacyjne 
obiektu:
• remont kapitalny dachu
• remont kapitalny stolarki okiennej i drzwiowej
• odwodnienie i izolacja fundamentów
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 ogłoszenia
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodar-
czej w Wysogotowie, w rejonie ulic: Bukowskiej i Batorowskiej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) za-
wiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwa-
ły Nr XXVI/294/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. o przystąpieniu do 
opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów działalności gospodarczej w Wysogotowie, w 
rejonie ulic: Bukowskiej i Batorowskiej oraz o przystąpieniu do 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
w/w planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumenta-
cją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 14 
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można skła-
dać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 
115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 6 kwietnia 2012 
r. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje o zamiarze dokonania 

podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, ozna-
czonej w ewidencji gruntów : gmina Tarnowo Podgórne, obręb Tarno-
wo Podgórne, ark mapy 3, działka 791/2 o pow. 4533m², bez oznacze-
nia hipotecznego, art. matrykuły 111, jako własność Skarbu Państwa.

Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się 
osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmio-
towej nieruchomości Wójt wyda decyzję o podziale nieruchomości. 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  Tadeusz Czajka

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projek-

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

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 
poz. 1227)  zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów pod dolesienia po północnej stronie 
ulicy Bukowskiej w Sierosławiu wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko w dniach od 23.03.2012 r. do 16.04.2012 r., 
ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 14.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami, odbędzie się 03.04.2012 r. w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 14:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi 
należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia 
i nazwiska  lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie stra-
tegicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że 
zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.14 
oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępo-
wania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 01.05.2012 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 6 marca 
2012 r. wywiesił w siedzibie  Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. 
Poznańska 115, do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykazy 
nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu i dzierżawy:
•	 	Jankowice – powierzchnia 8500 m2 z działki o nr geod. 125/1
•	 	Lusowo – powierzchnia 457 m², 250 m² z działki o nr 

good.759, działka o nr geod. 578 o pow. 901 m², działka o nr 
geod. 625/4 o pow. 49 m²

•	 	Przeźmierowo – działka o nr  geod. 1712 o pow. 51 m²,działka o nr 
geod. 646/1 o pow. 768 m², działka o nr geod.646/2 o pow. 768 m²

•	 Góra – działka o nr geod. 51/3 o pow. 1,0300 ha
Szczegółowych informacji dotyczących działek objętych wykazem 

udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami– pok. nr 11 tel.(061) 
89-59-208.

 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  Tadeusz Czajka

WZP.6721.15.2011 Tarnowo Podgórne, dnia 6 marca 2012 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospo-
darczej w Swadzimiu – rejon węzła komunikacyjnego – dla działek nr 
50/3, 52/2, 53/9, 53/10 – część A

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
ze zmianami) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu  
do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Swadzimiu – re-
jon węzła komunikacyjnego – dla działek nr 50/3, 52/2, 53/9, 53/10 – część 
A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10.04.2012 
r. do 30.04.2012 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego roz-
wiązaniami, odbędzie się 16.04.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarno-
wie Podgórnym  o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejsco-
wego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gmi-
ny z podaniem imienia i nazwiska  lub nazwy jednostki organizacyjnej i 
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oce-
ny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą za-
poznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienionej pro-
gnozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
16.05.2012 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka



 marzec 2012 \ sąsiadka~czytaj \      29

 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 z 
późniejszymi zmianami) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 
Nr 207 z 2004r. poz. 2108 z późniejszymi zmianami) 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowo Podgór-
ne: 

I. na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Tarnowo Pod-
górne, Swadzim  ul. Poznańska 36/2; obręb Swadzim, arkusz mapy 
1, działka 21/14 (B) o pow. 1935 m2 KW PO1P/00273619/0 - właści-
ciel Gmina Tarnowo Podgórne

• powierzchnia użytkowa lokalu: 19,20 m2

udział w gruncie i częściach wspólnych 192/3542
opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 2 położny przy w Swadzi-

miu ul. Poznańskiej 36 zlokalizowany jest parterze w budynku czte-
rolokalowym, składa się z: kuchni, łazienki , pokoju.

przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: dla 
działki 21/14 nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Pod-
górne, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr 
XII/134/2011 z dnia 21 czerwca 2011r. w/wym. działka znajduje się 
na terenie oznaczonym symbolem -  G –  teren pozostałych dzia-
łalności gospodarczych. Przed przystąpieniem do prac remontowych 
przy elewacjach zewnętrznych należy uzyskać opinię konserwatora 
zabytków.

• cena wywoławcza (zwolnione z VAT ) 37.270,00 zł (trzydzieści 
siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt zł) 

• wadium w wysokości 3.727,00 zł (trzy tysiące siedemset dwa-
dzieścia siedem zł),

• postąpienie minimalne 373,00 zł,
Lokal można oglądać w dniu 10 kwietnia 2012r. w godzinach 9oo 

10oo (wtorek).

II. na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Tarnowo Pod-
górne, Przeźmierowo,  ul. Brzozowa, obręb Przeźmierowo, arkusz 
mapy 11, działki nr: 1118/2 (RVI), 1118/9 (RVI) o pow. łącznej 835 
m2, KW PO1P/00099481/9 - właściciel Gmina Tarnowo Podgórne 

• opis nieruchomości działki nr: 1118/2, 1118/9 są niezabudowa-
ne, niezagospodarowane, dojazd drogą utwardzoną – pozbruk.

• przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: dla 
działek 1118/2, 1118/9 nie ma obowiązującego miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego. Dla tego terenu została wy-
dana decyzja o warunkach zabudowy z dnia 12 maja 2010r. Nr 
WZPGN.7331-89/10 zgodnie, z którą na w/wym. działkach można 
wybudować budynek mieszkalny jednorodzinnej.

• cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 283.900,00 zł (dwieście 
osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset zł), 

• wadium w wysokości 14.195,00 zł (czternaście tysięcy sto dzie-
więćdziesiąt pięć zł),

• postąpienie minimalne 2.839,00 zł.

III. na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Tarnowo 
Podgórne, Tarnowo Podgórne, ul. 27 Grudnia, 

1) obręb Tarnowo Podgórne, arkusz mapy 1, działki nr: 1378/11 
(RIVa) pow. 826 m2, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto 
prowadzi księgę wieczystą KW PO1P/00106066/7, 

- cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 181.720,00 zł (sto osiem-
dziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia  zł), 

- wadium w wysokości 9.086,00 zł (dziewięć tysięcy osiemdzie-
siąt sześć zł),

- postąpienie minimalne 1.818,00 zł.
2) obręb Tarnowo Podgórne, arkusz mapy 1, działki nr: 1378/4 

(RIVa) pow. 832 m2, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto 
prowadzi księgę wieczystą KW PO1P/00106066/7,

- cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 183.040,00 zł (sto osiem-
dziesiąt trzy tysiące czterdzieści zł), 

- wadium w wysokości 9.152,00 zł (dziewięć tysięcy sto pięćdzie-
siąt dwa zł),

- postąpienie minimalne 1.831,00 zł.
3) obręb Tarnowo Podgórne, arkusz mapy 1, działki nr: 1378/3 

(RIVa) pow. 800 m2, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto 
prowadzi księgę wieczystą KW PO1P/00106066/7,

- cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 181.600,00 zł (sto osiem-
dziesiąt jeden tysięcy sześćset zł),  

- wadium w wysokości 9.080,00 zł (dziewięć tysięcy osiemdzie-
siąt zł),

- postąpienie minimalne 1.816,00 zł.
• opis nieruchomości; działki nr: 1378/3, 1378/4, 1378/11 są nie-

zabudowane, nieogrodzone, posiadają kształt zbliżony do prostokąta, 
bezpośrednio sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz nowo wybudowanego przedszkola.

• przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania prze-
strzennego: zgodnie z miejscowym zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tarnowo Podgór-
ne i Góra zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
nr IX/101/2011 z dnia 17 maja 2011r. opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. 
Nr 212, poz. 3307, działki nr: 1378/11, 1378/4, 1378/3 położone są 
na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol 40mN, 
28mN) (tekst planu dostępny jest na stronie internetowej: www.tar-
nowo-podgorne.pl/)

Przetargi na sprzedaż nieruchomości w/wym. nieruchomo-
ści odbędą się 16 kwietnia 2012r. (poniedziałek) od godz. 9oo tj. 
Swadzim ul. Poznańska 36/2 godz. 9oo, Przeźmierowo ul. Brzozo-
wa godz. 93o, Tarnowo Podgórne godz. 10oo - w sali nr 100 Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115. 

W przetargach na sprzedaż w/wym. nieruchomości mogą brać pod-
mioty, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu w wyżej określonej wy-
sokości (ze wskazaniem, której nieruchomości wpłata dotyczy) nie 
później niż do dnia 10 kwietnia 2012r. (wtorek) na konto Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 
1050 1520 1000 000 50265 1441. 

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega prze-
padkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od 
zawarcia umowy. 

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie ko-
misji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu 
tożsamości przez uczestnika przetargu. W przypadku małżonków do 
dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność oboj-
ga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem 
drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieru-
chomości. 

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 28 lutego 2012r. 

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od 
przetargu. 

Mapy ewidencyjne nieruchomości dostępne są na stronie interneto-
wej: www.podgik.poznan.pl/

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
Tadeusz Czajka
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Pierwszy mecz w kategorii 
wiekowych dzieci, młodzi-
czek i młodzików rozegra-

no na wronieckiej kręgielni 25 
lutego. Do reprezentacji Gminy 
Tarnowo Podgórne trener Marek 
Torka powołał zawodniczki i za-
wodników dwóch tarnowskich 
klubów kręglarskich: OSiR i Alfa 
Vector Tarnowo Podgórne. W ry-
walizacji dzieci minimalnie lepsza 
okazała się reprezentacja Wronek, 
która wygrała różnicą zaled-
wie ośmiu kręgli (nasi zawodni-
cy uzyskali następujące wyniki: 
Krzysztof Bartkowiak 333, Jakub 
Cwojdziński 332, Mateusz Bart-
kowiak 318, Jędrzej Dmowski 
295, Marcin Byliński 260, Michał 
Bonk 254). 

W trzecim turnieju IX 
Edycji Grand Prix Ligi 
Vector, który odbył 

się 4 marca na kręgielni Vector w 
Tarnowie Podgórnym triumfował 
Karol Nowak z Wrzosu Sieraków. 
W finałowym pojedynku zdobył 
100 pkt., pokonując zawodni-
ka Ligi Vector Wojciecha Wieru-
szewskiego (89 pkt.), Bogusławę 
Ułasewicz (OSiR Urzędasy – 87 
pkt.) oraz Zdzisława Knasiaka 
(Liga Vector – 78 pkt.). Zwycięz-
ca – poza triumfem w turnieju 
objął również prowadzenie w ca-
łym cyklu IX GP LV i w ostatnim 
czwartym turnieju będzie głów-
nym faworytem do zwycięstwa. 
Wszystkie wyniki można znaleźć 
na stronie WWW.ligavector.pl

~Ania Gibała

I Indywidualny Turniej w Krę-
glarstwie Klasycznym o Pu-
char Dyrektora OSiR wygrał 

Jacek Klabiński, reprezentujący 
UTECH Team Poznań –  w 130 
rzutach zdobył 642 pkt. W nagro-
dę z rąk dyrektora OSiR Tarnowo 
Podgórne Bernarda Brońskiego 
otrzymał puchar oraz nagrodę pie-
niężną w wysokości 300 zł. Dru-
gie miejsce zajął Wojciech Wieru-
szewski z Ligi Vector (607 pkt.), 
trzecie Karol Nowak z Wrzosu 
Sieraków (605 pkt.), a czwarte 
klubowy kolega zwycięzcy Ro-
bert Wojcieszak (598 pkt.). Jede-
nastogodzinne zawody, w których 
wzięło udział pięćdziesięciu jeden 
zawodników, rozegrano 3 marca 
na kręgielni Vector w Tarnowie 
Podgórnym. Po raz pierwszy tego 

typu turniej rozegrano w systemie 
pięćdziesięciu rzutów eliminacyj-
nych oraz czterech rund finało-
wych w sprintach dwudziestorzu-
towych. 

–  „Sprinterska” formuła tur-
nieju dała nieprawdopodobne 
emocje w każdym bloku. A krót-
kie pojedynki w grze sportowej 
w fazie finałowej nie pozwalały 
praktycznie na najmniejsze błę-
dy, więc zarówno dla kibiców jak 
i dla graczy turniej był emocjonu-
jący od pierwszego do ostatniego 
rzutu. – powiedział po zakończe-
niu organizator rozgrywek Leszek 
Gandecki.

Komplet wyników z eliminacji 
oraz rund finałowych można zna-
leźć na stronie www.ligavector.pl.

~Ania Gibała

Reprezentacja naszej Gminy pokonała Wronki

Wygrywamy z Wronkami!

Mecze w kategorii młodziczek 
i młodzików rozegrano równole-
gle. Dziewczyny pokonały swoje 
przeciwniczki 118 kręglami. Naj-
lepszą zawodniczką została We-
ronika Torka, która z wynikiem 
507 pkt. poprawiła swój rekord 

życiowy. Pozostałe zawodnicz-
ki uzyskały następujące wyniki: 
Aleksandra Bonk 479, Dominika 
Witajewska 428, Anita Szponar 
408, Maria Majchrzak 389. 

W meczu młodzików zawodni-
cy dzielnie odpierali atak rywali. 
Najlepsze wyniki w tej rywaliza-
cji uzyskali: Maciej Kozłowski 
481, Patryk Mrowiec 454, Mate-
usz Gromadecki 449, Łukasz Ka-
sprzak 426, Wiktor Mazur 417. 

W klasyfikacji końcowej repre-
zentacja Gminy Tarnowo Podgór-
ne pokonała Wronki różnicą pięć-
dziesięciu sześciu kręgli. Mecz 
rewanżowy zostanie rozegrany 12 
maja na kręgielni Vector w Tarno-
wie Podgórnym. 

Trener reprezentacji zapra-
sza młodzież w wieku 9 - 15 lat 
na treningi, które odbywają się 
w kręgielni Vector w poniedziałki 
i środy w godz. 14.00 - 16.00.

~Ania Gibała 

Trzecia odsłona Pierwszy taki turniej
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Disco Dance, Street Dance 
Show i Disco Freestyle 
przez dwa dni królowały 

na hali sportowej OSiR w Tarno-
wie Podgórnym, gdzie 3 i 4 marca 
odbyły się Krajowe Mistrzostwa 
IDO. W pierwszym turnieju cy-
klu KM IDO w 2012 roku wzię-
ło udział blisko czterystu tancerzy 
z czterdziestu klubów z całej Pol-
ski. Wśród startujących znaleźli 
się również tancerze Szkoły Tań-
ca „Jast”. W stylu Disco Dance 
z klubu OSiR Jast Tarnowo Pod-
górne wystąpiła Mini Formacja 
do lat 11, która zajęła ósme miej-
sce, debiutujący w kategorii 16 + 
duet Alicja Sawala & Marta Mi-
siak - dziesiąte, a tytuł Wicemi-
strza Polski w kategorii dziecię-
cej zdobył Tomek Jarmużek. KM 
IDO były eliminacjami do Mi-
strzostw Europy i Świata. 

~Ania Gibała

Taniec królował 
w Tarnowie 
Podgórnym Wywiad z Piotrem Broń-

skim, trenerem sekcji 
kolarskiej GKS Tarno-

via Tarnowo Podgórne

Kolarstwo to dyscyplina, 
w której często trening jest 
indywidualny i wymaga bar-
dzo silnej woli i motywacji. 
Zadaniem trenera jest ukie-
runkować zawodnika. Co jest 
potrzebne, aby być dobrym 
trenerem? W jaki sposób trafić 
do kolarza, który może mieć 
chwile słabości?

Przede wszystkim  z każdym 
zawodnikiem rozmawiam. Wspól-
nie określamy cele indywidualne 
i drużynowe. Przedstawiam kon-
kretny plan startowy, co pozwala 
im przejrzyście spojrzeć i zapla-
nować sezon. Jednolita wizja 
trenera i zawodnika procentuje 
późniejszym sukcesem.

Czy liczy się tylko sukces 
sportowy?

Nie. Liczy się atmosfera w gru-
pie, wzajemne relacje i radość 
z uprawiania tej dyscypliny.

W sezonie 2011 zdobyliście 
osiemnaście medali. Jak go oce-
niasz?

Sezon był niesamowity. Pełen 
sukcesów, ale również małych 
niepowodzeń, wynikających 
z braku szczęścia. Niewątpliwie 
dużym sukcesem był start Domi-
niki Borkowskiej, która zdobyła 
brązowy medal Mistrzostw Eu-
ropy na torze. Po cichu liczyli-
śmy na medal Wojtka Sykały na 
Mistrzostwach Europy na szosie. 
Jednak przez nieszczęśliwy zbieg 
okoliczności i upadek w wyścigu 
te szanse zostały zaprzepaszczo-
ne. Drugim pechowcem był An-
drzej Marciniak, który był świet-
nie przygotowany do Mistrzostw 
Świata, a dwa tygodnie przed 
startem został potrącony przez 
samochód.

Najważniejsza jest 
kolarska radość

Czyli plan startowy nie został 
wykonany w stu procentach?

W kraju zrobiliśmy właściwie 
wszystko, a świata jeszcze nie do-
goniliśmy…

Jak wykorzystaliście przerwę 
między sezonami?

W listopadzie zawodnicy od-
poczywali. W grudniu byliśmy na 
tygodniowym zgrupowaniu w Ko-
łobrzegu, a od 15 do 26 lutego 
w Zakopanem. W okresie zimo-
wym trenujemy pięć razy w tygo-
dniu na sali, w siłowni, basenie 
oraz czasami na rowerze. 

Jaka będzie grupa kolarska 
GKS Tarnovii Tarnowo Pod-
górne w sezonie 2012?

Bardzo mocna.

Czy pomimo wielu obowiąz-
ków znajdujesz czas na jazdę 
na rowerze?

Staram się jeździć jak najczę-
ściej, ale nieraz brakuje czasu lub 
możliwości wsiąść na rower. Spę-
dzam ok. 150 dni poza domem.

Rozmawiała Ania Gibała

Piotr Broński

Tomek Jarmu-
żek

fot. archiwum

fot. archiwum
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W ramach przygoto-
wań do sezonu 2012 
zawodnicy sekcji Ta-

ekwondo Olimpijskiego UKS 
Atlas Tarnowo Podgórne wzię-
li udział w tygodniowym zgru-
powaniu. Od 13 do 19 lutego na 
obiekcie OSiR w Tarnowie Pod-
górnym zawodnicy w katego-
riach: dzieci, młodzików i ju-
niorów przygotowywali się do 
zawodów, które rozpoczną się 
już w marcu. Zgrupowanie mia-
ło charakter przygotowań do wal-
ki sportowej. Wśród uczestników 
znalazła się czołówka zawodni-
ków: Zuzanna Roszkiewicz - Mi-
strzyni Polski Juniorów, Karolina 
Dzieńdziura – medalistka War-
saw Cup oraz w kategorii dzieci: 
Agata Strykowska, Filip Kubacki, 
Mateusz Bartkowiak oraz Krzysz-
tof Bartkowiak.

– Wszyscy zawodnicy poradzili 
sobie świetnie. Chciałbym gorąco 
podziękować dyrektorowi OSiR za 
pomoc w zorganizowaniu zgrupo-
wania, Urzędowi Gminy za wspo-
maganie dyscypliny, a rodzicom 
za całoroczne zaangażowanie.  – 
powiedział po zakończeniu zgru-
powania trener Tomasz Gorwa. 

Chłopców i dziewczynki w wieku 
od 5 lat zachęcam do wzięcia udziału 
w treningach Taekwondo Olimpij-
skiego, które odbywają się we wtor-
ki i czwartki w godz. 16:00 – 18:00 
na sali w strzelnicy sportowej w Tar-
nowie Podgórnym (ul. Zachodnia 3) 
oraz w poniedziałki  i piątki w godz. 
18:00 – 20:00 w Poznaniu przy ul. 
Mansfelda 4 w Wyższej Szkole 
„Kadry dla Europy”. Więcej infor-
macji można uzyskać dzwoniąc pod 
numer 669 180 861.

~Ania Gibała

Już po raz drugi na hali spor-
towej OSiR w Tarnowie Pod-
górnym odbyły się Halowe 

Mistrzostwa Firm Gminy Tar-
nowo Podgórne o puchar Waldy 
Dzikowskiego w Futsalu. W tur-
nieju, który odbyły się 12 lutego, 
wzięło udział szesnaście drużyn. 
Rywalizacja odbywała się w czte-
rech grupach. Poniżej przedsta-
wiamy końcowe wyniki. 

M
IE

JS
C

E 

NAZWA DRUŻYNY 

 1  JUS - POL
 2  NOTI
 3  TARMET
 4  MW GASTRO
 5  MODEOTRANS
 6  CHATA POLSKA
 7  PIZZA CEZAR
 8  SAUERESSIG
 9  ZEELANDIA
 10  ALTER
 11  MEDITECH
 12  G.EN. GAZ ENERGIA
 13  SMART CHOICE
 14  SCHENKER
 15  GUSMA SADY
 16  INSTALCOMPACT

Sponsorem głównym turnieju 
była firma Lidl, a pomocniczymi 
Supermarket Chata Polska, portale 
futsalstore.pl oraz dabart.com.pl. 

~Ania Gibała

Turniej Firm Tarnovia Cup Przygotowania  
do nowego sezonu

Skompletowanie czterech 
złotych medali w jednym 
sezonie to nie lada wy-

czyn. Udało się tego dokonać 
zawodniczce Alfy Vector – Mał-
gorzacie Lepold. Pierwsze dwa 
podopieczna trenera Ryszarda 
Bonka zdobyła w listopadowych 
Mistrzostwach Polski Juniorów 
w konkurencji indywidualnej 
i par, a kolejne w Mistrzostwa 
Polski Juniorów w konkurencji 
sprintów i tandemów miesza-

Multimedalistka
nych, które rozegrano 4 marca 
w Tucholi. 

W puli medali przywiezio-
nych z MPJ w Tucholi znalazł 
się również jeden srebrny, który 
zdobył mieszany tandem w skła-
dzie Patrycja Kicińska (KS Alfa 
Vector) i Sebastian Piosik (Polo-
nia 1912 Leszno). Więcej infor-
macji można znaleźć na stronie 
www.alfavector.kregle.net

~Ania Gibała
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Panu Bernardowi Majorczykowi 
i rodzinie, wyrazy szczerego 

współczucia z powodu śmierci syna 

Rafała Majorczyka 

składają  
sołtys Elżbieta Szymkowiak 

rada sołecka oraz mieszkańcy 
Wysogotowa

Panom, Pawłowi Kawickiemu i 
Jerzemu Piotrowskiemu  

oraz ich rodzinom, 
wyrazy głębokiego współczucia z 

powodu śmierci  

matki Adeli 
składają sołtys, rada sołecka  

oraz mieszkańcy Wysogotowa.

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze mojego męża

ŚP
Jerzego Lubki

składam z głębi serca płynące 
Bóg Zapłać

Dziękuję za ofiarowaną modlitwę, 
kwiaty, zamówione Msze Święte 
oraz okazane wyrazy współczucia 

i duchowego wsparcia

Elżbieta Lubka z Rodziną

Serdeczne podziękowania  
dla Rodziny, Przyjaciół i Sąsiadów 

wspierających w chorobie oraz 
uczestniczących w ceremonii 

pogrzebowej mojej żony i naszej 
mamy

ŚP

Elżbiety Krysmann
Zm. 15.12.2011

mąż Roman z córkami

www.Zielone-Ogrody.com, biuro@zielone-ogrody.com
tel. 665 506 505, 785 422 592

ZAK¸ADANIE
PIEL¢GNACJA OGRODÓW

SYSTEMY NAWADNIAJÑCE

Eli, Natali i Maciejowi  
oraz rodzinie serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci  

ŚP  Jerzego Lubki 
składa Zosia i Michał

Zgasłeś nam jak świecy płomyk, bez 
buntu, bez słowa skargi, bezbronny. 
Samotny w tej ostatniej drodze. I tylko 
smutek bolesny, pamięć żywa o Tobie, bo 
zawsze będziemy przy Tobie.

Mojej przyjaciółce Katarzynie  
i jej najbliższej rodzinie wyrazy 

serdecznego współczucia z 
powodu śmierci taty  

ŚP 

Jana Spiralskiego

składa Małgorzata Sobieszczyk  
z córką Pauliną oraz rodzicami  

i bratem

WEEKEND Z ROZWOJEM OSOBISTYM – 30 - 31.III  dla osób 
uzależnionych, współuzależnionych oraz tych którzy mają kontakt  
z przemocą w rodzinie

WARSZTATY: MONAR – Grunwaldzka 55, 61 868 72 27

Informacje
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 reklama ~ praca

DAM PRACĘ
• Instytut Urody Venus zatrudni 
kosmetyczki 501 600 805
• Szukam pomocy do domu w 
Przeźmierowie, porządki ogólne. 
Sprzątanie, prasowanie, ogród. 
Raz w tygodniu. tel. 790700321. 
Proszę dzwonić po godz.18.00
• Salon RIALTO w C.H. Auchan 
Swadzim zatrudni fryzjerów. Pro-
simy o zgłoszenia na adres mailo-
wy fryzjer-kosmetyka@wp.pl lub 
kontakt pod nr tel. 669-412-355
• SZUKAM CIEPŁEJ OSOBY DO 
POMOCY W DOMU I PRZY DZIE-
CIACH. OSOBY DYSPOZYCYJNE I 
Z PRAWEM JAZDY MILE WIDZIA-
NE. MIEJSCE PRACY CHYBY. 
KONTAKT 600 305 145 lub mag-
dalena_lp@op.pl.
• Potrzebny pracownik na por-
tiernie rencista z gr.inw.2. praca 
w Zakrzewie tel. 601-367-767
• Zatrudnię młodą osobę do pracy 
w bistro w Tarnowie Podgórnym 
tel. 515-033-044
• Panie do pracy w ogrodnictwie 
zatrudnię. Przeźmierowo 691 300 
952
• Przyjmę stróża w Wysogotowie, 
emeryta lub rencistę na 1/2 eta-
tu. Praca w godz. 20-7 - 61 8143 
555
• Zatrudnię uczciwą Panią do 
sprzątania dużego domu w Chy-
bach. 2x w tygodniu z okolic gmi-
ny Tarnowo Podgórne. tel. 501-
721-182

• Zatrudnię solidnego Pana do 
prac przydomowych oraz pielę-
gnacji dużego ogrodu w Chybach. 
Praca na etat. tel. 605-693-732
• Zatrudnię Panią do sprzątania 
domu 1 x w tygodniu. Przeźmie-
rowo, tel. 607 133 263.
• Agencja ochrony zatrudni do 
pracy w Tarnowie Podgórnym Pa-
nów posiadających orzeczenie o 
niepełnosprawności oraz studen-
tów zaocznych. Kontakt: tel. 508 
374 699, e-mail: ochrona.fides@
wp.pl.
• Instytut Urody Venus zatrudni 
kosmetyczki, tel. 501 600 805.
• Poszukiwani solidni pracownicy 
do zakładu pogrzebowego w Tar-
nowie Podgórnym. Wymagania: 
prawo jazdy kat.B, bez nałogów 
tel. 503-053-585.
• Szukam dobrego sprzedawcy do 
sklepu w Baranowie. Osoby zain-
teresowane ofertą mogą zgłaszać 
się pod numerami telefonów: 600 
777 608, 600 870 240 lub pod 
adresem mailowym: zamówie-
nia@zielonaspizarnia.pl

• SZUKAM PRACY
• Pani (45) wykształcenie wyższe 
- szuka pracy - najchętniej kore-
petycje (ang + przedmioty ścisłe), 
opieka nad dziećmi lub inne. tel 
72 85 10 846
• Kobieta 53 lata doświadczona w wy-
chowywaniu dzieci podejmie pracę 
jako opiekunka do dziecka  od zaraz. 

Jestem z gminy Tarnowo Pod-
górne tel. 507-985-708
• Emerytka szuka pracy - sprzą-
tanie domów 512 138 909
• Zaopiekuję się dzieckiem u 
siebie w domu (Przeźmierowo). 
Mam doświadczenie - 509 495 
674
• Kosmetyczka z dojazdem do 
klienta.Przedłużanie rzęs, ma-
nicure, pedicure, wosk, henna, 
makijaż, tipsy, żele na stopy, 
mikrodermabrazja itp. 510-798-
699
• Zaopiekuje się dzieckiem w 
Tarnowie Podgórnym. tel. 725-
440-103
• 32 lata do prac porządkowych 
po szkole ogrodniczej PILNIE 
SZUKA PRACY, tel. 788 396 665.
• Kierowca szuka pracy praw. 
kat. BCE. Posiadam orzeczenie o 
umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności, tel. 504 237 821.
• Kierowca C doświadczenie, 
wywrotka, szuka pracy, tel. 694 
043 808.
• Mężczyzna 27 średnie szuka 
pracy, uprawnienia: wózki wi-
dłowe, suwnice, prawo jazdy BE, 
komputer, języki), tel. 604 695 
514.
• Męższczyzna 32, mechanik 
monter, BHP w transporcie, ob-
sługa koparek, wózków, łado-
warek, serwis maszyn, angielski, 
komputer, pr.j. B - 601 433 117

• Pani szuka pracy - gotowanie, 
prasowanie, sprzątanie. Barano-
wo, Chyby, tel. 603 083 347.
• Pilnie poszukuję pracy. Sprzą-
tanie domu od pon.-czw. 10 zł/h. 
Przeźmierowo, Baranowo, tel. 
722 009 372.
• Mężczyzna szuka dodatkowej 
pracy, nocnej np. stróżowanie, 
posiadam broń i psa obronnego, 
tel. 517 586 287.
• Zaopiekuję się starszą osobą 
(mam doświadczenie), tel. 721 
273 222.
• Zaopiekuję się dzieckiem (Ba-
ranowo, Chyby, Przeźmierowo, 
okolice), tel. 721 273 222.
• Mama 8-miesiecznej córki za-
opiekuje się dzieckiem u siebie 
w domu, odbierze z zerówki, ze 
szkoły lub przedszkola, gdzie 
dziecko mile spędzi czas. Tarno-
wo Podgórne, tel. 608-084-173
• Opiekunka dyspozycyjna, do-
świadczona bez nałogów szuka 
pracy. tel. 722-109-059
• Mężczyzna emeryt szuka pracy 
na portierni - 512 138 909
• Pani na emeryturze pilnie po-
szukuje pracy 782 556 443
• Kierowca kat. B-C 512 135 783
• Zaopiekuję się dzieckiem u sie-
bie w domu, Lusowo. Posiadam 
referencje 504 548 411
• Młoda, atrakcyjna po średniej 
budowlanej, studentka Handu i 
Logistyki, szuka pracy 723 401 
060

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na 
adres: biuro@inter-markgroup.com lub na adres � rmy.
Prosimy o dołączenie następującej klauzuli do ap-
likacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji 
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych 
Osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 833)”

Firma Inter-Mark Group Sp. z o.o. Sp. Kom.

zatrudni
Technical Managera

Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne
• obsługa programu Auto Cad
• znajomość języka angielskiego
• pełna dyspozycyjność
• kreatywność
• samodzielność, motywacja do pracy

Firma Inter-Mark Group Sp. z o.o. Sp. Kom.

Wymagania:
•  Mile widziane doświadczenie 

w branży targowej lub związanej 
z wykończeniem wnętrz.

• precyzyjność, solidność

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na 
adres: biuro@inter-markgroup.com  lub na adres � rmy.
Prosimy o dołączenie następującej klauzuli do ap-
likacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji 
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych 
Osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 833)”

zatrudni
monterów i fachowców
o specjalności stolarz,

malarz-szpachlarz, ślusarz

Firma Inter-Mark Group Sp. z o.o. Sp. Kom.

Wymagania:
•  prawo jazdy kat. B oraz obsługa wózków widłowych

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: biuro@
inter-markgroup.com  lub na adres � rmy.
Prosimy o dołączenie następującej klauzuli do aplikacji: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie 
Danych Osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 833)”

zatrudni
Kierowcę-Magazyniera

Przedsiębiorstwo budowlane
w Tarnowie Podgórnym poszukuje

Monter instalacji
zewnętrznych/Pracownik

warsztatowy

kadry@jakon.pl

Zakres obowiązków:
• budowa i montaż zewnętrznych instalacji
   wodociągowych i kanalizacyjnych,
• wykonywanie prac montażowych z zakresu
   korpusy zbiorników, pompowni, separatorów
• wykonywanie prac ziemnych

Wymagania:
• kat. jazdy B
• doświadczenie na podobnym stanowisku
   będzie dodatkowym atutem
• dyspozycyjność

Oferujemy:
• umowę o pracę
• atrakcyjne wynagrodzenie

ELEKTROINSTALACJE

501 706 608
501 706 611

– pomiary, projekty
– wykonawstwo
– rozdzielnie elektr.
– ogrzewanie elektr.

www.wir-energia.pl

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

MECHANIKA POJAZDOWA
M.W. SERWIS

507 406 572
Poznańska 17, Przeźmierowo

www.mwserwisaut.pl609 330 249

Sprzedam dzia∏k´
budowlanà

w Napachaniu - 1115 m2

RE/MAX
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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

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

SKŁAD
W¢GLAW¢GLAW¢GLA

DOWÓZ DO 20  km GRATIS
Baranowo, ul. Budowlanych 5
tel. (61) 814-22-73
kom. 797-986-878

ZAPRASZAMY

W
YSOKA JA

KOŚĆ

NISKIE CENY

DOB-KAN
AWARIE 24h

us∏ugi instalacyjne wod-kan, co, gaz

Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji
665 949 178

KÄRCHER
Profesjonalne czyszczenie
tapicerki samochodowej,

mebli, dywanów, wykładzin,
materacy.

508 610 256

zaprasza dzieci od 6 miesięcy do 3 lat

Baranowo, ul. Spokojna 33
tel. 609 899 624

zaprasza dzieci od 6 miesięcy do 3 lat

Klub maluszka
„WESOŁE ŻUCZKI”
Klub maluszka

„WESOŁE ŻUCZKI”

tel./fax +48 61 814 23 08
Baranowo k. Poznania, ul. Poznańska 20

www.budmar.pl

KOSZULE
PRANIE

PRASOWANIE
PROFESJONALNIE

61 8 142 069
508 304 198
602 659 208

Kupię działkę rzemieślniczą
lub pod AG o maksymalnej

powierzchni 2000 m2

662 964 501

WYNAJMĘ LUB SPRZEDAM
DOM z dużą działką

w Tarnowie Podgórnym

793 792 317

Kontakt: Lusowo, ul.Wierzbowa 42A
tel. 500-149-451
biuro@greendecor.pl
www.greendecor.pl

OGRODY
WERTYKULACJA TRAWNIKÓW

WIOSENNE PROMOCJE

ul. Kręta 4, Góra, tel. 723 140 811

Sprzedam ziemniaki jadalne
Bryza, Wineta, Denar 

cena 60 gr/kg

tel. 501 617 969

USŁUGI BRUKARSKIE
• parkingi • podjazdy • chodniki •
• renowacje • nawierzchnie •

TANIO I SOLIDNIE

www.modrzew-ogrody.pl
tel. 502 32 05 59

• zak∏adanie i piel´gnacja terenów zielonych,
• systemy nawadniajàce,
• prace brukarskie,
• remonty i prace wykoƒczeniowe w domu.

OGRODY:

www.modrzew-ogrody.plwww.modrzew-ogrody.pl

projekt gratis
przy naszym

wykonawstwie

• OSUSZANIE FUNDAMENTÓW •
• POZIOMYCH I PIONOWYCH • IZOLACJE •
• BALKONY • SCHODY  PRZEBUDOWY •
• POZ-BRUK • GRANIT, KAMIEŃ • 

• CO, WOD-KAN • INSTALACJE • WŁASNY SPRZĘT •

REMONTY KAPITALNE
DOMÓW

TEL. 519 516 776

ODDAM W NAJEM

885 118 098

100 metrów przy ul. rynkowej
(przy przychodni MED-LUX)
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PLAN ZAJ¢å

Zaj´cia aerobowe - 50 minut                                          Joga - 90 minut

62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa/Łanowa, tel. +48 61 814 15 35, e-mail: spa@instytut-glamour.pl, www.instytut-glamour.pl

h o t e l   r e s t a u r a c j a   s p a

GODZ. PN WT ŚR CZ PT SO

9.00
PŁASKI

BRZUCH&STRECH
ADA

ZUMBA
MONIKA

10.00 ZUMBA
MONIKA

STRECH
(gr. zamknięta)

ADA

PŁASKI
BRZUCH&STRECH

ADA

ABT
PAULINA

16.30
ABT

KROLINA
(gr.zamknięta)

FUT BURNER
ADA (16.00)

17.00 PILATES
RENATA G

ZDROWY KRĘGOSŁUP
BARTEK

ZUMBA
MONIKA

18.00
ABT

RENATA G
FAT BURNER

KAROLINA
ABT

PAULINA
ABT

MAGDA
FAT BURNER

RENATA G

19.00
HI LOW
MADZIA

STEP
MAGDA

HI LOW
MADZIA

STEP
MAGDA

PILATES
PAULINA

20.00

JOGA
RENATA

(zajęcia 1,5 h )

BODY SCULP
MAGDA

JOGA
IWONA

(zajęcia 1,5)

21.00 ZUMBA
MONIKA

TAI CHI
JACEK

Nowe zajęcia ZUMBA PONIEDZIAŁEK, WTOREK, PIĄTEK, SOBOTA

62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa/Łanowa, tel. +48 61 814 15 35, e-mail: spa@instytut-glamour.pl, www.instytut-glamour.pl

h o t e l   r e s t a u r a c j a   s p a

HOTEL  RESTAURACJA  SPA
SPA
• KOSMETYKA
• MEDYCYNA ESTETYCZNA
• ZABIEGI LASEROWE
• DIETETYKA
• SALON FRYZJERSKI
• MASA˚E CIAŁA RESTAURACJA

•  IMPREZY 
OKOLICZNOÂCIOWE I FIRMOWE

• LUNCHE
• MAŁY CATERING

BENEFIT, FIT PROFIT, OK SYSTEM
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Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41
61 814 24 93
501 662 042

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

COSMETICS

515 528 609, 725 118 570
www.gkcosmetics.pl

Leśna 30A, pon - pt 9.00 - 18.00

HURT - DETAL

KAZBET® Rok zał. 1979
A i P. Balcerzak

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

PRODUKCJA I UKŁADANIE

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

O
K
R
E
S
O
W
A

O
B
N
I
˚
K
A

godz. otwarcia:
pn-pt 10.00-18.00
sob. 10.00-14.00

JULKA

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 130
 500 085 703

SPA DLA PSA
OFERTA:
- strzyżenie
- kąpiel
- zabiegi 
  pielęgnacyjne
- trymowanieO S U S Z A N I E

AQUACONTROL +

Suchy Las, ul. Dębowa 17
tel. 603 379 141, www.aquacontrolplus.pl

• osuszanie po zalaniach
• osuszanie wilgoci budowlanej
• odbrzybianie
• zabezpieczanie przed wilgocią metodą iniekcji

Sprawdź, czy zima nie uszkodziła ci samochodu
Błoto pośniegowe, koleiny oraz dziury ukryte pod śniegiem 

mogą poważnie uszkodzić zawieszenie lub układ kierowniczy 
naszego auta. Dlatego wraz z końcem zimy warto udać się do 
serwisu samochodowego, aby sprawdzić stan naszego pojazdu. 

Zapanuj nad autem
Zimą na szybsze zużycie oraz usterki narażony jest cały układ 

kierowniczy.  Jeżdżąc w koleinach, po zamarzniętym śniegu i po-
pękanej nawierzchni dróg możemy spodziewać się, że z biegiem 
czasu nasze auto będzie prowadzić się coraz gorzej. Wpływ na 
to mogą mieć luzy, które dotyczą przegubów drążków kierowni-
czych, przekładni kierowniczej lub końcówek drążków. Zwłasz-
cza te ostatnie mogą szybko się zużyć. Ich wymiana nie jest 
skomplikowana, ale lepiej zlecić ją mechanikom z autoryzowa-
nej stacji obsługi. Dlaczego? – Jeżeli dochodzi do naprawy ele-
mentów układu kierowniczego, konieczne jest również ustawienie 
geometrii zawieszenia. Jeśli kierowca o to nie zadba, może mieć 
problemy z prowadzeniem samochodu – tłumaczy Sebastian 
Ugrynowicz, Kierownik Serwisu Nissan i Suzuki Auto Club 
w Poznaniu. Na dodatek właściciel auta może się spodziewać, 
że znacznie szybciej będą zużywać się opony w jego pojeździe. 
Wzrośnie też spalanie.

Wymień amortyzatory i oszczędzaj na paliwie
Jedną z podstawowych kwestii na jakie należy zwrócić uwagę 

przygotowując samochód do wiosny jest stan amortyzatorów. Jeśli 
wyczuwamy drgania podczas jazdy lub auto niezbyt dobrze pro-
wadzi się w zakrętach, koniecznie odwiedźmy serwis. Usterki tego 
elementu zawieszenia po zimie są dość częstą przypadłością, po-
nieważ mrozy mogą spowodować rozszczelnienie amortyzatorów 
i tym samym wyciek z nich oleju.  Zużyte amortyzatory poza tym, 

że pogorszają przyczepność samochodu, dodatkowo mogą znacz-
nie wydłużyć drogę hamowania.  – Warto pamiętać, że amortyza-
tory trzeba wymieniać parami, co znacznie poprawia prowadze-
nie auta. Wymiana tylko jednego z tych elementów w niewielkim 
stopniu poprawi bezpieczeństwo jazdy, a i tak po kilku miesiącach 
trzeba będzie wymienić również drugi amortyzator. – przekonuje 
Sebastian Ugrynowicz. 

Zadbaj o hamulce i bezpieczeństwo
– Śnieg, błoto oraz mieszanina piasku z solą, którą drogowcy po-

sypują jezdnie, niekorzystnie wpływają na tarcze i klocki hamulco-
we. Elementy te zużywają się bardzo szybko. W naszej stacji obsłu-
gi test hamulców trwa tylko chwilę, a dzięki niemu kierowca może 
znacznie poprawić bezpieczeństwo swoje i pasażerów – mówi Se-
bastian Ugrynowicz. Ewentualna wymiana zużytych tarcz czy za-
cisków nie pochłania zbyt dużo pieniędzy. 
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Certy�kowany psychoterapeuta uzależnień
Piotr Cholerzyński, tel: 501 958 513

Diagnoza
i terapia uzale˝nieƒ
 - alkohol, hazard, leki, narkotyki,

uzależnienia mieszane.
Terapia rodzin osób uzależnionych

Interwencje kryzysowe
Pomoc  w dostaniu się do ośrodka

Kostka granitowa

694 482 021

sprzedaż, transport
atrakcyjne ceny

SPRZEDAM DZIA¸K¢ BUDOWLANÑ
CERADZ DOLNY
907 m2, media

721 766 280

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

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

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

tel. 61 814 63 61, 61 814 63 62

MATERIAŁY BUDOWLANE
SZEROKI ASORTYMENT FIRMY KNAUF

ZAOPATRUJEMY W MATERIA¸ SIEWNY
zbo˝a i ziemniaki sadzeniaki

W¢GIEL
MIA¸

ECO GROSZEK

PALIWO

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

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

604 116 657

USŁUGI HOTELARSKIE
MIESZKANIE W CENTRUM POZNANIA

DOBA 200,-

502 033 601

502-256-046
Przeźmierowo
Rynkowa 56

DREWNO
OPAŁOWE, KOMINKOWE
WĘGIEL WORKOWANY

BUDOWA DOMÓW
662 199 338

 Zakładanie ogrodów,
 Przycinanie drzew i krzewów,
 Wiosenne porządkowanie ogrodów, 
 Przycinanie drzew owocowych.

„Ogrody Alicji”
mgr inż. Karol Pech

tel. 697-148-305

609 330 249

Sprzedam pilnie dom
w Kokoszczynie

gotowy do zamieszkania
RE/MAX

OGRODY

663 502 532

KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA

koszenie, wertykulacja,
projektowanie i wykonastwo,
opryski, nawożenie, cięcie,
wywóz zielonych odpadów,

porządki, systemy nawadniające,
pielęgnacja

SKŁAD OPAŁU
Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 50c

POLECA - najwyższej jakości węgiel, koks, miały, ekogroszek

z Katowickich Kopalń: promocja - marzec, kwiecień, maj
transport gratis od 1 tony, profesjonalna obsługa

• węgiel orzech  II - 770,00
• węgiel orzech gruby - 780,00
• węgiel kostka - 830,00
• ekogroszek - 840,00
• groszek - 715,00

• węgiel brunatny kęsy -    399,00
• miał kl. 23-24 kj -    595,00
• miał kl. 25-27 kj -    645,00
• miał kl. 21 kj -    485,00
• koks orzech, gruby - 1295,00

tel. 61 662 36 96, 61 814 12 89, 600 619 821

KÄRCHER
ÂWIÑTECZNA PROMOCJA

DYWANY, WYKŁADZINY - 3,50 m2

tel. 513 897 226
FOTELE, KANAPY, SAMOCHODY itp.

www.karcher-poznan.net

A-Z

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
języka angielskiego

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

Tarnowo Podgórne, ul. Sportowa 1
Poznań, ul. Słoneczna 10A
Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 173/3
tel. 695 890 304, aliczbanska@dobrydietetyk.pl

Najlepsi eksperci,
tysiące zadowolonych pacjentów.

Największa i najbardziej znana sieć
poradni dietetycznych w Polsce.

Spotkajmy się!

MALOWANIE  (od 4 zł/m2)
TAPETOWANIE  (od 10 zł/m2)

PANELE  (od 10 zł/m2)
inne

797 817 666
CHCESZ BUDOWAĆ?
zacznijmy PROJEKT

601 726 802

tel. 666 745 777

US¸UGI
OGÓLNOBUDOWLANE

elewacje, docieplenia domów

Bezpośredni import
niemieckich filtrów i olejów
do samochodów, maszyn
budowlanych i rolniczych

tel. 61 814 20 69
kom. 602 659 208

SKUPUJÊ AUTA

 

 

Sprawne w dobrym stanie lub po st³uczce osobowe, vany.  

 

sprawne w dobrym stanie lub po st³uczce, osobowe, vany, do 10 000 z³.  

 

Korzystna wycena, umowa, gotówka od rêki.  

 663 85 72 00

DO WYNAJĘCIA

885 118 098

80 METRÓW, NA SALON FRYZJERSKI,
KOSMETYCZNY, BIURO, GABINET LUB INNE

przy ul. Rynkowej (przy przychodni MED-LUX)
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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

Agencja

Ubezpieczenia:

Mieczys∏aw Paczkowski
Wspólna 5, Baranowo

tel. 61 814 13 80
tel. 661 590 360

Dojazd

do klienta

na telefon
• firm
• nowe OC - 20%
• domów i mieszkaƒ
• ochrona zni˝ek w OC i AC
• zni˝ki i oferty indywidualne
• rolne

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

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

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

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

STOMATOLOGIA

FOTOGRAF
Zdjęcia na wszystkie dokumenty, wybór zdjęć przez klienta,

obróbka komp. (lifting twarzy), w 45 sek. otrzymasz zdjęcia, 
zniżka dla uczniów. FOTO książki, odnawianie starych zdjęć.

Śluby – Plenery – Uroczystości – Studio
Przeźmierowo, ul. Wiosny Ludów 63

tel. 504 263 279, czynne: pon.-pt. 10.30 - 17.00

• urodziny
• stypy
• imprezy integracyjne
• catering na imprezy

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

Organizujemy:
• wesela (wolne terminy na 2012r.)

• jubileusze
• komunie
• chrzciny

CATERING

    WIELKANOCNYCATERING

    WIELKANOCNY SKUP AUT
518 550 540

KA˚DE AUTO
DO 15 tys.

tel. 506 013 212

DZIAŁKI BUDOWLANE 
W SPRZEDAŻY RATALNEJ

ROKIETNICA
www.dzialki-rokietnica.pl

REHABILITACJA I MASAŻ
Tarnowo Podgórne, Przychodnia lekarska

ul. Szkolna 1 I p. gab. nr 4

Zapisy pod tel. 501-495-002
www.reha-clinic.pl

Drzewa
i krzewy ozdobne
Artykuły ogrodnicze

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 61 814 69 79

wypożyczalnia
sprzętu ogrodnicznego
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ROLETKI
MATERIAŁOWE

MOSKITIERY

139

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!

PRODUCENT
CIEPŁYCH OKIEN

Okna drewniane
Drzwi zewnętrzne
Drzwi wewnętrzne DRE

MYCIE OKIEN

61 8161 226
0604 97 33 11

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

Poleca pełną obsługę księgową i podatkową:

Licencja na prowadzenie ksiąg
rachunk. nr 2098/97

Swadzim, ul. Lipowa 11/1
tel. 61 814 17 16, kom. 507 193 404

fax 61 623 24 66
e-mail: aktywa@swadzim.com.pl

• prowadzenie ksiàg handlowych, ksiàg przychodu 
   i rozchodu, rycza∏tu, podatku VAT,
• kadry, p∏ace, rozliczenia z ZUS,
• sporzàdzanie zeznaƒ rocznych, wnioski o zwrot VAT,
• doradztwo finansowo-ksi´gowe.

AUTO SZYBY

500 231 418

Przyciemnianie, wymiana,
naprawa odprysków

SIM-FOL, Poznańska 17, Przeźmierowo

 joga
 pilastes
 stretching
 metoda
   Feldenkraisa
 zdrowy kręgosłup

Zajęcia dla kobiet
w Lusowie

Zapisy telefoniczne
667 956 228

Honorujemy płatność kartami płatniczymi
EURO OFFICE  Poznań-Ławica, ul. Maklakiewicza 2a, tel.61/661-09-60, 61/661-09-28

mail: euro_o�  ce@poczta.onet.pl, www.eurooffi  ce.poznan.pl

Wczasy, wycieczki, renomowanych touroperatorów.
Bilety lotnicze, autokarowe, promowe.

Ubezpieczenia turystyczne.
Oferta ponad 100 biur podróży polskich i niemieckich w jednym miejscu!

BIURO PODRÓŻY

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Rezerwacja i zakup powierzchni reklamowych
w cenach redakcji w jednym miejscu. 

Ogłoszenia drobne i modułowe. Reklama w prasie, radio, 
telewizji. Dobór reklamy do indywidualnych potrzeb. 

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ

BIURO UBEZPIECZEŃ
Chcesz kupić, masz problem ze sprzedażą,

nie możesz wynająć zgłoś się do nas.
Kupno, sprzedaż, wynajem nieruchomości.

Działki, mieszkania, domy, lokale.
Zgłoszenia telefonicznie lub mailowo.

Działamy dla Państwa i na Państwa życzenie. Ubezpieczenia:
komunikacyjne: OC, AC, mienia,  mieszkań, domów, turystyczne, rolne, fi rm. 

Kompleksowa obsługa osób � zycznych  i podmiotów gospodarczych. 
Jesteśmy partnerem kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych. 
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PEDIATRA,
PULMONOLOG

LEKARZ RODZINNY

WIZYTY DOMOWE
i w GABINECIE

tel.   603 137 270

dr n med.
R. Stankiewicz

601 578 382

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
od A do Z,  AWARIE

PUH „RUMIANKOWY OGRÓD”
mgr inż. Przemysław Rumianowski

• projektowanie, zakładanie i pielęgnacja ogrodów
• systemy nawadniające
• zakładanie trawników z siewu lub rolki
• opryski owado i grzybobójcze
• prace porządkowe

KONKURENCYJNE CENY!
Tel. 664-149-818

USŁUGI ELEKTRYCZNE
 Kompleksowe wykonanie nowych instalacji elektrycznych domów, mieszkań, biur.
 Pomiary i odbiory instalacji elektrycznych
 Instalacje sieci komputerowych, domofonowych, alarmowych i monitoringu

SERWIS i NAPRAWA ELEKTRONARZĘDZI
tel. 504 136 906, 602 216 118

KARCHER
pranie, czyszczenie, usuwanie plam
promocja zimowa – 20%

dywany, wykładziny,
kanapotapczany, sofy, fotele, 

krzesła, pufy, narożniki itp.

I dużo więcej!
607 95 11 50

ANGIELSKI, HISZPA¡SKI
korepetycje, przygotowanie do matury, konwersacje

wszystkie poziomy zaawansowania - z dojazdem

tel. 668603420
email: hellohola.korepetycje@gmail.com

tel. 513 944 553, 61/8147 722

Lusówko dzia∏k´ budowlanà
sprzedam

(bardzo blisko Jeziora Lusowskiego)

AUTO MYJNIAAUTO MYJNIA
• Mycie R´czne
• Odkurzanie
• Polerowanie lakieru i szyb
•  Pranie tapicerki (sucha ju˝ po 4 h)

• Czyszczenie skór
• Przygotowanie do sprzeda˝y

AUTO SERWIS
WULK ANIZACJA

• NAPRAWY BIE˚ÑCE
• WYMIANA OLEJU
• HAMULCE
• ZAWIESZENIA
• KOMPUTEROWE WYWA˚ANIE KÓŁ
• OPONY NOWE I U˚YWANE
•  PROSTOWANIE FELG

 KOMPUTEROWE WYWA˚ANIE KÓŁ

Przeêmierowo, ul. Rynkowa 107602 227 288 604 553 920

Wymiana opon z wyważaniem – już od 60zł/kpl.
pn - pt  9 - 18
sob.  9 - 15

pn - pt  9 - 18
sob.  9 - 16

Mycie ju˝ od 10 z∏
Rabaty i gratisy dla sta∏ych klientów i fi rm

Lustra

www.vetromet.pl

szklarskie
pełen zakres
Promocyjne ceny

na wymiar

usługi

505-071-866
WWW.KSIEGOWOSC-EUREKA.PLWWW.KSIEGOWOSC-EUREKA.PL

BIURO RACHUNKOWE EUREKA

WWW.KSIEGOWOSC-EUREKA.PL
e-mail:  kontakt@ eureka_ksiegowosc.pl
WWW.KSIEGOWOSC-EUREKA.PL

10-ty zabieg
50% GRATIS!

„Terapia Masażem” Daria Stróżyk
Gabinet:  Przeźmierowo ul.Borówkowa 1 (narożnik z ul.Krańcową)
Rejestracja telefoniczna: 660 882 178 od pon.-pt. 8-18

ODCHUDZASZ SIĘ?
Zwiększ swoje szanse na efektywne schudnięcie!  Polecam:

–  masaż wyszczuplający (brzuch,uda i pośladki) - 50-60 zł 
CIERPISZ NA BÓLE PLECÓW?
Pozbądź się ich jak najprędzej! Polecam:

–  masaż leczniczy kręgosłupa z terapią manualną - 40-50zł

POMYŚL WRESZCIE O SOBIE! ZAPRASZAM!
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tel. 61 8163 900/910, ul. Rynkowa 63, Przeêmierowo
www.med-lux.poznan.pl, med-lux@med-lux.poznan.pl

PRZYCHODNIA LEKARSKA

MED-LUX

Pracownia  RTG  i USG:  badania przepływów przez naczynia szyjne 
i kończyn, USG  stawów, USG  bioderek • Laboratorium analiz medycznych

MEDYCYNA PRACY
(badania wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarne, badania kierowców)

Rak nie musi zabijać.
Choroba wcześnie wykryta jest uleczalna.

Jednym z najczęstszych nowotworów jest rak jelita grubego,
 który wcześnie wykryty może być całkowicie wyleczalny.

Sprawnie funkcjonujący przewód pokarmowy jest gwarancją 
długowieczności. Chorobami odbytnicy i dolnego odcinka

jelita grubego zajmuje się proktologia.
           

PORADNIA  PROKTOLOGII
Przychodni MED-LUX w ramach  

     dr med Tomasz Wierzbicki
      specjalista chirurg

                       asystent Kliniki Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul.Przybyszewskiego
 

          Wszelkie choroby odbytnicy i dolnego odcinka jelita grubego. Hemoroidy, szczeliny
           odbytu, rozpadliny. Hemoroidy u ciężarnych i po ciąźy. Rektoskopia, anoskopia.

          

Zapraszamy równiez wszystkie Panie i Panów po 50 roku życia oraz osoby młodsze po złamaniach kości  
do nowo zakontraktowanej przez NFZ Poradni MED-LUX w Luboniu, ul. Żeromskiego 1 (róg Fabrycznej)

PORADNIA OSTEOPOROZY
densytometria na miejscu w ramach 

dr med Małgorzata Urbaniak
specjalista reumatolog

         
REJESTRACJA TELEFONICZNA  61 8139-223
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BIURO UBEZPIECZE¡

tel. 601 448 443

Baranowo, ul. Topazowa 17, os. Rubinowe

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

Ubezpieczenia na ˝ycie i pod cesj´

biur
rachunkowe

R O Z L I C Z E N I A  R O C Z N E
• Prowadzenie Ksiąg Przychodów
  i Rozchodów
• Ryczałt ewidencjonowany
• ZUS, kadry, zwrot VAT
  za materiały budowlane

Przeźmierowo, ul. Wiosny Ludów 76, tel. 61 814 28 63, 607 288 671, fax 61 652 40 63, e-mail: biuro.ra@wp.pl

SKŁAD OPAŁU
SPRZEDAŻ WĘGLA

węgiel polski
wysoka jakość

Barotowo, ul. Stefana Batorego 46
tel. 602 573 144    507 013 325

od 1 tony transport gratis!

PSYCHOLOG

660 140 488

NERICA, LĘKI
STRES, ZABURZENIA SNU

MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA
POKOJE

TARNOWO PODGÓRNE
782 225 988

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

600-11-66-76

dr Karolina
Chmaj-Wierzchowska

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

USG 3D
dopochwowe

piersi
GINEKOLOG
POŁOŻNIK

dr EWA CIEŚLAK

601 71 00 55

Poznań, ul. Szronowa 14 (Świt)
Pn, śr, czw, pt 17.00 - 18.30

Zatrudnimy fryzjerów, Prosimy 
o zgłoszenia na adres mailowy 
fryzjer-kosmetyka@wp.pl lub 

kontakt pod nr tel. 669-412-355

KOMPLEKSOWE
WYK¡CZENIE WN¢TRZ

WYKONUJEMY:

tel. 880 854 854
więcej na: www.fachmanypoznan.pl

• REMONTY ŁAZIENEK, UKŁADANIE PŁYTEK
• SZPACHLOWANIE, MALOWANIE
• MONTAŻ ŚCIANEK I SUFITÓW
     Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
• ADAPTACJA PODDASZY I INNE

BUDOWLANĄ W PZREŹMIEROWIE
bezpośrednio przy lesie

1300 m2 + warsztat 150 m2

z trzema wjazdami,
wszystkie media + telefon

SPRZEDAM DZIAŁKĘ

694 503 590

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

SKLEP MEDYCZNY

sprzęt rehabilitacyjny,
kule, balkoniki, wózki

Zapraszamy
Przeźmierowo, Rynkowa 116

pon - pt    9.00 - 17.00
513 525 514, 500 401 151
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POGOTOWIE
KOMPUTEROWE

Dojazd do klienta
oferujemy:

- doradztwo
- serwis
- sprzedaż sprzętu
  komputerowego

ZADZWOŃ JEŚLI
POTRZEBUJESZ POMOCY

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

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

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

WELTENWELTEN

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

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

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

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%

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

TANIO
i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

UKŁADANIE
BRUKOWEJ
KOSTKI

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

W DNIU 25 LUTEGO 2012 ROKU
ZAGIN¢¸A W OKOLICACH PRZEèMIEROWA

10-MIESI¢CZNA KOTNA KOTKA.
REAGUJE NA IMI¢

GARFIELDA, FILDI, FILDUÂ.
DLA ZNALAZCY PRZEWIDZIANA JEST
NAGRODA W WYSOKOÂCI 1000 PLN.

PROSZ¢ O KONTAKT:
61 652 48 12, 61 8161 577

BARDZO PROSIMY O POMOC
 

ul. Lęborska 31, Poznań

606 782 143
www.wszystkodlaokna.pl

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

FIRMA TRANSPORTOWA
601 76 25 84OFERUJE USŁUGI:

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

KAMIŃSCY - PRZEŹMIEROWO
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Rejestracja telefoniczna 660 140 488

• problemy z samooceną i akceptacją samego siebie
• kryzys i problemy w związku / małżeństwie,
   zdrada, chorobliwa zazdrość, rozwód
• trudne, przełomowe momenty w życiu
• trudne sytuacje z własnego dzieciństwa,
  relacje z własnymi rodzicami
• problemy w relacjach z innymi ludźmi
• uczucie wypalenia zawodowego
• problemy wieku dorastania / wchodzenie w dorosłość
• nerwice, depresje, zaburzenia lękowe, stres,
  zaburzenia snu

GABINET POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

ŻŁOBEK - Przeźmierowo, ul. Kukułcza 15, tel. 506 234 510
biuro@teczadzieci.pl, www.teczadzieci.pl

OPIEKA CAŁODZIENNA I NA GODZINY
ZAPRASZAMY!

E
K
S
P
O
Z
Y
C
J
A

“KEP”
M E B L E

• MEBLE KUCHENNE
• SZAFY WN¢KOWE
• GARDEROBY

Sady, ul. Lusowska 2, tel. 693 313 435
droga Sady-Lusowo

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

Wykonujemy garaże i altanki drewniane
Montaż tarasów!

tel. 500 317 102         strasko@op.pl

KUPI¢ GOSPODARSTWO
LUB GRUNT ROLNY

664 944 635

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

061 8146 217, 061 8262 301
0607 568 308

Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych
(sklepowych, gastronomicznych)

USŁUGI KOMPUTEROWE
PARTKOM

tel. 501 44 87 85
www.partkom.pl
serwis@partkom.pl

świadczymy profesjonalne usługi,
oferujemy fachową pomoc oraz konkurencyjne ceny
Poznań i okolice - odbiór i dowóz sprzętu do klienta
SZYBKO, FACHOWO I TANIO

serwis
naprawa

doradztwo
modernizacja
sieci i internet

komputer zastępczy
na czas naprawy

tel. 696 652 120

ArchiVisual Studio
• Projekty architektoniczne •

• Aranżacje wnętrz • Wizualizacje •

061 814 27 12 

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

GABINET PSYCHOLOGICZNY
PSYCHOTERAPIA

PORADNICTWO, SZKOLENIA
tel. 507 700 777

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13

POKAZ MODY
„MODA DZIECIĘCA OCZAMI PEREŁKI”

24 marca 2012 g.12.00
Sklep Dziecięcy „PEREŁKA” w Tarnowie Podgórnym serdecznie 
zaprasza na specjalnie przygotowany dla dzieci i rodziców pokaz 
mody dziecięcej wraz z dodatkowymi atrakcjami przewidziany-
mi dla najmłodszych milusińskich… 
Podczas pokazu zaprezentujemy odzież na wiosnę i lato 2012 
oraz modę na takie okazje jak: Chrzest Św., I Komunia Św., im-
prezy szkolne, moda wizytowa oraz małego kibica na Euro 2012.
Postacie Bajkowe zaproszą wszystkie dzieci do wspólnej zabawy, 
konkursów oraz tańców. WSTĘP WOLNY!

W programie:
12.00 – 12.30 - Pokaz mody wykonany przez dzieci 
12.30 – 14.00 -  Atrakcyjne zabawy i konkurencje zapewnia-

jące świetną zabawę małym milusińskim, 
poczęstunek …oraz zabawa taneczna przy 
muzyce dziecięcej między konkursami 

Organizator: Sklep dziecięcy „PEREŁKA”
Miejce pokazu: Sala Bankietowa „OAZA” Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 91 (centrum Tarnowa Podg.)

ZAPRASZAMY

PRALKI
SUSZARKI

ZMYWARKI
i inny duży sprzęt AGD

601 717 690
601 853 323
ROK ZAŁOŻENIA 1982 

NAPRAWA

KÄRCHER
• PRANIE DYWANÓW • WYKŁADZIN •

• TAPICEREK MEBLOWYCH •
• SAMOCHODOWYCH •

• CZYSZCZENIE PAROWE PŁYTEK •
• MYCIE CIŚNIENIOWE ZEWNĘTRZNE •

• (POZ BRUK) •
NAJTANIEJ

789 469 018
UBEZPIECZENIA

Przeêmierowo
Kraƒcowa 91
602 196 414

Tarnowo Podgórne
Szkolna 6

600 226 603

Rokietnica
Gol´ciƒska 1, Bud-GS

604 567 722
503 512 587

609 330 249

Sprzedam dzia∏k´
budowlanà

w Kaêmierzu - 680 m2

RE/MAX
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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
BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,

DORADZTWO KREDYTOWE
FINANCE TEAM

LICENCJA ZAWODOWA NR 7225 

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

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

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY:

DOMY- PRZEŹMIEROWO, JANKOWICE; 
DZIAŁKI BUDOWLANE-KOBYLNIKI,
SKÓRZEWO, JANKOWICE, CERADZ;

KLUB FITNESS 660 M2
NAJEM LOKAL 110M2 PRZEŹMIEROWO 

TRANSPORT
CI¢˚AROWY

604 284 435

żwir, piasek
ziemia, pospółka

sprzedaż węgla
brunatnego

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

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

MALOWANIE, SZPACHLOWANIE
NIDA GIPS, P Y̧TKI

SATYSFAKCJA GWARANTOWANA

669 95 96 95

VIDEO-FOTO
Filmy i zdjęcia ślubne
Reportaże z uroczystości
Kursy fotogra�i cyfrowej
605 188 010, kxrx@wp.pl
www.twojfotograf.com

Krzysztof
               Ratajczak
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